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Urmează instrucțiunile
din pagina 10.

100 DE FARMACII CU
REȚETE ELECTRONICE

În municipiul Braşov sunt
peste 50 de farmacii care
eliberează reţete electronice,
şapte sunt în Făgăraş, trei în
Şercaia. Lista farmaciilor care
eliberează rețete electronice
este actualizată în fiecare zi
pe site-ul CJAS.
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TABERE ȘCOLARE
RENOVATE DE PRIMĂRIE

Lăsate în ruină de mai mulţi
ani, taberele şcolare au acum
o şansă să redevină ceea ce
au fost în perioada lor de glorie şi să îşi recapete prestigiul.
Primăria Braşov, care a preluat, anul trecut, prin Hotărâre
de Guvern taberele de la
Timişul de Sus şi Dâmbul
Morii, vrea acum să le reabiliteze.
PAG. 3

LOCURILE DE UNDE
ȚÂȘNEȘTE APA

Izvoarele cu apă rece și
curată sunt la mare căutare în
vreme de caniculă. Oamenii
vin aici să se răcorească, dar
își fac provizii de apă și pentru
acasă. Aveți grijă, însă, de
unde luați apă. Inspectorii
Direcției Sanitar-Veterinare
Brașov au găsit nereguli la
mai multe izvoare.
PAG. 6

BRAȘOVUL DEVINE
CAPITALA FILMULUI

Filme ale celebrilor regizori
Emir Kusturica, Woody Allen,
Robert Redford, Paul Weitz
sau John Cameron Mitchell,
având în distribuție actori de
marcă, vor fi prezente la
prima ediţie a Festivalului
Internaţional de Film de la
Braşov, între 19 și 29 iulie.
PAG. 12

u Imaginile surprinse de „Gazeta Brașovului” arată cum se fură cu sufertașul
din bucătăria Complexului de Servicii Sociale Tărlungeni
pagina 4

„Îngerul“ care a adus Şaguna
în culmea gloriei, la Bac
u Melek Kaftar este singura elevă din județul
nostru, și printre puținii din țară, care a reușit să
pagina 5
obțină media 10 la examenul maturității
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Naţional „Andrei Şaguna“ a fost şi anul acesta în topul mediilor de admitere în clasa a IX-a,
ultima notă de aici fiind 9,28. La polul opus s-au aflat liceele tehnice, unde s-a intrat şi cu note de 2 şi 3.
Totuşi, şapte elevi din judeţ au rămas nerepartizaţi din cauză că nu au completat bine fişa de înscriere,
însă mai au o şansă la a doua etapă a repartizării, din 23 iulie, la care mai sunt disponibile 760 de locuri.

www.monitorulexpres.ro

O sută de farmacii din judeţ
eliberează reţete electronice

u În municipiul Braşov sînt peste 50 de farmacii care eliberează reţete electronice, şapte sînt în Făgăraş,
trei în Şercaia, dar şi în Budila, Caţa, Buneşti, Crizbav, Hălchiu, Homorod, Viştea, Victoria etc.
Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS)
Braşov a publicat pe site-ul
propriu lista farmaciilor din
judeţ care eliberează medicamente pe baza reţetelor electronice, numărul lor ajungînd
în prezent la aproximativ o
sută. Lista farmaciilor este
actualizată în fiecare zi, urmînd ca, în perioada următoare, majoritatea unităţilor
să fie pregătite tehnic să
elibereze medicamente pe
reţetă electronică. Astfel, în
municipiul Braşov sînt peste
50 de farmacii care eliberează reţete electronice, şapte
în Făgăraş, trei în Şercaia,
dar şi în Budila, Caţa,
Buneşti, Crizbav, Hălchiu,
Homorod, Viştea, Victoria
etc. Reţetele electronice se
eliberează, din 2 iulie, în
paralel cu cele tradiţionale,
pe hîrtie. CNAS estima ca în
prima lună (iulie) să se
ajungă la aproximativ 10%
din reţete prescrise şi eliberate în noul sistem, urmînd ca
procentul să urce în două-trei
luni la aproximativ de 4050%. Din totalul celor
11.000 medici de familie,
peste 90% au certificate digitale, fapt care le permite

emiterea reţetelor compensate în sistemul electronic.

8.500 de reţete
prescrise din 2 iulie
La nivel naţional, peste
8.500 de reţete au fost prescrise electronic începînd cu 2
iulie, în primele zile de la
punerea în funcţiune a sistemului, dintre acestea fiind
eliberate 1.005. Potrivit
datelor centralizate de CNAS,
numai într-o singură zi, respectiv în 10 iulie, au fost eliberate 622 reţete, după ce au
fost rezolvate unele probleme
cu care s-au confruntau dezvoltatorii privaţi de soft pentru
farmacii. Iniţial, eliberarea
reţetelor s-a realizat cu dificultate din cauza problemelor de
la farmacii, deoarece multe
unităţi erau lipsite de dotările
tehnice necesare. Din cauza
acestor probleme, CNAS a
dispus ca pe paginile de internet ale caselor judeţene, sub
sigla „Reţeta electronică acces optim la medicaţie“, să
fie menţionate farmaciile care
sînt pregătite tehnic şi pot deja
să elibereze medicamente prescrise pe reţete electronice. Pe
listele cu farmaciile pregătite
tehnic să elibereze medica-

Lista farmaciilor care eliberează rețete electronice
este actualizată zilnic pe siteul CAS

mente de pe reţete electronice
s-ar putea înscrie şi medicii
prescriptori.

Şapte medicamente
pe o reţetă
Medicii, farmaciştii şi

pacienţii au rol bine definit
în cadrul sistemului de prescripţie electronică, certificarea doctorului fiind primul
filtru pentru elaborarea
reţetei, urmat de identificarea beneficiarului medicamentelor, pe o singură reţetă

putînd fi prescrise cel mult
şapte medicamente, informează Mediafax.
Directorul Departamentului eHealth din SIVECO Romania, Dragoş Dobran, a
explicat modul în care
funcţionează
sistemul
prescripţiei electronice şi
beneficiile acestuia. Potrivit
lui Dobran, fiecare categorie
de beneficiari are un rol bine
definit în cadrul sistemului
de prescripţie electronică.
Astfel, medicii trebuie să se
conecteze la sistem cu certificatul digital calificat,
aceasta implicând faptul că
sînt înregistraţi în Sistemul
Informatic Unic Integrat
(SIUI) cu o formă contractuală validă. „Acesta este
primul filtru. După aceea,
este identificat pacientul în
sistem şi, dacă el este asigurat, reţeta este automat
completată cu o serie de date
şi este înregistrată în sistem“,
a explicat directorul Departamentului eHealth din Siveco.

Avantaje
pentru pacienţi
Pentru vizitele la domiciliu, medicii trebuie să
pretipărească, la calculator,

un număr de reţete care vor
avea, în codul de bare 2D,
doar identificarea reţetei şi a
unităţii medicale.
Restul datelor se vor
completa manual, în două
exemplare, citeţ, cu majuscule. Pe o singură reţetă nu
pot fi trecute mai mult de
şapte medicamente. Pacientul va primi un exemplar
semnat şi parafat. Medicul
va trebui, cu prima ocazie,
dar nu mai devreme de
sfîrşitul lunii, pînă cînd face
raportarea în SIUI, să
introducă în sistem reţeta cu
aceleaşi date de pe exemplarul păstrat ca martor, a
mai spus Dobran.
Reţeta electronică prezintă avantaje pentru pacienţi, ei fiind mai bine
informaţi şi primind mai repede medicamentele în farmacie. „Pentru fiecare
medicament, ei vor afla de
la farmacist variantele care
au aceeaşi Denumire Comună Internaţională (DCI),
forma de prezentare, valoarea contribuţiei personale
faţă de preţul compensat.
Deci vor putea să facă
alegerea în cunoştinţă de
cauză“, a adăugat Dobran.

Instituţiile publice plătesc chirii
fabuloase pentru spaţii de lux
O parte dintre cele 51 de
servicii publice deconcentrate din judeţ îşi desfăşoară
funcţionează în spaţii
aparţinând unor persoane
private, pentru care sunt
achitate chirii colosale.
Aceste chirii sunt cu mult
peste nivelul pieţei imobiliare, şi asta în contextul în
care există spaţii ale statului,
funcţionale şi goale.
În urma controalelor Prefecturii, în topul risipirii
banului public sunt trei
instituţii care au cu totul 17
angajaţi, pentru care se
plătesc lunar chirii de peste
10.000 de lei. Astfel, Oficiul
Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii are
10 angajaţi şi plăteşte o
chirie lunară de 5.200 de lei,
pentru un spaţiu în Tractorul, respectiv în laboratorul de afaceri al Dima

Prefectul Mihai Mohaci a găsit deja spații gratuite
în care să mute instituțiile „risipitoare“

Consulting Group SRL. De
asemenea,
Autoritatea
Rutieră Română, Agenţia
Teritorială Braşov, func-
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ţionează în două apartamente, deţinute de o persoane fizică, cu şase
angajaţi, şi plăteşte o chirie

de 1.700 de euro, pentru
acest spaţiu central. Nu în
ultimul rând, Agenţia
Domeniilor Statului – filiala

www.gazetabrasovului.ro

Braşov, are un singur angajat, dar pentru el se plăteşte
o chirie lunară de 2.200 de
lei, pentru un sediu în centrul oraşului, la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.
Spaţii goale, chirie zero
Controlul efectuat de prefectul Mihai Mohaci a vizat
situaţia juridică a spaţiilor în
care funcţionează 51 de
instituţii publice. Acum,
reprezentanţii Guvernului în
teritoriu intenţionează mutarea sediilor a şase dintre
acestea într-o singură clădire, pentru a stopa cheltuielile inutile pe chirii.
„Nu este firesc să se cheltuie atâţia bani cât timp
există spaţii curate, funcţionale, unele chiar dotate cu
birouri, pe strada Turnului,
unde a exista un punct de
lucru al Agenţiei Judeţene
de Ocupare a Forţei de

Muncă. Situaţia economică
a României nu permite
risipirea banilor publici, de
aceea ne vom orienta spre
reducerea cheltuielilor bugetare. Clădirea din Tractorul
arată impecabil, iar birourile
sunt puse la punct. Chiria e
zero, se plătesc doar utilităţile“, a declarat prefectul
Mihai Mohaci.
În prezent se fac demersurile necesare mutării în
alte spaţii a sediilor celor
trei instituţii care plătesc
cele mai mari chirii. „Am
discutat deja cu reprezentanţii Oficiul Teritorial pentru IMM-uri, aceştia
fiind de acord să se mute,
iar acum suntem în discuţii
cu cei de la ARR, urmând să
vorbim şi la
Agenţia
Domeniilor Statului”, a declarat prefectul Mihai Mohaci.

www.gazetabrasovului.ro

Braşovul va fi promovat la Londra, în cadrul târgului de turism ce va avea loc în toamnă, ca staţiune
pentru sporturile de iarnă. „Vom merge acolo pentru a promova domeniul schiabil din Poiană Braşov şi
Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), pe care îl găzduieşte Braşovul în 2013″, a declarat
Cristian Macedonschi, preşedintele Agenţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Braşov.

Gazeta Braşovului l Săptămâna 18 - 24 iulie

ON LINE

3

www.gazetabrasovului.ro

Braşovul contribuie
cu 3,5% la PIB-ul României
u Județul Brașov contribuie cu 21, 3 miliarde de lei la PIB
În total, Produsul Intern
Brut (PIB) al României se va
situa în 2012 la 607,5 miliarde de lei, ceea ce înseamnă
că Bucureştiul produce circa
o cincime din PIB-ul ţării.
Într-un top realizat de
econtext.ro, Capitala are cea
mai mare pondere în economia ţării, fiind urmată de
Timiş, Prahova, Constanţa,
Cluj, Argeş şi Braşov. Mai
mult, aceste şase judeţe, care
se plaseazaăpe poziţiile 2-7,
au împreună o economie ce
depăşeşte cu puţin valoarea
Capitalei. În medie, valoarea
economică a unui judeţ din
România este de circa 14,4
miliarde de lei (circa 3,3 miliarde de euro).

Judeţe mari/mici
Bineînţeles, cele mai valoroase judeţe din ţară noastre
sunt cele mai mari, cele mai
dezvoltate. Cu alte cuvinte,
au o valoarea mai ridicată
acele judeţe unde există un
nod industrial puternic sau
un sector finaciar puternic.
Sau o populaţie uriaşă,
economia judeţului bazându-

Economia Brașovului se bazează pe industrie, turism și comerț

se mai mult în acest caz pe
consumul intern. De exemplu, Capitala are cel mai dezvoltat sector financiar, dar şi
cea mai mare populaţie,
axele ei economice fiind fundamentate pe aceste două
componente: sector finaciar
şi populaţie.
Următoarele judeţe se
bazează pe comerţ, populaţie
şi industrie (Timiş), turism şi

industrie petrolieră (Prahova), turism, transporturi şi
comerţ (Constantă), etc.

Judeţe ieftine
La polul opus, se situează
în principal judeţe cu o
infrastructură precară, dar şi
care se bazează în special pe
domeniul agricol. Astfel, cele
mai „ieftine” judeţe din
România sunt Călăraşi (are o

documen-taţiei tehnico-economice aferente proiectului.
Licitaţia se va desfăşura
pe 26 iulie, iar firma
câştigătoare va trebui să elaboreze studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic
pentru reabilitarea celor trei
obiective până la 5 decembrie, urmând ca după renovare cele trei tabere să
reintre în circuitul şcolar.
Primarul
Braşovului,
George Scripcaru se gândeşte ca, împreună cu Inspectoratul Şcolar Braşov,

să facă o serie de parteneriate cu tabere din alte zone
ale ţării, cum este, de exemplu, cea de la Năvodari, astfel că elevii din Braşov ar
putea merge vara la mare, în
timp ce copiii de acolo ar
putea veni iarna la munte.
Acum, copiii şi tinerii care
vor să meargă în tabără la
munte au doar o singură
variantă la stat, tabăra de la
Predeal. Aceasta are numai 75
de locuri, iar tariful de cazare
şi masă este unul rezonabil, 60
de lei pe zi.

Spitalele din Săcele şi Victoria
aşteaptă deblocarea posturilor
Şeful
Direcţiei
de
Sănătate Publică Braşov, dr.
Alexandru Bălescu, a
anunţat că aşteaptă deciziile
ministrului Sănătăţii privind
deblocarea angajărilor de
medici pentru spitalele din
Săcele şi Victoria. „Acum
două săptămâni, o comisie a
Ministerului Sănătăţii s-a
aflat la Săcele pentru a verifica dacă unitatea sanitară
respectă toate condiţiile şi a
constatat că poate fi
deschisă fără probleme.
Acum, aşteptăm actul normativ prin care să fie deblo-

Lipsa precipitaţiilor din
ultima perioadă dă serioase
bătăi de cap fermierilor
braşoveni ale căror culturi
încep să se usuce. Practic,
după aproape două luni fără
ploi abundente, recolta de
cartof este de departe cea
mai afectată. În anumite
zone ale judeţului lujerii
cartofului au început să se
îngălbenească sub soarele
torid, fapt care împiedică
maturarea bulbilor din
pământ.

Şi păşunile
sunt afectate

Taberele şcolare de stat sunt
scoase la lumină de Primărie
Lăsate în ruină de mai
mulţi ani, taberele şcolare
au acum o şansă să redevină
ceea ce au fost în perioada
lor de glorie şi să îşi recapete prestigiul. Primăria
Braşov, care a preluat, anul
trecut, prin Hotărâre de Guvern taberele de la Timişul
de Sus şi Dâmbul Morii,
vrea acum să le reabiliteze,
iar în acest sens a postat pe
pe site-ul Sistemului Electronic de achiziţii Publice
anunţul privind organizarea
licitaţiei pentru elaborarea

Seceta a compromis
culturile din judeţ

cate 70 de posturi”, a declarat Bălescu.
El a mai anunţat că „pentru deschiderea unei unităţi
de primiri urgenţe la Spitalul
din Victoria, a fost depusă
încă din martie la Ministerul
Sănătăţii o solicitare privind
deblocarea a 18 posturi şi
sperăm ca în scurt timp să
primim un răspuns favorabil. Acolo nu există pentru
moment o unitate SMURD
care să preia urgenţele medicale”.
Cealaltă parte a spitalului
a fost preluată de o clinică

www.gazetabrasovului.ro

privată, aici funcţionând mai
multe secţii, dar în regim privat, neexistând un contract
cu Casa de Asigurări de
Sănătate (CAS). „La Victoria nu există un contract cu
CAS pentru că nimeni nu a
depus niciun fel de cerere
pentru acest lucru. Oricum,
cei de acolo trebuie să
întocmească mai întâi un
dosar de evaluare. În aceste
condiţii, serviciile medicale
care s-ar acorda acolo se
plătesc integral”, a explicat
dr. Elemer Wusinczky,
preşedinte CAS Braşov.

valoare de doar 4,7 miliarde
de lei), Covasna (4,5 miliarde de lei) şi Giurgiu (4,5
miliarde de lei).
Judeţe preponderent agricole! Iar dacă vom compara
extremele, Bucureşti cu
Giurgiu (sau Covasna),
atunci vom ajunge la o concluzie uimitoare. Bucureştiul
este de 30 de ori mai scump
decât Covasna sau Giurgiu!

În aceste condiţii, recolta
de cartof este deja compromisă în proporţie de
40%. Dacă nu plouă serios
în următoarea săptămână
pierderile vor fi mai mari.
În aceeaşi situaţie de stres
termic se află şi culturile de
sfeclă de zahăr şi porumb.
În ultimul caz, tulpinile ar fi
trebui să depăşească înălţimea de 1,5 m, însă în cele
mai multe cazuri plantele
nu sunt mai mari de 40 cm.
Mai mult decât atât, ştiuleţii
se usucă de la o zi la alta
căpătând forma unei semilune. Seceta care s-a instalat
în judeţ afectează şi
păşunile care după prima

coasă nu au mai avut în
pământ umiditatea suficientă care să asigure şi a doua
recoltă, adică otavă şi în
aceste condiţii crescătorilor
de animale le va fi foarte
greu la iarnă să asigure furajele, ale căror preţuri vor
creşte destul de mult dacă
nu plouă imediat. Şi celelalte culturi din judeţ sunt
afectate mai mult sau mai
puţin în funcţie de capacitae
fermierului de a asigura
necesarul de apă cu ajutor
instalaţiilor de irigat. Chiar
şi aşa, spun agronomii,
instalaţia de irigare nu poate
suplini în totalitate apa de
ploaie care are proprietăţi
extraordinare.
Seceta nu este o veste
proastă numai pentru fermieri, ci şi pentru populaţia
din mediul urban care va fi
nevoită să cheltuiască mai
mult pentru a-şi face cumpărăturile. Asta pentru că
este deja demonstrat faptul
că producţiile agricole mici
atrag după sine scumpirea
produselor alimentare finite. Practic, dacă în
toamna anului trecut, preţul
cartofului abia trecea de un
leu/kg, dar de cele mai
multe ori se vindea cu 5060 de bani/kg, în 2012
situaţia se va schimba.

„Turnirul Cetăţilor“ dă startul la o vară
plină de spectacole cu iz medieval
Cavaleri, curteni, domniţe,
muzică medievală sau mâncare specific medievală sunt
doar câteva din „ingredientele” Festivalului Medieval
„Turnirul Cetăţilor”, care va
debuta pe 20 iulie, la Râşnov.
Râşnovul deschide în acest
an, pe 20 iulie, „Turnirul
Cetăţilor”, o manifestare
itinerantă, cu iz medieval,
care va trece, vara aceasta, şi
prin Cetatea Braşovului, pe
Platoul Inima Reginei din
Bran,
prin
Cetatea
Făgăraşului şi pe la Biserica
Fortificată din Feldioara. În
fiecare localitate, cavalerii,
domniţele, meşterii şi artiştii
vor poposi câte un weekend.
În cadrul festivalului medieval itinerant, deja tradiţional, al judeţului Braşov,
ajuns în acest an la a III-a
ediţie, organizatorii le propun
vizitatorilor concerte de
muzică medievală, turniruri şi
dueluri cavalereşti, dar şi o
„grădiniţă medievală“ pentru
copii. Fiecare festival va
debuta cu parada personajelor
pe muzica Cimpoierilor din
Transilvania. Vizitatorii vor
avea la dispoziţie şi o piaţă în
care vor veni meşteşugarii să
lucreze „pe viu” pentru o promovare şi perpetuare cât mai
bună a tradiţiei. Organizatorii
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pregătesc însă, şi alte activităţi
medievale cum ar fi: trasul cu
arcul, plimbări cu ponei, aruncarea suliţei, jocuri medievale
pentru copii şi părinţi.
„Conceptul este unul
îmbunătăţit, iar în funcţie de
locaţie vor crea programul
artistic între 30 şi 80 de cavaleri şi domniţe care vor anima
piaţa medievală şi vor
prezenta viaţa cotidiană din
Evul Mediu, vor dansa se vor
lupta şi vor interacţiona cu
publicul. Un punct de atracţie
îl constituie turnirul cu cai şi
show-urile cu foc de la finalul
fiecărui festival prezentate de
trupa Hypnosiss“, ne-a
destăinuit directorul de eveni-

mente Anemona Hermeneanu.

Grădiniţa celor mici
Nici copiii nu au fost uitaţi,
iar special pentru aceştia este
pregătită Grădiniţa Medievală. Această activitate se
adresează copiilor de toate
vârstele care vor putea, în
cadru organizat, să trăiască
poveşti medievale, iar ca şi
noutate organizatorii au
pregătit în acest an ateliere
meşteşugăreşti
speciale,
unde copii vor învăţa cum să
modeleze ceramica sau să realizeze păpuşi tradiţionale
sau să picteze pe lemn şi pe
sticlă.

www.gazetabrasovului.ro
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ANCHETĂ

Greu de crezut că există persoane care fură din mâncarea copiilor
instituţionalizaţi. Plătiţi de la bugetul statului pentru a avea grijă de
copii, aceste persoane se comportă ca nişte găinari de rând dar au
grijă ca în societate să pozeze ca personalităţi onorabile.

Cum se fură din
mâncarea orfanilor
Iată imaginile care arată cum se fură cu sufertașul din
bucătăria Complexului de Servicii Sociale Tărlungeni

Dovezile prezentate de
„Gazeta Brașovului” arată că astfel de lucruri se
întâmplă la Complexul
de Servicii SocialeTărlungeni, condus de directoarea Gabriela Burulean, care, din păcate,
nu a putut fi contactată,
fiind plecată în concediu.

Fapte incredibile
Pe lângă furtul mâncării,
surse din interiorul instituției
susțin că unii membri ai personalului de aici și-a însuşit
hainele donate de Crăciun
sau Paşti, ba chiar, au luat
bani din alocaţiile copiilor.
Centrul este compus din
Case de tip familial destinat
copiilor şi Centrul Social
„Stejarul” destinat bătrânilor
şi adulţilor, aflați în situații
sociale disperate.

„Catering” la poarta
Complexului Tărlungeni
La redacţie am primit mai
multe sesizări şi poze care
reflectă o situaţie de neacceptat pentru un stat european în
2012. Nu toţi angajaţii de
acolo sunt implicaţi în activităţi ilegale. Există însă şi
oameni de bună credinţă
revoltaţi de lucrurile care se
petrec acolo. Mâncarea copiilor vândută la persoane din
sat! Conform sesizărilor și fotografiilor primite la redacție,
bucătăria copiilor de la Complexul de Servicii Tărlungeni
a devenit cantină pentru persoanele din sat. După cum se
poate observa din poze, un
cetăţean sună la uşa Centrului
unde lasă un coş. Acesta este
umplut de bucătărese şi trimis
la o casă din apropiere. Conform surselor noastre acest

lucru se întâmplă zilnic la ora
12, contra-cost. Nu se ştie
exact câte persoane „beneficiază” de astfel de servicii de
catering.

Cadouri deturnate
de angajaţi
Bucătăresele mai sunt acuzate că fac pachete speciale cu mâncare care sunt
cărate la locuinţele lor şi ale
şefei. „Donaţiile” obținute
în urma acestor activități
sunt împărţite între şefă şi
angajaţii supuşi. La fiecare
sărbătoare, Centrul de copii
primeşte donaţii de la persoane binevoitoare. Din
păcate aceste donaţii nu
ajung la copii ci la şefă şi
subalternii favorizaţi, spun
sursele noastre. Făina, zahăr, ulei, ouă, preparate din
carne, haine, mobilier au

u Instituţie de asistenţă socială
Complexul de servicii Tărlungeni cuprinde Centre de îngrijire a copiilor, CTF Arlechin, CTF Lizuca şi CTF Patrocle în care sunt găzduiţi copii abuzaţi, proveniţi
din familii destrămate etc. Tot aici se mai află un Centru Social de Urgenţă –
„Stejarul”, destinat adulţilor. Este o instituţie de asistenţă socială care asigură
servicii de găzduire pe perioadă determinată, îngrijire şi consiliere în vederea
reintegrării sociale şi combaterii excluziunii sociale a persoanelor fără
adăpost/persoanelor adulte aflate în dificultate. Beneficiarii Centrului Social de
Urgenţă ,,Stejarul” sunt persoane fără adăpost sau persoane aflate în dificultate,
indiferent de gradul de dependenţă, sex, etnie sau stare de sănătate, care au
vârsta peste 18 ani şi se află pe raza judeţului Braşov.

fost cărate fără nici o jenă la
domiciliul şefei.

Bani dispăruţi
fără urmă

Lemnele ajung la
angajaţi

Directoarea Centrului mai
este acuzată și că ţine o
evidenţă fictivă a banilor de
alocaţii a copiilor. Conform
legii de banii minorilor se
ocupă conducerea Centrului.
Ne este relatat şi cazul unui
băiat T. V., care în momentul
externării a fost obligat să
meargă în gazdă la una din angajate ca să nu facă reclamaţie
pentru banii personali pe care
nu i-a primit. Complexul de
Servicii Tărlungeni se află în
subordinea Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Braşov.
Această Direcţie se află în
subordinea Consiliului Judeţean, mai precis a Comisiei
de Sănătate şi Asistenţă Sociale condusă de Sebastian
Grapă. Toate persoanele cu

Centrul de la Tărlungeni
beneficiază de încălzire pe
lemne. An de an Centrul achiziţionează camioane de
lemne. O parte din acestea
sunt duse la garsoniera directoarei iar altă parte este
pur şi simplu vândută angajaţilor obedienţi. Și mai
revoltător este faptul că minorii internaţi la Tărlungeni
sunt folosiţi toamna la
strânsul cartofilor de pe terenurile particulare ale unui
angajat de la Complex cu
acceptul directoarei Gabriela Burulean. Aceasta este
acuzată că primeşte în
schimbul folosirii copiilor
saci cu cartofi.

responsabilităţi în conducerea
activităţii au fost informate de
nereguli fără să fie luată măcar
o singură măsură.

Postul de directoare,
ocupat ilegal
Timp de 4 ani directoarea
Burulean Gabriela a ocupat
postul interimar când în mod
normal legea spune că în
maxim 6 luni trebuie organizat un concurs pentru ocuparea funcţiei. De curând a
avut loc un concurs de ocupare a postului vacant, câştigat de tot de Burulean
Gabriela, care însă nu avea
drept de participare deoarece
fusese sancţionată în scris de
o Comisie de Audit pentru
abateri la locul de muncă.
Am încercat să aflăm şi părerea directoarei, dar aceasta
se află în concediu.

u Scandaluri în lanţ la Direcţia Copilului
În ultimii ani, la Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului Braşov scandalurile legate de fuga din centrele de plasament, corupția personalului din
aceste centre sau „relele tratamente aplicate minorilor” s-au ţinut lanţ. „Gazeta
Brașovului” a informat recent despre reţele de prostituţie cu minori care proveneau din Centrele de Plasament. Majoritatea „prostituaţilor” erau tineri orfani
sau proveniţi din familii destrămate, săraci şi fără casă. Mulţi dormeau la Centrul
pentru Persoane fără Adăpost din Uzina II, de unde erau ademeniţi cu bani de
membrii reţelei. Situaţia este foarte gravă în contextual în care printre clienţii
reţelei s-au aflat mai multe persoane publice, chiar un consilier judeţean şi un
angajat al unui centru de plasament.
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„Îngerul“ care a adus Şaguna
în culmea gloriei, la Bac
u Melek Kaftar este singura elevă din județul nostru, și printre puținii
din țară, care a reușit să obțină media 10 la examenul maturității
Olimpiu Filip
Melek (îngerul, în turcă)
Kaftar, fiica unui om de afaceri turc şi a unei românce
din Chişinău, absolventă a
Colegiului Naţional „Andrei
Şaguna”, a avut singura
medie de 10 la examenul de
Bacalaureat din acest an.
Vrea să se întoarcă în România doar când va fi deja un
medic renumit.
O fată de o frumuseţe naturală şi exotică totodată,
deşteaptă şi foarte hotărâtă.
Asta remarci la Melek Kaftar
din primele clipe. Chiar dacă
a luat singura medie de 10
din judeţ la Bacalaureat,
Melek nu a fost o tocilară, un
soi de savant autist. Dimpotrivă, este o tânără plină de
viaţă, care iubeşte petrecerile
cu prietenii, fără excese însă.
A studiat la Colegiul „Andrei Şaguna” încă din clasa a
V-a. Clasa a IX-a a făcut-o
într-un liceu privat din
Bucureşti. Nu i-a plăcut,
fiindcă nu se făcea carte,
spune ea, aşa că s-a întors la
Braşov.
La începutul clasei a XII-a,
şi-a fixat două ţinte: să fie
prima din clasa ei şi să ia Bacalaureatul cu media 10. Şi-a
scris aceste dorinţe, dar nu a
făcut vâlvă şi şi-a văzut
tenace de studiu. „În primul
semestru am fost cam
dezorganizată, dar apoi am
învăţat ca lumea. Mi-am propus să termin clasa pe locul I
şi să iau 10 la Bac. Asta a fost
prioritatea mea şi am reuşit,
chiar dacă am terminat a XIIa doar cu 9.70. La română nu
mă aşteptam la Eminescu,
dar mi-am ales o poezie pe
care o ştiam şi am reuşit să
scriu poate mai creativ decât
dacă aş fi venit cu comentariul învăţat. Bacul mi s-a
părut foarte uşor, ceea ce e
normal pentru cine stă cu
burta pe carte”, a mărturisit
Melek.

În decembrie 2011, clasa a XII-a cu o colegă, Cristina - tocmai primise cadourile de Crăciun

Pasionată
de filosofie şi tradiţii
Melek a absolvit la profilul
real, specializarea ştiinţele
naturii, bilingv franceză. Are
însă şi o sumedenie de pasiuni extraşcolare, precum activitatea
în
Minisatul
„Sfântul Andrei”, acum aflat
la Seminarul Teologic „Dumitru Stăniloae”, dar mult
timp condus de profesorul
Sorin Apan - „care m-a
învăţat să iubesc arta
tradiţională şi semnificaţiile
ei profunde” – sau cursurile
de filosofie, dezbaterile din
clubul de oratorie, unde a
obţinut şi premii. Asta a
făcut-o să creadă că ar fi
înclinată spre profil uman,
dar experienţa de vară la
Facultatea de Drept de la
Cluj i-a demonstrat contrariul. Cu specializarea absolvită şi pasiunea pentru
franceză, dar şi pentru Oraşul
Luminilor, a ajuns să se înscrie la o facultate de

Medicină, de unde i s-a spus
iniţial să nu-şi facă prea
multe iluzii şi să depună
dosarul şi la altele, dar până
la urmă a fost admisă.

Se întoarce
numai după ce îşi
va face un nume
Melek Kaftar va merge în
Franţa, la Facultatea de
Medicină a Universităţii
„Pierre et Marie Curie",
susţinută financiar de părinţi.
„În Franţa se pune mare accent pe educaţie, aşa că
învăţământul universitar este
subvenţionat în mare măsură
de stat. La universitatea la
care am fost acceptată eu,
taxele de şcolarizare sunt
destul de mici, mai costisitor
va fi cu restul cheltuielilor, că
la Paris viaţa nu e chiar
ieftină. Aş vrea să fiu
independentă, dar nu vreau
să-mi neglijez studiile, iar ca
student străin subvenţia de
chirie e mică şi la bursă nu

pot visa, poate una privată,
dar nu am găsit nimic“, a explicat Melek.
Fata spune că intenţionează să se întoarcă în
ţară, însă numai când îşi va fi
făcut deja un nume: „După
şase ani de facultate vor
urma alţi cinci ani de specializare, iar apoi voi rămâne
să profesez ca medic în
Franţa, unde sunt şi condiţii
de muncă şi salarii foarte
bune, nu ca în România,
unde stai, ca mine, o oră la
coadă la Urgenţe! Când dr.
Melek Kaftar va însemna
ceva, o să mă întorc!“.

natural: „Nu beau, nu fumez,
sunt vegeteriană de patru ani,
de când am văzut un documentar despre măcelărirea
animalelor. De un an sunt
chiar vegană, mănânc doar

crudităţi, beau apă şi mă simt
foarte bine, plină de energie.
Mi-am făcut analizele, nu am
niciun fel de carenţă şi
părinţii m-au lăsat să experimentez. Au început şi ei,
uşor-uşor, să mai reducă din
consumul de carne”.
De altfel, Melek vrea să
devină medic nutriţionist,
pentru a dovedi ştiinţific că o
astfel de dietă este cât de
poate de benefică oricui.
După vacanţa la mare,
vrea să se pună cu burta pe
carte la fizică, fiindcă va
avea nevoie de cunoştinţe
proaspete şi temeinice în
primul an de facultate, la disciplina biofizică. „Dacă aş fi
dat Bac-ul la fizică, aş fi luat
1 curat!”, spune ea, cu modestie. Mai mult, Melek are de
gând să plece în Franţa cu o
lună înainte de începerea anului universitar, pentru a-şi
însuşi limbajul colocvial.
„Ştiu eu franceză, dar sunt o
sumedenie de expresii din
limba vorbită şi pici de fraier
dacă nu le cunoşti. Şi aşa
românii nu au o imagine prea
bună în Franţa, nu vreau să
dau nimănui prilejul să râdă
de mine”.

Iubeşte
ceea ce natural
Tânăra a mai spus că acum
vrea să meargă în vacanţă:
„O să mă duc câteva zile în
Vama Veche cu gaşca, nu am
fost niciodată acolo şi o sămi iau revanşa cu petrecerile
până în zori“. Melek nu face
însă excese, iubeşte ceea ce

Împreună cu sora ei de 4 ani, Meryem

u „Cadou“ în prag de pensionare pentru directoarea liceului
Melek Kaftar se dă în vânt după postura de vedetă în care a ajuns peste noapte,
dar gestionează bine situaţia singură, chiar dacă se mai consultă cu părinţii şi
cu directoarea liceului, prof. Mariana Ionescu. „Suntem foarte fericite împreună
că «Şaguna» este din nou pe locul I, prin prestaţia deosebită a domnişoarei şi
prin faptul că toţi absolvenţii noştri au promovat examenul. Reuşita este expresia muncii lor, a profesorilor şi a părinţilor. Întoarcerea ei de la un liceu privat la
noi este o confirmare în plus a valorii colegiului nostru“, a declarat directoarea
CN „Şaguna”. „Îmi pare nespus de bine că le-am putut face şi eu o bucurie profesorilor, mai ales doamnei directoare Ionescu, care se pensionează în toamna
aceasta”, a replicat Melek. Şeful Inspectoratului Şcolar al Judeţului (IŞJ) Braşov,
prof. Dorel Agache, este şi el încântat de performanţa tinerei, mai ales că flerul
i-a spus atunci când îi semna lui Melek transferul înapoi la Braşov că are în faţă
o elevă cu potenţial uriaş: „Sunt convins că ministerul va organiza o festivitate
dedicată absolvenţilor care au luat bacalaureatul cu 10. Sper să fie şi o
recompensă mai mult decât simbolică".

La Balul Francofonilor
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Atenţie la apa contaminată! Medicii de la Direcţia Sanitar Veterinară atrag atenţia să nu beţi apă
de la izvoarele Troiţa „Sfânta Treime“ şi de la Poiana lui Solomon, întrucât s-au găsit depăşiri bacteriologice. Apă bună de băut este la izvoarele de la Pietrele lui Solomon, Lid cel din Noua, de sub
Tâmpa, de la Ursuleţ (Pădurea Bogăţii) şi de la un izvor din Răcădău (primul pe dreapta).

Locurile din care ţâşneşte apa
u Izvoarele cu apă rece și curată sunt la mare căutare în vreme de caniculă.
Oamenii vin aici să se răcorească, dar își fac provizii de apă și pentru acasă
Ce-i mai bun pe timp de
caniculă decât umbra pădurii
și apa rece de izvor? În ultimele săptămâni, în care
temperaturile au depășit 30
de grade la umbră și chiar și
în case, locuriel răcoroase au
fost la mare căutare. Pensionarii, mai ales, care cu
greu suportă căldura verii, au
ieșit să se răcorească și să se
aprovizioneze cu apă rece de
izvor.
Cele mai aglomerate locuri
sunt aleile de sub Tâmpa sau
cartierele Schei și Noua. Aici
se află și cele mai multe
izvoare cu apă curată și rece,
iar pensionarii nu ezită să își
facă proviții. Dimineaţa şi
seara, când soarele nu are
atâta putere, bătrânii vin cu
plasele doldora de bidoane
de plastic și stau răbdători la
coadă pentru a le umple cu
apă proaspătă de izvor. Pentru apa proaspătă, curată, unii
vin în Şchei tocmai din
cartierele Astra, Triaj şi Bartolomeu. Şi asta numai pentru apa care este renumită
pentru puritatea ei. Izvoarele
din Şchei au aprovizionat
Braşovul din cele mai vechi
timpuri. Apeductele erau din
lemn, iar apa luată de la
cişmele. Acum doar bătrânii
se mai îngrijesc de fântîni.

Fântâna
„Sfânta Treime“
Bătrânii spun că fântâna

Prima clădire
racordată la reţeaua
de apă

Medicii Direcției Sanitar Veterinare Brașov verifică temporar calitatea apei de la izvoarele din județ

„Sfânta Treime“ din Şchei, e
veche de peste 200 de ani.
Izvorul de munte are apa
curată, fără clor şi impurităţi.
Conductele sunt din lemn,
cum se făceau pe vremuri.
Mai sunt căteva mici izvoare
captate şi pe strada Podul
Creţului. Acestea sunt
căutate mai rar, din cauză că
drumul e prea lung pentru
pensionari.

Izvorul de sub Tâmpa
şi Fântâna Hoţilor
Pe aleea de sub Tâmpa e
un alt izvor cu apa rece, ca
de gheaţă. Betonarea rezer-

vorului a început pe 12 septembrie 1893, iar la 8 ianuarie 1894 lucările au fost
finalizate, trecându-se la
umplerea acestuia cu apă.
Într-o pădure din Noua,
lângă grădina zoologică,
este Fântâna Hoţilor, un alt
izvor aflat la mare căutare.
Nu se mai ştie de ce se
numeşte aşa, însă locuitorii
îi folosesc apa de cel puţin
100 de ani.

peşteră de mari dimensiuni
în interiorul căreia s-ar afla
un lac. Părerile despre
natura acestui lac sunt diverse. Astfel, unii susţin că
ar fi un lac de apă sărată (un
ochi de mare), în timp ce
alţii susţin că ar fi un lac de
apă dulce, aducând ca argument faptul că pe Tampa se
aflau multe izvoare de apă
dulce, care între timp au
secat.

Lacul de sub Tâmpa

Peşti în Biserica
Neagră

Una dintre legendele urbane ale Braşovului, spune
că sub Tâmpa se află o

Pe vremuri, femeile din
Şchei îşi spălau lâna în

canalele care erau pe mijlocul străzilor. Primăvara,
la dezgheţ, apele se umflau
şi inundau casele. Nu de
puţine ori se întâmpla ca
apa să ajungă până în
Cetate, în Biserica Neagră.
Copiii alergau prin biserică
să prindă peştii cu mâna.
„Prin unele străzi, mai ales
pe Uliţa Nouă şi pe Fânarilor, de multe ori scândurile
erau scoase de pe canale,
căci se spăla lâna. În Uliţa
Neagră canalul era mult
timp descoperit de tot. Apa
se iezea puţin, şi în bolboaca ce se făcea se aşeza
coşul lungăreţ cu lână. Cu o
furcă cu dinţi lungi şi
întorşi în unghi drept, fete
din Şchei întorceau lâna în
coş cu mişcări ritmice, cântând cu voci tinere minunate cântece“, scria despre
canalele Braşovului, în
cartea sa de memorii, Sextil
Puşcariu.

În aprilie 1892, Primăria
Braşov a avizat proiectul de
execuţie al alimentării cu
apă, proiect întocmit de inginerul Cristian Kertsch.
Acesta avea ca obiectiv
captarea izvoarelor din Valea
Răcădăului. Pe 27 noiembrie
1893 s-a finalizat captarea
izvorului din Şchei. Pe 8 decembrie 1893 au început probele de funcţionare la
hidrantul din Piaţa Sfatului,
Şirul Grâului. Prima clădire
din Braşov racordată la noua
reţea de apă (11 decembrie
1893), a fost „Casa de pensii” actuala clădire a Rectoratului
Universităţii
Transilvania.

Conducte din lemn
Introducerea, în secolul
XIX, a canalelor apeductului
a avut drept urmare o schimbare radicală a înfăţişării
oraşului. Apa de băut era demult adusă din Şchei, prin
nişte „sulinare“ confecţionate din trunchiuri de brad
găurite la mijloc cu fierul ars
de ţigani. Socotelile Braşovului amintesc aceste
sulinare din secolul al XVIlea. Canale de scurgere a apei
erau la început realizate din
„foastene“ — blăni (scânduri), aşa cum se mai vedea
pe la mijlocul secolului XIXlea în strada numită După
Vale, din Şchei. În urmă cu
şapte ani, în curtea Spitalului
Militar s-au descoperit conducte de lemn, foarte vechi.
Din 1804 canalele au încep
să fie făcute din piatră, mai
ales pe străzile principale, şi
au fost acoperite cu scânduri.

u Izvoare pentru tratarea bolilor
În staţiunea Băile Perşani izvoarele sunt clorurate, sodice, iar apele minerale sale sunt recomandate în tratamentul bolilor reumatice. La
Băile Rodbav există izvoare minerale clorurosodice, benefice pentru tratarea afecţiunilor
reumatismale, ginecologice şi cardiovasculare.
Ziziul, situat la poalele muntelui Ciucaş, este
cunoscut mai ales pentru izvoarele sale minerale
cu efecte terapeutice.

u Apa de ploaie e cea mai pură
Cea mai curată apă nu este cea de izvor, ci apa
de ploaie sau cea provenită din topirea zăpezii.
Apa izvoarelor şi a râurilor conţine dizolvate
gazele din atmosferă: oxigen, azot şi bioxid de
carbon, precum şi: calciu, magneziu, sodiu, şi
anionii de carbonat, sulfat şi clorură. Cea mai
importantă sare conţinută în apa de izvor este
carbonatul acid de calciu. Formula moleculei de
apă este H2O, şi a fost descoperită de italianul
Stanislau Cannizzarro. Apa lichidă din natură nu
este însă niciodată pură, pentru că ea dizolvă o
parte din substanţele solide şi gazoase cu care
vine în contact.

www.gazetabrasovului.ro

Despre beneficiile pe care inotul le aduce organismului se pot spune multe. Însă, recent,
cercetătorii au descoperit că o sedinţă de înot poate alunga chiar anxietatea. Potrivit
cercetătorilor de la Harvard, înotul are şi beneficii asupra mentalului, fiind la fel de eficient
ca şi yoga în alungarea stărilor proaste sau a anxietăţii.
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Înotul, mai eficient
ca medicamentele

România se află pe al treilea
loc în lume în privinţa numărului de decese cauzate de
boli cardiovasculare, unul din
trei romani murind din această
cauză, potrivit studiilor.
Potrivit Fundaţiei Române a
Inimii, 62 la sută din decesele
din România au drept cauză
boli cardiovasculare, fumatul,
obezitatea, colesterolul crescut,
sedentarismul, stresul, dar şi
ereditatea numărându-se printre factorii de risc.
Bărbaţii sunt mai predispuşi
la boli cardiovasculare după
vârsta de 45 de ani, iar femeile
în jur de 55 de ani, după instalarea menopauzei. „A controla
riscul cardiovascular înseamnă
să poţi prelungi speranţa de
viaţă cu cel puţin zece ani“, a
explică specialiștii.

Stresul şi depresia
rănesc inima
Studiile realizate de-a lungul
anilor au arătat că stările
emoţionale negative pe termen
lung pot îmbolnăvi inima. Persoanele depresive prezintă un
risc de patru ori mai mare de a
suferi de boli de inimă, din

cauza faptului că oxigenarea
miocardului se face cu dificultate, potrivit oamenilor de
ştiinţă britanici de la Universitatea din Cardiff.
De asemenea, stresul cronic
este frecvent asociat cu
îmbolnăvirea inimii. Aceasta
deoarece organismul se
adaptează la stres prin secretarea unor substanţe (de exemplu, catecolamine) care, în
cantităţi mari, favorizează
creşterea tensiunii arteriale.

Totodată există studii care arată
că frecvenţa infarctului şi a atacului cerebral este mai mare
la persoanele singure.

Nicio zi fără mişcare!
Specialiştii de la Asociaţia
Americană a Inimii susţin că
dieta sănătoasă nu este
suficientă pentru a ajuta sistemul cardiovascular să se
menţină în formă pe tot parcursul vieţii. Explicaţia este că
mişcarea (sub orice formă)

reprezintă cel mai eficient instrument de prevenire a îmbătrânirii cardiace şi arteriale,
întrucât ajută atât la controlarea tensiunii sistolice (presiunea exercitată atunci când
inima se contractă), cât şi a
celei diastolice (presiunea din
artere atunci când inima se
află în repaus).
Înotul, sport recomandat
adesea persoanelor obeze și
celor care suferă de afecțiuni
articulare, este la fel de eficient

în ceea ce privește scăderea
tensiunii arteriale ca și medicamentele, arată un studiu efectuat de Federația Franceză de
Înot.
Conform cercetătorilor, în
cazul persoanelor care urmează 12 ședințe de înot, tensiunea poate scădea de la 131
mmHg la 122 mmHg după 2448 de ore de la ultima ședință.
„Această scădere este similară
cu cea produsă de administrarea medicamentelor“, spune

dr. Boris Hansel, autorul studiului.
Înotul este o activitate de
rezistenţă, care se dobândeşte
prin repetare, prin „arta de a
respira în apă”, principalul beneficiar fiind sistemul cardiovascular. Înotul are influenţă
asupra activităţii aparatului cardiovascular prin accelerarea
contracţiilor cardiace, creşterea
tensiunii arteriale şi a presiunii
venoase precum şi prin mărirea
volumului cardiac.
Această influenţă, cumulată cu efectul mişcărilor executate în timpul înotului,
duce la dezvoltarea musculaturii inimii, respectiv a auriculelor şi a ventriculelor.
Fortificarea muşchiului cardiac influen-ţează în mod favorabil activitatea inimii şi
circulaţia în general. În
repaus, presiunea sistolică
scade, iar cea diastolică
creşte, adică se îmbunătăţeşte
tensiunea arterială diferenţiată şi se măreşte elasticitatea
vaselor. Sub influenţa înotului au loc modificări în
compoziţia morfologică şi
chimică a sângelui.

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

l Bazin de relaxare
l Bazin interior-exterior
l Sauna finlandeza
l Bio-saună
l Saună umedă
l Grota de relaxare
l Hidromasaj
l Dușuri cervicale
l Jacuzzi
l Masaj
l Tobogane cu apa
l Trambuline pentru sărituri
l Dușuri rustice
l Teren de volei pe nisip
l Bazine exterioare
l Paradisul copiilor
Piscine pentru copii
l Tobogane
l Loc de joacă
l Organizare zi de naștere
l Servicii complementare:
solarii, cosmetică,
restaurant, terase,
cursuri de înot,
închirieri, magazin
articole piscină
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Dezvoltarea unei platforme de tip brownfield este întotdeauna mai puţin costisitoare pentru
comunitate şi societate, oferind valoare unui teren abandonat şi eliminând contaminarea,
în avantajul protejării terenurilor agricole sau forestiere”, a spus Randy Tharp, de la Epstein
Architecture & Engineering.

Platformele industriale,
pentru dezvoltatorii
u Analiştii pieţei imobiliare susţin că dezvoltatorii preferă

Așa va arăta noul cartier Coressi ce va fi dezvoltat pe fosta platformă a uzinei Tractorul

Pe platforma Tractorul va fi deschisă anul viitor
prima dintre investiții, hypermarketul Auchan

Coresi va fi un adevărat oraș în miniatură

www.gazetabrasovului.ro

După anul 2000, industria
Braşovului a devenit o tristă
amintire. Rând pe rând, marile fabrici s-au închis, iar
unele au fost rase de pe faţa
pământului.
O analiză a companiei Epstein Architecture & Engineering relevă faptul că
dezvoltatorii din România
sunt foarte interesaţi de construirea de noi centre comerciale pe foste platforme
industriale. Studiul dă exemplul companiilor Cora şi
Auchan care dezvoltă centre
comerciale pe fostele platforme industriale Hidromecanica şi Tractorul.
Totuşi, în studiu citat nu
este amintită şi compania
Echo Investment care dezvoltă mall-ul Korona pe
fosta platformă industrială
Fartec, nici compania Immoeast care vrea să transforme IUS-ul în centru
comercial şi nici fosta
platformă industrială Lemexim care urmează a fi transformată în mall de omul de
afaceri Ion Ţiriac şi spaniolii
de la Riofisa.
„La acest moment, dezvoltarea proprietăţilor de tip
brownfield în România nu
atinge proporţii mari din
cauza cadrului legislativ ambiguu şi incomplet. În SUA şi
în alte ţări din Europa de Vest,

politicile corecte în ceea ce
priveşte dezvoltările de tip
brownfield au ajutat la
scăderea ratei şomajului,
aducând creşteri ale bugetului
local, îmbunătăţind sănătatea
publică şi împiedicând declinul centrelor urbane„, a
spus Randy Tharp, managing
director la Epstein Architecture & Engineering.

Investiţii
mai „ieftine“
Proprietăţile urbane de tip
brownfield sunt, de multe ori,
foarte atractive pentru dezvoltatori şi investitori datorită
amplasamentului zonal, a
utilizării eficiente a infrastructurii existente, a accesului
mult mai facil la proprietatea
respectivă. Pe de altă parte, un
dezvoltator poate fi de multe
ori obligat să suporte costurile
de demolare a structurilor existente şi eventual să decontamineze terenul, eliminând
anumite substanţe periculoase, posibil existente. Prin
reamenajarea unei proprietăţi
dezafectate,
gradul
de
ameninţare pentru sănătatea
publică prin contaminare şi
riscul expansiunii urbane sunt
reduse. „Dezvoltarea unei
platforme de tip brownfield
este întotdeauna mai puţin
costisitoare pentru comunitate
şi societate, oferind valoare

www.gazetabrasovului.ro

unui teren abandonat şi eliminând contaminarea, în avantajul protejării terenurilor
agricole sau forestiere”, a mai
spus Randy Tharp.

Cantina Rulmentul
a fost scoasă
la vânzare
Una dintre puţinele întreprinderi care nu au fost demolate este Rulmentul, care a
intrat în faliment în aprilie
2007. Abia după 40 de licitaţii
eşuate, principalele active ale
societăţii au fost cumpărate,
în februarie 2010, de firma
Sigur Imob SRL, al cărei
acţionar unic este Marcela
Ţăndărică, cunoscută ca o
persoană apropiată a omului
de afaceri covăsnean Erdely
Ede, în schimbul sumei de 2,6
milioane de euro.
Cantina fostei fabrici, dar şi
o serie de hale care au rămas
nevalorificate, după ce mare
parte din active au fost
achiziţionate de controversatul om de afaceri Ede
Erdely, în februarie 2010.
Cantina are o capacitate de
servire de 3.000 de locuri,
având regimul de înălţime
parter plus etaj, cu o suprafaţă
construită de 1.189 de metri
pătraţi şi o suprafaţă
desfăşurată de 2.378 de metri
pătraţi. Activul este compus
din teren intravilan în

suprafaţă de 5.987 de metri
pătraţi, din care 4.727 de
metri pătraţi teren liber şi
1.260 de metri pătraţi teren
ocupat de construcţii. Toate
acestea la preţul de 331.134
de euro fără TVA, după cum
au decis lichidatorii companiei Rulmentul SA, Casa
de Insolvenţă Transilvania şi
RVA Insolvency Specialists.
De asemenea, lichidatorii vor
să vândă centrala frigorifică şi
halele Sculărie dispozitive şi
Sculărie matriţerie la preţul de
952.285 de euro fără TVA.
Cele două hale fuseseră ipotecate în favoarea companiei
Dapinia Trading, furnizorul
de oţel al societăţii, aceasta
având de recuperat aproximativ patru milioane de euro.

Cine este Erdely
şi cum a pus mâna
pe Rulmentul
Erdely a fost implicat în
scandalul devalizării a şapte
agromecuri din ţară şi a unor
foste întreprinderi de stat din
Covasna, scandaluri în care
statul a fost păgubit cu sute de
miliarde de lei vechi.
Covăsneanul a şi executat, de
altfel, un an de puşcărie, în
perioada septembrie 2001 –
septembrie 2002, pentru mai
multe capete de acuzare
legate de fraude economice.
În prezent, Erdely este

www.gazetabrasovului.ro

„Cora România" a cumpărat terenul fostei uzine Hidromecanica în 2010 cu 13 milioane
de euro în urma unei licitaţii organizate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov.
Compania şi-a amânat investiţia de la Braşov, evaluată la aproximativ 100 de milioane de
euro, pentru anul viitor.
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investiţii ieftine
imobiliari
centrele comerciale brownfield

Mare parte din uzina Hidromecanica a fost demolată, iar investitorii
de la Cora au început deja lucrările la sensul giratoriu care va facilia intrarea la hypermarket

reprezentantul firmei Sigur
Imob SRL Brasov, funcţia sa
oficială fiind aceea de consultant.
Proiectele de retail
anunţate la Braşov

Coresi Shopping
Center (Tractorul)
Centrul comercial va fi situat pe fosta platformă
industrială Tractorul. Construcţia centrului comercial
va începe anul acesta şi se va
desfăşura pe 24 de hectare
din totalul de 100 cumpărate
de Immochan. Proiectul va
cuprinde un hipermarket
Auchan de 16.000 metri
pătraţi - cel mai mare din
Transilvania - un centru
comercial de 25.000 metri
pătraţi închiriabili şi o parcare cu 3.000 de locuri.

Korona Mall (Fartec)
Compania poloneză Echo
Investment a anunţat în 2008
că va înveşti 150 de milioane
de euro pentru construirea
unui centru comercial pe cele
4,5 hectare achiziţionmate
chiar pe locul fostei societăţi
comerciale Fartec SĂ.
Polonezii au cumpărat în
2007 activele companiei
Fartec Braşov, plătind
116,148 milioane de lei
(aproximativ 33,185 milioane de euro în momentul
tranzacţiei). Korona Mall va
fi dezvoltat pe o suprafaţă
totală de 153.000 de metri
pătraţi şi va avea o suprafaţă
construită de 53.000 de metri
pătraţi.

Immoeast ar dori
să cumpere terenul
lui Ţiriac (IUS
şi Lemexim)
În 2009, Immoeast a pre-

luat compania European Future Group, care deţinea, prin
EFG Urban Achiziţii, terenul
societăţii IUS SA de pe strada
Hărmanului, în apropierea
Centrului Civic al Braşovului.
Terenul fusese cumpărat cu
aproximativ 2,6 milioane de
euro în anii 2004 - 2005, moment în care cei de la IUS şiau mutat fabrica la ieşirea din
oraş. Cel mai mare dintre
proiectele cumpărate, astfel,
de Immoeast este cel de pe
terenul de 6,1 hectare al
fabricii de unelte şi scule IUS,
unde este planificată dezvoltarea unui proiect mixt cu
o suprafaţă de 150.000 de
metri pătraţi, format din mall,
hotel, centru de afaceri şi
locuinţe, în urma unei
investiţii anunţate de 240 de
milioane de euro.
Anul trecut, austriecii au
lansat o ofertă de cumpărare
către spaniolii de la Riofisa şi
de la Ţiriac Holding terenul
alăturat, pe care s-a aflat fosta
societate Lemexim, pentru o
dezvoltare integrată. Astfel ar
totaliza aproape 90.000 de
metri pătraţi într-o locaţie
foarte bună, apropiată de
Centrul Civic al oraşului. În
total, investiţiile anunţate pe
cele două suprafeţe de teren ar
ajunge la aproape 400 de milioane de euro.

Corall
(Hidromecanica)
Compania „Cora România” şi-a amânat investiţia de
la Braşov, evaluată la aproximativ 100 de milioane de
euro, pentru anul viitor, deşi
iniţial anunţase că la finele
acestui an centrul comercial
Corall va fi funcţional.
„Cora România" a cumpărat terenul fostei uzine
Hidromecanica în 2010 cu 13
milioane de euro în urma unei

www.gazetabrasovului.ro

licitaţii organizate de Direcţia
Generală a Finanţelor Publice
Braşov. Anul trecut, reprezentanţii companiei au
prezentat şi Primăriei Braşov
planurile pe care le aveau în
zona Centrului Civic al
Braşovului. Potrivit primarului Braşovului, George Scripcaru, 70% din terenul de patru
hectare este atribuit hipermarketului, procentul fiind destul
de mare pentru zona în care
va fi amplasat. Pe restul
suprafeţei, compania a
anunţat autorităţile că ar dori
să construiască şi un hotel cu
14 etaje, galerii comerciale cu
patru etaje, imobile cu birouri
şi locuinţe de trei sau patru
etaje. În subteran, pe două
niveluri, vor fi amenajate
1.264 de locuri de parcare, iar
o suprafaţă de 1.800 de metri
pătraţi va fi zonă verde.

NEPI&Carrefour
Fondul de investiţii sudafrican NEPI a finalizat la începutul acestei luni achiziţia
clădirii Mobexpert Braşov.
„Conform contractului de
închiriere, NEPI are opţiunea
de a reloca Mobexpert, dacă o
redezvoltare a locului va fi
efectuată", se arată într-un raport remis Bursei de Valori
Bucureşti.
Cei de la NEPI poartă negocieri cu francezii de la Carrefour cu privire la
posibilitatea de a combina activele deţinute de cele două
entităţi în zona de ieşire din
Braşov spre Bucureşti „pentru
dezvoltarea acestor active
într-un mall regional". „În
linii mari, termenii comerciali
au fost stabiliţi între Carrefour
şi NEPI cu privire la redezvoltare, dar orice redezvoltare, prinţe altele, trebuie
să primească aprobarea Consiliului de Administraţie al lui

Carrefour şi al lui NEPI şi să
fie însoţită de documentele
care
stau
la
baza
tranzacţiilor", se arată în raportul amintit. NEPI mai
deţine în zonă un street-mall
care se întinde pe o suprafaţă
de 5.000 de metri pătraţi.
Magazinul Mobexpert din
Braşov se întinde pe un teren
de 15.600 de metri pătraţi.
Magazinul a fost deschis în
2005 în urma unei investiţii
de cinci milioane de euro.
Magazinul Carrefour a fost
deschis în 2003 în urma unei
investiţii de 20 de milioane de
euro.

Polus Braşov
Dezvoltatorul imobiliar
TriGranit nu a reuşit încă să
găsească finanţare pentru demararea lucrărilor la centrul
comercial Polus Center
Braşov. Surse din cadrul dezvoltatorului susţin că „proiectul se regândeşte, dar în niciun
caz nu va fi abandonat". Deşi
anul trecut se anunţa că
lucrările de construcţie vor
demara în 2012, se pare că
amânarea va fi de o durată
ceva mai mare, sursele
neputând avansa un termen
concret pentru demararea
acestora.
Iniţial, dezvoltatorul anunţase că centrul comercial de la
Braşov va fi inaugurat în
2009, dar la începutul acelui
an s-a revenit asupra datei,
fiind anunţat 2010 că an al
inaugurării. Au urmat apoi
termenele 2011 şi 2012, dar
acum nu mai este avansat
niciun termen. Valoarea întregii investiţii se ridică la
suma de 160 de milioane de
euro. Polus Center va fi construit pe o suprafaţă de 85.250
de metri pătraţi, iar suprafaţa
închiriabilă va fi de 63.000 de
metri pătraţi.
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Cantina de la Rulmentul a rămas printre ultimele
active nevândute ale marii uzine.

u Doar două mall-uri mai au loc pe piaţă?
Pe de altă parte, un studiu realizat de compania
de consultanţă imobiliară DTZ Equinox relevă
faptul că piaţa de retail modern din Braşov tinde
să devină suprasaturată până în 2015, deoarece
oraşul mai poate absorbi doar două centre comerciale – circa 65.000 de metri pătraţi – raportat
la numărul de locuitori şi la puterea de
cumpărare. „Stocul de retail modern din Braşov
se situează în prezent la 52.206 mp, format preponderent din centre de dimensiuni mici şi medii,
dintre care niciunul nu deţine o poziţie
dominantă, din punct de vedere al conceptului,
al masei critice sau al mixului de chiriaşi. Cele
mai multe centre au fost lansate între 2004 şi
2008 şi au suprafeţe ce nu depăşesc 10.000
metri pătraţi", se arată în studiul citat.
În prezent, Braşovul are un stoc de 0,214 metri
pătraţi de retail modern pe locuitor şi prezintă
încă un potenţial semnificativ pentru noi
dezvoltări, mai ales prin comparaţie cu oraşe din
Polonia, Cehia sau Ungaria.
În prezent, şapte proiecte de retail au fost
anunţate la Braşov, printre acestea numărânduse Korona Mall (25.000 metri pătraţi, Echo Investments), Corall (Cora), Riofisa Center (47.000
metri pătraţi, Riofisa & Ţiriac Holding), IUS
(41.000 metri pătraţi, Immoeast), Roua Retail
Park (Immoeast), extindere a galeriei Carrefour
de către NEPI (livrare 2014). Pentru anul viitor
sunt anunţate finalizările a două dintre acestea
– Coresi Shopping Center, dezvoltat de Immochan, dar şi Corall. Totuşi, studiul nu trebuie
preluat ca fiind semnificativ, deoarece DTZ Equinox se va ocupa de închirierea spaţiilor din
Coresi Shopping Center, fiind astfel direct
interesată de atragerea unor clienţi importanţi şi
pe o perioadă lungă de timp. De altfel, în comunicatul lor este anunţată finalizarea lucrărilor în
2013 doar pentru Coresi Shopping Center.
„Piaţa nu are potenţialul de a absorbi întreg
stocul anunţat spre livrare şi considerăm că
proiectul său proiectele care se vor lansa primele
au cele mai mari şanse de succes, dacă sunt
dezvoltate corespunzător, în termeni de locaţie,
masă critică, mix de chiriaşi, concept etc", se
arată în comunicatul companiei de consultanţă
imobiliară.
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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

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
Vând centrale termice, calorifere și robineți
noi. Str. Târnavei nr 13. Telefon: 0268/311562

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

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.

Rețea Abonament

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

SMS
7476

Orange
și
Vodafone

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
Primesc fată în gazdă (nefumătoare), la vilă.
Tel: 0751/741146.

Cuvânt cheie

2 luni

GZ2 nume și adresa destinatar

4 luni

GZ4 nume și adresa destinatar

6 luni

GZ6 nume și adresa destinatar

Număr scurt Cost comandă
3.1EUR+TVA
7476

5.1EUR+TVA
7.1EUR+TVA

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

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

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

IMOBILIARE
VÂNZĂRI
Garsoniere
lAgenția imobiliară Forti Imob
caută pentru clienții săi: garsoniere, apartamente, case, terenuri,
spații comerciale în condiții
avantajoase. Tel 0268.313.136
lGarsonieră de vânzare,
Tractorul, semidecomandată,
etajul 3, renovată integral,
balcon închis în termopan,
contorizată,
mobilată,
însorită, gresie, faianță, parchet, ușă stejar capitonată, uși
interioare noi, 22.000 euro.
Tel: 0751/188188
lVând garsonieră în casă , Centrul Vechi (De Mijloc) suprafață
mare, parțial renovată, stradal,
liberă, preț 32.000 euro neg. Tel
0729.081.225
lVând garsonieră Astra, Traian,
confort I semidecomandată, termopan, parchet, eliberabilă repede, 24.000 euro neg. Tel:
0732.1333.04, 0268.322.376
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 Tractorul,
confort I semidecomandată, etaj
intermediar, geam termopan,
parchet, gresie, faianță, separare
de gaz, încălzire cu panouri radiante, 25.500 euro. Tel:
0368.444.598, 0732.133.307

2 Camere

lVând apartament 2 camere în
vilă, Universal, renovat, acces
auto. Preț: 52.500 euro. Tel:
0729.081.225
lApartament 2 camere,
Tractorul, Școala 13, confort
1, vedere 2 părți, pretabil
spațiu comercial, balcon închis, debranșat, parchet,
37.000 euro. Tel: 0721/308704
lVând apartament la casă, cu
curte proprie, modern, tineresc.
Preț: 39.000 euro negociabil.
Merită
achizitionat.
Tel
0733.985.006
lApartament 2 camere,
Craiter - Dacia, confort 1 decomandat, 2 balcoane închise,
termopane, debranșat, separare gaz, ușă metalică, uși interioare noi, gresie, faianță,
parchet, însorit, bloc reabilitat
termic,
38.500.
Tel:
0751/188188
lVând apartament 2 camere
Toamnei, etaj 2, confort I decomandat, separare de gaz,
instalație pentru centrală proprie.
Preț: 48.000 euro, Tel:
0268.322.376, 0732.133.304
lVând apartament 2 camere,
zona ITC, circular, etaj intermediar, termopane, balcon închis,
parchet din lemn masiv, ușă
metalică, beci, însorit, debranșat
de la CET, 37.000 euro. Tel:
0368.444.598
lVând apartament 2 camere
Centrul Civic, confort I semidecomandat, etaj intermediar, parchet, fără alte îmbunătățiri,
34.000 euro. Tel: 0268.322.376,
0732.133.307
lVând apartament 2 camere
Astra, confort I decomandat,
structură mare, parter înalt,
centrală proprie, ușă metalică,
termopane integral, balcon închis, 39.000 euro. Tel:
0268.322.376
lVând apartament 2 camere
Tractorul, parter înalt, decomandat, structură mare, îmbunătățiri,
preț 38.000 euro negociabil
relații la tel: 0731/833202

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
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

3 Camere
lApartament 3 camere, Codrul Cosminului, decomandat, centrală termică, balcon 7
m, însorit, gresie, faianță, parchet, ușă metalică, uși interioare noi, 40.000 euro neg.
Tel: 0751/188188
lApartament 3 camere, Gral.
Dumitrache, confort 1 decomandat, 2 grupuri sanitare, 2
balcoane, centrală termică,
termopane, gresie, faianță,
parchet, beci, loc parcare, bloc
reabilitat termic, liber la vânzare, 52.000 euro neg. Tel:
0740/035332
lVând apartament 3 camere
strada Toamnei, decomandat,
etaj intermediar, centrală proprie, îmbunătățiri recente,
bucătărie mobilată, vedere pe
două părți, beci, 65.000 euro.
Tel:
0268.322.376,
0732.133.304
lApartament 3 camere,
Făget, confort 1 decomadat,
vedere 2 părți, centrală
termică, termopane, balcon
închis, gresie, faianță, parchet,
ușă metalică, însorit, vedere
Tâmpa, 57.000 euro. Tel:
0751/188188
lVând apartament 3 camere,
Tudor Vladimirescu, confort I,
etaj intermediar, 2 balcoane,
geamuri termopan, separare de
gaz, liber la vânzare, 52.000
euro neg. 0268.444.598
lApartament 3 camere,
Tractorul – piață, confort 1
decomandat, etajul 1, 2
grupuri sanitare, balcon închis în termopan, ușă
metalică, uși interioare noi,
renovat integral, centrală
termică, gresie, faianță, parchet, 58.000 euro. Tel:
0721/308704
lVând apartament 3 camere
Răcădău, str. Jepilor, etaj 1,
îmbunătățiri multiple, beci,
61.000 euro. Tel: 0732.133.307
lApartament 3 camere, Victoriei, confort 1, etajul 3,
vedere bilaterală, însorit, 2
balcoane, centrală termică,
termopane, gresie, faianță,
parchet, ușă metalică, finisaje
de
calitate
superioară,
bucătăria mobilată și utilată,
60.000 euro. Tel: 0751/188188
lVând apartament 3 camere,
bloc nou, toate utilitățile, la cheie,
în Sânpetru, cu centrală termică
proprie, 36.000 euro. Tel:
0732.133.304, 0268.322.376

lApartament 3 camere,
Craiter - Hărmanului, vis-avis de Lidl, confort 1 decomandat, 2 grupuri sanitare,
vedere 2 părți, contorizat, termopane, ușă metalică, gresie,
faianță, parchet, 48.000 euro.
Tel: 0721/308704
lRăcădău, apartament 3
camere, Dec, Cf1, însorit, P/8,
structură mare, 2 băi (ambele cu
fereastră), două debarale, CT,
preț: 54.000 Euro! Tel:
0725.336.338
lSe vinde jumătatea unui Duplex, construcție din cărămidă,
la cheie, compusă din 3 camere,
living, bucătărie, 2 băi; teren 430
mp. Statie RAT la doar 120 m,
Str. Plugarilor - la doar 5 minute
de Real, Metro sau centrul istoric. Preț: 69.900. Tel:
0725.336.338

4 camere
lVând apartament 4 camere în
casă , Central (15 Noiembrie)
decomandat , suprafață 110 mp,
liber, 75.000 euro. Tel
0729.081.225
lApartament 4 camere,
Răcădău, Molidului, confort 1
decomadat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, renovat integral, mobilat și utilat complet,
80.000 euro neg. Tel:
0721/308704
lVând apartament 4 camere la
casă, în zona Teatrului Dramatic, decomandat, structura
mare, 109 mp, vedere pe două
părți, camere înalte, fără
îmbunătățiri, 65.000 euro, Tel:
0721.932.829, 0268.322.376

Case
lVând urgent casă Sânpetru
singur în curte, teren 1.200 mp,
toate utilitățiile, liberă. Preț
57.500 euro. Tel: 0729.081.225
lCasă de vânzare, localitatea Hărman, zona centrală,
suprafață totală 860 mp, 2
corpuri de casa, 3 camere,
baie, bucătărie, 2 beciuri,
garaj, curte betonată, șură,
șopron, gradină de zarzavat,
canalizare, gaz, curent, apă,
50.000
euro.
Tel:
0751/188188
lVând casă, în centru Săcele cu
teren 600 mp, termopan,
centrală, izolație exterioară, preț
65.000 euro neg.
Tel:
0733.985.006
lVând casă Sânpetru, P+M, din
cărămidă, 5 camere, 140 mp
utili, construcție 2010, încălzire
centrală, toate utilitățile, teren
250 mp, 82.000 euro neg. Tel:
0721.932.829, 0268.322.376
lVând casă Râșnov, 3 camere,
toate utilitățile, construcție din
cărămidă, deschidere la două
străzi, pod mansardabil, teren
600 mp, 65.000 euro neg. Tel:
0368.444.598
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
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
lVând teren Sânpetru, Cartier
Primăverii, 590 mp, toate
utilitățile pe teren, deschidere de
18 m, 21.700 euro, Tel:
0268.322.376, 0721.932.829
lVând teren Hărman, parcele
de 500 mp, 2.000 euro/parcela,
Tel: 0732.133.307
lPARTICULAR OFER ULTIMELE 9 PARCELE! Dacă
doriți să cumpărați un teren pe
care se poate construi puteți
cumpăra una din cele 9 parcele
de teren cu PUZ aprobat, în
suprafață de 405 mp fiecare
parcelă și front de 19 m, situate
în Hărman, la prețul de doar
2.800 euro pentru o parcelă.
Prețul se poate achita și 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
lVând teren Bran - Sohodol,
2.350 mp, parcelabil, toate
utilitățile la 100 m, panoramă
deosebită, 10 euro/mp, Tel:
0732.133.307
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,
show-room,
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
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 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 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/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
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

Spaţii comerciale
lVând spațiu comercial, Centru
Civic, 55 mp, intrare din stradă,
55.000 euro, Tel: 0268.322.376

Pensiuni/hoteluri
lPensiune înscrisă în circuitul
turistic, 7 camere, living, sală
restaurant 50 persoane, tavernă,
garaj, 60 locuri barbeque, zonă
deosebită - Brădet. Preț 130.000
Euro negociabil, posibilitate
schimb! Tel: 0725.336.338
0747/771523
ÎNCHIRIERI

Garsoniere
lÎnchiriez garsonieră, Astra Soarelui, mobilată, 130 euro.
Tel: 0368.444.598
Închiriez garsonieră Uzina 2,
mobilată și utilată, 110 euro. Tel:
0268.322.376

Apartamente
lCaut să închiriez apartament în casă, 3 camere, zona
Centrul vechi - Centrul istoric, mobilat, utilat complet,
cu curte și acces auto, ofer
chirie
anticipată.
Tel:
0751/188188
lÎnchiriez apartament 3 camere
zona Gării, confort I decomandat, mobilat și utilat, 250 euro.
Tel:
0721.932.829,

0368.444.598

Spaţii comerciale
lÎnchiriez spațiu comercial, Str.
Matei Basarab, vitrină la stradă,
utilități, preț 300 euro. Tel
0728.202.972
lÎnchiriez spațiu comercial, Str.
Hărmanului , suprafață 60 mp,
vitrină la stradă, centrală, geamuri termopan, gresie, faianță,
preț 750 euro neg. Tel:
0728.202.972
lÎnchiriez spațiu comercial, 110
mp, acces stradal vizibil , preț
2.000 euro /lună și spațiu birou
pe Str. Mihail Kogalniceanu la
540 euro/neg ideal cabinet
avocatură/consultant, semimobilat. Tel: 0733.985.006

CUMPĂRĂRI
Apartamente
lCaut să cumpăr apartament
3 camere, zona Astra, confort
1 decomandat sau circular,
etaj intermediar, cu centrală
termică, fără îmbunătățiri.
Tel: 0721/308704
lCumpărăm apartament 4
camere Răcădău , doar în
blocurile turn din fața parcului
Trandafirilor, etaj intermediar,
vedere spre parc. Plata cash! tel:
0725.336.338

Case
lÎnchiriez apartament 2 camere
la casă, baie, bucătărie, renovat,
nemobilat, pretabil sediu firmă.
Preț 350 de euro (cheltuielile incluse) Tel 0728.202.972

Spaţii comerciale
lCumpăr spațiu comercial, situat în centrul instoric, zonă cu
vad, prioritate spațiile situate pe
Str. Republicii, Mureșenilor,
Michael Weiss. Doar stradal cu
vitrină. Plata CASH! Tel:
0725336338
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Dumitru Ioan Puchianu

INTRE BUCURIE
SI ÎNGRIJORARE
Î

Ziua de 16 iulie,
2012, pentru mine și
familia mea este o zi
specială: s-a născut
primul nepot, un moment de intensitate
maximă pentru bunici
(iată, de acum sunt și
bunic!) și desigur și
pentru părinți. Mulți
dintre cei ce veți citi
aceste însemnări, înțelegeți sentimentele de
împlinire pe care le
trăiesc împreună cu familia. Îmi spun că am
încercat să împlinesc
ceea ce este demn și

curat pentru un om: am
sădit pomi, am construit case, am crescut
copii, am botezat, am
cununat și acum iată,
cununa împliniri prin
nepot / viitori nepoți…
Minunea vieții dă
speranțe, dă încredere.
Pentru cei care abia s-au
născut este începutul
acestei lumi a cărei
temelie este așezată de
noi, cei de astăzi. Iată de
ce, bucuria aduce cu
sine și multe întrebari și
poate, puțină îngrijorare. Dumnezeu a fost

îngăduitor cu mine și cu
siguranță această neliniște nu este din cauza
grijilor cotidiene. Nu
sunt neliniștit de cum își
vor duce traiul material,
de ce vor mânca sau nu,
nepotul/nepoții, cu ce se
vor îmbrăca sau altele
de acest fel! Mă întreb
însă, în ce fel de țară o
să trăiască, mă întreb în
ce tip de Românie va
crește nepotul meu, cel
născut în 16 iulie, dar si
cei ce se vor naște, iar
această întrebare ar trebui să ne privească pe

noi, buni-cii de azi - oameni încă în putere, pe
părinții nepoților noștri… Bătrânii au încercat să ne ofere o
Românie trainică, și
când spun acest lucru
nu mă gândesc la ideologia de până în decembrie 1989, ci la ceea ce
au construit muncitorii
și intelectualii vremii și
la ceea ce după 1989, în
mare parte, s-a risipit.
Privind analitic spre ultimii 22 de ani, viitorul
nu este unul dătător de
speranță. Iată de ce nu

mă opresc aici și mă întreb și vă întreb: PÂNĂ
CÂND vom accepta, ca
cei ce pretind că ne
conduc, să genereze un
timp confuz și un viitor
nesigur? Suntem obligați, noi cei de astăzi, să
reconstruim România.
Să ne implicăm rațional, să generăm dezvoltare durabilă în timp,
astfel încât proiectele
de azi să-și găsească
utilitatea și în viitorul
copiilor noștri. Suntem
datori să generăm un
climat de viață sănătos,

social și politic în spiritul normelor morale, a
valorilor
naționale.
Suntem datori să generăm lumii de mâine
modele de urmat.
La aceste lucruri va
trebui să reflectăm cu
toții și să găsim soluții
prin care să putem
oferi copiilor si nepoților noștri șansa de a
trăi într-o Românie a
bunăstarii și fericirii.
Altfel trăim degeaba!!!
Să nu uităm: România
nu este numai a celor
de acum!

Braşovul devine capitala filmului
Filme ale celebrilor regizori
Emir Kusturica, Woody
Allen, Robert Redford, Paul
Weitz sau John Cameron
Mitchell, având în distribuție
actori de marcă, vor fi
prezente la prima ediţie a Festivalului Internaţional de Film
de la Braşov, între 19 și 29
iulie
Festivalul cuprinde 32 de
filme, documentare şi scurt
metraje, din 16 ţări şi se

desfăşoară la Teatrul Dramatic şi în Piaţa Sfatului. Din
cele 32 de proiecţii, doar nouă
fac parte din concurs.
Cele nouă filme selectate
pentru această primă ediţie a
Festivalului de Film de la
Braşov sunt produse în anii
2010, 2011 şi 2012 în SUA,
Italia, Marea Britanie, Franţa
şi Portugalia. Printre regizori
se numără Robert Redford,
Paul Weitz sau John Cameron

Mitchell, nume mari ale cinematografiei mondiale, în timp
ce în distribuţiile celor nouă
filme se vor regăsi, printre
alţii, Robert de Niro, Nicole
Kidman, Julianne Moore,
Kevin Kline, Judi Dench,
Paul Dano sau Ben Stiller.

Peste 20 de filme
în afara concursului
În afara concursului sunt
programate 20 de pelicule,
filme documentare şi artistice
la fel de valoroase. Astfel, în
fiecare seară, în Piaţa Sfatului
vor rula filme regizate de
Emir Kusturica (foto)
(„Maradona“) sau Woody
Allen („Midnight in Paris“).
Vor fi proiectate filme produse în SUA, dar şi în
Canada, Japonia, Islanda,
Africa de Sud, Ghana, Spania
sau Serbia. Pe lângă filme de
lung metraj, vor fi prezentate
şi şase documentare şi două
scurt metraje. Ultima zi a festivalului, 29 iulie, este
dedicată laureaţilor, ceremonie care va avea loc la
Teatrul Dramatic, începînd cu
ora 20.45, iar filmul care va
încheia festivalul, în regia
preşedintelui festivalului,
Bruno Pischiutta, este „Punctured Hope“ (Canada) 2009.
Toate filmele vor fi în limba
engleză sau cu subtitrare în

limba engleză (nu vor avea
subtitrare în limba română).
Intrarea la festival este
gratuită. La Teatrul „Sică
Alexandrescu“ vor rula, zilnic, de la ora 13.00, filmele
din afara competiţiei, iar de la
21.00, filmele aflate în
competiţie. De la ora 21.30, în
Piaţa Sfatului, în aer liber, vor
rula filme din afara
competiţiei.
Juriul internaţional care va
acorda premiile primei ediţii
a festivalului de film de la
Braşov este format din actriţa
Alexandra Epure, scriitorul
Doru Munteanu, regizorul
Bruno Pischiutta, scenarista şi
poeta Elisabetta Errani

Emaldi (Italia) şi realizatoarea
TV Susan Johnston, membră
a juriilor care acordă prestigioasele premii Emmy.

Nemulţumit
de promovare
Regizorul Bruno Pischiutta, directorul festivalului, a
spus că evenimentul este unul
istoric pentru Braşov, dar
crede că, totuşi, nu este
înţeles de public la adevărata
sa valoare, pentru că nu a fost
promovat îndeajuns. „Sunt
prezente filme foarte bune,
moderne, cu actori foarte
buni şi este o şansă
incredibilă pentru Braşov să

facă ceva enorm. Din nefericire, am senzaţia că nu este
încă înţeles. Eu aş fi vrut să
invit oameni precum prinţul
de Wales, prinţul Harry, pe
prinţul Albert şi prinţesa Caroline de Monaco. Dar eu nu
văd afişe prin oraş, nu văd
publicitate, deci nu îmi permit să îl chem pe Bob
(Robert - n.r.) de Niro să vină
aici şi să găsească 20 de oameni. Nu-mi pot lua această
responsabilitate“, a spus Pischiutta. El a spus că datoria
lui a fost aceea de a aduce
filme la Braşov şi de a face
acest festival cunoscut în
lume, ceea ce a reuşit, deoarece festivalul este deja
cunoscut de iubitorii de film
din Bangladesh, Africa sau
America, în schimb nu este
cunoscut la el acasă, în
Braşov. Regizorul italian a
mai spus că de promovarea
unui astfel de eveniment ar fi
trebuit să se ocupe cineva
care înţelege cu adevărat amploarea unui festival de film
internaţional. „Am avut
dezamăgirea să nu întâlnim
astfel de persoane aici, în
Braşov, care să promoveze
un eveniment de nivel mondial, un festival care poate
aduce milioane de dolari aici
şi mii de turişti“, a mai spus
regizorul.

