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Roman

al unei morti anuntate
TELECOMANDĂ-MINUNE
PRODUSĂ LA BRAŞOV

Orice televizor banal poate fi
transformat în Smart TV, cu
condiţia să aibă mufa HDMI.
O telecomandă specială, All
TV, prezentată de Allview,
promite să crească IQ-ul
celui mai mare ecran din
casa ta. Device-ul produs de
Visual Fun costă doar 250 de
lei.
PAG. 3

DOSARUL CRIMEI LUI
GABOREANU A RĂMAS
ÎNGROPAT LA BUCUREȘTI

u Povestea privatizării fabricii de autocamioane - cum au dispărut mii
de locuri de muncă şi o avere de sute de milioane de euro

După opt ani în care anchetatorii braşoveni nu au
reuşit să dea de urma criminalului lui Adrian Gaboreanu,
în 2006 dosarul a fost declinat spre soluţionare la Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie
PAG. 9

Ultima descendentă
a Mureşenilor
u Lucia Bunaciu, descendentă pe linie maternă din familia
Mureşenilor, se implică si acum în activitătile Muzeului „Casa
Mureşenilor“, al cărei director onorific este
pagina 6
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Numărul turiştilor care au vizitat Braşovul în primele şase luni ale acestui an şi s-au cazat în hotelurile
din judeţ a crescut cu 22% faţă de anul trecut. Astfel, numărul vizitatorilor a urcat de la 262.376 la
320.129 de persoane. O creştere evidentă, de 24,6%, s-a înregistrat în rândul turiştilor autohtoni, în
timp ce numărul străinilor care s-au cazat la hotelurile din Braşov a urcat cu doar 7,9%.

www.gazetabrasovului.ro

Planuri fantasmagorice: pasaj
pe sub centru şi o nouă ocolitoare
Conducerea Agenţiei de
Dezvoltare
Regională
(ADR) Centru a solicitat
autorităţilor locale din
Braşov ca, până la data de 10
septembrie, să prezinte o listă
cu idei şi proiecte care ar
putea fi finanţate în perioada
2014-2020. „Vor avea prioritate la finanţare proiectele
care au impact asupra
comunităţilor cu o populaţia
de minimum 50.000 de persoane, să fie de interes
judeţean sau regional. Deja
am discutat atât cu reprezentanţii Agenţiei Metropolitane, cât şi cu cei ai Polului
de Creştere Braşov, pentru a
ne pune de acord ce proiecte
vrem să promovăm în vederea obţinerii de finanţare
nerambursabilă. Trebuie să
ne gândim la proiecte mari,
de anvergură, pentru dezvoltarea Braşovului pe termen lung şi de aceea în
următoarea perioadă ne vom
întâlni şi cu primarii din zona
metropolitană, dar şi cu
reprezentaţii marilor companii”, a precizat viceprimarul Atomei.
Printre proiectele luate în

u Primăria nu are bani
pentru Pasajul Micşunica

discuţie de către autorităţile
locale se numără crearea unei
regii de transport în comun
care să opereze pe întreaga
zonă metropolitană a Braşovului, dar şi înfiinţarea
unui centru cultural regional
în Centrul Civic. Totodată, pe
lista de propuneri se regăseşte şi continuarea amenajării de parcări supraterane în
centrul Braşovului. „Există
deja un plan pentru o parcare
sub Parcul Nicolae Titulescu,
iar eu am propus ca pentru a
extinde zona pietonală să

legăm această parcare de un
pasaj rutier subteran care să
fie pe sub actuala stradă
Nicolae Iorga, respectiv să
pornească de undeva din
zona clădirii SIF (SIF Transilvania, cu sediul pe Nicolae
Iorga – n.red.) şi să ajungă la
Cercul Militar”, a explicat
Atomei. Pe lista de proiecte
propuse de edili se mai
regăseşte şi înfiinţarea unui
centru de pregătire pentru
salvamontişti, o ocolitoare
pentru zona metropolitană
(Ghimbav – Codlea, conexi-

une cu ocolitoarea Braşovului), dar şi o bază
sportivă regională, care ar
putea fi amplasată în locul
fostului Stadion Municipal.
După ce comitetul de la
ADR Centru, din care fac
parte şi reprezentanţi ai
municipalităţii Braşov, anunţă
ce a aprobat pentru finanţare,
Primăria Braşov trebuie să
înceapă executarea rapidă a
studiilor de fezabilitate, astfel
încât la începutul anului 2014
să fie depuse la sediul ADR,
de la Alba Iulia.

www.bzb.ro

Apă cu porţia în mai
multe localităţi din judeţ
Seceta din ultimele două
luni afectează reţelele de apă
din judeţ. În mai multe
localităţi autorităţile au decis
raţionalizare programului de
furnizare a apei potabile. La
Racoş şi Ungra, apa se dă cu
porţia.
„La Racoş se distribuie apă
o oră dimineaţa şi două ore
seara, iar la Ungra dimineaţă
trei ore şi seara trei ore. Decizia nu am luat-o noi, decizia
a fost luată printr-un program
de restricţii în perioadă de
secetă, care este aprobat de
consiliul local al fiecărei
localităţi şi aprobat de noi,
Apele Române”, a declarat
Nicolae Ionaşcu, director al
Serviciului de Gospodărire a
Apelor (SEGA) Braşov.
La Apaţa, oamenii au apă
doar între 7.00 –12.00, la
Măieruş doar 6 ore pe zi, 3
dimineaţa şi 3 seara, la Bran, 4
ore dimineaţa şi seara, pe timpul nopţii apa fiind oprită, aşa
cum se întâmplă şi la Părău. La
Codlea, apa nu curge la robinet
între 12.00 şi 15.00, iar la Feldioara între 9.00 –13.00 ,
24.00 –5.00 dimineaţa.

Sima, fost primar al comunei
Ticuş.

Apă destulă pentru
Braşov şi Săcele

SEGA Brașov a făcut program de furnizare a apei în
mai multe comune din judeţ

Criză de apă la Ticuş
Mult mai gravă este situaţia
la Ticuş unde oamenii sunt
nevoiţi să cumpere apă de
băut de la magazin. Pentru ca
nici animalele să nu moară de
sete, localnicii cară toata ziua
apă din Olt. „Pământul e

www.gazetabrasovului.ro

crăpat, iarbă nu mai e, la animalele mele car cu vidanja,
trei vindanje pe zi, deci
15.000 de litri. Pentru restul
oamenilor e destul de greu să
facă rost de apă pentru animale. Iar pentru băut, se
foloseşte apă minerală şi plată
din magazin”, a spus Ioan

Braşovenii şi săcelenii pot
sta în schimb liniştiţi. În lacul
de acumulare de la
Tărlungeni este suficientă
apă, în ciuda secetei şi a
caniculei prelungite. „Îl avem
plin în proporţie de peste
80%, asta înseamnă vreo 15
milioane de metri cubi de apă,
deci nu este nici un fel de
problemă pentru aceste două
localităţi cu alimentarea cu
apă. Lacul de acumularea de
la Dobca îl avem plin în
proporţie de 70%, ceea ce
asigură apă pentru zona
Rupea”, a mai spus Nicolae
Ionaşcu, directorul SEGA
Braşov.
Pentru perioada următoare
sunt anunţate precipitaţii,
însă, chiar dacă pe alocuri se
va depăşi cantitatea de 20 de
litri pe metrul pătrat, nici
aversele nu vor suplini necesarul de apă din localităţile
care suferă din cauza secetei.

www.gazetabrasovului.ro

Braşovenii care au rudele înmormântate la cele
două cimitire ce aparţin de birerica de la
Micşunica , aflate peste liniile de cale ferată, au
depus zeci de sesizări la Primărie în care
atrăgeau atenția asupra riscului producerii unor
accidente. Deşi zeci de oameni merg zilnic la
aceste cimitire, până acum nu a fost amenajat
niciun drum sau trecere la nivel cu calea ferată,
astfel încât cei care vor să îşi plângă morţii să
poată ajunge în siguranţă la morminte. Şi accesul cu maşina este dificil făcându-se pe căi ocolite, prin cartierul Uzina II, şi mergându-se mai
mult pe o uliţă plină de dâmburi, care devine
aproape impracticabilă atunci când plouă. În
primăvara acestui an, Consiliul Local a aprobat
indicatorii tehnico-economici ai proiectului
privind pasajul subteran, în zona prelungirii
străzii Crinului. Valoarea investiţiei a fost
estimată însă la 3,26 de milioane de lei, iar
acum, edilii şi-au dat seama că nu au bani pentru asta, iar singura speranță este să obţină o
finanţare europeană sau guvernamentală.
Reprezentanţii municipalităţii spun că nu se
poate face doar o lucrare provizorie, respectiv
montare unor dale de beton, pentru ca traversatul căii ferate să fie mai uşor, pentru că ar fi
o amenajare ilegală într-o zonă de protecţie
feroviară, iar singura soluţie este construirea
acestui pasaj.

Ploile au venit prea
târziu pentru cartofi
Neputincioşi în faţa secetei care le-a pârjolit culturile, fermierii braşoveni
au
cerut
ajutorul
autorităţilor, cărora le-au solicitat decretarea stării de
necesitate şi instituirea
comisiilor locale pentru
constatarea pagubelor. Cu
procesele-verbale de constatare a pagubelor, fermierii vor să obţină de la
camerele de comerţ certificate de forţă majoră, pe care
să le prezinte furnizorilor şi
băncilor ca să scape de
penalităţi.
Cultivatorii de cartofi
cred că au lucrat în zadar
anul acesta. Nu vor recolta
nimic. Nici măcar în zonele
irigate producţia nu e de
calitate, din cauza temperaturilor ridicate. Dacă nu-şi
vor onora obligaţiile din
contractile pe care le-au
încheiat cu cleinţii, ei riscă
sancţiuni uriaşe. „Fiecare şia pus acolo 1 – 1,5%
penalităţi de întârziere pe
fiecare zi, vă daţi seama că
la calculul penalităţilor sunt
nişte sume extraordinare
care dublează sau triplează
obligaţiile
financiare“,
spune preşedintele Asociaţiei Cultivatorilor de
Cartofi din România.

Vom cumpăra
cartofi de import,
mai scumpi
Singura şansă este acest
certificat de forţă majoră
care se acordă în cazuri de
calamitate. Pentru a-l
obţine, agricultorul trebuie
să anunţe primăria care va
constata paguba. Apoi, cu o
adeverinţă de la meteorologi, prin care se atesta
lipsa ploilor, omul merge la
Camera de Comerţ şi Industrie care îi eliberează actul
pentru 500 de lei. Producţia
de cartofi va ajunge abia la
20% din cea de anul trecut,
astfel că în pieţe marfa
autohtonă va fi înlocuită de
cartofi de import, care costă
mult mai mult.

www.gazetabrasovului.ro

Şase tineri au ajuns în faţa anchetatorilor braşoveni după ce, în weekend, au făcut scandal în faţa unui
club din Livada Poştei. Unul dintre cei implicaţi a scos chiar un pistol cu bile şi a tras spre un bărbat
din grupul advers, pe care l-a rănit uşor. Toţi cei implicaţi în scandal erau bine ameţiţi, după o noapte
de petrecere. Ancheta este în curs.

www.monitorulexpres.ro

Râşnovul va găzdui biatlonul
şi săriturile cu schiurile la FOTE
Râşnovul va găzdui, în
cadrul Festivalului Olimpic
al Tineretului European
(FOTE) din 2013 şi concursul de biatlon. Această
probă era iniţial programată
să aibă loc la Buşteni, însă
din cauza unor probleme organizatorice, oraşul prahovean a renunţat la
implicarea în FOTE. Săptămâna trecută, primarul
Adrian Veştea a anunţat astfel că Râşnovul va pune la
dispoziţia FOTE atât trambulinele pentru concursul de
sărituri cât şi pârtia pentru
biatlon de pe Valea
Cărbunării. „Am avut o
discuţie cu conducerea
Comitetului Olimpic şi
Sportiv Român (COSR),
chiar înainte de plecarea la
Jocurile Olimpice de la
Londra, legat de acest lucru,
iar zilele trecute am discutat
şi cu reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
(MDRT). Pista de biatlon
înseamnă o investiţie de 1,2
milioane de euro şi iniţial
am vrut să renunţ la această

Trambulina K60 trebuie terminată până la finele anului

probă şi să rămânem doar
cu cele de sărituri-fete, care
va avea loc pe trambulina
de K64 şi de sărituri băieţi,
care va fi pe trambulina de
K90. Vom găzdui pînă la
urmă şi biatlonul şi sper să
fie la standardele pe care ni
le-am impus“, a declarat

primarul oraşului Râşnov,
Adrian Veştea. În acest moment, complexul de sărituri
de pe valea Cărbunării de la
Râşnov cuprinde trei trambuline cu puncte de
construcţie (punctul K) la
15 metri, 35 de metri, respectiv 64 de metri, constru-

ite printr-un parteneriat între
Federaţia Română de SchiBiatlon şi OMV. O a patra
trambulină, de k90 este în
construcţie şi va fi finalizată
în această toamnă, astfel
încât până la FOTE 2013 să
găzduiască cel puţin un concurs.

Telecomanda-minune produsă la Braşov:
cum îţi faci Smart TV cu doar 250 de lei
Orice televizor banal
poate fi transformat în Smart
TV, cu condiţia să aibă mufa
HDMI. O telecomandă
specială, All TV, prezentată
de Allview, promite să
crească IQ-ul celui mai mare
ecran din casa ta. Aceasta
funcţionează ca un mouse şi
are incorporată, pe cealaltă
parte, o tastatură QWERTY
suficient de mare ca să poţi
scrie fără probleme, dar suficient de mică pentru a fi
compactă.

televizor oferă un confort
fără precedent utilizatorilor
care prin aplicaţia SeeNow
au acces la documentare,
filme artistice şi posturi TV
transmise în timp real. În
ceea ce priveşte rularea
jocurilor, funcţia de airmouse a telecomenzii
creează o experienţă unică.

Apeluri video
şi de voce

Ajutată de laptop
Dacă nu-ţi permiţi să dai
aproape 1.000 euro pe un
Smart TV, poţi opta pentru
gadgetul de numai 250 RON
lansat de braşovenii de la Visual Fan. Telecomanda de la
Allview funcţionează împreună cu o tabletă, dar dacă

nu ai una, o poţi înlocui cu
laptop-ul tău. Pe lângă telecomanda, pachetul mai
conţine suportul pentru
tableta, un cablu HDMI şi
aplicaţia software All TV.
Tot divertismentul de pe

tabletă sau laptop, şi vorbim
aici de jocuri Android, ştiri
TV, filme, site-uri sau reţele
de socializare vor putea fi
afişat şi controlate pe televizorul personal. Vizionarea
filmelor cu All TV direct pe

Cu aplicaţiile Yahoo! şi
Skype, utilizatorii pot efectua apeluri de voce sau video
şi pot trimite mesaje. În timpul apelurilor, video imaginile transmise de cameră se
pot vedea direct pe televizor.
Telecomanda controlează
conţinutul de pe televizor
prin mişcări naturale ale
mâinii de la o distanţă de
până la 30 de metri.

Reţea Abonament

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

SMS
7476

Orange
şi
Vodafone
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Parcarea veche din
Poiană va avea etaj
Parcarea mare din Poiană
urmează să fie înălţată cu
un nivel, capacitatea devenind de 700 de locuri.
Primăria Braşov a organizat deja licitaţia privind
încredinţarea elaborării
Planului Urbanistic Zonal
(PUZ) pentru acest obiectiv, valoarea estimată a
proiectării fiind de 150.000
de lei.
Actuala staţie de călători,
precum şi toate construcţiile provizorii vor fi dezafectate, urmând ca aceste
dotări să fie realizate ca
părţi componente ale
noului terminal. Conform
planuilor, parcarea va include şi un terminal pentru
transportul public de persoane, un punct de informare turistică, spaţii
destinate închirierii de echipamente sportive, de depozitare a bagajelor şi
puncte de taxare. Edilii

spun că astfel va fi
rezolvată, în mare măsură,
problema deficitului de
locuri de parcare din
staţiune, mai ales că în perioada următoare vor începe lucrările şi la parcarea
din Poiana Mică, care va fi
amplasată în zona Cabanei
Junilor. Aceasta va avea
patru niveluri şi o capacitate de 434 de locuri pentru
autoturisme, şapte pentru
microbuze, două pentru autobuze şi şase pentru autocare.

Bani pentru modernizarea
a 11 biblioteci din judeţ
Biblioteca Judeţeană „G.
Bariţiu“ a reuşit să obţină
includerea a 11 noi biblioteci publice din judeţ în
programul „Biblionet“, în
runda a patra a programului
care se desfăşoară la nivel
naţional. Cele 11 biblioteci
publice din judeţ sunt din:
Apaţa, Hârseni, Mândra,
Racoş, Rupea, Teliu, Victoria, Zărneşti, precum şi filialele 3 şi 5 şi „Casa
Baiulescu“ din Braşov.

Program finanţat
de Bill Gates
„Biblionet“ este un program de finanţare care se
desfăşoară pe o perioadă de
cinci ani (2009-2013) care
îşi propune să faciliteze accesul populaţiei la informaţie, prin dezvoltarea
unui sistem de biblioteci
publice moderne în întreaga
ţară. Prin cursurile de formare şi tehnologia furnizate
gratuit, „Biblionet“ ajută
bibliotecile publice să asigure servicii de comunicare
în comunităţile locale, accesul gratuit la Internet al localnicilor, dar şi organizarea
de cursuri gratuite de
iniţiere în utilizarea calculatorului.

Cuvânt cheie

2 luni

GZ2 nume şi adresa destinatar

4 luni

GZ4 nume şi adresa destinatar

6 luni

GZ6 nume şi adresa destinatar

Programul a luat fiinţă în
urma parteneriatului dintre
Fundaţia „Bill & Melinda
Gates“, IREX (SUA), Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor
Publice din România, autorităţi locale şi naţionale şi
bibliotecile din întreaga
ţară, fiind finanţat de ONGurile din SUA. În cele patru
runde ale programului,
desfăşurate începînd cu
2009, Biblioteca Judeţeană
„G.Bariţiu“ a reuşit să
includă în „Biblionet“ 29 de
filiale din judeţ, care funcţionează în 8 dintre oraşele
judeţului şi în 21 de comune. De asemenea, suntem bucuroşi să anunţăm că
două biblioteci din judeţ,
cele din Făgăraş şi Voila, se
numără printre cei şase
câştigători ai competiţiei
naţionale de granturi mici
pentru biblioteci locale, în
valoare de câte 1.500 de
dolari, granturi care vor
susţine dezvoltarea comunităţilor prin promovarea online a unor artişti locali, prin
intermediul comerţului pe
Internet şi prin organizarea
unei burse agricole de
toamnă“, spune Daniel Nazare, directorul Bibliotecii.

Număr scurt Cost comandă
3.1EUR+TVA
7476

5.1EUR+TVA
7.1EUR+TVA

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

*Important
Abonamentele în reţelele Orange şi Vodafone se reînnoiesc automat la terminarea abonamentului curent cu aceeaşi
perioadă. Pentru a vă dezabona puteţi trimite STOP cuvânt cheie (ex. STOP GZ2) la 7476 (cost normal:
0.05EUR+TVA/mesaj) şi abonamentul nu se va mai reînnoi. Relaţii procedură comandă la: 031-8260012,tarif normal, lunivineri, program 10:00-18:00.
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Tot fierul vechi, toată turnătoria care a costat peste 64 de milioane, toate le-a dus la fier
vechi. Aşa cum a dus şi calea ferată de zeci de kilometri. Ce face investitorul strategic în
Roman? Cum a jefuit această proprietate care nu mai are nici 300 de angajaţi. Îi mai ţine
ca să figureze cu nişte angajaţi. Ioan Olaru, actualul preşedintele al ProBraşov

ROMAN al unei
u Cum au dispărut 20 de mii de locuri de muncă şi o avere de sute de milioane de euro
Perla industriei
braşovene, Roman SA, a ajuns
în stare de faliment. Dacă în
anul 1989, avea 20.000 de
salariaţi, şi a produs peste
12.000 de camioane în 2012
mai are 300 de salariaţi şi
produce 100 de camioane la
2-3 ani.

O firmă din Malaezia,
câştigătoarea
licitaţiei
În septembrie 2003, Guvernul PSD condus de
Adrian Năstase, a decis privatizarea uzinei Roman SA
pentru 1 euro. Oficial decizia a fost luată deoarece
întreprinderea întâmpina
dificultăţi la plata utilităţilor
şi a salariilor. Roman Braşov deţinea la acel moment
100 de hectare de teren, societatea avea însă pierderi
de peste 23 milioane euro şi
datorii de 91,7 milioane
euro. Câştigătoare a licitaţiei
de privatizare a fost
declarată o obscură firmă
din Malaezia, Pesaka Astana, de altfel singura
participantă la licitaţie.
Firma din Kuala Lumpur
era unul dintre principalii
clienţi externi ai Roman,
producătorul român de autovehicule livrând către
firma din Malaezia cisterne
şi transportoare de tunuri şi
muniţie. Presa a aflat că Pesaka Astana SDN BHD
făcea de zece ani afaceri cu
uzina braşoveană.

Simulacru
de privatizare
Prin contractul de privatizare, semnat de Ovidiu
Muşetescu,
preşedintele
Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Proprietăţii Statului (APAPS),
Pesaka Astana a achiziţionat
94% din acţiunile Roman
SA, la preţul simbolic de 1
euro. Malaezienii se obligau
să efectueze investiţii tehnologice şi de mediu de
aproape 4 milioane de euro
din fonduri proprii şi de 45
milioane euro din credite.
Pesaka mai avea obligaţia să
menţină nucleul productiv
de construire şi asamblare
de autocamioane în aşa fel
încât tradiţia de 50 de a
uzinei să se păstreze. Cumpărătorul se mai obliga să
plătească preţul rezultat ca
urmare a conversiei pachetului datoriilor societăţii
Roman către Distrigaz şi
Electrica. Pesaka n-a fost
însă nici o zi investitorul
real care urma să obţină
uzina Roman. Din păcate

pentru braşoveni, acest contract de privatizare a fost o
iluzie. În realitate pesediştii
braşoveni au orchestrat
împreună cu Adrian Năstase
un simulacru de privatizare
pentru a pune mâna pe
Roman SA. Mai exact pe
terenurile întreprinderii, ei
neavând nici un interes să
continue producţia de autocamioane.

Acţionar majoritar,
fără licitaţie
La scurt timp de la privatizare, Guvernul Năstase a
emis hotărârea de Guvern
24/2004 prin care a stabilit
noul acţionariat la SC
Roman SA: Pesaka Astana10%, Uniunea Generală a
Industriaşilor din România UGIR 1903 - 3%, Camera de
Comerţ şi Industrie Braşov 5%, Universitatea „Transilvania“ - 2% şi Asociaţia Pro
Roman cu 80%
Asociaţia Pro Roman a
fost constituită de mai mulţi
politicieni şi oameni de afaceri cu interese în jurul puterii
politice din acel moment.
Preşedinte al asociaţiei a fost
ales omul de afaceri Ioan
Neculaie.
Nimeni nu ştie cu
siguranţă motivele pentru
care o asociaţie, Pro Roman,
a fost învestită acţionar majoritar, fără licitaţie. De ce
nu a fost căutat un alt investitor dacă Pesaka Astana
nu şi-a îndeplinit obligaţiile
asumate la semnarea contractului de privatizare?
Ziarele vremii au susţinut că
pesediştii braşoveni l-ar fi
convins pe Adrian Năstase
că „este mai bine aşa pentru
toată lumea”.

Adrian Năstase, primul ministru, şi Ovidiu Muşetescu, şeful APAPS, artizanii privatizării din 2003

u Cine sunt cei doi rivali
Ioan Neculaie (54 ani) deţine producătorul de autocamioane Roman Braşov,
hotelul Piatra Mare şi complexul Favorit din Poiana Braşov, grupul de firme
Prescon profilate pe producţia de materiale de construcţie şi pe
construcţii civile şi industriale şi echipa de fotbal FC Braşov. A
cochetat cu politica, in 2008, candid\nd pentru Senat. A
pierdut la redistribuire. Este cel mai bogat braşovean,
conform ultimei ediţii a topului „Forbes 500 miliardari”, cu o avere estimată la 80 – 82 milioane de
euro. Potrivit evaluării aceleaşi reviste, omul de
afaceri Ioan Olaru, adversarul declarat al lui Neculaie, are o avere de 11 – 12 milioane de euro.
Deţine mai multe hoteluri în Poiana Braşov şi
conduce grupul Oligopol, care înglobează 15
firme. Olaru mai este implicat într-un litigiu cu
Neculaie. Motivul conflictul între cei doi oameni de
afaceri este un teren de 892 de metri pătraţi,
aparţinând lui Olaru, pe care Nicolae a construit
abuziv o parte a hotelului Piatra Mare.

„Ingineria”
lui Neculaie
Noul
preşedinte
al
acţionariatui majoritar, Ioan
Neculaie, a trecut la treabă.
Nu pentru a produce camioane ci pentru a scoate
total acţionarul malaezian şi
pentru a-şi consolida poziţia
în interior prin eliminarea
celorlaţi oameni de afaceri şi
politicieni din asociaţia Pro
Roman. „Deşi ar fi trebuit să
dea bani pentru Roman SA şi
să comande peste 1.000 de
autocamioane, Pesaka Astana până acum n-au dat nici
un ban şi n-au comandat nici
un autocamion. N-au plătit
nici măcar un salariu până la
această dată, aşa că nu văd
cum vor investi de-acum încolo. Dar, dacă s-au băgat în
chestia asta, ar trebui să
meargă până la capăt şi să

scoată banii. Roman SA nu
este o dugheană, ci o uzină
mare, cu peste 2.800 de
salariaţi care trebuie să aibă
de lucru. Acum, toţi marii investitori ne-au lăsat singuri“,
spunea Ioan Neculaie în
2004.

Momiţi cu bani
de împrumut
Pentru înfiinţarea parcului industrial, deoarece Asociaţia Pro Braşov nu era
societate cu scop lucrativ, a
înfiinţat societatea Pro

Roman. Pentru a obţine
controlul societăţii, Ioan
Neculaie a încheiat un contract de împrumut cu
asociaţia, în nume propriu
pentru suma de 1.65 miliarde lei vechi, aproximativ
35.000 dolari. Banii erau
necesari pentru ca asociaţia
să-i verse în contul statului
aşa cum se obligase prin
contractul de privatizare.
Împrumutul a fost garantat
cu cele 80% din acţiuni
deţinute de asociaţie la SC
Roman
SA.
Ceilalţi
acţionari dându-şi seama că

vor pierde acţiunile dacă nu
restituie banii până la data
convenită i-au cerut lui Niculae contul în care să restituie suma. Ca un bun
afacerist, Niculae le-a dat
un cont greşit.

Înscriere dubioasă la
Registrul Comerţului
În 30 aprilie 2004, cu o zi
înainte de scadenta din „contract” au încercat să vireze
suma de la BCR sucursala
Titulescu la BCR Braşov în
contul ce le fusese indicat,

telefonic, de un om al lui
Neculaie. Contul indicat nu
figura însă că aparţinându-i
omului de afaceri. A doua zi,
după expirarea termenului de
plată, Neculaie s-a prezentat
la Registrul Comerţului unde
s-a înscris ca proprietar al
celor 80% din acţiuni. Acest
fapt s-a realizat cu complicitatea unui judecător de la
Registrul Comerţului, având
în vedere că înscrierile la
Registru se fac doar prin decizii judecătoreşti şi nu pe
baza unor contracte de împrumut.

Olaru a încercat tot felul de chichiţe prin instanţe cu scopul de a fura toţi banii pe care I-am Gazeta Braşovului l 15 - 21 august
băgat acolo: 500 de miliarde de lei vechi cash şi încă 2.000 de miliarde de lei vechi pe care
le-am investit. Oricum, Asociaţia Pro Braşov a fost înfiinţată de mine şi de alţi oameni de
afaceri. Acum, în acea asociaţie a rămas doar el Ion Neculaie, fostul preşedinte al ProBraşov
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morti anuntate

Actele care au stat la baza controversatei treceri a Roman SA în proprietatea lui Neculaie: împrumutul către Pro Braşov (foto dr.) şi înscrierea la Registrul Comerţului (foto stg.)

u Prima revoltă anticomunistă

u Istoria uzinei de autocamioane

Cea mai bună perioadă pentru
angajaţii uzinei au fost în anii
’70. Muncitorii lucrau în trei
schimburi, şi sâmbătă şi duminica. Salariul mediu era în jur
de 3 mii de lei. Odată cu deceniul opt, nivelul de trai s-a
prăbuşit şi au urmat întârzieri
mari la plata salariilor. În vara
anului 1987, muncitorii au ieşit
în stradă şi au protestat la
Prefectură, sediul Judeţenei de
partid de atunci. Zeci de oameni au fost ridicaţi de securitate,
bătuţi
şi
torturaţi
săptămâni la rând.

Uzina braşoveană a fost înfiinţată în 1921 sub numele de ROMLOC, producând pe atunci material rulant, mai târziu motoare şi automobile. În 1938,
fabrica a început să producă armament. După venirea comuniştilor la conducere, în 1953, firma ia denumirea de „Steagul Roşu”. Treptat s-a specializat în domeniu, mai târziu ajungând la autoutilitare. Linia de producţie
a fost pornită în 1971 cu un model motorizat Diesel sub licenţă MAN.
Cumpărarea acestei licenţe a fost urmată de o amplă dezvoltare
tehnologică şi umană a Uzinei „Steagul Roşu” (în perioada 1971-1974,
urmată de 1975-1979) în acelaşi ritm cu întreaga industrie românească,
care depindea de transporturi. În 1977 se ajungea la producţie record de
33.000 de maşini, pe an. Dacă în 1954 fabrica avea 4.400 de salariaţi, în
1978 s-a ajuns la 26.000. Celebrele modele Carpaţi, Bucegi, ROMAN sau
DAC au fost exportate, în ţările CAER, Statele Unite sau spre destinaţii mai
exotice precum China, Thailanda sau Peru în regim barter sau de compensare a datoriilor. În anul 1989, uzina avea 20.000 de salariaţi şi a produs
12.888 de camioane.

Neculaie a acuzat
„hienele”
În 2004, a început o
bătălie deschisă între Pro
Roman şi Neculaie. Confruntarea dintre cele două
tabere s-a lăsat cu mai multe
procese şi o sumedenie de
articole în presă. Milionarul
care pusese deja mâna pe
fabrică nu s-a mai ferit să-i
acuze direct pe cei care
stătuseră în spatele asociaţiei
din care el însuşi făcuse
parte, ba chiar fusese
preşedinte al Consiliului de

Administraţie. „Se gândeau
că îşi vor împărţi fabrica, ca
hienele”, i-a acuzat în presă
Neculaie pe membrii asociaţiei din care şi el făcuse
parte şi pe care chiar o condusese.

Ani de procese
După ce a devenit titularul
acţiunilor, Ioan Neculae a recurs la mai multe procedee
pentru a-şi ascunde urmele: a
făcut măriri de capital, a vândut bunuri ale Roman SA, a
împrumutat Roman SA cu

bani de la alte firme aflate în
propietatea sa, a trecut
acţiunile Roman SA la
purtător pentru a nu se şti
cine este proprietarul etc.
Ioan Olaru, devenit preşedinte al Asociaţiei Pro
Roman, l-a acţionat în
judecată pe Neculae, iar în
2010 a câştigat. După ani de
procese, în martie 2010,
Curtea Supremă a decis,
printr-o sentinţă definitivă şi
irevocabilă, ca pachetul de
80% din acţiunile Pro
Roman să fie trecut în proprietatea Asociaţiei Pro Braşov.

În ianuarie 2012 Tribunalul
Braşov a dispus înscrierea în
Registrul Comerţului a
acţionariatului din 2004,
când Asociaţia Pro Braşov, al
cărei preşedinte este acum
Ioan Olaru, deţinea 80% din
acţiuni din societatea care
administrează uzina Roman
SA.

Toată lumea
în faliment
Registrul
Comerţului
refuză şi astăzi să pună în
aplicare decizia Tribunalu-

lui deoarece „nu ştie cum să
scrie acest lucru”. Acum,
Ioan Neculaie îşi joacă o
ultimă şansă pentru a scăpa
de răspunderea juridică: falimentul Roman SA. În februarie 2012 a depus la
Tribunalul Braşov o cerere
de insovenţă, ce va duce la
radierea companiei şi automat la lipsa răspunderii
juridice. De partea cealaltă,
şi compania Pro Roman SA,
redevenit acţionarul Roman
SA, în urma sentinţelor
judecătoreşti, a fost declarat
oficial în faliment, conform

lichidatorului societăţii Info-Dip Insolvency - pentru o datorie de peste 50 de
milioane de lei către foştii
acţionari ai societăţii. Astfel, perla coroanei industriei
braşovene va dispărea,
rămânând în urmă câţiva
politicieni şi afacerişti braşoveni proprietari peste
terenurile Roman SA.
Rezultatul muncii a zeci de
mii de braşoveni dea lungul
mai multor decenii este un
nor de praf şi nişte terenuri
rămase pentru speculanţii
imobiliari.
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Ultima descendentă
a Mureşenilor
u Lucia Bunaciu, descendentă pe linie maternă din familia Mureşenilor, se implică
si acum în activităţile Muzeului „Casa Mureşenilor“, al cărei director onorific este
Familia Mureşanu (sau
Mureşianu) provine din satul
Rebrişoara, judeţul BistriţaNăsăud. De aici, verii primari Iacob (1812-1887) şi
Andrei Mureşanu (18161863) au plecat la Blaj unde
au studiat teologia şi filozofia, urmând ca după încheierea studiilor să se
stabilească la Braşov. Activitatea poetică, jurnalistică şi
muzicală dedicată de cei doi
binecunoscuţi revoluţionari
paşoptişti afirmării identităţii
româneşti a fost apoi continuată de Aurel Mureşanu,
primul gazetar profesionist
din Transilvania (1847-1909)
şi de compozitorul Iacob
Mureşanu jr. (1857-1917).
Mureşenii au fost o familie
numeroasă, cu destin interesant. Tatăl Luciei Bunaciu,
descendenta pe linie maternă
din familia Mureşenilor, a luat
parte la Primul Război Mondial în calitate de medic. În
anul 1917 acesta a fost luat
prizonier şi a fost închis în
lagărul de la Darnita, din
Rusia. După război, de la
Pecica, familia s-a mutată la
Cluj unde a rămas până în

În luna iulie Lucia Bunaciu a primit în vizită un grup de copii în cadrul programului „Vacanţa artelor la muzeu“

anul 1940, când în urma Dictatului de la Viena a fost
nevoită să se refugieze la
Braşov.
Lucia Bunaciu a făcut
şcoala primară la Cluj, apoi a
urmat Liceul Regina Maria.
După ce s-a mutat la Braşov,
şi-a continuat studiile la

Liceul Principesa Ileana.
După liceu, s-a înscris la Academia Comercială din
Braşov şi, în acelaşi timp, la
Facultatea de Drept din Sibiu.
În 1946 a fost exmatriculată
din facultate, i s-a oferit un
post la uzina Brainer Bela din
Braşov, dar a fost repede

concediată, în acelaşi an. Între
anii 1947-1948, Lucia Bunaciu a fost profesoară de
limba franceză la liceele
„Ioan Meşotă“ şi „Andrei
Şaguna“ din Braşov.
În 1948, datorită reformei
învăţământului, statutul limbilor străine, în afară de limba

rusă, a fost afectat de noua
programa şcolară. Astfel,
Lucia Bunaciu a rămas, din
nou, fără serviciu. Cu
intervenţii, a fost angajată la o
fabrică ca muncitor-tăbăcar.
În urma unei adrese către
Forţele de Muncă, în care a
declarat că are doar şapte
clase primare, a primit un post
de secretară şi casieră. În
1963 a ieşit la pensie „pe caz
de boală“. „Originea mea
«nesănătoasă» m-a afectat

mult. Provenind dintr-o familie de intelectuali, nu am putut
fi angajată. Era foarte rău să ai
şcoală în vremea aceea, pentru că lumea şi sistemul te
condamnau. Intelectualii erau
consideraţi oameni cu privilegii", povesteşte Lucia
Bunaciu.
Începând din 1991, la propunerea conducerii muzeului
Casa Mureşenilor, Lucia Bunaciu s-a implicat în bunul
mers al Muzeului Memorial,
înfiinţat în 1968. „A trebuit să
studiez, să citesc, să cercetez
arhiva. Deşi eram urmaşă,
aveam doar amintiri. Se pare
că în decursul celor 20 de ani
m-am perfecţionat în «Mureşeni», iar astăzi sunt directorul onorific al acestei
instituţii", mărturiseşte braşoveanca.
La aproape 90 de ani, Lucia
Bunaciu este încă în formă.
Locuieşte într-o casă veche
din centrul vechi al Braşovului, iar plăcerea ei cea mai
mare este să asculte muzică
clasică. În urmă cu câteva
săptămâni, descendenta Mureşenilor a avut parte de o
vizită inedită din partea unor
copii care au participat la programul „Vacanţa artelor la
muzeu“ şi care au vrut
neapărat să o cunoască pe
doamna Lucia.

u Povestea Imnului naţional al României
Cu toţii ştim că poezia „Deşteaptă-te, române!" a
fost scrisă de Andrei Mureşianu, însă mai puţini
ştim cum au apărut aceste versuri, transformate
apoi în Imn naţional. Andrei Mureşianu a scris
poezia în urma ştirilor sosite de pe Câmpia
Libertăţii din Blaj, în 1848. Suzana Mureşanu, soţia
poetului, povestea că Andrei a venit acasă foarte
tulburat, s-a plimbat toată noaptea prin odaie şi
dimineaţa scrisese cântecul revoluţionar
„Deşteaptă-te, române!"

uPoezie apreciată de George Bariţiu
Lucia Bunaciu, singura urmaşă din Braşov a Mureşenilor, povesteşte că: „Andrei Mureşanu i-a citit prietenului
său George Bariţiu poezia, iar acesta a socotit că trebuie
să i se găsească neapărat o arie, o melodie. Ajunşi la
Biserica Sf. Treime din Şchei, unde ruda noastră, Bonifaciu Pitiş era paroh, l-au chemat pe cântăreţul bisericii
şi l-a rugat să le cânte mai multe melodii. Tânărul de 1617 ani avea o voce frumoasă, iar din melodie în melodie,
Andrei Mureşianu s-a oprit la un cântec bisericesc, numit
«Din sânul Maicii mele». Această melodie l-a impresionat pe poet, care era şi un bun muzician şi a notat
această melodie în formă de imn, schimbându-i tempoul
tărăgănat. Apoi, elevii de la Şcoala Comercială a lui
George Bariţiu de sub Tâmpa au fost învăţaţi melodia,
pe care au cântat-o", poveşteşte Lucia Bunaciu despre
cele auzite de acasă, din tonurile lucrărilor lui Bariţiu şi
din mărturiile contemporanilor.
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Ghetele Kangoo Jumps te ajută să eviţi neplăcerile pe care le întâlneşti atunci când faci
sport cu pantofii obişnuiţi. În plus, vei slăbi mai repede, specialiştii spun că poţi pierde
800 de calorii pe oră şi îţi vei spori anduranţa fizică. Circulaţia cardiovasculară se va
îmbunătăţi şi inima ta va deveni mai veselă şi mai sănătoasă.

Gazeta Braşovului l 15 - 21 august
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Topeşte caloriile cu Kangoo Jumps
Kangoo Jumps este numele ghetelor care se folosesc pentru a face mişcare;
ele sunt prevăzute cu arcuri
eliptice şi benzi de întindere, cu efect de atenuare a
impactului asupra articulaţiilor şi a coloanei vertebrale, în proporţie de
80%. Au fost inventate în
scopuri medicale în Suedia,
iar acum se folosesc cu succes în foarte multe săli de
aerobic din lume.
Kangoo Jumps este un
sport nou, care îmbină
mişcările clasice de aerobic
cu tae bo. Diferenţa faţă de
aerobicul obişnuit stă în
ghetele speciale, care te
obligă să îţi iei un elan
nebănuit, un avânt de cangur, care îţi poate pune integritatea corporală în
pericol, dacă nu stai bine cu
echilibrul. Ghetele de Kangoo Jumps sunt rezultatul a
11 ani de cercetare, iar creatorii lor spun că pot fi
folosite de orice persoană
între 6 şi 90 de ani, care se
poate ţine singură pe picioare.

BENEFICIILE
KANGOO JUMPS
Numai faptul că te obligă
la un „mers“ mai alert şi
mai coordonat atunci când
porţi aceste ghete este considerat un important beneficiu. Până şi specialiştii de la

NASA au fost surprinşi de
beneficiile acestui tip de
pantofi, de vreme ce unul
dintre cei mai renumiţi
cercetători a spus că
exerciţiile cu aceşti pantofi
sunt cele mai eficiente inventate de om până în
prezent. De ce? Pentru că
pantofii Kangoo Jumps te
ajută să eviţi neplăcerile pe
care le întâlneşti atunci când
faci sport cu pantofii
obişnuiţi - durerile din talpă
de la impactul cu solul vor
dispărea! Vei slăbi mai repede, specialiştii spun că

poţi pierde 800 de calorii pe
oră şi îţi vei spori anduranţa
fizică. Circulaţia cardiovasculară
se
va
îmbunătăţi şi inima ta va deveni mai veselă şi mai
sănătoasă. Vei vedea că stresul te va părăsi că prin minune. Vei avea atâta energie
cât n-ai mai simţit de luni
întregi. Oasele picioarelor
se vor întări, iar coapsele
tale vor arăta mai definite şi
mult mai sexy. Dacă faci
exerciţii regulate, vei putea
chiar să porţi, în curând,
pantaloni scurţi. Iar postura

ta va fi de regină, pentru că
acest sport te obligă să îţi ţii
spatele drept.
Ideale pentru articulaţii,
ghetele Kangoo Jumps
atenuează cu 80% impactul
corpului cu solul.

CUM TE ECHIPEZI
Antrenorii îţi vor recomanda să nu laşi deoparte
cotierele şi genunchierele,
pentru că în primele zile vei
avea probleme dificile cu
menţinerea echilibrului. Va
trebui să porţi pantaloni de

sport cât mai normali şi tricouri care să urmeze linia
corpului. Nimic nu trebuie
să te incomodeze de la a-ţi
menţine echilibrul, nici
măcar părul lung, pe care va
trebui să-l ţii în coadă, astfel
încât să poţi observa dacă
vreo „vecină“ de grupă s-a
dezechilibrat şi se pregăteşte
să cadă peste tine.
Kangoo Jumps este un
sport care se poate practica
în linişte la sală, dar şi acasă
(încearcă să mergi o săptămână cu Kangoo Jumps în
loc de papuci de casă şi vei

vedea rapid diferenţele).
Dacă nu ţi-e teamă de comentariile ironice, poţi să
ieşi cu pantofii afară, pentru
câteva minute de jogging.
Alergatul tău va semăna mai
mult cu ţopăitul unui cangur,
dar senzaţia va fi luminoasă.
Nu este doar faptul că practici sportul, ci mai ales
plăcerea de a te distra cu o
„jucărie“ totală. Marele plus
al Kangoo Jumps este consumul caloric sporit în
condiţii de risc minim pentru coloană, genunchi şi
şolduri.

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

Str. Griviţei nr. 2 F (ieșirea din Brașov spre Târgu Mureş)
Program: Luni, 14-22, Marţi-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 Duşuri cervicale
l Jacuzzi
l Masaj
l Tobogane cu apa
l Trambuline pentru sărituri
l Duşuri 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 naştere
l Servicii complementare:
solarii, cosmetică,
restaurant, terase,
cursuri de înot,
închirieri, magazin
articole piscină

Istoria monumentului
din Bartolomeu
Asociaţia Cultul Eroilor
Braşov a solicitat amenajarea
unui complex memorial în
cartierul Bartolomeu, pentru
comemorarea soldaţilor români ucişi în această zonă în
timpul Primului Război Mondial. Puţină lume ştie că, osemintele eroilor din Primul
Război Mondial se află sub
asfaltul şoselei, în zona în care
a mai rămas doar monumentul reprezentând o acvilă.

Ucişi până la ultimul
Monumentul este dedicat
eroilor căzuţi pe „tranşeea
morţii” din regimentul
căpitanului Cristescu, cei
care, în 1916 au murit până la
ultimul apărând Braşovul. În
zorii zilei de 8 octombrie
1916, la marginea Braşovului,
a avut loc un adevărat
masacru, cunoscut în istorie
cu numele de „tranşeea morţii
de la Bartolomeu“. În acea zi
au fost măcelăriţi 250 de
soldaţi români ce apărau zona
gării din Bartolomeu, locul de
întâlnire a drumurilor ce
duceau la Braşov dinspre
Stupini, Ghimbav şi Cristian.
Militarii români erau desfăşuraţi pe o întindere de cel
mult 300 de metri şi erau
înarmaţi cu puşti şi o singură
mitralieră. Cu o zi înaintea
măcelului, regimentul a făcut
faţă cu succes unui atac crâncen, în urma căruia îşi consumase toată muniţia. În
cursul nopţii, soldaţii români
au fost încercuiţi de un regiment maghiar, iar mai multe
mitraliere i-au ciuruit până la
ultimul om.

Au tras toate gloanţele
În 1921, un articol din
,,Gazeta Transilvaniei” încearcă să reconstituie evenimentul. ,,După două zile de
lupte, inamicul a forţat în
noaptea spre 10 octombrie
(duminică) trecerea liniei ferate dincolo de gara Bartolomeu, pe care o apăra
căpitanul Cristescu Sava cu

1/2 companie. (…) Inamicul,
care trecuse linia ferată
folosindu-se de întunericul
nopţii, a strecurat două mitraliere în depozitul de maşini
de la Bartolomeu, aşezândule într-un geam spre flancul
stâng al liniei de trăgători, iar
la spatele liniei de trăgători se
furişaseră soldaţi germani
înarmaţi cu grenade de mână.
În zorile dimineţii de 10 octombrie compania românească s-a trezit deodată din
flanc cu un foc ucigător de
mitraliere. Mulţi soldaţi au
căzut morţi în primele momente. Cei rămaşi în viaţă au
început să se retragă spre oraş.
Făcând însă câţiva paşi
înapoi, au fost întâmpinaţi cu
grenade de mână. Din aproximativ 250 soldaţi, câţi se
găseau de-a lungul liniei ferate, n-a scăpat niciunul cu
viaţa. Toţi au fost ucişi în mod
barbar din flanc şi de la spate
(…) Imediat după luptă, un
ofiţer inamic a fotografiat
linia de trăgători cu soldaţii
români căzuţi… De încheiere
încă o constatare, făcută de inamic. La soldaţii căzuţi în
linia de trăgători, nu s-a găsit
nici un cartuş. Dovadă, că în
lupta de 2 zile au tras toate
gloanţele”.

De ce nu s-au retras
Există două variante
privind motivul pentru care
compania respectivă nu se
retrăsese în cursul nopţii. Versiunea acceptată este că, din
diferite motive, nu s-a putut
comunica ordinul de retagere.
A doua versiune vehiculată
este că ordinul de retragere nu
a fost respectat. Iată ce
povesteşte
,,locotenentul
prusac G.” că a găsit în
tranşeee, după încetarea focului. „Am pornit împreună cu
ungurii şi am găsit întreaga
companie română, înşirată
într-o linie compactă, moartă
lângă linia ferată, în afară
celor 40–60 de soldaţi, pe care
i-am luat prizonieri”. Cu toate

Imagini ale monumentului din Bartolomeu de-a lungul timpului.

acestea, sursele româneşti
spun că nu a existat niciun
supravieţuitor din regimentul
căpitanului Cristescu.

De unde provine
monumentul
În toamna anului 1920, societatea Mormintele Eroilor a
trimis un reprezentant la
Braşov, pe căpitanul Ioan
Iorga, care să se ocupe de
amenajarea
mormintelor
celor căzuţi pe frontul braşovean. Conform primarul de
atunci al Braşovului, Ernst
Karl Schnell, căpitanul Iorga
a găsit în atelierul armatei germane de pe terenul D. Gertner
& Co un monument destinat
soldaţilor germani îngropaţi
în cimitirul din Livada
Plăieşilor (azi, strada Constantin Lacea). Reprezentând
un vultur aşezat pe un soclu
de piatră, monumetul a fost
luat şi pus în cimitirul eroilor
din Bartolomeu. Cimitirul a
fost organizat de-a lungul căii
ferate. Într-un spaţiu îngust de

numai trei metri, dar lung de
peste două sute, au fost
înşirate pietrele funerare. În
mijlocul lor a fost plasat monumentul. La capătul şirului
de morminte, pe o troiţă, inscripţia cuvintelor Reginei
Maria: „Nu trebuie să-i
plângem pe eroi, ci să-i
lăudăm în cântece pentru că
slava numelui lor să treacă în
legende»”.

Osemintele a 455 eroi
Iată cum descrie amenajarea reporterul ,,Gazetei Treansilvaniei”,
în
1921:
,,Cimitirul, care înainte era o

afundătură, a fost ridicat cu
multă trudă peste nivelul liniei
ferate şi are o lungime de 250
metri. Sunt 18 morminte comune înzestrate cu pietre frumoase, cu cruci de fier, dintre
care 13 morminte conţin osemintele a 455 eroi, iar 5
morminte sunt goale pentru
primirea osemintelor găsite,
care încă nu s-au putut transporta în cimitir. Între cei morţi
sunt osemintele căpitanului
Cristescu Sava, a 3 căpitani şi
a 3 locotenenţi necunoscuţi…
Deasupra mormintelor, ca şi
între morminte, sunt frumoase straturi de flori, iar jur

împrejur pietriş. În mijlocul
cimitirului se înalţă un monument masiv, de-o înălţime de
aproximativ 3 metri. Pe un
piedestal masiv construit din
blocuri de piatră, este fixat un
vultur cioplit din piatră —
simbolul gloriei eterne. Monumentul e încadrat de 8 obuze
mari de piatră legate laolaltă
cu lanţuri de fier”. Pe fiecare
latură a monumentului se
aflau inscripţii de recunoştinţă. Pe lângă eroii din
Bartolomeu au fost îngropaţi
aici şi alţi soldaţi români
căzuţi în luptele duse în jurul
Braşovului.

uFestivitate la care a participat familia regală
În anii următori, 4 blocuri de piatră stilizate au fost dispuse în jurul monumentului, iar pe ele s-au inscripţionat texte comemorative; la fel, textul reginei
Maria a fost inscripționat şi pe soclul monumentului. În 1921, la 7 iulie, s-a organizat ,,un festival pentru preamărirea eroilor căzuţi în luptele de la Braşov”,
la care au participat Regele Ferdinand, Regina Maria, Principele moştenitor
Carol şi principesa Maria. În cântec de fanfară şi în prezenţa a 15 regimente,
familia regală a depus mai multe buchete de crini albi pe mormintele eroilor.
Până în 1922 au avut loc mai multe tracasări ale primăriei cu societatea
„Mormintele eroilor”, reprezentată de căpitanul Iorga. Ofiţerul a făcut mai multe
reclamaţii cum că cimitirul nu este îngrijit şi chiar a blocat drumul care trecea
pe lângă cimitirul eroilor, pe unde oamenii îşi duceau vitele la târgul care se
ţinea săptămânal în zonă. La mijlocul anului 1922, un decret stabileşte că
terenurile cimitirelor unde sunt îngropaţi soldaţii căzuţi la datorie să fie expropriate, trecând în proprietatea Ministerul de război.

uCimitir desfiinţat de comunişti

250 de soldaţi români ce apărau zona gării din Bartolomeu au fost măcelăriţi în
dimineaţa zilei de zilei de 8 octombrie 1916
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În 1972, comuniştii au ras de pe faţa pământului cimitirul, pentru a putea modifica traseele căii ferate şi străzii. Oficial, osemintele au fost mutate în cimitirul
militar din Şprenghi, însă în realitate au zăcut la marginea şantierului, ca apoi
să fie acoperite de asfaltul şoselei care duce spre Codlea. Piatra funerară pe
care este înscris numele căpitanului Sava Cristescu se află acum în cimitirul
eroilor din Şprenghi, în faţă căruia tronează o statuie uriaşă a unui soldat sovietic. În urmă cu câţiva ani, pe locul unde odinioară se înşirau cele 18 monumente funerare, lângă calea ferată din Bartolomeu, s-a făcut un giratoriu.
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Dosarul a fost un veritabil AN (n.r. - autor necunoscut). Existau suspiciuni că Adrian Gaboreanu ar fi avut
legături strânse cu lumea interlopă braşoveană, dar avea şi numeroase cunoştinţe în lumea poliţiştilor.
„În anchetă nu am fost sprijiniţi nici de soţia victimei, care nu a vrut să colaboreze cu noi“, declara la
vremea respectivă Adrian Sas, fost procuror.
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Dosarul crimei lui Gaboreanu
a rămas îngropat la Bucureşti
u După opt ani în care anchetatorii braşoveni nu au reuşit să dea de urma criminalului lui Adrian Gaboreanu,
dosarul a fost declinat spre soluţionare la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Poliţia îl caută de aproape
14 ani fără succes pe
ucigaşul lui Adrian Gaboreanu, cunoscut la vremea
respectivă drepte „şeful
valutiştilor de la Onix“.
Fostul valutist a fost măcelărit în propria maşină, cu
un cuţit de tăiat porci.
Crima s-a petrecut într-o zi
de duminică, pe 2 octombrie 1998, la ora 8.15,
pe ocolitoarea Braşovului,
în zona CET. Pe trupul victimei erau 19 lovituri de
cuţit, tăieturi şi urme de
lovire cu bâta. Adrian Gaboreanu, fost ofiţer MApN,
avea 47 de ani.

Scenă de coşmar
Trupul lui Gaboreanu
zăcea într-o baltă de sânge
pe bancheta din spate a
maşinii sale, un Audi de culoare gri. Cele mai îmbibate
de sânge erau însă
banchetele din faţă, lucru
care i-a făcut pe anchetatori
şi pe prietenii valutistului să
creadă că omul a fost ucis şi
apoi mutat pe locul din spate
al maşinii. Tot în autoturism
au fost găsite şi armele
crimei, un cuţit pentru sacrificat porcii, a cărui lamă
măsoară 28 cm, şi o bâtă cu
care Gaboreanu a fost lovit
înainte de a fi înjunghiat.

A lovit la disperare
Violenţa cu care a fost
comisă crima i-a şocat chiar
şi pe anchetatori. Inima,
plămânii, ficatul şi splina
victimei erau ciuruite de
lama cuţitului. Specialiştii
nu cred însă că ucigaşul a
fost profesionist, pentru că
unui astfel de atacator i-ar fi
fost suficientă o singură
lovitură bine plasată pentru
a curma viaţa unui om. În
schimb, urmele au condus la
concluzia că Gaboreanu s-a
luptat şi că ucigaşul s-a chinuit mult să-l omoare,
lovind la întâmplare cu disperare.

Ucis pentru bani
Rudele au spus anchetatorilor că în dimineaţa
respectivă Gaboreanu ar fi
plecat de acasă la prima oră
spre talciocul de maşini din
Tărlungeni, unde intenţiona să schimbe 11.000 de
mărci germane. Câţiva
martori au declarat Poliţiei
că au observat maşina victimei trecând spre Tărlungeni în jurul orei 7.30, iar
după o jumătate de oră au
văzut-o revenind în zonă.

Adrian Gaboreanu a fost ucis cu 19 lovituri de cuţit chiar în maşina lui, cu un cuţit de tăiat porci

Martorii respectivi erau în
zonă pentru că făceau autostopul, încercând ajungă
în Braşov.
Când a fost descoperit
mort pe bancheta din spate
a autoturismului său, cele
11.000 de mărci germane,
brăţara şi lanţul de aur pe
care le purta, precum şi telefonul mobil, dispăruseră.
Indiciile au dus la concluzia
că mobilul crimei a fost
jaful, dar n-a fost exclusă
nici ipoteza unei răzbunări.
Toţi braşovenii care se ocupau cu schimbul de valută
în acea perioadă au trecut
prin birourile Poliţiei pentru
a da declaraţii, însă niciun
indiciu n-a dus în final la
prinderea ucigaşului.

Dosar plimbat
Dosarul morţii lui Adrian
Gaboreanu s-a aflat mai
bine de opt ani în instrumentarea
judiciariştilor
braşoveni. După ce , vreme
de câţiva ani a fost înregistrat ca speţă la Serviciul
Poliţiei Criminale, printr-o
modificare de competenţă,
s-a dispus transferarea cazului la Serviciul Crimă
Organizată. După alte
câteva luni, dosarul s-a întors de unde a plecat. În
paralel, cauza a trecut de la
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un procuror la altul, în
funcţie de competenţa de
soluţionare pe care aceştia o
aveau. În 2006, celebrul
dosar Gaboreanu a fost declinat spre soluţionare la Parchetul de pe lîngă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie,
iar până acum nu s-a mai
auzit absolut nimic despre
acest caz.

„Un AN veritabil“
„Dosarul a fost un veritabil AN (n.r. - autor necunoscut).
Existau
suspiciuni că Adrian Gaboreanu ar fi avut legături
strânse cu lumea interlopă
braşoveană, dar avea şi numeroase cunoştinţe în lumea
poliţiştilor, fiind chiar prieten cu unii dintre ei. S-a
făcut la un moment dat vorbire chiar de implicarea unui
alt valutist, mort între timp,
numitul Ene. Din ce cunosc
eu, nicio pistă nu s-a verificat însă. În anchetă nu am
fost sprijiniţi nici de soţia
victimei, care nu a vrut să
colaboreze cu noi. De altfel,
la scurt timp, ea a plecat
împreună cu copilul în
SUA, unde s-au şi stabilit“,
declara la vremea respectivă
Adrian Sas, fost procuror al
Parchetului de pe lîngă Tribunalul Braşov.

Petru Tudurachi, unul dintre ucigaşii lui Ene, a cerut, fără succes, să fie achitat

uAsasinat descoperit după 10 luni
Constantin Daniel Ene era unul dintre valutiştii implicaţi în „Războiul valutişti bandele din Noua“, din toamna anului 1999. Împreună cu prietenii săi, Iulian
Dragomir şi Valeriu Mariş, Ene s-a gândit să pună pe picioare un lanţ de firme
cu care să dea ţepe în toată ţara. A fost înşelat şi a devenit incomod pentru
că-şi cerea insistent banii. Enervat, Mariş a comandat sechestrarea şi lichidarea partenerului său de afaceri. În noaptea de 25 spre 26 septembrie 2002,
Constantin Daniel Ene a fost bătut crunt, cu pumnii şi bâtele, într-un depozit
de gresie de pe Strada de Mijloc din Braşov. Apoi, în stare de inconştienţă, a
fost învelit într-o folie de plastic şi băgat în porbagajul propriei maşini. Pe drumul spre Rucăr, Ene a fost înjunghiat în gât, aşezat pe scaunul şoferului şi
stropit cu diluant. Criminalii au dat apoi foc maşinii şi au împins-o într-o
prăpastie, simulând un accident. Corpul victimei a fost identificat abia după
zece luni, cu ajutorul testului ADN. Singurii condamnaţi pe viaţă au fost Petru
Tudurachi şi Baleriu Mariş, însă alţi şase inculpaţi au mai fost condamnaţi în
acest caz: Marius Savin, Petru Tudorache, Ilie Pârlea, Daniela Tudorache, Marian Lazăr şi Călin Mirea. În 2009, Petru Tudurachi a cerut, fără succes, Curţii
de Apel Braşov să fie achitat, susţinând că nu a participat la crima de care este
acuzat, iar adevăraţii făptaşi sunt liberi.
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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-Antichităţi-Numismatică-Filatelie vinde/cumpără cărţi deosebite, monede, bancnote, insigne,
medalii, decoraţii, timbre, clasoare cu timbre, cărţi poştale, acte vechi, tablouri,
obiecte din sticlă şi piatră, obiecte din
porţelan, mic mobilier, fotografii vechi, ceasuri. Plata pe loc. Str. Diaconu Coresi nr 2,
tel: 0749/270462
Vând centrale termice, calorifere şi robineţi
noi. Str. Târnavei nr 13. Telefon: 0268/311562

EVALUĂRI IMOBILIARE. Expert Evaluator
Proprietăţi Imobiliare, membru titular ANEVAR
şi UNEVAR, întocmesc Rapoarte de Evaluare
pentru orice tip de imobil (case/vile, garsoniere
/ apartamente, terenuri, spaţii 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 construcţiei, etc. Tel: 0745/024488

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

• Singurul săptămânal gratuit
din Braşov
• Tiraj: 15.000 de exemplare
• Distribuţie pe toată aria
judeţului Braşov
• Distribuţie dedicată
(la cererea clientului
ziarul poate ajunge
direct la targetul acestuia)

• Singurul ziar cu distribuţie
adresată din Braşov (home
delivery) - ajunge direct
în cutiile poştale ale cititorilor
braşoveni

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

Mică publicitate prin

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

Indicativ

Spaţiu

GB

Tarif 3 EURO +TVA

Text mesaj

154 caractere
valabil în reţelele Orange,
Vodafone, Cosmote

Anunţurile preluate până luni la ora 10.00 vor fi publicate în
următoarea ediţie a săptămânalului Gazeta Braşovului
Nu există posibilitatea de opţiuni speciale: bold, italic, chenar
etc. Mesajele cu conţinut indecent, incomplete sau care nu sunt
în conformitate cu politica ziarului nu vor fi publicate. Nu ne
asumăm răspunderea pentru veridicitatea anunţurilor.

Dă anunţul tău în „Gazeta Braşovului” prin
SMS la numărul 1442. Tarif 3 EURO +TVA,
valabil în reţelele Orange, Vodafone, Cosmote
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SMS-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
lOfertă! Garsonieră Tractorul,
Metalurgiştilor, confort I semidecomandat, etaj 3/4, mobilată
complet, termopan, gresie,
faianţă, bloc izolat, separare gaz,
22.500 euro neg (COD 1050).
Tel:
0268.474.300
sau
0729.499.566
lVând garsonieră în casă , Centrul Vechi (De Mijloc) suprafaţă
mare, parţial renovată , stradal,
liberă, preţ 32.000 euro neg. Tel
0729.081.225
lGarsonieră zona centrală,
Iuliu Maniu, etaj 4/4, gresie,
faianţă, termopan, transformată
din cameră de cămin, 24 mp.,
liberă la vânzare, 17.000 euro
(COD 1045). Tel: 0268.474.300
sau 0729.499.566
lGarsonieră de vânzare,
Tractorul, semidecomandată,
etajul 3, renovată integral,
balcon închis în termopan,
contorizată, mobilată, însorită, gresie, faianţă, parchet,
uşă stejar capitonată, uşi interioare noi, 22.000 euro. Tel:
0751/188188
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, uşă
metalică, separare gaz, preţ
27.000 euro negociabil, relaţii la
tel: 0731/833201
lVând garsonieră Tractorul,
confort I semidecomandată, etaj
intermediar, geam termopan,
parchet, gresie, faianţă, 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. Preţ: 49.900 euro. Tel:
0729.081.225
lVând apartament 2 camere la
casă, zona Olimpia-Schei, gresie, faianţă, centrală termică,
curte amenajată, vedere spre
centru. Preţ: 39.500 euro. Tel
0733.985.006
lOcazie! Ap. 2 camere, Tractorul, Valea Jiului, bloc vilă,
P/1, separare gaz, fără
îmbunătăţiri, grădină, 34.000
euro neg (COD 2091). Tel:
0268.474.300
sau
0729.499.566
lOfertă! Ap. 2 camere, Astra,
confort I decomandat, mobilat
şi utilat modern, centrală,
panoramă deosebită, etaj 9/10,
52.000 euro neg. (COD 2107).
Tel:
0268.474.300
sau
0729.499.566
lApartament 2 camere,
Tractorul, Şcoala 13, confort
1, vedere 2 părţi, pretabil
spaţiu comercial, balcon închis, debranşat, parchet,
37.000 euro. Tel: 0721/308704
lApartament 2 camere,
Craiter - Dacia, confort 1 decomandat, 2 balcoane închise,
termopane, debranşat, separare gaz, uşă metalică, uşi interioare noi, gresie, faianţă,
parchet, însorit, bloc reabilitat termic, 38.500. Tel:
0751/188188
lVând apartament 2 camere
Toamnei, etaj 2, confort I decomandat, separare de gaz,
instalaţie pentru centrală proprie. Preţ: 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, uşă

metalică,
beci, însorit, debranşat de la
CET, 37.000 euro. Tel:
0368.444.598
lVând apartament 2 camere
Centrul Civic, confort I semidecomandat, etaj intermediar, parchet, fără alte îmbunătăţiri,
34.000 euro. Tel: 0268.322.376,
0732.133.307
lVând apartament 2 camere
Astra, confort I decomandat,
structură mare, parter înalt,
centrală proprie, uşă metalică,
termopane integral, balcon închis, 39.000 euro. Tel:
0268.322.376
lVând apartament 2 camere
Tractorul, parter înalt, decomandat,
structură
mare,
îmbunătăţiri, preţ 38.000 euro
negociabil relaţii la tel:
0731/833202
lVând apartament cu 2 camere
Calea Bucureşti, confort I circular,
etaj
intermediar,
îmbunătăţiri, 45.000 euro. Tel:
0754/870.035
lVând apartament 2 camere,
cu toate îmbunătăţirile, mobilat,
etaj intermediar. Apartamentul
se află în zona de vile din Tractorul şi este construit în 2011.
Preţ 38.500 euro. Telefon
0728/332.945
lVând apartament 2 camere în
zona Astra, confort 1 decomandat, geamuri tip termopan,
centrală termică. Preţ 41.000
euro. Telefon 0728/332.945
lVând apartament 2 camere
zona Astra, Calea Bucureşti,
etaj intermediar, confort 1,
centrală termică. Preţ 39.000
euro. Telefon 0728/332.945

3 Camere
lOfertă! 3 camere, Mircea cel
Bătrân, etaj 10/10, panoramă
deosebită, structură foarte mare
(100 mp), bloc izolat recent,
centrală, gresie, beci, loc de parcare, balcon, 12 MP., 74.000
euro neg. Merită văzut! Tel:
0268.474.300 sau 0729.499.566
lAp. 3 camere, Astra, Muncitorilor, 3/4, 78 mp., centrală, termopan, uşă metalică, 2 gr. sanit,
parţial renovat, 63.000 euro neg.
(COD 3046). Tel: 0268.474.300
sau 0729.499.566
lApartament 3 camere, Codrul Cosminului, decomandat, centrală termică, balcon
7 m, însorit, gresie, faianţă,
parchet, uşă metalică, uşi 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, faianţă,
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, îmbunătăţiri recente,
bucătărie mobilată, vedere pe
două părţi, beci, 65.000 euro.
Tel:
0268.322.376,
0732.133.304
lApartament 3 camere,
Făget, confort 1 decomadat,
vedere 2 părţi, centrală
termică, termopane, balcon
închis, gresie, faianţă, parchet,
uşă 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 – piaţă, confort 1
decomandat, etajul 1, 2

grupuri sanitare, balcon închis în termopan, uşă
metalică, uşi interioare noi,
renovat integral, centrală
termică, gresie, faianţă, parchet, 58.000 euro. Tel:
0721/308704
lVând apartament 3 camere
Răcădău, str. Jepilor, etaj 1,
îmbunătăţiri 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, faianţă,
parchet, uşă metalică, finisaje
de
calitate
superioară,
bucătăria mobilată şi utilată,
60.000 euro. Tel: 0751/188188
lVând apartament 3 camere,
bloc nou, toate utilităţile, 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 părţi, contorizat, termopane, uşă metalică, gresie,
faianţă, parchet, 48.000 euro.
Tel: 0721/308704

4 camere
lOfertă! Apartament 4 camere,
Scriitorilor, I.L. Caragiale,
structură deosebită, 128 mp., et
3/4, 2 gr. sanitare, vedere pe 3
părţi, centrală, gresie, faianţă,
parchet, mobilat şi utilat, 94.000
euro neg. (COD 4023). Tel:
0268.474.300 sau 0729.499.566
lOcazie! Apartament 4 camere,
zona Griviţei, etaj 9/10, 130
mp., structură deosebită, 3 balcoane, centrală, parchet, bloc
izolat
exterior,
vedere
panoramică pe 3 părţi fără
blocuri în faţă, 95.000 euro neg.
(COD 4008). Tel: 0268.474.300
sau 0729.499.566
lApartament 4 camere,
Răcădău, Molidului, confort 1
decomadat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, renovat integral, mobilat şi 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
părţi, camere înalte, fără
îmbunătăţiri, 65.000 euro, Tel:
0721.932.829, 0268.322.376

Case
lParticular vând casă de
vacanţă (cabană construită din
lemn), situată în pădurea de
lângă Lacul RECI, zonă
mirifică. Cabana este formată
din parter şi mansardă, în
suprafaţă de 50 mp. La parter
are living, baie, bucătărie şi
terasă, iar la mansardă sunt 2
dormitoare, hol şi balcon. Cu
toate utilităţile. Terenul pe care
este amplasată are 385 mp şi
este concesionat pentru 385
euro pe an. Preţul de vânzare a
fost redus la doar 24.000 euro.
Tel 0745.168.108
lVând casă locaţie centrală în
Vulcan, ideal casă de vacanţă
sau investiţie cu acces auto,
centrală, geamuri termopan,
apă, canalizare, beci, posibilitate
mansardare. Preţ 43.000 euro.
Tel 0733.985.006
lOfertă! Casa Sitei, construcţie
2007, teren 425 mp., 7 camere,
3 băi, bucătărie, beci, terasă, balcon, loc de parcare, mobilată şi
utilată lux, 165.000 euro. Tel:
0268.474.300 sau 0729.499.566
lVând urgent casă Sânpetru
singur în curte, teren 1200 mp,
toate utilităţiile, liberă. Preţ
57.500 euro. Tel: 0729.081.225
lVând casă/vilă , parter: living,
bucătărie, baie, hol; etaj: 3 dormitoare, baie, construcţie 2011,

suprafaţă
teren 600 mp; la 5 km de Braşov
, construcţie la gri. Preţ 50.000
euro Tel: 0733.985.006
lCasă de vânzare, localitatea
Hărman, zona centrală,
suprafaţă totală 860 mp, 2
corpuri de casa, 3 camere,
baie, bucătărie, 2 beciuri,
garaj, curte betonată, şură,
şopron, gradină de zarzavat,
canalizare, gaz, curent, apă,
50.000 euro. Tel: 0751/188188
lVând casă Sânpetru, P+M,
din cărămidă, 5 camere, 140 mp
utili, construcţie 2010, încălzire
centrală, toate utilităţile, teren
250 mp, 82.000 euro neg. Tel:
0721.932.829, 0268.322.376
lVând casă Râşnov, 3 camere,
toate utilităţile, construcţie din
cărămidă, deschidere la două
străzi, pod mansardabil, teren
600 mp, 65.000 euro neg. Tel:
0368.444.598
lVând urgent casă, Stupini,
460 mp teren, 160 mp
construiţi, construcţie nouă,
modernă, cărămidă, materiale
de calitate, izolată, la cheie,
toate utilităţile, preţ 89.000
euro, relaţii la tel: 0731/833202

Terenuri
lParticular vând ultimele 7 loturi de casă, la doar 2.800 euro!
Dacă doriţi un teren pe care se
poate construi puteţi cumpăra
unul din cele 7 loturi cu PUZ
aprobat. Fiecare lot are 405 mp,
front de 19 m. Loturile sunt situate în Hărman. Preţul este de
doar 2.800 euro pentru un lot.
Preţul se poate achita şi în rate
direct la proprietar. Cota de
drum se oferă gratuit. Indici urbanistici conform PUZ aprobat:
CUT 0, 8 POT 35%, Regim de
înălţime propus S+P+E. Avem
studiu GEO si ridicare TOPO.
Telefon 0729.026.029
lOfertă! Teren Cristian spre
Vulcan, intravilan, parcel de 650
mp., FS 22 M., PUZ, 11
euro/mp neg. Tel: 0268.474.300
sau 0729.499.566
lParticular vând 1.000 mp
teren intravilan pentru construire
casă situat în Hărman pe str. Stadionului. Terenul are toate
utilităţile (apă, canal, curent şi
gaz), este situat în cartier de vile
noi şi este îngrădit. Puteţi construi imediat. Preţul a fost redus
la doar 28 euro/mp. Tel.
0745.168.108
lTeren Uzina II la ocolitoare,
4.000 mp, intravilan construibilit, 18 euro/mp. neg. Tel:
0268.474.300 sau 0729.499.566
Particular vând teren în Hărman
cu suprafaţa de 13.300 mp.
Terenul are front de 47 m direct
la DN 11, curentul şi apa sunt la
capătul terenului. Situat la 6 km
de la ieşirea din Braşov, terenul

este
ideal pentru orice fel de dezvoltare: motel, pensiune,
spălătorie TIR, hale, sediu firmă,
popas, parcare TIR, platformă,
show-room, etc. Preţul este
redus la doar 6 euro/mp. Avem
certificat de urbanism pentru întocmire PUZ. Tel. 0745.168.108
lTeren central, Mihai Eminescu, panoramă deosebită, 425
mp., F.S.= 13 mil., 85.000 euro
neg. Tel: 0268.474.300 sau
0729.499.566
lOferim spre vânzare teren în
suprafaţă de 42.350 mp, cu front
de 80 m, situat în Hărman (zona
Izvor), la doar 5 euro/mp.
Terenul oferit spre vânzare are
acces din DJ Braşov Tărlungeni sau din DN 11
Braşov - Hărman. In zonă s-au
dezvoltat mai multe cartiere
rezidenţiale situate foarte
aproape de acest teren.
Destinaţia terenului poate fi atât
pentru construcţii rezidenţiale
cât şi pentru construcţii industriale sau prestări servicii. Avem
certificat de urbanism pentru întocmire
PUZ.
Tel.
0745.02.44.88
lVând teren Sânpetru, Cartier
Primăverii, 590 mp, toate
utilităţile 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
lVând teren Bran - Sohodol,
2.350 mp, parcelabil, toate
utilităţile la 100 m, panoramă
deosebită, 10 euro/mp, Tel:
0732.133.307
lVând teren Sânpetru Livadă,
500 mp, PUZ, CF, CU, pentru
construcţia de locuinţe, 20
euro/mp, negociabil, relaţii la
tel. 0731/833201
lVând teren Sânpetru livadă,
1.100 mp, PUZ CF CU, pentru
construcţia de locuinţe preţ 15
euro/mp negociabil, relaţii la tel:
0731/833201
lVând teren Săcele, Bunloc,
ANL, între vile 680 mp, FS = 19
ml, preţ 52 euro/mp, relaţii la tel:
0731/833202, 0744/302197
lVând teren Săcele, zona
Primăria Veche, spre Poiana Angelescu, intravilan pentru
construcţia de locuinţe, 1.200
mp, preţ 32 euro negociabil,
relaţii la tel 0731/833201,
0744/30219

Spaţii comerciale
lVând spaţiu comercial/casă,
suprafaţă 240 mp. Preţ 52.000
euro neg. Tel 0733.985.006
Vând spaţiu comercial, Centru
Civic, 55 mp, intrare din stradă,
55.000 euro, Tel: 0268.322.376
0747/771523

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

Apartamente
lAp. 3 camere, Carpaţilor, mobilat şi utilat modern, 2 grupuri
sanitare, 330 euro. Tel:
0268.474.300 sau 0729.499.566
lCaut să închiriez apartament în casă, 3 camere, zona
Centrul vechi - Centrul istoric, mobilat, utilat complet,
cu curte şi acces auto, ofer
chirie
anticipată.
Tel:
0751/188188
lÎnchiriez apartament 3 camere
zona Gării, confort I decomandat, mobilat şi utilat, 250 euro.
Tel:
0721.932.829,
0368.444.598

Spaţii comerciale
lÎnchiriez spaţiu comercial, Str.
Lungă, utilităţi, preţ 350 euro
neg . Tel 0728.202.972
lÎnchiriez spaţiu comercial, Str.
Hărmanului , suprafaţă 60 mp,
vitrină la stradă, centrală, geamuri termopan, gresie, faianţă,
preţ 750 euro neg. Tel:
0728.202.972
lSpaţiu comercial, Mihai
Viteazul, construcţie 2010,
suprafaţă utilă-132 mp., P+1,
teren 384 mp., alarmă,
supraveghere video, 2 gr. sanitare, 165.000 euro neg. Tel:
0268.474.300 sau 0729.499.566

CUMPĂRĂRI
Garsoniere/apartamente
lCaut să cumpăr apartament 3
camere, zona Astra, confort 1
decomandat sau circular, etaj intermediar, cu centrală termică,
fără
îmbunătăţiri.
Tel:
0721/308704

Director: Alexandru GHIZA
Director vânzări: Andreea
RUSU
Director marketing şi
distribuţie: Alen TRAXLER
Redactor şef: Doina TURCU
Redactori: Andrei BÂRSAN
(Economic); Octav FILIMON
(Social); Andrei DINU (Politic);
Adriana ALEXE (Fapt divers)
Publicitate:
andreea.rusu@gazetabrasovului.ro
Adresa redacţiei:
contact@gazetabrasovului.ro

Dumitru Ioan Puchianu

DREPTATEA SOCIALĂ UN CONCEPT INTERZIS!
În vreme ce conflictele
politice par interminabile,
viaţa socială a cetăţenilor
se degradează tot mai
mult, preţurile cresc, leul
se depreciază. Dreptatea
socială, menită să asigure
şanse egale tuturor românilor, dreptul la o viaţă
decentă, la servicii publice
de calitate, este doar un
deziderat de care nu mai
aminteşte nimeni. De prea
multă vreme majoritatea
trăieşte nu grija, ci disperarea de a avea o pâine pe
masă.
Constat cu tristeţe că la
Braşov nu se întâmplă
nimic. Dacă în campania
electorală se anunţau câteva programe care să genereze noi locuri de
muncă, acum nu se mai
aude nimic. Politicienii,

când nu sunt în vacanţă
prelungită, apar la televizor, ne arată pielea frumos
bronzată de pe meleaguri
străine şi vorbesc de ce vor
face... dar sunt incapabili
să răspundă la întrebarea
„ce au făcut?”. Vorbele
politicienilor sunt tot mai
goale, lipsite de conţinut,
vorbe care îneacă în disperare orice speranţă. Culmea, vorbesc cât de săraci
suntem, ce taxe avem,
cum s-a abătut urgia naturii peste noi şi a pârjolit
recolta, ca şi cum noi nu
numai că vedem aceste lucruri, dar le şi trăim! Mă
aşteptam ca, imediat după
campania electorală, să
înceapă
lucrările
la
investiţiile promise... Mă
aşteptam la atragerea de
investitori locali, naţionali

şi străini în proiecte de amploare care să genereze
locuri de muncă. Nu s-a
întâmplat nimic din toate
aceste promisiuni, ba mai
rău, circul şi blocajele
naţionale au început şi la
Braşov! Mă întreb, de ce o
mare majoritate a populaţiei este exclusă de la un
trai decent şi se află condamnată la sărăcire? Spun
asta deoarece văd cum, de
la o zi la alta, milioane de
familii sunt împovărate de
majorarea preţurilor, taxelor, dobânzilor, iar cei
care ar trebui să atenueze
această povară nu fac
decât să mai pună o piatră
de moară în spatele
românilor. Viaţa socială se
desfăşoară inerţial, iar
starea materială a fiecăruia
este un rezultat al trudei

individuale într-o aşa zisă
„piaţă liberă”, care nu este
deloc echitabilă, deoarece
nu oferă şanse egale
fiecărui cetăţean.
Firmele mici şi mijlocii
se confruntă cu blocajul financiar şi cu lipsa de
lichidităţi, iar falimentul
acestora este tot mai
aproape. În lipsa unor proiecte de anvergură care să
genereze o activitate
economică pe orizontală,
astfel încât să activeze şi
firmele mici şi mijlocii,
există doar câteva proiecte
de care beneficiază doar
clientela politică. Au fost
blocate zeci de proiecte
legate de infrastructură.
Lipseşte producţia autohtonă, iar agricultura este
ignorată. Nimeni nu ar
putea spune ce mari

Patru zile de sărbătoare
la Zilele Făgăraşului
Atmosferă medievală şi
multă voie bună îi aşteaptă
de joi pe făgărăşeni, dar şi pe
cei care trec prin zonă. La fel
ca şi în anii trecuţi, între
zidurile Cetăţii Făgăraş se
vor afla ateliere meşteşugăreşti, iar personaje istorice
le vor aminti vizitatorilor de
istoria oraşului.

Concerte Vunk
şi Viţa de Vie
Primele două zile ale
sărbătorii cetăţii sunt dedicate folclorului. Joi şi vineri,
pe scena amenajată lângă
zidurile cetăţii vor urca solişti
şi grupuri de dansatori
făgărăşeni, dar şi interpreţi de
muzică populară din alte
zone ale ţării. În ultimele
două zile, pe scenă vor
răsuna altfel de acorduri.
Sâmbătă şi duminică, vor
putea fi ascultaţi menestreli
medievali, dar şi unii moderni. Sâmbătă seara, atmosfera va fi întreţinută de Nicu
Alifantis&Zan, iar de la ora
23.00 pe scenă vor urca
băieţii de la Viţa de Vie. Duminică, Zilele Cetăţii Făgăraşului se vor încheia cu
un concert incendiar susţinut

de trupa Vunk, concert ce va
fi urmat de un foc de artificii.

Cetatea va fi deschisă
publicului
Anul acesta de Zilele
Făgăraşului întreaga Cetate
va fi deschisă publicului. Pe
tot parcursul festivalului,
Cetatea va putea fi vizitată
până la ora 22.00, pe circuitul
Muzeu - Sala Dietei - latura
nordică nerestaurată - Turnul
Temniţă - curtea interioară. Pe
latura nordică va fi amenajat
un muzeu de pânze şi poveşti,
se va derula proiectul Mândra
Chic, va exista o bucătărie
medievală a Ţării Făgăraşului
şi va putea fi admirat un ate-

lier de urbanism. În curtea
Cetăţii va fi o grădiniţă
medievală, unde copiii vor

împleti pănuşi de porumb, vor
face obiecte din hârtie şi se
vor îndeletnici cu olăritul.

u Showuri cu lipiţani la Sâmbăta
De Sfânta Marie, Herghelia de Lipiţani de la Sâmbăta
de Jos oferă turiştilor un spectacol ecvestru. Pentru
că în 15 august este zi liberă prevazută prin lege, conducerea Hergheliei anticipează că va fi vizitată de
foarte mulţi turişti, astfel că le pregăteşte acestora o
surpriză: în preţul biletului vor putea vedea un show
al lipiţanilor! Spectacolul care durează 60 minute începe de la ora 11.00 si include: dresaj la trasură, progresia de dresaj cu cei 6 armăsari de show ai
hergheliei, antrenamente cu trăsura de maraton,
antrenamente cu alţi 6 armăsari tineri în curs de
pregătire, demonstraţii şi antrenamente pentru programul de dresaj spaniol. De altfel, aceste show-uri
se pot vedea timp de 4 zile pe săptămână în cursul
lunii august, adică luni, miercuri şi vineri de la ora
14.00 şi sâmbătă de la ora 11.00.

proiecte naţionale are
România, care sunt direcţiile de dezvoltare. Mai
limpede spus, care este
drumul nostru economic,
spre ce ne îndreptam?
Fără o politică naţională
coerentă, cu idei şi proiecte clare, nu putem
spune că existăm cu
adevărat. De mulţi ani,
agenda politică nu mai are
nimic în comun cu agenda
cetăţeanului. În vreme ce
membrii clasei politice se
gândesc numai la putere şi
propria înavuţire, românul
se gândeşte doar la supravieţuire. Nu trăim doar o
criză economică ci şi una
morală, care a dus la depersonalizarea cetăţeanului. Nu putem vorbi de
dreptate socială, deoarece
orice perspectivă la un trai

decent este anihilată de
nepăsarea celor care ar trebui să lucreze spre binele
public. Se spune că nu trebuie să existe muncă fără
pâine, dar nici pâine fără
muncă! În acest caz, politicienii nu ar trebui să mai
mănânce, deoarece aceştia
nu lucrează în folosul
cetăţenilor ci doar al lor.
Nu ducem lipsă de
proiecte cel putin la capitolul promisiuni electorale, însă sigur ne lipseşte
acea resursă umană capabilă să le pună în practică,
de acei lideri care să poată
genera în jurul lor încredere, unitate şi dreptate
socială.
În concluzie
lipsesc
faptele!... Şi din păcate,
lipseşte şi o pâine pentru
fiecare!

FatzaDa se întoarce
pe strada Postăvarului
Proiectul FatzaDA continuă în stradă cu evenimentul
FatzaDA Street Fest, ediţia a
doua la Braşov. Timp de trei
zile, în 17, 18 şi 19 august, pe
strada Postăvarului se sărbătoreşte jocul, joaca şi arta sub
tema: „Just Kidding!”. Vor fi
ateliere de creaţie, expoziţii
de artă în aer liber, muzică
live, dans stradal, anticuri, bijuterii şi accesorii de design,
proiecţii de filme, instalaţii,
jocuri şi loc pentru toată

lumea. Proiectul Fatzada este
iniţiat de Depoul de Artă
Urbană. În Braşov, fatzaDa
street fest este primul eveniment de acest gen, foarte
popular în ţările vestice şi
Statele Unite ale Americii,
prin care locuitorii încep să-şi
cunoască vecinii, oamenii de
cultură şi instuţiile culturale.
Toţi braşovenii sunt invitaţi să
participe activ la evenimentele culturale din weekendul ce urmează.

