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u Cum au motivat judecătorii de la Curtea de Apel
București arestarea fostului polițist brașovean pag 4 - 5

INCENDIU DEVASTATOR
LA KASHO

Cunoscutul complex comercial din imediata apropiere a
Gării a luat foc, luni seară, acoperişul arzând cu flăcări
înalte de câteva zeci de
metri. Mai multe echipaje de
pompieri cu maşini dotate cu
autoscară au intervenit pentru stingerea incendiului, două persoane care s-au intoxicat cu monoxid de carbon, fiind transportate la Spitalul Judeţean Braşov.
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SALA SPORTURILOR ȘI
BAZINUL OLIMPIC
RĂMÂN ÎN ȘANTIER

Sărbătorile de altădată
Deși construcția noului bazin
olimpic de înot ar fi trebuit
finalizată cel târziu în data de
15 decembrie, bazinul de la
gară va rămâne în continuare
în şantier. Motivul, Compania
Naţională de Investiţii, care
gestionează proiectul, nu a
mai făcut plăţile către constructor, care a încetinit ritmul.
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u Cum petreceau
brașovenii Crăciunul
și Anul Nou în
deceniile secolului
trecut
pag. 8 - 9
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În perioada 22-26 decembrie, braşovenii nu îşi vor putea reînnoi cărţile de identitate, deoarece la
compartimentul de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor nu se va lucra cu publicul. Activitatea acestui compartiment va fi reluată în
ziua de 27 decembrie, cu programul obişnuit al unei zile normale de lucru.

www.gazetabrasovului.ro

„Nu avem deloc încredere în Ponta“
Forţei Civice a precizat că,
la întâlnirea de la Cotroceni,
liderul formaţiunii, Mihai
Răzvan Ungureanu, i-a spus
preşedintelui că ARD ar fi
avut un nume pentru funcţia
de premier, dar, “date fiind
conjunctura şi majoritatea”,
reprezentanţii ARD se vor
abţine de la acest lucru.
“Noi am fi dorit să facem o
propunere
care
să
corespundă cu profilul făcut
de Traian Băsescu, cu ceva
vreme în urmă, o persoană
care să fi dovedit că are o
puternică afinitate proeuropeană“, a mai spus
Smaranda Vornicu.

Fostul premier Mihai
Răzvan Ungureanu a declarat că formaţiunea
politică pe care o reprezintă
nu are deloc încredere în
Victor Ponta, din varii motive lesne de înțeles.

„Nemulţumirea
este totală“
Mihai Răzvan Ungureanu
a precizat că exprimă
nemulţumirea partidului pe
care îl reprezintă în Legislativ odată cu neîncrederea în
premierul Ponta. “În cazul
în care Ponta este din nou
premier al României,
nemulţumirea partidului pe
care îl reprezint este totală.
Nu avem deloc încredere în
el şi nici nu credem că domnul Ponta se bucură undeva
de credibilitate. Nu putem
şterge cu buretele felul în
care s-au desfăşurat ultimele şase luni. Nu îmi
aduc aminte ca domnul
Ponta să fi avut o atitudine
europeană, nu îmi aduc aminte ca domnul Ponta să fi
guvernat. În schimb, campanie
electorală
şi
imprecaţii, din belşug. Nu
îmi aduc aminte de o
măsură economică luată de
guvernarea USL care să fi
fost în beneficiul cetăţenilor
României”, a spus Ungureanu.

„Urmează o perioadă
extrem de grea“
MRU a avut şi o previziune sumbră pentru Româ-

„Cu Ponta premier, nemulțumirea partidului pe care îl reprezint este totală“
nia: “Urmează o perioadă extrem de grea şi din punct de
vedere economic şi din punct
de vedere social. Facturile
vor veni foarte curând şi vom
vedea atunci că, pe seama
valului negativ care a generat
rezultatul de la parlamentare,
vom avea cu toţii de suferit”.
“Aştept şi eu să văd propunerile pentru portofoliile
ministeriale. Vă pot spune de
pe acum că, în condiţiile în
care vor fi oameni care au
probleme cu legea, în
condiţiile în care apar
candidaţi la poziţiile ministeriale care au chestiuni de ascuns din propria biografie, în
niciun caz nu ne gândim să
sprijinim acest guvern. Ba
dimpotrivă, vom face o

opoziţie cât se poate de clară
şi fermă la adresa lui. În cazul
în care Ponta e desemnat premier, sper că nu e pentru nimeni neobişnuit faptul că în
niciun caz nu vom vota pentru a fi premier al României“,
a mai spus Ungureanu.

„Forţa Civică are
patru parlamentari“
Mihai Răzvan Ungureanu
a obţinut la alegerile din 9 decembrie primul său mandat
de Parlamentar, pe listele
Alianţei România Dreaptă, ca
urmare a procedurii de redistribuire, Forţa Civică având
un număr de patru parlamentari, un senator și trei
deputați.

„Forţa Civică, pentru un
partid tânăr care şi-a recompus existenţa începând din
septembrie, are patru parlamentari, iar schimbarea statutului în partid parlamentar
înseamnă foarte mult. Obiectivul Forţei Civice a fost astfel atins”, a declarat
Ungureanu în timpul unei
conferinţe de presă susţinute
la Arad.

Reprezentanţii ARD
nu au făcut nicio
propunere
Purtătorul de cuvânt al
Forţei Civice, Smaranda Vornicu, care a participat din
partea formaţiunii la întâlnirea cu preşedintele de la

Cotroceni, a declarat că, la
consultări, partidele din
Alianţa România Dreaptă au
susţinut că nu au o propunere
pentru funcţia de premier, iar
reprezentanţii UDMR au
precizat că vor susţine persoana propusă de majoritate.

„Ar fi avut un nume
pentru funcţia
de premier“
Potrivit Smarandei Vornicu, participantă la întâlnirea de la Cotroceni,
singura propunere de premier a fost Victor Ponta,
susţinut de PSD, PNL, PC,
UNPR
şi
grupul
minorităţilor
naţionale.
Purtătorul de cuvânt al

„Maghiarii trebuie
să-şi asume orice
consecinţe“
Cât despre o guvernare
USL - UDMR, Ungureanu a
declarat că maghiarii trebuie
să-şi asume orice consecinţe
în cazul participării, ca
membru al PPE, la guvernare alături de socialişti şi
liberali, pentru că ar arunca
„un semn de întrebare asupra
legitimităţii ideologice”. „În
ceea ce priveşte intrarea
UDMR la guvernare, este o
decizie asupra căreia UDMR
va trebui să-şi asume orice
consecinţe. Ideea intrării
unui partid membru al PPE
la guvernare aruncă un semn
de
întrebare
asupra
legitimităţii ideologice şi
asupra legitimităţii de
reprezentare",
a
spus
preşedintele Forţei Civice.

Gratuităţi pe transportul în comun
Regia Autonomă de Transport (RAT) Braşov va elibera,
în perioada următoare, abonamente gratuite atât pentru
pensionari, cât şi pentru beneficiarii mai multor legi speciale, persoane persecutate în
timpul regimului comunist
sau luptători în rezistenţa
anticomunistă.

lor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive
politice, precum şi persoanelor
împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice,
măsuri administrative abuzive.

Punctele de eliberare
ale abonamentelor

Pentru beneficiarii
legilor speciale
În perioada 17 decembrie
2012 - 11 ianuarie 2013, în
zilele lucrătoare, RAT va elibera abonamente lunare gratuite pentru transportul public
de pe raza municipiului
Braşov pentru beneficiarii
legilor speciale, destinate
braşovenilor persecutaţi în
regimul comunist. Eliberarea
abonamentelor se face în conformitate cu procedurile
Casei Naţionale de Pensii
Publice, în patru puncte de
distribuţie. Ulterior acestei
date, începând cu ziua de 14
ianuarie 2013, documentele
se vor elibera doar de la punc-

tul de distribuţie aflat la sediul
RAT Braşov, pe strada
Hărmanului nr. 49. Au dreptul
la abonamente gratuite beneficiarii prevederilor Decretului-lege nr. 118/1999, privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura
instaurată cu începere de la 6
martie 1945, precum şi persoanele deportate în străinătate ori constituite în
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prizonieri, beneficiarii Ordonanţei Guvernului nr. 105/
1999, privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu
începere de la 6 martie 1940
până la 6 martie 1945 din motive etnice şi ai Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.
214/1999, privind acordarea
calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoane-

Pe toată perioada amintită,
RAT Braşov menţine cele
patru puncte de distribuţie, respectiv capătul de linie
„Tocile” (pentru beneficiarii
domiciliaţi în zonele Şchei,
Centru vechi, Centru Civic,
Poiana Braşov), capătul de
linie „Stadionul Municipal”
(pentru beneficiarii domiciliaţi în zonele Bartolomeu,
Tractorul, Rulmentul, Stupini,
Griviţei, 13 Decembrie), cap
de linie „Roman” (pentru beneficiarii domiciliaţi în zonele
Astra, Valea Cetăţii, Noua,
Dârste, Uzina 2) şi sediul RAT
(pentru cei domiciliaţi în
zonele Triaj, Craiter, Florilor,
Gară, Hărmanului, Scriitorilor). Programul de lucru al
puncte-lor de distribuţie a
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abonamentelor va fi de luni
până vineri, între orele 7.00 şi
15.00. În zilele de 24 şi 31 decembrie nu se va lucra cu publicul. Documentele de transport
vor fi eliberate titularilor sau
persoanelor împuternicite de
acestea prin procură notarială,
după prezentarea actului de
identitate şi a cuponului de
pensie specială pe luna
noiembrie 2012.

Bilete de călătorie
gratuite
Din ianuarie RAT Braşov
va începe distribuţia trimestrială a biletelor gratuite pentru transportul în comun pe
raza municipiului Braşov şi
către pensionarii beneficiari ai
HCL nr. 261/2012. Conform
acestei hotărâri, pensionarii
care îndeplinesc condițiile,
beneficiază, lunar, de 10 călătorii gratuite pe toate liniile
RAT Braşov, cu excepţia liniei 20. Printre condiții se numără: domiciliul stabil în
municipiul Braşov, persoane
vârstnice (femeile peste 63 de

ani şi bărbaţii peste 65 de ani,
persoane asistate social) şi
pensionarii, indiferent de
vârstă şi de categoria pensiei
-invaliditate, de urmaş (numai
în caz soţ/soţie), anticipată,
anticipată parţială, limită de
vârstă şi venituri sub 800 lei.

Bilete gratuite la
caserii
Acordarea biletelor gratuite
se face în baza următoarelor
documente: copia după
buletin/carte de identitate,
copia după cuponul privind
pensia pentru luna decembrie
2012 sau alte acte doveditoare
a sursei de venit. Pensionarii
vor completa o declaraţie pe
proprie răspundere din care să
reiasă că nu au alte venituri
decât cele din pensie. Formularul va fi pus la dispoziţie de
către RAT Braşov. La ridicarea biletelor, beneficiarul
trebuie să aibă şi cuponul de
pensie în original. Cuponul de
pensie în original trebuie să
fie din luna anterioară momentului acordării biletelor.
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Un cumplit accident s-a petrecut, în data de 17, pe ocolitoarea Braşovului, după ce un tir a intrat în plin în Gazeta Braşovului l
două maşini parcate pe marginea drumului, iar un bărbat de 37 de ani a fost strivit între cele două maşini.
Din nefericire bărbatul a murit pe loc. În schimb, soţia acestuia, în vîrstă de 27 de ani, a scăpat ca prin
minune, suferind doar răni uşoare. Şoferul tirului a spus că nu i-a văzut pe cei doi deoarece era ceaţă.

19 - 25 decembrie
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Se lansează licitaţia pentru
terminalul aeroportului
În şedinţa de plen de joi a
Consiliului Judeţean Braşov
va fi supusă aprobării
documentaţia pentru licitaţia
celei de-a doua etape a Aeroportului de la Ghimbav, respectiv terminalul. Detaliile
legate de selecţia ofertantului
şi costurile estimate nu au fost
făcute deocamdată publice.
Conform proiectului, terminalul trebuie să asigure procesarea pasagerilor şi a
aeronavelor, la un nivel de
vârf de minimum 300 de
pasageri pe oră. Terminalul
mai trebuie să fie dotat cu
ghişee de check-in, automate
pentru self check-in, spaţii
pentru procesarea bagajelor de
cală şi pentru cele de mână,
spaţii
pentru
controlul
pasagerilor, un salon oficial
dedicat celor cu bilete business, dar şi spaţii cu destinaţia
„mama şi copilul”. În ceea ce
priveşte spaţiile comerciale,
va trebui să existe cel puţin un
bar şi un restaurant în zona de
plecări, dar şi spaţii pentru
închirierea de maşini sau
cumpărarea de suveniruri şi
schimb valutar. Pe lângă toate
acestea, în terminal sunt

Cum arată
Stai într-un monopost, ai
pedalier, volan, schimbător
de viteze reale. Trebuie doar
să iei loc și să îți legi centurile pentru a ajunge instantaneu din centru Brașovului
pe circuite precum Monte
Carlo, Monza, Nurburgring,
Sepang, Spa Francorchamps,
Silverstone,
Barcelona, Valencia si nu
numai. Creaţia, una extrem
de apreciată de specialişti, şi
nu numai, este absolut
necesară în cadrul antrenamentelor profesioniştilor,
practic acesta este primul

Regia Publică a Pădurilor Kronstadt va scoate
la vânzare brazi, care vor
putea fi cumpăraţi din
Piaţa Sfatului.

În pieţele din Braşov au
apărut primii brazi de
Crăciun. Preţurile variază
în funcţie de provenienţa
bradului, dar şi de
înălţime.

Preţuri între
15-30 lei
proiectate şi numeroase spaţii
tehnice şi administrative, de la
săli de şedinţă, până la spaţii
pentru cei care vor supraveghea aeroportul.

Pista întârziată
de contestaţii
Contractul
pentru
proiectarea şi execuţia pistei
Aeroportului Internaţional
Braşov-Ghimbav a fost semnat, luna trecută, după mai
bine de cinci luni de la organizarea licitaţiei pentru de-

semnarea constructorului.
Vectra Service a câştigat
licitaţia încă din luna iulie,
însă demararea lucrărilor a
fost blocată, din cauza
contestaţiilor uneia dintre
firmele care s-a clasat pe locul
trei. Vectra a oferit cel de-al
doilea cel mai mic preţ din
licitaţie, 56.975.087 lei
(12,767 milioane de euro) fără
TVA, dar compania care a
depus oferta cea mai mică –
Electrica Serv SRL – a fost
descalificată pentru că nu a

depus la registratura Consiliului Judeţean Braşov toată
documentaţia
necesară
atestării că are dreptul de a
participa la licitaţie. Pe locul
trei se clasase oferta asocierii
dintre SCC Napoca, Icco
Energ şi Transproiect SA 2001
– 62.916.608 lei. Consiliul
Judeţean Braşov evaluase
lucrările la proiectarea şi
construcţia pistei la 17,7 milioane de euro. Nu se ştie însă
cu exactitate când vor începe
şi lucrările.

Primul simulator profesional
de motorsport este în Braşov
Formula Pub găzduiește
Formula Racing, primul
simulator profesional de
motorsport din România.
Proiectul a fost creat de
echipa District Racing pe
baza conceptului dezvoltat
de inginerul și pilotul Mihai
Marinescu. Prin simulatorul
„Formula Racing”, prezentat în premieră vineri seara
unei asistenţe numeroase şi
entuziaste, pilotul şi inginerul braşovean Mihai
Marinescu a făcut un pas
important în ceea ce priveşte
dezvoltarea motorsportului
românesc, contribuind semnificativ la depistarea şi promovarea noilor talente.

Brazi de vânzare
în Piaţa Sfatului
Primii brazi
de Crăciun

Terminalul va avea spații comerciale, schimb valutar dar și magazine cu suveniruri

monoposturilor GP2 și
World Series by Renault,
acestea trei fiind “vedetele”
simulatorului. În afară de
cele 3 monoposturi, simulatorul poate replica de la karturi până la monoposturi de
Formula 1, de la mașini de
stradă până la cele mai puternice
GT-uri
de
competitție, de la prototipuri
elementare până la prototipurile utilizate în cursele
de anduranță mondiale.
simulator profesional de
motorsport din România.

Replicare identică
a circuitelor
Formula Racing este de
fapt un monopost de curse
real, unul din cele utilizate
de Mihai Marinescu în sezoanele trecute, ale cărui
comenzi – volan, pedale,
schimbător – sunt preluate
cu senzori într-un software
specializat,
care
le
transpune pe o pistă
replicată 100% identic cu
cea
reală,
imaginea
regăsindu-se pe un ecran
panoramic aflat în fața
monopostului. Replicarea
identică a circuitelor a necesitat munca unei întregi
comunități de profesioniști
și pasionați de motorsport,
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în timp ce modelarea monoposturilor de curse, pentru a
replica comportamentul și
caracteristicile celor reale,
sunt rodul eforturilor
piloților și inginerilor din
toate disciplinele de circuit
ale motorsportului mondial.
Toate circuitele importante
ale lumii sunt reproduse
100% real în baza de date a
simulatorului.

Monopost real
de Formula 2
Simulatorul Formula Racing are dezvoltat în mod
special monopostul Formula
2, Mihai Marinescu fiind cel
care, cu experiența sa
competițională, a făcut ca
modelul simulat să fie identic cu cel real. Mihai a contribuit și la modelarea

Pentru profesionişti
şi amatori
Simulatorul are un scop
profesional, fiind o bază de
pregătire și antrenament
pentru piloții profesioniști.
El este însă accesibil și amatorilor,
pot
încerca
senzațiile oferite de rulajul
la peste 300 de km/h pe
Retifilio sau trecerea cu
accelerația la podea prin Eau
Rouge. Pentru a fi prietenos
cu cei care sunt fani ai
curselor și nu sunt de
meserie piloți, Formula Racing are și o configurație care
să le permită fanilor să pună
monopostul în mișcare și să
parcurgă primele viraje,
pentru că, să nu uităm, este
un instrument profesional,
iar pilotajul nu este cel mai
simplu lucru din lume.
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Astfel, brazii de la
Regia Pădurilor au preţuri

cuprinse între 15 şi 30 de
lei. Cei cu înălţimea de
pînă la 70 cm vor costa 10
lei, 20 de lei pentru cei
între 70 şi 150 cm şi 30 lei
pentru brazii între 150 cm
şi 250 cm. Pomi de
Crăciun, dar şi coroniţe se
vând în pieţele agroalimentare şi au preţuri
cuprinse între 20 şi 200 de
lei. Coroniţele costă între
5 şi 20 de lei în funcţie de
dimensiune.
Brazii de import, care
sunt aduşi din Danemarca, se vând cu preţuri
cuprinse între 100 şi 500
de lei, iar cei artificiali au
preţuri cuprintre între 50
şi 300 de lei.

Post de Jandarmi
Montani, la Râsnov
După ce luna trecută a
fost declarat prin Hotărâre
de Guvern ca staţiune
turistică
de
interes
naţional, prin Ordin al
Ministerului de Interne,
Râşnovul are, începând de
săptămâna aceasta, şi un
post de Jandarmi Montani.
La inaugurarea oficială au
participat inspectorul şef al
Inspectotatului Judeţean al
Jandarmeriei Braşov, generalul de brigadă Eugen
Pop şi prefectul judeţului,
Mihai Mohaci. De această
structură a fost nevoie ca
urmare a faptului că oraşul
a primit atestarea ca
staţiune turistică de interes
naţional. „Anul acesta, am
avut peste 200.000 de
turişti şi există riscul
apariţiei unor evenimente
neplăcute,
astfel
că
înfiinţarea unei astfel de
structuri este pe deplin
justificată”, a declarat pri-

marul Râşnovului, Adrian
Veştea.

Pregătiţi
de francezi
În cadrul postului de jandarmi din Râşnov îşi
desfăşoară activitatea opt
subofiţeri, principalele lor
misiuni fiind asigurarea şi
menţinerea ordinii publice
pe traseele montane şi în
staţiune, inclusiv în timpul
desfăşurării unor evenimente culturale şi sportive,
dar şi salvarea persoanelor
aflate în dificultate pe
traseele montane. Jandarmii montani au la
dispoziţie echipament specific de ultimă generaţie,
iar potrivit declataţiei
şefului
Jandarmeriei
Judeţului Braşov, cei opt
au fost instruiţi de
specialişti din Franţa şi
România.

Incendiu la Kasho
Un complex comercial din
Braşov, situat în imediata
apropiere gării din municipiu,
a luat foc, luni seară, acoperişul arzând cu flăcări înalte
de câteva zeci de metri. Pompierii militari au fost alarmați
să intervină la un incendiu
puternic izbucnit la My Place.
Mai multe echipaje de pompieri cu maşini dotate cu
autoscară au intervenit pentru
stingerea incendiului.
Din cauza incendiului două
persoane care s-au intoxicat
cu monoxid de carbon au fost
transportate la Spitalul
Judeţean Braşov. Fumul gros
a acoperit toată zona gării din
Braşov acesta fiind vizibil
chiar și din cartierele învecinate. Acoperişul complexului
a ars cu flăcări înalte de
câteva zeci de metri, iar toată
zona este supravegheată de
pompieri.

“Incendiul a izbucnit la
orele 16.00. În momentul
de faţă mai multe autospeciale de pompieri sunt la
faţa
locului
pentru
intervenţie.
Persoanele
aflate în interior au fost
evacuate, două dintre ele
fiind intoxicate cu fum”, a
declarat pentru Jurnalul
Naţional, Lt. Sfreja Ciprian,
purtătorul de Cuvânt al ISU
Braşov.
Clădirea în care funcţionează centrul comercial respectiv are parter şi două
etaje, toţi angajaţii şi
cumpărătorii aflaţi înăuntru în
momentul izbucnirii incendiului fiind evacuaţi, deoarece
la mai puţin de 50 de metri
distanţă se află o benzinărie.
Incendiul
a
afectat
acoperişul clădirii şi s-a propagat la primul şi la al doilea
etaj.
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DOSAR

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti arată în motivarea deciziei prin care Cristian Cioacă
a fost arestat preventiv că există suficiente „indicii” cu privire la un mobil al crimei şi
că acesta a avut mijloace de a-şi ucide soţia. „Gazeta Brașovului” publică cele mai
importante pasaje din motivarea Curţii de Apel Bucurerști, făcută publică ieri.

Cioacă a tranşat
u Cum au motivat judecătorii Curții de Apel București
Cererea de eliberare
condiţionată a poliţistului
Cristian Cioacă, arestat pentru uci- derea soţiei sale, Elodia Ghinescu, s-a judecat ieri
la Tribunalul Bucureşti.
Instanța a menținut sentința
Curții de Apel, cea care a
emis mandatul de arestare
pentru 30 de zile. Cu această
ocazie, s-a făcut publică motivarea pentru care Cioacă ar
trebui să fie cercetat în stare
de arest preventiv. Documentul explică, pas cu pas,
motivele pentru ca- re criminalul Elodiei nu poate fi
altcineva, decât soțul ei.

Se crede victima presei
Cioaca le-a cerut judecatorilor Tribunalului Bucuresti,
sa-l elibereze pe motiv ca ar fi
nevinovat. După ce avocata
sa, Maria Văsii, și-a ținut pledoaria juridică, arătând că
judecatorul care l-a arestat pe
Cioacă ar fi incompatibil din
cauza prieteniei cu procurorul
Marius Iacob, politistul și-a
susținut nevinovăția declarându-se victimă a presei. „Nu
e normal să fi judecat și condamnat public pentru ceva ce
nu ai comis. Sunt condamnat
public în urma articolelor
publicate în mass-media”, a
sustinut Cristian Cioaca. Iată,
în rândurile de mai jos, cele
mai importante pasaje din
motivarea arestării preventive
decise de Curtea de Apel
București. Intertitlurile aparțin
redacției.

„Singura variantă
plauzibilă”
Magistraţii Curţii de Apel
Bucureşti arată în motivarea
deciziei prin care Cristian
Cioacă a fost arestat preventiv
că există suficiente „indicii”
cu privire la un mobil al
crimei şi că acesta a avut mijloace de a-şi ucide soţia (...)
Singura variantă plauzibilă a
dispariţiei victimei Elodia
Ghinescu este suprimarea
vieţii de către soţul său în
noaptea de 29/30.08.2007”,
au stabilit magistrații.

Martora de la OTV
nu e veridică
„(…) inculpatul este ultima persoană care a văzut-o
pe Elodia Ghinescu şi lipsa
oricărui indiciu că soţia sa a
părăsit în mod voluntar locuinţa comună sau că au existat
alte motive ale dispariţiei.
Conform sesizării formulate
de către inculpatul Cioacă şi
potrivit primelor declaraţii
date de acesta în luna septembrie 2007, soţia sa a plecat la

Criza economică și inflația de aeroporturi din jur ar putea duce la o situație dificilă a investiției de la Ghimbav

serviciu în dimineaţa zilei de
30.08.2007, mai devreme
decât de obicei, în jurul orei
8.00-8.30,
iar
potrivit
declaraţie date de martora
T.E., în dimineaţa zilei de
30.08.2007 a fost sunată pe
telefonul mobil de către inculpat şi a ajuns la apartamentul
acestuia în jurul orei 8.30,
când inculpatul i-a spus că
Elodia Ghinescu a plecat la
serviciu. Cu toate acestea, nimeni nu a mai văzut-o ulterior. Există o singură
declaraţie dată de numita
D.A., care susţine că ar fi
văzut-o pe victimă în data de
22.09.2007, relatarea nefiind
convingătoare, având în
vedere că martora a făcut
aceste afirmaţii mai întâi cu
ocazia unei emisiuni televizate (n.r. la OTV) ce avea
drept subiect dispariţia Elodia
Ghinescu (...) Pe lângă faptul
că nu oferă suficiente elemente de veridicitate, declaraţia martorei D.A. nu se
coroborează cu nici un alt mijloc de probă.”

Nu și-a comandat taxi,
ca de obicei
„În plus, deşi în mod
obişnuit victima pleca la serviciu cu taxiul, în urma verificărilor efectuate de organele
de cercetare nu a fost identificată nicio comandă pentru
taxi în dimineaţa zilei de 30.
08.2007, iar telefoanele mobile ale victimei au fost închise, neexistând astfel nici un
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apel telefonic pentru efectuarea unei asemenea comenzi.”

Elodia îşi planificase
mai multe întâlniri
„Nu există dovezi că Elodia
Ghinescu ar fi pregătit o
anumită plecare, dimpotrivă,
această variantă este înlăturată
prin declaraţiile martorilor G.
E., G. T.I.N.R. E. şi T.E., din
care rezultă că victima stabilise întâlniri cu rudele în
data de 30.08.2007, precum şi
întâlniri la cabinetul de avocatură pentru datele de 30.08.
şi 31.08.2007. Declaraţia inculpatului în sensul că victima
a plecat luând cu ea actele de
identitate, haine şi o sumă de
bani, vine în contradicţie cu
alte mijloace de probă: astfel,
actul de identitate al victimei
a fost găsit în locuinţa comună; după dispariţie, în data de
2.09. 2007, martorul B.M. a
observat pe holul locuinţei o
geantă de voiaj în interiorul
căreia se aflau mai multe reviste, dar şi o sumă de bani,
despre care inculpatul a susţinut că nu ştie despre ce este
vorba, deşi se întorsese în apartament în ziua precedentă. ”

Verificări la aeroport,
bănci şi hoteluri
„Nu au fost identificate
dovezi de rezervare a unor
locuri de cazare sau a unor
bilete de călătorie ori cereri de
solicitare de viză, retragere de
bani din conturile bancare sau

plăţi din aceste conturi şi nici
alte pregătiri specifice pentru
o deplasare. În urma verificărilor ce au fost efectuate, victima nu a fost găsită în locuri
de cazare din apropiere şi nici
în locurile pe care le frecventa
de obicei. Nu există nici indicii că victima ar fi suferit un
accident, întrucât în urma
verificărilor efectuate de către
organele de cercetare nu a fost
identificată la unităţile spitaliceşti şi nu a fost găsit nici cadavrul victimei.”

Variante înlăturate
„Conţinutul email-urilor
transmise de victimă coroborat cu declaraţiile date de persoanele apropiate, inclusiv cu
declaraţiile date de inculpatul
Cioacă la începutul cercetărilor, nu conturează o personalitate suicidară, varianta
sinuciderii fiind înlăturată şi
de planurile pe termen scurt
ale victimei (mai sus evidenţiate), dar şi de faptul că nu a
fost găsit cadavrul acesteia.
Materialul probator nu a relevat existenţa unor relaţii conflictuale între victimă şi alte
persoane (în afară de soţul
său), sau existenţa unor temeri
faţă de alte persoane, care să
justifice ipoteza răpirii, a lipsirii de libertate sau a
suprimării vieţii victimei de
alţi autori (...) Nu a fost evidenţiat nici un motiv serios
care să justifice variantele
plecării, a dorinţei de a-şi
schimba viaţa sau de a se as-
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cunde, la fel ca şi a sinuciderii, aceste ipoteze nefiind
plauzibile şi datorită statutului
social, relaţiilor strânse pe
care victima le avea cu rudele
sale şi cu alte persoane, dar şi
datorită
afecţiunii
şi
ataşamentului pe care le manifesta faţă de copilul său în
vârsta de aproape 3 ani, astfel
cum reiese din declaraţiile
martorilor...”

Niciun indiciu
că ar mai fi în viaţă
„Lipsa oricărui indiciu că
Elodia Ghinescu mai este în
viaţă. Această apreciere se
întemeiază, în primul rând, pe
durata îndelungată a dispariţiei - de circa 5 ani şi 3 luni şi pe prezumţia legală a încetării din viaţă ce decurge din
hotărârea judecătorească de
declarare a morţii, prin care
data decesului victimei a fost
stabilită la 30.08.2007. În
mod evident, această hotărâre
nu face dovada absolută a
morţii, însă nu poate fi ignorată, întrucât constată îndeplinirea condiţiilor legale pentru
ca E.G. să fie declarată moartă. Pe de altă parte, pe lângă
faptul că victima nu a mai fost
văzută după data de
30.08.2007, se constată că
toate relaţiile au fost întrerupte, nu a mai luat legătura
cu nicio persoană din cele
cunoscute: rude, prieteni, colaboratori, cunoştinţe, inclusiv
I.C. (cu care avea o relaţie

extraconjugală) şi nu s-a mai
interesat de copilul său”

Dovezi ale violențelor
din apartament
„Existenţa unor indicii suficiente că Elodia Ghinescu a
fost victima unei acţiuni violente ce a avut loc în noaptea
de 29/30.08.2007 în locuinţa
comună, când în apartament
nu s-au aflat alte persoane în
afara inculpatului, a victimei
şi a minorului în vârstă de 2
ani şi 8 luni. Procesele-verbale de cercetare la faţa locului şi de percheziţie domiciliară, coroborate cu rapoartele
de constatare tehnico-ştiinţifică au pus în evidenţă existenţa unui număr mare de
urme de sânge aparţinând victimei, concentrate în special
în zona dormitorului matrimonial, a băii de serviciu şi a
holului învecinat inclusiv a
unei urme de sânge de dimensiuni mari, de circa 50 cm
scurs la baza peretelui dintre
dormitorul matrimonial şi
baia de serviciu ”

Cum și-a ascuns
Cioacă urmele
„În primul rând, sunt avute
în vedere obiectele găsite cu
ocazia cercetării la faţa locului din lunile septembrie, octombrie şi noiembrie 2007 în
pădurea de lângă DN1 E, pe
direcţia Poiana BraşovBraşov, faptul că acestea sunt
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Poliţistul Cristian Cioacă a fost arestat, pe data de 5 decembrie 2012, de Curtea de Apel
Bucureşti, care a admis recursul procurorilor faţă de cercetarea sa în libertate, hotărâtă
de Tribunal Bucureşti. Chiar dacă decizia este definitivă, avocatul lui Cioacă a cerut eliberarea
condiţionată, care s-a judecat ieri la Tribunalul București.
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cadavrul Elodiei
arestarea lui fostului polițist brașovean

u Concluziile motivării arestării
„În perioada următoare comiterii infracţiunii de
omor şi ascunderii cadavrului, inculpatul a procedat la ascunderea şi distrugerea mijloacelor de
probă, aruncând în râpa situată la 4,6 kilometri de
Poiana Braşov mai multe obiecte care purtau
urmele de sânge ale victimei, spălând totodată
urmele sub formă de stropi de sânge de pe
vopseaua lavabilă şi aplicând un strat suplimentar
de glet şi de vopsea lavabilă în zonele cu cea mai
mare concentrare a urmelor”, se arată în referatul
care îl incriminează pe Cioacă.

u Cronologia Cazului Elodia

2007

Sub zugrăveala acestui perete au fost găsite petele de sânge

Obiectele găsite în râpa dintre Poiana Brașov și Râșnov

bunuri din locuinţa comună a
inculpatului şi a victimei
(unele din zona cu cea mai
mare concentrare a urmelor
de sânge), obiecte personale
ale victimei, după caz, ale inculpatului, pe care au fost
evidenţiate urme biologice ce
aparţin celor doi şi urme de
sânge ce aparţin Elodia Ghinescu (…) Prin declaraţiile
date la începutul anchetei, inculpatul a încercat să acrediteze ideea că este posibil ca
aceste bunuri să fi rămas în
locuinţa părinţilor victimei, cu
ocazia mutării temporare în
timpul renovării apartamentului din anul 2004. Părinţii victimei au negat în mod
constant această împrejurare,
susţinerile inculpatului fiind
infirmate şi prin celelalte mijloace de probă. ”

Chiloţii lui Cioacă,
pobă a vinovăţiei
„Astfel, pe multe din aceste
bunuri au fost identificate urme de sânge aparţinând Elodia
Ghinescu, dar şi urme biologice aparţinând inculpatului
Cioacă Cristian. Prin raportul
de constatare tehnico-ştiinţifică …07 s-a stabilit că profilul biologic al urmelor
ridicate de pe chiloţii bărbăteşti şi pantalonii de la uniforma de poliţie este identic cu
cel al probei de referinţă
ridicată de la inculpatul
Cioacă, iar cămaşa de la uniforma de poliţie prezintă
amestecuri de profile genetice
identificându-se alele din pro-

filul genetic al victimei şi al inculpatului Prin raportul de
constatare ştiinţifică … s-a stabilit că urma de sânge de pe
sticluţa de parfum Amarige de
Givenchy aparţine victimei, că
pe una din mănuşile chirurgicale au fost identificate urme
de sânge ce aparţin persoanei
dispărute Elodia Ghinescu , iar
inculpatul Cioacă nu poate fi
exclus ca şi contributor la
crearea acestor urme. ”

A lucrat cu mănuşi
„Pe o altă mănuşă chirurgicală au fost identificate urme
biologice, inculpatul Cioacă şi
soţia acestuia fiind identificaţi
ca şi contributori. Pe unul din
sacii de plastic de culoare
neagră a fost identificat sânge
uman ce aparţine unei persoane de sex feminin, copil al
numiţilor G. Dumitru şi G.
Emilia, iar firul de păr găsit în
interiorul unui sac de plastic
prezintă un profil genetic identic cu cel al victimei . De
asemenea, în raportul de constatare … se menţionează că
urmele de sânge de pe una din
mănuşile chirurgicale aparţin
victimei, de pe aceeaşi mănuşă
fiind ridicate celule epiteliale
din care s-a extras un amestec
de profile genetice în care
Cioacă Cristian şi Elodia Ghinescu sunt indicaţi ca posibili
contributori. ”

Urme în torpedou
şi pe pistol
„Cu privire la urmele de
sânge existente pe interiorul

sacilor, se arată că aparţin
persoanei dispărute Elodia
Ghinescu şi au fost probabil
create prin transfer de pe
unele obiecte care au fost
introduse în saci şi pe
suprafaţa cărora s-a aflat
sânge. În al doilea rând, se
constată că atât din autoturismul inculpatului cât şi de
pe tocul pistolului aflat în
folosinţa acestuia, găsit în
torpedoul autoturismului,
au fost ridicate mai multe
urme de sânge, cu privire la
care s-a stabilit că aparţin
victimei (…) Potrivit raportului de constatare, urmele
de sânge ridicate de pe capacul şi capota portierei faţă
a autoturismului aparţin
persoanei dispărute şi au
fost probabil create prin
transfer de pe mâinile unei
persoane, în timpul deschiderii/ închiderii capacului, respectiv al clapetei
intermediare. ”

Urme de sânge,
mascate cu zugrăverală
Nu în ultimul rând, Curtea
are în vedere constatările
făcute
cu
ocazia
percheziţiilor domiciliare
din 13.09. şi 07.11.2012,
când au fost evidenţiate
diferenţe între peretele de
lângă baia de serviciu şi
ceilalţi pereţi ai dormitorului
matrimonial şi când au fost
descoperite noi urme de
sânge, mascate de lucrarea
de zugrăveală (…) S-a sta-

bilit că peretele dintre dormitorul matrimonial şi baia
de serviciu prezintă cinci
straturi, pe când ceilalţi
pereţi prezintă doar trei straturi şi că eşantioanele de
vopsea murală din zonele cu
pete de sânge diferă de
eşantioanele de pe ceilalţi
pereţi ai dormitorului prin
prezenţa suplimentară a
două straturi: unul de glet şi
unul de vopsea lavabilă
crem. Efectuarea unor
asemenea lucrări anterior
datei de 29/30.08.2007 este
infirmată prin declaraţiile
martorilor”

Indicii temeinice
„În condiţiile existenţei
unor indicii temeinice cu
privire la comiterea infracţiunii de omor asupra soţiei,
date fiind împrejurările
comiterii faptei, dar şi mediatizarea deosebită a cazului
(acceptată de către inculpat,
care a participat la mai multe
emisiuni televizate ce au
avut drept obiect dispariţia
soţiei sale). Curtea apreciază
că lăsarea în libertate a inculpatului creează un pericol
concret pentru ordinea public (…) Lipsa antecedentelor
penale nu constituie o împrejurare excepţională, ci corespunde unui comportament
normal al oricărui cetăţean,
cu atât mai mult pentru inculpat, din moment ce constituia o condiţie pentru
desfăşurarea activităţii de
poliţist (…)

5 SEPT. Cioacă merge la Poliţie, unde depune o
sezizare conform căreia soţia sa a părăsit domiciliul conjugal în data de 30 august.
11 SEPT. Criminaliştii percheziţionează apartamentul şi descoperă câteva pete de sânge.
18 SEPT. Procurorii încep urmărirea penală împotriva lui Cioacă pentru omor calificat.
21 SEPT. Curtea de Apel Braşov respinge cererea
Parchetului de arestare a lui Cioacă.
22 SEPT. Cioacă organizează o conferinţă de presă
şi arată copii de pe corespondenţa Elodiei cu
sepepistul Ilie Cristian cu care fusese în Dubai.
8 OCT. Sunt descoperite în râpa de la Râşnov
obiectele din locuinţa lui Cioacă, printre care uniforma de poliţie, fotografii cu Elodia, caseta
ceramică pentru bijuterii etc.

2008

15 IAN. Cristian Cioacă este reţinut, pentru 24 de
ore, alături de hackerul Niţu, pentru că au spart
căsuța de e-mail a Elodiei.
19 FEB. Are procesul de divorț intentat de Cioacă,
prin care a cerut custodia copilului.
10 MAI. Cioacă a primit acceptul de a se transfera
la Poliţia din Piteşti.
7 SEPT. Cristian Cioacă a fost din nou audiat de
poliţişti, de data aceasta pentru acuzaţia de furt între
soţi adusă de fosta lui soacră, Emilia Ghinescu.

2010

18 IAN. Are loc un nou termen în procesul intentat
lui Cioacă privind spargerea căsuţei de e-mail a
Elodiei.
5 AUG. Poliţistul Cristian Cioacă a fost trimis în
judecată de către procurorii Parchetului de pe lângă
Tribunalul Braşov, sub acuzaţia de furt între soți.

2011

4 APR. Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
au decis să trimită la Judecătoria Braşov dosarul
în care Cioacă a fost judecat pentru infracţiuni informatice.
6 APR. Cioacă depune la Tribunalul Braşov un
dosar prin care acţionează în instanţă Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov şi Parchetul
General, cerând să fie repus în vechea funcţie de
poliţist la Judiciar.
25 IUN. Instanța Judecătoriei Braşov l-a achitat pşi
l-a exonerat de orice vinovăţie în cazul de furt.

2012

6 APR. A fost condamnat în luna aprilie a acestui
an, la trei ani de închisoare cu suspendare pentru
violarea corespondentei prin e-mail.
24 OCT. Curtea de Apel Braşov s-a pronunţat în
procesul de furt între soţi şi l-a achitat definitiv în
acest dosar.
NOV. Criminaliştii au descoperit pe pereţii dormitorului locuinţei Elodiei Ghinescu, sub zugrăveală,
alte urme de sânge cu ajutorul unui aparat de
ultimă generație, Crimelight.
27 NOV. Institutului Naţional de Medicină Legală a
comunicat procurorilor, marţi, 27 noiembrie, faptul
că ADN-ul corespunde avocatei Elodia Ghinescu.
5 DEC. Cristian Cioacă a fost ridicat de poliţişti de
la domiciliul său din Piteşti, pentru a fi dus în
arestul Poliţiei Capitalei pentru 29 de zile.
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Complexul sportiv din apropierea Gării Braşov va fi extins cu 1.854 mp, prin supraetajarea cu un nivel
a structurii şi crearea de noi spaţii de birouri. Bazinul de înot va putea fi utilizat atât de sportivii de
performanţă, pentru antrenamente, cât şi de copiii care doresc să ia cursuri de înot sau de persoanele
care doresc să se relaxeze sau să facă tratament.

Sala Sporturilor şi bazinul olimpic,
şantiere pe porţile cărora se pune lacătul
u Deşi lucrările sunt aproape de final şi cele două obiective ar fi trebuit să se deschidă
pentru public cel târziu la jumătatea acestei luni, vor mai rămâne închise mult şi bine
Construcţia noului bazin
olimpic de înot ar fi trebuit
finalizată cel târziu în data
de 15 decembrie, după cum
au promis executanţii
lucrării. Totuşi, termenul
din
autorizaţia
de
construcţie este luna februarie 2013, însă, chiar dacă
lucrările sunt gata în
proporţie de peste 90%,
bazinul va rămâne în continuare în şantier. Motivul,
Compania Naţională de
Investiţii, care gestionează
proiectul, nu a mai făcut
plăţile către constructor,
care a încetinit ritmul.
Braşovenii
care
se
pregătiseră să se bălăcească
chiar înainte de sărbători în
noul bazin, care este considerat cel mai modern din
România, vor mai avea de
aşteptat mult şi bine,
fiindcă, deocamdată, nu se
ştie când Compania va face
plăţile restante. Primarul
George Scripcaru s-a grăbit
însă să vehiculeze tot felul
de termene pentru deschiderea bazinului, numai
că, odată cu schimbarea Guvernului
în
această
primăvară, lucrurile nu au
mai mers „ca unse” şi, fără
nici o explicaţie nu au mai
fost bani pentru plata
lucrărilor.

Nimeni nu ştie când
se dau banii
Aceeaşi situaţia o avem şi
la Sala Sporturilor, unde
practic, mai este de montat
doar pardoseala însă, furnizorul nu vrea să dea materialele până ce nu vede în
conturi banii de la CNI. În
aceste condiţii, echipa de
handbal
feminin
a
Braşovului este obligată săşi desfăşoare antrenamentele şi meciurile în
condiţii improprii, în sala de
sport a unei şcoli generae,
care se dovedeşte a fi
neîncăpătoare la fiecare
competiţie, lucru care a dus
la apariţia condensului. Din
această cauză, pardoseala se
umezeşte, existând riscul ca
jucătoarele să se accidenteze.
Reprezentanţii CNI au
venit la Braşov, au văzut
care este situaţia lucrărilor şi
au plecat. Nimeni nu ştie
însă, când se vor face plăţile,
mai ales că, neoficial,
vistieria
Statului
este
aproape goală. Să nu uităm
faptul că CNI a renunţat să
mai construiască şi patinoarul necesar pentru
desfăşurarea
în
bune
condiţii a Festivalului
Olimpic al Tineretului European (FOTE), iar abia acum

Chiar dacă lucrările la noul bazin olimpic sunt gata în proporţie de peste 90%, bazinul va rămâne în continuare în şantier

două săptămâni a lansat
licitaţia pentru amenajarea
obiectivului existent cu o
structură modulară mult mai
ieftină.

Şi pentru sportivi şi
pentru neofiţi
Conform
proiectului,
Bazinul de înot va putea fi
utilizat atât de sportivii de
performanţă, pentru antrenamente, cât şi de copiii
care doresc să ia cursuri de
înot sau de persoanele care
doresc să se relaxeze sau să
facă tratament. O noutate
este că persoanele cu
dizabilităţi locomotorii vor
avea acces în noul bazin
care are o suprafaţă totală
de 1.250 de metri pătraţi,
datorită unor scaune speciale de imersie. Se vor
putea bucura de apă, fără
ca adâncimea piscinei, de
peste doi metri, să fie un
impediment.
Nu în ultimul rând,
autorităţile locale îşi propun
să dezvolte sporturile practicate în apă şi vor să
înfiinţeze o echipă de pollo.
Bazinul cel mare va avea
zece culoare pe o lungime
de 50 de metri, iar soluţia de
realizare a cuvei este una
dintre cele mai moderne,
fiind folosită cu succes pentru organizarea de competiţii
de mare anvergură: un sistem cu panouri din inox
laminate la cald cu PVC dur.
Pe lâng� bazinul de dimensiuni
olimpice a fost construit �i unul de
ini�iere în corpul anex�, care va are
o adâncime medie de doar 1,2 metri
�i va fi folosit în special de copii pen-

tru cursuri de
înot. Constructorul are termen până în noiembrie
2012 să ridice noua clădire
care va avea în total 4.800
de metri pătraţi, faţă de
2.800 de metri pătraţi cât
avea cea veche. Noua
construcţie va fi pe trei
niveluri, iar, în total, vor fi
658 de locuri în tribune, de
o parte şi de alta a bazinului.

Filtre moderne,
dar nu e apă
Noua construcţie este
deja dotată cu o staţie de
filtrare automatizată care
asigură filtrarea completă a
apei din cele două bazine în
aproximativ patru ore.
Fiecare bazin are propria
instalaţie de filtrare, iar
constructorul spune că, teoretic, apa ar putea să nu mai
fie schimbată niciodată,
mulţumită performanţei
sistemelor de filtrare.
Există de asemenea şi o
instalaţie de clorurare care
asigură în mod automat
apei un PH neutru, pentru a
pielea.
irita
nu
Deocamdată, nu se ştie
însă, când va fi şi apă în
piscine.
Lucrările de modernizare
a Sălii Sporturilor „D.P.
Colibaşi” au demarat în
noiembrie anul trecut, iar
termenul asumat de constructor pentru finalizarea
proiectului era iunie 2012.
Ba mai mult, în vizitele pe
şantier, atât în decembrie
2011, cât şi în februarie
2012, primarul George
Scripcaru vehiculase chiar

şi ideea organizării unui
spectacol pentru copii, pe 1
iunie, în noua sală, numai
că lucrările au intrat acum
în „conservare”.
Valoarea investiţiei de la
Sala Sporturilor este de trei
milioane de euro şi este
derulată tot prin CNI, iar
conform proiectului, complexul sportiv va fi extins
cu 1.854 mp, prin supraetajarea cu un nivel a structurii şi crearea de noi spaţii
de birouri, iar capacitatea
de locuri în tribune va
ajunge la 1.500 de locuri.
Bazinul de înot al
Braşovului, construit în
1978, a devenit şi el istorie
fiind ras din temelii. În
locul său a început să se
ridice unul de dimensiuni
olimpice în care se vor investi şapte milioane de
euro, 70% din aceşti bani
fiind suportaţi de CNI, iar
30% de Primăria Braşov.

Lucrări în interiorul bazinului mic

Ce spune Compania
de Investiţii
Motivul întârzierilor invocat de reprezentanţii CNI
a fost perioada destul de
mare de ger, de la începutul
acestui an perioada. Totuşi,
în vară, aceştia susţineau
că obiectivele vor fi finalizate în cea de-a doua
jumătate a acestui an. Pe de
o parte au avut dreptate,
dar, nu au luat în calcul
faptul că dacă nu fac
plăţile, constructorii vor
bloca deschiderea celor
două obiective şi chiar dacă
nu mai au de făcut decât
retuşuri, nu se vor grăbi,
până ce nu vor vedea banii
în cont.

Termenul pentru finalizarea proiectului de la Sala
Sporturilor era iunie 2012

uPrimăria are puşculiţa goală
Primăria Braşov şi-a cam golit sacul, după ce a
achitat lucrări de zeci de milioane de lei, însă banii
care ar fi trebuit rambursaţi din fonduri europene se
lasă aşteptaţi. În cadrul proiectelor finanţate prin
Programul Operaţional Regional, pe diferite axe,
Primăria Braşov a achitat, până acum, din bugetul
local, lucrări în valoare de 27 de milioane de lei. La
acestea se mai adaugă alte lucrări executate şi încă
neplătite în cuantum de zece milioane de lei.

Exerciţiile în apă sunt mult mai eficiente decât cele executate în sală: 30 minute de
aquagym echivalează cu 90 minute la sală, rezultatele dorite se obţin în mai puţin timp
iar tu nu simţi că depui vreun efort, deşi muşchii lucrează intens. La urma urmei nu asta
ne dorim? Să nu obosim dar să avem un corp ca în reviste.
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Înotul înseamnă sănătate!
Nu trebuie să faci prea
multe ca să înveṭi să te ṭii la
suprafaṭa apei. Nici să înoṭi
bras sau fluture. De fapt, înotul este genul de sport pe care
îl poate practica orice auto-didact. Tot ce trebuie este să nu
îṭi fie frică de apă. Si nici nu
ai motive, apa te ṭine mereu
la suprafaṭă dacă înoṭi relaxat.
Înotul nu necesită echipament special, nici nu se rezumă la o anumită categorie de
vârstă. Poṭi să nu "fii în
formă" ṣi să poṭi înota. Dacă
există vreun sport care să
poată fi practicat de cei mai
mulți dintre noi, înotul este
acela. Bătrânii, persoanele
supra ponderale, gravidele,
copiii...toată lumea sau
aproape toți, pot înota.
Apa este un mediu excelent pentru antrenarea musculaturii și îmbunătățirea formei
fizice. În plus, hidratează,
relaxează, tonifică mușchii și
ajută la diminuarea stresului.
Purtat de apă, corpul este
mult mai lejer, ceea ce îi
facilitează astfel mișcările și
îi ușurează articulațiile. În
același timp, rezistența la apa
implică antrenarea puternică
a mușchilor.

Beneficiile înotului
pentru organism
Tonifică musculatura.
Pentru a putea să te deplasezi
în apa și să ai o postură potri-

vita înotului, toți mușchii
sunt obligați să se contracte.
Astfel, ardem multe calorii,
dar in primul rând corpul se
tonifiază, ligamentele devin
mai flexibile, iar noi ajungem
să avem o siluetă de invidiat,
dacă practicăm regulat înotul.
Îmbunătățește circulația.
Ca și alte sporturi, natația
favorizează pomparea sângelui în special din zona picioarelor datorita alternantei
contracție /relaxare musculară. Dar, se mai adaugă la poziția orizontală, presiunea și
prospețimea apei care au rol de
a drena edemele picioarelor.
Subțiază silueta. În primul rând, apa solicită toți
mușchii și implicit articulațiile. În al doilea rând, prin
mișcările efectuate în timpul
Înotului are loc un consum
energetic foarte mare, de la
200 la 600 de Kcal/oră. De
asemenea, înotul implică rezervele de grăsime după
fiecare 40 de minute de
mișcare. De aceea, se poate
spune că înotul este un
adevărat sport de slăbit.
Întărește sistemul cardio-respirator.
Înotul
antrenează cu blândețe funcțiile inimii și susține buna
funcționare a capacităților
pulmonare.
Un sport care menajează
articulațiile. În apă, riscul de
a vă răni sau de vă supune

articulațiile unor întinderi
este mai mic, deoarece
mișcările sunt întârziate de
forța apei. Apa preia tensiunea în exces exercitată
asupra oaselor, încheieturilor
și mușchilor. Acesta este unul
dintre motivele pentru care
înotul este recomandat persoanelor supraponderale, femeilor însărcinate sau celor
ce se recuperează după un
accident. De fapt, fizioterapeuții recomandă înotul

ca modalitate de recuperare
după suferirea unor leziuni.
Dezvoltă capacitatea de
coordonare. Înotul este un
sport tehnic cu o disociere
motrică a picioarelor și a
brațelor, dar și cu un ritm
inspirație/expirație particular.
Relaxează. Este o modalitate excelentă de producere a
endorfinelor, ceea ce duce la
creearea unei stări de bună
dispoziție, de destindere, de
relaxare. Înotul are ṣi efecte

benefice asupra sistemului
nervos, reducând anxietatea,
vindecând nevrozele. Este o
relaxare să inoṭi, iar practicarea constantă a acestui
sport ne face să uităm de grijile cotidiene ṣi să ne tonifiem.

De luat în seamă
În momentul în care vă
hotărâți să mergeți pentru
prima dată să înotați este bine

să luați câteva lecții de la un
specialist pentru a evita posibile accidente. Purtați ochelari de natație pentru a vă
proteja pe deplin ochii, iar o
altă măsură de igienă necesare este purtarea unei căști
deoarece părul este sensibil la
apa de piscină sau de mare. În
cazul în care înotați în mare
sau lac și simțiți că ați obosit
nu vă îndepărtați de mal
foarte tare, înotați într-un
perimetru mai mic.

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 - 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

Sărbătorile

u Cum petreceau brașovenii de Crăciun și
„În ajunul Anului Nou, vezi
străzile mai animate ca
oricând, magazinele asaltate
de coniţe frumoase cu umerii
obrajilor înroşiţi de acele
gerului, elegante şi voioase.
Târziu, femeile se întorc
acasă încărcate cu pacheţele
cu felurite cumpărături. Vezi
trecând şi oameni nevoiaşi,
cari privesc cu durere în suflet
la vitrinele bogate, aranjate cu
mult gust artistic, că nu pot
cumpăra şi ei câte ceva la cei
de acasă, copii mici, goi şi
flamânzi, cari aşteaptă să fie
şi ei dăruiţi cu jucării“,
continuă articolul din revista
„Voiaj”.

Braşovul, „un
Saint-Moritz al nostru”
Revista
recomanda
Braşovul ca destinaţie a
vacanţei de iarnă: „este destinat, graţie poziţiunilor
multiplelor sale poeni de
mari întinderi ce poseda, a
ajunge un Chamonix, un
Saint-Moritz al nostru. Este
un centru economic, cultural, industrial, sportiv şi
una dintre frumoasele noastre staţiuni climaterice. Nod
de cale ferată şi centru aviatic. Hotelurile recomandabile: Coroana, Boulevard,
Continental. Restaurante:
Transivania, Coroana, Europa. Transportul în oraş
este efectuat de autobuze
taxi şi de tramvaie cu aburi.
O săptămână în Braşov cu
excursiuni, distracţii etc.
poate costa maximum 1.500
lei“. Mai sunt precizate şi:
taxa pentru telefon public:
10 lei, iar la hoteluri şi
restaurante „bacşişul este de
10 la sută“.

„Recreere
şi distracţie”
pe Valea Prahovei
Revista recomanda şi
staţiunile de pe Valea Prahovei. Astfel, la Sinaia se
putea ajunge, din Bucureşti,
în două ore şi jumătate cu
trenul rapid, patru ore cu personalul şi trei cu automobilul.
Hotelurile din Sinaia, „unul
din occidentalele noastre
locuri de recreere şi
distracţie“ purtau alte nume:
Joseph Ungarth, Regal,
Boulevard, Kübler, Regina,
iar
restaurantele:
Nae
Georgescu, P. Kalimtzakis, V.
Albu. Excursii se puteau face

Podoabele cu care bradul era împodobit semnificau cunoașterea si bogăția

la Stâna Regală, stânca lui
Franz Joseph, Castelul Peleş,
Pelişor, Foişor. „Toate aceste
drumuri se pot face după
semne indicative cari se
găsesc explicate pe diferite
tăblii“. „O săptămână pe
această vale nu poate costa pe
cel mai pretenţios turist decât
maximum 1.500 lei“ informa
revista.

Sinaia, centrul
sporturilor de iarnă
Celor interesaţi locurile
unde se practicau sporturilor
de iarnă li se indica „pârtia de
bob a Sinaei, una din cele mai
bune din Europa“. La Sinaia
se organizau concursuri de
schi şi bobsleigh. Clubul
Sportiv Peleş era patronat de
principele Nicolae (fratele
principelui Carol/regelui Carol
al II-lea şi al Domniţei Ileana),
familia regală implicându-se
direct în practicarea, popularizarea
şi
susţinerea
dezvoltării sporturilor de iarnă.
Pentru accesul la aceste
staţiuni, CFR-ul acorda
facilităţi: „Regia autonomă a
căilor ferate de transport
acordă pentru staţiunile de
iarnă: vizitatorii acestor
staţiuni se vor bucura de reducerea de 20 la sută din tariful general, la ducere şi la
înapoiere, în intervalul de la 1
Decembrie şi până la 1 Martie
1934“.
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Cadouri pentru
lucrători şi baluri
în palate
La sărbătorirea Revelionului ’38-’39, în plină dictatură
regală, toate ziarele aveau pe
prima pagină discursul către
ţară al Măriei Sale Regele
Carol al II-lea. Ziarul „Universul” scrie despre serbarea de la
Palatul Regal. La acelaşi Revelion, muncitorii de la „fabricele D. Mociorniţă“, au
petrecut în sala de festivităţi a
uzinei din Bucureşti. După
programul artistic pregătit de
lucrători, Mociorniţă, patronul
vestitei fabrici de pielărie şi
încălţăminte, a rostit o amplă
cuvântare şi „a împărţit
îmbrăcăminte şi încălţăminte
la ucenicii merituoşi şi
gratificaţii în numerar la întregul personal din birouri, de
la depozitele de vânzare, precum şi lucrătorilor fabricilor,
în număr de circa 1.200“.Tot
în acea vreme, anul era deschis
de primul bal din 6 ianuarie de
la palatele regale sau ale
prinţilor cu viaţa mondenă,
cum ar fi Prinţul Ştirbey, cel
care avea un palat şi la Braşov
(devenit ulterior Palatul Pionierilor).

Ziare de sărbătoare
Marile ziare interbelice
apăreau în ziua de Crăciun şi
Anul Nou cu prima pagină
color, de obicei ilustrată cu un

Moş Crăciun sau o icoană.
Publicaţii precum Universul şi
Dimineaţa aveau propriile suplimente pentru copii, reviste
frumos illustrate, care, de
sărbători scoteau ediţii speciale. Dincolo de povestirile cu
Moş Craciun, poeziile în ton
cu sărbătorile care se apropiau,
scrisori sau idei de cadouri, revistele dedicate copiilor din
perioada interbelică făceau
apeluri umanitare pentru ajutorarea celor nevoiaşi. Ziarele
au fost primele care au publicat imagini cu brazi frumos
împodobiţi, popularizând obicieiul. În perioada dintre cele
două războaie, împodobirea
bradului de Crăciun nu era
încă foarte răspândită, iar în
zona rurală cu atât mai puţin,
pentru că aici acesta era asociat cu obiceiurile de nuntă şi
înmormântare.

Jucăriile de altădată
„Realitatea Ilustrată” din
1929 dezvaluie în câteva
pagini secretele fabricilor de
jucării și ale metodelor de confectionare a globurilor şi
ghirlandelor. „Iar el, bunul
bătrân cu barba albă, începu să
sară peste acoperişuri şi să
intre prin hornuri, prin casele
copiilor cuminţi”, se sfârşeste
unul din articole. Tot în „Realitatea Ilustrată” se discută şi
despre noile apariţii pe piaţa
jucăriilor. În „Ce jucării vrea
Bebe”, publicat în 1928, au-

www.gazetabrasovului.ro

torul Dan ia în derâdere mofturile copiilor de bani gata.
„Bebe e un copil modern,
săturat de tot ce este tradiţie,
cum ar fi cutiile cu mici unelte
gospodăreşti sau cu mobilier
de păpuşi. (…) Lui i-au rămas
ochii la câteva jucării interesante: o pompă cu aburi de
pompieri, un avion care face
looping-the-loop, un automobil care se sfărâmă şi apoi se
montează iar, şi cu care te poţi
juca de-a accidentul de automobil”.

Crăciunul războiului
Motiv
de
veselie,
sărbătoarea Crăciunului a început să pălească odată cu
apropierea războiului. Anii
1942-1944 au fost săraci în
cadouri şi bunătăţi, pentru că
s-a trecut la raţionalizarea alimentelor. Astfel, dulciurile se
comercializau doar la sfârşitul
săptămânii, însă printr-un decret s-a permis vânzarea lor şi
în perioada Crăciunului, a Anului Nou şi a Bobotezei. Titlurile despre pomul de
Crăciun, colindători sau iarna
la munte au fost înlocuite în
„Adeverul” din 1943 cu cele
care
anunţau
sărăcia:
„Distribuţia cărnii de anul
nou”, „Preschimbarea cartelelor colective de pâine”,
„Distribuirea mălaiului şi unturei”. Tot în această perioadă,
printr-un ordin al ministrului
economiei, se anunţa că pieile

porcilor care depăşesc 80 de
kilograme trebuie să fie predate de negustori centrelor de
colectare pentru a fi tăbacite şi
puse în vânzare.

Cum s-a născut
Moş Gerilă
În anii comunismului, cei
mai mulţi petreceau Revelionul la vreun cămin cultural
sau vreo cantină de uzină
transformată de activiştii
sindicali în sală de dans. În
România, Crăciunul a fost interzis în 1948, după ce Partidul Comunist a preluat
conducerea ţării. 25 şi 26 decembrie au devenit zile
lucrătoare şi orice tip de serbare oficială era complet
interzisă. Anii puterii populare
i-au alungat pe Moş Nicolae şi
pe Moş Crăciun. Ultimul a
fost înlocuit de un substitut
cultural, nenumit o vreme şi
botezat mai apoi Moş Gerilă.
Prima imagine a unui „Nou
Moş Crăciun” a apărut în
ziarul „Naţiunea” din decembrie 1948: un proletar robust,
la bustul gol, alergând prin
periferiile îngheţate ale unui
oraş având în mâna stângă
carnetul de partid. Lucrurile sau normalizat către anii 60′ iar
proletarul a lăsat locul lui Moş
Gerilă, de fapt mai vechiul
Moş Crăciun cu un nume
schimbat. Acesta aducea
cadouri copiilor în seara de 31
decembrie. Oficial, petrecerile
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Bradul împodobit ca pom de Crăciun are originile în oraşele din Germania
sfârşitului de secol XIX. În perioada dintre cele două războaie, împodobirea
bradului de Crăciun nu era încă foarte răspândită, iar la români obiceiul a prins
mai greu, mai ales in zonele rurale, pentru că acesta era asociat cu obiceiurile de
nuntă şi înmormântare.
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de altădată

Anul Nou, în deceniile secolului trecut

Revistele vremii anunțau venirea lui Moș Gerilă

Orăşelul Copiilor era organizat până la mijlocul anilor ‘80 în Piaţa Sfatului, numită pe atunci Piaţa „23 August”

de Anul Nou începeau pe data
de 30 decembrie, care era
cunoscută ca Ziua Republicii,
fiind ziua în care Regele
Mihai I al României a abdicat
în anul 1947.

Discursul Tovarăşului
de la miezul nopţii
Odată cu venirea comuniştilor, discursurile de Anul
Nou au devenit din ce în ce
mai importante. La fiecare
sfârşit de an, în noaptea Revelionului, singura televiziune,
cea oficială, prezenta înainte
de ora 12.00 discursul
tovarăşului Nicolae Ceauşescu. Discursul dura un sfert
de oră şi proslăvea Partidul
Comunist şi pe conducătorul
acestuia, chiar el, în persoană,
şi pomenea de măreţele descoperiri ale soţiei sale, „savanta de renume mondial”
Elena Ceauşescu. În marea
sală a cantinei întreprinderii de
autocamioane Steagu’ Roşu,
formaţiile artistice ale uzinei
„felicitau în versuri avântate pe
cei care au dat patriei, la
sfârşitul unui an bogat în împliniri, 909 autocamioane şi
autotractoare peste plan“.
Înainte de 1989, în restaurante
sau în cluburile fabricilor, la
ora 22.00 era deschiderea
oficială a Revelionului. Exista
permanent, de-a lungul petrecerii, un program artistic cu
formaţii ce întreţineau atmosfera. Pre-paratele culinare erau

tradiţionale: sarmale, chiftele,
mămăliguţă… Se consumau
vin şi «horincă» de cazan.
Bere, mai puţin.

Chiuşoarele,
petardele de altădată
Se foloseau şi atunci artificiile, dar foarte rar. Copii
din cartiere aveau, în loc de
petarde şi pocnitori, chiuşoare. Acestea erau fabricate
clandestin în uzinele din
oraş. Catranul de la chibrite,
adunat într-o ţeavă era detonat cu ajutorul unui cui percutor, chiuşoarele având
diferite forme şi dimensiuni.
Din cauza lor au avut loc numeroase accidente. Distracţia se încheia în jurul orei
5.00, cu binecunoscuta «Periniţă». Toată lumea dansa în
cerc şi cel aflat în centru
alegea pe cineva, cu care se
săruta pe obraz, în genunchi,
pe o periniţă. La sate, tinerii
mergeau
cu
Capra,
Pluguşorul, și Sorcova.

Singura distracţie:
televizorul
Un Revelion înainte de
1989 înseamna 17 milioane de
telespectatori. Nimeni nu concepea să-l petreacă altfel decât
în faţa televizorului. Adevărata
distracţie, cel puţin în anii ’70,
erau scheciurile TV, susţinute
în programul TV de revelion
de marii actori ai vremurilor:
Toma Caragiu, Amza Pelea
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(Nea Mărin), Puiu Călinescu,
Jean Constantin şi duetul Stela
Popescu – Ştefan Bănică. Până
în 1976 (în martie 1977
scheciurile lui Caragiu, foarte
curajoase pentru vremurile de
atunci, erau aşteptate cu sufletul la gură. O săptămână cel
puţin după Anul Nou erau programate emisiunile „Dacă
doriţi să revedeţi”, reluări, pe
bucăţi, ale transmisiei de Revelion. „Oamenii muncii” abia
aşteptau să vadă ce au pierdut
în noaptea în care aveau de
ales să se uite la televizor sau
să petreacă al vreo cantină de
uzină. Scenetele cu cel mai
mare succes erau jucate de
Stela, Arșinel, Amza Pellea,
Toma Caragiu, Dem Radulescu, Marin Moraru, Tamara
Buciuceanu, Draga Olteanu
sau Misu Fotino.

Poze cu Moş Gerilă în
Piaţa „23 August”
În presa din timpul regimului comunist, venirea lui Moş
Gerilă îi era anunţată cu entuziasm. Însă nu mai era întâmpinat de copii cu colinde,
ci cu poezii patriotice şi variante laice ale Pluguşorului şi
Sorcovei. Moşul echipat întro mantie subţire, adesea
murdară şi cu petice de vată,
era instalat în Orăşelul Copiilor, organizat până la mijlocul
anilor ‘80 în Piaţa Sfatului,
numită pe atunci Piaţa „23
August”. Cei mici puteau să

se fotografieze cu moşul, instalat într-un decor ieftin cu fel
de fel de elemente de butaforie, de la pitici de ipsos, la
capete împăiate de cerbi. Mult
mai sărăcăcios, în ultimii ani
ai comunismului, Orăşelul
Copiilor s-a mutat în parcul
Central.

Pe la sate încă se mai respectă vechile obiceiuri

Revoluţie de Crăciun
Decembrie 1989 nu a
însemnat doar căderea
regimului communist şi
execuţia soţilor Ceauşescu,
ci şi sfârşitul lui Moş Gerilă.
Ultimul „Moş Gerilă” nu a
fost unul sărbătorit cu mult
fast. Ziarele vremii relatau
pe fiecare pagină detalii despre mişcarea revoluţionară
care cuprinsese întreagaţară.
Ajunul Crăciunului a căzut
într-o zi de duminică în anul
1989. „Ţara munceşte,ţaraîşi
apără demnitatea” este unul
dintre titlurile de articole din
cotidianul „Scânteia” din 24
decembrie, 1989. „Bucurie,
durere, bucurie” este titlul
unui alt articol din acelaşi
ziar în care sunt prezentate şi
imagini cu revoluţionarii
dinţară. În anul următor
după Revoluţie, programul
TV al serii de Crăciun
cuprindea primele seriale în
vogă ale timpului. „Maddie
şi David”, „Dallas”, „Caracatiţa” sau „Mica Prinţesă”
se numără printre preferinţele românilor din acea
perioadă.
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u Previziune din 1930
În anii ’30, gazetarii revistei „Ilustraţiunea română”
îşi imaginau Crăciunul în viitor şi trebuie să
recunoaştem că nu s-au înşelat: „O, tu, spirit al
Crăciunului care va veni! Multe minunăţii ne-ai
spune dacă ai putea să ne vorbeşti ceva relativ la
ceea ce va fi sfânta sărbătoare a Crăciunului în anul
2030, adică peste un secol… (…) În anul 2030 cei
cari vor avea mijloace spre a călători se vor repede
cu multă uşurinţă în oraşul lor natal, spre a petrece
ajunul în sânul familiei. În întreaga lume vor fi
nenumărate linii de transporturi aeriene, terestre şi
maritime. Vom vedea reuniţi la masa paternă, fiul
din Madagascar, ginerele din Berlin şi unchiul din
Buenos Aires, cari şi-au acordat câteva zile de
vacanţă, spre a face un mic deplasament. E momentul să mă întreb acum în ce limbă îşi vor spune
«Sărbători fericite!», dar, oricare le va fi
naţionalitatea şi originea, am încredinţarea că limba
lor va fi un amestec ciudat de engleză, franceză şi
germană”.
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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

AJOFM - SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE LA DATA DE 14.12.2012
lagent
contractări
și
lachiziții (broker mărfuri)
agent de intervenție pază
și ordine
lagent de securitate
lagent de vânzări
lagent dezinfecție, deratizare, dezinsecție
lagent servicii client
lajutor ospătar
lambalator manual
lasistent manager
lasistent medical generalist
lbucătar
lbufetier
lcălcătoreasă lenjerie
lcameristă hotel
lchimist
lcoafor
lcolector
(recuperator)
lcreanțe/debite
lconducător autospecială

lconfecționer articole din
piele și înlocuitori
lcontrolor calitate
lcusător piese din piele și
înlocuitori
ldirector adjunct societate
comercială
ldirector resurse umane
ldirector tehnic
ldocumentarist
ordonanțare logistică
lelectrician de întreținere
și reparații
lelectromecanic
lfarmacist
lfemeie de serviciu
lfierar betonist
lfochist pentru cazane de
abur și de apă fierbinte
lfrezor universal
lfrizer
lfuncționar informații clienți

lgestionar depozit
lîncărcător-descărcător
linfirmier/infirmieră
linginer industrializarea
lemnului
linginer mecanic
linginer producție
linginer/subinginer tehnolog
prelucrări mecanice
lîngrijitoare la unități de
ocrotire socială și sanitară
linspector asigurări
llăcătuș mecanic
llucrător
bucătărie
(spălător vase mari)
lmanager
lmanager achiziții
lmanager al sistemului de
management securitate și
lsănătate în muncă
lmanichiurist
lmanipulant mărfuri

lmenajeră
lmontator subansamble
lmuncitor necalificat în industria confecțiilor
lmuncitor necalificat în
silvicultură
lmuncitor necalificat la
ambalarea
produselor
solide și semisolide
loperator calculator electronic și rețele
loperator la mașini unelte
cu comandă numerică în
prelucrarea lemnului
loperator la mașini-unelte
semiautomate și automate
loperator la roboți industriali
loperator presă de transfer termic
loperator procesare text și
imagine

loperator vânzări prin
telefon
lpatiser
lplanificator
lportar
lpregătitor piese încălțăminte
lpregătitor, completator de
echipamente tehnice și
SDV-uri
lprimitor-distribuitor materiale și scule
lprogramator
lproiectant inginer mecanic
lrecepționer de hotel
lrectificator universal
lrevizor gestiune
lșef departament logistică
lșef formație
lșef schimb
lșef serviciu marketing
lservant pompier

lșofer autocamion/mașină
de mare tonaj
lșofer de autoturisme și
camionete
lsortator produse
lspecialist în domeniul
calității
lstivuitorist
lstrungar universal
lsudor
ltâmplar universal
ltapițer
ltehnician în industrializarea lemnului
ltehnician mașini și utilaje
ltehnician metrolog
ltehnician
normare,
salarizare, organizare
lturnător metale și neferoase
lvânzător
lvopsitor industrial

EVALUARI IMOBILIARE. Evaluator autorizat
- membru titular ANEVAR, specializarea
Evăluari Proprietăţi Imobiliare, întocmesc
Rapoarte de Evaluare pentru orice tip de
imobil (case/vile, garsoniere/apartamente,
terenuri, spaţii comerciale, birouri, hale),
conform Standardelor Internaţionale de
Evaluare. Expertiza de evaluare se execută
pentru aflarea valorii de piaţă a imobilelor în
cazul
vânzării-cumpărării,
partajului,
lichidării, asigurării, raportării financiare
(impozitării), garantării împrumutului bancar, intabulării, legalizării construcţiei, etc.
Tel. 0745.02.44.88

Vând centrale
termice,
calorifere şi
robineţi noi.
Str. Târnavei nr. 13.
Telefon:
0268 / 311562
SC DIP & GIP SRL cu sediul în Zărnești Str. Dr. I. Șenchea nr.
101 jud. Brașov, J/08/2444/1991 , C.I.F. RO 1124350, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a
autorizației de mediu pentru funcționarea Centrului de Agrement Paradisul Acvatic și Hotel Alinalex din Brașov B-dul
Griviței 2F, 2 G. Observațiile publicului se primesc în scris la
sediul A.P.M. Brașov, Str. Politehnicii nr. 3, pe toată perioada
de derulare a procedurii de autorizare.
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

• 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

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
lGarsonieră zona Orizont 3000,
confort 1 decomanadată, bloc de
apartamente, centrală proprie, termopane integral, balcon, parchet,
gresie, faianță, mobilată parțial, preț
32.000 Euro, negociabil,
tel
0744.687.283, 0726.206.866
lGarsonieră, zona Răcădău, confort 1, bloc apartamente, etaj intermediar, centrală proprie, termopane,
parchet, gresie, faianță, preț
29.000Euro, tel 0744.687.283,
0726.206.866
lVând garsonieră confort 1
decomandată, an construcție 2012,
toate îmbunătățirile, etaj intermediar,
37-40mp. utili, preț 37.000 euro, tel:
0744.687.283, 0726.206.866
lASTRA, etaj intermediar, 36mp,
decomandată,centrală, tremopane,
îmbunătățită. 0728.956.608

2 Camere
lVând apartament 2 camere, decomandat, Codrul Cosminului,
centrală termică, termopan integral,
inclusiv la balcon, parchet, gresie,
faianță, beci, loc parcare. Preț
38.000 euro. Tel. 0733.021.270
lVând apartament 2 camere, decomandat , confort 1, Tractorul, etaj
¾, centrală termică, termopan integral, inclusiv la balcon, parchet, gresie, faianță, beci, loc parcare,
mobilat sau nemobilat, preț 46.500
euro. Tel. 0733.021.270
lVând apartament 2 camere,
Bronzului, decomandat, confort 1,
centrală termică, termopan parțial,
parchet, etaj 4/4 preț 39.000 euro,
negociabil. Tel. 0733.021.270
lVând apartament 2 camere, decomandat, confort 1, Calea Bucuresti,
etaj intermediar, parchet, separare
gaz, necesită renovare, preț 45.500
euro. Tel. 0733.021.270
lVând apartament 2 camere,
Bronzului, decomandat, confort 1,
centrală termică, termopan parțial,
parchet, etaj 4/4, preț 39.000 euro,
negociabil. Tel. 0733.021.270
lOcazie, apartament 2 camere
Calea București- Zorilor, Cf I/V, fără
îmbunătățiri, însorit, două bacoane,
etaj 4/4, preț 28.000 euro negociabil,
Tel. 0736.342.689
lVând 2 camere , zona Răcădău,
etaj intermediar, centrală proprie,
termopane, balcon, mobilat, preț
51.500 euro, tel 0744.687.283,
0726.206.866
lVând apartament 2 camere,Octavian Goga, decomandat, centrală
termică, termopan integral, inclusiv
la balcon, parchet, gresie, faianță,
beci, bloc izolat, vedere pe 2 părți,
41.000 euro, negociabil, Tel.
0733.021.270
lVând 2 camere zona Tractorul,
37mp., construcție nouă - 2011, etaj
1, toate amenajările, centrală proprie, balcon, preț 27.500 euro, tel.
0744.687.283, 0726.206.866
lVând apartament 2 camere zona
Gării, confort 1 semidecomandat,
izolat, separare de gaz, balcon, liber
la vânzare, preț 35.000 euro negociabil,
tel.
0744.687.283,
0726.206.866
lVând 2 camere , zona Răcădău,
etaj intermediar, centrală proprie,
termopane, balcon, mobilat, preț
50.000 Euro, tel 0744.687.283,
0726.206.866
lVând apartament 2 camere, Goga,
semidecomandat, confort 1, centrală

termică,
termopan parțial, parchet, etaj 1/4,
preț: 38.000 euro, negociabil. Tel.
0733.021.270
lVând 2 camere Astra, decomandat, etaj intermediar, centrală proprie, termopane integral, parchet,
preț 36.800 Euro, 0726.206.866,
0744.687.283
lVând apartament 2 camere zona
Griviței, confort 1, decomandat, etaj
intermediar, centrală, termopane,
preț 45.000 Euro, Tel. 0725.545.536
lVând apartament 2 camere, decomandat, Codrul Cosminului,
centrală termică, termopan integral,
inclusiv la balcon, parchet, gresie,
faianță, beci, loc parcare. Preț
38.000 euro. Tel. 0736.342.689
lVând 2 camere zona Astra, confort
1, etaj intermediar, bloc reabilitat termic, termopane, parchet, gresie,
faianță, însorit, preț 37.500 Euro, tel
0744.687.283, 0726/ 206.866
lRĂCĂDĂU, intrare, structură deosebit de mare, 58 mp utili, amenajat modern, centrală, termopane,
parchet,
preț
negociabil,
0728.956.608
lASTRA, decomandat, renovat,
modern, izolat, centrală, termopane,
parchet, 40.500 euro, negociabil,
0786.173.728
lITC. Semidecomandat, etaj intermediar, renovat și amenajat modern,
toate îmbunătățirile,
36.000 euro, 0752.685.567

3 Camere
lVând 3 camere Răcădău, confort
1 decomandat, 75mp., amenajat
modern, preț 63.000 Euro, tel.
0744.687.283, 0726.206.866
lVând 3 camere zona Județean,
confort 1, etaj intermediar, 2 balcoane, centrală proprie, termopane,
gresie, faianță, liber la vânzare, preț
55.000 Euro negociabil, tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând 3 camere zona Berzei, confort 1, balcon, centrală proprie, termopane, beci, loc de parcare, preț
49.000 Euro, negociabil,
tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând apartament 3 camere zona
Griviței, confort 1, îmbunătățit, etaj
intermediar, preț 52.000 Euro, Tel.
0725.545.536
lVând apartament 3 camere zona
Centrul Civic, confort 1, centrală,
termopane, etaj intermediar, preț
59.000 Euro, Tel. 0725.545.536
lOcazie, apartament 3 camere,
zona ITC, etaj 9/9, decomandat, însorit,priveliște deosebită, fără
îmbunătățiri, uși noi (nemontate)
46.000 euro negociabil, Tel.
0736.342.689
lVând 3 camere zona AstraArdealul, etaj intermediar, confort 1
decomanadat, 2 balcoane, parchet,
gresie, faianță, centrală proprie,
liber la vânzare, preț 50.000 euro,
tel. 0744.687.283, 0726.206.866
lOfer spre vânzare, apartament 3
camere, confort 1, situat în Centrul
Civic, îmbunătățit, centrală termică,
termopane, 2 balcoane, 55.000 euro,
Tel. 0725.545.536
lVând apartament 3 camere, Tractorul, circular, confort 1, centrală
termică, termopan integral, parchet,
gresie, faianță, 2 grupuri sanitare,
preț 48.000 euro. Tel. 0733.021.270
lVând 3 camere zona AstraArdealul, etaj intermediar, confort 1
decomanadat, 2 balcoane, parchet,
gresie, faianță, centrală proprie, liber
la vânzare, preț 53.000 Euro, tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând apartament 3 camere zona

Scriitorilor, structură mare, etaj intermediar, preț 65.000 Euro, Tel.
0725.545.536
lSCRIITORILOR, decomandat,
structură deosebită, 80mp utili,
îmbunătățit, centrală, termopane,
parchet, locuri de parcare, 62.000
euro,0728.956.608
lRĂCĂDĂU, etaj 1, două grupuri,
balcon lung, centrală, termopane,
parchet, însorit, liber la vânzare,
61.000 euro, 0752.685.567.
lVând 3 camere zona AstraArdealul, etaj intermediar, confort 1
decomanadat, 2 balcoane, parchet,
gresie, faianță, centrală proprie, liber
la vânzare, preț 53.000 euro, tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând 3 camere zona Județean,
confort 1, etaj intermediar, 2 balcoane, centrală proprie, termopane,
gresie, faianță, liber la vânzare, preț
55.000 euro negociabil, tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând 3 camere zona Berzei, confort 1, balcon, centrală proprie, termopane, beci, loc de parcare, preț
49.000 euro, negociabil,
tel
0744.687.283, 0726.206.866
lBERZEI, confort 1, decomandat,
centrală, termopane, parchet,
îmbunătățit modern, bloc izolat,
52.000 euro, 0731.519.026

4 camere
lVând 4 camere zona Răcădău,
confort 1 decomandat, 2 balcoane, 2
grupuri sanitare,centrală proprie, termopane, beci, loc de parcare, preț
68.000 euro, negociabil,
tel.
0744.687.283, 0726.206.866
lVând apartament compus din 4
camere, decomandat, confort 1, situat în Tractorul, centrală termică,
termopane, preț 48.000 euro, Tel.
0725.545.536
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

Case
lProprietar vând casă de vacanță
(cabană construită din lemn), situată
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
de vânzare este redus la 25.000 euro.
Tel: 0745.168.108
lCasă Sânpetru- zona Lempeș, 4
camere, construcție 2010, P+M,
bucătărie mobilată și utilată lux, finisaje de lux, 500 mp teren, 140 mp
utili, toate utilitățile, acoperiș ceramic, însorită, acces ușor, 99.000
Euro. Tel. 0736.342.689
lDe vânzare vilă la intrare în Cristian, zona Mihai Eminescu, P+M, 4
camere ,front la drum asfaltat, toate
utilitățile, însorită, acoperiș ceramic,
parțial mobilată, 150 mp utili, teren
500mp, preț 128.000 Euro negociabil. Tel. 0736.342.689
lDe vânzare Casă în Râșnov,
cartierul Primăverii - Promenadă,
teren 500 mp, curte amenajata,P
+M, 4 camere, lângă pădure,
însorită, constrcție din cărămidă
porotherm, toate utilitățile, sistem
drenaj pe toată suprafața curții,
tâmplărie PVC, preț 89.000 Euro
negociabil. Tel. 0736.342.689
lDe vânzare casă în Sânpetru, zona
Lempeș, 130 mp utili, la alb, P+M,
4 camere ( mai trebuie montată gresia, faianță, obiectele sanitare), are
toate utilitățile ,teren 500 mp,

Mică publicitate în Gazeta Braşovului 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

GB

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

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

Tarif 3 EURO +TVA

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.
intabulată,
prețul de 90.000 euro este negociabil. Tel. 0736.342.689
lNOUA, două corpuri de casă
alăturate, tip garsonieră și tip apartament două camere, 382 mp total
teren, centrală pe gaz, anexe, 70.000
euro, negociabil, 0728.956.608

Terenuri
lFoarte avantajos! Teren pentru
casă, îngrădit, cu toate utilitățile, în
Hărman. Suprafață 1.000 mp, str.
Stadionului. Terenul are toate
utilitățile (apă, canal, curent și gaz),
este situat în cartier de vile noi,
îngrădit. Puteți construi imediat.
Prețul a fost redus la doar 25
euro/mp. Tel. 0745.168.108
lNu ratați! 4 hectare de teren în
Hărman ideal pentru constructii
rezidențiale, industriale, parc fotovoltaic sau agricultură. Apa și
curentul sunt lângă teren. Prețul este
de doar 4 euro/mp negociabil. Tel:
0729.026.029
l SUPEROFERTĂ Teren pentru
construcții industriale în suprafață de
13.300 mp, cu front de 47 m direct
la DN 11, la prețul de doar 7
euro/mp negociabil. Situat în
apropiere de Brașov (6 km de la
ieșirea din Brașov, pe o sosea de 4
benzi - DN 11), terenul este ideal
pentru orice fel de dezvoltare (motel,
pensiune, spălătorie TIR, hale, sediu
firma, popas, parcare TIR, platforma, show-room, etc). Terenul se
poate parcela în parcele de minim
750 mp. Tel. 0729.026.029.
lOfertă limitată! Doar 4 loturi au
mai rămas. Loturile sunt situate în
Hărman cu PUZ aprobat, la prețul
de doar 2.800 euro pentru un lot!
Fiecare lot are 405 mp și front de 19
m. Sunați acum pentru a vedea la
fața locului. Indici urbanistici conform PUZ aprobat: CUT 0, 8 POT
35%, Regim de înălțime propus
S+P+E. Avem STUDIUL GEO și
RIDICARE TOPO. Fiecare lot are
CF separat. Se poate construi subsol, pânza freatică este la 8 m
adâncime. Telefon: 0729.026.029
lOcazie: loturi de casă cu PUZ
aprobat în Hărman, doar 2.800 euro
pentru un lot! Fiecare lot are 405 mp
și front de 19 m. Sunați acum pentru

Reţea Abonament

Abonează-te la

Spaţiu

a
vedea la fața locului. Indici urbanistici conform PUZ aprobat: CUT 0,8
POT 35%, Regim de înălțime propus S+P+E. Avem studiul GEO și
ridicare topo. Fiecare lot are CF separat. Se poate construi subsol, pânza
freatica este la 8 m adâncime. Telefon: 0729.026.029
lOferim spre vânzare teren în
suprafață de 13.300 mp, cu front de
47 m direct la DN 11, la prețul de
doar 8 euro/mp. Situat în apropiere
de Brașov (6 km de la ieșirea din
Brașov, pe o sosea de 4 benzi - DN
11), terenul este ideal pentru orice
fel de dezvoltare (motel, pensiune,
spălătorie TIR, hale, sediu firma,
popas, parcare TIR, platforma,
show-room, etc). Tel. 0745.168.108
lFoarte avantajos! Teren pentru
casă, îngrădit, cu toate utilitățile, în
Hărman. Suprafață 1.000 mp, str.
Stadionului. Terenul are toate
utilitățile (apă, canal, curent și gaz),
este situat în cartier de vile noi,
îngrădit. Puteți construi imediat.
Prețul a fost redus la doar 25
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. Tel.
0745.02.44.88
l Superofertă! Se oferă spre vânzare, spațiu în Codlea care poate
avea diverse destinații: spațiu comercial, spațiu producție, spațiu
organizări evenimente (nunți,
botezuri, petreceri), birouri sau
spațiu depozitare. Spațiul în
suprafață de 1.478 mp format din
S+P+E. Subsolul are o suprafața de
180 mp și înălțimea de 3,2 m;
Parterul cu suprafața de 549 mp și
înălțimea de 3,4 m; Etajul cu
suprafața de 549 mp și înălțimea de
5,1 m. Anexe în suprafață de 200
mp. Teren în suprafață de 1.163 mp.
Codlea va fi un important nod al
Autostrăzii Transilvania, iar în zonă
se va afla și aeroportul Ghimbav.
Prețul este de numai 90.000 Euro,
negociabil. Tel. 0745.02.44.88

ÎNCHIRIERI
Apartamente
lHĂRMANULUI (intersecţia cu
Vlahuţă) 3 camere, decomandat, etaj
intermediar, 2 grupuri sanitare, toate
îmbunătăţirile, mobilat, utilat, liber
300 euro, negociabil, 0728.956.608
lASTRA, 2 camere, decomandat,
etaj intermediar, două grupuri sanitare, renovat recent, toate
îmbunătăţirile, mobilat, utilat lux
300 euro, negociabil, 0752.685.567
lOfer spre închiriere apartament 2
camere, mobilat, utilat, 230 Euro,
0721.932.829
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Cuvânt cheie

2 luni

GZ2 nume şi adresa destinatar

4 luni

GZ4 nume şi adresa destinatar

6 luni

GZ6 nume şi adresa destinatar

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.

Dumitru Ioan Puchianu

Statul, un colos
cu picioare de lut
La nici trei zile de la
anunțarea rezultatului alegerilor parlamentare, guvernul lui Victor Ponta a anunțat
prelungirea ”austerității impuse de guvernul Boc”. Iată
că, cine credea într-o schimbare s-a înșelat: avem
”aceeași Mărie… cu altă
pălărie!”
Mă gândeam că poate ar fi
trebuit să acordăm o perioadă
de ”grație” guvernului Ponta,
însă acesta conduce România
de câteva luni bune, având și
o majoritate parlamentară.
Acum o va conduce mai
lejer, deoarece majoritatea
parlamentară este zdrobitoare. Nu va putea spune că
nu a avut cvorum, sau că a
fost împiedicat de opoziție.
Are la dispoziție Avocatul
Poporului și cu excepția
Președintelui, nimeni nu mai
poate ataca o hotărâre a Parlamentului sau ordonanțele
de guvern, sub suspiciunea
de neconstituționalitate.
Sigur, era de așteptat ca
după alegerile parlamentare
să avem vești bune din
partea guvernului Ponta,
conform
promisiunilor
anunțate încă dinaintea campaniei electorale. Și în loc să

anunțe o relaxare fiscală, să
încurajeze dezvoltarea mediului
privat,
sunt
anunțate…majorări de taxe.
Biruri! Biruri! Biruri cât mai
mari, în paralel cu prelungirea ”programului de austeritate impus de guvernul
Boc”. Statul întârzie să fie
reformat, restructurat. Să nu
uităm de unde am plecat: de
la statul ,,comunist birocratic” cu aproximativ 11
.000.000 persoane active din
care 700.000 de bugetari, am
ajuns în 23 de ani de
democraţie la 4.500.000 persoane active, din care peste
1.320.000 bugetari.
Concluzionând, avem mai
puţin de jumătate din forţa
activă şi un număr dublu de
bugetari.
Asta,
da,
performanţă! Mai mult,
numărul funcționarilor publici este într-o continuă
creștere, de zici că fiecare
lucrează cu ”abac-ul”. Mă întreb, la ce folosesc programele informatizate, la ce
folosește toată tehnologia
modernă, dacă numărul
funcționarilor este crescut
continuu? Se anunță și un
număr mai mare de ministere, implicit mai mulți

miniștri, secretari de stat, mai
multe secretare, birouri,
maşini, etc., în final, mai
multe cheltuieli ale statului.
Din ce resurse? Desigur, din
birurile mai mari. Să nu mai
zic că și numărul parlamentarilor este mai mare, iar pentru fiecare parlamentar vor
lucra noi funcționari publici.
Cu ce și pe banii cui să
trăiască clientela politică a
USL care, iată, trebuie
răsplătită generos?! Se știe,
învingătorii iau totul, așa că
de ce nu ar lua și noii aleși?
Din banii cui, dacă nu din
truda poporului?! Din avutul
pe care îl mai are țăranul, din
ceea ce produce salahorul,
muncitorul și desigur, de la
puținele firme care încă mai
pot face față taxelor și impozitelor și mai produc câte
ceva. Până când statul va trăi
doar din birul pe care îl percepe de la români și nu dintro economie funcțională?!
Dacă guvernul Ponta (în
curând guvernul Ponta II) nu
va înțelege că între primele
măsuri și decizii se impune o
reformă fundamentală a statului, în scurt timp vom avea
”o Românie falimentară”,
deoarece statul este un colos

cu picioare de lut. Se impune
o nouă împărțire teritorială,
se impune o autonomie
locală autentică, în care decizia să nu mai vină de la
București! Se impun legi cu
cât mai puține norme de aplicare. S-a întrebat cineva de
ce o lege în România nu
poate fi funcțională decât
numai după publicarea
normelor de aplicare? Ei
bine, legile sunt confuze,
enunțul acestora este interpretabil, uneori chiar duplicitar, și atunci, culmea, după
ce enunțul unei legi a fost
legiferat de Parlament, o
armată de funcționari se
apucă și scrie ”norme de aplicare”. Astfel, o lege nouă,
este
la
cheremul
funcționarilor din ministerele
de resort.
O
altă
armată
de
funcționari va supraveghea
modul în care este aplicată
legea cu norme cu tot și
încep ”controalele statului”.
Desigur, acestea sunt subiective, deoarece obiectul unui
control este de a ”colecta”
ceva în plus la bugetul de
stat, sub forma unor
penalități inventate. Așa
funcționează statul, așa

Colindul îngerilor la Biserica Neagră
Pe data de 21 decembrie, începând cu orele
17:00, toți iubitorii de colinde sunt așteptați la Biserica Neagră pentru a
intra
în
spiritul
sărbătorilor de iarnă.
Prețul unui bilet va fi de 5
lei.

Colinde din
România �i Europa
Peste 100 de copii îşi
vor uni glasurile şi instrumentele pentru a cânta
colinde tradiţionale din
România şi Europa. Sub
coordonarea profesorilor
Ingeborg Acker, Claudiua
Miriţescu,
Gizella
Benedek, Gabriela Sch-

landt, Laura Greavu şi
Steffen Schlandt, elevi din

clasele 3 - 12 de la Liceul
Teoretic "Johannes Hon-

terus", Liceul de Muzică
"Tudor Ciortea", Colegiul
"Emil Racoviţă" şi ai
ansamblului "Canzonetta",
vor interpreta colinde în
cinci limbi (română,
germană, maghiară, latină,
engleză şi franceză).
Proiectul, desfăşurat de
Biserica Evanghelică C.A.
din România - Parohia
Braşov şi Fundaţia Forum
ARTE, a fost inspirat din
ideea de a aduce bucuria şi
inocenţa vocilor de copii
într-un proiect prin care
aceştia să poată lua contact cu tradiţia colindului
din diferite zone geografice.
Informaţii suplimentare
la nr.: 0268 511 824

funcționează
”aparatul”
acestuia riscând ca, într-un
timp scurt, să existe mai
mulți funcționari cu leafă de
la buget decât angajați în
mediul privat. Și atunci cum
să se ridice țara? Cum să
trăiască românul bine? Nu
văd, cel puțin deocamdată, o
voință politică autentică
privind reforma statului.
O reformă care întârzie.
Niciunul dintre guvernele
care s-au succedat din 1989
și până acum, nu a făcut
nimic. Fiecare guvern nou instalat ne-a anunțat că ”s-a
încheiat o perioadă grea” însă
poporul a fost tot mai sărăcit,
iar politicienii, tot mai
bogați! A fost şi va fi o
perioadă grea pentru români,
dar nu pentru cei care sunt la
”ciolan”. Oare cum ar fi ca
poporul să ajungă la
”ciolan”, nu în sensul privilegiilor şi huzurului, ci de a
se putea bucura de pe urma
muncii sale şi să nu fie nevoit
a îmbuiba un stat mamut,
hrăpăreţ, iar clasa politică
românească să trăiască onest,
să elaboreze legi clare, în
folosul românilor și nu al
statului şi grupurilor de interese?!

