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Nicolae Țucunel vrea să fie
șef la Consiliul Județean.
Preşedintele Camerei de
Comerţ şi Industrie Brașov
și-a anunțat intenţia de a
candida ca independent
pentru funcţia de preşedinte
al CJ Brașov.
PAG. 2

coleg de partid

DIN JUDEŢ

Cu cât este plătit consilierul județean Grapă, un acolit de-al lui
Căncescu, din bani publici: 5.000 de euro/mp de construcție

Fonduri europene pentru
promovarea turistică a comunei Cristian. Comuna
Cristian a iniţiat anul trecut o
serie de proiecte prin care se
doreşte repoziţionarea localităţii pe harta turistică a Ţării
Bârsei.
PAG. 3

OMUL
SFINŢEŞTE LOCUL

Imperiul ouălor de la Râșnov.
O familie de medici veterinari
din Bran a ajuns să conducă
una dintre puținele ferme de
găini ouătoare din România,
care au supraviețuit regulilor
stricte impuse de Uniunea
Europeană.
PAG. 7

ECONOMIC

Una din 14 firme din Brașov
este în insolvență. În ultimii doi
ani, peste 2.100 de companii
braşovene au intrat în insolvenţă, ceea ce înseamnă
că 7% din cele peste 28.000
de firme braşovene se află la
un pas de faliment.
PAG. 10

În vreme ce acoliții lui Aristotel Căncescu se îmbogățesc, brașovenii sărăcesc.
Dacă în numărul trecut
„Gazeta Brașovului” a

arătat că președintele CJ
Brașov, plătește cu 51 de
euro/ mp gropile din asfalt
iată, mai nou, publicația
noastră dezvăluie că un

metru pătrat de construcție
costă 5.000 de euro. Culmea este că firma care a încasat acest preț aparține
liberalului Sebastian Grapă,

Retea Abonament

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

SMS
7476

Orange
și
Vodafone

care este și consilier județean! În acest timp, președintele Consiliului Județean susține că bugetul public al Consiliului Județean

Cuvânt cheie

2 luni

GZ2 nume și adresa destinatar

4 luni

GZ4 nume și adresa destinatar

6 luni

GZ6 nume și adresa destinatar

este sărac, astfel că primăriile din județul Brașov
sunt subfinanțate.

paginile 4-5

Număr scurt Cost comandă
3.1EUR+TVA
7476

5.1EUR+TVA
7.1EUR+TVA

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

*Important
Abonamentele în rețelele Orange și Vodafone se reînnoiesc automat la terminarea abonamentului curent cu aceeași
perioadă. Pentru a vă dezabona puteți trimite STOP cuvânt cheie (ex. STOP GZ2) la 7476 (cost normal:
0.05EUR+TVA/mesaj) și abonamentul nu se va mai reînnoi. Relații procedură comandă la: 031-8260012,tarif normal, lunivineri, program 10:00-18:00.
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Epidemie de rubeolă În judeţul Braşov, de la debutul epidemiei de rubeolă şi rujeolă
au fost confirmate de Institutul Cantacuzino peste 200 de îmbolnăviri, iar focare de
boală au fost identificate în zece şcoli din judeţ.

ON LINE

www.gazetabrasovului.ro

Liberalul Căncescu îşi face campanie
electorală prin intermediul bisericii
Bisericile din Braşov au
fost invadate de pliante în
care alături de poza Mitropolitului Ardealului, Laurenţiu Streza, apare şi cea
a preşedintelui Consiliului
Judeţean Braşov, Aristotel
Căncescu, şi a lui Mihai
Pascu, director în instituţie.
Căncescu a negat că ar fi
vorba de o campanie electorală mascată. „Scopul
pliantelor
este
să-i
convingem pe oameni prin
notorietatea noastră, prin
credibilitatea noastră să
doneze obiecte care nu le
sunt de folosinţă oamenilor
săraci şi eu cred că am
reuşit să facem acest lucru.
Nu ştiu, dacă cineva e deranjat de acest lucru poate să
ne spună“, a precizat
preşedintele CJ Braşov. El
a mai susţinut că anul
acesta a alocat 20 de miliarde de lei pentru sprijinirea bisericilor.

„Nu am împărţit
nimic”
„Prin politică ajutăm

6,5 milioane de euro
pentru un hotel din Predeal

Numărul hotelurilor şi pensiunilor scoase la vânzare pe
litoral şi în zonele de munte a
crescut cu 30% în acest an
faţă de lunile din toamnă.
Peste o sută de unități de
primire turiști își caută noi
proprietari, cele mai multe
fiind în județul Braşov.
Potrivit imobiliare.ro, preţurile variază între 11.000 de
euro și 6,5 milioane de euro.
Cel mai scump hotel scos
la vânzare în acest moment,
aflat în baza de date a portalului, este situat în zona
Clăbucet din Predeal. Proprietatea, un complex hotelier cu acces direct la una
din cele mai cunoscute pârtii din Predeal, este formată
din trei unităţi de cazare,
dispune de 50 de camere şi
o parcare de 40 de locuri.
Complexul este complet
echipat şi utilat pentru a fi

Programul „Solidaritatea brașoveană“ a fost pus la punct încă din decembrie 2011.

foarte mult biserica şi o
ajutăm în continuare. În
Campania electorală nu
mizăm foarte mult pe sprijinul bisericii sau pe vreun
sprijin divin. Acele pliante
nu sun făcute de noi. Eu
nu am împăţit absolut
nimic, nici nu ar fi firesc.
Încercăm să-i convingem

Editorial GB
Copacul cu nupuri
„Am nup! Pe data de șapte martie, anul acesta, mi s-a dat nup. Mai
Alexandru Ghiza
aveam încă un nup de acum cinci
ani de zile”, explica omul la postul de televiziune al
cărui proprietar este. Rezonanța sughițurilor unei
doamne care cică modera tocșoul, încercând să-și
completeze șeful cu fraze neterminate, era îngrozitor
de obositor. Așa că am închis sonorul. Buzele
țuguiate ale femeii îmbrăcate într-o rochiță roșie cu
volănașe sorbeau fiecare remarcă astringentă a interlocutorului. De altfel, fața zbârcită de grimase acre
a bărbatului de pe micul ecran semăna aproape perfect cu o lămâie stoarsă.
Până la urmă am închis și televizorul. Este greu
de privit așa ceva.
În tăcerea camerei rezona însă în continuare,
sacadat: „nup... nup... nup...”. Suna ciudat! Asemeni
bufniturilor seci ale nucilor care cad pe un acoperiș
de tablă. Poate chiar există un copac cu nupuri, mam gândit.
Dar oare cum or fi arătând nupurile ăstea? Or fi rotunde și lucitoare asemeni unor monezi sau grele și
înfoiate asemeni unor dosare? Și unde crește arborele care face nupuri. Să poată fi, oare, plantat direct pe Parchet? Sau poate este doar un arbust micuț
care crește într-un ghiveci pe pervazul geamului din
biroul politicianului... Numai că, la câte nupuri face,
sigur este copac cu tulpină puternică și coroană
generoasă, care crește în curtea ranch-ului unde își
petrece proprietarul lui timpul liber.
Sigur că aproape toți din cei câțiva telespectatori
ai postului de televiziune nu au priceput ce e ăla un
nup. Eu însă știu.
E o formulă juridică folosită atunci când este închis
un dosar penal. Când nu s-au „găsit” probe pentru
acuzațiile din dosarul întocmit de niște procurori scrie:
Neînceperea Urmăririi Penale. Asta e un nup! Iar
nupurile stau într-un fișet, nicidecum într-un copac.
Numai că, atunci când ele sunt așa de numeroase,
fantezia mea o ia razna.
Și cum imaginația mea e foarte bogată, îmi
închipui că, într-o bună zi, se va găsi cineva să scuture puțin copacul ăsta care, în loc de frunze are bani.
Nu de alta, dar din el s-ar putea să cadă și vreun
hoț care-și umple desaga de nupuri...

pe oameni că e o treabă
serioasă (campania de
donare – n.r.)”, a explicat
Căncescu la Realitatea Tv.
La finele anului trecut,
plenul CJ Braşov a aprobat
un parteneriat cu Mitropolia, prin proiectul „Soliodaritatea Bra-şoveană” prin
care urma să se creeze şase

centre de donaţii în judeţ, în
vederea întrajutorării persoanelor nevoiaşe. Atunci,
nu s-a luat în discuţie
tipărirea unor asemenea
pliante. Nici reprezentanţii
Mitropoliei şi nici cei ai
Protopopiatului Braşov nu
au vrut să comenteze
situaţia.

Nicolae Ţucunel candidează la
preşedinţia Consiliului Judeţean
Preşedintele Camerei de
Comerţ şi Industrie (CCI)
Braşov, Nicolae Ţucunel șia anunțat, săptămâna trecută,
intenţia de a candida ca independent pentru funcţia de
preşedinte al Consiliului
Judeţean Braşov.
Una dintre nemulţumirile
sale în ceea ce priveşte
administraţia judeţeană este
infrastructura la nivelul
Braşovului, de care i s-au
plâns toţi oamenii de afaceri
care au venit la CCI. „Suntem deficitari în privinţa infrastructurii de transport. Toţi
investitorii care ne con-

tacteaza la nivelul Camerei
de Comerţ şi Industrie ne
întreabă dacă există aeroport

sau au posibilitatea de a
ajunge la Braşov pe
autostradă. Apoi, suntem
deficitari şi în privinţa spiritului de organizare, din punct
de vedere asociativ. Un alt
punct slab sunt controversele
politice locale, cu efecte
dezastruoase pentru comunitate, pe care, în loc să o
adune, o dezbină”, a precizat
Ţucunel.
Țucunel mai este preşedinte al Şcolii Române de
Afaceri, filiala Braşov, şi al
Asociaţiei Forestierilor din
România, dar şi patron al
societăţii braşovene Forex.

Mică publicitate prin

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

Indicativ

Spațiu

GB

Tarif 3 EURO +TVA

Text mesaj

154 caractere
valabil în rețelele Orange,
Vodafone, Cosmote

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

www.gazetabrasovului.ro

dat în exploatare imediat.
Preţul la care este scos la
vânzare este de 6,5 milioane
de euro.
“Dacă în lunile de toamnă
în zonele turistice din România existau 70-80 de hoteluri
şi pensiuni scoase la vânzare
prin intermediul portalului, în
prezent, numărul acestora
este cu 30% mai mare, atingându-se un nou record al
ultimelor 12 luni pe acest
segment în ianuarie, când
numărul unităţilor turistice
scoase la vânzare online a
sărit de 100″, se arată într-un
comunicat al portalului imobiliar.
Peste 80% din oferta totală
de hoteluri şi pensiuni este
concentrată în cinci judeţe,
Braşovul conducând în clasamentul
naţional
după
numărul de oferte, cu 22,7%
din oferta totală.

Aproape 900
de posturi la
catedră

Din acest an, profesorii se
vor angaja direct la şcoala
unde vor să profeseze fără a
mai fi nevoie să treacă prin
„furcile caudine” ale examenului de titularizare.
Şcoala îşi va angaja direct
profesorii pe bază de examen şi interviu. Pe site-ul
dedicat
titularizării,
http://titularizare.edu.ro
/2012, inspectoratele şcolare judeţene din ţară au
afişat deja listele cu posturile care au o viabilitate
mai mare de patru ani, posturile care au o viabilitate
mai mică de 4 ani, posturile
incomplete şi posturile care
intră în restrângere.
În Braşov, sunt disponibile 267 de posturi cu viabilitate mai mare de patru
ani, alte 632 de posturi sunt
incomplete, dar pot fi combinate, pentru o normă
întreagă şi alte 82 de posturi
care sunt în restrângere.

www.gazetabrasovului.ro
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Subprefectul i-a predat funcţia… ginerelui După ce Carol Ambrus a fost eliberat din funcţie
deoarece a împlinit vârsta pensionării, UDMR a decis să-l numească în această funcţie pe
ginerele acestuia, respectiv pe actualul director al AJOFM Braşov, Romer Ambrus Sandor Mihal.

ON LINE
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www.brasov100la100.ro

Fonduri europene pentru
promovarea Cristianului
Comuna Cristian a iniţiat
anul trecut o serie de
proiecte prin care se doreşte
repoziţionarea localităţii pe
harta turistică a Ţării Bârsei.
Astfel, în acest moment în
Cristian se implementează
proiectul „Promovarea produselor turistice ale comunei Cristian”, finanţat
prin Programul Operaţional
Regional 2007-2013 , Axa
prioritară 5.

aflaţi în vizită în aceste
locuri.

Reîntoarcerea
la tradiţii

Sărbători
si festivaluri
„Proiectul prin care s-a
solicitat
finanţarea se
desfăşoară pe o perioadă de
doi ani, 2011-2012 şi
vizează promovarea produselor
turistice
ale
localităţii Cristian, prin organizarea de evenimente
cultural-artistice, de tipul
sărbători şi festivaluri, dar şi
editarea unor materiale
tipărite de promovare
turistică”, a afirmat primarul localităţii Cristian,
Serafim Dragoş.
În cadrul proiectului, anul
trecut, în luna august, s-a
desfăşurat prima ediţie a
festivalului Drumul Pâinii,
urmat de „Şezătoarea copiilor” în luna octombrie, iar
la finele lunii februarie, în

Promovarea turistică a comunei
a început încă de anul trecut

acest an, s-a reînviat obiceiul
tradiţional
al
comunităţii germane din
Cristian
–
Festivalul
Roainei.
Festivalul
„Drumul
Pâinii” este o adevărată sărbătoare a obiceiurilor, cântecelor şi tradiţiilor populare
din Ţara Bârsei, evenimentul fiind gândit pentru a promova elemente specifice ale
culturii de pe aceste me-

leaguri. Accentul programului cade pe evidenţierea
meşteşugurilor şi a gastronomiei locale, a artei
tradiţionale.
Festivalul „Şezătoarea
Copiilor la Cristian” reiterează obiceiul de altădată,
cu elementele unei şezători
autentice, un eveniment
dedicat copiilor de toate
vârstele atât din comunitatea locală cât şi turiştilor

Centru multifuncţional
şi educaţional, la Săcele
Localitatea Săcele va avea
în perioada următoare un
centru multicultural şi
educaţional, proiect care este
inclus în Planul Integrat de
Dezvoltare Urbană (PIDU).
Documentaţia
necesară
realizării investiţiei a fost
depusă, recent, la Agenţia
pentru Dezvoltare Regională
Centru (ADR) în cadrul
Planului Operaţional Regional Axa prioritară 1- Poli
de Creştere.

Totul pentru un
standard ridicat
de viaţă
“Una dintre preocupările
majore ale administraţiei
săcelene se axează pe realizarea de investiţii menite
să asigure confortul şi standard ridicat de viaţa
săcelenilor. Centrul va
cuprinde săli de spectacole,
cinematograf,
săli
de
conferinţe, săli pentru organizarea de activităţi culturale,
expoziţii, cercuri tematice”, a
susţinut primarul localităţii,
Radu Florea Nistor (foto).

Investiţia vizează executarea lucrărilor de renovare, de consolidare şi de
recompartimentare a clădirii
Corp A a fostului Grup
Şcolar de Construcţii montaj
şi amenajarea terenului aferent
clădirii.
Proiectul
prevede ca spaţiul să beneficieze de toate facilităţile
necesare pentru a asigura
accesabilitatea persoanelor
cu nevoi speciale.
“Aceste modificări vor fi
efectuate pentru a permite

www.gazetabrasovului.ro

populaţiei să acceseze
informaţii, să participe şi să
se implice în viaţa culturală
a localităţii. Vor fi organizate activităţi cultural artistice, activităţi sportive,
activităţi de studiu şi de formare profesională. Valoarea
proiectului se ridică la 10,9
milioane de lei, iar durata de
execuţie prevăzută este de
14 luni din momentul
semnării contractului de
finanţare”, a mai spus Radu
Florea Nistor.

Scopul principal al
proiectului este accesul nemijlocit al copiilor la tradiţii
şi la evenimente ce ţin de
viaţa satului. La prima
ediţie a festivalului s-au organizat spectacole de teatru
inspirate după poveşti
româneşti, ateliere de artă
tradiţională (modelare ceramică, pictură de icoane,
mânuire de marionete), concerte de muzică tradiţională.
Activităţiile proiectului
de promovare turistică a comunei Cristian constau şi în
realizarea de materiale
tipărite pentru atragerea şi
familiarizarea turiştilor cu
valorile locale, de tipul unei
reviste turistice a localităţii,
editarea unui album ce va
cuprinde istoria în imagini a
Cristianului şi o colecţie de
hărţi şi fotografii de epocă,
precum şi un DVD ce va
conţine un film documentar
„Cristian, între tradiţii şi
turism modern”. De asemenea, în cadrul proiectului
este prevăzută şi crearea
unui portal turistic cu
informaţii despre localitate.

Canalizare în cartierul
Tineretului din Cristian
Anul acesta, administraţia publică a comunei
Cristian a alocat resurse
financiare pentru demararea proiectului de extindere a reţelei de
canalizare menajeră a
cartierului Tineretului.
„Pe palierul dezvoltării infrastructurii se înscrie şi
realizarea sistemului de
preluare ape menajere,
prin extinderea reţelei de
canalizare din comuna
Cristian, cartierul Tineretului. În acest sens am
depus o cerere de
finanţare la Administraţia
Fondului pentru Mediu,
care ulterior a fost
direcţionată către Ministerul Mediului şi Pădurilor
– Direcţia Generală de

Investiţii, pentru a fi
evaluată pe Programul
Naţional de Dezvoltare a
Infrastructurii (PNDI).
Fiind vorba de un proiect
de
850.000 de euro,
Primăria Cristian a înaintat în regim de urgenţă
acordul pentru finanţarea
în cadrul PNDI”, ne-a declarat viceprimarul comunei Cristian, Octavian
Buta.
Cartierul Tineretului
dispune la ora actuală de
alimentare cu apă potabilă
şi reţea de curent electric,
la care se va adăuga, în
acest an şi reţeaua de
canalizare menajeră ce va
însuma o lungime de 7000
metri liniari şi se va executa cu conducte din PVC.

Sistem de iluminat
public, la Codlea
Anul acesta, una dintre
investiţiile importante din
Codlea este execuţia unei
noi instalaţii de iluminat
public a cartierului Colorom. Costurile estimative ale acestei investiţii
se ridică la valoarea de
852.560 lei. Proiectul
prevede montarea unor
stâlpi de iluminat moderni
şi reînnoirea reţelei electrice aferente, respectiv
proiectarea şi execuţia de

lucrări specifice. Pentru
realizarea acestei lucrări,
autoritatea locală a făcut
un studiu de fezabilitate, a
cărui valoare este de
546.620 lei, fără TVA.
Contractarea
este
preconizată pentru luna
mai, iar timpul de
execuţie al lucrării de
refacere a instalaţiei de
iluminat din cartierul Colorom va fi de maximum
trei luni.

Lucrări de reabilitare a
reţelei de apă, la Zărneşti
Proiectul de Reabilitare a
Reţelelor de Apă şi
Canalizare continuă în
acest an și va fi prelungit
până în anul 2014 datorită
contextului economic. Vor
fi finalizate colectorul şi
vor începe lucrările de
branşare la reţeaua de
canalizare a străzii Izvorului şi străzii Gării, precum
şi continuarea colectorului
pe strada Şcolii. „Se vor
executa branşamente pe
strada Mare, de la
intersecţia DN 73A cu
strada Câmpului, până la
intrarea în oraş, pe
porţiunea
nereabilitată.
Pentru strada Brazilor este
prevăzută montarea unei
staţii de pompare şi racordarea acesteia în colectorul
de pe strada Mare. Şi pentru strada Carpaţi sunt programate anul acesta lucrări
pentru montarea colectorului şi a branşamentelor
necesare. Sunt prevăzute
lucrări de canalizare şi în
cartierul Tohanul Nou, pe
strada Unirii, prin executarea colectorului şi ulterior a branşamentelor“, a

www.gazetabrasovului.ro

explicat primarul Zărneștiului, Dorel Bârlădeanu (foto).
În anul 2012, pentru a
deveni operativă reţeaua de
canalizare de pe străzile
Crivina, Curmăturii, Salciei, Digului, Bratu Baiu se
se va instala o staţie de
pompare în spatele Centrului Multifuncţional (Baia
Comunală). Pentru strada
Prundului lucrările la
montarea colectorului vor
continua, iar după finalizarea acestuia se va
proceda la executarea
branşamentelor. Lucrări de
canalizare sunt prevăzute şi
pe străzile Ion Creangă,
Ştefan cel Mare, Măgurii,
Topliţa şi 13 Decembrie.

Staţie
de pompare a apei
În domeniul distribuţiei
şi aducţiunii apei potabile, pe strada Celulozei
vor fi executate lucrări de
acest gen. Anul acesta
este prevăzută şi construirea unei staţii de pompare
în
vederea
alimentării cu apă potabilă a locuitorilor de etnie
rromă din strada Deal. De
asemenea, tot în domeniul protecţiei mediului,
unde au fost relizate
lucrări de reabilitare a
trotuarelor şi spaţiilor
verzi, vor fi amenajate şi
ţarcuri speciale pentru
ghenele de gunoi.

www.gazetabrasovului.ro
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ANCHETĂ

Din ciclul: Se jură că nu fură şi l-am prins cu raţa-n gură
Deşi cu fiecare ocazie când îşi acuză adversarii politici de ilegalităţi nu uită să se jure că el
respectă cu sfinţenie legea în tot ceea ce face, preşedintele CJ a cheltuit sume fabuloase din
banul public în contracte cel puţin dubioase, dezvăluite, număr de număr, de „Gazeta Braşovului”.

Milioane de C din
coleg de partidde
Consilierul judeţean Sebastian Grapă primeşte sume
În 2008, în plină campanie
electorală pentru alegerile parlamentare, preşedintele Consiliului Judeţean, Aristotel
Căncescu, a inaugurat cu mare fast centrul de informare
turistică de la Săcele. Bineînţeles, trustul său de presă,
precum şi alte instituţii massmedia „prietene” au prezentat
evenimentul drept o uriaşă realizare care urma să aibă o
contribuţie majoră la promovarea turistică a judeţului.
În spatele acestei inaugurări, însă, stau lucruri incredibile care au avut ca rezultat, în
martie 2012, existenţa – undeva la ieşirea din municipiul
Braşov, alături de şoseaua ce
duce spre Bucureşti, a unei
clădiri părăginite. Pe ea însă,
autorităţile judeţene nu au
uitat să îşi pună obişnuitul
panou autolaudativ, pe care
tronează numele „importantului” ctitor, nimeni altul
decât Aristotel Căncescu.

Asociaţie
înfiinţată de CJ
În 2006 Consiliul Judeţean
Braşov a înfiinţat „Asociaţia
pentru Promovarea şi dezvoltarea Turismului din Judeţul Braşov (APDT) având
ca scop dezvoltarea şi promovarea, atât în ţară cât şi în
străinătate, a turismului din
judeţul Braşov. În această
asociaţie au calitate de membri fondatori Judeţul Braşov,
reprezentat de către preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Aristotel Căncescu, municipiul Săcele, comuna Vama
Buzaului etc. În 29.11. 2006
APDT a încheiat cu SC Distrikem SRL contractul de
execuţie numărul 69 pentru
construcţia a două centre de
informare turistica, la Săcele
şi Sâmbăta de Sus. Valoarea
contractului a fost stabilită la
376.266 lei.

O nouă încredinţare
directă
Daca instituţia Consiliului
Judeţean ar fi dorit să construiască un astfel de centru ar
fi trebuit să organizeze o licitaţie publică. Însă faptul că sa înfiinţat o asociaţie privată,
finanţată cu bani publici, a oferit posibilitatea unei încredinţări directe a lucrărilor.
Astfel, Aristotel Căncescu,
în calitate de preşedinte a
Consiliului Judeţean dar şi al

Așa arată clădirea ridicată de firma lui Grapă și plătită de Consiliul Județean cu 5.000 de euro/ metru pătrat

APDT a „ales” firma SC Distrikem SRL pentru executarea
lucrărilor. Întâmplător sau nu
această firmă aparţine consilierului judeţean PNL, Sebastian Grapă, cunoscut ca şi
omul de încredere a lui Aristotel Căncescu atât în PNL cât
şi în Consiliul Judeţean. Practic, în acest fel, s-a bifat o
nouă încredinţare directă către
către un apropiat al preşedintelui CJ, aşa cum s-a întâmplat şi în alte ocazii, după
cum a mai demonstrat „Gazeta Braşovului”.

Clădire ridicată
pe terenul altuia
Căncescu a dispus începerea lucrărilor prin comanda
de demarare lucrări, nr 175
din 27.08.2007, după prima
plată parţială în avans în cu-

antum de 166.600 lei, în condiţiile în care se cunoştea faptul că la data respectivă nu
existau autorizaţii de construire, deoarece terenul aparţinea
unor persoane private. La acea
vreme, Jonas Andras, viceprimarul municipiului Săcele,
declara în presa locală: „noi
am eliberat doar certificatul de
urbanism pentru această
construcţie şi, deşi au fost
obţinute toate avizele pentru
utilităţi, nu am putut elibera
autorizaţia de construire,
fiindcă nu este reglementată
situaţia juridică a terenului”.
Cu alte cuvinte, reprezentanţii
administraţiei judeţene au pornit investiţia, au finalizat-o,
după care au constatat că
parcela de pământ pe care s-a
realizat Centrul are un alt proprietar. Ba mai mult, respectivul lot face şi obiectul unui

litigiu dintre două persoane
private, proces nefinalizat.

5.000 de euro/ metrul
pătrat de construcţie!
În aceste condiţii nu e de
mirare că aproximativ 3 miliarde lei vechi (n.r. cu tot cu
suplimentările ulterioare, se
pare că suma a ajuns la 8 miliarde de leiu vechi), bani publici, s-au transformat într-o
cotineaţă dărăpănată, murdară
şi nefolosită din ziua inaugurării! La un simplu calcul constatăm că metrul pătrat al
cotineţei a fost de aproximativ
5.000 euro! Dacă ar fi fost
constuită din aur nu ar fi ajuns
la acest preţ, dar ce contează
când Căncescu plăteşte, dar nu
de la el ci din banii dumneavoastră! Doar nu era pentru prima dată, ca să-i tremure

mâna.

Firmă băgată
în faliment
Irosirea banului public a
fost posibilă prin încredinţarea directă a contractului de
lucrări consilierului judeţean
PNL Sebastian Grapă. În
cazul în care CJ ar fi organizat
o licitaţie publică primul lucru
verificat ar fi fost situaţia juridică a terenului. Aşa, Sebastian Grapă s-a apucat de
construit pe terenul altuia iar
după finalizarea lucrărilor ...
şi-a băgat firma în faliment!
Probabil să scape de responsabilitatea juridică. În 20.
11.2009 Sebastian Grapă, în
calitate de asociat, a început la
Tribunalul Braşov procedurile de faliment, proceduri
finalizate în 14.12. 2011.

(dosar numărul 9058/62/
2009). „În temeiul art.131 din
Legea privind procedura
insolvenţei, Dispune închiderea procedurii insolvenţei
debitorului SC DISTRIKEM
SRL şi radierea acestuia din
registrul comerţului”, se arată
în soluţia cazului de faliment.

Acelasi model
de faliment
Acelaşi model – bani publici
daţi prin asociaţie şi apoi falimentarea firmei a fost folosit
de Sebastian Grapă şi în cazul
contractului nr 72 din
06.12.2006 în valoare de
226.750 lei. De această data
Grapă a folosit firma SC CO &
M SRL. Obiectul contractului
nr. 72 între Consiliul Judeţean
(prin APDT) şi SC CO & M
SRL a fost „realizarea şi finalizarea lucrărilor de amena-
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zile de la demararea cercetărilor privind sumele obţinute de Grapă de la Consiliul Judeţean.
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buget oferiţi unui
către Căncescu
uriaşe din banii publici pentru lucrări fără sens
u Firmele lui Grapă băgate în faliment
Conform tabelului definitv al creantelor, SC CO & M SRL datorează bugetului de
stat suma de 58.872lei privind taxe şi impozite neachitate. Lista mai cuprinde: BRD
– 2.135.308 lei şi 213.214 euro, Banc Post 56.031 lei, salariaţi 10.413 lei etc.
O altă firmă care a fost băgată în faliment, şi în care soţia lui Sebastian
Grapă deţine calitatea de administrator şi asociat, este SC Revecom SRL.
În 03.06.2010 a fost deschis dosarul de însolvenţă număr 5970/62/2010
pentru această firmă. În data de 15.02.2012 Tribunalul a admis cererea
formulată de către administratorul judiciar TOP EXPERT SPRL dispunând
intrarea în procedura falimentului a debitorului SC REVECOM SRL. Această
societate comercială are o datorie de 75.910 lei la bugetul statului.
SC Ebola SRL având ca administrator şi asociat pe Grapă Sebastian şi-a început procedura de insolvenţă în 28.05.201 (dosar număr 5735/62/2010) şi are
datorii la bugetul de stat în valoare de 34.492 lei. Deasemenea Sebastian Grapă
este dator foştilor salariaţi 2346 lei, salarii restante. Sebastian Grapă, în calitate
de administrator şi asociat a cerut insolvenţa şi societăţii Ansemagnum SRL, la
data de 29.07.2010 (dosar număr 7993/62/2010, Tribunalul Braşov).

Firma consilierului
Sebastian Grapă, acolitul
lui Căncescu, a încasat
de la bugetul județului
5.000 de euro pentru
un metru pătrat
de construcție!

u Peste 17 milioane de euro în 4 ani!
Liberalul Sebastian Grapă, în calitate de consilier judeţean, a beneficiat de
la Consiliul Judetean, prin dărnicia suspectă a şefului său de partid,
preşedintele CJ, Aristotel Căncescu, de lucrări în valoare aproximativă de
59.604.587 lei, peste 17 milioane de euro, aşa cum rezultă de pe siteul
Ministerului de Finanţe. Toate aceste sume au fost obţinute doar în 4 ani!
2006
Distrikem

7.571.095 lei

2007

2008

6.862.835

6.729.211

SC CO & M SRL 3.542.540

4.338.807

19.328.496

REVECOM

487.516

785.319

422.370

SC Ebola SRL

851.224

199.698

250.383

Total

59.604.587 lei (peste 17 milioane de euro, la cursul din ani respectivi)

CJ, creditor la o firmă
intrată în faliment
Nu se ştie exact ce a construit Sebastian Grapă cu
banii primiţi, cert este însă că
în 13.05.2010, la Tribunalul
Braşov, au început procedurile de intrare în insolvenţă a
SC CO & M SRL, iar unul
din creditori este Judeţul Bra-

şov (dosar numărul 5034/
62/2010). Firma consilerului
Grapă nu a făcut nimic deşi
şi-a încasat banii, apoi a fost
băgată în faliment, producând
mari prejudici C.J Braşov. Cu
alte cuvinte, Aristotel Căncescu i-a dat subalternului său
de la PNL, Sebastian Grapă,
mari sume de bani din bugetul
Consiliului Judeţean. Este
vorba despre peste 17 milioane de euro, obţinuţi de
firmele lui Grapă în numai 4
ani (2006-2009).

Curtea de Conturi şi
ANI nu reacţionează
Este ciudat cum instituţiile
statului, şi anume Curtea de
Conturi şi ANI n-au reacţionat până acum nici la fraudarea bugetului CJ, nici în
cazul conflictului de interese
a consilierului judeţean Se-

bastian Grapă care a avut numeroase lucrări cu instituţii
publice subordonate Consiliului Judeţean. Toate acestea
rezultă şi dintr-o sesizare
făcută instituţiilor abilitate de
Prefectura Braşov în 2010.
Potrivit art.121, aliniatul a,
din Legea nr 78 /2000 sunt
pedepsite cu închisoarea de la
1 la 5 ani următoarele fapte
dacă sunt săvârşite în scopul
obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori
alte foloase necuvenite: efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ,
incompatibile cu funcţia,
atribuţia sau însărcinarea pe
care o îndeplineşte o persoană
ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea
funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale.

7.986.345
248.748

Dovada
conflictului de
interese: soţia
lui Sebastian
Grapă, Maria
Monica,
figurează ca
asociat în firma
CO & M care a
obţinut de la CJ
aproximativ 6
milioane de euro

Sesizarea făcută de Prefectură către Agenția Națională de Integritate (ANI)

jare a cinci puncte de informare
turistică” (art. 2.1 din contract).
Prin ordinul de plată nr 6 din
27.07.2007 APDT Braşov a
acordat SC CO & M SRL un
avans în valoare de 158.723 lei,
sumă ce a reprezentant aproximativ 70% din valoarea totală
a contractului! Avansul maxim
care putea să fie acordat executantului lucrărilor era de 30%
şi nu de 70% conform
dispoziţiilor art. I Anexa nr 1
din H.G. nr 264/2003.

2009

Preţuri umflate
În plângerea Prefecturii se
menţionează şi lucrările executate de firmele aparţinând
lui Sebastian Grapă şi rudelor
sale: reabiltare şcoală generală, construire dispensar uman în comuna Beclean,
reabilitare sediu primărie în
comuna Hârseni, reabilitare
grădiniţă, amenajare trotuare
în comuna Mândra, reabilitare
cămin şi grădiniţă în comuna
Recea, modernizare şcoală şi
grădiniţă în comuna Şinca
Nouă, renovare cămin cultural
în comuna Viştea, construire
bază sportivă în comuna Voila, reabilitări drumuri judeţene pentru co- munităţile
de rommi etc. Ca să vă faceţi
o idee a modului cum s-au
drenat banii publici, sursele
noastre spun că un WC la o
şcoală dintr-o comună a fost

construită de Sebastian Grapă
cu aproximativ 100.000 de
euro iar un gard, care s-a dărâmat a doua zi, a fost construit
cu 50.000 euro! Se suspectează ca toate lucrările executate de Grapă pentru instituţiile publice au fost făcute
la preţuri de 5-10 ori mai mari
decât cele reale.

Dosare penale
Urmare a acestor sesizari
pe masa de lucru a procurorilor DNA şi a Parchetului de
pe lângă Judecătoria Braşov
se află în curs de cercetare
mai multe dosare penale sub
aspectul săvârşirii unui cumul
de infracţiuni deosebit de
grave, cu prejudicierea bugetului public de către Sebastian
Grapă şi Aristotel Căncescu.
Suspect mai este şi faptul că,
după 4 ani în care a primit

aproximativ 17 milioane de
euro de la Aristotel Căncescu,
prin Consiliul Judeţean, Sebastian Grapă şi-a băgat
firmele în faliment. De altfel,
şi Aristotel Căncescu a fost
acuzat că şi-a falimentat firmele pentru a nu plăti datoriile la bugetul statului şi către
terţi creditori. În acest fel, urmele unor ilegalităţi sunt
şterse definitiv. Grapă a controlat de-a lungul ultimilor ani
cel puţin 30 de societăţi comerciale prin care derulat contracte de milioane de euro din
bugete publice ale CJ şi primăriilor din Ţara Făgăraşului.
Cert este că prin acest stil de
afaceri, Sebastian Grapă a
păgubit Consiliul Judeţean şi
bugetul statului cu sume impresionante iar noi ne-am pricopsit cel mult cu clădiri în
genul celei de la Săcele.
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„Un om mare, cu o inimă prea mare, cu mintea prea departe pentru cei care
judecă oamenii după aparenţe. Înalt, atletic, bine legat, ochi mari căprui,
ten uşor închis, privire blândă, un băiat de pus pe rană”
Postare pe site-ul dedicat memoriei lui Spidu, semnată „noi, băieţii”

Globe trotter printre nori

u Călătorul brașovean Răzvan Antonescu a murit de malarie în Kenya
„L-am cunoscut pe Spidu
într-o iarnă, acum ani de zile,
în Braşov. Până să-l întâlnesc
credeam că sunt cel mai sonat
om din lume”. Aşa începe
postarea in memoriam
Răzvan Antonescu aka.
Spidu, un excentric şi curajos
globe trotter braşovean, care
acum călătoreşte nestigherit
printre nori, după ce a fost
răpus de malarie, în expediţia
din Kenya. Deşi a murit în 30
decembrie, abia zilele trecute
trupul său şi-a găsit odihna
veşnică în pământul natal.

Înmormântat după mai
mult de două luni
Răzvan a plecat în Kenya
în octombrie 2011, întrucât
îşi dorea puţină linişte, după
cum ne-a explicat mama lui.
Nu ştia că îşi va găsi acolo
liniştea veşnică.„Nu ştiu ce
voi face odată ajuns în
Kenya. E o surpriză şi pentru
mine. Mă întorc în România
pe 20 ianuarie. Vin special ca
să mai prind ceva zăpadă.
Apoi, în aprilie, vreau să
merg la Cercul Polar, în Finlanda sau în Rusia, după care
cobor spre Moscova, m-aş
duce în Delta Volgăi, apoi în
Kazahstan, intru înapoi în
Rusia, prin Mongolia, trec
prin Podişul Tibet, Nepal,
India, Pakistan, Iran, Turcia,
Bulgaria şi România. Călătoria asta va dura vreo 7-8
luni, dacă totul iese bine”, îşi
făcea planul braşoveanul.
Decedat în penultima zi a
anului trecut, corpul neînsufleţit al lui Spidu, Spidosu
sau Spiduţă (de la speed viteză), cum obişnuiau să-i
spună prietenii, datorită energiei şi neastâmpărului care îl
caracterizau, a fost adus acasă
abia la începutul lui martie,
după săptămâni întregi de
luptat cu birocraţia

Căutând o bere
în India
Prea energic pentru a sta
într-o singură ţară, Răzvan a
a decis în urmă cu cinci ani că
nu-şi mai poate irosi viaţa,
aşa că şi-a făcut câteva bagaje
şi a plecat, pentru trei luni,
taman în India. A fost doar
„gustarea” care i-a deschis
„apetitul” pentru excursii. Au
urmat numeroase călătorii în
ţări din America de Sud,
Africa şi Europa.
Despre prima călătorie
povestea, amuzat, cum a fost
nevoit să umble zile întregi
pentru o bere: „Am ajuns în
New Delhi, dar acolo nu se
putea sta, aşa că am fost îndrumat spre graniţa cu Pakistan. Indienii au foarte multe
sărbători, cred că mai multe
decât zilele anului, aşa că
acolo am nimerit la «Beautiful Festival», la care se
adunaseră milioane de oa-

Trupul lui Răzvan a ajuns în țară abia în luna martie

meni... De bere, nici n-a putut
fi vorba, pentru că nu se
servea în acele părţi. Am fost
trimis la 30 de kilometri
distanţă, dar m-am întors în
New Delhi, iar de acolo mam îndreptat spre Goa. Acolo
era «dry day» (zi în care era
interzis alcoolul), pentru că
era sărbătorit prinţul. Din
fericire, am primit, până la
urmă, o sticlă, aşa, pe sub
mână”.

„Nu era genul care
să moară în pat”
„Spidu era un trăznit şi
jumătate: alerga la maraton,
era instructor de ski, era certat
cu societatea şi mai ales cu
regulile ei. Casa sa arăta întrun mare fel, după cum îi arăta
probabil şi mintea” rememorează râzând şi plângând
prietenii lui Răzvan. „Spidu a
plecat pe Kilimanjaro, singur,
fără să zică nimănui, că tot îi
plăcea să cutreiere prin întreaga lume. Austria, India,
Tailanda, Kenya, Tanzania,
nici o destinaţie nu era prea
departe pentru el. Soarta a
făcut ca vulcanul Kilimanjaro
să fie ultima sa destinaţie de
călătorie. Am primit vestea
ieri, şi azi nu am fost bun de
nimic. Spidu, care era sufletul
petrecerii, nu mai este printre
noi, nu mai râde cu baieţii
(evident, cu un whisky pe
buze pe post de unguent). Cu
toate astea, într-un fel mă
bucur că s-a întâmplat aşa:
Spidu nu era genul de om
care să moară în pat, cerând
un pahar cu apă. A murit
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demn, acolo unde îi plăcea,
făcând ce-i place”, mai scriu
prietenii pe site.

Cartea-grenadă, pe un
sul de 25 de metri
Spidu a lăsat în urmă o
carte neconvenţională, scrisă
pe o foaie de hârtie de... 25 de
metri lungime, rulată şi arsă
pe margini, apoi uşor ceruită.
Lucrarea a fost realizată
alături de o bună prietenă dea sa, cu care a călătorit pentru
câtva timp, pe durata şederii
în America de Sud. Cu excentricitatea caracteristică,
Răzvan nu s-a mulţumit să-i
dea aspectul de vechi, aşa că
a învelit sulul cu o sfoară, să
arate a... grenadă. În final,
pentru că ideea cărţii le-a
venit „la o bere”, a ornat un
capăt al acesteia cu un dop.
„Am ales să numim cartea
«333 de zile cu capul în jos»,
pentru că eu am stat opt luni
în America de Sud, iar Liana
trei, împreună având aproximativ 333 de zile, iar «cu
capul în jos» se referă la faptul că eram în emisfera
sudică”, explica el. «333 de
zile cu capul în jos» nu se
vinde în librării. În fapt,
cartea a fost făcută doar în 55
de exemplare, din cauza
dificultăţii de realizare şi a
costurilor de producţie. Este
minuţios să creezi o asemenea carte. Am stat foarte mult
până am tăiat fiecare foaie la
dimensiunea necesară, apoi
până am ars-o. Am vândut 25
de bucăţi, am mai făcut şi
câte un cadou. Am avut

lansări în Bacău, Bucureşti şi
Braşov”, povestea, înainte de
plecarea în Kenya, braşoveanul. Preţul unui exemplar
se ridica la 100 de lei.

Nu a apucat să scoată
a doua carte
Printre istorisirile sale se
numără experienţa de a lucra
pe o plantaţie de cafea şi cea
de elev la o şcoală de somelieri în Argentina. Pentru a
împărtăşi cu ceilalţi trăirile
din excursia în Kenya,
Răzvan avea de gând să
scoată o a doua carte, în care
să insereze călătoria aceasta
şi una sau două aventuri anterioare, printre care şi cea
din India. Vorbise cu o
prietenă, care să se ocupe de
scris şi de tradus în limba
engleză. De-a lungul anilor,
braşoveanul a mai fost în
Malaysia, Cambodgia, Thailanda, pe „drumul lui Iacob”,
şi în multe alte ţări din Asia,
America de Sud şi Europa.
Viaţa braşoveanului a fost
plină de aventuri palpitante şi
liberă de orice constrângeri,
aşa cum şi-a dorit: A fost 21
de zile pe Amazon, unde l-au
chinuit ţânţarii, a fost în Peru,
în parcul alpin Huascaran. A
cunoscut ospitalitatea oamenilor din Columbia. A stat la
o familie care îşi cumpărase
un domeniu undeva în zona
Cafetera. „Am făcut mii de
chefuri la viaţa mea şi credeam că le ştiu pe toate, dar
în călătoriile mele am aflat că
nu este chiar aşa”, spunea
Spidu.
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Răzvan „Spidu” și-a povestit experiențele într-o carte
scrisă pe o foaie de 25 de metri lungime.

uCe este „drumul lui Iacob”

Drumul lui Iacob (în galiciană Camiño de Santiago) este numit drumul străbătut de pelerini prin
diferite țări ale Europei pentru a ajunge la mormântul apostolului Iacob din Santiago de Compostela, Spania. În primul rând sub acest termen
se înțelege „Camino Francés” care este un drum
medieval principal care leagă regiunea Pirineilor
cu mormântul apostolului, traversând orașele
Jaca, Pamplona, Estella, Santillana del Mar, Burgos și León. Drumul a luat naștere în prima
jumătate a secolului al XI-lea. În anii 1970-1980
are loc o reactivare a pelerinajului la mormântul
lui Iacob, iar în anul 1993 drumul principal de pe
terioriul Spaniei este declarat patrimoniu mondial
UNESCO. Pe teritoriul Franței există patru
ramificații ale „Drumului lui Iacob” spre Spania.
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Imperiul ouălor

u O familie de medici
veterinari din Bran a
ajuns să conducă una
dintre puținele ferme de
găini ouătoare din
România, care au
supraviețuit regulilor
stricte impuse de Uniunea Europeană

Ionuț (foto medalion, 29
de ani) și Vlad (26 de ani)
Neagu, împreună cu părinții
lor, au avut curajul să facă
credite peste credite, iar
acum se pot mândri cu un
adevărat „imperiu“ al
ouălor.
Ferma Regalina s-a născut cu multă greutate pe
locul fostei ferme de păsări
de la ieșirea din Râșnov
spre Zărnești. Era prin 1994
când familia Neagu a început afacerea. „Inițial,
părinții au avut o farmacie
veterinară, mama se ocupa
de ea, împreună cu un coleg
din Constanța. Mulți cumpărători nu aveau posibilitatea să plătească cu bani și
atunci plăteau în compnesare cu pui de carne sau cu
ouă și așa le-a venit
părinților ideea să creștem
și noi, să producem așa
ceva“, povestește Ionuț
Neagu, care este medic veterinar, la fel ca și tatăl și
bunicul lui. Fratele mai mic,
Vlad, a studiat economia,
așa că, în firmă, treburile
sunt bine împărțite între cei
doi.

Au cumpărat
o fermă de stat
Cu mare greutate, familia Neagu a reușit să
cumpere fosta fermă de
stat și a început investițiile.
Inițial au avut o singură
hală în care au crescut pui
pentru carne. Prin 20022003, s-au reorientat spre
găini ouătoare, iar acum au
patru hale populate cu
70.000 de găini, care produc zilnic 63.000 de ouă.
„Am avut o hală, apoi
două. Am accesat două
proiecte SAPARD, iar din
primul, în valoare de
500.000 de euro, am dotat

Deși afacerea se ridică la câteva milioane de euro, ferma are doar nouă angajați.

primele două hale. În 2010
am accesat alt proiect, în
valoare de 1,6 milioane de
euro, pe care îl finalizăm
anul acesta. Din acest
proiect am reușit să
modernizăm halele cu utilaje agreate de Uniunea
Europeană, să le dotăm cu
cuști îmbunătățite, am construit o hală pentru tineret,
stația de sortare, magazinul
de prezentate, dar și alte
investiții“, mai spune Ionuț
Neagu.
Noua hală „de tineret“
construită prin acest proiect
este, de fapt, o fermă
serparată ce urmează să fie
populată cu 80.000 de
puicuțe de o zi, care, treptat,
vor înlocui găinile din restul
halelor.

Vor o fabrică de
furaje combinate
Întreaga fermă de la
Râșnov se întinde pe o
suprafață de 13.000 de

metri pătrați. Iar planurile
de extindere continuă. Familia Neagu a cumpărat un
teren de 8.000 de metri
pătrați chiar lângă fermă și
vrea să constuiască aici o
fabrică de furaje combinate,
pentru a nu mai cumpăra
din alte părți hrană pentru
păsări. Și pentru această
investiție se bazează tot pe
fonduri europene pentru că
altfel nu ar avea din ce bani
să ridice fabrica. „Nu poți să
lucrezi fără credite în
agricultură. Te mai ajută și
statul, există subvenții, dar
tot e greu. Din acest ultim
proiect SAPARD, 65% din
credit e nerambursabil,
practic am primit un milion
de euro, iar diferența am
pus-o noi“, a mai explicat
Ionuț Neagu.

Fermă
supravieţuitoare
Ferma din Râșnov este
printre puținele din Brașov

Magazinul din fața fermei este făcut după modelul băcăniilor din străinătate

și chiar din țară care produce ouă conform cerințelor impuse, de anul
acesta, de Uniunea Europeană. Foarte multe dintre crescătoriile româ-nești
au fost închise de la 1 ianuarie 2012 pentru că nu au
reușit să facă investițiile
necesare pentru ca să
ajungă la standardele impuse de UE. „În acest moment, fermele din țara
noastră asigură doar 30%

din necesarul de ouă la
nivel național“, explică
medicul veterinar.
Ouăle de la Râșnov
ajung, deocamdată, doar în
județul Brașov, în 150 de
magazine, dar și la pensiunile și hotelurile din zona
Branului. La intrarea în
fermă există și un magazin
de prezentare unde localnicii nu ezită să vină să
cumpere ouă la preț de
producător, respectiv 0,68

lei bucata. Tot aici găsesc
carne de pui sau de curcan
de la două ferme din
Codlea, cu care Regalina sa asociat într-o cooperativă. Acesta a fost unul
dintre marile avantaje ale
fermei, pentru că atunci
când s-au cumpărat noile
utilajele pentru hale, negocierile s-au purtat la un
loc cu celelate două ferme,
astfel s-au putut negocia
foarte bine prețurile.

uAu vrut rotiserie, dar s-au ales cu pensiune

Familia Neagu a ajuns treptat de la o pensiune la trei unități de cazare în Bran
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După ce afacerea cu puii de carne începuse să meargă bine, familia Neagu
s-a gândit să dea o nouă lovitură deschizând o rotiserie în Bran, unde să
poată vinde puii pe care îi creștea la Râșnov. A făcut proiectul, iar când a
aflat că clădirea în care urma să fie rotiseria trebuie să aibă șarpantă pentru
a putea fi construit și acoperiș, planurile s-au schimbat. „Am zis să facem
și câteva camere și etaj. Am făcut un nivel și apoi încă unul. Acum sun 12
camere. Am renunțat la ideea de rotiserie, avem restaurantul pensiunii,
unde, o vreme, am avut doar preparate din pui“, își amintește Ionuț Neagu.
Nici cu pensiunea nu a fost ușor, pentru că atunci când clădirea a ajuns „la
roșu“ banii s-au terminat. „După ce a fost la roșu, ne-am dat seama că nu
putem să finalizăm, că nu avem bani și am accesat un proiect SAPARD, în
valoare de 200.000 de euro. Acela a fost primul proiect pe care l-am accesat, prin 2002“, completează Ionuț. Pensiunea merge foarte bine, iar, în
timp, familia Neagu a mai constuit încă două pensiuni în zona Branului.
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Acţiunea trebuia să fie rapidă şi atotcuprinzătoare. Planul era simplu, chiar foarte simplu, dar eficient şi
şocant. Pentru un timp foarte scurt se paraliza totul, regele şi guvernul fiind scoşi din joc cu desăvârşire”
Fragment din romanul „Vinerea Neagră”, de Doru Munteanu

A vrut să-l asasineze

u Făgărășanul Octavian Fleșariu a participat la un complot împotriva
Regelui Carol al II-lea, condus de un văr de-al său

Victor Precup, ofiţer în armata austro-ungară a fost cel care a pus la cale complotul împotriva lui Carol al II-lea

Grupul atentatorilor la proces (primii din stânga,
Precup şi Fleșariu), într-o fotografie publicată
de „Realitatea ilustrată”

Escapadele amoroase ale
Regelui Carol al II-lea au
rămas în istorie. La vemea
lor, au provocat însă nenumărate scandaluri. Mai mulţi
ofiţeri transilvăneni, printre
care şi Octavian Fleşariu, au
decis să rezolve problema
printr-un atentat.

Cine a fost Octavian
Fleşariu?
Tânărului căpitan Octavian Fleşariu, originar din
Făgăraş, a participat în 1934
la un complot împotriva
Regelui Carol al II-lea, condus de vărul său, colonelul
Victor Precup. Mai mulţi

ofiţeri, indignaţi de promiscuitatea în care trăia regele,
au decis să-l înlăture de la
conducerea ţării. Complotul
a eşuat. Octavian Fleşariu a
fost arestat. A făcut 7 ani de
temniţă grea la Doftana.
După venirea comuniştilor la
putere, s-a retras cu familia la
Braşov. Aici a murit în 1992.
Şi-a trăit ultimii ani cu nostalgia tinereţii aventuroase.

Amantă şi politică
În 1927, Regele Ferdinand
a murit. Tronul îi revenea de
drept lui Mihai, un copil de
doar 6 ani. Situaţia politică
instabilă i-a făcut pe politi-
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Victor Precup l-a cunoscut
pe Gheorghe-Gheorghiu Dej în închisoarea
Doftana unde a fost închis

Precup a fost copilotul avionului care a dus
românilor adunaţi la Blaj mesajul moldovenilor
de pe ambele maluri ale Prutului referitor la Unire

cieni să-l recheme pe Carol
al II-lea în ţară. După mai
multe aventuri ruşinoase,
acesta fugise împreună cu
amanta lui, Elena Lupescu, la
Paris. Primul-ministru, Iuliu
Maniu, a delegat un tânăr
ofiţer, Victor Precup, să se
ocupe de revenirea lui Carol.
Una dintre condiţiile impuse
viitorului rege a fost
renunţarea la legătura cu
Elena Lupescu. Carol a fost
de acord.

poate călca cuvântul”, gândea tânărul căpitan Victor
Precup. De cum a fost
proclamat rege, Carol şi-a
uitat însă cuvântul dat în
Franţa. Şi-a readus amanta în
ţară, neţinând cont de indignarea clasei politice şi a
opiniei publice. Din acel moment, Victor Precup a considerat că trebuie să-şi spele
într-un fel onoarea de ofiţer.
A adunat în jurul lui mai
mulţi prieteni de încredere.

Promisiune încălcată

Doreau s-o elimine
pe Elena Lupescu

Planul atentatului

În 1933, făgărăşeanul era
căpitan la Cluj. A luptat pe

Atentatul pus la cale de
Victor Precup trebuia să aibă

În 6 iunie 1930, a plecat
spre ţară de pe aeroportul din
Luxemburg. „Un rege nu-şi
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front în Franţa şi Italia, iar în
1918 a participat la evenimentele de la Alba Iulia. Mai
mulţi ofiţeri originari din
Ardeal, indignaţi de escapadele amoroase ale
Regelui Carol al II-lea, au
decis să rezolve problema
printr-un atentat Fleşariu a
fost contactat de Precup cu
câteva luni înainte de data
planificată acţiunii. Dorinţa
complotiştilor era de a o
elimina pe Elena Lupescu
din preajma regelui.

loc la Bucureşti, în timpul
sărbătorilor de Paşti din
1934. Carol şi Elena Lupescu
ar fi trebuit să fie „răpiţi” în
seara de 7 aprilie, când
mergeau la slujba de Înviere
de la Biserica „Domniţa
Bălaşa”.
O
parte
a
complotiştilor urma să
lanseze patarde şi grenade şi
să deschidă focul de la ferestrele Hotelului Bulevard
asupra convoiului regal care
se îndrepta spre biserică. În
acelaşi
timp,
ceilalţi
participanţi la complot
urmau să-i atace pe demnitarii aflaţi deja la biserică, în
aşteptarea cortegiului regal.
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Din cauza cenzurii impuse în ţară de Regele Carol al II-lea, complotul de la Bucureşti a fost prea puţin mediatizat
în presa română iar acest lucru a dat frâu liber imaginaţiei şi speculaţiilor. Cea mai alarmistă ştire , apărută în
„Frankfurter Volksblatt”, în 18 aprilie 1934, anunţa ca iminentă izbucnirea unui război civil în România.
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u Escapadele regale

pe Carol II

Fiul Principelui moştenitor Ferdinand şi al Principesei Maria, Carol s-a născut în 1893. O dată cu accederea la tron a tatălui său, Carol devenea, la 21
de ani, moştenitorul direct al tronului României. În
1918, în timpul primului război mondial, a părăsit
garnizoana în care se afla, fugind la Odessa,
împreună cu iubita lui, Zizi Lambrino, fiica unui
maior din anturajul curţii. Acolo s-au căsătorit pe ascuns, iscând un mare scandal. Căsătoria a fost
anulată de către Tribunalul din Ilfov. Tinerii au continuat însă să se întâlnească şi în 1920 se năştea
fiul nelegitim, Mircea. În 1921, Carol s-a căsătorit
cu Elena, fiica Regelui Constantin al Greciei, mama
viitorului Rege Mihai. Carol a iscat cel de-al doilea
scandal când a fugit împreună cu amanta sa, Elena
Lupescu, la Paris.

u Mort în Portugalia
Carol al II-lea şi Elena Lupescu au rămas împreună
până la sfârşitul vieţii. În 1940, după abdicare, cei
doi au părăsit ţara într-un tren cu 12 vagoane,
încărcate cu obiecte de valoare. După ce a locuit
în mai multe ţări latinoamericane, Carol s-a stabilit
în Portugalia. În 1949 s-a căsătorit cu Elena Lupescu. În 1953, a murit dărâmat de cancer. Imensa
lui avere a fost moştenită de soţia sa, care i-a
supravieţuit aproape 25 de ani. Carol al II-lea a fost
înmormântat în capela Regilor Portugaliei din Estoril. Elena Lupescu a moştenit toată averea lui
Carol al II-lea

u Legătură patologică
Octavian Fleşariu în 1918, pe când era căpitan în armata română, la momentul atentatului
şi pe vremea când îşi scria memoriile

Deconspiraţi
de Serviciul Secret
Evenimentele planificate
n-au mai avut loc. În dimineaţa zilei de sâmbătă, 7
aprilie, Mihail Moruzov,
şeful Serviciului Secret al
Marelui Stat Major, şi
comisarul regal Romulus
Hotineanu au dat ordin să
înceapă arestarea complotiştilor. Fleşariu se afla la
părinţii lui, la Toarcla. Acolo
a fost arestat. Procesul
complotiştilor a început în
20 aprilie. Sentinţa aplicată
tuturor prevedea 10 ani de
închisoare la Doftana. Toţi
ofiţerii au fost retrogradaţi.
În timp ce li se citea sentinţa,
acuzaţii strigau în cor:
„Trăiască regele, trăiască
adevărata armată română!”,
„Jos Lupeasca!”.

Ce doreau atentatorii?
Nici până azi nu se ştie
exact ce urmărea complotul
din 1934. Se vehiculează
mai multe posibilităţi:
înlăturarea lui Carol al II-lea
de pe tron prin asasinarea sa,
uciderea Elenei Lupescu şi a
„camarilei” regale, înlocuirea regelui cu mareşalul Averescu, care urma
să fie înscăunat rege, ori
crearea unei dictaturi regale
cu Carol în frunte, după ce
Lupeasca ar fi fost exilată,
un grup de ofiţeri loiali urmând să-l sprijine. Unii is-

torici consideră că de complot nu ar fi fost străin guvernul de la Budapesta.
Argumentul este un raport
informativ trimis la Bucureşti de către Centrul de
Informaţii din Oradea, subordonat Marelui Stat Major
al Armatei. În cuprinsul
acestuia se arată faptul că pe
data de 3 aprilie 1934, cu 4
zile înaintea datei preconizate pentru declanşarea
acţiunii complotiste de la
Bucureşti – ofiţerii, subofiţerii şi soldaţii din armata
maghiară aflaţi în concedii
sau permisii, au fost
rechemaţi urgent la unităţi.

Ce a spus presa
despre complot
Din cauza cenzurii impuse
în ţară de Regele Carol al IIlea, complotul de la
Bucureşti a fost prea puţin
mediatizat în presa română,
ori acest fapt a dat frâu liber
imaginaţiei şi speculaţiilor…
Radio Budapesta a difuzat
ştiri alarmante şi exagerate
referitoare la respectivul
complot arătând că la acesta
ar fi participat 120 de ofiţeri,
toţi din Transilvania şi că de
fapt, în toată armata din
Transilvania ar fi existat o
stare „de fierbere”. În 14
aprilie, 1934, publicaţia
britanică „Daily Express”
publica ştirea că Regele
României s-ar afla la Sinaia
unde este păzit de detectivi
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înarmaţi pentru că nu mai are
încredere în armată. Cea mai
alarmistă ştire despre complot, apărută în „Frankfurter
Volksblatt”, în 18 aprilie
1934, anunţa a iminentă
izbucnirea unui război civil
în România.

Şapte
ani de temniţă grea
Fleşariu a fost condamnat
la zece ani de temniţă grea,
din care a executat şapte. A
fost eliberat în 1940, când
Carol al II-lea a abdicat.
Soţia lui, Emilia, a fost singura dintre soţiile celor
acuzaţi care n-a intentat proces de divorţ. Eliberat, a
venit la Braşov, retrăgânduse definitiv din viaţa politică.
După 23 august 1944, şeful
complotiştilor şi vărul lui
Fleşariu, Victor Precup, a devenit unul dintre apropiaţii
comuniştilor, după ce, la
Doftana, s-a împrietenit cu
Gheorghiu Dej. A colaborat
cu Emil Bodnăraş şi a participat la Conferinţa Naţională
a Partidului Comunist din
1945 din an a fost avansat
general. Fleşariu a stat departe de toate acestea. S-a
angajat funcţionar la Gaz
Metan, pentru a nu fi nevoit
să se înscrie în Partidul Comunist. În 1950 i s-a acordat
dreptul de a primi pensie
militară, fiind şi avansat de la
gradul de căpitan la cel de locotenent-colonel.

Personaj de roman
La Braşov, Octavian Fleşariu a rămas cu nostalgia
aventurilor din tinereţe. A scris
mai multe pagini de memorii.
Înainte de a muri, şi-a încredinţat notiţele scriitorului
braşovean Doru Munteanu.
Într-un capitol întreg din romanul „Vinerea neagră”, publicat în 1986, scriitorul descrie
complotul pus la cale de Victor
Precup. Personajele apar chiar
cu numele lor reale. A fost
căutat de Octavian Fleşariu
după apariţia romanului, care ia mărturisit că l-a impresionat
cartea. „I se părea că a fost scris
de unul dintre foştii săi camarazi”, îşi aminteşte autorul.
Paginile galbene ale însemnărilor bătrânului au învins
timpul.

Biserica „Domniţa Bălaşa”, unde, în noaptea de Înviere,
în 1934, trebuia să aibă loc atentatul asupra Regelui
Carol al II-lea şi a amantei sale, Elena Lupescu

Elena Lupescu, pe numele adevărat Magda Wolf,
era fiica unui negustor evreu din Bucureşti. Presa
anticarlistă îi spunea „Duduia” şi făcea deseori
referire la trecutul ei uşuratic. Legătura dintre cei
doi amanţi a fost explicată de istorici şi în termeni
medicali. Regele suferea de priapism, o boală
sexuală care se manifestă printr-o stare de erecţie
a penisului prelungită în mod anormal, dureroasă
şi neurmată de ejaculare. Pe de altă parte, Elena
Lupescu era recunoscută pentru apetitul sexual exacerbat, ceea ce explică compatibilitatea fizică dintre cei doi, care a dus şi la o dependenţă
emoţională. Se spunea chiar că, în timpul partidelor
de amor, Elena se folosea de „piatră acră”, un astringent foarte puternic, pentru a-l putea face pe
rege să se simtă bine un timp mai îndelungat.

u Aventurierul Precup
Victor Precup s-a născut în 1889, în Miercurea Sibiului. În 1916 a intrat ofiţer
în armata austro-ungară. La 23 noiembrie 1918, a fost copilotul avionului care
a decolat de pe un aerodrom din Bacău, ducând românilor adunaţi pe Câmpia
Libertăţii de la Blaj mesajul moldovenilor de pe ambele maluri ale Prutului
referitor la Unire. Peste ani zborul a fost numit „Zborul Marii Uniri”. În 1919, a
luat parte la campania militară a României cotra trupelor lui Bela Kun din Ungaria. După Unire, i s-au recunoscut vechimea şi gradul în armata română.
A fost cel care l-a însoţit pe mitropolitul Bălan la Iaşi pentru a anunţa guvernul
român, retras în Moldova, de acţiunile transilvănenilor. În 1928 a ajuns la
Paris şi a pătruns în anturajul lui Carol al II-lea, pe care l-a însoţit la întoarcerea în ţară. Arestat în urma deconspirării complotului, este graţiat în
1940. În anul următor a devenit proprietarul unei firme de marochinărie. După
1944 s-a raliat comuniştilor. În mai 1945 este numit şef peste departamentul
care se ocupa cu educaţia politică şi propagandă în Armată, ocupându-se de
epurările ofiţerilor din primii ani ai regimului comunist. În 1949 este trecut în
rezervă şi moare în 1958. Din cauza vieţii sale aventuroase, a fost tot timpul
în atenţia serviciilor secrete, care l-au bănuit de spionaj.
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„Companiile mari au reuşit să ţină sub control situaţia până acum,
însă profitabilitatea a scăzut, prin urmare ne aşteptăm să vedem
cazuri importante de companii intrate în insolvenţă în acest an”
Radu Lotrean, co-fondator CITR

Una din 14 firme, în insolventă

u În ultimii doi ani, peste 2.100 de companii braşovene au intrat în insolvenţă, aflându-se în unul din stadiile acestei
proceduri. Ceea ce înseamnă că 7% din cele peste 28.000 de firme braşovene se află la un pas de faliment
Adrian BÂRSAN
În ultimii doi ani, peste
2.100 de firme din Braşov au
intrat în insolvenţă. Evoluţia a
fost una destul de puternică,
de aproape 50%, de la un an
la altul. Astfel, în 2010, când
toată lumea se bucura de o
revenire a economiei, se
atinsese un număr de 851 de
companii care au decis sau au
fost forţate de creditori să
intre în insolvenţă. 2011
pornea sub auspicii promiţătoare, dar evoluţia economică nu le-a dat nicio
şansă. 1.256 de companii din
judeţul Braşov s-au recunoscut învinse de mediul economic în care se zbăteau, de
scăderea încasărilor şi de
creditorii care trăgeau în disperare de ele pentru a-şi achita
debitele acumulate.

O insolvenţă din 18 se
„întâmplă” la Braşov
În aceste condiţii, Braşovul a urcat pe locul 4 întrun top al insolvenţelor pe
2011, după ce în 2010 se clasa
abia pe locul şase, relevă un
studiu realizat de compania
de consultanţă Coface România. Mai mult, ponderea
Braşovului în totalul insolvenţelor înregistrate în România a crescut de la 3,92% la
5,55%. Ce înseamnă acest
lucru? Că dacă în 2010 una
din 25 de firme româneşti
care îşi declara insolvenţa era
din Braşov, anul trecut raportul a urcat la 1 din 18.
Totuşi, potrivit datelor
ONRC, numărul comercianţilor activi a crescut de la
un an la altul, ajungând la
finele lui decembrie 2011 să
avem 28.744 de firme, faţă de
doar 27.228 la finele lui
2010. Interesant este că a
crescut atât numărul persoanelor fizice autorizate, de
la 6.418 la 7.255, cât şi al persoanelor juridice, de la
20.810 la 21.492.
Potrivit datelor ONRC, la

Construcțiile și comerțul au fost cele mai afectate domenii de activitate

Braşov numărul suspendărilor de activitate a scăzut în
2011 cu 70,36%, de la 2.881
la 854 de cazuri, în timp ce
numărul companiilor care au
decis să recurgă la dizolvarea
voluntară a scăzut chiar cu
peste 80%, de la 54 de cazuri
la doar 10. De asemenea,
numărul radierilor voluntare
a scăzut la Braşov cu
78,93%, de la 6.425 la 1.354
de cazuri.

50% din insolvenţele
din Regiunea Centru
sunt la Braşov
Potrivit studiului Coface,
anul trecut în Regiunea Centru, compusă din judeţele
Braşov, Sibiu, Mureş, Alba,
Harghita şi Covasna, s-au înregistrat 2.575 de dosare de
insolvenţă. Braşovul, cu
1.256 de insolvenţe, se situează pe primul loc în regiune,
cu o pondere de aproape
50%. Pe locul doi, cum era de
aşteptat, se situează Sibiul, cu
mai puţin de jumătate din
insolvenţele de la Braşov –

593 de doare. Al treilea judeţ
în regiune este, surprinzător,
Harghita, cu 338 de insolvenţe, urmat de Alba – 237,
Covasna – 92, şi Mureş, cu
doar 59 de dosare de
insolveţă pe parcursul lui
2011.

Comerţul – cel mai
afectat sector
La nivel naţional, numărul
falimentelor înregistrate în
2011 a crescut cu 4,42% faţă
de numărul celor din 2010,
când se înregistrau 21.692 de
dosare de insolvenţă. Primele
trei poziţii ale clasamentului –
comerţ cu ridicata, comerţ cu
amănuntul şi construcţii –
rămân neschimbate pentru al
patrulea an consecutiv, din
punct de vedere al sectoarelor
reprezentative şi concentrează
cea mai mare parte a
numărului de insolvenţe înregistrate în 2011, respectiv
55%. La finalul anului 2011,
un număr total de 22.650 de
companii se aflau în diverse
stadii ale procedurii de
insolvenţă.

In studiul realizat de Coface au fost luate în considerare firme care şi-au deschis
procedura de faliment, firme
aflate în reorganizare judiciară şi firme pentru care a
fost închisa procedura de faliment, indiferent de anul deschiderii acestor proceduri.
Sectoarele care înregistrează în mod tradiţional
cele mai multe insolvenţe
sunt comerţul cu amănuntul
şi comerţul cu ridicata şi
distribuţia. Acest lucru se
datorează în special faptului
că în aceste sectoare sunt înregistrate cele mai multe
companii active (34% la
sfârşitul 2011) şi există o
dependenţă ridicată între intermedierea volumelor mari
şi creditul primit pe lanţul
de furnizare, cu probabilitate de rambursare îndoielnică în cazul unor blocaje
financiare sau cereri în
scădere.
Industria alimentară locală
este afectată în continuare de
aproape cei 2 ani de recesiune, iar estimările sunt rez-

ervate. Conform Eurostat,
sentimentul de încredere în
rândul consumatorilor pe
plan local s-a deteriorat puternic în ultimii 2 ani, la
sfârşitul lunii decembrie
2011 acesta fiind raportat la 43,1 (la coada ţărilor din
Uniunea Europeană, doar ţări
precum Grecia, Portugalia,
Ungaria, Cipru şi Bulgaria
având un indicator mai slab
din acest punct de vedere).

Şi construcţiile
dau faliment
Poziţia a treia în clasamentul insolvenţelor este
ocupată în continuare de sectorul construcţiilor, sector
care a înregistrat o creştere
constantă a numărului de
insolvenţe, astfel că numărul
firmelor în imposibilitate de
a-şi acoperi datoriile curente
a crescut de două ori, comparativ cu soldul înregistrat
la sfârşitul anului 2008 (când
s-au înregistrat 1.666 de insolvenţe).
Sectorul construcţiilor din

România este în continuare
într-o fază critică. Cei mai
importanţi factori care au
afectat sectorul construcţiilor în 2011 sunt cererea
redusă din partea populaţiei,
care se află într-un proces de
ajustare la raportul mai ridicat dintre serviciul datoriei şi
venituri, rezultat din creşterea dobânzilor şi scăderea
încasărilor, dar şi sprijinul
fragil (asta ca să fim eleganţi
în exprimare) de finanţare
din partea sectorului bancar,
investiţiilor străine şi guvernamentale.
Criza financiară a cauzat
ajustări semnificative în acest
sector. Astfel, conform ultimelor date publicate de
INS, numărul de companii
active din sectorul construcţiilor s-a redus cu -16% în
2010 comparativ cu 2008. În
aceeaşi perioadă analizată şi
pentru acelaşi sector, numărul mediu de salariaţi s-a
redus cu 29%, cifra de afaceri s-a contractat cu 21%, iar
rezultatul brut al exerciţiului
s-a prăbuşit cu 80,51%.
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SERVICII
l

EVALUĂRI IMOBILIARE. Expert Evaluator
Proprietăți
Imobiliare,
membru titular ANEVAR
și UNEVAR, întocmesc
Rapoarte de Evaluare pentru orice tip de imobil
(case/vile,
garsoniere/apartamente, terenuri,
spații comerciale, birouri,
hale), conform Standardelor Internaționale de Evaluare. Expertiza de evaluare
se execută pentru aflarea
valorii de piață a imobilelor
în cazul vânzării-cumpărării, partajului, lichidării,
asigurării, raportării finan-

ciare (impozitării), garantării împrumutului bancar, intabulării, legalizării
construcției, etc. Tel:
0745/024488
l
PRODUSE NOI SI
SECOND HAND: Combine frigorifice, frigidere,
mașini de spălat, monitoare,
televizoare, piese mobilier
RETUR și SECOND
HAND, și articole de UZ
CASNIC găsiți la magazinul “BAZAR”de pe Str. A.
Vlaicu nr. 4 (intersecția cu
Griviței lângă clădirea
SYNEVO). Ne puteți contacta la numerele de telefon:
0723.
985424;
0726/687344
Vă așteptăm !!!

www.gazetabrasovului.ro

l CURĂȚENIA NU MAI

ESTE O PROBLEMĂ!
Firmă de specialitate
prestăm
servicii
de
CURĂȚENIE DE ÎNTREȚINERE la sedii de firme,
bănci, pensiuni, case,
apartamente, CURĂȚENIE
GENERALĂ și CURĂȚENIE DUPĂ CONSTRUCTOR cu personal
calificat. Prețuri negociabile
în funcție de complexitate și
suprafață. Tel: 0722/453575
l Vindem centrale termice
pentru case și apartamente
pe gaz și lemn, calorifere
noi cu garanție. Asigurăm
transport. Brașov Str. Târnavei nr. 13. Tel: 0268/311
562 sau 0749/270 461.

EROTIC

www.gazetabrasovului.ro

DIVERSE
l Colecționar cumpăr albume
filatelice, timbre, monede, bancnote, decorații, insigne, cărți
poștale și fotografii vechi. Tel:
0749/270 462.

Dă anunţul tău în
„Gazeta Braşovului”
prin SMS la numărul
1442. Tarif 3 EURO +
TVA, valabil în reţelele
Orange,
Vodafone, Cosmote

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

IMOBILIARE
VÂNZĂRI
Garsoniere
l
De vânzare, garsonieră,
zona Făget, confort I, bloc de
apartamente, parchet, gresie,
faianţă, uşă metalică, termopan
integral, centrală, 25.000 Euro.
0743.817755
l
Vând garsonieră, Al.
Vlahuță, confort 1 decomandat, etaj intermediar, centrală
termică, gresie, faianță, parchet, termopane, izolată exterior, 29.000 euro. Tel:
0751/188188
l
De vânzare, garsonieră,
Astra, confort I, centrală
termică proprie, renovată, parchet, gresie, faianţă, uşă
metalică, modificată, 25.000
Euro. 0743.817755
l Vând garsonieră confort 1
în Bartolomeu Str. Lânii, zonă
bună, suprafață 30 mp, complet
îmbunătățită centrală termică
proprie, gresie, faianță, parchet,
usă metalică, termopan integral
inclusiv la balcon, camera
marită și modificată, preț
16.900
euro
neg. Tel:
0747/771523
l
De vânzare, garsonieră,
Centrul Civic, zona Toamnei,
confort I, etaj intermediar,
centrală termică proprie, parchet, gresie, faianţă, uşă
metalică,
termopan,
semimobilată,
modificată,
30.000
Euro
negociabil.
0743.817755
l Vând garsonieră O. Goga,
confort 1 decomandat, etaj
intermediar, renovată integral, centrală termică, termopane, balcon închis în
termopane, gresie, faianță,
parchet,
ușă
metalică,
mobilată, însorită, 30.000
euro neg. Tel: 0721/308704
l
Vând garsonieră, Gării,
confort I, suprafață 34 mp, etaj
intermediar, termopane, gresie,
faianță, parchet. Preț: 28.000
euro. Tel: 0752/158181

2 Camere
l De vânzare, apartament 2
camere, str. Zizinului, confort I
decomandat, etaj 1, secţiune
mare (56 mp), liber la vânzare,
renovat 2012, uşă metalică, uşi
interioare noi, termopan integral, centrală termică proprie în
garanţie, parchet, gresie,
faianţă,
48.000
Euro.
0743.817755
l Vând apartament 2 camere, Saturn, confort 1, etajul
1,
balcon
închis,
termopane, centrală termică,
parchet, gresie, faianță, loc
parcare, 37.500 euro. Tel:
0751/188188
l Vând apartament 2 camere
confort 1, decomandat Str.
Carierei, zonă linistită, etaj intermediar 3/4, suprafață 55 mp,
separare de gaz, balcon mare,
bucătărie foarte spațioasă, 2
spații de depozitare o cămară și
o debara, preț 27.000 euro negociabil. Tel: 0731/833260
l De vânzare, apartament 2
camere, zona Gemenii, semidecomandat, etaj 1, centrală
termică proprie, parchet, gresie,
faianţă, renovat, termopan,
bucătărie mobilată, 32.000
Euro. 0743.817755
l Vând apartament 2 camere, Florilor - Magnoliei,
semidecomandat, etajul 2,
centrală termică, termopane,
gresie, faianță, parchet, beci,
bloc reabilitat termic, 30.000
euro neg. Tel: 0721/308704
l De vânzare, apartament 2
camere, zona LSN (Griviţei),
semidecomandat,
centrală
termică proprie, uşă metalică,
uşi interioare noi, termopan integral, bloc izolat, centrală

termică proprie, parchet, gresie,
faianţă, bucătărie mobilată,
36.000 Euro. 0743.817755
l Vând apartament 2 camere
zona Astra lângă Piața Orizont,
etaj intermediar 1/4, confort 1,
suprafață 50 mp, separare de
gaz, gresie, faianță, parchet,
balcon închis în cornier, preț
34.900 ușor negociabil. Tel:
0747/771523
l Vând apartament în casă,
Centru Vechi - colegiul
Șaguna, 63 mp, 2 camere,
baie, bucătărie, beci, hol, pod,
centrală termică, parchet,
baie renovată integral, liber
la vânzare, 49.000 euro. Tel:
0751/188188
l Vând apartament 2 camere,
Răcădău, decomandat, confort
I, suprafață 68mp, 2 balcoane,
dressing, centrală termică, termopane, gresie, faianță, parchet, însorit. Preț: 56.000 euro.
Tel: 0752/158181
l Vând apartament la casă
Centrul Vechi str. Poarta Schei
aproape de Piața Sfatului, în
suprafață de 45 mp, situat la
parter, este ideal pentru sediu
de
firma/birou,
fără
îmbunătățiri, cu pod și curte
comună, preț 35.000 euro neg.
Tel: 0747/771523
l Vând apartament 2 camere
Astra Bd. Saturn semidecomandat,
amenajat
modern,
îmbunătățit cu termopan integral, gresie, faianță, parchet,
separare de gaz, 34.500 euro
neg. Tel: 0758/107102
l Vând apartament 2 camere
Astra, confort I, etaj intermediar, suprafață 54mp, termopane, însorit. Preț: 43.000
euro. Tel: 0752/158181
l Vând apartament 2 camere
Scriitorilor, confort I, suprafață
mare, 60mp, etaj intermediar,
vedere pe 2 părți, termopane,
însorit, fără credit. Preț: 52.000
euro. Tel: 0756/158184

3 Camere
l De vânzare, apartament 3
camere, B-dul Alexandru
Vlahuţă, confort I circular, bloc
reabiliata termic, centrală
termică proprie, termopan integral, uşă metalică, balcon închis
cu termopan, liber la vânzare,
52.000 Euro. 0743.817755
l
Vând apartament 3
camere, Răcădău, bloc tip
vilă, confort 1 decomandat,
etaj intermediar, 2 băi, 2 balcoane,
vedere
Tâmpa,
centrală termică, termopane,
gresie, faianță, parchet,
69.000 euro neg. Tel:
0751/188188
l Vând apartament 3 camere
zona Vlahuță Str. Mimozei,
semidecomandat, cu mici
îmbunătățiri, ușă metalică, separare de gaz, parchet masiv,
debranșat de la CET, etajul 4,
preț 37.000 euro negociabil.
Telefon 0731/833260
l
Vând apartament 3
camere, Codrul Cosminului,
etajul 1, însorit, semidecomandat, contorizat, fără
îmbunătățiri, balcon închis,
43.000 euro. Tel: 0721/308704
l Vând apartament 3 camere
zona Griviței, confort I, etaj intermediar, suprafață 78mp, 2
balcoane închise în termopane,
însorit. Preț: 53.000 euro. Tel:
0752/158181
l Vând apartament la casă în
Astra, Str. Traian, apropierea
Pieții Traian, compus din 3
camere, baie, bucătărie stil
American, hol de acces,
suprafață locuibilă 65 mp, cu
toate îmbunătățirile gresie,
faianță, parchet laminat, termopan la toate geamurile,
centrală termică proprie, beci,
curte mare comună cu încă o
familie, demisol inalt, pretabil
spațiu comercial, preț 43.000
euro neg. Tel: 0741/059397
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l Vând apartament 3 camere
Tractorul, confort I, etaj intermediar, amenajat. Preț: 52.000
euro. Tel: 0756/158184
l Vând apartament 3 camere
Scriitorilor, etaj intermediar,
termopane, 2 balcoane. Preț:
68.000 euro. Tel: 0756/158184
l Vând apartament 3 camere
Astra, structură mare, etaj 1, 2
balcoane, centrală termică,
suprafață utilă 85 mp. Preț:
67.000 euro. Tel: 0756/158184
l Vând apartament 3 camere, confort 1 decomandat, panoramă deosebită,
suprafată de 90 mp în Centrul Civic. Preț 76.000 Euro.
Telefon: 0756/639709

4 Camere
l Vând apartament 4 camere
Tractorul, etaj intermediar, bloc
de 4 nivele, suprafață 85mp.
Preț: 55.000 euro. Tel:
0752/158181
l Vând apartament 4 camere
cartierul Dârste, Calea Bucuresti, confort 1, decomandat,
etaj intermediar, foarte spațios
100 mp, dispune de toate
îmbunătățirile gresie, faianță,
parchet, termopan integral,
centrală termică proprie, 2
grupuri sanitare, balcon lung,
preț 63.000 euro negociabil.
Tel: 0758/107102
l Vând apartament 4 camere
Tractoru, centrală termică, etaj
intermediar, amenajat. Preț:
60.000 euro, Tel: 0756/158184

Case
l
Vând casă zona Craiter
apropierea Bisericii ortodoxe,
construcție din cărămidă cu 3
încăperi, încălzire cu sobe de
teracotă, pod ideal pentru
mansardare, fără îmbunătățiri,
beci, curte 130 mp, singur în
curte, preț 55.000 euro neg. Tel:
0747/771523
l
De vânzare, casă, zona
Hărmanului, P+M, construcţie
2009, singur în curte, acces
auto, compusă din living, 3 dormitoare, bucătărie, 2 grupuri
samitare (jacuzzi şi cabină duş
cu
vibromasaj),
dresing,
centrală termică, termopan integral, izolată termic, parchet,
gresie, faianţă, bucătărie
mobilată, liberă la vânzare,
99.000 Euro. 0743.817755
l
Vând casă în Ghimbav,
zona Centrală, str. Nouă,
compusă din 2 camere decomandate spațioase, bucătărie,
baie, beci, pod, construcție din
cărămidă, necesită renovări,
anexă de 20 mp în curte,
grădină, curte cu acces auto,
preț 56.000 euro neg. Tel:
0731/833260
l Vând casă zona Griviței
compusă din 2 camere, baie,
bucătărie, hol de acces, recent
îmbunătățită cu gresie, faianță,
parchet laminat, pretabilă pentru activități comerciale, curte
de 30 mp, singur în curte, pod,
fără acces auto, loc parcare
42.000 euro negociabil. Tel:
0747/771523
l Vând casă în Stupini, zona
de case, în apropiere de DN 13,
compusă din 3 camere decomandate și bucătărie, suprafață
construită de 110 mp,
construcție din cărămidă, pod
mansardabil, curte cu acces
auto și grădină în spatele casei,
teren în suprafață totala 370
mp, preț 55.000 euro negociabil. Accept schimb cu
garsonieră + diferență. Tel:
0731/833260
l Vând casă în Schei zona
Piața Unirii cu 3 camere, baie,
bucătărie cu centrală termica,
pod mansardabil, acoperiș nou,
necesită îmbunătățiri la interior,
liberă la vânzare, singur în
curte, curte mică, preț 40.000
euro neg. Tel: 0758/107102

l Vând casă în Sânpetru,
construcție 2002, 1.600 mp
teren, 250 mp construiți
compartimentați în cramă la
subsol, living, bucătărie,
baie, birou și hol parter, 3
dormitoare, baie, hol și 2
terase la etaj, acces auto în
garaj direct din stradă,
însorită
cu
priveliște
deosebită spre Lempeș.
Telefon: 0742/129909
l
Vând casă în cartierul
Noua, în apropiere de grădina
ZOO, dispusă pe P+M,
compusă din 3 camere, baie,
bucătărie
cu
toate
îmbunătățirile gresie, faianță,
recent renovată, cu termopan
integral la toate geamurile,
centrală termică proprie,
suprafață utilă 100 mp, dispune
de pod mare mansardabil, beci
spațios, magazie, curte cu acces
auto aproximativ 100 mp,
liberă la vânzare, preț 56.000
euro neg. Telefon 0758/107102
l Vând casă modestă zona
Griviței, aproape de intersecția
cu Aurel Vlaicu compusă din 2
camere,
baie,
bucătărie,
cămară, construcție din cărămidă, suprafață construită
aproximativ 70 mp, cu toate
utilitățile apă, gaz, curent,
canalizare, necesită îmbunătățiri, pod mansardabil,
pivnită, curte cu acces auto,
front la 2 străzi, teren în
suprafață 140mp, preț 65.000
euro neg. Tel: 0758/107102
l Vând casă modestă zona
Brașovul vechi, zona Lungă –
De Mijloc, compusă din 3
camere, baie, bucătărie, pod
mansardabil (placă de beton),
fără îmbunătățiri, beci mare,
înalt, boltit, curte aproximativ
100 mp, acces auto pentru 2
mașini, singur în curte, preț
59.000
euro
neg. Tel:
0731/833260
l
Particular vând casă de
vacanță (cabană construită din
lemn), situată în pădurea de
lângă lacul RECI, zonă
mirifică. Cabana este formată
din parter și mansardă, în
suprafață de 60 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 de 27.000 euro. Tel:
0745/168108
l Vând apartament deosebit
în vilă Zona Dealul Cetății Str.
Sitei, compus din 2 camere
mari, bucătărie, 2 băi, hol,
cămară, cu toate îmbunătățirile
termopan, centrală termică, parchet masiv, gresie, faianță,
suprafață construită 65 mp, beci
mare, curte, grădină proprie cu
pomi fructiferi de 150 mp amenajat cu gust deosebit, priveliște
deosebită, preț 48.000 euro ușor
neg. Tel: 0758/107102
l Vând casă în Brașov,
construcție 2009, living cu
șemineu, 4 dormitoare, 3
grupuri sanitare cu jacuzzi,
încălzire geotermală. Telefon: 0756/639709
l Vând vilă la cheie, finisată
complet în Stupini, zona Merilor, P+E+M, construcție 2008,
compartimentată astfel: la
Parter are Bucătărie, sală de
mese, living, hol, debara,
terasă, iar la etaj sunt 3 dormitoare cu 2 terase și o baie,
mansarda este necompartimentată, teren în suprafață de 680
mp, preț 85.000 euro ușor neg.
Se acceptă variante schimb
apartament + diferență. Tel:
0731/833260

Terenuri
l
Particular vând teren în
Hărman cu suprafața de 13.300
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mp. Terenul are front de 47 m
direct la DN 11, curentul și apa
sunt la capătul terenului. Situat
la 6 km de la ieșirea din Brașov,
terenul este ideal pentru orice
fel de dezvoltare: motel, pensiune, spălătorie TIR, hale, sediu
firmă, popas, parcare TIR, platforma, show-room, etc. Prețul
este de doar 8 euro/mp. Te:
0745/168108.
l
Vând teren intravilan,
parcelă pentru casă Brașov
Stupini zona centrală, suprafață
674 mp, în zonă construcții noi,
cu front stradal la 3 străzi
25ml, 27ml respectiv 25 ml, cu
utilități gaz și curent la stradă,
CU pentru construcții P+E+M,
preț 25.600 euro parcela negociabil. Tel: 0747/771523
l Proprietar vând teren intravilan parcelat, cu PUZ pentru construcții de locuințe situat
în Hărman. Fiecare parcelă are
suprafața de 405 mp plus cota
de drum care se oferă gratuit.
Frontul parcelelor este de 19 m.
Prețul se negociază și este de
doar 3.900 euro pentru o
parcelă. Se poate achita integral
sau în rate direct la proprietar,
fără garanții suplimentare. Tel:
0729/026029
l Oferim 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
Brasov - Tărlungeni sau din DN
11 Brașov - Hărman. În zonă sau 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:
0745/024488.

Spaţii comerciale
l Vând clădire comercială
compusă din 5 etaje în cartierul
Astra,
zona
Traian,
D+P+E1+E2+Mansarda +Pod,
an construcție 2003, demisolul
este compus din spațiu tehnic și
de depozitare, parterul este conceput ca și spațiu comercial, iar
la celelalte etaje sunt spații
multifuncționale, 150 mp/ nivel
– aproximativ 850 mp
desfășurați, centrală termică
aferentă întregului imobil, termopan integral la toate geamurile și ușile pe toate etajele,
gresie, faianță, curent 220V și
380V, loc amenajat pentru lift
(casa liftului), curte cu acces
auto, singur în curte, teren în
suprafață de 480 mp. Clădirea
este ideala pentru investiții,
pretabilă pentru activități comerciale, policlinică, spații de
birouri, pensiune, recompartimentare ca și locuințe etc,
prețul este 350.000 euro neg.
Tel 0741/059397

ÎNCHIRIERI

mobilată și utilată, vedere 2
părți, zonă liniștită, însorit,
pretabil locuit sau sediu
firma, 180 euro. Tel:
0721/308704

Spaţii comerciale
l Ofertă închiriere, spațiu
comercial/birouri, Centru
Civic - Castanilor, 15 mp, intrare stradă, virtină, mobilat,
utilat, aer condiționat, toate
utilitățile separate, gresie, termopane, grup sanitar propriu, 300 euro neg. Tel:
0751/188188
l
Doresc să închiriez
(caut) spațiu comercial ultracentral. Telefon : 0724/
167 971

CUMPĂRĂRI
Garsoniere/Apartamente
l
Doresc să cumpăr
garsonieră, în bloc de apartamente, zona Gării, Vlahuță,
Hărmanului, cu sau fără
îmbunătățiri, exclus parter.
Tel: 0721/308704
l
Doresc să cumpăr
apartament cu 3 camere,
confort 1 decomandat, etaj
intermediar în zona Gării,
Harmanului.
Telefon:
0742/564946
l
Cumpăr apartament 2
camere, zona Astra - Steagu,
decomandat, confort 1, etaj
intermediar, cu sau fără
îmbunătățiri, ofer plata cash.
Tel: 0721/308704
l Cumpăr urgent apartament cu 4 camere, decomandat, cu centrală termică
proprie, etaj intermediar. De
preferință Răcădău, Scriitorilor, Județean. Ofer plata
cash. Telefon: 0742/381337
l Doresc să cumpăr apartament 3 camere, Tractorul sau
Bartolomeu, confort 1 decomandat, cu 2 grupuri sanitare, cu îmbunătățiri, etaj
intermediar. Tel: 0751/188188
l Cumpăr apartament cu
2 camere, decomandat, cu
sau fără îmbunătățiri, doar
etaj intermediar. Fără periferii. Telefon: 0744/814893
l
Cumpăr apartament 3
camere,
cu
sau
fără
îmbunătățiri, etaj intermediar, în zona Astra - planete,
Craiter, Hărmanului. Tel:
0721/308704
l Cumpăr apartament în
casă, zonă centrală, cu acces
auto. Telefon: 0733/653848
l
Caut să achiziționez
casă în Brașov, singur în
curte. Ofer plata cash. Telefon: 0756/707100

Oferte locuinţe

Spaţii comerciale

l
De închiriat, garsonieră,
Astra, confort I, etaj intermediar, renovată, izolată, centrală
termică proprie, termopan integral, uşă metalică, uşi interioare
noi, parchet, gresie, fainţă,
mobilată şi utilată (aragaz,
frigider, TV, cuptor cu microunde), 750 lei. 0743.817755
De închiriat, apartament 2
camere, Astra, zona Micşunica,
confort I, bloc reabilitat termic,
uşă metalică, termopan, parchet, gresie, faianţă, grup sanitar cu vană pe colţ, mobilat nou,
utilat (aragaz, frigider, maşină
de spălat, TV), 200 Euro.
0743.817755
l Ofertă închiriere, apartament 2 camere, Bisericii
Române, confort 1 decomandat, centrală termică, termopane, balcon închis, gresie,
faianță, parchet, bucătărie

l Cumpăr spațiu comercial
ultracentral.
De
preferintă Republicii, Piața
Sfatului, Mureșenilor. Telefon: 0724/1679711
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EVENIMENTELE SĂPTĂMÂNII

Începe Târgul Internaţional
de Carte şi Muzică
Târgul Internaţional de
Carte şi Muzica de la
Braşov este o manifestare
culturală anuală ce reuneşte cele mai importante
edituri şi case de discuri
din România, precum şi
distribuitori de carte şi
muzica străină, artişti
plastici şi instituţii de
cultură, fiind dedicată
promovării şi vânzării
producţiei editoriale şi
discografice. De asemenea, târgul creează oportunităţi pentru parteneriate
profesionale în domeniul
cărţii şi muzicii, promovează
dialogul
şi
schimburile culturale cu
invitaţii din străinătate şi
conferă cadrul ideal pentru organizarea de acţiuni

culturale: lansări de carte
şi muzică, dezbateri de
specialitate, mese rotunde,
recitaluri de muzică şi
poezie, sesiuni de autografe etc. În cazul târgului
îi puteți vedea în spectacol
pe Dan Puric, Daniela
Nane, Grupul Anatoly,

Corul Concentus, Dalma
etc.
A IX-a ediţie a evenimentului se desfăşoară în
acest an la Braşov Business Park (în spatele hypermarketului Carrfour),
în perioada 22-25 martie
2012, între orele 10-19.

Concert Mandinga în Kasho Club

Mandinga revine la Brașov cu un concert de zile
mari! De această dată, trupa
vă dă întâlnire sâmbătă
seara, în Club Kasho, după
ora 22.00. Se anunță un
show excepțional, mai ales
după ce trupa a fost

selectată să reprezinte România la Concursul Eurovision din acest an, de la
Baku, cu melodia „Zaleilah“.
Mandinga este una dintre
cele mai apreciate trupe din
România, atât datorită

muzicii pe care o cântă, cât
și a componenței „exotice“
a formației. Combinația de
muzicieni
români
şi
cubanezi asigură un cadru
artistic unic, de mare succes. Piesa „Goochi“ realizată în colaborare cu Luis
Vasquez (SUA) a cucerit
topuri internaţionale din
Spania, Elveţia, Peru, Bulgaria, SUA şi România.
În 2009, Mandinca a
câștigat premiul pentru
„Cel mai bun Live“ la Romanian Music Awards. Formația are o medie de 300
de spectacole live pe an şi
nenumărate apariţii TV.
Este singura trupă din țara
noastră care are propriul
festival internațional de
salsa.

Artiştii braşoveni Gabriel Stan şi Waldemar
Mattis Teutsch expun la Paris
torul principal este Asociaţia
Soleil de l’Est. Actualul
Salon este un summum al
celor peste 80 expoziţiii de
pictură românească, organizate în Franţa şi alte ţări europene.
Salonul
de
pictură
„România contemporană”
aduce în acelaşi loc lucrări
de orientări artistice suprarealiste,
hiperrealiste,
neosimboliste, postmoderniste, dar şi piese de artă
abstractă, gestuală şi conceptuală.

Artiştii braşoveni Gabriel
Stan şi Waldemar Mattis
Teutsch reprezintă Braşovul
la Paris, unde s-a deschis ieri
Salonul de pictură „România contemporană”. Capitala
Franţei găzduieşte până pe
pe 28 martie această expoziţie în şapte săli din clădirea Cité Internationale des
Arts. Gabriel Stan şi Waldemar Mattis Teutsch expun
lucrări de marcă la Paris,
unele relizate special pentru
acest salon, alături de alţi
pictori români. Organiza-

Păpuşarii braşoveni, invitaţi
la două festivaluri europene

Artiştii Teatrului Arlechino
vor reprezenta România la
două festivaluri europene. Pe
7 mai vor pleca în Polonia, la
Slupsk, la Festivalul Inter-

naţional al Teatrelor de
Păpuşi din Ţările Comunităţii Europene – Eurofest –
Robert Schuman. Trupa
braşoveană va concura cu
spectacolul „Alladin şi lampa
fermecată“. Pe 17 mai artiştii
braşoveni vor fi în Serbia, la
Festivalul Internaţional de
Păpuşi „Gold Sparkle”. În
ambele festivaluri, trupa
teatrului braşovean este singura din ţară selectată să
reprezinte România în concursuri.

Sâmbătă seara se joacă „Absint“
Sâmbătă seara, de la ora
19.00, artiștii teatrului „Sică
Alexandrescu“ vă invită la
piesa „Absint“ de Marta Fertacz, în regia lui Claudiu
Goga. „«Absint» este un text
care abordează o temă extrem de importantă (prin actualitatea şi acuitatea ei) dar,
din păcate, marginalizată în
discursul public românesc
(şi includ aici şi discursul din
spaţiul cultural) – felul în
care noi, cei din Est, ne-am
adaptat momentului istoric
dat de căderea comunismului“, explică regizorul
Claudiu Goga.
Karolina, personajul central, şi familia ei sunt
exponenţii a două generaţii
surprinse în acest moment
istoric. Conflictul dintre
generaţii capătă, din cauza
contextului social, noi cauze
şi specificităţi care pun în
lumină o realitate extrem de

Ultimul concert al Festivalului
muzicii de cameră de la Braşov
Festivalul Muzicii de
cameră a ajuns la final.
Joi, 22 martie, va avea
loc ultimul concert al
festivalului, susținut de
Cvartetul Transilvan.
În program puteți asculta lucrări ale compozitorilor J. Haydn,
A. Dvorak. Vor urma
apoi artiștii Florin
Ionescu Galați, la
vioară, și Corina Ibănescu, la pian. Aceștia
din urmă vor interpreta

bucăți muzicale din W.
A. Mozart și L. van
Beethoven. Biletele se
pot procura de la sediul
Filarmonicii Braşov
din Str. Apollonia Hirscher, nr. 10, tel.
0268473058, agenţia
de bilete, de luni până
joi între orele 12 – 15
şi de la sala de concert
începând cu ora 17.00.
Concertul au loc la
Cercul Militar, începând cu ora 19.00.

crudă la care, într-un fel sau
altul, suntem parte şi în faţa
căreia trebuie să avem
opţiuni. Karolina optează
pentru soluţia extremă.
„Textul Magdei Fertacz, ca
dealtfel şi spectacolul nostru,
nu-şi propune să califice

această soluţie, ci să scoată
în evidenţă cauzele şi contextul care pot duce la o
asemenea opţiune. Nu victimele trebuie judecate, ci
călăii – fie ei oameni sau sisteme“, mai spune Claudiu
Goga.

