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Grupul francez Auchan a
cumpărat platforma Tractorul Braşov, în urma unei
tranzacţii de 20-25 de milioane de euro. Platforma se
afla în proprietatea Flavus
Investiții care o cumpărase,
în 2007, cu 77 de milioane
de euro.
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Conspiratie
împotriva aeroportului

OMUL SFINŢEŞTE
LOCUL

Ovidiu Gârbacea a construit două stațiuni ca-n Alpi,
în creierii munților, la Cheile
Grădiștei și Fundata. Turiștii,
dar și sportivii de performanță, vin să se antreneze
și să se relaxeze aici.
PAG. 8 - 9

LEGENDELE
BRAŞOVULUI

Legendara echipă de fotbal
Colțea este singura care, în
1928, a reușit să câștige
campionatul național de fotbal. Echipa vânătorilor de
munte braşoveni a luptat
pentru titlul naţional cu Jiul
Lupeni.
PAG. 6

u Deși propaganda lui Căncescu acuză un complot care l-ar împiedica de 12 ani să facă
aeroportul, „Gazeta Brașovului” demonstrează că adevăratele motive ale stopării proiectul au
fost doar interesele conducerii CJ pentru direcționarea banilor spre firmele „prietene” pag. 4-5
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Sfintele Paști, sărbătoare sufletului
Se spune că viața omului nu se măsoară în ani ci în fapte. Măsura omului constă în calitate. Oamenii nu sunt egali
decât în fața Judecății divine. Dacă omul nu ar fi diferit față de semenul său, existența acestuia și-ar pierde sensul
așa cum niciun lucru și nicio altă făptură nu este egală cu cealaltă/celălat. Avem nevoie de înviere așa cum și
natura are nevoie an de an de redevenire... În viața de zi cu zi cred că învierea înseamnă și o permanentă capacitate
de a ne schimba, de a reflecta asupra gândurilor și a faptelor noastre. Dar și de a ierta: așa cum noi putem ierta, tot
la fel vom fi iertați, se spune chiar în rugăciunea Tatăl Nostru. ( Și iartă-mi Doamne greșelile mele precum iert și eu
greșiților mei...) Înainte de orice, nu vorbele ci faptele dau scop și sens vieții noastre. Toți ne dorim „pâinea cea de
toate zilele“, pâinea ca hrană trupească dar și pâinea precum credința noastră în a fi mai buni și în a trăi nu numai
pentru noi dar și pentru cei din jurul nostru. Boabele grâului sunt unite în spic, apoi risipite, însă odată măcinate
acestea se unesc în pâine. Astfel își dobândesc sensul și substanța de a fi. Așadar, pâinea este și unitate, frângerea
acesteia fiind gestul nostru de comuniune. În fapt, a trăi împreună și a încerca să îndreptăm răul este lucrul care ne
unește. Credința în Cristos cel Înviat din morți ne dă speranța definitivă că lucrurile noastre nu se sfârșesc odată cu
viața ce-o avem pe pământ. Sfântul Apostol Pavel, spunea: „Argint, sau aur, sau haină, n-am poftit de la nimeni;
voi înșivă știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. Toate vi le-am arătat,
căci, ostenindu-vă astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și sa vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, caci El a
zis: „Mai fericit este a da decât a lua“. Așadar vă îndemn să învățăm să dăruim iertare și dragoste. Să învățăm că în
aceste zile trăim în primul rând o sărbătoare a speranței, a iertării și a comuniunii, o sărbătoare a cumpătării și a
reflexiei interioare. Trăim o sărbătoare a sufletului: Cristos a Înviat! La Mulți Ani! vă doresc vouă, tuturor!
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Medicul braşovean Horaţiu Rus, unul dintre cei mai apreciaţi cardiologi din judeţ, este cercetat de DIICOT
după ce ar fi întreţinut relaţii sexuale cu doi pacienţi, minori. Anchetatorii spun că medicul îi şantaja pe
cei doi băieţi, cerându-le să întreţină relaţii sexuale cu el, în schimbul medicamentelor pentru tratarea
bolilor de care sufereau. Raporturile sexuale se derulau într-un club privat, dar şi la cabinetul medicului.

www.gazetabrasovului.ro

Grupul Auchan a cumpărat
platforma Tractorul
Grupul francez Auchan
este în curs de preluare a
unei suprafețe de 100 de
hectare de teren din platforma Tractorul Braşov, în
urma unei tranzacţii de 2025 de milioane de euro.
Francezii cumpără platforma de la firma Flavus
Investiţii, cu un discount de
70% față de prețul cu care
au cumpărat inițial antreprenorii români fabrica de
tractoare. În 2007, Flavus a
cumpărat, la licitaţie, pentru
77 de milioane de euro plus
TVA platforma industrială
de 124 de hectare de la
Tractorul, cu gândul de a
dezvolta un mega-proiect
imobiliar
–
Cartierul
Coressi.
Ulterior a venit criza, iar
investitorii au derulat doar
un proces de renovare a

Reprezentanții Auchan vor anunța oficial, ce planuri de investiții au în Brașov

unor spaţii de birouri de
pe vechea platformă, iar la
o distanţă de cinci ani au
decis vânzarea activelor
cu un discount de circa
70%, potrivit unor surse

Micul Pavarotti
Făgărăşeanul Mihai
Teacă (12 ani) a uimit
publicul şi juriul de
la „Românii au talent“ cu vocea lui.
El a moştenit talentul de la tatăl
său, care a fost
lăutar timp de 30 de
ani. Mihai este elev în
clasa a VI-a la Şcoala

Generală nr. 2 şi este
mezinul familiei,
având
alte
patru surori.
Micuţul a ales
să cânte “O,
sole mio” şi a
reuşit să îl entuziasmeze, cu
interpretarea sa,
până şi pe Mihai Petre.

Editorial GB

Cucu, bau!
Ați auzit de policuci? Cică sunt Alexandru Ghiza
niște politicieni pediști cu fețe de pesediști și
apucături de peneliști. Sau invers. Pentru că au
voci foarte plăcute și penaj viu colorat, apar deseori pe la televiziuni. Li se spune policuci pentru
că, atunci când candidează, își pun deasupra numelui, pe buletinul de vot, o siglă a unui partid, tot
așa cum își pune cucul oul prin alte cuiburi. Există
chiar partide mici, cucuneperiste sau cucuonservatoare, cu existențe efemere, create tocmai pentru a-I cuibări, pe perioade scurte, pe policucii
care nu-și găsesc alt adăpost. Sunt atât de
numeroși, încât populează toate partidele, dar mai
ales cele de guvernământ. Bunăoară, sunt pe
acolo câțiva cuci care cântă, deocamdată, în
surdină. Tocmai de aceea, un policuc autentic nu
poate fi imediat cunoscut . Doar după ce ajunge
în parlament sau într-un consiliu, fie el local sau
județean, și începe să cânte altfel decât colegii de
partid . Bineînțeles, dacă îi atrage cineva atenția
că nu prea face ce ar trebui, policucul începe să
intoneze cu abnegație un tril despre iubirea lui
pentru țară, județ sau oraș, în funcție de craca pe
care s-a cocoțat. Până la urmă, după câteva luni,
sau chiar ani, policucul merge cu curentul spre un
nou partid ajuns la guvernare. Adică demisionază
cu curaj și se cuibărește la pieptul Puterii. Chiar
dacă a mai fost odată pe acolo. Policucii au memorie scurtă. La fel, și cei care îi votează. Iar partidele, precum ceasul cu cuc, au fost întoarse să
cânte la oră fixă.
De aceea, politica în România se face de florile
cucului.

din piaţa imobiliară.
Reprezentanţii Auchan vor
organiza la mijlocul acestei săptămâni un eveniment în care vor anunţa
planurile de investiţii de la

Tractorul Braşov, scrie
zf.ro. Francezii de la
Auchan vor dezvolta pe
platforma Trcatorul propriul mall, sub brandul
Auchan City.

Şcoală şi grădiniţă
nouă în Feldioara
Odată cu începerea anului
şcolar
20122013, în cartierul Brazilor
din
comuna
Feldioara, va
funcţiona o grădiniţă şi o creşă.
Conducerea Primăriei
Feldioara a decis să
mansardeze clădirea în care
în prezent se află şcoala.
„Înfiinţarea unor noi unităţi
de învăţământ pentru elevi
şi preşcolari este pentru noi
o prioritate. După finalizarea lucrărilor de
mansardare, se va realiza o
clădire, în care alături de
şcoală, va fi şi o grădiniţă cu
program prelungit şi o creşă
cu 40 de locuri”, ne-a declarat primarul localităţii,
Sorin
Taus
(foto
medalion).
Pe lângă alte modernizări,
reprezentanţii Primăriei au
decis să izoleze termic imo-

bilul şi să amenajeze
noi săli de clasă şi
laboratoare. În
plus, se intenţionează să fie
cumpărată o
centrală termică
perfomantă pe
gaz metan.
„Pentru reabilitarea
completă a şcolii din
cartierul Brazilor şi mansardarea acesteia prin construirea unei noi grădiniţe
se vor aloca de la bugetul
local suma de 3,3 milioane
lei vechi”, a susţinut primarul.
Pe de altă parte, edilul şef
a afirmat că în localitate va
fi construită o sală de sport
modernă, multifuncţională.
Proiectul
depus
de
reprezentanţii Primăriei
Feldioara a fost aprobat de
Compania Naţională de
Investiţii, existând promisiuni şi pentru alocarea unei
finanţări.

Braşovul, promovat online
printr-un site dedicat
Turiştii interesaţi de
Braşov vor putea să-şi programeze dinainte vizitele şi
să se familiarizeze cu obiectivele istorice utilizând internetul. Municipalitatea
este pe cale de a scoate la
licitaţie un proiect privind
realizarea portalului web
„e-Turist în Braşovul istoric“, portal care va fi integrat celui al Primăriei, şi
care va permite vizite virtuale în Braşov.
Proiectul va include în
principal prezentările a opt
obiective turistice: Biserica Neagră, Biserica Sf.
Bartolomeu,
Catedrala
ortodoxă Sf. Nicolae şi
Prima
Şcoală
Românească, Cetăţuia de pe
Strajă (Dealul Cetăţii), sistemul de fortificaţii rămas
din
vechea
cetate,
reprezentat de zidurile de
apărare, cele 3 bastioane şi
cele 6 turnuri de apărare,
Bastionul Ţesătorilor cu
muzeul Braşovului medieval şi Zona Poarta

Hartă interactivă
a Centrului Vechi

Obiectivele turistice vor fi promovate prin intermediul
unor hărți virtuale

Schei, cu Poarta Schei şi
strada Sforii. Fiecare
obiectiv va fi prezentat
prin intermediul unui
portofoliu on-line de cel
puţin 50 de fotografii din
interior şi exterior, inclusiv aeriene. Vor fi realizate
şi tururi virtuale ale Pieţei
Sfatului, Casei Sfatului
(interior şi exterior), pieţei

Străzi în reparaţie la Codlea
Primăria municipiului
Codlea a început lucrările
de reparaţii, primele artere
reabilitate fiind străzile
Măgurii, Unirii şi 15
Noiembrie. „De asemenea,
a demarat şi investiţia
«Lucrările edilitare în
cartierul de locuinţe Zona
Garoafelor – străzi», urmând să se realizeze canalizarea pluvială, asfaltarea

străzilor, trotuare şi amenajarea zonelor verzi pe
străzile A. Bordenache,
I.Alexandru, Eduard Morres
şi I.Comănescu, cu o
lungime totală de peste
1000 de metri”, a spus Călin
Ivan, viceprimarul municipiului Codlea. Recent în
Codlea a fost amenajat un
sens giratoriu menit să fluidizeze traficul.
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din jurul Bisericii Negre,
Bisericii Neagre (interior
şi exterior), Bastionului
Ţesătorilor (interior şi exterior), Porţii Şchei, Aleii
după Ziduri, Bisericii Sf.
Bartolomeu (interior), Catedralei Romano-Catolice
(interior), Mănăstirii Franciscane
(interior)
şi
Cetăţuiei.

Va fi realizată şi o hartă
interactivă a Centrului istoric, care să permită explorarea
facilă
a
obiectivelor menţionate şi
a traseelor turistice. Harta
va afişa clădirile declarate
monumente istorice, transportul în comun, staţiile de
autobuz şi taxi, instituţiile
de interes public din zonă,
zona pietonală etc.
Tot în cadrul proiectului
este inclusă realizarea unei
aplicaţii multimedia, ce va
putea fi instalată pe fiecare
computer personal, care va
conţine un ghid turistic în
format electronic, precum
şi tururi virtuale ale obiectivelor din oraș. De asemenea,
este
prevăzută
realizarea unui videoclip
de prezentare a produsului
turistic „Braşovul istoric“,
care va fi difuzat pe posturi de televiziune locale și
regionale.

Codlea Verde – proiect de
conştientizare a populaţiei
Aflat la cea de a doua
ediţie, proiectul „Codlea
Verde” s-a desfăşurat anul
acesta în perioada 4-5
aprilie. Proiectul a fost
iniţiat de organizaţia
nonguvernamentală Pro
Codlea, bucurându-se de
sprijinul şi implicarea
directă a Primăriei şi a vi-

ceprimarului Călin Ivan şi
a constat în salubrizarea şi
igenizarea spaţiilor verzi
din localitate. „La acţiune
au participat voluntari
proveniţi din rândul elevilor de la toate unităţile
de învăţământ, care au
venit însoţiţi de cadrele didactice şi părinţi.

www.gazetabrasovului.ro

Luminiţa Olteanu, fostul director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Braşov, şi-a anunţat, candidatura ca independent pentru şefia Consiliului
Judeţean Braşov. Luminiţa Olteanu este al treilea independent care-şi anunţă candidatura pentru această funcţie, după Dumitru Puchianu şi Nicolae Ţucunel.
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Au început lucrările la tronsoanele
I şi II ale ocolitoarei Braşovului
Lucrările la tronsoanele I şi
II ale ocolitoarei municipiului
Braşov au început, săptămâna
trecută, în prezenţa primarului
George
Scripcaru,
a
reprezentanţilor Companiei
Naţionale de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale şi cei ai
firmelor constructoare. „Prin
realizarea acestor tronsoane
rezolvăm o problemă extrem
de importantă, atât la nivelul
municipiului, cât şi al regiunii.
Va fi descărcat traficul greu
dinspre Moldova, HarghitaCovasna. Acest proiect va fi
completat cu tronsonul II, ce
va fi preluat în scurt timp de
către Ministerul Transporturilor şi dublat, urmând ca
centura municipiului Braşov
să fie închisă cu cel de-al
treilea tronson, DN 13 – DN
1. Ocolitoarea Braşovului va
fi construită în regim de
autostradă, cu toate elementele specifice unei artere
de acest rang. Vom supraveghea cu mare atenţie această lucrare”, a spus primarul
Brașovului, George Scripcaru.

Tronsonul I are 2
pasaje superioare
Cu o lungime de 7,2 kilo-

Primarul Brașovului a fost prezent la inaugurarea lucrărilor

metri acest tronson urmează
să se intersecteze cu cel de-al
doilea tronson pe DN11,
printr-un pasaj suprateran, ce
va fi realizat peste sensul giratoriu existent. „Traseul se
desprinde din ocolitoarea
existentă la KM 2+100, va
traversa Timişul Sec, va ocoli
groapa de gunoi şi va intersecta DJ 103 A Braşov- Zizin
cu un sens giratoriu. Va continua prin ocolirea CET-ului
şi va traversa zona TimişTriaj cu un pasaj superior. Se
va intersecta cu tronsonul II
cu un pasaj superior peste
calea ferată”, a declarat di-

Bloc nou de locuinţe
sociale, la Săcele

Până acuma a fost turnată
doar fundația blocului

Locuinţele sociale din
cartierul Ştefan cel Mare
vor fi date în folosinţă în
acest an. Lucrările la imobilul destinat persoanelor
defavorizate au fost reluate
în aceste zile. Construcția
blocului a început în anul
2011, când a fost executată
fundaţia
clădirii.
„În
prezent, se lucrează la ridicarea structurii blocului.
Investiţia se realizează prin
programul de construire
locuinţe sociale conform
Legii nr. 114/1996”, ne-a
declarat primarul localităţii
Săcele, Radu Nistor.
Clădirea va avea un
număr de 32 apartamente,
cu una, două şi trei camere.
Apartamentele sunt desti-

nate unor categorii de persoane, cărora nivelul de
existenţă nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei
locuinţe în condiţiile pieţei.
„Obiectivul investiţiei este
asigurarea unor condiţii de
locuit decente pentru categoriile sociale dezavantajate. Statul sprijină financiar
construcţia de astfel de
locuinţe, prin alocarea de
fonduri de la bugetul de stat
în completarea fondurilor
din bugetele locale, prin intermediul bugetului Ministerului
Dezvoltării
Regionale şi Turismului”, a
spus Radu Nistor. Valoarea
totală a investiţiei este de
6.915.000 lei.
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rectorul executiv adjunct al
Direcţiei
tehnice
din
Primăria Braşov, Liliana
Horga. Acest tronson va avea
două benzi de circulaţie pe
sens şi profil de autostradă cu
zona mediană.

Tronsonul III va avea
o platformă de acces
Pentru cel de-al treilea
tronson, nu se vor realiza
drumuri colectoare. Toate
proprietăţile din zonă au
acces la străzi. Va fi însă
amenajată o platformă de
acces pentru traficul greu şi
o parcare pentru tiruri. În

această locaţie se va efectua
şi controlul ARR , iar
camioanele şi tirurile vor fi
cântărite. Traseul se desprinde din DN 13 (Braşov
– Târgu Mureş) cu un pasaj
superior,
intersectează
strada Plugarilor cu un sens
giratoriu, traversează DJ
103C – strada Lânii cu un
pasaj superior, intersectează
drumul de acces la Institutul
Cartofului cu un pasaj superior, intersectează CF 200 şi
DN 1 Braşov – Sibiu cu un
pasaj superior, intersectează
strada Clopoţel cu un sens
giratoriu ce va permite ac-

5.000 de locuri la
Universitatea Transilvania
Şi anul acesta, cele 18
facultăţi ale universităţii
braşovene vor scoate la
bătaie puţin peste 5.000 de
locuri. Deocamdată, conducererea instituţii nu a
stability câte dintre acestea
vor fi bugetate şi câte cu
taxă. Totuşi, pentru viitorii
studenţi există şi veşti
bune.
Taxele de înscriere la facultate, respectiv taxele de
şcolarizare vor rămâne la
nivelul celor de anul trecut.
„Nu este acum momentul
pentru a creşte taxele”, a
menţionat purtătorul de cuvânt al Universităţii, Liliana
Rogozea.
În funcţie de facultatea
aleasă, pentru înscriere,

candidaţii vor achita sume
cuprinse între 50 şi 150 de
lei. În ceea ce priveşte taxele de şcolarizare acestea
sunt cuprinse între 1.400
de lei (Facultatea de
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor) şi 5.000 de lei
(Muzică, pentru specializarea
interpretare
muzicală – instrumente şi
canto). Înscrierea la facultate se face în perioada 1217 iulie, listele cu
candidaţii admişi fiind
afişate în perioada 19-20
iulie, iar locurile disponibile sunt afişate pe site-ul
www.unitbv.ro. Anul trecut, Universitatea a oferit
2.820 de locuri bugetate şi
1572 de locuri cu taxă.

Concert Gheorghe Zamfir
şi Franco Midiri
Gheorghe Zamfir, cel
mai mare naist al României, va susține pe 21 mai,
la Braşov, un concert alături de cântărețul Franco
Midiri. Evenimentul va
avea loc la Centrul Cultural Reduta, începând cu
ora 19:00 și este inclus în
turneul „L"aquilone e il

vento“. Cei doi artiști vor
fi acompaniați pe scenă
de Orchestra Simfonică
Rapsodia, condusă de
dirijorul Piergiorgio Calabria. Mai multe informații despre acest
eveniment sunt disponibile la numărul de telefon: 0752.791.902.
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cesul din şi înspre DN 1
Braşov – Sibiu şi DN 73
Braşov-Piteşti, apoi se
intersectează cu DN 1 cu un
sens giratoriu. Lungimea
acestui tronson este de
6,340 km cu două benzi de
circulaţie pe sens, patru
pasaje superioare peste
DN13 (intersecţie cu tronsonul II), peste DJ 103 C –
Str. Lânii, peste drumul de
acces la Institutul Cartofului
şi peste CF 200 şi DN 1
Braşov – Sibiu.
Totodată, au început
lucrările și la ocolitoarea
mică a municipiului Săcele,
care va scoate cu totul traficul greu din oraș. „Ca urmare a realizării proiectului,
se
contează
pe
îmbunătăţirea condiţiilor de
circulaţie în municipiul
Săcele şi pe diversificarea
serviciilor şi stimularea
iniţiativei private în zona de
nord a localităţii. De asemenea, va sprijini dezvoltarea
economică prin atragerea de
investitori şi va contribui la
protejarea mediului, care pe
termen lung va conduce la
creşterea calităţii vieţii.
Sperăm ca finalizarea
lucrărilor să fie în 2012”, a

spus primarul minisipiului
Săcele, Radu Nistor.

Nod rutier la Dârste
Intersecţia care leagă DN1
de ocolitoarele Săcele şi
Braşov va fi modificată, pentru a permite un trafic mai intens şi a elimina timpii de
aşteptare. După realizarea
modificărilor, se va putea circula direct din ocolitoarea
Săcele către ocolitoarea
Braşov şi invers, cu bandă
dedicată. Nu va mai fi
necesară cedarea trecerii în
diferite intersecţii. La fel, se
va putea circula direct de la
Săcele către Braşov (Calea
Bucureşti). Dinspre Calea
Bucureşti către Săcele, accesul se va face la două benzi, în
loc de una ca în prezent şi va
dispărea, de asemenea,
obligaţia de a da prioritate.
Amenajarea noii intersecţii va
include şi piste pentru
biciclişti. Concomitent, va fi
amenajat şi un sens giratoriu,
la intersecţia dintre ocolitoarea Braşov şi ocolitoarea
Săcele, pentru a se asigura
fluxul traficului rutier şi accesul către cel mai nou cartier al
municipiului Săcele.

Începe luna
curăţeniei la Predeal

Edilii fac un apel către toți predelenii
să iasă la curățenia de primăvară

Predelenii sunt așteptați
cu mic cu mare la luna
curățeniei, care începe din
9 aprilie. Până atunci, firma
de salubritate din stațiune a
început deja igienizarea câtorva zone din oraș.
„Invităm toate persoanele
fizice și juridice - asociații
de proprietari sau locatari,
societăți
comerciale,
instituții publice și de
învățământ, să ni se alăture
în campanie. Aceștia pot
contribui la curățarea
spațiilor verzi, trotuarelor
și rigolelor, străzilor din
perimetrul imobilelor de
locuit sau cu altă
destinație“, a precizat primarul Predealului, Ionel
Goidescu. Deșeurile rezultate în urma acestor
activități vor fi depozitate

lângă punctele de colectare
a deșeurilor menajere, cât
mai compact, de unde vor
fi ridicate și transportate de
către operatorul de salubritate
împuternicit
de
Primăria Orașului Predeal.
„Toți cetățenii care doresc
să renunțe la obiectele casnice care nu le mai sunt
utile sau care fac curățenie
generală și vor să se dispenseze de lucrurile nefolositoare, altele decât
deșeuri menajere, le pot depozita la platformele de
gunoi“, a mai precizat primarul Ionel Goidescu.
Cetățenii care au nevoie de
ajutor în această campanie
sunt rugați să comunice
nevoile lor la numerele de
telefon 0268/455237 sau
0732733303.

www.gazetabrasovului.ro
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De ce nu se face aeroportul? Propaganda lui Căncescu acuză un complot
care l-ar împiedica de 12 ani să facă aeroportul. „Gazeta Braşovului”
demonstrează însă că adevăratele motive ale stopării proiectul au fost doar
interesele conducerii CJ pentru direcţionarea banilor spre firmele „prietene”

ANCHETĂ

Adevărata
împotriva
u Zilele trecute, Aristotel
Căncescu, preşedintele
Consiliului
Judeţean
Braşov a continuat să
ne explice o „teorie a
conspiraţiei”, conform
căreia Guvernul Parlamentul, Aeroportul Otopeni, PSD, PDL, Aeroporturile din Regiune şi
alţii se opun din răsputeri construcţiei aeroportului din Braşov.

Lamentaţii
propagandistice
„Ministerul Mediului a
făcut acest lucru, proiectul de
îndiguire a pârâului Beselcinului, pentru că zona respectivă nu trebuie să fie inundabilă. Proiectul a fost făcut
de Ministerul Mediului, pe
banii lor, s-a scos la licitaţie
şi se miră şi ei de ce de două
luni de zile acest proiect e
blocat. Ştiu de ce e blocat,
pentru că e o sarcină ca până
la alegeri să nu se înceapă lucrările la aeroport” a declarat
Căncescu la postul său de televiziune. Din păcate pentru
noi, braşovenii, lucrurile nu
stau deloc aşa. Nu există nici
o conspiraţie împotriva aeroportului ci doar incompetenţa
şi interesele obscure ale conducerii Consiliului Judeţean
Braşov.

Anchetele publicate de „Gazeta Brașovului” dovedesc că, până acum, aeroportul a fost deja profitabil pentru apropiații lui Căncescu. În
medalion Ion Diniță, patronul Gotic S.A. și președintele PC Brașov, unul dintre cei căruia expropierile de terenuri i-au adus o mulțime de bani

Judeţean ca şi indicatori technico-economici, indicatori ce
au stat la baza licitaţiei cu
UTI.

Aeroport proiectat
de o firmă
Conspiraţia
specializată în WC-uri cumetriilor
În 2011, înainte de licitaţia
câştigată de UTI, Aristotel
Căncescu a povestit că: „Proiectul aeroportului, estimat
iniţial la 100 de milioane de
euro a fost regândit la dimensiuni mai mici, iar studiul realizat de specialiştii de la
Mott Macdonald a fost refăcut de firma Dornier Consulting, ţinându-se cont de
situaţia economică a României şi de impactul crizei
asupra dezvoltării turismului
şi afacerilor în zonă”. (n.r.
citat din site-ul Consiliului
Judeţean). Doar că proiectul
aeroportului, aşa cum a relatat „Gazeta Brașovului” în
ediţia anterioară, a fost făcut
de SC Dinoram SRL şi a fost
aprobat în plenul Consiliului

Cum ar putea să stea cineva
de vorbă serios cu Aristotel
Căncescu, când acesta acceptă ca proiectul celui mai important proiect al Braşovului
să fie făcut de o firmă specializată în construcţia de WCuri şi înfiinţată în 2008?
Conform siteului Ministerului
de Finanţe societatea Dinoram
a fost înregistrată din data 14
Ianuarie 2008, are un (!) salariat, iar activitatea principală,
conform clasificării CAEN,
este: „lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer
condiţionat”. Firma cu pricina
aparţine lui Alexandru Rus,
naşul de cununie al lui Aristotel Căncescu, așa cum a dezvăluit numărul trecut al
„Gazetei Brașovului”.

De ce nu e crezut
Căncescu
SC Dinoram, a predat, în
17 martie, Consilului Judeţean „Studiu de fundamentare
privind Obiectivul Aeroport
Internaţional Braşov-Ghimbav Iosif Şilimon” (număr înregistrare 608/17.03.2011).
Așa cum a arătat în ediția precedentă „Gazeta Brașovului”,
în aceeaşi zi a fost înfiinţată la
CJ o comisie de analiză din
care a făcut parte şi patronul
Dinoram. După doar cinci
zile, din care o sâmbătă şi o
duminică, comisia a avizat
proiectul (procesul verbal nr
1/22 martie 2011) şi l-a supus
aprobării plenului CJ. După
aprobare, acest proiect de fundamentare, a devenit baza indicatorilor economici în negocierea cu firma UTI.
Cum să fie Aristotel Căncescu serios în faţa Guvernului, a parlamentarilor când
aceştia l-au întrebat cine a
făcut proiectul aeroportului

iar el a răspuns, Dinoram, o
firmă expertă în construcţia
de WC-uri!

Nivelarea terenului,
făcută în 2011 cu o
firmă înfiinţată în 2010
Un alt element care demontează teoria conspiraţiei
universale şi indică incompetenţă şi interese subterane la
CJ o reprezintă lucrarea de
nivelare a terenului. Pe site-ul
Consiliului Judeţean pot fi
găsite câteva elemente dubioase despre firma care s-a
ocupat de viabilizarea terenului şi contrucţia gardului. „Potrivit constructorului, firma
Kasim Emaka are multă experienţă în domeniu şi este
agreată de Autoritatea Aeronautică Română pentru executarea acestui tip de lucrări
aeroportuare. Ea a realizat
lucrări similare la aeroporturile din Târgu-Mureş şi Craiova, la Bucureşti – Băneasa
şi la aeroportul militar de la

Bobocu – Buzău. «De cinci
ani activez în domeniul aeronautic, lucrez numai în construcţii şi numai cu aeroporturi. La Ghimbav realizăm viabilizarea, adică aducerea la
cotă a terenului în vederea
efectuării restului construcţiei
aeroportului, precum şi împrejmuirea de securitate la
forma finală», a explicat Andi
Cadaş, reprezentantul firmei”.
De menționat că, principalul
obiect de activitate al firmei
Kasim Emaka este „închirieri
auto”, iar autorizatia din partea
AACR (Autoritatea Aeronautica Civila Romana) a fost obținută abia în 13 octombrie
2010.

Prinşi cu minciuna
Doar că firma Kasim Emaka SRL a fost înfiinţată… în
2010! Conform site-ului Ministerului de Finanţe la „Stare
societate” scrie clar: înregistrat din data de 21 Mai 2010
(!). Şi atunci, de unde „multă
experienţă în domeniu”, cum

ar fi putut să activeze în domeniul aeronautic şi lucrări la
alte aeroporturi din ţară, de
cinci ani?
Practic, Aristotel Căncescu
a fost părtaş la aceste neadevăruri spuse official de
reprezentanții firmei Kasim
Emaka. Aici, într-adevăr, ar
putea fi o conspiraţie, care să
fi vizat obținerea de la Consiliul Județean, sub semnătura
lui Căncescu, a unor sume
importante pentru nişte lucrări
neclare.

Cum au fost făcuţi
să plece participanţii
la licitaţie
Kasim Emaka a câştigat în
24.02.2011 licitaţia pentru
„Refacerea terenului în zona
balastierelor şi împrejmuirea
de securitate a Aeroportului
Internaţional Braşov Ghimbav
- proiectare şi execuţie”. Consiliul Judeţean a evaluat această lucrare la 14.640.680 lei iar
Kasim a spus că o face la doar

Banul public este, după cum demonstrează în aceste Gazeta Braşovului l Săptămâna 11 - 17 aprilie
pagini „Gazeta Braşovului”, singurul subiect al
conspiratiei din jurul Aeroportului Braşov. O conspiraţie
reală, nu una inventată de presa de propagandă.
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conspiraţie
aeroportului
u Ar costa doar 30 de milioane
Un singur lucru ar mai putea destrăma
țesătura de minciuni din jurul „conspirației
aeroportul”: un nou preşedinte de Consiliu
Judeţean, care, în colaborare cu Primăria Municipiului Braşov, va face aeroportul într-un an
de zile. Îl va face cu 30 de milioane de euro,
valoarea reală, şi nu cu 85, 100, 120, 150 milioane de euro, în funcţie de tot felul de interese
legate de bugetul județului.
n-ar fi putut fi stabilită în vreo
şedinţă a USL Braşov, unde
Căncescu şi Diniţă sunt copreşedinţi?

Despăgubiri
şi schimburi ilegale
de teren

Deși a primit 200 de hectare de la Guvern, Căncescu preferă să construiască aeroportul pe terenuri private

6.943.938 lei! Adică la jumătate de preţ. Restul participanţilor la licitaţie au plecat acasă
nedumeriţi deoarece nu poţi
face o astfel de lucrare la jumătate de preţ. Doar dacă asta
este o stratagemă de a câştiga
licitaţia ca apoi suma să fie
umflată prin „acte adiţionale”.
Iar dacă dăm crezare celor declarate în presă de Căncescu,
de-a lungul timpului, că nivelarea şi gardul au costat între 714 milioane de euro, se pare că
a fost vorba tot de un „complot”. Ciudat mai este faptul că
această licitaţie a fost câştigată
în 24 februarie 2011 iar proiectul aeroportului a fost aprobat
o lună mai târziu, în 22 martie
2011. De unde ştiau cei de la
Consiliul Judeţean cât va costa
lucrarea fără să aibă proiectul?
O nouă conspiraţie, sau tot un
aranjament în stilul celor cu
care ne-a obișnuit Căncescu?

Groapă pentru proşti
Lucrările propriu-zise de
nivelare au dat naștere la alte

mistere şi neclarităţi.
Zilele trecute Aritotel Căncescu a reamintit că „Acolo
am dislocat 1.500.000 de metri de pământ, am adus terenul
la orizontală şi nu a fost uşor,
dovezile se văd pe camp”.
Cum pista are 2.800 de metri,
la 1.5 milioane de metri cubi
excavaţi ar rezulta o groapă
de 10 metri adâncime! Oare
Căncescu îi crede pe toți brașovenii proști de dau în gropi?
Se ridică și o altă întrebare: a
nivelat terenul unde se construieşte acum aeroportul?
Pentru că, atunci înseamnă că
a excavat pe terenurile persoanelor private, expropierile
nefiind finalizate până în
acest moment! Cum şi-a permis să investească bani publici în lucrări pe terenuri
private? Întrebarea este doar
retorică, „Gazeta Brașovului”
demonstrând că președintele
CJ este expert în astfel de
chestiuni. Baza Olimpia, Muzeul Urban sunt clădiri private

unde Căncescu a investit milioane de euro bani public. Se
mai ridică și multe alte întrebări. A nivelat cele 200 de
hectare primite de la Guvern?
De ce, pentru că aeroportul
nu-l construieşte pe acest teren! Sau poate că în cele 1.5
milioane de euro intră şi balastul pe care l-a scos Diniţă din
balastiera ce va fi expropiată
cu 800.000 de euro? Toate aceste dileme, chiar dacă nu au
parte deocamdată de un răspuns oficial, indică, ce-i drept
o conspirație. Ce altceva ar
putea sta la baza afirmației că
ai nivelat un teren ca în palmă
cu milioane de euro?

Diniţă, preşedintele
PC, va încasa
800.000 de euro
Consiliul Judeţean a primit
de la Guvernul României, cei
cu presupusa conspiraţie împotriva aeroportului, 200 de
hectare pentru construcţia aeroportului. Căncescu le-a

mulţumit cu acuzații și calomnii, apoi a ales să construiască aeroportul… pe alte
terenuri. De ce? Conspiraţie
sau îngrăşarea clientelei politice de pe lângă Consiliul
Judeţean… Doar Căncescu
ştie. Nimeni nu înţelege de ce
trebuie date milioane de euro
pe expropieri când ai 200 de
hectare la dispoziţie să construieşti 2-3 aeroporturi. Poate
ne răspunde preşedintele PC
Braşov, Ion Diniţă care aşteaptă să primească 800.000
de euro de la colegul de coaliţie politică, Aristotel Căncescu, pentru expropierea unei
balastiere, concesionate de la
primăria Ghimbav.
În 8 decembrie 2011 Consiliul Judeţean a aprobat prin
Hotărârea nr 521 „exproprierea imobilelor care constituie coridorul de expropriere… etapa I şi prejudiciul în
favoarea SC. Gotic SA, respectiv 3.546.997 lei, 860.754
euro”. Sumă care - nu-i așa –

Interesant este modul cum
alege să-i despăgubească cu
milioane de euro pe unii iar la
alţii le dă terenuri la schimb.
De fapt le dă ipotetic deoarece
schimburile încalcă legile în
vigoare. Aristotel Căncescu,
când a primit cele 200 de hectare de teren le-a primit cu
destinaţia expresă construire
de aeroport. Prin legea 197/29
mai 2009 publicată în Monitorul Oficial nr 374/3 iunie
2009 s-a aprobat Ordonanţa
de Urgenţă nr 41/2007 care
prevedea transferul către Consiliului Judeţean a suprafeţei
de 200 de hectare pentru
construcţia aeroportului. La
Articolul 2 alineatul 2 din
Lege se specifică „Suprafaţa
de teren, prevăzută în anexă,
se utilizează exclusiv pentru
realizarea obiectivului „Aeroport Internaţional BraşovGhimbav”, iar la alineatul 3
„Suprafaţa de teren, prevăzută
în anexă, nu poate fi trecută în
categoria proprietate privată”.
Asta însemnând că terenul
rămâne în proprietatea publică a statului şi că nu poate fi
dezmembrat şi înstrăinat.

Lege încălcată
flagrant
Prin Actul Autentic de
Dezmembrare nr. 526/09 iunie 2009 (deci la şase zile de
la intrarea în vigoare a legii nr
374 care interzice expres orice astfel de operaţiune) Judeţul Braşov dezmembrează
terenul arabil în suprafaţă de
100.77 hectare identificat prin
parcela cadastrală 1575,

terenul făcând parte din cele
200 de hectare primite de la
Guvern. Prin Actul Autentic
Contract de Schimb Imobiliar nr 544/11.06.2009 judeţul
Braşov face un schimb de
terenuri cu A.N.T. şi A.V prin
care se transmite dreptul de
proprietate asupra terenului
identificat cu numărul cadastral 100079 în suprafaţă de 12
hectare susnumiţilor iar aceştia transmit imobilul construcţie şi teren identificat in
C.F. nr 877 Ghimbav. Nr. Top
1320/8 în suprafaţă de 5.79
hectare. În acest schimb, reprezentantul judeţului a declarat că a dobândit dreptul de
proprietate în baza Hotărârii
213/2007 a Consiliului Local
Ghimbav (Hotărârea de CL
nu este act constitutiv de
drepturi reale pentru judeţul
Braşov) şi în baza O.U.G.
41/2007 (în condiţiile în care
Legea de aprobare a ordonanţei era în vigoare şi prevederile ei imperative erau încălcate flagrant).

Adevărata
conspiraţie
Ca document ce stă la baza
întocmirii Actul Autentic Contract de Schimb Imobiliar nr
544/11.06.2009 este înscrisă
ca fiind Hotărârea Consiliului
Judeţean nr 51 din 30 martie
2009. Se pare că invocând
dispoziţiile O.U.G. 41/2007 sa dorit folosirea terenului în
alte scopuri decât cel pentru
care s-a aprobat ordonanţa prin
Lege 179/ 2009. Nu se ştie
exact cât teren a dat Căncescu
la schimb, dar dacă a dezmembrat 100 de hectare se
poate să le fi dat pe toate. Cui?
De ce cu încălcarea legii? Sunt
întrebări legate de o altă conspirație, dar nu dintre cele
trâmbițate de propaganda cănceștiană.
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După victoria Colţei din 1928, următoarea mare performanţă fotbalistică braşoveană a venit abia
în 1961, când echipa Steagul Roşu a câştigat Cupa Balcanică. Echipa uzinei de camioane a
rămas cea mai faimoasă echipă de la poalele Tâmpei, deşi nu a câştigat niciodată campionatul.

INEDIT

Am fost odată campioni
Într-o duminică de mai a anului
1928,
promenada
braşoveană (astăzi Bulevardul
Eroilor), era înţesată de lume.
Microbiştii, printre care se
aflau mulţi militari, se înghesuiau la intrările stadionului
„Sub strajă” să-şi cumpere
biletele de meci, cu numai 50
de bani. Revelaţia campionatului, Colţea, echipa vânătorilor
de munte braşoveni, lupta pentru titlul naţional cu Jiul Lupeni. Stadionul din centrul
oraşului, acolo unde astăzi se
află parcul Central, a fost plin
ochi.

Meci pe muchie
de cuţit
Peste 7.000 de spectatori au
aşteptat cu sufletul la gură
rezultatul final. 1-0, 1-1, 2-1
pentru Colţea la pauză, dar Jiul
egalează în repriza secundă.
Final de meci dramatic. În
minutul 87, Grubner scapă pe
contraatac, centrează în faţa
porţii şi Kemeny reia în plasă.
3-2 pentru braşoveni. Fanii
înfierbântaţi ai echipei au invadat terenul luându-i pe umeri
pe fotbaliştii Colţei. Arbtitrul
clujean, Lajos Nagy, a încercat
să elibereze terenul, dar, până
la urmă, fluieră finalul meciului. Titlul naţional a poposit
atunci pentru prima oară (şi
singura, până acum) la poalele
Tâmpei.

Rivalii de la Braşovia
Pentru a se înscrie în campionatul regional, Colţea şi-a
făcut mai întât ucenicia în
meciuri amicale internaţionale: 2-1 cu selecţionata
oraşului Cairo şi 4-1 cu WAC
Viena. Campionatul regional
era dominat de CS Brașovia, o
grupare
cu
conducere
maghiară. Derbiurile locale
dintre cele două formaţii s-au
transformat de multe ori în
încleştări acerbe. Iată cum comenta ziarul local „Goal” în
septembrie 1921 întâlnirea
dintre Colţea şi Braşovia,

Colţea Braşov, campioana anului 1928, în faţa sediului Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegusta” Braşov.
Vintilă Cristescu, mentorul echipei se află în stânga, în uniformă militară

partidă încheiată la egalitate, 44: „În 21 după masă a avut loc
matchul pentru championat al
celor două echipe, în faţa unui
public care număra 5.000 de
capete. (…) Purtarea unei părţi
a publicului nu poate fi vorbită
de bine nici aici, căci la ce
ocazie a căutat să sperie pe arbitru şi jucători”.

Drumul spre titlu
Pe vremea aceea, Campionatul Național se desfășura
sub formula de Turneu Final.
Participau cluburi din toată
țara împărțite în campioanate
regionale sau pe orașe.
Câștigătoarele se calificau
pentru Turneul Final, la care
cele mai bune opt cluburi
jucau în sistem eliminatoriu.
Drumul Colţei către titlu nu a
fost uşor. În sezonul
1925/1926, a întâlnit în sferturi
AMEF Arad, în faţa căreia
pierde cu 0-3 (0-2). În ediţia

Meciul de la Braşov s-a încheiat
mai repede, pentru că spectatorii
au intrat pe teren
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1926/1927, ajunge în finală cu
Chinezul Timişoara. Primul
meci se încheie la egalitate, 22, pentru ca la rejucare timişorenii să se impună în
prelungiri cu 4-3. Degeaba
braşovenii au acuzat arbitrajul.
În ediţia 1927/1928, Colţea a
trecut pe rând de Olimpia
Bucureşti cu 3-2, Mihai Viteazul Chişinău cu 6-4, pentru a
se impune apoi în finală, cu 32 (2-1), în faţa Jiului Lupeni.

Susţinuţi de afacerişti
În sezonul următor, Colţea
aflată încă sub beţia succesului, trece cu greu în runda
preliminară de Şoimii Sibiu cu
2-1, dar pierde în sferturi cu 13 în faţa Venusului. Un an mai
târziu „militarii” au fost
desfiinţaţi de către responsabilii bucureşteni, printr-un
ordin de „reorganizare a
sportului românesc”. Până
atunci, clubul a fost susţinut de

marii industriaşi ai Braşovului:
fraţii Schiel, proprietarii unei
fabrici de maşini, patronul
fabricii de postav, Scherg şi
Aronsohn, cel care deţinea cea
mai mare firmă de transport
din Braşov. Conducerea
grupării nu s-a lăsat până nu şia construit un stadion în Valea
Cetăţii, la a cărui inaugurare a
fost chemat Carol al II-lea.

Căpitanul Cristescu,
preşedintele clubului
Fondatorul Colţei Braşov şi
conducătorul echipei de-a lungul istoriei de numai 10 ani a
fost
colonelul
Vintilă
Cristescu, descendent al
căpitanului Sava Cristescu,
erou în Bătălia pentru Braşov
din Primul Război Mondial.
Vintilă Cristescu a fost primul
braşovean participant la
Jocurile Olimpice, la Amsterdam, în 1928, la cursa de
maraton.

Finala campionatului 1027/1928 s-a desfăşurat
pe un teren aflat în actualul
Parc Nicolae Titulescu

www.gazetabrasovului.ro

uIstoria Colţei
În iunie 1913, câţiva elevi de la liceul „Sf. Sava“
înfiinţau o echipă de fotbal. Pentru că erau vecini,
i-au dat numele străzii: „Colţea“. Curând, după
Unirea din 1918, Colţea Bucureşti şi-a deschis o
filială la Braşov. Aceasta avea să aibă mai mult succes decât echipa-mamă din Bucureşti: în 1927,
Colţea Braşov joacă finala, iar în 1928, devine
campioană naţională. Cea mai populară echipă din
Braşov n-a fost, în acea perioadă Colţea, ci
Braşovia. Brașovia a fost multiplă campioană
regională până la apariția Colței, în 1921.

uEchipa Colţei din finala cu Jiul, din 1928
Lobel – Columban, Balint, Şt. Torok, Csajka, Ad. Hrehuss, Kemeny, Gylebrowsky, Gruber, Hecht, Peterffi

Căpitanii Colţei
AUER. Vedeta braşoveană
va pleca, după finala pierdută
în 1927, la Ujpest Budapesta. În Ungaria, stă
şapte ani, câştigând cu Ujpest
patru titluri de campion, Cupa
Europei Centrale şi Cupa Naţiunilor
din Uruguay. Din 1936, Auer joacă cinci ani la Rapid
Bucureşti , câştigă patru Cupe ale României, devine
golgheter în 1940 cu 21 de goluri. În perioada cât a
jucat pentru Ujpest, Auer a făcut parte şi din lotul
Naţionalei Ungariei.
PETERFFY. S-a transferat la
Colţea de la vicecampioana
UCAS Petroşani în 1925. Pe
1 iulie 1928, în meciul din
sferturi cu Olimpia, câştigat
de Colţea chiar pe terenul
bucureştenilor, Peterffy este
cel care aduce victoria în prelungiri. A fost singurul sezon petrecut la
Braşov, întorcându-se pentru restul carierei (19281936), la UCAS Petroşani (viitorul Jiul).

www.gazetabrasovului.ro

Studiile realizate de-a lungul anilor au scos la iveală faptul că sportul reprezintă una dintre
cele mai eficiente metode de menţinere sub control a stresului. Sportul poate reduce
îmbătrânirea celulelor, proces care are loc pe fondul stresului, susţin cercetătorii de la
Universitatea din California.
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Stresul ucide!!

u Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează că peste 50%
din totalul cauzelor de mortalitate sunt provocate de stres.
Stresul ca fond a existat în
permanenţă, doar că acum îl
identificăm ca atare. Face
parte din viaţa noastră de zi
cu zi şi fiecare încercam să
îi facem față cum putem.
Locul de muncă, problemele
financiare şi problemele în
viaţa de cuplu sunt câteva
dintre cauzele stresului.

Viaţa omului modern
este caracterizată
prin stres.
Stresul şi comportamentul. Impactul stresului
asupra unei persoane se
poate manifesta într-o varietate de forme. Stresul face
ca o persoană să devină
iritabilă, retrasă, precaută,
energică, optimistă, aceasta
depinzând de natura stresului, dacă este negativ sau
pozitiv. În timp ce eustresul
poate avea efecte benefice,
distresul poate conduce la
comportamente cum ar fi:
abuzul de drog şi abordarea
unor conduite ce pot duce la
vătămări. Aceste comportamente, cât şi altele
asemănătoare reprezintă

Sportul este unul dintre
cele mai bune remedii de a
combate stresul

modalităţi negative de
soluţionare a stresului.
Stresul poate afecta şi
comportamentul alimentar
al persoanei. Unele persoane tind să mănânce mai
puţin, atunci când se simt
stresate, în timp ce altele recurg la mese supradimensionate.
Stresul poate afecta comportamentul şi prin creşterea
riscului la accidente. De exemplu, capacitatea de şofat
a unei persoane se poate deteriora dacă persoana se
situează sub un stres sever.
În mod similar, lipsa de concentrare poate fi periculoasă
în sensul că aceasta cauzează persoanei neglijarea
factorilor de risc în mediul
său.
Comportamentul suicidal
poate fi corelat cu stresul.
Ştirile
cotidiene
ne
semnalează ca majoritatea
suicidelor în rândul tinerilor
sunt precedate de evenimente stresante, evenimente
de genul problemelor cu
legea, întreruperea unei prietenii şi probleme acasă sau
la şcoală.

Stresul şi boala. Costurile
societăţii legate de efectele
stresului sunt extrem de
mari. Organizaţia Mondială
a Sănătăţii estimează că
50% din totalul cauzelor de
mortalitate şi morbiditate se
datorează stilului de viaţă, în
care stresul are un rol preponderent în adoptarea unor
comportamente inadecvate
(WHO, 1989). Bolile cardiovasculare, tulburările
mentale, dependenţa de
substanţe au devenit boli ale
civilizaţiei.
Dacă o persoană are deja
o boală, cum ar fi o boală de
cord sau o formă de diabet,
atunci accentuarea tensiunii
musculare şi creşterea nivelului de zahăr din sânge,
generate de stres, pot agrava
aceste suferinţe. Studiile au
arătat că stresul prelungit
este corelat cu debutul unei
boli sau maladii.

Prevenirea
şi combaterea
stresului prin sport
Nu există un tratament
împotriva stresului, mai bun

decât sportul. Eliberaţi-vă
de stres prin orice fel de
exerciţiu fizic care vă place
şi pe care vă simţiţi capabil
să îl faceţi. Activitatea fizică
de orice fel contracarează
efectele stresului şi ne
creează o stare de relaxare
care ne face să privim în
mod mai raţional problemele.
Sportul poate reduce
îmbătrânirea celulelor, proces care are loc pe fondul
stresului, susţin cercetătorii
de la Universitatea din California.
Studiile realizate de-a lungul anilor au scos la iveală
faptul că sportul reprezintă
una dintre cele mai eficiente
metode de menţinere sub
control a stresului. Explicaţia este că, în timpul efortului fizic, în corp se
eliberează endorfine, recunoscute pentru calitatea
de a întreţine starea de bine.
Implicit, stările de nelinişte
sunt diminuate considerabil.
De asemenea, endorfinele
acţionează şi asupra sistemului cardiovascular, protejându-l.

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

l Bazin de relaxare
l Bazin interior-exterior
l Sauna finlandeza
l Bio-saună
l Saună umedă
l Grota de relaxare
l Hidromasaj
l Dușuri cervicale
l Jacuzzi
l Masaj
l Tobogane cu apa
l Trambuline pentru sărituri
l Dușuri rustice
l Teren de volei pe nisip
l Bazine exterioare
l Paradisul copiilor
Piscine pentru copii
l Tobogane
l Loc de joacă
l Organizare zi de naștere
l Servicii complementare:
solarii, cosmetică,
restaurant, terase,
cursuri de înot,
închirieri, magazin
articole piscină
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A făcut două staţiuni

O zonă neexplorată până acum câțiva ani, a devenit o perlă a turismului românesc

u Ovidiu Gârbacea a
deschis prima pensiune
din
zona
Braşovului, în 1990,
iar acum a reuşit să își
îndeplinească visul de
a realiza o staţiune
montană ca în Alpi.
Are două complexe
turistice întinse pe 36
de hectare.
Fost antrenor al loturilor
olimpice de schi şi biatlon,
Ovidiu Gârbacea a călătorit mult şi a fost cazat
la pensiuni turistice cochete din staţiunile occidentale. Aşa că a vrut să
facă şi la Moeciu o mică
staţiune ca în Alpi. „Am
văzut că situaţia politică
după 1990 nu era prea
bună şi m-am gândit să demarez propria afacere. Am
renunţat cu greu la
antrenorat, a mai urmat un
an ca profesor în Braşov,
iar în iarna 1991-1992, am
deschis prima pensiune
turistică din tot Branul. O
pensiune cu şapte camere,
iar la acel Revelion am

avut şi primii turişti şi tot
aşa, vestea s-a dus şi locul
a început să fie tot mai
căutat”, ne-a destăinuit
Ovidiu Gârbacea.

Exploatările
forestiere,
primul pas
Foarte mult în demararea afacerii sale l-a
ajutat şi faptul că se pricepea
la
exploatări
forestiere, fiind născut şi
crescut în această zonă de
munte. „Iniţial, am vrut să
fac o crescătorie de viţei.
M-am documentat şi miam dat seama că nu merită
aşa că am zis că merită să
încerc cu o exploatare
forestieră şi am luat primul
tractor şi tăiam buşteni din
pădure. În 1993, am deschis şi primul gater,
fiindcă m-am hotărât să
fabric şi cherestea, pe care
am utilizat-o atât pentru
construcţiile din complex,
dar am vândut şi la export”,
îşi
aminteşte
Ovidiu.

www.gazetabrasovului.ro

Un nou resort
la cota 1300
După anul 2000 a reuşit,
practic, să închege unul
dintre cele mai cunoscute
complexe turistice din
judeţul Braşov, Cheile
Grădiştei – cu 320 locuri
de cazare de trei şi patru
stele –, frecventat, deopotrivă, de loturile naţionale de schi sau
handbal, dar şi de turişti
obişnuiţi.
Planurile sale nu s-au
oprit însă aici. În 2007, a
pus ochii pe comuna Fundata – localitate situată la
o altitudine de peste 1.300
de metri şi a cumpărat 30
de hectare de teren. Fundata era până atunci
virgină din punct de
vedere
turistic.
Frumuseţea pădurilor de
mesteceni şi brazi, a
păşunilor întinse, altitudinea mare (este cea mai
înaltă comună din România) şi panorama spectaculoasă spre masivele
Piatra Craiului şi Bucegi
au fost exploatate la maxi-

mum de Ovidiu Gârbacea,
care şi-a pus în plan să
amenajeze un noul complex turistic.

De la vis, la realitate
Visul său s-a împlinit şi
încă din 2010 ministaţiunea a început să
primească turişti. Aceasta
se află practic la cinci kilometri de Cheile Grădiştei,
iar accesul se face pe un
drum privat, construit prin
pădure tot din resursele
omului de afaceri. Noua
staţiune are trei hoteluri,
din care unul dedicat
sportivilor de performanţă,
care vin în cantonamente,
zece vile, două retaturante
cu 700 de locuri, dar şi un
SPA şi un centru de
conferinţe.
Pentru viitor, îşi popune
să extindă partea de agrement. În prezent, la resortul de la Fundata sunt deja
trei terenuri pentru jocuri
sportive, dar intenţionează
să mai amenajez încă
două, dar şi un patinoar.
„Acum, avem şi locuri de

www.gazetabrasovului.ro

joacă pentru copii, sală de
jocuri, forţă, dar şi două
teleschiuri pentru începători,
care
au
funcţionat la foc continuu
iarna trecută”, a explicat
Gârbacea.
Are în plan să şi asfalteze şoseaua de legătură
între cele două staţiuni,
însă este nemulţumiut de
fapul că autorităţile îi
neglijează pe toţi cei care
au afaceri în zonă, drumul
judeţean spre Moeciu de
Sus fiind într-o stare
avansată de degradare.
Pentru a amenaja noul
resort de la Fundata, pe
lângă drum, a trebuit să-şi
construiască şi o linie proprie pentru energia electrică, dar şi reţele de apă.
Nu în ultimul rând, pentru
ambele ministaţiuni a
făcut câte o staţie de epurare, fiindcă localitatea nu
are deocamdată un sistem
de canalizare pus la punct.

Investiţii
fără împrumuturi
Omul de afaceri a pier-

dut numărul zecilor de
milioane de euro pe care
le-a investit şi nici nu vrea
să pomenească suma fiind
mulţumit că şi-a împlinit
visul. Ovidiu Gârbacea a
investit numai în complexul turistic de la Cheile
Grădiştei peste 20 de milioane de euro. A fost scutit
de impozit timp de 10 ani,
iar profitul a fost mereu
reinvestit. Astfel, omul de
afaceri a reuşit să-şi consolideze businessul fără a
împrumuta de la bănci
niciun leu. „Prin anii ’90
am împrumutat de la o
bancă vreo 4.000 de mărci
şi a fost cumplit. Cu o
dobândă de 150%, m-am
străduit şi am returnat
banii în câteva luni. De
atunci, nu am mai făcut
niciun credit”, spune Gârbacea.

Cu gândul tot la schi
Gândul i-a rămas, însă,
la schi şi la competiţii,
fiind unele dintre pasiunile
sale cele mai de preţ. Şi-a
făcut chiar şi o echipă de

www.gazetabrasovului.ro
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în creierii munţilor
Baza de schi de la Cheile Gradiștei
va fi omologată internațional anul acesta

Turiștii se pot relaxa în centrul SPA din Fundata

biatlon, iar pe platoul de la
Fundata, pe lângă pârtia
pentru începători, a amenajat şi un complex de biatlon, unde în ultimii ani
s-au desfăşurat competiţiile naţionale de schi
fond şi biatlon.
În 2006 a organizat pentru prima oară Cupa Cheile
Grădiştei la schi fond şi biatlon, cu o participare
numeroasă şi premii pe
măsură, competiţie care
avea să aibă loc şi pe parcursul verii. Au urmat
Naţionalele
rezervate
cadeţilor şi juniorilor şi
Balcaniada de seniori din
2008. Printre cei veniţi în
cantonamente aici s-au
aflat loturile naţionale de
handbal, volei, scrimă şi
box feminin sau echipa

Oltchim Râmnicu Vâlcea.
Ţinând cont că România
va găzdui, anul viitor, Festivalul Olimpic al Tineretului European aici s-ar
putea desfăşura întrecerile
de schi fond şi biatlon.
Spaţiile existente trebuie
completate de instalaţiile
de zăpadă artificială,
maşini de bătut şi de cărat
zăpada, vagoane mobile,
ame¬najarea unor tribune,
terase ş.a. De altfel, Ioan
Dobrescu, secretarul general al COSR, care a văzut
complexul de la Cheile
Grădiştei, s-a declarat încântat de condiţiile oferite
pentru competiţiile din
2013, apreciind că, după
amenajările necesare, pot
avea loc aici întreceri, la
un nivel ridicat.

Acum, omul de afaceri
vrea să obţină omologare
internaţională pentru baza
de schi de la Cheile
Grădiştei – Fundata. O
delegaţie a Uniunii Internaţionale de Schi Biatlon (IBU) a făcut deja o
inspecţie preliminară „Ca
profil şi trasee nu este niciuna în România, iar studiile au dovedit-o că
altitudinea de 1300 de
metri este cea mai bună
pentru pregătirea sportivilor.
Reprezentantul
IBU mi-a spus că baza pe
care o am la Fundata se
compară cu una din
Canada ca frumuseţe şi ca
profil, dar este unică în
lume ca schi fond şi biatlon”, ne-a declarat Ovidiu
Gârbacea.

u Cheile Grădiştei, în cifre
La mai bine de 20 de ani de la construcţia primei pensiuni, Gârbacea
deţine acum, în cele două ministaţiuni amenajate la Cheile Grădiştei şi
la Fundata, cinci hoteluri şi 17 vile, ce însumează în total 800 de locuri
de cazare. Pentru o noapte de cazare, costul unei camere, la resortul
de Fundata, variază între 165 de lei şi 400 de lei, pentru un apartament,
preţurile incluzând şi micul dejun, iar la complexul Cheile Grădiştei
preţurile pleacă de la 120 de lei şi ajung la 200 de lei pentru o
garsonieră.

uCum te poţi distra în creierii muntelui

Rețea Abonament

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

SMS
7476

Orange
și
Vodafone

Noul complex Cheile Grădistei Fundata are o capacitate
de cazare de 480 de locuri

Cele două complexe turistice pun la dispoziţia turiştilor mai multe
soluţii pentru a-şi petrece timpul liber. Pe lângă cele două centre SPA,
care oferă piscină, saună sau jacuzzi, turiştii sunt invitaţi şi la tururi
off road cu maşini Land Rover. Costul este 390 de lei plus TVA pentru
o excursie de două-trei ore. Totodată, amatorii de distracţie şi
adrenalină au la dispoziţie arme de paintball, pentru care trebuie să
achite doar muniţia, 30 de lei bila, sau tir cu arcul, 900 de lei + TVA,
fără a exista o limită de timp. Totodată, terenurile de sport sunt deschise doritorilor, iar cinematograful 7D din incinta stațiunii îi aşteaptă
cu noi pelicule. Din vară, va fi deschis şi un centru de echitaţie, care
acum este în curs de amenajare.

Cuvânt cheie

2 luni

GZ2 nume și adresa destinatar

4 luni

GZ4 nume și adresa destinatar

6 luni

GZ6 nume și adresa destinatar

Număr scurt Cost comandă
3.1EUR+TVA
7476

5.1EUR+TVA
7.1EUR+TVA

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

*Important
Abonamentele în rețelele Orange și Vodafone se reînnoiesc automat la terminarea abonamentului curent cu aceeași
perioadă. Pentru a vă dezabona puteți trimite STOP cuvânt cheie (ex. STOP GZ2) la 7476 (cost normal:
0.05EUR+TVA/mesaj) și abonamentul nu se va mai reînnoi. Relații procedură comandă la: 031-8260012,tarif normal, lunivineri, program 10:00-18:00.
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Artistul din Râşnov nu l-a cunoscut niciodată personal pe Dan Spătaru, iar acesta
este cel mai mare regretal său. „Eu voi cânta cu drag şlagărele dumnealui, până
când drumurile noastre se vor întâlni, în sfârşit!”, spune Costel Lăzăroiu

„Dan Spătaru n-a murit!”
u Versurile tânărului
artist DJ Boier Bibescu
„Piesa asta este hit/Dan
Spătaru n-a murit!” îţi vin
automat în cap când îl
auzi
cântând
pe
râşnoveanul Constantin
Lăzăroiu. Vocea sa este
aproape identică cu a îndrăgitului solist dispărut
acum aproape opt ani,
dar şi înfăţişarea râşnoveanului evocă imaginea din tinereţe a lui
Dan Spătaru.

terpret de muzică uşoară din
ţara noastră”.

Nu l-a cunoscut
niciodată
pe Dan Spătaru

Olimpiu Filip
Costel Lăzăroiu lucrează
la Primăria Râşnov, este
tatăl a doi băieţi care îi calcă
pe urme . Deșo nu l-a
cunoscut niciodată personal
pe idolul său, artistul duce
mai departe şlagărele lui
Dan Spătaru, cântându-le în
faţa a mii de spectatori. „Eu
voi cânta cu drag şlagărele
dumnealui, până când drumurile noastre se vor întâlni,
în
sfârşit!”.
Mărturisirea apare în cartea
„Dan Spătaru - Regele
aplauzelor”, lansată în
toamna anului 2011, din
dorinţa Sidoniei Spătaru de
a împlini un vis al soţului ei.
De altfel, datorită Sidei

Costel Lăzăroiu în concert

Spătaru, fostă balerină care
şi-a dedicat viaţa păstrării
memoriei soţului ei, vocea
lui Costel Lăzăroiu s-a făcut
auzită pe scene din România, Germania şi Republica
Moldova, iar invitaţiile
curg, românii din ţară şi mai
ales cei din diaspora fiind
dornici să-l audă interpretând şlagărele lui Dan
Spătaru.

A ridicat
sala în picioare
În 2006, Sida Spătaru l-a
îndemnat pe solistul din
Râşnov să cânte la Sala Palatului, în cadrul spectacolului
realizat în memoria soţului ei.
„Ţărăncuţă, ţărăncuţă” şi „Nu
vreau să plângi” au fost
melodiile pe care le-a interpretat, impresionându-i până

la lacrimi pe cei 5.000 de
spectatori. Piesele au fost incluse pe primul CD lansat în
memoria marelui artist.
Şi totuşi, Costel Lăzăroiu a
rămas un om cu picioarele pe
pământ, care spune cu modestie: „Mă consider un locotenent din fanfara militară
a lui Dan Spătaru şi cred cu
tărie că marele artist a fost,
este şi va fi cel mai iubit in-

Deşi l-a admirat zeci de ani,
Costel Lăzăroiu n-a îndrăznit
să ia legătura cu Dan Spătaru
până în 2004, când, din
păcate, a fost prea târziu: „Mia fost jenă, teamă, nu ştiam
cum va reacţiona. Nu am avut
puterea atunci, şi-mi pare extrem de rău acum”.
În februarie 2004, la propunerea râşnoveanului, o realizatoare de emisiuni din
Braşov a fost la un pas să-i
aducă împreună pe cei doi
cântăreţi cu voci „gemene”,
în cadrul unei emisiuni. Deşi
încântat de invitaţie, Dan
Spătaru s-a văzut nevoit să
amâne întâlnirea, din cauza
programului încărcat, apoi
din cauza sănătăţii tot mai
precare. Întâlnirea nu a mai
avut loc, în 8 septembrie
2004, Dan Spătaru a părăsit
scena vieţii, „Toată ziua n-am
fost bun de nimic. Am plâns
şi mi-a părut tare rău că nu
am avut curajul să apar în faţa
idolului meu”, spune, cu
acelaşi regret în glas,
Lăzăroiu.

u Cum s-a născut
piesa „Dan
Spătaru n-a murit“
Boier Bibescu, DJ-ul
criticat
de
mulţi
români pentru melodia „Dan Spătaru n-a
murit“, a precizat că,
în realitate, acesta era
un omagiu adus
maestrului,
„o
legendă a muzicii
româneşti uitată de
generaţia
nouă“.
„Melodia a fost una
atipică, cu un mesaj
scurt, dar de efect.
Ne-am asumat în
mare parte riscul de a
fi criticaţi, dar atât timp
cât numele lui Dan
Spătaru a fost auzit
acolo unde nu s-ar
auzi în mod obişnuit...
ne-am bucurat de
rezultat.
Melodia
«Dan Spătaru n-a
murit» este în mare
parte o prelucrare a
melodiei «Mi-ai furat
inima» a maestrului, o
piesă care pe mine
m-a inspirat foarte
tare, pentru că are un
sound foarte optimist”, a explicat DJ-ul.
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SERVICII

JOBURI
Una dintre cele mai mari
companii de pe piața de
call center/contact center
din România

angajează

Consultant
Relații Clienți
Suportul oferit
clienților va fi în limba
GERMANĂ, ENGLEZĂ
sau ROMÂNĂ

Pentru depunere
CV și detalii ne
puteți contacta la
021.529.719.0
aplic@cgsinc.ro

Singurul studio videochat
legal, din Brașov, cu o
experiență de peste 5 ani în
domeniu, angajează modele!
Dacă ai peste 18 ani și
cunoști o limbă străină,
alătură-te echipei noastre.
Doar noi oferim camere
100% individuale, comision
între
50-70%,
confidențialitatea și intimitatea fiind garantate. Dacă nu
ești din Brașov, beneficiezi
de
cazare
gratuită!
0734/232563
sau
0767/277381 Email: office@dahorstudios.ro

Angajam vânzătoare part time
pentru magazin anticariat numismatică - filatelie. Brașov,
Str. Diaconu Coresi nr. 2, Tel:
0749/270462
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EVALUĂRI IMOBILIARE. Expert Evaluator
Proprietăți
Imobiliare,
membru titular ANEVAR și
UNEVAR, întocmesc Rapoarte de Evaluare pentru
orice tip de imobil
(case/vile, garsoniere /apartamente, terenuri, spații
comerciale, birouri, hale),
conform Standardelor Internationale de Evaluare. Expertiza de evaluare se
execută pentru aflarea valorii de piata a imobilelor în
cazul vânzării-cumpărării,
partajului, lichidării, asigurării, raportării financiare
(impozitării), garantării împrumutului bancar, intabulării,
legalizării
construcției, etc. Tel:
0745/024488
PRODUSE NOI ȘI 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.
Aurel Vlaicu nr. 4 (intersecția cu Griviței lângă
clădirea SYNEVO). Ne
puteți contacta la numerele
de telefon: 0723/985424;
0726/687344
Vă așteptăm !!!

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

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.

DIVERSE
Primesc fată nefumătoare în gazdă. Detalii
la telefon 0753/103805

Colecționar cumpăr
cărți
deosebite,
monede, bancnote,
insigne,
medalii,
decorații, timbre,
clasoare cu timbre,
cărți poștale, acte
vechi,
tablouri,
obiecte din sticlă și
piatră, obiecte din
porțelan, mic mobilier,
fotografii
vechi. Str. Diaconu
Coresi nr. 2, Tel:
0749/270462

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

Text mesaj

154 caractere

Tarif 3 EURO +TVA

valabil în reţelele Orange,
Vodafone, Cosmote

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

www.gazetabrasovului.ro

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

PUBLICITATE 11

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
 Vând 2 camere alipite transformate în apartament micuț în
cartierul Noua Str. Laminoarelor,
suprafața totală aproximativ 30
mp, etajul 3, separare de gaz și apă,
încălzire cu convector, ușă
metalică, parchet, geamuri termopan, este instalație de canalizare
pentru baie, gresia, faianța și
obiectele sanitare sunt cumpărate,
în curs de instalare, preț 15.800
euro neg. Tel. 0741/059397
 Garsonieră de vânzare, Centru Civic - Patria, 24 mp, bucătărie, grup sanitar proprii,
termopane, parchet, gresie,
faianță, separare gaz, ușă
metalică, însorită, 17.000 euro
neg, 0751/188188
 Vând garsonieră confort 1,
bloc construcție nouă anul 2009,
cartierul Bartolomeu, etaj intermediar 1/4, complet îmbunătățită gresie, faianță, parchet masiv, central
termică proprie, posibilitate de a se
achiziționa cu mobilă de bucătărie,
parcare proprie, preț 23.300 euro
negociabil. Tel: 0747/771523
 Garsonieră, Nicopole, semideco-mandată, centrală termică
proprie, termopane, parchet, ușă
metalică, gresie, faianță, balcon
închis, însorită, 21.000 euro neg,
0721/308704
 Vând garsonieră, Tractorul,
confort 1 semidecomandată, parter,
beci, mobilată, 22.000 Euro (cod
2242) Cov-Alin Imobiliare Tel:
0268/315228

Vând cameră cu baie în
cartierul Florilor, Str. Albăstrelelor,
suprafața 16 mp, etaj intermediar
1/4, fără îmbunătățiri, preț 9.500
euro ușor negociabil. Tel:
0747/771523

2 Camere

 Vând apartament 2 camere
confort 1, decomandat, Str. Carierei zonă liniștită, etaj intermediar 3/4, suprafață 55 mp,
separare de gaz, balcon mare,
bucătărie, foarte spațioasă, 2
spații depozitare o cămară și o
debara, preț 25.500 euro negociabil. Tel: 0731/833260

Apartament 2 camere,
Scriitorilor - I.L. Caragiale, 60
mp, însorit, centrală termică,
termopane, ușă metalică, gresie, faianță, parchet, balcon închis în termopan, beci, izolat,
mobilat, utilat, 58.000 euro
neg, 0721/308704
 Vând apartament în Cartierul
Astra Aleea Mercur, confort 1,
foarte spațios, semidecomandat,
etaj intermediar 2/4, cu balcon
închis și îmbunătățit cu gresie,
faianță, parchet, centrală termică,
preț 40.000 euro neg. Tel:
0731/833260
 Apartament 2 camere, Astra
- Mercur, confort 1, etaj intermediar, centrală termică, termopane,
ușă metalică, balcon închis, mobilat, utilat, 38.000 euro neg,
0751/188188
 Vând apartament 2 camere
amenajat în apartament cu 3
camere, situate în bloc tip vilă,
Calea București lângă Spitalul
Judetean, confort 1, decomandat,
amenajat modern, deosebit, 1
grup sanitar, toate îmbunătățirile
gresie, faianță, parchet, termopan
integral, central termică proprie,
situat la parter, construcție din
cărămidă, + 1 camera la demisol,
preț 55.000 euro neg. Telefon
0758/107102 . Se pretează și ca
spațiu comercial.
 Apartament în casă, Prundului - Colegiul Șaguna, 2 camere,
baie, bucătărie, 63 mp, curte
comună, beci, pod, contorizare
separată, parchet, baie renovată
integral, 50.000 euro neg,
0721/308704
 Vând apartament 2 camere
zona Făget B-dul Gării, foarte
spațios, aproximativ 65 mp,
cămară, debara, 2 balcoane mari,
termopan, central termică, gresie,

faianță, parchet, amenajat modern, se acceptă credit bancar, preț
47.000 euro. Tel: 0731/833260
 Scriitorilor, confort 1 decomandat,
etaj
intermediar,
suprafață 55 mp, 2 balcoane,
centrală termică, liber 45.000
Euro (cod 4119) COV-ALIN
Imobiliare. Tel: 0268/315228
 Vând apartament 2 camere
zonă
Ultracentrală,
Str.
Hărmanului, zona CEC, semidecomandat, bucătărie spațioasă, 2
camere, baie cu aerisire, situat la
parter înalt, complet renovat și
îmbunătățit cu central termică,
termopan la toate geamurile, gresie, faianță, parchet, uși schimbate,
amenajat
modern,
posibilitate de construire balcon,
preț 35.000 euro neg. Tel:
0747/771523

Centrul Civic, confort 2
semidecomandat, etaj intermediar, îmbunătățiri, liber, 39.000
Euro (cod 4312) COV-ALIN
Imobiliare. Tel: 0268/315228
 Vând apartament complet
mobilat și utilat, situat în Ansamblul Bellevue Residence, în
suprafață de 87,02 mp, compus
din living cu bucătărie, un dormitor, baie și terasă în suprafață de
102,09 mp, dotări și finisaje deosebite, dispune de boxă și parcare
subterană,
priveliște
panoramică asupra Brașovului.
Preț vânzare: 230.000 euro
+TVA. Ag. Brahouse. Tel:
0723/418917
 Vând apartament complet
mobilat și utilat, situat în Ansamblul Bellevue Residence, în
suprafață de 98,68 mp, compus
din living cu bucătărie, un dormitor cu dressing, baie, hol și
terasă în suprafață de 95,22 mp,
dotari și finisaje deosebite,
priveliște panoramică asupra
Brașovului.
Preț
vânzare:
195.000 euro +TVA. Ag. Brahouse.Tel: 0723/418917
 Vând apartament 2 camere,
Răcădău, confort 1 decomandat,
etaj intermediar, îmbunătățiri,
52.000 Euro (cod 4292). CovAlin
Imobiliare
Tel:
0268/315228
 Vând apartament 2 camere,
Carpaților, confort 1 decomandat,
etaj
intermediar,
îmbunătățiri, liber, 47.000 Euro
(cod 4295). Cov-Alin Imobiliare
Tel: 0268/315228
 Vând apartament 2 camere,
Zorilor, confort 1 decomandat,
etaj intermediar, îmbunătățiri,
45.000 Euro (cod 4143). CovAlin
Imobiliare
Tel:
0268/315228

3 Camere
 Vând apartament 3 camere,
Noua, confort 1, circular, etaj intermediar, îmbunătățiri, 55.000
Euro (cod 2405). Cov-Alin Imobiliare Tel: 0268/315228
 Apartament 3 camere, Tractorul, confort 1 decomandat,
vedere 2 părți, etajul 1, 2 grupuri
sanitare, centrală termică, termopane, balcon închis, beci, bloc
reabilitat termic, 55.000 euro neg,
0751/188188
 Vând apartament 3 camere
zonaVlahuță, 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

Apartament 3 camere,
Griviței - Mircea cel Batran,
confort 1 decomandat, 75 mp,
vedere bilaterală, ușă metalică,
termopane, centrală termică,
balcon închis, parchet, baie cu
geam, 2 beciuri, 58.000 euro,
0721/308704
 Vând apartament complet
mobilat și utilat, situat în Ansamblul Bellevue Residence, în
suprafață de 116 mp, compus din
living cu bucătărie, 2 dormitoare,
2 băi, hol, 2 terase în suprafață
totală de 54 mp, dispune de boxă
și parcare subterană, dotări și
finisaje deosebite, priveliște
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panoramică asupra Brașovului .
Preț vânzare: 280.000 euro. Ag.
Brahouse. Tel: 0723/418917
 Apartament 3 camere Triaj
– Teiuș, confort 1 decomandat,
2 grupuri sanitare, centrală
termică, termopane, balcon închis în termopan, gresie,
faianță, parchet, ușă metal,
beci, 48.000 euro, 0721/308704
 Vând apartament 3 camere,
Zorilor, confort 1 decomandat,
etaj intermediar, îmbunătățiri,
60.000 Euro (cod 2373). CovAlin
Imobiliare
Tel:
0268/315228

Apartament 3 camere,
Răcădău - Valea Cetății, confort 1 decomandat, etaj intermediar, 2 grupuri sanitare,
centrală termică, termopane,
ușă metalică, balcon închis,
55.000 euro neg, 0751/188188

4 Camere
 Vând apartament situat în
bloc de cărămidă pe str. Calea
București, structură deosebită cu
posibilitate de recompartimentare, în suprafață de 96 mp,
decomandat, etaj intermediar,
compus din 4 camere, 2 băi (cu
duș și cadă), 2 balcoane închise
în tâmplărie PVC cu geam termopan, bucătărie și 2 holuri, dispune de centrală termică proprie,
loc de parcare și beci, însorit,
liber la vănzare. Preț: 75.000
euro. Ag. Brahouse .Tel:
0723/418917
 Vând apartament 4 camere,
15 Noiembrie, confort 1 decomandat, "la casă", suprafață 120
mp, 2 balcoane, 73.000 Euro
(cod 797). Cov-Alin Imobiliare
Tel: 0268/315228
 Vând apartament situat în
Ansamblul Bellevue Residence,
în suprafață de 154 mp, compus
din living cu bucătărie mobilata
și utilată, 3 dormitoare, 2 băi,
hol, terasă de 43 mp, dispune de
boxă și parcare subterană, dotări
și finisaje deosebite, priveliște
panoramică asupra Brașovului .
Preț vânzare: 280.000 euro cu
TVA inclus. Ag. Brahouse. Tel:
0723/418917
 Vând apartament 4 camere,
B-dul Gării, confort 1 decomandat, etaj intermediar, suprafață
100 mp, îmbunătățiri, 80.000
Euro (cod 752). Cov-Alin Imobiliare Tel: 0268/315228

Case
 Ofertă vânzare casă, Craiter,
ST - 500 mp, SC - 90 mp/nivel,
P+M, singur în curte, garaj cu
canal - 80 mp, curte betonată,
gradiniță. Parter: 3 camere, 2 băi,
bucătărie, terasă. Mansardă: 2
camere, baie, living cu bucătărie,
terasă. Centrală termică/nivel,
termopane, parchet, gresie,
faianță, uși interioare noi,
însorită, 140.000 euro neg,
0751/188188

Vând casă modestă zona
Brașovul vechi, zona De Mijloc
– Lungă, compusă din 3 camere
baie, bucătărie, pod mansardabil
cu placă de beton deasupra
primului nivel, fără îmbunătățiri,
beci mare, înalt și boltit, curte
aproximativ 100 mp, acces auto
pentru 2 mașini, singur în curte,
ideal investiții sau amenajare ca
și spatiu comercial, preț 59.000
euro neg. Tel: 0731/833260

Vând casă modestă zona
Mihai Viteazul – Griviței, dispune de 2 camere, bucătărie, baie
cu intrare separată, parchet, sobe
de teracotă, pod mansardabil,
curte 30 mp, cu posibilitate de
amenajare acces auto și grădină
în suprafață de 50 mp, preț
53.000
euro
neg.
Tel:
0747/771523
 Vând casă în Bartolomeu,
construcție 2011, P+2E, 5
camere, suprafața construită 224
mp, teren 280 mp, 100.000
Euro+TVA (cod 3284). Cov-Alin
Imobiliare Tel: 0268/315228
 Vând vilă 5 etaje, cartierul
Astra zona Traian, D + P + E1 +
E2 + Mansarda + Pod, an
construcție 2003, demisolul este
compus din spațiu ethnic și de
depozitare, parterul este conceput ca și spațiu comercial, iar

la celelalte etaje sunt spații multifunctionale, 150 mp/nivel aproximativ 850 mp desfășurați,
central 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. Cladirea
este ideală pentru investitii,
pretabilă pentru activități comerciale, policlinică, spații de
birouri, pensiune, apartamente
etc, prețul este 350.000 euro neg.
Tel: 0747/771523
 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,
suprafața
construită 65 mp, beci mare,
curte, grădină proprie cu pomi
fructiferi de 150 mp, amenajată
cu gust deosebit, priveliște
deosebită, preț 48.000 euro ușor
neg. Tel: 0758/107102
 Vând casă, construcție 2008
Str. Carierei, zona de intrare dinspre Str. Lungă, dispusă pe 2
nivele, D+P, și pod, ideal pentru
mansardare, cu 2 camere, baie,
bucătărie,
hol,
cu
mici
îmbunătățiri gresie și faianță în
bucătărie și baie, parțial parchet,
încălzire pe gaz, ușă metalică la
intrare, demisolul este înalt, format din 2 încăperi mari, posibilitate amenajare ca și spațiu de
locuit, izolație exterioară cu polistiren, curte de 350 mp, singur în
curte, fără acces auto, preț 58.000
euro. Telefon 0747/771523
 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 terasă și o
baie,
mansard
este
necompartimentată, teren în
suprafață de 680 mp, preț 85.000
euro ușor neg. Se accept variante
schimb apartament +diferență.
Tel 0731/833260

Vând casă în Schei zona
Piața Unirii cu 3 camere, baie,
bucătărie cu îmbunătățiri cu central termică, pod mansardabil,
acoperiș
nou,
necesită
îmbunătățiri la interior, liberă la
vânzare, singur în curte, curte
mică, preț 39.000 euro neg. Tel:
0758/107102

Vând casă cartierul Noua
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, central
termică proprie, suprafața utilă
100 mp, dispune de pod mare
mansardabil, beci spațios, magazie, curte cu acces auto aproximativ 100 mp, liberă la vanzare,
preț 56.000 euro neg. Telefon
0758/107102
 Vând casă zona Astra, Calea
București, compusă din 2 garsoniere cu acces separat cu 2
bucătării și 2 grupuri sanitare,
partial îmbunătățită cu gresie,
faianță, parchet, centrală termică,
dispune de pivniță, garaj și anexe
gospodărești în curte, teren în
suprafață de 225 mp, singur în
curte, cu acces auto, preț 65.000
euro neg. Tel: 0758/107102

Pensiuni/Hoteluri
 Zona agro-turistică BRAN POIANA MĂRULUI, de vânzare
pensiune/hotel P + E1 + M,
suprafața totală a terenului este
20.000 mp, (2Ha), suprafața
construită desfășurată 950 mp
compartimentată astfel: la parter este
recepția și holul de acces, 10 camere
și 2 băi, la etaj bucătăria cu anexele,
open space - sala de mese, grupuri
sanitare și spațiu pt. 2 garsoniere,
mansard este liberă necompartimentată, iar la beci este camera
centralei și 2 camere pt. alimente,
construcția mai necesită investiții, an
construcție 2009, priveliștea
deosebită, preț 320.000 EUR negociabil. Tel: 0741/059397
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Terenuri

Persoană fizică, vând
parcele de teren intravilan, cu
PUZ pentru construcții de
locuințe situate în Hărman la
200 m de asfalt. 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 3.200 euro pentru o
parcelă. Se poate achita integral sau în rate direct la proprietar,
fără
garanții
suplimentare. Tel: 0729/026029
 Vând teren intravilan, suprafață 1.000 mp la Cotul Donului
în stațiunea GEIZER, în
apropierea terenului de sport, cu
front 13 m la drum asfaltat,
utilitățile sunt la marginea
terenului, ideal pentru pensiune,
preț
39
euro/mp.
Tel:
0741/059397

Particular vând teren în
Hărman cu suprafața de 13.300
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, platformă,
show-room, etc. Prețul este de
doar
8
euro/mp.
Tel:
0745/168108.

Hălchiu, loturi 1000 mp,
PUZ case, 5 Euro/mp. Cov-Alin
Imobiliare Tel: 0268/315228

Particular vând 1.000 mp
teren intravilan situat în Hărman.
Terenul are toate utilitățile (apă,
canal, curent și gaz), este localizat în cartier de vile noi și este
îngrădit. Puteți construi imediat.
Preț 38 euro/mp negociabil. Tel:
0745/168108

Brașov la 3 km spre
Tărlungeni, loturi 857 mp, zona
de case, utilități,iluminat stradal,
15.000 Euro/lot. Cov-Alin Imobiliare Tel: 0268/315228
 Brașov spre Stupini, Zona
DN 13 - Elmas, suprafață 1.000
mp, intravilan Brașov,utilități existente pe teren, front 29 m, PUZ
existent mică industrie și prestări
servicii, showroom, 30 Euro/mp
(cod 3358). Cov-Alin Imobiliare
Tel: 0268/315228

DN13, Hălchiu spre Feldioara, vis-a-vis de MIELLE,
suprafață 15.000 mp, front 380
m, PUZ aprobat, acces din sens
giratoriu, 4 Euro/mp (cod 3143).
Cov-Alin
Imobiliare Tel:
0268/315228

ÎNCHIRIERI
Spaţii comerciale
 Închiriez spațiu comercial
situat ultracentral, în P-ța Sfatului, zona pietonală și de trafic intens, în suprafață de 80 mp,
amenajat, centrală termică proprie, grup sanitar, intrare și
vitrină stradală, disponibil imediat și pretabil oricărei activități
comerciale. Preț închiriere: 3.300
euro + TVA/lună. Ag. Brahouse.
Tel : 0723/418917
 Închiriez spațiu comercial
situat ultracentral pe str.
Mureșenilor, în suprafață de 80
mp, vitrină stradală termopan,
grup sanitar, birou, pretabil
oricărei activități comerciale.
Spațiul dispune de toate
utilitățile, încălzire centrală proprie, tâmplărie termopan, iluminat incandescent și cu spoturi,
scafe din rigips, beneficiază de
maximă vizibilitate, 2 intrări,
disponibil imediat. Preț închiriere
: 2.500 euro/lună. Ag. Brahouse.
Tel: 0723/418917
 Închiriez spațiu de birouri în
suprafață totală de 2500 mp în
Centru Civic Brașov.
Clădirea de birouri este clasa A,
dispusă pe 9 etaje , spațiile sunt open
space cu posibilitate de compartimentare conform activității clientului, dispun de grupuri sanitare
proprii pe fiecare nivel, conexiune
rețea telefonie și internet, spații vitrate mari ce beneficiază de multă
lumină naturală. Clădirea dispune de
pază permanentă, este dotată cu 2
lifturi de ultimă generație, renovată
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integral în 2011 și are cel mai bun
raport parcare/mp din oraș (90 locuri
de parcare dispuse la parter și subteran). Preț închiriere: 8,5 euro/mp
+TVA . Ag. Brahouse. Tel:
0723/418917

Case

Ofertă închiriere casă,
Craiter,
3 camere, 2 băi,
bucătărie,
debara, 90 mp,
centrală termică, termopane, parchet, gresie, faianță, mobilată,
utilată, curte, garaj, terasă,
pretabil locuit/spațiu birouri, 400
euro, 0751.188.188

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
 Închiriez vilă pe Drumul
Poienii, zona Belvedere, complet
utilată și mobilată, de tip
D+P+E+E2, în suprafață de 432
mp și teren total de 847 mp, cu
următoarea dispunere: la demisol
regăsim un living, dormitor, 2
grupuri sanitare și saună, la
parter avem un alt living cu
șemineu, wc serviciu, bucătărie,
hol, garaj dublu; etajul 1 dispune
de două dormitoare dotate cu
baie proprie fiecare iar la etajul 2
sunt două dormitoare și o baie.
Facilități și dotari : garaj dublu,
centrală termică proprie, șemineu
pe lemne, saună, conexiune internet și cablu TV Dolce, izolație
exterioară
cu
polistiren,
tâmplărie PVC cu geam termopan, alarmă, supraveghere
video, acces facil, vedere
panoramică. Preț închiriere :
1800 euro/luna. Ag. Brahouse.
Tel : 0723/418917
 Închiriez casă cu o arhitectură
deosebită, situată în Schei, cu o
suprafață totală de teren 276 mp și
suprafață construită de 330 mp, cu
urmatoarea compartimentare: parterul este compus din dormitor, baie,
hol, cameră tehnică și acces în garaj,
la etaj regăsim un living spațios cu
șemineu, bucătărie deschisă, loc de
luat masa, o baie, iar mansarda este
formată din 2 dormitoare fiecare cu
baie proprie și dressing. Finisajele și
mobilierul sunt de cea mai bună calitate, toată vila beneficiază de multă
lumină naturală datorită spațiilor vitrate foarte generoase, iar în spatele
vilei se afla o terasă și o grădină
foarte frumos amenajată. Preț
închiriere: 1.200 euro/lună. Ag. Brahouse. Tel : 0723/418917

CUMPĂRĂRI
Garsoniere/Apartamente
 Caut să cumpăr apartament
în casă, min 3 camere, zona
Griviței, Onix, 13 Decembrie, cu
curte și acces auto, cu sau fără
îmbunătățiri. Ofer plată cash.
0751/188188
 Caut să cumpăr apartament
2 camere, Astra, decomandat,
parter sau etaj intermediar, cu
centrală termică, ofer plată cash,
0721/308704
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Semnături pentru

Puchianu

Candidatul independent Dumitru Puchianu începe campania de strângere de semnături

Dumitru Puchianu, preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare a Judeţului Braşov, a
anunţat că începe campania
de strângere de semnături
pentru susţinerea candidaturii
la şefia Consiliului Judeţean

Braşov. Ca independent, el
are nevoie de 11.000 de semnături, reprezentând 2% din
populaţia judeţului, care, conform datelor Recensămîntului
din 2002, era de 526.000 de
locuitori. Pentru a strânge

semnături, Dumitru Puchianu
va amplasa în municipiul
Braşov şase centre fixe, iar în
celelalte nouă oraşe şi municipii şi în cele 48 de comune
ale judeţului va avea 24 de
echipe mobile.

Primarul Scripcaru a fost ameninţat
cu moartea de Dorin Lazăr Maior
Primarul
Brașovului,
George Scripcaru, susține că
a fost amenințat cu moartea
vineri, de către revoluționarul Dorin Lazăr Maior.
Scena s-ar fi petrecut chiar în
secretariatul biroului primarului, iar mărul discordiei
este clădirea fostului Cinematograf Astra, din Livada
Poștei.

A protestat din interes
Clărirea fostului cinematograf a fost câștigată în
instanță, în 2010, de la
RADEF, de către Primărie,
însă până atunci fusese în administrarea lui Dorin Lazăr
Maior care deschisese aici un
club. Edilii vor să reamenajeze spațiul și au solicitat
eliberarea lui, însă Maior se

încăpățânează să îl administreze în continuare. „Am
fost ameninţat chiar şi cu
moartea şi a adus ameninţări
chiar şi la adresa familiei
mele. M-am săturat ca în ultimele trei luni să am parte de
ameninţări, iar aşa-zisele
proteste din Piaţa Sfatului să
fie controlate de asemenea
persoane care vor doar să-şi
satisfacă anumite interese.
Sunt mai multe persoane,
care, sub o mască politică,
m-au ameninţat şi dacă vor
continua, le voi face publice
şi numele acestora”, a afirmat primarul.
Dorin Lazăr Maior a fost
iniţiatorul protestelor din
Piaţa Sfatului. Primarul
George Scripcaru a dat de
înţeles că Maior i-ar fi spus
că renunţă la proteste dacă

primeşte respectiva clădire.
„Mi-a spus că voi avea linişte
în oraş, dacă rezolv această
problemă”, a susţinut Scripcaru.

Plângeri penale
Maior a solicitat joi o
audiență la primarul George
Scripcaru și a fost primit
vineri, când s-a prezentat
însoțit secretara lui, Florina
Aprofirei. Intenţia lui Maior
a fost aceea de a-şi continua
afacerea în fostul cinematograf (el deţinând Clubul
“The Moose” care a
funcţionat în acea clădire),
însă, conform legii, acest
lucru nu este posibil, aşa că
primarul a încheiat discuţia
cu şeful revoluţionarilor. În
acel moment, Maior a

răbufnit şi a trecut la
ameninţări. „Au fost patru
martori în secretariat, care au
auzit ce a spus Dorin Lazăr
Maior. Pe lângă secretară,
mai erau Szakal Andras, consilierul local Mihai Ghirdă și
încă un funcționar din
primărie care așteptau să
intre la mine. Imediat am
sunat la șeful poliției, iar o
echipă de polițiști însoțiți de
un procuror au venit să ia
declarații de la cei patru martori“, a precizatGeorge Scripcaru. Primarul a depus
plângere penală la Poliție și
Parchet împotriva lui Dorin
Lazăr Maior.
Acesta din urmă a negat
acuzațiile spunând că, din
contră, el a fost cel amenințat
de primarul George Scripcaru.
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