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tarIfe maI marI la apă

Reprezentanţii Companiei
Apa Braşov au anunţat că
anul acesta vor majora tariful
metrului cub de apă rece cu
cel puţin 5%. Ei susţin că
această
creştere
este
necesară pentru că nu
beneficiază de subvenţii de
la stat, iar în acest tarif au fost
incluse ratele şi dobânzile
creditelor contractate prin
BERD, pentru reabilitarea şi
dezvoltarea reţelelor.
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analIză ImobIlIară

În contextul programului
„Noua Casă” anunţat de către
Guvern, în marile oraşe ale
ţării pot fi găsite oferte de
apartamente noi la preţuri similare sau chiar mai mici decât
ale celor vechi, în special în
blocurile construite în ultimii
patru ani. Studiul pune faţă în
faţă preţurile medii cerute pe
categorii de locuinţe cu cele
mai ieftine oferte listate pe
aceste segmente.
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IalomIțIanu crItIcă
bugetul 2013

Deputatul brașovean Gheorghe Ialomițianu, fost ministru
de Finanţe, critică dur bugetul
pentru anul 2013 şi este sceptic în ceea ce priveşte acordul
cu FMI. Deputatul amintește și
numeroasele neralizări ale actualului guvern, care, până
acum, a beneficiat de
clemența FMI.
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u Orășelul de la poalele cetății medievale
a devenit cea mai căutată locație românească
pag 4 - 5
pentru producătorii de filme americani

Supravieţuitorul
„Fenomenului Piteşti“

u Brașoveanul Nicolae Purcărea,
care a fost închis de-a lungul anilor
în mai toate închisorile comuniste, și-a
lansat cartea „Urlă haita...”
pag. 8 - 9
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După ce poliţistul Cristian Cioacă a declarat că soţia sa nu ar fi moartă, ci s-ar ascunde într-o
mănăstire, reprezentanţii Patriarhiei Române au anunţat că Elodia Ghinescu nu figurează în
evidenţa niciuneia dintre cele 310 mănăstiri şi schituri din România. Totuşi, se vehiculează că
aceste chestionare nu au ajuns la toate mănăstirile din România.

Se majorează tarifele pentru
apa rece şi canalizare!

Reprezentanţii Companiei
Apa susţin că preţul este justificat de faptul că nu
beneficiază de subvenţii de la
stat, iar în acest tarif au fost
incluse ratele şi dobânzile
creditelor contractate prin
BERD, pentru reabilitarea şi
dezvoltarea reţelelor. Evoluţia
preţului ar fi fost influenţată
de rata inflaţiei – aici fiind un
cerc vicios, după cum a subliniat Pâtea – şi a costurilor cu
materiile prime: energia
electrică, combustibilii sau
produsele chimice folosite
pentru epurarea apelor uzate,
anunță Transilvania Expres.

De zece ori mai
scumpă!

Evoluţia tarifelor la apă–
canalizare în perioada 20002012, cu preponderenţă în
municipiul Braşov, şi perspectiva pentru anul în curs
reprezintă principalul subiect
discutat ieri la şedinţa
Comitetului consultativ pentru problemele persoanelor
vârstnice din cadrul Prefecturii Braşov. Iar concluziile,
aşa cum rezultă din analiza
făcută de Mihaela Pâtea, director adjunct al Direcţiei de
Statistică Braşov, şi cum le-au
simţit braşovenii pe propriul
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buzunar, nu sunt deloc
îmbucurătoare: „Tarifele la
apa potabilă în ultimii 12 ani
au cunoscut o continuă
creştere, la populaţie într-un
ritm mai alert decât la agenţii
economici, ajungându-se la
egalizarea acestora la data de
1.02.2002”.

Canalizarea mai
scumpă decât apa
rece

Concret, în date reci, statistice, „creşterea tarifelor la apă
pentru populaţie a fost de
1008,1%, de zece ori în perioada analizată, iar la
canalizare de 5.140,0% (de
51 de ori), dacă raportăm tariful actual la cel existent la
14.03.2000. Faţă de anul
2000, când un metru cub de
apă rece costa 0,37 de lei,
până în 2012, tariful a crescut
de zece ori, ajungând la 3,73
lei, iar pentru canalizare,
preţul a explodat şi mai mult,
respectiv de la 0,05 lei, la 2,57
de lei, respectiv o majorare de
51 de ori”. Toate aceste scumpiri s-au produs în contextul
în care veniturile braşovenilor
s-au majorat cu numai 5,31 de
ori în ultimii zece ani, după
cum au precizat statisticienii

braşoveni, iar, în aceeaşi
perioadă, indicele total al
preţurilor de consum a fost de
388,75%, mult sub creşterea
tarifelor utilităţilor. „Astfel,
ritmul mediu anual de
creştere la apă a fost de
15,8%, la canalizare de 39%,
per total (apă + canalizare)
fiind de 25%. La salubritate,
ritmul mediu anual a fost de
15,7%. Comparativ cu ritmurile de creştere la celelalte
utilităţi, ca medie naţională,
pe capitolul «apă, canal,
salubritate» creşterea este cea
mai mare (1571,0%), urmată
de gaze (1461,6%), energie
termică (952,3%), energie
electrică (586,0%) şi poştă şi
telecomunicaţii (297,6%)”, a
explicat Pâtea.

Majorare de 5%,
în 2013

Reprezentanţii Companiei
Apa Braşov au anunţat că
anul acesta vor majora tariful
metrului cub de apă rece cu
cel puţin 5%. Ei susţin că
această creştere este necesară
pentru a fi asigurate resursele
proiectului derulat prin Programul Operaţional Sectorial
(POS) Mediu, care prevede
reabilitarea infrastructurii de
apă şi canalizare atât din mu-

nicipiul Braşov, cât şi din
judeţ, ţinând cont că regia
operează în 12 localităţi, deservind 60% din populaţia
judeţului. La ora actuală,
Compania a contractat un
credit de 30 de milioane de
euro pentru a continua
lucrările de investiţii, în special în judeţ. Conducerea
regiei susţine că în 2013, ca şi
anul trecut, se va opera o
singură majorare, spre deosebire de anii 2000-2011, când
se făceau creşteri trimestriale.

Aplicaţia Vodafone Salvamont,
disponibilă şi la Braşov

Persoana care foloseşte
aplicaţia poate notifica în
timp real dispeceratul Salvamont, cu ajutorul “tabului” SOS, atunci când are
nevoie de ajutor. Echipele
Salvamont pot localiza poziţia telefonului, coordonatele geografice şi nivelul
bateriei. Chiar dacă telefonul nu mai este în raza de
acoperire a reţelei de tele-

„Înţeleg că limita juridică a proprietăţii companiei se
opreşte la contorul de branşament, iar în blocuri
este mai greu de făcut contracte individuale, dar în
zonele de case, mai ales în Centrul Istoric, cred că
se poate ca fiecare familie dintr-un imobil, dintr-o
curte, să aibă propriul contor, cu o investiţie din partea proprietarului”, a declarat prefectul Mihai Mohaci, considerând că existenţa contractelor şi
implicit a facturării individuale este de natură a reduce sau chiar elimina conflictele dintre coproprietari, pe de o parte, şi dintre aceştia şi furnizor, de
pe altă parte, generate de veşnicele pierderi de pe
reţea pe care trebuie să le suporte toţi consumatorii.

Locuinţe noi la preţul
celor vechi

apel până la găsirea turiştilor putea varia în funcţie
de dificultatea traseului. Acum îi putem localiza mult
mai simplu, iar timpul de
salvare se reduce considerabil”, a menţionat Mircea
Opriş, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani din România.

Vodafone România a lan sat aplicaţia Salvamont, cu
ajutorul căreia echipele Salvamont pot localiza mai
uşor turiştii care se aventurează pe trasee montane
necunoscute sau care suferă
un accident şi au nevoie de
ajutor. Aplicaţia este disponibilă în prezent pentru toţi
utilizatorii telefoanelor Android, indiferent de reţea, şi
poate fi descărcată din
Google Play. Special pentru
utilizatorii Vodafone, traficul de date în cadrul apli caţiei este gratuit.

Localizare prin GPS

uProblema contorizării individuale

Informaţii despre
starea vremii

fonie folosite, traseul parcurs va fi memorat pe perioada monitorizării, iar la
prima conexiune în reţea,
dispeceratul Salvamont va
putea vedea din nou coordonatele locaţiei utilizatorului.
„Anual peste 3.500 de
turişti beneficiază de asis tenţa Salvamont pentru
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rătăciri sau accidente suferite pe pârtiile de schi sau
petrasee montane. Cu ajutorul acestei aplicaţii, echipele Salvamont pot localiza
mult mai simplu aceşti
turişti care au nevoie de ajutor. Până în prezent, turiştii
sunau la 0Salvamont atunci
când aveau nevoie de noi,
iar timpul scurs de la primul

Totodată, cei care vor să
îşi petreacă sfârşitul de
săptămână pe pârtiile de
schi, pot afla din timp cele
mai importante avertismente montane, informaţii
despre starea vremii, trasee
montane, contactele şi locaţiile cabanelor din întreaga
ţară şi informaţii despre
peste 70 de pârtii de schi din
ţară. Echipele Salvamont
pot fi contactate pentru informaţii şi la numărul de telefon al Dispeceratului
Naţional
Salvamont
0725.826.668 (0salvamont).
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În contextul programului
„Noua Casă” anunţat de către
Guvern, o analiză a www.
imobiliare.ro arată că în marile oraşe ale ţării pot fi găsite
oferte de apartamente noi la
preţuri similare sau chiar mai
mici decât ale celor vechi, în
special în blocurile construite
în ultimii patru ani. Studiul
pune faţă în faţă preţurile
medii cerute pe categorii de
locuinţe (garsoniere şi unităţi
locative cu două şi trei camere) cu cele mai ieftine oferte
listate pe aceste segmente.
Astfel, o garsonieră nouconstruită poate fi achiziţionată cu 35.189 de euro. Cel

mai mic preţ cerut pentru o
astfel de unitate locativă este
de 23.150 de euro: locuinţa
este situată la primul etaj al
unui bloc construit în 2010 în
zona Bartolomeu. Deşi în
Braşov un apartament nou cu
două camere costă, în medie,
59.805 euro, în zona Tractorul, o unitate locativă de 50
de metri pătraţi are un preţ de
32.000 de euro. Pe segmentul
locuinţelor cu trei camere, valoarea de achiziţie se ridică la
81.747 de euro, dar în complexul Avantgarden, o unitate
locativă de 55 de metri pătraţi,
construită în anul 2010, poate
fi cumpărată cu 47.000 de Eur.
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În prima săptămână a lunii februarie părinţii vor afla oficial cum se face înscrierea în clasa
pregătitoare. Autorităţile au anunţat că până pe data de 31 martie va fi pus la punct un sistem prin
care fiecare părinte va fi liber să aleagă dacă îşi va trimite copilul la şcoală în grupa pregătitoare sau
îl va mai lăsa încă un an la grădiniţă în grupa pregătitoare.

Țucunel propune impozit
de 1% pe cifra de afaceri

Plafonul veniturilor pentru
microîntreprinderi va fi redus
de la 100.000 euro la 65.000
euro, echivalent în lei, iar
toate firmele cu capital privat
care nu depăşesc acest plafon
vor fi obligate să plătească
impozit de 3% pe veniturile
realizate de la 1 februarie
2013. Practic, proiectul de
ordonanţă pentru modificarea
şi completarea Legii Codului
Fiscal prevede că limita veniturilor pentru care se intră în
sistemul microîntreprinderilor
va fi de 65.000 euro, în loc de
100.000 euro, fiind eliminată
condiţia pentru firme de a avea între unu şi nouă salariaţi.
Totodată, pentru microîntreprinderile care se încadrau în
aceste venituri la 31 decembrie nu va mai fi opţională
alegerea sistemului de impozitare (impozit pe profit sau pe
venit), ci va fi obligatorie aplicarea impozitării pe veniturile
realizate.

Taxa pe cifra de afaceri
propusă de Țucunel

„Eu găsesc legitim ca un
guvern atunci când îşi face
calculele pentru buget să aibă
în vedere ca poporul său şi
ţara sa trebuie să beneficieze
de resursele pe care le are. Şi
când vorbim de o impunere
pe cifra de afaceri a celor care
lucrează în această zonă, consider că este legitimă. Cred,
însă, că această chestiune trebuie tratată în mod unitar pentru că, deja, mi se pare că se
face o discriminare. Unora le
pun o astfel de condiţie şi altora nu. Şi dacă am privi la
nivel global o astfel de taxă pe
cifra de afaceri, care să nu
depăşească 1%, dar aplicată
tuturor celor care fac bani în
România, pe infrastructura
autohtonă, pe mediul ţării
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noastre, cu forţa de muncă
mai ieftin plătită şi bună de
aici, din România, cred că
este legitim ca să contribuim
cu toţii”, a declarat Nicolae
Ţucunel, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov, într-o conferinţă de presă.

„Angajatul să nu
mai plătească CAS“

În acest context, luarea
poverii fiscale de pe umerii
IMM-urilor ar fi o soluţie
eficientă. „Judecata nu trebuie
oprită aici. Ea trebuie conti nuată şi finalizată pentru că,
dacă pe o parte iau, pot în calculul pe care îl fac să şi dau
ceva. Şi cel mai important
este să iau de pe umerii întreprinderilor mici şi mijlocii,
care reprezintă peste 99% din
numărul întreprinderilor, povara taxelor. Şi am putea să
gândim la ceea ce vorbim
toată ziua, de taxa pe salariu,
să îi iau, cel puţin, angajatului,

povara de-a plăti CAS-ul.
Dacă tuturor celor 4 milioane
de angajaţi, le iau această
povară, evident că vin şi dau
un suflu, o putere, şi cetăţeanului, care se duce şi cumpă ră, şi creşte consumul, dar şi
tuturor firmelor, care nu mai
tebuie să mărească salariul şi
vor simţi că angajaţii lor sunt
mulţumiţi”, a continuat oficialul CCI Braşov.

E necesară majorarea
salariului minim

„Taxarea IMM-urilor este
principala problemă, şi România este una dintre ţările în
care taxarea salariilor este la
cel mai înalt nivel. Ar fi şi
momentul, şi cazul, şi ar fi un
efect extraordinar ce ar aduce
în toată economia o înviorare.
Un cetăţean care ia în mână
net 1.000 de lei pe lună, ar
putea să ia de acum înainte
1.400 de lei. Să ne gândim ce
înseamnă aceasta şi pentru

popor, şi pentru consum, şi
pentru angajator, care în acest
fel are mai multă linişte şi nu
mai trebuie să facă majorări
de salarii. Pentru angajator
este greu să facă astfel de
măriri, de 40%. Atunci când
chemi, însă, toată economia
să contribuie la un astfel de
fond, lucrurile se simplifică”,
a concluzionat Nicolae Ţucunel, preşedintele CCI Braşov,
care a subliniat că majorarea
salariului minim la 1.000 de
lei ar fi trebuit făcută din start.
De altfel, din cifra de afaceri totală, IMM-urile realizează 60%, iar restul de 40%
este realizată de întreprinderile mari. În 2011, în România, cifra de afaceri a fost de
peste 1.000 de miliarde de
lei, deci o taxă de 1%, înseamnă 10 miliarde de lei.
Această sumă ar acoperi costul total cu ceea ce nu mai
încasează statul de la angajaţi,
adică 1,5 miliarde de lei.
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Ialomiţianu
critică guvernul

Fostul ministru de Finanţe
Gheorghe Ialomițianu critică
dur bugetul pentru anul 2013
şi este sceptic în ceea ce
priveşte acordul cu FMI. În
plus, datorită politicii actualului guvern, ne putem aștepta
la o impozitare progresivă a
veniturilor. „Impozitarea prezentată de USL, cu o cotă de
maxim 16%, nu este acceptată de FMI. S-ar putea, din
lipsă de fonduri, să se introducă impozitarea progresivă
pe care am avut-o până în
2004, şi veniturile mari să fie
impozitate cu până la 40%. Ar
fi un dezastru”, avertizază
Ialomițianu.

Jonglerie cu
indexarea pensiilor

Nicolae Țucunel a fost intotdeauna adeptul susținerii IMM-urilor
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Conform deputatului bra șovean, bugetul, aşa cum a
fost el construit, nu permite o
indexare la nivelul real, de
5%. „Pensiile trebuiau indexate cu rata inflaţiei, de 5%,
plus 50% din creşterea salariul mediu. Asta ar fi însemnat
o creştere de aproape 6%. Dar
ei au vorbit de 4%, au spus că
legea trebuie modificată, că
nu poate fi aplicată”, explică
Ialomițianu.

Acord cu FMI,
greu de realizat

Deputatul amintește și numeroasele neralizări ale actualului guvern, care, până
acum, a beneficiat de clemența FMI. „În partea de campanie, Fondul a stat deoparte.
În toamnă trebuia să vină întro nouă misiune, să analizeze
rezultatele, ceea ce nu s-a mai
întâmplat. Sunt multe nerealizări: legate de reforma pe
companiile de stat – nu s-a făcut nimic, reforma în sănătate
– trebuia să apară proiectul de
lege şi nu a apărut, listarea
unor companii pe bursă. Fondul va cere ca până în martie
să se îndeplinească unele

condiţionalităţi, altfel actualul
acord nu va fi declarat finalizat, iar un nou acord va fi
foarte greu de realizat”, a spus
Ialomițianu.

Privatizări urgente

În privința privatizărilor,
Ialomițianu spune că prioritare sunt companiile cu
pierderi: Tarom, CFR, Poşta
Română, Oltchim. În aceste
cazuri, conform deputatului,
FMI va dori privatizare peste
50%. „Vor încerca să pună
presiune şi la companiile din
energie şi gaze naturale, cum
s-a încercat şi în Guvernarea
Boc, dar ne-am opus. Acestea
trebuie însă listate”, spune
fostul ministru.

Greşelile economice

Prognoza de 1,6% privind
creșterea economică este
considerată de Ialomițianu
nesustenabilă, chiar dacă se
invocă creșterea consumului,
odată cu creșterea salariilor.
„Nu toţi banii pe care se
bazează creşterea de salarii se
vor duce în consum. Mulţi
merg în economisire sau plata
unor credite. Nu au venit cu
măsuri de creare de locuri de
muncă şi puteau să o facă.
Atunci când au vorbit de majorarea salariului minim puteau să diminueze contribuţiile sociale – puteau să o facă.
Atunci măsura ar fi fost
acceptată de mediul de afaceri. Ori, doar majorarea salariului minim este o sarcină în
plus pe mediul de afaceri. Mai
există o variantă pe care USL
o poate negocia cu FMI.
România trebuie să fie sub
3% deficit bugetar. Pentru
2013 se propune 2,4% pe
ESA şi 2,1 în termeni cash.
Puteau să negocieze o creştere
a deficitului până la 2,8%, să
majoreze salariul minim dar
să reducă contribuţiile sociale
şi atunci creşteau locurile de
muncă”, crede Ialomițianu.

Omul potrivit pentru prezidenţialele din 2014

Fostul premier, Mihai Răzvan Ungureanu este susţinut
de toate filialele Forţei Civice
din ţară la candidatură pentru
prezindentialele din 2014.
Anunţul a fost făcut de
preşedintele filialei Forţei
Civice Iași, Dragomir Sava
Tomaseschi.
Deşi nu a anunţat oficial că
vrea să candideze, cei de la
Forţa Civică vor avea întâlniri
şi cu reprezentanţii celorlalte
partide de dreapta, în care vor
propune ca MRU să fie candidatul la prezidenţiale din
partea Dreptei.
„Dorinţa membrilor noştri
şi a multor cetăţeni, este de a
sprijini proiectul politic al
domnului Ungureanu. Solicităm şi dorim ca domnul
Mihai Răzvan Ungureanu să

fie candidatul la preşedinţie,
în 2014, a Dreptei româneşti.
Vom avea întâlniri şi discuţii
cu cei care cred şi doresc acest
lucru. În opinia mea, domnul
Ungureanu ar fi cel mai bun
preşedinte al României. Mulţi
oameni şi în special adversarii
noştri politici, au o reală
groază faţă de el, pentru că
este cel mai corect şi cel mai
inteligent om politic în care noi
credem“, a declarat Dragomir
Tomaşeschi, liderul Forţei
Civice Iaşi.

„MRU e cel mai bine
poziţionat“

Și secretarul general al partidului Forţa Civică, Ştefan
Pirpiliu, a declarat că forma ţiunea din care face parte are
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deja un om potrivit pentru a fi
candidat la preşedinţia României în 2014, pe liderul Mihai
Răzvan Ungureanu, şi că va

veni cu un guvern din umbră,
deocamdată de una singură,
fără PDL, până când acest
partid îşi va termina discuţiile
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interne.
"Ca partid de sine stătător,
vom avea un singur candidat,
e firesc să ai intenţia de a da
propriul candidat, mi s-ar
părea anormal să nu ai o astfel
de opţiune. Suntem pe propriile picioare, fiecare partid trebuie să aibă o resursă proprie,
avem logica unui partid care
vrea să se dezvolte", a spus
Pirpiliu
"Mihai Răzvan Ungureanu
e liderul partidului, e cel mai
bine poziţionat", a completat
fostul deputat. El a explicat
faptul că soluţia pentru prezidenţiabil depinde şi de viitoarele fuziuni sau alianţe pe
care le va face Forţa Civică,
însă a precizat că fuziunile se
vor face doar cu partide mai
mici care vor fi absorbite de

formaţiunea sa.

Ce părere are MRU?

Mihai Răzvan Ungureanu
speră că forţele politice din
centru dreapta vor avea un
singur candidat la prezidenţiale, dar pentru a fi posibil
acest lucru trebuie să existe o
„clarificare internă” în cadrul
fiecărui partid. MRU a mai
spus, miercuri, că nominali zarea ar trebui să se facă cât
mai repede în 2013.
„Cred că nu poate fi contestat de nimeni faptul că în
momentul în care există un
proiect articulat al tuturor
forţelor politice din dreapta, el
trebuie să conţină şi definirea
nominală a candidatului la
prezidenţiale pentru 2014.
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Impresia bună pe care i-au lăsat-o locuitorii din zonă, precum şi cadrul natural, l-a impresionat
pe celebrul actor Kevin Costner, care va filma şi în 2013 un nou film la Râşnov. Cazul nu este
unic, existând mari case de producţie americane precum Universal Picture International şi Miramax care vor să-şi toarne producţiile aici

u Orășelul de la poalele cetății medievale a devenit cea mai căutată
locație românească pentru producătorii de filme americani

Nu avem şosele, nu avem
spitale dotate corespunzător,
turiştii străini nu dau buzna în
România. Si totuşi, suntem
tentanţi pentru cineva.
Producătorii de film din Vest,
mai ales cei americani, vin săşi realizeze filmele la noi. Iar
una dintre cele mai căutate
locații este Râșnovul, care a
ajuns un fel de Hollywood al
României.

Vedeta de la
Hollywood îndrăgostită
de Râşnov

La începutul anului, Kevin
Costner, care a câştigat Globul
de Aur pentru „Cel mai bun
actor în rol principal într-o
miniserie/film de televiziune“,
a mulţumit României în discursul său pe care l-a ţinut pe
scena decernării premiilor, la
hotelul Beverly Hilton, din
Los Angeles. Starul American, îndrăgostit de locurile în
care a filmat la Râșnov, a făcut
astfel o publicitate imensă
României, mesajul său fiind
transmis de televiziunile din
întreaga lume. Kevin Costner
(57 de ani) a filmat la Râșnov
pentru serialul TV miniseria
„Hatfields and McCoys“ în
2011. Actorul american a a vut
o experienţă plăcută în România şi a vorbit în repetate rânduri despre acest lucru.
Majoritatea scenelor din film
au fost turnate în zona Râşnov,
care a oferit echipei de la Hollywood cadrul natural de care
avea nevoie. Peisajul, foarte
asemănător cu cel din Kentucky şi Virginia de Vest, a
contribuit la o redare cât mai
exactă a contextului geografic
al peliculei.

marilor regizori români. În
plus, în fiecare an, aici se
organizează un festival de film
istoric, la care participă
reputați regizori și actori din
toată
lumea.
Primarul
Râșnovului, Adrian Veştea,
care l-a întâlnit pe Kevin Costner în cursul unor filmări de
anul trecut, a declarat că starul
hollywoodian a fost încântat
de peisaje şi de ospitalitatea
localnicilor din prima zi când
a sosit în zonă: „Zeci de
minute nu a scos o vorbă, doar
admirând peisajele, minunându-se de locaţie“, a declarat Veștea.

Filme mai ieftine

Adevărul este, însă, mult
mai profund şi ţine de partea
financiară, chiar dacă, prin
locurile sale, România poate fi
o ţară „exotică” pentru vestici.
„Filmele realizate în România
sunt cu 30-35% mai ieftine
decât în ţările puternice ale industriei din Europa (Franţa,
Anglia, Cehia ş.a.)”, susţine
Vlad Păunescu, proprietarul
Castel Film, unul dintre cei
mai mari producători de film
din România. „România oferă
un raport cost- calitate care e
printre cele mai bune din Europa”, completează Andrei
Alexandru, PR Executive al
MediaPro Studios, cea de a
doua mare casă de producţie
de la noi.

Idila unei mari
actriţe franceze

Nu este film mare, istoric,
românesc din ultimii ani care
să nu surprindă măcar în
câteva cadre splendida cetate
a Râșnovului, fortareața care
stă sub semnul trandafirului.
Costner se întoarce
După restaurarea majoră din
1964, la Râșnov este turnat filla Râsnov
mul „Steaua fără nume“, o
Zilele trecute, actorul a coproducție româno-franceză,
anunțat că va reveni la în care juca diva cinematograRâşnov, în primăvară, în pe- fului francez Marina Vlady. În
rioada aprilie - mai, pentru a Râșnov, unde se filmau
căuta o locaţie în care să cadrele exterioare al filmului,
toarne un nou film, cel mai se înfiripă o idilă între celebra
probabil tot cu temă istorică. actriță franceză și un actor
Actorul a luat deja legătura cu român, Cristea Avram. Tâ reprezentanţii Castel Film. nărul brunet cu păr ondulat și
Pelicula va fi regizată de ac- privire pătrunzătoare o cuce torul american, care va avea şi rește pe frumoasa franțu unul dintre rolurile principale. zoaică, pe care o urmează la
Râșnovul se identifică și cu is- Paris după terminarea filmutoria cinematografiei româ - lui. Artista, odată întoarsă în
nești, aici fiind locul în care Franța, a solicitat autorităților
s-au filmat o mare parte din române permisiunea ca
filmele cu tema istorică ale partenerul ei să primească viza

www.gazetabrasovului.ro

Renee Zellweger și Nicole Kidman, două cedete de la Hollywood
care au îndrăgit Râșnovul. În medalion, cabana în care s-a filmat producția de Oscar „Cold Mountain”

d e
Franța . Cristea Avram, un
actor despre care actualele
generații nu mai știu nimic, a
trăit în occident până în 1989.
A murit în Italia, ca urmare a
unui cancer.

Platoul preferat de
Sergiu Nicolaescu

Însă cetatea și împrejurimile
Râșnovului au intrat în istoria
cinematografiei românești
mai ales ca decorul preferat de
regizorul Sergiu Nicolaescu
pentru filmele sale istorice:
„Dacii“, coproducție românofranceză, care a avut premiera
în 1966, având în rolurile principale pe Amza Pellea, Mircea
Albulescu, Georges Marchal,
Pierre Brice; „Mihai Viteazul“, cu premiera în 1970, cu
Amza Pellea în rolul domnitorului Unirii, Florin Piersic,
Olga Tudorache, Mircea Albulescu; „Nemuritorii“, apărut, pe marile ecrane în 1974,

cu Sergiu Nicolaescu, Colea
Răutu, Ilarion Ciobanu, Amza
Pellea, Ion Besoiu, Gheorghe
Dinică, Jean Constantin, Gina
Patrichi în rolurile principale,
film a cărui muzică aparține
formației Phoenix. În 1967, la
Râșnov este realizat filmul
„Columna“, o coproducție
româno-germano-italiană
regizată de Mircea Drăgan,
avându-i în rolurile principale
pe Ilarion Ciobanu, Richard
Johnson, Florin Piersic, Antonella Lualdi, Gheorghe
Dinică. Cetatea Râșnov a jucat
rolul capitalei regatului dac,
Sarmisegetuza. În timpul
filmărilor, în cetate s-au descoperit urme de locuire
dacice. Prin urmare, se vor
face apoi săpături sistematice
în perioada 70-71.

Cinematografia
după comunism

În cinematografia modernă
de după revoluție, la noi în țară

www.gazetabrasovului.ro

putem vorbi de doua mari
case de producție importante:
Castel Film și MediaPro Studios. Acestea au avut un rol
cheie în dezvoltarea cinematografiei autohtone și
atragerea străinilor meleagurile noastre. Din 1992,
când s-a lansat, şi până în anul
de graţie 2010, la Castel Film
au fost turnate circa 182 de
filme străine de lungmetraj de
ficţiune. Seria filmărilor a început cu peliculele Highlander
EndGame şi Mysterious Museum. A urmat Cold Mountain
– unul dintre cele mai premiate filme cu Oscar şi Globul
de Aur, cu Nicole Kidman şi
Jude Law. Dintr-o listă
surprinzător de lungă, mai
amintim Funny Money, cu
Armand Assante, Born To
Rise Hell, cu Steven Seagal şi
recentul Ghost Rider 2, cu
Nicolas Cage. Nici la studiourile MediaPro lucrurile nu
au mers rău, străinii au venit şi
au filmat, mai ales americanii,

peste 50 de producţii de cinema, în ultimii zece ani: de la
The Defender, cu Dolph
Lundgren, în rolul principal, la
Modigliani, cu Andy Garcia,
de la An American Hunting,
cu Sissy Spacek, Donald
Sutherland, Rachel HurdWood şi James D’Arcy, la
Mirrors, cu Kiefer Sutherland
sau The Whistleblower, cu
Rachel Weisz, Vanessa Redgrave şi Monica Bellucci. Iar
lista conține filme importante
filmate în locațiile din împrejurimile Râșnovului.

Oscar pentru Râşnov

În 2002, zona Râşnovului
ajungea celebră după ce regizorii americani au ales să
filmeze pelicula „Cold Mountain“, în care protagonişti au
fost Jude Law şi Nicole Kidman şi care a fost premiată
chiar cu un Oscar. Aici a găsit
regretatul regizor Anthony
Minghella locurile de filmare
potrivite, care să capteze ceea

www.gazetabrasovului.ro

„Am reuşit să văd Braşovul şi mi-au plăcut munţii.
Am vazut oamenii cu căruţe cărând lemne. Am
simţit mândrie când am văzut tinerii muncind“
Kevin Costner
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u Meşteri râşnoveni pentru Hollywood

CONSTANTIN DUCAR a
lucrat la toate filmele care sau turnat în zona Râşnov.
Repararea atelajelor este un
hobby de-al său, așa că,
bărbatul
a
ajuns
să
recondiţioneze şapte căruţe
pentru recuzita filmului „The
Hatfields and McCoys: An
American Vendetta", al cărui
rol principal este jucat de actorul american Kevin Costner, premiat cu Globul de Aur. Printre altele, Constantin
Ducar a recondiţionat, aşa cum erau prezentate în fotografiile anilor 1850, două căruţe de campanie
militară, dar şi două trăsuri. „Producătorii
filmului m-au întrebat dacă sunt în stare
să fac atelajele. În trei săptămâni au fost
toate gata. A fost şi greu, şi uşor. Dacă
îţi place ceea ce faci, reuşeşti", ne-a explicat râşnoveanul. Singurele piese de
„import", pe care le-a folosit la atelaje
sunt roţile, care au fost aduse din Ungaria. Şi caii domnului Ducar au devenit vedete de Hollywood. Acesta a
închiriat 20 de cai, dar şi o pereche
de catâri, care sunt destul de rari la
noi în ţară pentru filmul lui Kevin
Costner. „Au fost doi cai care apar
obligatoriu alături de actor. Sunt de
fapt cei doi cai, huţuli, care sunt
înhămaţi la căruţa soţiei lui Anse
Hatfield, personajul interpretat de
Kevin Costner", povestește Constantin Ducar.

Kevin Costner a mulțumit României în discursul ținut la primirea
Globului de Aur” pentruproducția turnată la Râșnov

Mi-a plăcut foarte mult cât de mult munceau oamenii.
A trebuit să ducem 25 de cai undeva şi i-am întrebat dacă
ne pot ajuta. «Îi puteţi duce acolo la ora 12.00?». «Da». Ceea
ce nu ne-au spus, însă, a fost că trebuia să înceapă munca
la 8.00 dimineaţa sau la 6.00 ca să ducă toţi cei 25 de cai
acolo, pentru că aveau o singură rulotă cu care să-i transporte. Fac lucrurile în stilul vechi. Ne-au spus că da, îi pot
duce acolo, dar le-a luat toată noaptea pentru a pune la
punct totul. La un moment dat, încercam să duplicăm un
copac. Nu ştiu de ce vă spun asta, dar încercam să
duplicăm un copac. Unde discutau bărbaţii, am vrut să
refilmăm scena. Aşa că am tot căutat un copac care să
aibă forma care ne trebuia. Trebuia să semene, pentru
că, altfel, oamenii aveau să-şi dea seama. Ne-am tot chinuit şi, într-un final, departamentul de artă a spus: «De
ce să nu mergem acolo, tăiem copacul şi îl aducem
aici?». Aşa ceva nu se face în America. Nu i-am lăsat să
facă asta, dar asta era mentalitatea, pe principiul «Ce
trebuie să facem? Asta o să facem. O să tăiem copacul
şi îl aducem aici»”
Kevin Costner
ce însemna un colt de lume,
frumos si sălbatic, cu codrii
adânci si ferme rătăcite. Un
colț de America sălbatică,
unde să se potrivească
povestea epică din Cold
Mountain. Regizorul a ales
câteva locații exotice din jurul
Râșnovului, care seamănă cu
Carolina de Nord. La Râșnov
- ferma Black Cove, plantații
de cartof, porumb, orz, grajd
pentru animale, în Zărnești moara și satul Indian, iar pe
drumul de la Râșnov spre
Poiană - o fermă mai mică și
plantații de tutun.

zor Minghella. În urmă cu
zece ani, lângă Râsnov s-a
construit Black Cove Farm,
acea
fermă
americană
tradițională, specifică secolului 19, încojurată de câmpii,
case pentru sclavi, hambare și
grajduri, cu o grădină de flori.
O parte dintre scene au fost
trase într-o cabană din lemn,
construită special pentru
filmări. Aceasta a fost singura
construcție pe care au lasat-o
în urmă producătorii, care,
acum, la mai bine de zece ani
de la filmări a ajuns, din
păcate, doar o ruină.

„Peisajele sunt nealterate și
este ușor să creezi lumea care
îți trebuie - mai ales dacã este
una din trecut. Poți să rotești
camera la 360 de grade și nu
întâlnești nimic care să fie în
deazord cu nevoile filmului“,
declara atunci regretatul regi-

Actrița Renee Zellweger a
cucerit pe toată lumea cât s-a
aflat în Brașov. Deși toți au
plăcut-o pe Nicole Kidman,
cea care a primit „premiul de
simpatie“ de la echipa Castel
Film, care a lucrat alături de

Minghella,
impresionat de peisaj

Renee Zellweger a
învătat cuvinte
româneşti în Brasov

celebrii actori la realizarea
„Cold Mountain“, a fost
colegei ei, Rene Zellweger.
Mignona actriță era pusă tot
timpul pe șotii. Renee a
îndrăgit și ea România. A vrut
să vadă Brașovul obișnuit, cel
„neturistic“. De aceea nu s-a
dus să viziteze castele și locuri
în care se înghesuie de obicei
turiștii. A fost prin piețele
brașovene, în restaurante și
pizzerii, unde merg tinerii de
rând din Brașov. În cele șase
săptămâni a învățat câteva cuvinte în limba română. Cât a
stat în România nu le-a refuzat
nimic fanilor ei. S-a fotografiat cu oricine i-a cerut și
a dat tuturor autografe.

Nicole Kidman ajută
orfanii din România

În timpul filmărilor, Nicole
Kidman
a
umblat
nestingherită prin centrul
Brașovului. A făcut adevărate
tururi de forță prin magazinele

din centru, însoțită de o
prietenă și de doi bodyguarzi
foarte discreți. A probat chiar
niște fuste într-un magazine de
pe Republicii. După două
zile, a revenit și le-a cumpărat
cu mai puțin de 100 dolari.
Actrița și-a arătat bunătatea
invitând patru copii orfani pe
platoul de filmare, multe dintre fotografiile făcute atunci
fiind apoi publicate de revista
britanică „Hello!“. Starul australian a avut grijă ca orfanii să
fie în centrul atenției pe platoul de filmare și a fost vizibil
tulburată de povestirile copiilor despre viața pe care au
avut-o. După ce a vizitat un
orfelinat din România, actrița
a început să colaboreze cu
fundația de binefacere
britanică FARA, care trimite
ajutoare copiilor abandonați
România.

Forţă de muncă ieftină

Producătorii americani sunt
atraşi în ţara noastră de forţa

ION ADĂMUŢĂ, salvator montan
la Salvamont Râşnov, a realizat, printre altele, şi cabana amplasată
pe Valea Râşnoavei, în
care s-au făcut filmările.
Casa, care reprezintă de
fapt locuinţa familiei Hatfield, a fost construită întocmai ca una din acele
vremuri. Râşnoveanul a
realizat însă şi alte decoruri din film, cum ar fi
puşcăria, gaterul şi spânzurătoarea, şi a încercat ca
prin munca sa să recreeze atmosfera de după
Războiul Civil din America. Totul a fost lucrat numai
din lemn, care a fost tratat pentru a arăta ca şi cum
ar fi fost făcut acum 150 de ani. „Lemnul este de
molid, îmbătrânit prin ardere. Tot eu am realizat şi
decorurile interioare", spune Adămuţă. Cabanierul a
început să producă decoruri pentru filme încă din 1997
pentru o peliculă produsă de Sergiu Nicolaescu. El a
realizat şi decorurile din „Cold Mountain", film turnat pe
Valea Râşnoavei şi la Zărneşti, dar şi pe cele din „Regii
blestemaţi", în care a jucat Gerard Depardieu.
de muncă ieftină, dar şi de cal- ricană, de această dată a celei
itatea muncii oamenilor de mai cunoscute case de
aici: „Mi-a plăcut foarte mult producţie de la Holywood,
cât de mult munceau oamenii. Universal Picture InternaA trebuit să ducem 25 de cai tional. Filmul îl va avea ca
undeva şi i-am întrebat dacă producător pe Mike Elliott.
ne pot ajuta. «Îi puteţi duce Echipa din SUA a fost zilele
acolo la ora 12.00?». «Da». trecute la Râşnov şi s-a staCeea ce nu ne-au spus, însă, a bilit ca decorurile pentru
fost că trebuia să înceapă noua peliculă să fie finalizate
munca la 8.00 dimineaţa sau luna viitoare. Se pare că este
la 6.00 ca să ducă toţi cei 25 vorba de un lungmetraj, a
de cai acolo, pentru că aveau cărui acţiune ar avea loc cu
o singură rulotă cu care să-i 10.000 de ani înainte de
transporte. Fac lucrurile în Hristos, iar producătorii au
stilul vechi. Ne-au spus că da, căutat cadre naturale cu
îi pot duce acolo, dar le-a luat stânci, peşteri, peisaje cât
toată noaptea pentru a pune la mai sălbatice. De altfel, marpunct totul“, a povestit Kevin ile firme de producţie americane Universal Picture
Costner.
International şi Miramax au
Americanii revin
în plan să filmeze în ţara
noastră
10
filme,
în primăvară
reprezentanţii Castel Film
Pe lângă noua producție fiind interesaţi să îi atragă
avându-l în rol principal pe spre Râşnov, localitate care a
Kevin Costner, la Râşnov e mai găzduit şi filmările pendeja o certitudine că se va tru Cold Mountain în urmă
filma o nouă producţie ame - cu zece ani.

www.gazetabrasovului.ro www.gazetabrasovului.ro www.gazetabrasovului.ro

Drept la replică
Gazeta Braşovului l 30 ianuarie - 5 februarie

6

ANCHETĂ

Considerăm că oprirea publicării unor anchete legate de folosirea banului
public prin procese poate fi deosebit de periculoasă pentru libertatea
cuvântului, garantată prin Constituţie.
Gazeta Braşovului

u „Gazeta Brașovului”, chemată în
judecată pentru anchetele privind cheltuirea
a milioane de euro din bugetul public
scrisei, şi vă solicităm publicarea integrală şi nealterată
a unui drept la replică menit
să restabilească adevărul,
conform textului de mai jos.
În fapt, prin materialele (nesemnate) apărute atât în
ediţia tipărită a publicaţiei
dvs. (nr. 4 din săptămâna 14Ne-au interesat
20 martie 2012 și nr. 16 din
săptămâna 5-11 iunie 2012),
milioanele de euro
cât si în ediţia online în
din bugetul public
repetate rânduri (printre care
Primul material incriminat apariția în data de
de avocații firmei Viacor En- 19.03.2012
http://gazeta
gineering a apărut încă din brasovului.ro/drum-platitluna martie 2012. Dreptul la consiliul-judetean-2-5-milreplică l-am primit în iunie, ioane-euro-e-plin-gropi-trei-l
fiind somați să-l publicăm, uni-inaugurare, și apariția
sub amenințarea unui proces. din data de 21.05.2012
Nu am publicat-o, știind că http://gazetabrasovului_ro/dr
documentarea am făcut-o cu um-fantoma-fost-reabilitat-cjbună credință, pornind de la peste-sfert-milion-lei), aţi
felul în care firmele controlate susţinut o serie de neadevăde familia Bâgiu, prietenă cu ruri cu caracter electoral şi
președintele CJ, Aristotel cu intenţia evidentă de a dezCăncescu, au primit contracte informa publicul în sensul
de 6,8 milioane de euro, în pe- acreditării unor pretinse legă rioada 2007-2009, din buge- turi incorecte între subscrisa
tul public. De asemenea, nu societate şi repre- zentanţi ai
am considerat că excesul de Judeţului Braşov. În fapt, „ciamănunte tehnice privind an- tatele” prezentate în materiumite materiale utilizate la alele amintite mai sus ca
lucrările publice nu are vreo aparținând directorului genrelevanță în contextul prezen- eral al Viacor Engineering,
tat de publicația noastră.
Răzvan Bâgiu, nu reprezinta
în niciun caz declaratii ale
Am fost chemati
acestuia - fiind în mod evident
texte redactate de autorul maîn judecată
terialelor. Astfel, la această
În luna ianuarie, însă, dată, tronsonul de şosea care
reprezentanții companiei ne- a făcut obiectul lucrării
au chemat în instanță. Facem prezentate în publicația dvs,
cunoscut cititorilor noștri situat pe DJ 122D între boracest document în actuala nele kilometrice 0+000 și
ediție, menționând că citatele 7+218, nu prezintă nici un fel
administratorului firmei Via- de deteriorări. Pe tronsonul
cor Engineering, Răzvan care a făcut obiectul lucrării
Bâgiu, nu sunt „ texte redac- se găsește o singură travertate de autorul materialelor”, sare la nivel cu calea ferată,
ele apărând în momentul care nu este în interiorul unei
inaugurării lucrării în nu- localități și care nu a făcut
meroase publicații brașovene. obiectul contractului de lu Lucru ușor verificabil printr- crări încheiat cu județul
un „search” pe internet. De Brașov. Fotografiile publicate
asemenea, discuțiile cu de duimneavoastră nu sunt
locuitorii din zonă, care se realizate pe tronsonul care a
plângeau de calitatea lucră - făcut obiectul lucrării, fiind
rilor, precum și imaginile cu făcute în alte localități de pe
aceștia arătând găurile din as- tronsonul, DJ 112D.
falt au fost făcute la fața locuMai mult, materialele publui pe mai multe zone decât licate de dumneavoastră
cele acuzate de autorii dreptu- conțin infornații de natură
lui la replică.
tehnică false, care preju diciază grav imagine ape
Ce ni se cere
piața romanească de profil a
Iată în rândurile de mai jos, societății Viacor Engineering
conținutul dreptului la replică, și a produsului PERMAtrimis prin intermediul unei ZYME. Astfel, există lucrări
firme de avocatură:
realizate cu această teh Vă somăm să încetaţi de nologie în județele Giurgiu și
îndată acţiunile de dezinfor- Dâmbovița, anterior lucrării
mare publică intenţionată executate în județul brașov, la
privitoare la activitatea sub- care publicația dumnea Publicăm dreptul la replică
de mai jos, referitor la o
anchetă apărută în numărul 4,
care informa despre felul în
care Consiliul Județean a
cheltuit 2,5 milioane de euro
pentru reabilitarea unui drum
județean.

voastră face referire. Pentru
toate lucrările executate pe
perioada derulării lor, a fost
porezent personal specializat
din partea producătorului,
compania austriacă SWIETELSKY BAU GMBH.
În ceea ce privește lucrarea
„Reabilitare DJ 112D
Tărlungeni-Cărpiniș-Prejmer-Lunca Câlnicului, km.
0+ 000 - 7 + 218” vă punem
în vedere următoarele:
- Lucrarea a presupus
modernizarea tronsonului
2+000 - 7+218 și reabilitarea
tronsonului 0+000 - 2 + 000.
Lucrările de modernizare au
presupus reprofilarea drumului prin excavații și aport de
material, stabilizarea stratului de bază prin tehnologie
BIOSTAB și realizarea a două
straturi de asphalt 6 cm.
BAD25 binder și 5 cm. BA16
uzură; lucrările de reabilitare
a tronsonului 0+ 000 - 2+
000 au presupus casetarea
drumului și excavarea straturilor existente, refacerea
structurii sistemului rutier
prin strat de ballast de 40 cm.,
strat de piatră spartă de 20
cm. și trei straturi de asphalt
2 cm BAD25 stratul de profilare, 6 cm. BAD 25 binder și
5 cm. BA 16 uzură;
- Viacor Engineering re prezintă unicul canal de
distribuție autorizat pentru
România în cadrul tehnologiei BIOSTAB și a produsului
PERMA-ZYME 11 X. Exclusivitatea a fost acordată de
către distribuitorul exclusiv
pe Europa și producătorul în
Europa al acestui produs,
compania austriacă SWIETELSKY BAU GMBH;
- Tehnologia BioStab și
produsul PERMA-ZYME 11X
sunt agrementate în România,
conform legislației în vigoare,
de către firma Viacor Engineering, având aplicabilite în
stratul de fundație și stratul
de bază. Procesul de stabilizare este un process ireversibil, care se bazează pe
crearea punților de cristale
între particulele fine din sol.
Procesul tehnologic pentru
stratul care este supus
stabilizării, presupune realizarea testelor de laborator
pentru a obține granulometria stratului, pregătirea stratului prin îndepărtarea
materialor organice prezente,
aportul de material cu granulometrie controlată, scarificarea stratului, aplicarea soluției PERMA-ZYME, profilarea și compactarea stratului

În imaginea din pagina 1 al numărului 4 din „Gazeta Brașovuli”, un locuitor din
Lunca Câlnicului se plânge de calitatea lucrărilor plătiite de Consiliul Județean

până la atingerea gradului
optim de compactare.
Având în vedere că materialele publicate de dumneavoastră nu poartă semnătura
autorului, încălcând flagrant
deontologia jurnalistică, vă
solicităm să ne comunicați de
îndată, în scris, identitatea
autorului/autorilor articolelor, (atât din ediția tipărită,
cât și din ediția on-line), retragerea imediată din mediul
on-line a articolelor, știrilor
și a inser țiilor care se

bazează pe infor mații false,
precum și retrage- rea
imediată din mediul online a
așa-ziselor citate atribuite în
mod fals directorului general
Viacor Engineering, Răzvan
Bagiu. Totodată, vă solicităm
acordarea dreptului la
replică, atât în ediția tipărită,
cât și în mediul on-line, prin
publicarea integral, deîndată, a textului de mai sus,
dar nu mai târziu de 5 zile
lucrătoare de la primirea
prezentei notifi cări. În cazul
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în care nu veți da curs
notificării
noastre,
vă
învederăm că vom recurge la
toate remediile le gale pentru
restabilirea adevărului și
protejarea drep tuirilor noastre legitime - inclusiv prin
acțio nar- rea dumneavoastră
și a autorilor materialelor în
jude- cată și solicitarea de
reparare a prejudiciului de
imagine pe care nu l-ați creat
prin obli garea dumenavoastră în solidar la plata de
des păgubiri.

Firma Ramb System, aparținând omului de afaceri Gabriel Bâgiu a câștigat, în
numai doi ani, contracte de aproape 7 milioane de euro. Ancheta din ediția prezentă
a săptămânalului nostru demonstrează că sumele din bugetul județean care ajung
pe mâinile familiei Bâgiu, sunt mult mai mari. Astfel, firmele CS Vision și Viacor Engieering, controlate de fiul lui Gabriel Bâgiu, au câștigat la rândul lor, contracte de
milioane de euro. Celei din urmă, în urma unei proceduri ciudate, i s-a atribuit fără
licitație lucrarea de reabilitare a Drumului Județean dintre Tărlungeni și Lunca Câlnicului (7 kilometri), pentru suma de 2,5 milioane de euro. Un calcul simplu ne arată
că prețul unui metru pătrat reabilitat a fost de aproximativ 51 de euro. Conform
SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice), Consiliul Județean Sibiu a reușit
să modernizeze drumul Rășinari - Poplaca-Orlat cu doar 28 de euro/metru pătrat.
Adică, la jumătate din prețul pe care Consiliul Județean l-a plătit firmei familiei
Bâgiu! Peste toate, la numai trei luni de la inaugurarea cu surle și trâm bițe a „importantei investiții”, porțiuni ale drumului arată ca după bombardament. „Gazeta
Brașovului” a vorbit cu lo cuitorii din zonă, care se plâng de calitatea lucrărilor. Oamenii s-au obișnuit însă cu tăierile festive de panglici și panourile care anunță
„mărețele lucrări” realizate de CJ sub conducerea președintelui Aristotel Căncescu.
Știu că toate acestea nu au decât scop electoral.

Ai grijă de sănătatea ta!
Relaxarea prin masaj

„Mortalitatea prin afecţiuni neoplazice (cancer) se situează pe locul doi în rândul mortalităţii
generale în România, după mortalitatea cauzată de afecţiunile cardio-vasculare, fiind pe primul
loc pentru grupa de vârstă 45-65 de ani“, a declarat prof. dr. Rodica Anghel director medical al
Institutului Oncologic Bucureşti.

SĂNĂTATE

pentru cele care au cel mai
mare grad de răspândire (cancerul de piele şi cancerul de
plămâni).

În ultimii ani, numărul victimelor stresului a crescut
alarmant. Fie că este vorba
despre angajaţi care, sub presiunea şefilor, muncesc zile
în şir, pe bani mai puţini, sau
oameni care şi-au pierdut
locul de muncă şi sunt
îngroziţi de scadenţa facturilor, toţi resimt acut
oboseala.

Ai grijă
de sănătatea ta!

Cancerul si stresul

Ritmul modern de viaţă
poate influenţa nu doar
apariţia acestei maladii, ci şi
evoluţia ei, după cum au
arătat mai multe studii. Stresul slăbeşte sistemul imunitar
şi scade rezistenţa organismului la boli, inclusiv la anumite forme de cancer, atrag
atenţia specialiştii.
Între stres şi cancer există
o relaţie complexă, nu întru
totul desluşită de specialişti
până în prezent. Ceea ce se
ştie cu certitudine este că
stilul de viaţă alert pe care
mulţi dintre noi îl au
influenţează indirect riscul de
cancer, prin obiceiurile
nesănătoase pe care le
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adoptăm. O persoană stresată
are tendinţa de a mânca excesiv sau poate recurge la
vicii care, aparent, îi induc
relaxarea, cum ar fi fumatul,
consumul de alcool sau chiar
de droguri. Toţi aceştia sunt
factori de risc pentru cancer.
Stresul are un efect semnificativ asupra sistemului imunitar. Însuși Institutul Național
de Cancer din Statele Unite
raportează: „Studiile au
dovedit faptul că factori pre-

cum moartea unui partener,
izolarea
socială
sau
examinările medicale şcolare
alterează felul în care sistemul
imunitar funcţionează”.
Mutaţiile genetice apar în
celulele noastre în fiecare zi
pe măsură ce suntem expus la
mulţi agenţi ce cauzează tumori din mediul înconjurător.
În mod normal, ADN-ul este
capabil să repare orice daună,
dar sunt şi perioade în care nu
este în stare.

Sistemul imunitar al corpului nostru are capacitatea
de a prelua controlul şi de a
avea grijă de aceste celule
anormale înainte ca ele să
devină cancer. Însă stresul
poate inhiba sau distruge
această funcţie a sa.
Un sistem imunitar slăbit
este unul dintre efectele psihologice negative ale stresului. Un sistem imunitar sărac
este solul fertil pentru multe
tipuri de cancer, în special

Metode de prevenire a
cancerului: Relaxarea prin
masaj
Reducerea stresului este
un factor esenţial în prevenirea şi tratarea afecţiunii.
Uneori însă, pare extrem de
dificil să evităm acest lucru
în ritmul ameţitor al vieţii de
zi cu zi.
S-a descoperit că masajul
are efecte pozitive asupra
circulaţiei, funcţiilor imunitare, digestiei, sistemului
nervos, cu efecte pozitive în
managementul
stresului.
Masajul este cea mai
populară şi eficientă metoda
de a vă elibera de stres, de a
vindeca atât trupul cât şi spiritul şi de a alina durerea.
Rezultatele pot fi spectaculoase. Acest tip de tratament
trebuie să fie însoţit şi de o
dietă bazată pe legume şi
fructe, evitând dulciurile, al-
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coolul şi tutunul. Un masaj
efectuat pe tot corpul (masaj
anticelulitic, masaj de relaxare, masaj terapeutic sau
reflexogen) are efecte positive asupra circulaţiei şi
asupra sistemului nervos.

BENEFICII

• elimină stresul şi
stimulează circulaţia sângelui;
• relaxează musculatura şi
previne oboseala;
• atenuează durerile şi
crampele musculare;
• micşorează presiunea
sângelui;
• îmbunătăţeşte circulaţia
sângelui şi a limfei;
• ajută la eliminarea toxinelor din organism;
• îmbunătăţeşte digestia;
• creează relaxare generală
în organism;
• ameliorează şi chiar
elimină durerile de cap şi insomnia;
• întăreşte musculatura şi
creşte tonusul;
• accelerează digestia şi
elimină tulburările digestive
(constipaţie, balonare).

Abonează-te la relaxare!

ABONAMENT 3 ORE * 15 INTRĂRI=450 RON

Str. Griviței nr. 2 F (ieșirea din Brașov spre Târgu Mureş)
Program: Luni, 14-22
Marți - Duminică, 10-22. Tel: 0268.44.00.70

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

Supravieţuitorul
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Şcheianul Nicolae Purcărea,
cunoscut sculptor în lemn, a
făcut mulţi ani de închisoare
politică. Este singurul braşovean supravieţuitor al „Fenomenului Piteşti“, al spălării pe
creier. Prin „reeducarea” de la
Piteşti sute de elevi şi studenţi
au fost torturaţi în cele mai
cumplite moduri de către
comunişti. Scopul era transformarea lor în turnători şi
ştergerea personalităţii. Ruşii
au inventat metoda, dar
românii au fost singurii care
au aplicat-o în masă. Poate
doar atrocităţile chinezilor şi
cambodgienilor se apropie de
ce s-a întâmplat la Piteşti.

Închis din vremea
dictaturii antonesciene

Nicolae Purcărea, sau Nae,
cum îi spuneau colegii de
suferinţă, s-a născut în Şchei
pe 13 decembrie 1923, în
aceeaşi casă în care locuieşte
şi acum. Tatăl lui era un vestit
birjar şi crescător de cai. În
vremurile tulburi din perioada
interbelică, încă de la 13 ani,
emoţionat de cântecele legionare, a intrat într-o frăţie de
cruce.Odată cu anul 1940,
când mareşalul Antonescu a
început să aresteze copiii care
participau la marşuri, şi Pur cărea a fost săltat. „Aveam atunci 18 ani şi am fost închis
mai întâi la Braşov, apoi trimis la Văcăreşti, Piteşti şi
Alba Iulia”, îşi aminteşte
bărbatul. A fost condamnat la
15 ani de detenţie pentru activitate legionară şi pentru
terorism. A stat în închisori
unde „era o mizerie cumplită,
mâncarea era insuficientă,
păduchii şi ploşniţele mişunau
peste tot”.

La Piteşti, înainte de
venirea comuniştilor

Era un copil atunci şi nu realiza ce i se întâmplă. De la
Braşov, împreună cu alţi
tineri legionari, a fost dus la
Văcăreşti în decembrie ’42,
de la Văcăreşti la Piteşti, o
închisoare nouă concepută de
Armand Călinescu. De acolo
a fost dus într-o închisoare
din Alba Iulia. Peste ani, în
1949, avea să se întoarcă la
Piteşi, de data aceasta fiind
închis de comunişti. Regimul
de detenţie de dinaintea celui
de-al doilea război mondial
nu se poate compara cu cel
din timpul comuniştilor. În
timpul regalităţii omul era
aruncat după gratii pentru că
a săvârşit ceva în societate.
La comunişti principiul a fost
cu totul altul: omul trebuie
exterminat.

„Noi ne închipuim că suprema urâţenie e satana. Dar, parcă, acolo, era un cazan în care iadul era
prins până în străfundurile lui... Cred că singurul lucru pe care nu-l puteau face era să ne citească
gândurile. Şi nu ne puteau controla când făceam crucea cu limba. Asta nu puteau controla. Pentru că, în ultima etapă a reeducării, trebuia să te lepezi de credinţă“.
Nicolae Purcărea

Nicolae Purcărea a cunoscut ororile fostului

„Moara Dracului“

A fost arestat din nou când
a abdicat regele Mihai, şi a
fost închis în subsolul Securităţii din Braşov. Acolo a fost
ţinut vreo două săptămâni
după care i-au dat drumul. În
15 martie 1948 au venit doi de
la Securitate să-l caute şi, când
şi-a dat seama că va începe un
nou lanţ de arestări, a fugit. O
vreme s-a ascuns prin poduri
apoi în munţi, în zona
Argeşului. A stat acolo pâna în
mai ’49 când legionarii au fost
încercuiţi şi capturaţi. Nicolae
Purcărea a fost condamnat la
şapte ani de închisoare, dus la
Craiova şi de acolo s-a trezit
din nou la Piteşti, de data
aceasta în închisoarea ce devenise Moara Dracului.

Spălarea creierelor

„Au încercat să stoarcă din
noi ceea ce nu au reuşit să afle
securiştii care ne-au anchetat.
Mai mult de atât, spălarea pe
creier avea ca scop să ne
distrugă orice urmă de rezistenţă fizică şi psihică, să ne
transforme în roboţi, în legume. Nu mai eram oameni
acolo, pentru gardieni eram
simple cârpe ce erau călcate în
picioare, batjocorite, maltratate. În toată acea mizerie mora lă nu aveai decât două scăpări:
alienarea sau moartea. Sinuciderea. Din păcate nu puteai
să-ţi iei viaţa pentru că erai
păzit tot timpul, clipă de clipă.
Eu am ales alienarea, starea în
care mintea refuză să mai
simtă durerea, trece dincolo
de suferinţă“, povesteşte
bătrânul braşovean.

Coaste rupte
şi bătăi la talpă

Metodele de tortură sunt de
neimaginat pentru oamenii
care n-au cunoscut puşcăriile
comuniste. Bătăi la talpă, la
cap, coaste rupte, interogatorii
fără sfârşit unde deţinuţii erau
obligaţit să-şi pârască părinţii,
fraţii şi prietenii de vini reale
sau imaginare. După demascarea exterioară, urma demascarea interioară. Au urmat alte
bătăi, coaste rupte, suplicii şi
băgat pe sub pat şi lins ca
pisica. Toţi din celulă au fost
băgaţi cu capul în hârdăul
unde-şi făceau nevoile în
văzul tuturor şi ţinuţi până
aproape de a muri prin asfixie.
Unii colegi de-ai săi au fost
forţaţi să mănânce din gamela
în care îşi făceau nevoile.
După aceea venea partea
cealaltă a demascării. Trebuia
să te autodesfiinţezi ca om, ca
individ. Trebuia să spui tot ce
ştii, să inventezi dacă nu aveai
nimic de demascat. Se ajun -

www.gazetabrasovului.ro

Casa din Șchei în care locuiește Nicolae Purcărea este plină de obiecte sculptate de acesta

u Experimentul Piteşti

Experimentul de reeducare, prin care a trecut Purcărea
(foto), a început la 6 decembrie 1949 la închisoarea
din Piteşti, unde majoritatea deţinutilor politici erau
studenţi şi elevi legionari. Aşanumita „Reeducare prin
tortură“, cunoscută sub numele de „Fenomenul Piteşti“,
a constat în recrutarea unor deţinuti politici, ei înşişi în
prealabil torturaţi, cărora li se promitea eliberarea, în
schimbul smulgerii de informaţii de la ceilalţi deţinuti.
Experimentul a fost oprit în anul 1952 datorită

gea la demascări hilare, de genul că despre cutare se spunea
că a trăit cu soră-sa, de altcineva că tatăl lui a fost curvar“,
povesteşte fostul deţinut politic. Poate că cel mai greu a
fost pentru deţinuţi de Paşte.
„Au făcut un falus mare pe
care trebuia să-l săruţi. Nu
vreau să-mi amintesc cât de
des a fost hulit numele Fecioarei Maria şi numele lui
Iisus, era îngrozitor. Cruce îţi
făceai cu limba în gură pentru
că erai ţinut la marginea priciului de scândură cu mâinile pe
genunchi. Te uitai drept înainte, nu aveai voie să te uiţi nici
la dreapta, nici la stânga altfel
erai lovit“.

Salvat de un coleg

Într-o zi a căzut din cauza
epuizării. „Ai adormit, banditule?“, a întrebat răcnit Ţurca-

nu, unul dintre torţionari.
„Nu, sunt bolnav, dau sânge.
Am difterie“, a răspuns sculptorul. „I-a poruncit unui alt
deţinut, student la Medicină,
să verifice dimineaţa la closet,
dacă dau sânge. Eram disperat. Dacă s-ar fi descoperit
că am minţit m-ar fi ucis în
bătaie. Dimineaţa am scobit
în gingie şi am pus sânge pe
cârpă. Colegul de celulă, studentul la Medicină s-a uitat la
mine şi eu m-am uitat la el.
Ne-am uitat unul la altul
încrâncenaţi pentru că ştiam
în ce situaţie suntem puşi
amândoi. Putea să mă trădeze,
dacă s-ar fi descoperit că
minte, atunci sigur că şi el ar
fi fost maltratat cu sălbăticie.
Le-a spus gardienilor că sunt
foarte bolnav şi dacă nu o să
mă lase în pace o să mor în
trei zile. Datorită lui am
scăpat pentru o perioadă de
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informaţilor care au ajuns în Occident. Pentru a se dezvinovăţi,
comuniştii au afirmat că reeducarea de la Piteşti era de sorginte
legionară. În închisorile Piteşti şi
Gherla au fost ucişi peste 30 de
deţinuţi, iar în toate închisorile
unde s-a desfăşurat reeducarea
au fost torturaţi peste 1.000.

bătăile cumplite“, îşi aminteşte artistul braşovean.

Bătăi între
colegii de celulă

Bătăile şi starea permanentă de teroare, umilinţele de
neimaginat, duceau la degradare morală. „Mi-am dorit să
mor, însă nu am murit. Gardienii împărţeau deţinuţii dintro cameră în două părţi. Cei
mai puternici erau puşi să
tăbare pe cei slabi, cu bâte,
lemne smulse din prici.
Loveau în noi ca în fasole, nu
aveau de ales. Dacă s-ar fi observat că şovăiesc, ar fi fost
consideraţi trădători. S-au
bătut fraţi cu fraţi, prieteni cu
prieteni. Un măcel. Cei care
am înţeles ce se întâmplă am
iertat. Nu-i urăsc pe cei care
m-au bătut. Erau ca noi,
colegi de suferinţă. După

Revoluţie m-am întâlnit cu
câţiva şi cu studentul care a
minţit pentru mine, ajuns între
timp medic“, spune Nicolae
Purcărea.

Liber prin sculptură

Schelete pline de răni ce se
băteau cu alte schelete. O
imagine de coşmar de care nu
poate scăpa nici după atâţia
ani. A scăpat de la Piteşti în
anul 1952, când a fost mutat
în altă închisoare. De-a lungul
anilor a trecut prin mai toate
închisorile comuniste, Aiud,
Gherla şi Canal. În puşcărie a
învăţat să lucreze în lemn.
Sculpta în lemn şi oase
iconiţe, iar după ce s-a eliberat, s-a simţit tot timpul liber
doar cu ajutorul dălţii, după
cum mărturiseşte. În anii
1956-1958 a avut domiciliu
forţat în Bărăgan şi a fost
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Fenomenului Piteşti

„Nicolae Purcărea a jucat un rol deciziv în dezvoltarea mea ca şi artist, în ceea ce sunt astăzi.
Este o persoană deosebită, care în primul rând m-a inspirat să iubesc arta tradiţională, aşa că
în prezent, sunt absolut îndrăgostită de ceea ce fac“
Zina Manesa-Burloiu, nepoata sculptorului Nicolae Purcărea

„
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POVESTE

regim fiind închis în mai toate închisorile comuniste

“
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u A lansat cartea „Urlă haita...“

Suferințele îndurate în pușcăriile comuniste provoacă și astăzi coșmaruri

u Cele trei etape ale reeducării

„Reeducarea“ deţinuţilor începea cu o bătaie aplicată
de reeducatorul-şef Eugen Ţurcanu (foto dreapta), un
fost legionar, împreună cu un grup de deţinuţi selectaţi
în prealabil. După ce tinerii erau şocaţi de bătaie, li se
aplicau alte torturi. Scopul era ca, în prima fază, deţinuţii
să declare toate informaţiile despre inamicii regimului
comunist. Apoi treceau în faza a doua, în care trebuia
să demonstreze că s-au rupt total de trecut. În cea dea treia fază, după ce îşi renegaseră convingerile politi-

vecin cu soţia mareşalului
Antonescu. De foarte multe
ori stătea la discuţii cu ea, vorbeau despre trecut, despre ce
a fost.

şi-a sculptat toată

mobila din casă

Toată casa lui e plină de
mobilă sculptată de el, de
furci de tors, linguri şi alte
Închis timp de
obiecte casnice din lemn. A
participat la mai multe expo20 de ani
ziţii în Braşov şi în ţară, preDupă 20 de ani de chin în cum şi în străinătate, în Franţa
mai toate pușcăriile regimului şi SUA. I-a învăţat pe mulţi
comunist, în 1964, în liber- copii de la Colegiul „Andrei
tate, a fost nevoit să facă mari Şaguna“ să sculpteze, şi a fost
eforturi să îndure discrim- cu ei în Maramureş, la colininarea la care a fost supus în dat. A fost preşedintele Asoci acea vreme. S-a aşezat aţiei Creatorilor Populari şi a
împreună cu soţia în casa pe câştigat mai multe premii.
care o moştenise de la părinţii Nepoata sa, Zina Burloiu, i-a
săi, în Schei. A lucrat ca mer- moştenit talentul. „Este o
ceolog la Baza Judeţeană de persoană deosebită, care în
Aprovizionare Tehnico Mate - primul rând m-a inspirat să
rială şi timp de zece ani a aju- iubesc arta tradiţională, aşa că
tat un tâmplar să facă sicrie. în prezent, sunt absolut
Sculpta rozetele de pe ca- îndrăgostită de ceea ce fac“,
declara Zina într-un interviu.
pacele coşciugelor.

ce, religia, părinţii şi prietenii, deținuţii erau supuşi îndoctrinării. Oamenii transformaţi în animale
ajungeau să-şi tortureze prietenii,
chiar să-i omoare. Ţurcanu şi
grupul său au fost condamnaţi în
1954 la moarte prin împuşcare,
astfel, autorităţile comuniste încercând să îngroape ororile petrecute.

Amfiteatrul „Emil Poenaru“, al Facultăţii de Drept
de la Universitatea „Transilvania“ a găzduit săptămâna trecută lansarea
unui volumul document
despre teroarea comunistă. La eveniment au
mai participat, alături de
autorul volumului, Răzvan Codrescu (poet, traducător, eseist), Octav
Bjoza (președintele Asociației Foștilor Deținuți
Politici din România foto), Marius Oprea (Institutul de Investigare a
Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc). Cartea „Urlă haita“ este mărturia lui Nicolae
Purcărea, unul dintre deţinuţii politic din Braşov care a
cunoscut cele mai îngrozitoare închisori şi lagăre de
muncă din anii ’50 -’60.
„Avem în faţă un volum de memorialistică în care Nicolae Purcărea descrie cu lux de amănunte ororile îndurate în închisorile şi lagărele comuniste. Autorul
vorbeşte pe larg despre «reeducarea» pe care a îndurat-o la Piteşti, Canalul Dunăre-Marea Neagră,
Gherla şi alte închsori“, spune Octav Bjoza, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi politic din România.
„Nu am scris această carte pentru a fi mai presus de
camarazii mei, ci pentru a depune o mărturie adevărată
şi cinstită despre ceea ce am îndurat şi despre felul în
care s-au purtat comuniştii cu noi. Este prea puţin ceea
ce am scris în carte, am vrut să trec peste toate evenimentele importante, neglijând unele amănunte“, a spus
autorul Nicolae Purcărea fiind nevoit să-şi înfrîngă de
câteva ori emoţiile care îi înecau glasul şi ochii în
lacrimi, pe măsura ce rememora chinul îndurat în închisorile de la Piteşti, Jilava, Gherla, Aiud ori infernul
de la Canal.
De remarcat a fost și interesul manifestat de braşoveni
pentru lansarea acestei cărţi: „Este impresionant ceea
ce văd, un număr atât de mare de oameni care arată
interes pentru cartea lui Nicolae Purcărea. Nouă,
foştilor deţinuţi politic, ne place să spunem că purtăm
pe umeri grade nevăzute, doar de noi ştiute. Dacă
aceste grade ar exista, domnul Purcărea ar trebui să
fie mareşal, iar eu, un biet sergent major“, a spus
Bjoza, referondu-se la „gradele“ durerilor îndurate în
închisorile comuniste.
Bjoza a fost însă din nou dezamăgit de faptul că nici
un reprezentant al autorităţilor locale nu a răspuns
invitaţiei de a participa la lansarea acestui volum de
memorii, o carte despre care Bjoza spune că este o
adevărată lecţie de istorie, o poveste despre grozăviile
pe care nişte oameni au trebuit să le îndure, doar pentru că nu au fost de acord cu doctrina comunistă, ci şiau dorit pentru ţara lor democraţie şi libertate. „Noi i-am
iertat sincer pe călăii noştri, iertarea fiind una din marile
calităţi creştine. Mi-aş fi dorit, totuşi, ca în această lungă
perioadă care a trecut din 1990, ca măcar unul dintre
aceşti călăi să vină la mine şi să-mi spună «iartă-mă,
atunci credeam că fac bine ce fac, dar azi îmi dau
seama că am greşit»“, mai spune Octav Bjoza.

u Invenţia lui Makarenko

Originile experimentului de spălare pe creier sunt sovietice, cel care a inventat metoda fiind pedagogul rus
Anton Semionovici Makarenko. Comuniştii l-au considerat pe Makarenko cel mai mare pedagog, iar
torţionarii i-au aplicat ideile în închisori şi lagăre. Experimentul a fost aplicat şi asupra foştilor lideri comunişti Zinoviev, Kamenev şi Buharin, după ce Stalin a
vrut să scape de concurenţă. Kamenev, unul din
duşmanii dictatorului rus a ajuns ca înainte să fie executat să strige: „Trăiască mult iubitul tovaraş Stalin!“.
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ladministrator baze de date
ladministrator de rețea de calculatoare
lanalist calitate
lanalist cumpărări/consultant
furnizori
lbucătar
lcamerista hotel
lcasier
lchimist
lcolector (recuperator) creanțe /debite
lconfectioner - asamblor articole din textile
lconsilier juridic
lcontabil
lcontrolor calitate
lcroitor
lcusător piese din piele şi înlocuitori
ldebavurator-retusor la produse din ceramică fină

ldulgher (exclusiv restaurator)
lelectrician de întreţinere şi
reparaţii
lelectrician în construcţii
lelectrician
montare
şi
reparaţii linii electrice aeriene
lelectrician montator de
instalaţii automatizate
lfemeie de serviciu
lfierar betonist
lfochist pentru cazane de
abur şi de apă fierbinte
lfrezor universal
lfuncţionar în activităţi comerciale, administrative şi preţuri
linginer căi ferate, drumuri şi
poduri
linginer construcţii civile, industriale şi agricole
linginer mecanic
linginer textile, pielărie
linginer/ subinginer tehnolog

prelucrări mecanice
linspector asigurări
linspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
linspector/referent resurse
umane
linstalator apă, canal
linstalator instalaţii tehnicosanitare şi de gaze
linstalator reţele termice şi
sanitare
llăcătuş construcţii metalice şi
navale
llăcătuş mecanic
llăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale
llucrător bucătărie (spălător
vase mari)
llucrător comercial
llucrător gestionar
lmagaziner
lmanager achiziţii

uHoroscop săptămânal

lBerbec (21 martie - 20 aprilie)
Păstraţi documentele confidenţiale cât mai bine
ascunse pentru că un prieten indiscret vă poate
aduce multe neînţelegeri atunci când îşi baga
nasul acolo unde nu trebuie.
lTaur (21 aprilie - 21 mai)
Sunteţi tentaţi să faceţi câteva promisiuni ce nu
le puteţi onora. Gândiţi-vă bine înainte de a lua
un angajament.
lGemeni (22 mai - 21 iunie)
Simţiţi nevoia să staţi câteva zile izolaţi şi din
acest motiv deveniţi nesociabili. În locuinţa
planificaţi de ceva vreme să faceţi achiziţii importante dar trebuie să fiţi atenţi pentru că vă
pot depăşi cu mult bugetul.
lRac (22 iunie - 21 iulie)
Relaţia cu partenerul de viaţă va solicita mai
multă atenţie decât sunteţi obişnuiţi să-i
acordaţi. Persoana iubită este mult mai exigenta şi dornică de a vă revitaliza stilul de viaţă.
lLeu (22 iulie - 22 august)
Traversaţi o perioadă când sunteţi cuprinşi de
nestatornicie. Ba vi se pare că ceilalţi sunt prea
leneşi, ba credeţi că toţi vă solicita ajutorul prea
mult.
lFecioară (23 august – 22 septembrie)
Încă de la începutul săptămânii vă confruntaţi
cu o situaţie ce pentru dumneavoastră vi se
pare a fi o mare provocare.Nu vă fie frică să
cereţi ajutorul persoanei iubite.

lBalanţă (23 septembrie - 22 octombrie)
Situaţia financiară poate suferi schimbări în bine
dar nu trebuie să cheltuiţi toţi banii în plus dintrodată.
lScorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Determinaţi de dorinţa de a vă atinge scopurile,
sunteţi învăluiţi de o strălucire aparte. Un eveniment neaşteptat va schimba ordinea de zi.
lSăgetător (22 noiembrie - 21 decembrie)
Cuprinşi de un optimism debordant, sunteţi în
măsură să faceţi faţă cu succes problemelor ce
se ivesc atât de des în ultima perioadă.
lCapricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Este timpul propice să vă împrospătaţi imaginea. Gândiţi-vă la cumpărături pentru o nouă
garderobă, la o tunsoare şic sau orice altceva
va face să vă simţiţi mai bine în pielea
dumneavoastră.
lVărsător (20 ianuarie - 18 februarie)
Puneţi pe primul plan propriile nevoi şi în ochii
celor de-acasă păreţi mult prea egoişti. Poate
ar trebui să le demonstrați că nu e așa.
lPeşti (19 februarie - 20 martie)
Zilele ce vor urmă sunt propice activităţilor artistice legate de muzică, pictura sau dans. Puteţi
întâlni un mentor ce vă va călăuzi multă vreme
de acum înainte.La sfârşit de săptămână vă
simţiţi un pic obosiţi şi vă veţi opri o clipă să
admiraţi natura şi să vă relaxaţi.

SUDOKU

lmanipulant mărfuri
lmaşinist la maşini speciale
de aşchiere
lmecanic auto
lmecanic utilaj
lmontator subansamble
lmuncitor necalificat în industria confecţiilor
lmuncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi
semisolide
lmuncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
loperator calculator electronic
şi reţele
loperator introducere, validare
şi prelucrare date
loperator la maşini unelte cu
comanda numerică în prelucrarea lemnului
loperator la maşini-unelte cu
comanda numerică

loperator la maşini-unelte
semiautomate şi automate
loperator la prelucrarea
maselor plastice
loperator la roboţi industriali
loperator procesare text şi
imagine
loperator standuri încercări
loperator vânzări prin telefon
lospătar (chelner)
lpaznic
lportar
lpregătitor, completator de
echipamente tehnice şi SDVuri
lprimitor-distribuitor materiale
şi scule
lprogramator
lprogramator ajutor
lproiectant inginer mecanic
lrecepţioner de hotel
lrectificator universal

lreferent de specialitate financiar-contabilitate
lreglor-montator
lreprezentant comercial
lresponsabil afacere
lresponsabil de mediu
lsecretara
lşef birou
lservant pompier
lşofer autocamion/maşină de
mare tonaj
lşofer de autoturisme şi
camionete
lsortator produse
lsudor
ltălpuitor
(confectionerreparatii încălţăminte)
ltâmplar universal
ltehnician maşini şi utilaje
ltricoter manual
lturnător formator
vopsitor industrial

uBancurile săptămânii

l Un individ îşi ia ziarul dimineaţa

să-l citească. În el, la rubrica decese
e un anunţ în care scrie că a murit.
Îşi ia telefonul şi îşi sună cel mai bun
prieten
- Ai citit ziarul ? Spune că am murit !
- Da, am văzut ! De unde suni ?

l Un ţăran cu fiul său culegea

fructele coapte.
Fiul:- Tată, ce o să facem din astea?
Tatăl:- Dacă maică-ta vine acasă
atunci compot, dacă nu vine atunci
palinca.

l Autobuzul pleacă din staţie , după

el alerga o doamnă şi strigă:
- Oameni buni, opriţi vă rog autobuzul! Întârzii la lucru!
Pasagerii îl roagă pe şofer să
oprească. Doamna se urcă şi spune
bucuroasă:
- Am reuşit... Biletele la control!
l La tribunal se audiază martorii:

-Cand aţi văzut că inculpatui
intenţionează să-şi arunce soacra de
la etaj, de ce n-aţi intervenit?
-Pentru că am văzut că inculpatul
este destul de puternic ca s-o facă şi
singur...

• Singurul săptămânal gratuit din Braşov
• Tiraj: 15.000 de exemplare
• Distribuţie pe toată aria judeţului Braşov
• Distribuţie dedicată (la cererea clientului ziarul
poate ajunge direct la targetul acestuia)
• Singurul ziar cu distribuţie adresată din Braşov
(home delivery) - ajunge direct
în cutiile poştale ale cititorilor braşoveni

SOLICITARE OFERTE DE pUBLICITATE:
andreea.rusu@gazetabrasovului.ro
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Mică publicitate în Gazeta Braşovului prin
SMS-ul se scrie astfel: GB (spaţiu) text anunţ.

Un anunţ trimis prin SMS va apărea în
două ediţii consecutive
ale publicaţiei „Gazeta Braşovului”

Indicativ

GB

Spaţiu

Tarif 3 EURO +TVA

Text mesaj

154 caractere

valabil în reţelele Orange,
Vodafone, Cosmote
Anunţurile preluate până luni la ora 10.00
vor fi publicate în următoarea ediţie
a săptămânalului Gazeta Braşovului

Nu există posibilitatea de opţiuni speciale: bold, italic, chenar
etc. Mesajele cu conţinut indecent, incomplete sau care nu sunt
în conformitate cu politica ziarului nu vor fi publicate. Nu ne
asumăm răspunderea pentru veridicitatea anunţurilor.
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI

Garsoniere

lVând garsonieră zona Noua,

confort 1 semidecomandată,
etaj intermediar, termopane,
34mp, preț 22.000 Euro, tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând garsonieră, confort 1,
13 Decembrie, etaj intermediar, separare gaz, necesită
renovare, preţ 23.500 euro,
Tel. 0733021270
2 Camere
lVând apartament compus

din 2 camere, decomandat,
confort lux, situat în Europe
Residence, centrală termică,
termopane, preţ 55000 euro,
Tel. 0725545536
lVând apartament 2 camere
zona Gării, confort 1 semidecomandat, izolat, separare de
gaz, balcon,liber la vânzare,
preţ
35.000
Euro
negociabil,tel 0744687283,

0726206866
lVând 2 camere , Vlahuţă,
semidecomandat,etaj intermediar, termopane, parchet, gresie, faianţă, balcon, beci, preţ
36.500Euro, ţel 0744687283,
072620686
lVând 2 camere Astra, confort 1 decomandat , etaj intermediar, centrală proprie,
termopane integral, parchet,
gresie, faianţă, vedere pe 2
părţi, balcon, preţ 42.000Euro,
0726206866, 0744687283
lOcazie,
apartament 2
camere Calea Bucuresti- Zorilor, Cf I/V, fără imbunatiri,
însorit, două bacoane, etaj 4/4,
prêt 28.000 euro negociabil,
Tel. 0736342689
lVând apartament 2 camere,
decomandat, Octavian Goga,
centrală termică, termopan integral, inclusiv la balcon,parchet , gresie faianţă, beci, bloc
izolat, vedere pe 2 părţi, preţ
41.000 euro, Tel. 0733021270
lVând apartament 2 camere,

Goga, semidecomandat, confort 1, centrală termică, ter3 Camere

mopan parţial, parchet, etaj
1/4 preț 37000 euro, negociabil, Tel. 0733021270
lVând apartament 3 camere
zona Grivitei – Onix, bloc
stâlp, confort 1, îmbunătăţit,
etaj intermediar, preţ 70.000
Euro, Tel. 0725545536
lOfer spre vânzare, apartament 3 camere, confort 1, situat în centrul civic,
îmbunătăţit, centrală termică,
termopane, 2 balcoane,
55.000 euro, Tel. 0725545536
lVând apartament 3 camere
zona Scriitorilor, structură
mare, etaj intermediar, preţ
65.000 Euro, Tel. 0725545536
lVând 3 camere zona Gării,
confort 1 decomandat, etaj intermediar, centrală proprie,
termopane, însorit, balcon,
beci, loc de parcare, preţ
64.500 Euro, ţel 0744687283,
07262068667
lVând 3 camere zona Astra,
etaj intermediar, confort 1 de-

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

comandat, parchet, gresie,
faianţă, centrală proprie,balcon, liber la vânzare, preţ
60.000 Euro, tel 0744687283,
0726206866
lVând 3 camere Racadau,
confort 1 decomandat,
75mp.,, preţ 63.000 Euro, , ţel
0744687283, 0726206866
lOcazie,
apartament 3
camere, zona ITC, etaj 9/9,
decomandat, însorit,privelişte
deosebită, fără imbunatiri , uşi
noi ( nemontate) 46.000 Euro
negociabil, Tel. 0736342689
lVând apartament 3 camere,
Tractorul, circular, confort 1,
centrală termică, termopan integral,parchet, gresie, faianţă,
2 grupuri sanitare, prêt 48000
euro, Tel. 073302127
lVând

4 Camere

4 camere zona
Racadau, confort 1 decomandat, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare,centrală
proprie,
termopane, beci, loc de parcare, preţ 68.000 Euro, negociabil, ţel: 0744687283,
0726206866

Case
lCasa Sanpetru- zona Lempes, 4 camere, construcţie
2010,P+M,
bucătărie
mobilată şi utilată lux, finisaje
de lux, 500 mp teren, 140 mp
utili, toate utilităţile, acoperiş
ceramic, însorită, acces uşor,
99.000 Euro, Tel. 0736342689
lDe vânzare vilă la intrare în
Cristian, zona Mihai Eminescu, P+M, 4 camere ,front
la drum asfaltat, toate
utilităţile, însorită, acoperiş ceramic, parţial mobilată, 150
mp utili, teren 500mp, preţ
128.000 Euro negociabil, Tel.
0736342689
lProprietar vând casă de
vacanță (cabană construită din
lemn), situată lângă Lacul
Reci, zonă mirifică. Cabana
este formată din parter și
mansardă, în suprafață de 50
mp. La parter are living, baie,
bucătărie și terasă, iar la
mansardă sunt 2 dormitoare,
hol și balcon. Cu toate
utilitățile. Terenul pe care este
amplasată are 385 mp și este
concesionat pentru 385 euro
pe an. Prețul de vânzare este
redus la 25.000 euro. Tel:

0745.168.108

Terenuri

lFoarte avantajos! Teren pentru casă, îngrădit, cu toate
utilitățile,
în
Hărman.
Suprafață 1.000 mp, str. Stadionului. Terenul are toate
utilitățile (apă, canal, curent și
gaz), este situat în cartier de
vile noi, îngrădit. Puteți construi imediat. Prețul a fost
redus la doar 25 euro/mp. Tel.
0745.168.108
lSuperofertă! 4 hectare de
teren în Hărman ideal pentru
constructii rezidențiale, industriale, parc fotovoltaic sau
agricultură. Apa și curentul
sunt lângă teren. Prețul este de
doar 4 euro/mp negociabil.
Tel: 0729.026.029
lTeren pentru casă cu toate
utilitățile,
în
Hărman.
Suprafață 1.000 mp, str. Stadionului. Terenul are toate
utilitățile (apă, canal, curent și
gaz), este situat în cartier de
vile noi, îngrădit. Puteți construi imediat. Prețul a fost
redus la doar 28 euro/mp. Tel.
0745.168.108

Magazin Anticariat-Antichităţi-Numismatică-Filatelie vinde / cumpără cărţi deosebite, monede, bancnote, insigne, medalii, decoraţii,
timbre, clasoare cu timbre, cărţi poştale, acte vechi, tablouri,
obiecte din sticlă şi piatră, obiecte din porţelan, mic mobilier, fotografii vechi, ceasuri. Plata pe loc.
Str. Diaconu Coresi nr 2, tel: 0749/270462
Vând centrale termice, calorifere şi robineţi noi.
Str. Târnavei nr. 13. Telefon: 0268 / 311562

Angajez vânzătoare la magazin de bijuterii.
CV-urile se pot trimite la adresa de e-mail:
kenanaksu_1980@hotmail.com.
Sau direct la adresa str. Muresenilor Nr. 9.
Detalii la telefon 0268.478.827.
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Dumitru Ioan Puchianu

„BALETUL“ POLITICIENILOR ÎNTRE DECIZIILE
EMOȚIONALE şI CELE RAȚIONALE

Sigur, nevoia de emoție
este firească și aș putea
spune specific umană. Nu
sunt împotriva emoțiilor,
nici împotriva sentimentelor. În campania
electorală și în cele mai
multe cazuri, discursurile
politicienilor sunt emoțio nale. Să zicem că aș putea
să le accept. Însă, atunci
când vorbim de decizia
unui partid politic, când
punem în discuție deciziile
celor care conduc destinul
țării, emoțiile dezbină și nu
fac decât să exprime trăiri
ale momentului și în nici
un caz judecata logică de
tip pragmatic izvorâtă din
cugetare. Ce s-ar fi întâmplat oare dacă cei care au
făurit România, în anul
1859, sau în anul 1918, ar
fi luat doar decizii emoționale și nu raționale? Ori de
câte ori s-a discutat despre
România, marii oameni
politici au judecat rațional

și nu emoțional. Au pus
înainte de orice interesul
țării, consolidarea statului
de drept, unitatea acestuia,
independența și suveranitatea, mari proiecte de dezvoltare, de utilitatea cărora
încă ne mai bucurăm și în
prezent. Însă, în ultimii 23
de ani, acțiunile și deciziile
clasei politice românești
sunt de natură emoțională.
Emoții care nu fac decât
să-i divizeze pe români.
Niciun politician nu a fost
capabil să genereze un
proiect național care să-i
unească pe români! Nimeni nu mai vorbește de
proiecte de dezvoltare
durabilă! Proiecte care să
asigure în prezent o viață
decentă fiecărui român,
dar a căror construcție să
consolideze și viitorul.
Clasa politică actuală are
un comportament emoțional, ezitant, și se poate observa că, o decizie luată de

dimineață s-a dovedit greșită seara, a doua zi urmând o nouă decizie în
contradicție cu prima...
Legislația este lichidă, întro continuă transformare și
se poate spune că este de
natură experimentală. Din
păcate, astfel de experiențe
nu fac decât să genereze
ambiguitate în rândul românilor, a cetățenilor care
nu mai știu dacă impozitul
a crescut sau a scăzut, elevii nu mai știu ce îi așteaptă la sfârșit de an școlar,
părinții nu mai știu dacă
clasa zero este opțională
sau obligatorie și exemplele pot continua cu
domeniul sănătății, unde
nu se știe dacă a apărut
cardul electronic de sănă tate sau nu... Astfel de decizii, confuze, s-au permanentizat din 1989 și până
în prezent. Uite legea, nu e
legea, uite o decizie a guvernului, dar ce să vezi, nu

mai este valabilă, ba este
valabilă! Nimeni nu mai
știe nimic! Evident, totul
se întâmplă datorită emoțiilor, impulsurilor de moment și apoi, revenirea la
starea inițială. Dar unde
mai este judecata, gândirea logică și decizia rațională, profundă, astfel încât
asupra ei să nu se revină
de la o zi la alta? Această
stare permanent emoțională este favorabilă doar
acelora care știu să profite,
care fac un adevărat
slalom legislativ și cu ajutorul chiar al celor care trebuie să apere legea,
reușesc să devalizeze bugetul public. Nu putem
continua la nesfârșit să fim
victime ale stării emotive
ale celor care în mod normal ar fi trebuit să gândească și să decidă rațional! S-a văzut ce s-a întâmplat și cu legea electo rală care a dus la creșterea

Photolife va invita pe1 februarie ÎNTRE ORELE 10.0018.00 să descoperiţi lumea
minunată a nordului, dincolo
de Cercul Polar, alături de fotografii Dan Dinu, Alexandru
Bobeica, Vlad Popescu şi Lucian Brânduş.
Cei patru au făcut o
călătorie în cel mai frumos şi
spectaculos arhipelag al Scandinaviei, într-o lume fascinan tă, unde luminile din începutul primăverii polare au o culoare aparte şi redau peisajul

din jur într-un mod ce poate
fermeca orice fotograf de
peisaj. Cele 32 de imaginile
prezentate, vă vor purta pe
plaje ce pot rivaliza cu cele
exotice la frumuseţe, printre
porturi uneori miniaturale şi
arhitecturi specifice şi printre
minunatele lumini ale nordului.
Aceasta expoziţia face
parte dintr-o serie începută în
2013 la Librăria Okian, la
care vor participa atât autori
consacraţi cât şi fotografi mai
puţin cunoscuţi, însă nu mai

puţin talentaţi. Am început cu
o expoziţie minunată de portrete a Tatianei Volontir, şi o
să continuăm în lunile ce ur mează cu: Dorin Bofan, Şerban Simbotelecan, Laurenţiu
Pavel, Horia Bogdan, Cristian
Goga şi alţii. Expoziţiile vor
fi personale sau de grup, iar
temele pe care vi le propunem, vor trece de la portret la
fotografia de călătorie şi de la
peisaje montane la păsări. În
decembrie, vom realiza o
nouă expoziţie dedicată celor

mai frumoase imagini realizate la cursurile sau workshop-urile Photolife, realizate
de cei care au participat.
Expoziţia va fi deschisă
între 1-28 februarie 2013,
orele 10-18, iar intrarea va fi
liberă. Vernisajul expoziţiei
are loc marţi, 5 februarie
2013, ora 17, când autorii vă
vor
prezenta
personal
lucrările şi vă vor povesti
întâmplări neobişnuite din
călătoria lor. Informaţii la ţel.
0733081031

Stand up in the city se dovedeşte a fi proiectul de cea
mai mare amploare organizat
în România pe acest segment
de entertainment, reuşind astfel să pătrundă în 20 de oraşe
ale ţării, unde au loc showuri
lunare sau bilunare.
Evenimentul va avea loc pe
data de 3 februarie începând cu
ora 22:00, la Deane's Irish Pub.
Prețul unei intrări este 25 lei.
Informaţii la tel. 0765 436 963.
Stand up in the city este
clubul mobil de comedie, care
a adus diversitate la fiecare
sezon: prezenta exclusivă a
celor mai buni comedianţi ai
momentului - Teo, Vio, Costel, Micutzu, Badea, Bordea,
Sorin, Sergiu, Natanticu şi

Andrei şi promovarea tinerilor comedianţi care au avut
şansa să performeze în
deshidere, showul de improvizaţie Zis şi făcut, showuri
de trupa şi one man showuri.
După o scurtă vacanţă de
iarnă, clubul mobil de comedie îşi aşteaptă publicul din
Braşov la Deane's Irish Pub.
Sorin Parcălab - este membru al trupei Aristocraţii şi fost
membru al trupei Brigada
2pe3. A fost la „Românii au
talent“ unde a luat da-uri de la
juriu și like-uri de la oamenii
de acasă cât cuprinde.
Cosmin Natanticu - este
unul dintre protagoniștii
show-ului „Serviciul Român
de Comedie“ de la Pro TV.

LOFOTEN - expoziţie de fotografie

Stand up in the city

numărului de parlamentari
și nimeni nu s-a gândit că
există riscul să dispară pur
și simplu opoziția, cea care
dă consistență democrați ei!? Nu mai există confruntări de idei, de proiecte
ci doar contradicții de tip
emoțional sub care nu se
ascunde decât dorința de a
impresiona, dar de a nu
face nimic concret. Criza
morală în care se află clasa
politică românească este
cu mult mai păguboasă
decât criza economică.
Lipsa voinţei şi a unor
strategii clare de dezvoltare imediată și pe termen lung, nu fac decât să
mențină starea de supra viețuire a românilor. Deciziile politice, raționale,
au fost înlocuite de acţiuni
şi manipulări care să răspundă stărilor emoţionale,
artificial create. Emoțiile
i-au copleșit pe români
atât de mult, încât atunci

când trebuie să aleagă, nu
se mai gândesc decât la...
răzbunare!? Prea multă
emoție, prea puține decizii pragmatice! Acest
fapt, a permis demagogilor şi gargaragiilor să
confişte
structurile
politice, iar rezultatele
sunt pe măsură. În fond,
românii nu își doresc
numai o simplă reprezentare politică de tip parlamentar, ci, și decizii
care să schimbe în bine
starea economică a fiecărui român și care să nu
prejudicieze și mai mult
situația în care ne aflăm.
Pentru astfel de decizii
avem nevoie de oameni
politici raționali și oneşti,
care să aibă curajul de a
spune adevărul şi să ia
acele hotărâri de natură să
genereze bunăstare pentru
toţi, şi în mod special,
pentru cei ce muncesc!

