MICĂ
PUBLICITATE
PRIN SMS
1442

Urmează instrucţiunile
din pagina 11.

REGII TRANDAFIRILOR

Există mici producători care,
deşi nu administrează sute
de hectare, au scos profituri
frumuşele în 2012. Au mizat
pe culturi profitabile, iar rezultatul s-a văzut la sfârșitul anului. Un exemplu ar putea fi
o mică familie de producători
din judeţul Braşov care şi-a
făcut loc pe rafturile hipermarketurilor cu dulceaţă
ecologică de trandafiri.

WEEK-END DE FOC

AutostrAdA”

.ro
Zilnic pe internet, săptămânal pe hârtie

Editor SC ABC Medianet Galaxy, anul I, numărul 45, săptămâna 9 - 15 ianuarie, 12 pagini, tiraj 15.000 de exemplare, tiparit SC T3 INFO SRL Sfântu Gheorghe
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uDe ce este amânat la nesfârșit termenul de
finalizare a autostrăzii Brașov-Comarnic? pag 4 - 5
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Pompierii militari din Brașov au
avut un week-end solicitant.
Aceștia au fost chemați pentru
stingerea mai multor incendii
atât din cartierul Tractorul, cât
și din Schei. Incendiile au durat
minute bune, cel din Tractorul
ținând chiar două ore. La locul
incendiilor au fost solicitate să
intervină și două echipaje
SMURD.

pag.3

CASE DE PESTE 1 MILION
DE EURO

Cinci case din Brașov au fost
scoase la vânzare cu prețuri
de peste un million de euro.
Cele mai scumpe două dintre
acestea se află pe strada
Nicolae
Iorga.
Ambele
construcții au o valoare istorică
importantă, aparținând unor
fruntași politici din perioada
interbelică.

pag. 2

Adevăratul „comisar
”
Moldovan , la Brasov

u Eugen Alimănescu, comisarul
care a inspirat seria filmelor polițiste
realizate de Sergiu Nicolaescu,
i-a prins pe autorii celui mai mare
jaf din istoria orașului
pag. 8 - 9
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Un bucureştean, care deţinea o casă de vacanţă în Sohodol, a fost atât de enervat de câinele
vecinilor încât a „rezolvat“ problema cu ajutorul armei. Câinele, un ciobănesc carpatin, a fost
găsit pe stradă cu urme de împuşcare în zona piciorului drept şi toracelui. Cadavrul câinelui
împreună cu arma folosită, un tir sportiv de calibru 5,6 mm, au fost ridicate de către poliţişti.

Case cu preţuri de peste
un milion de euro
2

ON LINE
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u Cele mai scumpe case scoase la vânzare în Braşov se află pe strada Nicolaie Iorga

www.bizbrasov.ro face un
top al celor mai scumpe case
scoase la vânzare în Brașov.
Cinci case sunt oferite la vânzare cu prețuri de peste un milion de euro. Cele mai scumpe
două dintre acestea se află pe
strada Nicolae Iorga. Ambele
construcții au o valoare istorică
importantă, aparținând unor
fruntași politici din perioada
interbelică.

Cea mai scumpă casă

Cea mai scumpă casă scoasă
la vânzare în Brașov se află la
intersecția străzii Nicolae Iorga
cu Mihai Eminescu și costă 1,8
milioane de euro. Are 21 de
camere şi o suprafaţă utilă de
500 de metri pătraţi, fiind
împărţită în şase apartamente
de două, trei şi patru camere.
Casa este una dintre cele mai
impunătoare construcţii din
zona ei. Imobilul, cu o
compoziţie
simetrică,
clasicizantă, cu balcon elegant,
a fost construit de inginerul
Comănescu şi apoi cumpărat
de dr. Gheorghe Baiulescu,
prefect al judeţului.

Locul doi, pe aceeaşi
stradă

Casa pe care se cere 1,7 milioane de euro este situată tot
pe strada Nicolae Iorga, în
dreptul stației RAT. Are şapte
camere, o suprafaţă utilă de
250 de metri pătraţi şi o

suprafaţă de teren de 550 de
metri pătraţi. Imobilul a fost
construit în anul 1925, de
ginerii fruntaşului politic Aurel
Stoica, inginer Ghiţă Pop şi
dr.profesor Ioan Z. Lupu. Între
anii 1948 – 1955 a fost sediul
Tribunalului Mi-litar al Regiunii. Pe lângă cauzele ce priveau
militarii, aici s-au judecat
printr-o procedură sumară,
cauzele deţinuţilor politici ce
au primit ani grei de temniţă.

Alte trei case
cu preţuri de peste
un million de euro

Conform topului realizat
de www.bizbrasov.ro, pe
locul trei se situează o vilă
construită în urmă cu cinci
ani în Poiana Braşov. Vânzătorul acesteia cere 1,170
milioane de euro. Casa are
şapte camere, o suprafaţă
utilă de 300 de metri pătraţi
şi o suprafaţă de teren de
1.900 de metri pătraţi. Alte
două case cu prețuri de peste
1 milion de euro se află în
centrul istoric. Proprietarii
solicită 1,15, respectiv 1 milion de euro. Ambele au câte
zece camere cu o suprafaţă
utilă de 580 şi, respectiv, 600
de metri pătraţi. Prima deține
și o suprafaţă de 220 de metri
pătraţi, iar a doua o suprafaţă
de 700 de metri pătraţi.

uActuala stradă Nicolae Iorga era numită pe vremuri Şirul Hoţilor

Primăria atribuie după anul 1924, 12 loturi de teren,
în vederea construcţiei de case pe Şirul Cetăţuii prin
vânzare condiţionată către intelectuali români,
cetăţeni de frunte ai municipiului, care s-au evidenţiat
în războiul de reîntregire; loturile aveau în jur de
600mp preţul fiind de 80lei/mp. (salariul mediu al
unui funcţionar era aproximativ 12.000lei/lună). Prin
decizia Consiliului orăşenesc din 19 aug. 1928, Şirul
Cetăţuii va purta numele savantului Nicolae Iorga (în
viaţă la acea dată). „O stradă nouă la Braşov… este
era de reînviere a oraşului”, scria în anul 1928 ziarul
„Carpaţii”. Casele se construiesc între anii 1925 –
1944. Despre felul în care s-au atribuit terenurile și
proprietarii imobilelor din acei ani s-a scris în fel și
chip de presa vremii. Toate acestea au făcut ca, în
limbajul trivial, strada să fie numită „Șirul Hoților”.

Datorie de peste 5 milioane de lei faţă de Braşov

u Ministerul cu cele mai multe datorii către Primăria Brașov este Ministerul Dezvoltării.

Două milioane de lei au
fost promiși Brașovului de
către acest minister pentru
programul naţional de eficentizare energetică a blocurilor
de locuinţe şi încă 1,3 milioane de lei pentru domeniul
schiabil. Acum, din lipsa banilor reprezentanții MDTR
încearcă să rezilieze contractele.
Așadar, Guvernul Româ niei a intrat cu stângul în
2013, totalizând o datorie de
cinci milioane de lei, și asta
doar față de municipalitatea
Brașovului. Banii promiși
erau destinați unor proiecte
precum reabilitarea parcului
Brediceanu, a parcului Noua,
a Grădinei Zoologice sau termoizolarea blocurilor de

lucrările sunt în curs de finalizare.

locuinţe.
Toate
aceste
investiții trebuiau să fie
cofinanțate de Guvernul
României.

S-a încercat rezilierea
contractului

Eficientizarea termică
a blocurilor

În ceea ce privește Programul naţional pentru eficientizarea termică a blocurilor de
locuinţe, MDRT aloca în
primăvara anului 2012 suma
de doua milioane de lei pentru
zece blocuri din Brașov. Cota
de 50% care trebuia suportată
de autoritatea locală a scăzut
în final la 1,226 milioane de
lei (din totalul de 2,51 milioane lei). Cu toate acestea,
asociaţiile de proprietari şi autoritatea locală şi-au plătit
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fiecare cota care îi revenea,
însă MDRT, nu.
Conform Programului, autoritatea locală cofinanţează
30% din lucrări, iar asociaţiile
de locatari, 20%. Potrivit
purtătorului de cuvânt al

Primăriei Braşov, Sorin
Toarcea, din cele zece blocuri
de locuinţe, pentru care
MDRT a semnat contractul de
finanţare, până acum au fost
finalizate opt. La celelalte
două blocuri din acest lot,

www.gazetabrasovului.ro

Conform purtătorului de
cuvânt al Primăriei Brașov
„În luna septembrie 2012 am
primit de la Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului, un act adiţional la
contractul iniţial, pentru
rezilierea lui. Motivul ministerului a fost că, în urma
rectificării din luna august,
fondurile pentru acest program au fost diminuate“.
Reprezentanţii Municipalităţii
au refuzat să semneze actul
adiţional pentru rezilierea
contractului.

Primăria solicitată
pentru „reconciliere“

„În cursul lunii decembrie,
reprezentanţii ministerului au
solicitat Primăria Municipiului
Braşov la «conciliere». Ni s-a
cerut să semnăm rezilierea, cu
promisiunea că banii care trebuiau să fie alocaţi prin acest
program se vor aloca în prima
parte a anului viitor. Nici de
data aceasta nu a fost semnat
actul adiţional pentru rezili ere“, a menționat Sorin Toarcea.
Ministerul are de dat încă
1,3 milioane de lei în contul
lucrărilor de la domeniul schiabil din Poiana Braşov.
Aceste lucrări au fost finalizate şi recepţionate în
toamnă.
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Cea mai tare pokeristă din România a câştigat 6.700 $ la Pokerfest Braşov, unde a ieşit pe locul
12 din aproximativ 300 de concurenţi, 99,99% fiind bărbaţi . Pe numele ei, Carmen Zăinescu, a
încasat 3.000 $ după un turneu jucat pe net, chiar în după-amiaza de Crăciun aceasta impunând
respect în lumea jucătorilor de poker.
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Week-end de foc pentru
Cod de conduită şi
pompierii braşoveni
integritate a parlamentarilor

Partidul Forța Civică va
propune un cod de conduită și
integritate a parlamentarilor.
În cursul acestei luni, Partidul Forţa Civică va lansa în
dezbatere un cod de conduită
şi integritate a parlamentarilor,
a anuțat senatorul Mihai
Răzvan Ungureanu.

„Este nevoie de
asemnea reguli“

Președintele Partidului Forța
Civică a mai declarat: „Menţin
ca prioritar proiectul de cod de
conduită a parlamentarilor.
Este o chestiune de tehnicalitate. Trebuie să vedem cum
putem discuta acest proiect şi
la nivelul Camerei Deputaţilor
şi la nivelul Senatului [...]

Proiect în dezbatere
publică

Acesta a anunțat că va pune
proiectul în dezbatere publică.
„Sper să existe interes din
partea tuturor celor care doresc
ca Parlamentul să fie un Parlament cu reguli clare, cu reguli
precise, de la prezenţă până la
activitatea
parlamentară

nemijlocită în comisii. Şi sunt
convins că un asemenea cod
de etică şi de integritate a parlamentarilor vine în aşteptarea
tuturor românilor care au votat
şi care nu au votat, dar care-şi
pun încrederea în democraţia
română. Parlamentul are un
mare deficit de credibilitate şi
are nevoie de asemenea reguli.
Ce am spus trebuie să şi
facem. Şi acest cod este una
dintre obligaţiile noastre", a
declarat Preşedintele Forței
Civice.

Incendiu în Schei

Biografii problematice

Referitor la integritate acesta
a adugat că unii dintre miniștri
au probleme în privința biografiilor.
„Cei care au poziţii ministeriale, cel puţin în unele cazuri,
au dificultăţi în a-şi aranja propriile biografii în aşa fel încât
să fie reprezentative pentru
conducerea ţării, mai ales
acolo unde există procese penale în curs. Nu ştiu dacă am
pornit cu stângul, nu e nimic
neobişnuit“,
a
declarat
președintele formațiunii Forța
Civică.

Start la plata
taxelor şi impozitelor

Consilierii locali au luat
decizia de a păstra aceleași
cuantumuri pentru taxele și
impozitele locale, astfel că
brașovenii vor plăti aceleași
taxe ca și anul trecut pentru
clădiri, terenuri sau mașini.
Ca şi în anii precedenţi, cei
care îşi vor achita integral impozitul pentru clădiri, terenuri
sau maşini, până la 31 martie,
vor beneficia de o reducere
de 5%.
Astfel, impozitul pentru o
garsonieră cu suprafaţa utilă
de 28 mp va fi în 2013 de
aproximativ 77 de lei în zona
A a oraşului, 74 de lei în zona
B, 71 de lei în zona C şi 68 de
lei în zona D. Pentru un
apartament cu două camere,
cu o suprafaţă utilă de 43 mp,
impozitul va fi de aproximativ 125 de lei în zona A, 120
lei în zona B, 110 lei în zona
C şi 104 lei în zona D. Pentru

Pompierii militari din
Brașov au avut un weekend
solicitant.

un apartament cu trei camere
şi 66 mp suprafaţă utilă, impozitul datorat va fi de aproximativ 183 de lei în zona A,
175 de lei în zona B, 167 de
lei în zona C şi 159 de lei în
zona D.
Braşovenii care deţin mai
multe proprietăţi vor plăti
mai mult decât cei care au o
singură casă. Astfel, pentru al
doilea imobil, în afara celui
de domiciliu se va plăti un
impozit majorat cu 65%, cu
150% pentru cea de-a doua
clădire şi cu 300% pentru a
treia clădire şi următoarele în
afara celei de la adresa de
domiciliu.
De asemenea, cei care au
abonament pentru parcarea
de reşedinţă de la Primărie,
trebuie să îşi achite taxa
anuală cel târziu până în data
de 31 ianuarie 2013, altfel
riscă să îşi piardă locul.
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u„Guvernul Apocalipsă“

În legătură cu Guvernul ales la sfârșitul anului trecut, Președintele Partidului Forței Civice, Mihai
Răzvan Ungureanu a pus în discuție câteva
probeme. „De ce fel de guvern am avea acum
nevoie? De un guvern puternic și eficient, un guvern pentru o țară aflată în recesiune, într-o Europă
aflată în recesiune. Într-un moment în care toată
Europa se străduie să găsească soluții concrete
pentru a rezolva o criză prelungită și serioasă, pentru a-și regăsi echilibrul și stabilitatea, noi suntem
chemați să validăm un guvern care arată cu totul
invers față de guvernul de care avem nevoie.“

Aceștia au fost chemați
pentru stingerea unui incendiu din cartierul Șchei.
Acoperişul unei case de pe
strada Podul Creţului, a luat
foc, în jurul orei 11.00, însă
din fericire incendiul a fost
localizat rapid şi nu s-a extins şi la încăperile clădirii.
În momentul izbucnirii incendiului nu era nimeni
acasă, focul pornind de la
un coş de fum care nu era
izolat corespunzător. Pompierii au intervenit cu trei
autospeciale. În ciuda faptului ca hidrantele din zonă nu
funcționau, incendiul a fost
stins în circa 30-40 de
minute.
Din
păcate
acoperişul a fost distrus pe
o suprafaţă de 60 metri
pătraţi, mansarda casei
arzând în totalitate.

Incendiu în cartierul
Tractoru

Tot în ziua de Bobotează,
pompierii au fost chemați să
stingă un incendiu din

cartierul Tractorul. Focul
izbucnise în mansarda unui
bloc, din apropierea hotelului
Codreanu, de pe strada Valea
Jiului, din fericire fără să existe victime.
Blocul se află pe strada
Olteţ, iar incendiul a pornit
din cauza unei afumători improvizate în podul clădirii,
potrivit purtătorului de cuvânt
al Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă (ISU)
Braşov, lt. Ciprian Sfreja.

Intervenţie de
două ore

Pompierii au fost nevoiţi
să intervină cu două autospeciale cu apă şi spumă
şi cu două autoscări, iar
acţiunea a durat circa două
ore. La intervenţie au asistat
şi două echipaje SMURD,
dar din fericire nu s-au înregistrat victime. În total, au
ars în jur de 300 de metri
pătraţi de acoperiş. Pe de
altă parte, focul le-a dat
mari bătăi de cap pompierilor, întrucât în pod erau depozitate
numeroase
materiale lemnoase şi textile care au alimentat
flăcările.

Deputaţii şi senatorii braşoveni
în comisiile parlamentare

Victoria zdrobitoare obţi nută de USL la alegerile parlamentare din 9 decembrie se
reflectă şi în conducerea
Comisiilor
parlamentare.
Comparativ cu 2008, când
PSD şi PDL îşi împărţeau
şefia Comisiilor celor două
Camere, în actualul Legisltiv
USL şi-a instalat preşedinţi în
mai mult de jumătate din
Comisii, atât la Senat cât şi la
Camera Deputaţilor.
Toţi cei 17 deputaţi şi senatori din Braşov au fost
repartizaţi pe funcţii în comisiile parlamentare. Singurul
parlamentar brașovean care
conduce o comisie este senatorul Ioan Ghișe. Numărul
locurilor ce revin fiecărui
grup parlamentar în comisii
s-a stabilit prin negociere.
PSD a primit conducerea a
şapte comisii, PNL+PC va
prezida şase comisii, în timp
ce PPDD şi PDL vor avea
câte două comisii fiecare, iar
minorităţile şi UDMR câte o
comisie.

În Camera Deputaţilor

La Camera Deputaţilor, cei
11 demnitari braşoveni au fost
repartizaţi astfel: Dan Zanfir
(PNL) este membru în
Comisia de Industrii şi Servicii, Ion Ochi (PSD) în cea
de Cultură, Mihai Donţu
(PNL) în cea de Buget-

Parlamentarii braşoveni şi-au ales comisiile parlamentare în care vor activa

Finanţe, Constantin Niţă
(PSD) a devenit membru al
Comisiei pentru Apărare, Ordine publică şi Siguranţă
naţională, Emil Niţă (PSD) îi
reprezintă pe braşoveni în
Comisia de Industrie şi Servicii, Ioan Adam (PSD) este
membru în Comisia Juridică,
Ion Diniţă (PC) în Comisia de
Industrie şi Servicii, Petre
Roman (PNL) în cea de Afaceri Europene, Maria Grecea
(PP-DD) este vicepreşedinte
al
Comisiei
pentru
Comunităţile de români din
afara graniţelor ţării şi membru în comisia pentru
Învăţământ, ştiinţă, tineret şi
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sport, Gabriel Andronache
este secretar al Comisiei Juridice, de disciplină şi
imunităţi şi secretar în Comisia
pentru Regulament a Camerei
Deputaţilor, iar Gheorghe
Ialomiţianu (PDL) este membru al Comisiei de BugetFinanţe
din
Camera
Deputaţilor.

În Senat

În privinţa posturilor ocupate de cei șase senatori USL
de Braşov, Sebastian Grapă
(PNL) face parte din Comisia
Juridică, de Numiri, Disciplină, Imunităţi şi Validări,

Viorel Chiriac (PSD) este
membru al Comisiei de
Administraţie Publică, Ioan
Ghişe (PNL) este preşedintele
Comisiei pentru Regulament,
Marius Neculoiu face parte
din Comisia pentru Învăţământ, Nicolae Vlad Popa
(PDL) face şi el parte din două
comisii, respectiv din Comisia
pentru regulament condusă de
liberalul Ioan Ghişe şi Comisia
pentru drepturile omului, culte
şi minorităţi.
De asemenea, senatorul
PPDD Marius Coste face
parte din Comisia de privatizare şi administrarea activelor
statului.
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ANCHETĂ

„V-aţi agitat, aţi scos la concesiune Comarnic-Braşov - că până îl facem, cu sens unic, dublu,
triplu, dacă nu facem autostradă, tot o să ne blocăm pe Comarnic-Braşov -, CNSC a muncit
tare pe 21 decembrie şi a suspendat procedura. Pentru când? Pentru Sfântu’ Aşteaptă!”
Victor Ponta, prim-ministru

uDe ce este amânat la nesfârșit termenul de finalizare a

Aglomerația de pe DN1,
după sărbătorile de iarnă, i-a
agitat peste măsură pe membrii proaspătului guvern. În
timp ce Victor Ponta, primul
ministru, a răbufnit împotriva Consiliului de Solutionare
a Contestatiilor, care a suspendat licitația pentru tronsonul de autostradă Brașov Comarnic, Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne, a
venit cu o propunere care i-a
lăsat pe mulți cu gura căscată:
sens unic pe DN1, în direcția
București-Brașov.

Propunere disperată:
sens unic pe DN1

Exasperat de blocajele de
pe DN1, săptămâna trecută,
ministrul Afacerilor Interne,
Radu Stroe, a propus un proiect prin care DN1 să devină
un drum cu sens unic spre
staţiunile montane până când
va fi gata autostrada Bucureşti-Braşov. „Week-end de
week-end există o problemă.
Închipuiţi-vă ce se întâmplă
de sărbători. Luni de exemplu
52.000 de maşini erau doar în
Predeal. Chiar dacă aş fi pus
poliţist lângă poliţist nu am fi
rezolvat problema ambuteiajelor”, a explicat şeful de la
Interne. „Poate reuşim să stabilim un drum cu sens unic pe
o direcţie şi întoarcere pe o
altă direcţie” a mai spus Stroe.
„Ținând cont că rutele ocolitoare nu prea sunt, trebuie să
vedem cum dirijăm circulaţia
astfel încât un şofer să nu
ocolească 200 de kilometri ca
să ajungă de la munte în
Bucureşti”, a declarat, la rândul său, comisaru-șef Lucian
Diniţă, şeful Direcţiei Generale a Poliţiei Rutiere.

Victor Ponta vrea
schimbări din funcţie

Victor Ponta vrea schimbarea conducerii Consiliului
Național de Soluționare a
Contestațiilor (CNSC) pentru
că acceptă contestații și pentru
că spune „nu se poate”. Care
ar fi miza unei astfel de schimbări? Controlul unei instituții
care decide dacă un contestatar
al unei licitații are dreptate sau
nu. „Nu putem să ne mișcăm
în niciun fel, ei sunt acolo de
ani de zile, o duc bine, ne cer
bugete și după aia ne spun cum
nu se poate face, cum se poate
face nu ne spune nimeni, ne
spun cum nu se poate că nu a
câștigat cine trebuie licitația, să
mai facem până câștigă cine
trebuie. Să schimbăm toți
acesti birocrați și șmecheri
care, de ani de zile, pe toate
guvernele, căpușează în ace-

Aglomerația de pe DN1 l-a enervat pe ministrul de Interne, Radu Stroe, care a propus să se circule pe sens unic!

u Epopeea construcţiei autostrăzii Comarnic-Braşov
Autostrada Comarnic-Braşov, denumită şi Autostrada Zăpezii, ar fi
fost primul mare proiect care ar fi fost construit prin PPP. Epopeea
construcţiei tronsonului de autostradă Comarnic-Braşov a început în
urmă cu opt ani, pe vremea Guvernului Adrian Năstase.
- În 2004 pentru tronsonul Comarnic-Predeal fusese selectată compania franceză Vinci, iar pentru segmentul Predeal-Braşov fusese ales
Ashtrom-Roichman, Israel. La acea vreme Comisia Europeană a
transmis autorităţilor un punct de vedere în care se arăta că legislaţia
privind parteneriatul public-privat (PPP) nu este suficient de clară şi
că trebuie refăcută. Astfel că Guvernul de atunci nu a mai semnat contractele de construcţie cu constructorii selectaţi.
- O a doua tentativă de construcţie a tronsonului Comarnic-Braşov a
avut loc în 2010. Ministerul Transporturilor selectase asocierea Vinci
(Franţa)-Aktor (Grecia) pentru concesiunea segmentului ComarnicBraşov. Grupul elen Ellaktor, din care face parte compania Aktor, a
anunţat atunci că a anulat contractul de construcţie a autostrăzii pentru

lași fel. Eu nu stau să plâng că
m-a bătut sistemul. Aduceți-i
pe cei care vă spun cum se
poate face. Toți cei care vă
spun nu se poate schimbați-i
din funcție, aduceți-i pe cei
care spun cum se poate face,
legal, transparent, dar cum se
poate”, a spus premierul în
ședința de guvern de vineri.

tion Company Limited, cu
sediul în Beijing, a contestat
fișa de date a achiziției
elaborată de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale (CNADNR).
CCCC Ltd, cea mai mare
companie de infrastructură
din China este listată la
bursa din Hong Kong. „Fişa
date” contestată de chiContestaţia chinezilor de
nezi face parte din docuData semnării unui posibil mentaţia de atribuire a
contract de concesionare contractului de concesiune.
privind constructia tron- Totodată, compania a solisonului de autostradă Co- citat suspendarea procedurii,
marnic-Brașov, de 58 de cerere admisă de CNSC.
kilometri, a fost din nou Anunțul de licitație a fost
amânată. În urma unei con- publicat în sistemul electestatii depuse de o firma tronic de achiziții publice pe
chineză la doar cateva zile de 8 decembrie 2012, urmând
la anuntul de licitație, CNSC ca ofertele să fie primite
a decis, în decembrie, sus- până pe 29 ianuarie 2013.
pendarea procesului. Com - Zece zile mai târziu a fost
pania
chineză
China depusă contestația, iar
Communications Construc- CNSC a suspendat licitația
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că statul român nu ar fi acceptat anumite clauze, situaţie care a făcut
imposibilă asigurarea finanţării. „Rezilierea s-a facut pentru ca s-a
cerut o spaga prea mare. E vorba de 40 de milioane cash si 400 de
milioane in lucrari, pe 30 de ani”, declara Alin Goga, fost director în
departamentul juridic din CNADNR, într-un reportaj difuzat de ProTV.
- În luna martie 2012, proiectul autostrăzii Comarnic-Braşov a fost inclus de Guvernul Boc pe lista proiectelor prioritare în regim PPP, alături
de alte proiecte de autostradă: Sibiu-Piteşti (116 km), autostrada
Ploieşti-Buzău-Focşani (133 km), centura de sud a Capitalei şi centura
de nord a Capitalei, ambele în regim de autostradă, şi autostrada
Târgu Mureş-Iaşi-Ungheni (307 km).
- În luna mai 2012, CNADNR anunţă lansarea unei licitaţii pentru reactualizarea studiului de fezabilitate pentru Comarnic-Braşov. De
atunci, procedura a fost blocată din cauza contestaţiilor depuse de
casele de avocaţi care reclamă criteriile „nelegale” de atribuire
prevăzute în caietul de sarcini.

cizie, CNSC a obligat autoritatea contractantă - asocierea
formată din Ministerul Transporturilor şi Compania Naţională de Autostrăzi şi
CNSC revine
Drumuri Naţionale - să pubLa câteva ore după răbuf - lice în Sistemul Electronic al
nirea premierului, în ședința Achiziţiilor Publice SEAP şi
de guvern de vinei, procedura în Jurnalul Oficial al Uniunii
de atribuire a contractului de Europene o erată care să
concesionare pentru realiza- cuprindă criteriile de prerea autostrăzii Comarnic- selecţie, algoritmii de calcul
Braşov (58 km) a fost aferenţi acestora, numărul
deblocată de Consiliul Naţi- minim şi maxim de agenţi
onal de Soluţionare a Con- economici care vor putea fi
testaţiilor. CNSC a emis o preselectaţi în cadrul procedecizie prin care a dispus durii de atribuire a contractucontinuarea procedurii de lui pentru Comarnic-Braşov.
atribuire, după ce pe 21 de- De asemenea, Con- siliul de
cembrie CNSC a decis sus- Soluţionare a Contestanţiilor
pendarea procedurii ca a solicitat şi decalarea terurmare a solicitării formulate menului de deschidere a
de China Communications ofertelor cu o perioadă de
Construction
Company timp echivalentă cu pe(CCCC) Ltd., cu sediul în rioada în care procedura a
Beijing. Prin respective de- fost suspendată.
pe 21 decembrie. Valoarea
estimată a contractului era de
circa 1,2 miliarde de euro.

www.gazetabrasovului.ro

Gata în 2017?

Compania Naţională de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (CNADNR) a anunţat
la începutul lunii decembrie
că autostrada ComarnicBraşov va fi construită în regim de concesiune, iar
constructorul va fi ales prin
procedura dialogului competitiv, la care vor putea participa
„între 3 şi 5 agenţi economici”, potrivit unui anunţ al
CNADNR. Compania care
va câştiga licitaţia va asigura
finanţarea şi îşi va recupera
investiţia dintr-o taxă ce ar
putea să fie cuprinsă între 3
euro pentru autoturisme şi 7,4
euro pentru vehiculele de
mare tonaj. Reprezentantii
CNADNR au declarat în
presa centrală că cei 58 de
kilometri ai autostrăzii Comarnic-Braşov vor fi finali-

www.gazetabrasovului.ro

”
Aşteaptă

Reprezentanţii CNADNR au declarat în presa centrală că cei 58 de kilometri ai autostrăzii Comarnic-Braşov vor fi finalizaţi în trimestrul al doilea din 2017, chiar dacă până acum lucrările nici nu au
început, iar amânarile din cauza contestării licitaţiilor se ţin lanţ.

autostrăzii Brașov-Comarnic?
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u Ce este CNSC

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor este o instituție independentă, cu activitate administrativ-jurisdicțională, și a fost
înființată în urma angajamentelor asumate
de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană. CNSC are rolul de a
soluționa contestațiile formulate în cadrul
procedurilor de achiziții publice, înainte de
încheierea contractelor. Altfel spus, CNSC
are dreptul de a decide dacă un contestatar
al unei licitații are dreptate sau nu. Consiliul are în componența sa 11 complete.
Contestațiile se soluționează de un complet format din 3 membri ai CNSC, dintre
care unul are calitatea de președinte de complet fiind licențiat în drept. Pentru buna
funcționare a unui complet de soluționare a contestațiilor, din punct de vedere administrativ sunt repartizați pe lângă fiecare complet personal tehnico-administrativ:
un consilier economic, un consilier juridic, un consilier tehnic și un expert. Consiliul
are în componența sa 11 complete. Președintele Consiliului Național de Soluționare
a Contestațiilor este Bogdan Lehel Lorand (foto), de profesie jurist.

u Cine sunt chinezii care au contestat licitaţia

La 31 decembrie 2009 CCCC Ltd avea 112.719 angajaţi şi active totale de 267.900
de milioane de yuani, echivalentul a circa 33 miliarde de euro. În portofoliul de
proiecte realizate de CCCC Limited la nivel mondial se află poduri în Malaysia şi Indonesia, aeroportul Internaţional Macau, în China, aeroportul din Hong Kong, centura
la nivel de autostradă a Addis Abeba (Etiopia). Compania a fost implicată în vara anului 2011 într-un scandal privind practici frauduloase în cadrul unui proiect de
infrastructură rutieră în Filipine. În urma unei anchete, Banca Mondială a anunţat în,
în iulie 2011, excluderea companiei chineze CCCC Limited, precum şi a tuturor filialelor acesteia, pe motiv de practici frauduloase, din proiectul de modernizare a infrastructurii rutiere în Filipine. Sancţiunea prevede că CCCC Limited nu va mai putea
participa, timp de opt ani, din ianuarie 2009 până în ianuarie 2017, la licitaţii pentru
nici un proiect finanţat de Banca Mondială pentru construcţia de drumuri şi poduri.

u Rute ocolitoare aglomerate sau periculoase

Contestația făcută de firma din China

Cum a fost strecurată „șpaga” chiar în caietul de sarcini

torul licitaţiei. Avocaţii au
motivat că în România nu a
fost realizat nici un proiect
de PPP pentru autostrăzi,
aşadar criteriile de experienţă în PPP cerute de
CNADNR sunt considerate
nerealizabile de către casele
de avocatură.

câştiga licitaţia pentru reactualizarea studiului de fezabilitate al autostrăzii
Comarnic-Braşov (58 km).
De ce se contestă caiCondiţiile menţionate au
fost introduse de CNADNR
etele de sarcini
la începutul lunii septemÎncă din luna mai 2012,
brie în caietul de sarcini,
CNADNR a anunţat lanmodificând astfel docusarea unei licitaţii pentru rementaţia de licitaţie lansată
actualizarea studiului de „ pagă” în caietul de
în luna mai a.c. Respecfezabilitate aferent autotivele condiții, contestate în
străzii, dar licitaţia a fost licitaţii
amânată de mai multe ori, în
Un autoturism nou cu o instanță de casele de avourma contestaţiilor depuse la valoare între 25.000 euro şi catură, au ajuns în atenția
CNSC de trei case de avo- 30.000 de euro şi o sumă presei la sfârșitul lunii sepcatură. Avocaţii au contestat între 30.000 euro şi 40.000 tembrie. „Este o greşeală.
unele condiţii dubioase in- euro pentru „sesiuni de in- Va fi eliminată”, este tot ce
troduse în caietul de sarcini, struire oficială în ţară/ stră - a declarat la vremea resprecum unele criterii „nele- inătate” a unor angajaţi ai pectivă directorul general al
gale” de atribuire impuse de Companiei Naţionale pentru CNADNR, Mircea Pop. Ce
CNADNR, cum ar fi cel Autostrăzi şi Drumuri Naţi - să însemne o astfel de atitucare se referă la experienţa onale (CNADNR) au fost dine? Că oficialii CNA
pe care ar trebui să o aibă în două dintre cerinţele pe care DNR au pus din greşeală
domeniul parteneriatului ar trebui să le îndeplinească „şpaga” în caietul de
public-privat (PPP) câştigă - firma de consultanţă care va licitaţii?
zaţi în trimestrul al doilea din
2017, chiar dacă până acum
lucrările nici nu au început.

ş

Pentru evitarea aglomeraţiei pe DN1,
conducătorii auto care doresc să plece
din Capitală către Braşov sunt deseori
sfătuiţi de Poliţie să utilizeze rute alternative, printre care Bucureşti-TârgovişteSinaia şi Bucureşti-Piteşti-Braşov, dar și
acestea se aglomerează în scurt timp.
Iată posibilele rute ocolitoare:
Ruta 1: Brașov - Bran - Câmpulung
- Pitești - București. Este cea mai lungă,
dar are 100 de kilometri de autostradă.
Lungime în kilometri: 278.
Durata estimativă: ~4 ore.
Traseu recomandat pentru: orice mașină.
Ruta 2: Brașov - Bran - Fundata Sirnea - Ciocanu - Dâmbovicioara Rucăr - Dragoslavele - Târgoviște București. Are 9 kilometri de drum
neasfaltat pe tronsoanele Fundata Ciocanu, respectiv Dragoslavele Stoenești.
Lungime în kilometri: 209.
Durata estimativă: 3-3,5 ore.
Traseu recomandat pentru: orice mașină.
Ruta 3: Brașov - Cheia - Vălenii de
Munte - Ploiești - București. O rută
plină de curbe periculoase, cu prea
multe camioane.
Lungime în kilometri: 179.
Durata estimativă: 3-3,5 ore.
Traseu recomandat pentru: orice mașină.

Ruta 4: Brașov - Sinaia - Moroieni Fieni - Târgoviște – București. Trece
prin zona de gâtuire dintre Brașov și
Sinaia.
Lungime în kilometri: 188.
Durata estimativă: 3-3,5 ore.
Traseu recomandat pentru: orice mașină.
Ruta 5: Brașov - Tabla Butii - Cerașu - Vălenii de Munte - București.
Traseu practicabil doar vara. În restul
perioadelor, doar cu mașini de teren.
Lungime în kilometri: ~190.
Durata estimativă: 4-5 ore.
Traseu recomandat pentru: orice
mașină de teren sau SUV cu garda de
minim 18 cm. Recomandabil să aibă și
reductor. Traseu de vară (iunie – septembrie).
Ruta 6: Brașov - Săcele - Pasul
Predeluș - Valea Doftanei - Câmpina
- Ploiești - București. Are o pantă
severă dinspre Doftana spre Săcele și
aproximativ 40 de kilometri de
macadam. Este necesară o mașină cu
garda mare.
Lungime în kilometri: 173.
Durata estimativă: 4-4,5 ore.
Traseu recomandat pentru: orice
mașina cu garda mai mare, nu neaparat 4×4. Traseu de vară (iunie – septembrie).
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Regii trandafirilor
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Pe rafturile supermarketurilor a apărut, la zona de produse ,,eco“, şi dulceaţa de trandafiri
produsă de familia Florea din Ucea de Sus. Asta după ce produsele de la Ucea de Sus au fost
prezentate la cel mai mare târg european organizat, în acest an, la Berlin sub titulatura
,,Săptămâna verde de la Berlin“

u O familie din Ucea de Sus face cea mai căutată dulceață de trandafiri

Un foarte bun exemplu ar
putea fi o mică familie de
producători din judeţul
Braşov care şi-a făcut loc pe
rafturile hipermarketurilor cu
dulceaţă
ecologică
de
trandafiri. Cel mai greu a fost
să facă cunoscute produsele,
după care a venit şi cererea,
inclusiv din afară.
În urmă cu patru ani, Nicoleta şi Dan Florea locuiau la
Victoria, un orăşel din judeţul
Braşov. Ea era educatoare, iar
el muncea la o firmă privată.
Celor doi nici prin cap nu le
trecea că în câţiva ani aveau
să se numere printre cei mai
mari producători de dulceaţă
ecologică de trandafiri din
România. Astfel micii
producători din Ucea de Sus,
judeţul Braşov, şi-au făcut loc
pe rafturile hipermarketurilor
cu dulceaţă ecologică de
trandafiri. Dulceaţa de
trandafiri şi siropul le-au dus
renumele în ţară şi peste
graniţele ei.

Cum au început?

,,Stăteam de vorbă, într-o
seară prin 2009, toată familia
şi am ajuns din nou la acelaşi
subiect: livada de pomi sau
flori. Atunci, tatăl meu ne-a
zis să înfiinţăm pe terenul
nostru o plantaţie de
trandafiri. Am căutat programe europene la care să ne
încadrăm pentru înfiinţarea
plantaţiei de trandafiri pentru
vânzare. Am găsit un program, am întocmit proiectul şi
l-am depus la Agenţie. Cred
că proiectul nostru a impresionat fapt pentru care am
primit o înştiinţare de la
Agenţie care ne impunea ca
70% din cantitatea de produse
să fie destinată consumului.
Era singura modalitate ca
proiectul nostru să primească
finanţare. Atunci am refăcut
documentaţia şi am profilat
afacerea pe trandafiri de
dulceaţă“ povesteşte Dan Florea.

Eşecul UE

„Era sesiunea din septembrie 2009. Ne-am pus
speranţe în acest proiect şi în
ideea noastră de afacere. Dar
din nefericire n-a fost aprobat
niciun proiect din categoria
flori.

Aşteptam vreo explicaţie de
la reprezentanţii agenţiei, ce
n-a fost bine la documentaţie,
dar n-am primit nicio
explicaţie, doar ni s-a transmis că proiectul nostru este
neeligibil. Am fost foarte
dezamăgiţi mai ales că am
cheltuit pentru întocmirea şi
depunerea proiectului mulţi
bani, am făcut numeroase
drumuri, stres. Ne gândeam
că acele fonduri cheltuite pentru documentaţii le puteam
folosi
la
înfiinţarea
plantaţiei“, a povestit Dan
Florea.

Pe cont propriu

Familia Florea la fel ca şi
alţi localnici a rămas total
dezamăgită de accesarea programelor şi atragerea de fonduri
pentru
finanţarea
afacerilor. Dar n-a renunţat la
ideea unei plantaţii. Au făcut
economii şi au investit în
butacii de trandafiri. În paralel
Dan Florea a început să se
documenteze asupra modului
de plantare şi întreţinere a florilor. ,,La sfârşitul lunii septembrie din 2009 ne-am
hotărât toată familia să investim în proiect fără să mai
aşteptăm finanţarea de la UE.
Eu şi fratele meu, Vasile, neam cumpărat butaci de
trandafiri. Eu am cumpărat
550 de butaci pe care i-am
plantat, iar fratele meu la fel.
Am ocupat 2000 mp de teren
din totalul pe care-l aveam, la
ieşirea din sat spre Arpaşul de
Sus. Am cheltuit pentru tot,
butaşii, mâna de lucru, utilajele, cam 100 milioane de lei
vechi“, a mai spus Dan Florea. În primăvară când am
mers la grădină, am crezut că
am ajuns în rai. Era o
frumuseţe. Toţi trandafirii
erau înfloriţi. Totul era roz, iar
parfumul lor era peste tot.

Reţeta perfectă

Toată lumea cunoaşte gustul dulceţii de trandafiri.
Unele gospodine chiar
prepară în bucătăriile lor respectiva dulceaţă. ,,Am contactat multe persoane care
foloseau astfel de reţete. Am
primit mai multe tipuri, dar
niciuna dintre ele n-a fost pe
placul nostru. Le-am încercat
pe toate, dar nu ne-a plăcut
gustul şi aspectul produsului
obţinut. Ba nu avea culoare
frumoasă, ba era prea fluidă
dulceaţa. Am făcut vreo 20 de
încercări, dar n-am obţinut
rezultatul dorit. Am ajuns întrun final să obţinem o reţetă a
noastră. Am dozat cantitatea
de petale, timpul de fierbere,
macerare, ingredientele puse
etc. şi am obţinut produsele
dorite ca gust, aspect şi cali-

Recolta de trandafiri se va transforma în dulceață și va lua calea marilor magazine sau târguri internaționale

tate. Acum suntem mulţumiţi
şi de dulceaţa şi de siropul pe
care le producem“ a povestit
domnul Florea.
„Cel mai greu a fost să ne
promovăm pe piaţă, mai ales
în primul an. După ce am devenit cunoscuţi, am ajuns să
ne caute supermarketurile şi
străinii. Nici n-avem produc ţie să satisfacem cererea”,
spu ne fosta educatoare.

Produs Bio în
hypermarketuri

În timp, şi-au pus la punct nu
doar tehnologia de „procesare”,
cum spune Nicoleta, cea care se
ocupă de această muncă, ci şi
reţeaua de distribuţie. Circa
60% din producţie este vândută
în reţeaua Auchan (mai există
cerere şi din partea unei alte
reţele internaţionale de magazine), iar restul direct la târgurile de produse tradiţionale
de prin ţară. Chiar dacă stă „şi
cinci minute să vândă un borcan la târguri”, Nicoleta nu se
plânge.

Dulceaţă pentru
irlandezi

Încă de la prima recoltă,
produsele au fost vândute cu
succes. ,,În 2010 am colaborat
cu mai multe pensiuni din
Ţara Făgăraşului la care am
livrat dulceaţă de trandafiri şi
siropuri. Mi-am deschis magazine ambulante în diferite
zone. Cea mai eficientă a fost

zona Bâlea, unde am avut
vânzare la dulceţuri“ a spus
agricultorul. Dulceaţa de la
Ucea de Sus a fost prezentată
şi la diferite târguri. ,,În
toamna lui 2010 am participat
la Târgul Romexpo de la
Bucureşti. Am fost invitat de
Asociaţia producătorilor ecologici din România. Aici am
avut succes în rândul
străinilor. Nişte irlandezi au
fost foarte încântaţi de
dulceaţa noastră şi au vrut să
încheiem un contract de
furnizare. Au vrut o cantitate
sigură pe an care era foarte
mare şi noi nu o puteam
asigura. Deşi am refuzat contractul, am rămas în colaborare cu irlandezii, oferta lor
rămânând valabilă pe viitor.
Am fost singurul de la târg
care a prezenat dulceaţă de
tarndafiri“, povestește Florea.
În ianuarie 2011 a fost invitat
de Ministerul Agriculturii la
un târg în Germania, la
Berlin, denumit ,,Săptămâna
verde“. ,,Nu am onorat
invita ţia pentru că nu am
avut sufieicente produse.
Anul viitor voi merge la toate
invitaţiile. Tot începutul a
fost greu“, a mai adăugat
Florea. Acesta este şi motivul
pentru care cei doi se şi gândesc să mărească suprafaţa
de trandafiri, poate chiar să o
dubleze, anul viitor. „Chiar
dacă nu e uşor, merită o
suprafaţă mai mare.“, a mai
spus Florea

uTop cinci mici producători

1. PORUMB DULCE Un fermier din Covasna, pe
nume Gyori Miklos, a cultivat, într-o zonă invadată
de producători de cartofi, porumb dulce. A cultivat
cinci hectare (pe care le irigă) şi a vândut ştiuleţii
obţinuţi cu 50 de bani bucata. Costurile de producţie
sunt de circa 6.000 de lei pe hectare, iar numărul
de ştiuleţi produşi la hectar este de 100.000, spunea
bărbatul într-un interviu.
2. CĂTINĂ Pe jumătate dintre cele 32 de hectare
pe care le deţine, arădeanul Alexandru Vulpe a
plantat cătină. Şi-a găsit clienţi în Germania, după
ce a participat la un târg din această ţară (BioFach).
Nemţii îi cumpără, fără probleme, întreaga cantitate.
3. LAVANDĂ La Ocna Mureş, după ce şi-a încercat norocul ani de-a rândul cu porumb şi orzoaică,
Ioan Iacob a mizat pe o plantaţie de lavandă. Acum,
mai mulţi fermieri din zonă au început să cultive
lavandă, unii cumpărând butaci chiar de la domnul
Iacob. Pentru a înfiinţa un hectar de cultură, este
nevoie de 18.000 de butaşi (unul costă 2 lei). Cultura rezistă 18 ani, iar cheltuielile de întreţinere sunt
extrem de mici. Plantele se vând fie verzi (5 lei kilogramul), fie uscate (12-15 lei/kg).
4. SUC DE MERE Un tânăr din Fălticeni, Andrei
Moroşanu, şi un prieten al său au avut curaj să
încerce să producă suc de mere prin presare la
rece. Au angajat un inginer de industrie alimentară
şi au început treaba. Reţeta ideală combină sucuri
obţinute de la cinci soiuri de mere, unele mai dulci,
unele mai acre. Până să ajungă la această
„formulă“, partenerii au aruncat la canal 3-4 kilolitri
de suc. Acum, însă, afacerea merge excelent, fiind
mult mai rentabil să vinzi sucul decât merele.
5. DULCEAȚĂ DE TRANDAFIRI De pe cei
2.000 mp plantaţi cu trandafiri se obţin circa 10.000
borcane de 200 grame cu dulceaţă pe care o vând
cu 10 lei borcanul, circa 5.000 de sticle la 250 de
grame de sirop (vând cu 12 lei bucata) şi 3.000 de
sticle de 200 ml de oţet la 8 lei fiecare. 60% din
producţie merge într-un supermarket cu care soţii
au contract, iar restul - la târgurile de produse
tradiţionale ori ecologice.

Pentru că au fost sărbătorile şi gospodinele s-au întrecut în prepararea celor mai gustoase
mâncăruri, cei mai mulţi dintre noi s-au înfruptat din plin la mesele bogate. Cum era de aşteptat,
după atâtea zile de mâncat pe săturate, s-au acumulat şi ceva kilograme în plus, problemă de
care braşovenii pot scăpa la sală, făcând fitness, aerobic sau alte activităţi specifice.

Gazeta Braşovului l 9 - 15 ianuarie

Recăpătarea siluetei după sărbători

Brașovenii s-au înfruptat
cu preparate care mai de care
mai gustoase şi mai săţioase,
pe toată perioada Sărbătorilor
de iarnă. După toate zilele de
festin, ei au început să aglomereze sălile de sport, încercând să scape cât mai repede
de kilogramele acumulate de
Sărbători. Instructorii de
sport spun că abia de acum
înainte numărul celor care le
vor trece pragul va fi cu
adevărat consistent.
Mesele bogate de care te
bucuri alături de cei dragi ar
putea să te împovăreze cu
câteva kilograme în plus
după festinul de Crăciun şi
Revelion. La începutul lunii
ianuarie te vei simţi din nou
dornică să revii la greutatea ta
obişnuită, de aceea un set de
exerciţii fizice, uşor de pus în
practică acasă, te vor ajuta să
îţi recapeţi rapid formă după
sărbători. Dorinţa de a avea
un trup armonios nu implică
în mod obligatoriu cheltuieli
substanţiale pe echipamente
şi abonamente la sala de fitness.
Tot ce trebuie să faci este
să răpeşti 10-15 minute din
timpul tău liber în fiecare zi,
să creezi o atmosferă energizantă cu ajutorul muzicii şi
să îţi pui sângele în mişcare.
Următoarele exerciţii fizice
sunt potrivite pentru a fi executate în conforul propriei
locuinţe.

SĂNĂTATE
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1. Încălzirea

Înainte de orice efort fizic
pe care îl depui, este important să îţi încălzeşti muşchii
pentru a exclude posibilitatea
unei accidentări. Timp de
aproximativ 3-5 minute, fă
câteva întinderi simple, în picioare sau în plan orinzontal,
până când simţi o senzaţie
intensă de căldură la nivelul
ţesuturilor corpului.

2. Urcatul şi coborâtul
scărilor

Întrucât vremea de afară nu
este tocmai propice pentru
plimbare, încearcă să urci şi
să coborî de câteva ori pe un
plan ridicat: scară, bordură,
scaun jos. Acest exerciţiu uşor
te ajută să-ţi tonifiezi muşchii
fesieri şi soldurile, abdomenul
şi spatele. În acelaşi timp, beneficiezi şi de un uşor impact al
exerciţiului de tip aerobic.

bine, alergarea pe loc are
aproximativ aceleaşi efecte
pozitive asupra tonusului
3. Săritură la coardă
muscular, dacă o faci cel puţin
Chiar dacă este un joc al 5-6 minute în fiecare zi. Pe
copilăriei, săritură la coardă măsură ce rezistenţă ta fizică
reprezintă un excelent exer - creşte, poţi mări intervalul cu
ciţiu cardio, benefic pentru câte 15-20 secunde zilnic,
recăpătarea formei generale a "adăugând" şi alte variaţiuni
corpului. Încearcă să execuţi care topesc eficient caloriile:
câte 15 sărituri consecutive, ridicarea genunchilor la piept,
de 3 ori.
pendularea gambelor la spate,
jocul de glezne etc).

distractivele sărituri pe loc.
Le poţi executa cu genunchii
la piept, rotind sau mişcând
lateral braţele. La început,
este bine să limitezi repriză la
un singur minut, urmând ca
ulterior să adăugi câte 20-25
de secunde în fiecare zi.

6. Genuflexiuni

Profesorii de sport includ
acest tip de exerciţiu în orele
de curs dintr-un motiv întemeiat: tonifiaza muşchii picioarelor, te ajută să păstrezi
o poziţie corectă a coloanei

vertebrale şi tonifiaza abdomenul. Iniţial, 3 seturi de
câte 10 repetări sunt suficiente. Ulterior, adăugă câte
2-3 în plus în fiecare zi.

7. Abdomene

Cunoscute pentru importantă
lor în tonifierea trunchiului, abdomenele sunt singurele
exerciţii cu adevărat utile în
conturarea unei talii de viespe.
Începe cu două seturi de câte
15 repetări, apoi măreşte
numărul cu câte 3-5 ridicări
zilnic.

8. Flotări

Sprijină-ţi braţele şi genunchii de podea şi executa,
iniţial, 5 repetări în 3 seturi
consecutive. Acest exerciţiu
lucrează pieptul, spatele, deltoidul frontal, tricepsul şi
braţele.Nu ai nevoie de
exerciţii complicate pentru a
obţine
un
rezultat
satisfăcător. Apelează la
aceste căi clasice şi eficiente
pentru tonifierea corpului şi
bucură-te de trupul tău, în
formă sa cea mai bună.

Abonează-te la relaxare!
4. Alergarea pe loc

Credeai că jogging-ul este
un sport accesibil doar în exterior sau la sala de fitness? Ei

5. Sărituri pe loc

Sesiunea "cardio" poate fi
încheiată cu succes apelând la

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
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Printre alte numeroase arestări celebre, vestitul comisar Eugen Alimănescu,
cel care a inspirat personajele comisarului Moldovan,
respectiv Miclovan, din filmele lui Sergiu Nicolaescu,
i-a prins și pe cei care au
spart sediul Băncii Naționale
din Brașov, furând un milion de dolari și 300 de cocoșei de aur, o sumă considerabilă în acele vremuri.
Gangsterii au procedat exact
ca în filmele regretatului regizor, fiind mascați și înarmați cu mitraliere. În urmă
cu 60 de ani, sediul Băncii
Naționale se afla pe strada
Porții, actuala Republicii,
acolo unde astăzi își are
sediul Parchetul. Prinderea
spărgătorilor a dus, până la
urmă, la sfârșitul tragic al
comisarului Alimănescu.

Adevărul din spatele
propagandei

Regretatul regizor a și recunoscut că personajul său
este inspirat atât de figura lui
Alimănescu cât și de cea a
unchiului său, comisarul-șef
Gheorghe Cambrea. Serialul,
redifuzat de televiziuni zilele
acestea, se bucură de succes
chiar și acum. Seria „Comisarilor” ascunde însă printre
episoadele sale, perfidia unui
mesaj de propagandă comunistă. Filmele vor să ne convingă că nonconformistul polițist interpretat de Sergiu Nicolaescu ar fi colaborat, în cel
mai armonios mod posibil, cu
„puterea populară”, reprezentată de un nou șef, pus în
funcție de comuniști. Adevărul istoric a fost exact pe dos.

Bandiţi în libertate

După amnistia din septembrie 1944, pușcăriile aproape
că s-au golit de infractori.
Comuniștii ilegaliști, pungașii
mărunți și escrocii s-au trezit
liberi pe străzi, să-și facă de
cap. Haosul de după război lea priit de minune. Forțele de
ordine nu făceau față noului
val de bandiți, în plus, mulți
dintre polițiști erau mână în
mână cu infractorii. Răufăcătorii se războiau pe stradă
ca-n filmele americane. Nici
în Brașov, lucrurile nu stăteau
prea bine. Presa vremii scria
despre nenorociți deghizați în
soldați ruși, ce intrau în casele
oamenilor și sub amenințarea
cu arma furau mâncare și
haine. Imediat după instau-

Adevăratul

Marea popularitate a regretatului regizor şi actor Sergiu Nicolaescu s-a născut în anii ’70, când
pe ecranele cinematografelor din ţară a rulat un serial poliţist al cărui erou era un comisar de
poliţie. Interpretat chiar de Sergiu Nicolaescu, acel erou justiţiar a avut foarte multe în comun cu
un personaj real, comisarul Eugen Alimănescu, o figură legendară a primilor ani de după război.

rarea la putere a comuniștilor
și vânarea „inamicilor poporului“, au fost destule cazuri
de infractori deghizați în
polițiști, care au jefuit prăvălii
și brașoveni mai înstăriți.

Ministrul care
a angajat jefuitorii

Nu de puține ori s-a întâmplat ca șefi ai Poliției să fi fost
capii afacerilor necurate. Ba
chiar, capul Ministerului de
Interne a fost implicat, indirect, într-un jaf care a stârnit
vâlvă în toată țara. Teohari
Georgescu, ajuns ministru de
Interne în anul 1945, și-a amintit de doi colegi „talentați“
de pușcărie,Voinescu și Cairo.
Banditul Cairo primise porecla aceasta în urma pungă șiilor comise în Egipt, unde
era destul de cunoscut în lumea interlopă. Teohari Georgescu i-a numit în funcțiile de
comisar-șef al Circumscripției
I, respectiv II din București,
sub pretextul că aceștia își vor
folosi cunoștințele de spărgători în anchetele polițienești.

u Eugen Alimănescu, comisarul care a inspirat
seria filmelor lui Sergiu Nicolaescu, i-a prins pe
autorii celui mai mare jaf din istoria Braşovului

Spargeri în serie

Voinescu și Cairo s-au înscris în Partidul Comunist, și la
numai o săptămână de la
învestitură, s-au pus pe treabă.
Au dat o spargere ca-n filme
la filiala BNR Brașov, de unde
au furat un milion de dolari și
300 de cocoșei de aur. La
operațiune a participat și un
anume Florică Florescu, specializat în spargerea băncilor.
Zis „Gura de lup”, Florescu
tăia casele de bani prin placa
din spate, cu o „gură de lup”
specială. Tăierea plăcilor de
oțel stratificate pentru a ajunge
la compartimentele cu bani,
necesita un procedeu aparte.
Acesta, după ce și-a luat partea, a fugit în Franța. În acest
fel a putut să scape de pușcărie. Polițiștii brașoveni nu au
putut să-i prindă, și multă
vreme s-a discutat despre jaf.

Sinucidere ca-n filme

După lovitura de la Brașov,
comisarii-spărgători au mai
comis câteva furturi la filiale
ale BNR din țară și din
București. Au ucis cu sânge
rece pe oricine le-a stat în
cale. Au fost opriți de brigada
„Fulger“, o trupă de elită
condusă de comisarul Eugen
Alimănescu. După fuga în
Franța,
Florica
lăsase
„moștenire”
în banda
Voinescu-Cairo un ucenic, pe

u Teohari Georgescu, ministrul infractor
Teohari Georgescu, ca ministru de interne, şi-a creat
un anturaj de infractori, era un ministru corupt, în timpul căruia distanţa dintre lumea politică şi cea
interlopă era inexistentă. Prieteni buni îi erau şi celebrii spărgători Constantin Cairo sau Florică
Voinescu, foști colegi pe pușcărie. Prinderea celor
doi autori ai spargerii de la Brașov, de către comisarul Alimănescu, l-au făcut pe ministrul comunist
să-și ia toate măsurile pentru a scăpa de incomodul
comisar. Teohari Georgescu a fost ministru de Interne din 1945 până în 1952. La 18 februarie 1952
a fost arestat pentru „deviere de dreapta”, însă nu a
fost condamnat. Tras pe linie moartă, a devenit director la Întreprinderea poligrafică. S-a pensionat în
1972. A murit în 31 ianuarie 1976, la București.

www.gazetabrasovului.ro

Istrate, pe care îl învățase
„meserie”. Numai că acesta
era foarte nemulţumit de
partea lui din pradă și,
amenințat de Alimănescu,
care-i promisese solemn că o
să-i pună în cârcă mai multe
cazuri nerezolvate, a acceptat
să-i dea în gât pe comisarii-

„Drum Nou”, gazeta comuniștilor, scria în 1945 despre realizările mărețe ale ministrului
Teohari Georgescu, în timp ce protejații lui spărgeau Banca Națională din Brașov

spărgători. În urma unui pont
dat de Istrate, brigada lui
Alimănescu a aflat care va fi
următoarea spargere a lui
Voinescu și Cairo, aceștia
fiind prinși în flagrant. Decât
să reintre după gratii, cei doi
au preferat să-și tragă câte un
glonț mortal unul altuia. Presa
nu prea a semnalat multe
informații despre comisarii
jefuitori, probabil din cauza
faptului că aceștia erau membri în Partidul Comunist.

Povestea lui
Alimănescu

Eugen Alimănescu a rămas
în istorie sub numele de „Comisarul de fier”. O personalitate puternică, cu spirit
justiţiar, care a reuşit să
strângă în jurul său o mână de
oameni corecţi, dintr-un sistem putred de corupt. S-a
născut pe 26 iulie 1916, la
Slatina. Tatăl său era func-
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ţionar la primărie, iar mama
casnică. A avut un frate, Constantin, şi trei surori. În anul
1936, a absolvit o şcoală de
contabilitate şi comerţ, la
Slatina. Între 1936 şi 1937, a
lucrat ca funcţionar la Institutul
de Cooperaţie Bucureşti, apoi
a fost încorporat în Regimentul 1 Transmisiuni, fiind lăsat
la vatră abia în 1943. S-a angajat contabil la o societate din
Bucureşti, dar, în iulie 1944, a
fost din nou concentrat la
Batalionul 20 Transmisiuni, cu
gradul de sergent. A fost pe
front în URSS, cu o companie
operativă de transmisiuni, primind Virtutea Militară. În 1
iunie 1945, şi-a depus cererea
de intrare în Poliție. A fost angajat pentru foarte scurt timp
ca ofiţer operativ care strângea
date din teren, apoi comisar.
Legenda, preluată de filmele
lui Nicolaescu, spune că Alimănescu le spunea informato-

rilor „Limbă”.

Lichidaţi pe loc

Brigada „Fulger”, care acţiona sub comanda lui Alimănescu, era compusă din 22
de poliţişti incoruptibili, majoritatea tineri aleşi personal
de comisar chiar de pe băncile
şcolii. Ideea înfiinţării brigăzii,
care beneficia de arme automate şi două maşini rapide (o
premieră pentru Poliţia Capitalei), i-a venit comisarului Alimănescu după ce în urma
mai multor arestări pe care lea făcut la scurt timp după ce-a
intrat în poliţie, a constatat că
infractorii erau rând pe rând
eliberaţi. Metoda era aplicată
la scară largă atunci. În situaţiile în care un răufăcător
notoriu, cu „pile”, ajungea în
spatele gratiilor, acesta era
eliberat din cauza „gravelor
probleme medicale” sau „pentru bună purtare”. Mai mult, în
unele cazuri pedeapsa dată de
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comisar

Sergiu Nicolaescu, decedat săptămâna trecută, la vârsta de 82 de ani, a
strâns, la capătul unei cariere de peste 40 de ani, o colecţie impresionantă
de peste 60 de filme. Cele mai cunoscute sunt cele din seria
„Comisarul”. Puţini ştiu că eroul filmelor a fost inspirat de un personaj real
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u Unchiul regizorului, închis la Făgăraş

Unchiul regizorului Sergiu Nicolaescu, comisarul
Gheorghe Cambrea, a lucrat alături de Alimănescu la
rezolvarea mai multor cazuri celebre din Capitală.
Comisarul Cambrea a lucrat în toate brigăzile poliţiei,
de la moravuri la pungăşii, la jafuri armate şi crime.
Odată cu prigoana pornită de comuniști împotriva
comisarilor din echipa lui Alimănescu, Cambrea a
fost și el arestat. În 1941, Cambrea arestase un ilegalist comunist, care apoi a fost asasinat de o „echipă
a morții” legionară. S-a dovedit ulterior că „tovarășul”
era informator al poliției și că a fost reținut doar pentru
a fi protejat. Însă comisarul-şef Gheorghe Cambrea a
fost condamnat la 20 de ani de puşcărie. A fost trimis
tot la Făgăraş, în 1950, şi a ieşit în 1965, prin decretul
lui Ceauşescu de eliberare a deţinuţilor politici. Bolnav, a
mai trăit doar doi ani după eliberare. Practic, caracteristicile ambilor poliţişti, Alimănescu și Cambrea, după
cum a povestit chiar Sergiu Nicolaescu, au dus la conturarea profilul comisarului Moldovan.

u Seria celor şase filme poliţiste

CU MÂINILE CURATE (1972). Seria filmelor cu
comisarul Moldovan/ Miclovan a debutat în 1972.
Comisarul Miclovan este prins în lupta cu bandele înarmate, acţionând după „metoda Alimănescu”, în timp ce
activistul politic interpretat de Ilarion Ciobanu încearcă
să-l determine să acţioneze după „proceduri”.
ULTIMUL CARTUȘ (1973). Miclovan e mort, iar
partenerul său, Roma, anchetează uciderea acestuia,
descoperind o reţea nebuloasă de politicieni corupţi,
comunişti, liberali dar şi legionari şi interlopi.
UN COMISAR ACUZĂ (1973). Comisarul Miclovan
devine Moldovan. Acțiunea se petrece în timpul în care
„Garda de Fier” este la putere şi încearcă să o păstreze
prin teroare. Asasinatele comise la Jilava de „echipele
morţii” îi sunt repartizate comisarului Moldovan de la
Brigada Moravuri, în speranţa că le va rezolva convenabil pentru complotişti. Comisarul este împuşcat la
sfârşit.
REVANȘA (1978). Comisarul Moldovan trăieşte! E
iarna lui 1941 și o grupare fascistă îi răpeşte băiatul.
Comisarul este trădat de şefii lui şi nu reuşeşte să-şi
salveze unicul copil.
DUELUL ( 1981). Comisarul Moldovan trebuie să rezolve cazul unei spargeri operate în momentul deschiderii seifului de la bancă, în care se afla contul
mişcării legionare. Dându-se drept profesor de sport,
comisarul reuşeşte să se apropie de singurii martori ai
spargerii, trei copii ai străzii.
SUPRAVIEȚUITORUL (2010). Comisarul Moldovan revine pe marile ecrane, la câteva decenii după ultimul film al seriei. Interpretat de Sergiu Nicolaescu și
de actorul ceh Petr Falc, Moldovan își continuă aventurile în anul 1978. Comisarul participă la o ruletă rusească, după ce, în perioada încarcerării în închisoarea
din Făgăraş participase de multe ori la jocul extrem organizat de un colonel rus, interpretat de Ion Dichiseanu.

instanţe era prea mică în comparaţie cu gravitatea faptelor.
Comisarul Alimănescu şi
echipa sa de incoruptibili au
venit însă cu o abordare radicală: lichidarea infractorilor.
Chiar dacă în presa postbelică
bandiţii erau „stârpiţi” de
brigada comisarului în urma
schimburilor de focuri, în realitate, de multe ori, răufăcătorii
erau practic asasinaţi. În
rapoartele brigăzii se menţiona
că fie au vrut să fugă de sub
escortă fie au deschis focul
asupra lor. O altă replică
celebră a filmelor lui Sergiu
Nicolaescu, „Mâinile sus!
Cine mișcă, nu mai mișcă!”, ia fost atribuită de presa de
acum șase decenii tot comisa rului Alimănescu.

Cum l-a poreclit presa

Alimănescu era recunoscut
pentru faptul că nu lua „ostatici”, ci îi provoca pe bandiţi să

scoată pistolul pentru a-i putea
lichida în legitimă apărare.
Celebrul comisar nu s-a rezumat însă la simple acţiuni de
stradă ci a elaborat o întreagă
strategie de combatere a criminalităţii. A mizat în primul
rând pe mass-media asigurându-şi astfel o mediatizare
cât mai mare a descinderilor
sale. Efectul era dublu: speria
bandele înarmate şi liniştea
populaţia. A fost poreclit „Terminatorul”, „Comisarul de
fier”, „Fanaticul”, „Justiţiarul”.
Era temut de criminali, care au
încercat multă vreme să-l
asasineze, dar era bine păzit de
oameni din echipa lui.

Cazul de la Sinaia

Brigada comisarului Alimănescu, fotografiată de reporterii
ziarului „Universurul”, lângă cadavrul unui infractor

La sfârșitul lui ’48, trimis la
Sinaia să investigheze un furt
de bijuterii prețioase sustrase
dintr-o vilă, a ajuns la conclu zia că niște ofițeri ruși au fost
vinovații. Nu i-a denunțat,

știind că nu li se va întâmpla
nimic, armata roșie fiind la
putere în România. Nu a avut
de ales decât să-i atragă în vila
unde s-a comis infracțiunea și
să-i împuște pe toți cu mâna
lui. A fost o greșeală fatală. A
fost arestat în scurt timp, dar
pe actul de condamnare a fost
scris: corupţie, delapidare și
furt din avutul obştesc. Oamenii lui au fost anchetaţi ca
poliţişti corupţi. Erau învinuiţi
că păstrează o mare parte din
capturile făcute la descinderi.
În unele cazuri, acuzațiile s-au
dovedit adevărate. Salariile fiind de mizere, mulţi dintre
polițiști îşi pierdeau viaţa de
tineri, în lupta cu bandele
criminale. Familiile lor nu
beneficiau de altă protecţie,
fizică sau financiară, în afara
celor pe care şi le ofereau singuri.

u Roman versus Moldovan

Încarcerat la Făgăraş

Despre viaţa comisarului
Alimănescu cu greu se poate
afla ceva în zilele noastre.
Dosarul de cadre nu mai există
iar în arhivele cu ziarele
vremii mai sunt doar câteva
articole care au scăpat de foarfecele celor de la Securitate.
Nici măcar o fotografie nu s-a
mai păstrat. A fost închis la
Făgăraş, în celebra închisoare
pentru poliţiştii indezirabili.
Eli-berat, a fost închis din nou.
Într-un final, a fost azvârlit din
trenul cu care era transportat
de la o închisoare la alta. S-a
spus că a vrut să fugă de sub
escortă, una dintre expresiile
folosite cel mai des în rapoartele lui Alimănescu, atunci când voia să justifice
moartea unui arestat. S-a spus
că ministrul de interne, Teohari Georgescu, dăduse ordin
să i se plătească cu aceeaşi
monedă, după ce îi omorâse
amicii.

Scenaristul primului film din serie a fost Titus Popovici.
Acesta introduce în povestire personajul comisarului
comunist, jucat de Ilarion Ciobanu. În finalul din „Cu
mâinile curate”, Moldovan este ucis. Al doilea film, „Ultimul cartuş", îl are ca personaj principal doar pe comisarul Roman. Sergiu Nicolaescu vrea să-l readucă în
scenariu pe comisarul inspirat de celebrul Alimănescu,
certându-se cu Titus Popovici, care renunță să mai scrie
scenariul. Comisarul întruchipat de Sergiu Nicolaescu,
reapare în următoarele filme. Ilarion Ciobanu continuă
cu personajul său, comisarul Roman, în altă serie de
filme, cu mai puțin succes: „Conspirația” (1972), „Departe de Tipperary” (1973) și „Capcana” (1974).
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lagent
contractări
și
lachiziții (broker mărfuri)
agent de intervenție pază
și ordine
lagent de securitate
lagent de vânzări
lagent dezinfecție, deratizare, dezinsecție
lagent servicii client
lajutor ospătar
lambalator manual
lasistent manager
lasistent medical generalist
lbucătar
lbufetier
lcălcătoreasă lenjerie
lcameristă hotel
lchimist
lcoafor
lcolector
(recuperator)
lcreanțe/debite
lconducător autospecială

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

uHoroscop săptămânal

lBerbec (21 martie - 20 aprilie)
O săptămână propice explorării unor căi de exprimare sau de dezvoltare. Liniştea începutului
de an s-ar putea să nu fie un sfeștnic bun.
lTaur (21 aprilie - 21 mai)
O perioadă excelentă pentru acumularea energiilor pozitive care să îţi permită să îţi deschizi
orizonturile, să îţi ameliorezi reputaţia şi să
găseşti disponibilitatea de a oferi şi celor care
sunt în nevoie.
lGemeni (22 mai - 21 iunie)
Dacă cineva provoacă schimbări la care nu teai aşteptat, caută să te detaşezi fără să deranjezi pe nimeni şi urmăreşte-ţi propriile planuri.
lRac (22 iunie - 21 iulie)
Cu cât vei depinde mai puţin de cei din jurul tău,
cu atât te vei simţi mai bine în această
săptămână. Vei avea, la un moment dat, un
sentiment de independenţă care, totuşi, trebuie
strunit. .
lLeu (22 iulie - 22 august)
Dovedeşte-ţi inteligenţa, atunci când va fi vorba
de manipularea propriilor finanţe, căci doar în
acest mod vei reuşi să faci ca totul sa meargă
în favoarea ta, în această săptămână.
lFecioară (23 august – 22 septembrie)
S-ar putea să ajungi într-o poziţie extrem de
vulnerabilă în faţa unei persoane care este
supărată pe tine, pentru ceea ce simţi cu
adevărat.

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

lBalanţă (23 septembrie - 22 octombrie)
Atenţie la cum te prezinţi în societate, căci dacă
te vei înfăţişa celor din jur ezitantă, nu vei fi întro postură care să-ţi aducă o recunoaştere a
meritelor tale.
lScorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Caută să obţii maximum din tot ceea ce ţi-ai propus, căci în această săptămână vei deborda de
energie şi inspiraţie şi ar fi păcat să nu profiţi.
lSăgetător (22 noiembrie - 21 decembrie)
Vei fi conştientă de propriile limite. Instinctul te
va ajuta să afli cât de mult poţi să te întinzi, atât
din punct de vedere profesional cât şi personal.
Vei găsi în această săptămână atât disciplina,
cat şi curajul pentru a face paşi într-o nouă
direcţie.
lCapricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Nu ceda, ci fii cât se poate de activă, din prima
până în ultima zi a acestei săptămâni, chiar
dacă gândurile tale sunt doar la relaxare.
lVărsător (20 ianuarie - 18 februarie)
Poate fi o săptămână strălucitoare, căci sunt
şanse să legi o noua relaţie - de dragoste sau
de afaceri - cu cineva care are suficiente calităţi
pentru a te impresiona.
lPeşti (19 februarie - 20 martie)
Încearca să-ţi dai seama că tu îţi eşti propriul adversar, lucru ce îţi limitează posibilităţile de
acţiune. Alege o cale de urmat şi mergi pe ea cu
stricteţe până când îţi vei atinge toate scopurile.

SUDOKU

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

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

uBancurile săptămânii
l

Într-o farmacie, patronul vede un tip
rezemat de perete. Îl întreabă pe
vânzător:
-Ce-i cu tipul ăla? Ce are?
Vânzătorul:
- A venit să-i dau ceva pentru tuse. Nam găsit siropul de tuse, aşa că i-am
dat o sticlă de laxativ
Patronul:- Eşti tâmpit! Cum să-i dai laxativ pentru tuse?
Vânzătorul:
- Ooo, uită-te la el! Îi este frică să mai
tuşească!

l

Un criminal la anchetă:
- Am aruncat coaja de banană iar victima a alunecat şi a căzut în propriul
cuţit.

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

- Şi?
- Şi tot aşa de 15 ori!

l

O femeie în farmacie:
- Aveţi ceva ieftin şi eficient pentru
slăbit?
- Da, avem, plasture.
- Şi unde se pune?!
- Pe gură!

l

După ce loveşte un pieton, maşina
îşi continuă drumul încă vreo 10 metri.
Şoferul scoate capul pe fereastră şi ţipă:
- Fii bă atent!!!
Pietonul se ridică repede, speriat, împleticindu-se şi întreabă:
- De ce? Dai înapoi?

• Singurul săptămânal gratuit din Braşov
• Tiraj: 15.000 de exemplare
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poate ajunge direct la targetul acestuia)
• Singurul ziar cu distribuţie adresată din Braşov
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în cutiile poştale ale cititorilor braşoveni
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI

Garsoniere
Garsonieră zona Orizont
3000, confort 1 decomandată,
bloc de apartamente, centrală
proprie, termopane integral,
balcon, parchet, gresie,
faianță, mobilată parțial, preț
32.000 Euro, negociabil, tel
0744.687.283, 0726.206.866
Garsonieră, zona Răcădău,
confort 1, bloc apartamente,
etaj intermediar, centrală proprie, termopane, parchet, gresie, faianță, preț 29.000Euro,
tel
0744.687.283,
0726.206.866
Vând apartament 2 camere,
decomandat, Codrul Cosminului, centrală termică, termopan integral, inclusiv la
balcon, parchet, gresie,

faianță, beci, loc parcare. Preț
38.000
euro.
Tel.
0733.021.270
2 Camere

Vând 2 camere zona Tractorul, 37mp., construcție nouă
2011, etaj 1, toate amenajările, centrală proprie, balcon,
preț 27.500 euro, tel.
0744.687.283, 0726.206.866
Vând apartament 2 camere
zona Gării, confort 1 semidecomandat, izolat, separare de
gaz, balcon, liber la vânzare,
preț 35.000 euro negociabil,
tel.
0744.687.283,
0726.206.866
Vând 2 camere , zona
Răcădău, etaj intermediar,
centrală proprie, termopane,
balcon, mobilat, preț 50.000
Euro, tel 0744.687.283,

0726.206.866

3 Camere

Vând apartament 3 camere
zona Centrul Civic, confort 1,
centrală, termopane, etaj intermediar, preț 59.000 Euro,
Tel. 0725.545.536
Ocazie, apartament 3 camere,
zona ITC, etaj 9/9, decomandat, însorit,priveliște deosebită, fără îmbunătățiri , uși noi
(nemontate) 46.000 euro negociabil, Tel. 0736.342.689
Vând 3 camere zona AstraArdealul, etaj intermediar,
confort 1 decomanadat, 2 balcoane, parchet, gresie, faianță,
centrală proprie, liber la vânzare, preț 50.000 euro, tel.
0744.687.283, 0726.206.866
Ofer spre vânzare, apartament
3 camere, confort 1, situat în
Centrul Civic, îmbunătățit,
centrală termică, termopane,
2 balcoane, 55.000 euro, Tel.

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

Vând apartament compus din
4 camere, decomandat, confort 1, situat în Tractorul,
centrală termică, termopane,
preț 48.000 euro, Tel.
0725.545.536

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
Casă Sânpetru- zona Lempeș,
4 camere, construcție 2010,
P+M, bucătărie mobilată și
utilată lux, finisaje de lux, 500
mp teren, 140 mp utili, toate
utilitățile, acoperiș ceramic,
însorită, acces ușor, 99.000
Euro. Tel. 0736.342.689

Proprietar 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

Foarte 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 con-

0725.545.536
Vând 3 camere zona Berzei,
confort 1, balcon, centrală
proprie, termopane, beci, loc
de parcare, preț 49.000 euro,
negociabil, tel 0744.687.283,
0726.206.866
4 Camere

Case

Terenuri

strui imediat. Prețul a fost
redus la doar 25 euro/mp. Tel.
0745.168.108
Superofertă! 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
Teren pentru construcții industriale în suprafață de
13.300 mp, cu front de 47 m
direct la DN 11, la prețul de
doar 7 euro/mp negociabil.
Situat în apropiere de Brașov
(6 km de la ieșirea din Brașov,
pe o sosea de 4 benzi - DN
11), terenul este ideal pentru
orice fel de dezvoltare (motel,
pensiune, spălătorie TIR,
hale, sediu firma, popas, parcare TIR, platforma, showroom, etc). Terenul se poate
parcela în parcele de minim
750 mp. Tel. 0729.026.029.

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

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

SĂ ÎNCEPEM ANUL 2013 CU
SPERANȚĂ şI GÂNDURI BUNE

„La Mulți Ani, 2013!“
Fiecare an începe cu
speranța de mai bine,
fiecare an începe cu
proiecte și gânduri optimiste. În fapt, este firesc
să fie așa, românii trebuie să spere că fiecare
început de an va fi mai
bun decât cel precedent.
Anul care abia a început
să fie un an mai bun
decât 2012, îmi doresc
să fie anul în care fiecare
român să se bucure de
„pâinea cea de toate
zilele”. Însă, pentru ca
această dorință să se
împlinească este nevoie
de dezvoltare, de creare

de noi locuri de muncă și
ceea ce este extrem de
important, de dorința de
mobilitate a fiecăruia
dintre noi.
Un stat excesiv social
nu poate oferi decât
sărăcie. Îmi doresc o
legislație adecvată care
să sprijine munca iar
aceasta să poată fi
răsplătită cum se cuvine
și nu impozitată excesiv
deoarece creșterea economică este o consecință
a productivității muncii
în orice domeniu. Fiscalizarea excesivă din
partea statului nu poate
anunța nimic bun.

Nu putem începe un
an nou fără a crede că
binele general trebuie să
primeze în actul decizional asumat de cei
care astăzi conduc țara.
România nu mai poate
continua cu politruci
dispuși la orice compromis, are nevoie de oameni de stat, oameni
care știu și pot lua decizii
care să schimbe cu
adevărat atitudinea statului față de cetățean. În
momentele de criză
economică și morală,
criză socială și culturală,
numai oamenii puternici
pot schimba destinul

Colegiul Director al
Forței Civice se va întruni
în acestă sâmbătă la Brașov.
Membrii conducerii partidului vor decide cu această
ocazie dacă parlamentarii
formațiunii vor rămâne
independenți sau se vor
afilia grupului PD-L.

tidului în următoarea
perioadă”,
a
anunţat
preşedintele partidului, Mihai Răzvan Ungureanu.
„Mihai Răzvan Ungureanu
și ceilalți lideri ai partidului
vor veni la Brașov. Asta
arată că de aici, din centrul
țării, va porni reconstrucția
dreptei”, a anunțat, la rândul
său, Dumitru Puchianu,
președintele filialei brașovene a partidului Forța
Civică. „România are nevoie de o dreaptă puternică,
o dreaptă care să repornească motoarele țării”, a
continuat Puchianu.

Ce se va discuta
la Braşov

României. Însă, nu trebuie uitat că schimbarea
ține în primul rând de atitudinea fiecăruia în raport cu sine. Respectul
de sine este o consecință
a mediului cultural –
educațional în care a trăit
fiecare. Numai un mediu
sănătos din punct de
vedere moral poate produce indivizi valoroși
pentru societate. Să fim
capabili să ne schimbăm
în primul rând noi. Atitudinea fiecăruia dintre
noi este cea care uneori
poate schimba mai mult
decât poate schimba un
guvern. Mobilizarea spre

„Reconstrucția dreptei va
porni de la Braşov!”

„Avem nevoie de o
dreaptă puternică”

„Vom analiza rezultatele
alegerilor parlamentare de
anul trecut, colaborările
politice şi vom discuta posibilitatea organizării unei
Convenţii Naţionale a par-

„Suntem în plin proces de
auditare a tuturor organizaţiilor judeţene ale partidului. Convenţia Națională ar urma să stabilească,
între altele, o conducere în
formă definitivă, ulterior
unui proces de alegeri locale”, a mai declarat Ungureanu. Conform președintelui Ungureanu, Convenţia
Naţională ar putea fi convocată ulterior alegerilor din
fiecare filială locală. Secretarul general al formaţiunii,
Ştefan Pirpiliu, a declarat la

sfârșitul anului trecut, că în
Colegiul Director se va stabili și dacă parlamentarii
Forței Civice se vor afilia la
grupul PD-L sau vor rămâne
independenți. Forța Civică
va avea patru parlamentari,
pe Mihai Răzvan Ungureanu senator, iar deputați pe
Cristian Constantin Roman,
Danuț Culețu și Dan Cristian Popescu.

Întâlnirea şcolilor de Salsa

Congresul Național de Salsa,
întâlnirea anuală a dansatorilor
de salsa din România, își deschide porțile pentru a 7-a oară,
în perioada 24 – 27 ianuarie
2013 la Brașov, în Hotelul Aro
Palace, care va pune la
dispoziție patru săli pentru
workshop-uri și trei săli de
party.

Dansuri latino

Întâlnirea
anuală
a
dansatorilor de salsa din

România aduce la Brașov
participanți și instructori de
la școli de profil din toată
țara, care vor petrece patru
nopți pline de dans și showuri și vor lua parte la concursuri de Jack&Jill cu
premii substanțiale, precum
și la peste 40 de workshopuri de dificultate diferită, ce
vor acoperi toate zonele
dansurilor latino-caraibice:
salsa on1, salsa on2, chacha, bachata, kizomba,

zouk, merengue, zumba și
rumba cubana.

Invitaţi de seamă

Wilmark Rizzo Hernandez, fondatorul Academiei
de Dansuri Latino-Americane.
Invitații speciali ai evenimentului sunt membrii trupei de salsa Tumbaito din
Bulgaria, care vor concerta
în ultima seară. Printre DJ
prezenți se vor număra: DJ

Romy aka The Preacher, Dj
Monik, DJ Bidi, DJ LiviuX
aka Gabriel, DJ Mikael El
Salsabroso, DJ My_Urri, DJ
Syl, DJ Bosc, DJ Bratucci,
DJ Martin si DJ Raz, iar
MCs vor fi Dragos Balea
(Salsa Galaxy), Justinian
Radu (Salsa for You). De
asemenea, și binecunoscutul (Wilmark Dance Academy), fondatorul Academiei
de Dansuri Latino-Americane va fi prezent la show.

interesele comune, a
celor care țin de binele
general, este fundamentală iar aceasta trebuie să vină în mod
natural prin conștien tizarea faptului că fiecare
membru al comunității
este important. Că decizia în ceea ce privește
binele general nu trebuie
să vină de sus ci de la cei
care compun comunitatea. Brașovenii, și nu
numai,
trebuie
să
depășească perioada de a
dezbate chestiuni de
ordin general și să se
concentreze asupra unor
proiecte concrete pe care

cei aleși să le pună în
practică. În fapt, nu trebuie uitat că actul administrativ este unul de
ordin managerial și nu
politic.
Însă, în aceste zile
fiecare dintre noi a trăit
sărbătorile în felul său, a
trăit bucuria începutului
de an nou și acum, în
aceste zile, a „Sfântului
Ioan”. Cu acest prilej
urez în mod special tuturor celor care și-au
sărbătorit onomastica, pe
lângă tradiționala urare
de „La Mulți Ani!” și
împlinirea în sănătate a
gândurilor.

