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Din 10 iunie suntem la treabă !
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Ce a putut Sibiul poate şi Braşovul!

INVESTIȚII GERMANE DE
UN MILIARD DE EURO LA BRAȘOV

Ce a putut Sibiul şi nu a putut încă Braşovul?

Î

n primul rând Sibiul are un primar de origine germană,
onest şi serios, angajat în implementarea de proiecte
care au transformat Sibiul în ceea ce este astăzi. Spre
deosebire de Braşov. De ce ? Pentru că în Braşov în
ultimii doisprezece ani avem în persoana d-lui George
ScripcarU un foarte bun „viceprimar“ care ştie să
realizeze sensuri giratorii, să asfalteze străzile la preţuri uriaşe,
să planteze flori, parcuri pentru copii şi alte lucruri din sfera sa de
responsabilitate, fără a avea o strategie globală de dezvolatre a
Braşovului pe termen mediu şi lung.
Ceea ce îi lipseşte Braşovului este un primar responsabil,
competent, cult, cinstit, serios, de încredere, care să gândească
strategic dezvoltarea oraşului pentru a rezolva adevăratele
probleme ale comunităţii.
Ce propune Forumul Democrat al Germanilor din România
pentru Primăria şi Consiliul Local Braşov? O persoană care,
cu onestitatea şi angajarea lui Klaus Johannis şi cu sprijinul
echipei de consilieri a FDGR, să transforme burgul de la poalele
Tâmpei într-un centru economic, turistic şi cultural de referinţă
în Europa. Care să pună în practică proverbialul model german
de administraţie. Propunerea Forumului Democrat al Germanilor
din România, Cristian Macedonschi, este cea mai responsabilă
propunere din întreaga listă de opţiuni de pe buletinul de vot.
Rămâne doar ca noi să demonstrăm că modelul Sibiului, la
nivelul cel mai înalt al adminstraţiei şi al reprezentativităţii, mai
exact modelul Johannis, este preluat de Braşov prin Cristian
Macedonschi ca viitor primar.
Dar comparaţia actuală Sibiu-Braşov nu se rezumă, faptic, la
simpla comparaţie a persoanelor care îl reprezintă.
Principalele probleme cu care se confruntă Braşovul astăzi
sunt: şomajul datorită lipsei locurilor de muncă, aeroportul, lipsa
de transparenţă în administraţia publică locală, un program de
dezvoltare durabilă.
După datele de la AJOFM din aprilie, în Braşov rata şomajului
este de 9,07% (22.707 şomeri), fiind pe primele locuri din ţară,
spre deosebire de Sibiu în care rata şomajului este de 0,5%,
(8.187 şomeri).

Sibiu Piaţa Mare

Braşov Casa Sfatului

Pe de altă parte, Sibiul a devenit un oraş-brand, primul oraş
din România care s-a bucurat de titulatura de Capitală Culturală
Europeană, oportunitate care a condus la creşterea vizibilităţii
nu numai pe plan naţional cât şi, mai ales, pe plan internaţional.
Vizibilitate care a condus, la rândul său, la dezvoltarea turismului
în zonă şi care a declanşat reacţii în lanţ: prezenţa la târguri
de turism din Europa Occidentală, organizarea de evenimente
culturale importante, găzduirea de întâlniri politice şi religioase de
înalt rang, vizite ale unor personalităţi marcante ale lumii.
În paralel, şi Braşovul a devenit un brand: oraşul cu cel mai
scump patinoar din lume. Oraşul Elodiei. Oraşul în care siguranţa
practic nu există. Pentru a transforma brandul „oraşul Elodiei” în
brandul „Capitala Culturală Europeană” există o singură soluţie:
Forumul Democrat al Germanilor din România, formaţiunea
capabilă să redea strălucirea culturală a unui burg încărcat de
istorie transculturală.
Pentru a puncta diferenţele dintre Sibiu şi Braşov este
suficient să amintim că Sibiul, cu o administraţie neprietenoasă
vechii guvernări pedeliste, nu a beneficiat de fonduri suficiente
de la bugetul de stat, dar a atras investiţii străine, preponderent
germane. Braşovul, cu un primar aflat în aria de graţie a guvernelor
Boc şi Ungureanu, deşi a beneficiat de fonduri, le-a cheltuit
nesăbuit, pe patinoare, panseluţe, borduri şi tunuri de zăpadă,
împrumutându-se şi mai abitir şi împovărând soarta comunităţii
locale, fără să atragă investiţii străine directe.
Rămâne doar să ne gândim la oportunitatea pe care o avem.
Şi pentru că întotdeauna istoria a oferit cele mai importante lecţii, să
privim în istorie. Perioada de adevărată înflorire a României a fost
perioada regalităţii, în care regalitatea – înţelegând prin aceasta o
administrare germană a patrimoniului economic, social şi cultural al
românilor, o administrare germană asociată creativităţii româneşti – a
asigurat dezvoltarea fără precedent a ţării.
Întrebaţi-vă bunicii şi străbunicii pentru a înţelege ce vă
putem oferi.
Sau priviţi ce a putut Sibiul şi veţi înţelege ce va putea şi
Braşovul, cu un primar propus de Forumul Democrat al Germanilor
din România şi cu un consiliu local în care să se regăsească echipa
Forumului Democrat al Germanilor din România ca element
de echilibru între PDL şi USL.

Deschiderea
Forumului
Democrat
German din Braşov către
Clubul Economic German
are ca rezultat atragerea
de investiții germane în
municipiul Braşov de
peste un miliard de euro.
Economic
Clubul
German din Brașov (DWK)
este asociația investitorilor
din spațiul vorbitorilor de
limba germană.
Scopul principal al
acestei asociații formată
din investitori vorbitori de
Werner BRAUN - Preşedinte
Clubul Economic German Braşov limbă germană îl reprezintă
atragerea de noi investitori,
dezvoltarea de relații comerciale cu parteneri de afaceri din
Germania, Austria, Elveţia, Olanda şi nu numai, investitori
interesați de potențialul economic, turistic, universitar şi
multicultural al Brașovului.
Activitatea celor două organizaţii are ca scop dezvoltarea
Brașovului ca oraș European, prin stimularea dezvoltării
economice, culturale, social-caritabile și instructiv-şcolare a
acestuia.
Ce am realizat până în prezent?
Din punct de vedere economic, în cei șase ani de
colaborare în Brașov am reușit atragerea de investiții germane
în valoare de 750.000 de euro și crearea a 20.000 de locuri de
muncă moderne și bine plătite.
Printre investitorii cei mai importanți care au venit la Brașov
datorită colaborării dintre Forumul Democrat al Germanilor Brașov
și Clubul Economic German se numără: Miele, Kronospan,

Draexlmaier, Premium Aerotec, Stabilus, Reinert, Caditec,
Ina Schaeffler, Continental, Duvenbeck, Preh, Brita, etc.
Am înființat Școala Profesională Germană Kronstadt,
prima instituţie şcolară de formare profesională în sistemul dual
german, ale cărei cursuri încep în luna septembrie a acestui
an. Şcoala va forma specialişti în domeniul mecatronicii şi
operatori maşini unelte cu comandă numerică, care au deja
asigurat un loc de muncă bine plătit, în cele treisprezece
fabrici care au promovat acest proiect, cât și pentru investitorii
germani pe care Clubul Economic și Forumul Democrat al
Germanilor îi vor aduce la Brașov ca o consecință directă a
intrării reprezentanţilor FDGR în Consiliul Local Braşov după
alegerile locale din 10 iunie 2012.
Ce vom realiza după ce vom primi votul brașovenilor
în 10 iunie 2012?
Implementarea Masterplanului Economic, social şi cultural,
conceput pe baza modelului german de dezvoltare, prin
realizarea la Brașov a celui mai mare parc eco-industrial din
România. În perioada 2012 - 2016 vom realiza împreună cu
oamenii de afaceri germani şi nu numai, investiţii în valoare de
minim UN MILIARD DE EURO şi respectiv 20.000 de noi locuri
de muncă moderne și bine plătite la Brașov.
Ca urmare vom avea o creştere economică la nivelul
orașului, reducerea şomajului prin reangajarea forţei de muncă
disponibilizată din Tractorul, Roman, Metrom, Carfil, IAR, ICA
Ghimbav, Hidromecanica, Rulmentul, etc.
Efectele acestui Masterplan sunt: dezvoltarea orașului la
nivel de infrastructură, dezvoltarea sistemului de învățământ
profesional şi universitar, creşterea nivelului de trai, creşterea
siguranţei cetăţeanului.
Braşovul = oraş economic, turistic, universitar,
multicultural racordat la pulsul european printr-un
aeroport modern şi o infrastructură europeană.

INTERVIU cu Klaus JOHANNIS

Care a fost cel mai dificil obstacol de care v-ați lovit în cariera dumneavoastră politică?
Cel mai greu a fost să convingem alegătorii că noi nu mințim. Oamenii pur și simplu nu vroiau
să creadă că tot ce le spuneam că vrem să facem la Sibiu era adevărat. Reacția generală la început
a fost ceva cam de genul ”E prea frumos ca să fie adevărat !”
Eu acum recunosc că inițial toată lumea credea că mințim frumos, la fel ca toți ceilalți candidați.
Cu greu au înțeles că nu era vorba de minciuni, ci de investitori reali, de proiecte concrete și serioase
pentru dezvoltarea orașului.
Care a fost cel mai frumos lucru pe care l-ați făcut în cariera dumneavoastră?
Cel mai frumos lucru a fost acela că am putut spune sibienilor că tot ce le-am promis s-a
realizat.
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OKTOBERFEsT și
TURNiRUL CETĂȚiLOR
au făcut din Brașov județul
cu cel mai mare număr de turiști

PÂNĂ ÎN PREZENT……..

AM CREAT CEL PUȚIN 10.000 DE LOCURI DE MUNCĂ PRIN INVESTIȚII GERMANE

Fără a se implica politic, Forumul Democrat al Germanilor cu sprijinul oamenilor de afaceri germani, a adus deja la
Brașov investiții de sute de milioane de euro și a creat peste 10.000 de noi locuri de muncă, în care și-a găsit de lucru o mare
parte din forța de muncă disponibilizată de pe marile platforme industriale brașovene. Iată câteva din realizările noastre:
• INA SCHAEFFLER - 3.800 angajați
- Producție rulmenți, ghidaje liniare
• DRAEXLMAIER - 1.000 angajați
- Producție accesorii mașini
• PREMIUM AEROTEC - 600 angajați
- Producție subansamble pentru avioane
• PREH ROMANIA - 700 angajați
- Producție accesorii mașini
• STABILUS ROMANIA - 450 angajați
- Producție amortizoare

• REINERT - 400 angajați
- Producție preparate din carne
• KRONOSPAN - 300 angajați
- Producție plăci pe bază de lemn
• ARMATURENFABRIK
FRANZ SCHNEIDER - 100 angajați
- Producție subansamble mașini și obiecte
sanitare
• BWB SURFACE TECHNOLOGY - 55
angajați
- Tratamente electrochimice

AM CREAT PROGRAME ȘI ȘCOLI DE FORMARE
PENTRU UN LOC DE MUNCĂ ÎN FABRICILE
GERMANE
Școala profesională „Kronstadt“
 Grup țintă: 15-16 ani, absolvenții de clasa a IX-a
 Durată școlarizare: 2 ani
 Pondere teorie/practică:
 anul I: 40% teorie, 60% practică în 13 companii partenere
 anul II: 25% teorie 75% practică în 13 companii partenere
 Fiecare elev primește bursă lunară de 400 RON, timp de 2 ani
 Locuri disponibile: 224
 Locația: fostul liceu “Rulmentul”
 Finalitate: Diplomă de calificare Nivelul II.
 Angajare: elevii au prioritate absolută la angajare în firmele
germane de la Brașov.
PROGRAMUL „FIT FOR FUTURE“
- Grup țintă: 17-18 ani, absolvenți de clasa a XI-a
- Practică în firmele germane: 1 săptămână
- Perioada: anual
- Locuri de practică:
67 pentru posturi cu studii superioare și 34 pentru meserii
- Școli participante: Liceul J. Honterus, Colegiul Naţional
A. Şaguna, Colegiul Naţional Dr. Ioan Meşotă, Colegiul
Naţional de Informatică, Colegiul Mircea Cristea, Colegiul
Transilvania, Colegiul Remus Răduleţ
- Finalitate: informarea și consilierea aspiranților la un loc
de muncă, intermedierea de locuri de practică în țară și
străinătate.

• DUVENBECK LOGISTIC - 300 angajați
- Transport, logistică
• LEINEWEBER RO SRL - 550 angajați
- Textile
• RHM PANTS - 800 angajați
- Textile
• SILNEF - 450 angajați
- Pază, reciclare
• SKS STAKUSIT RO - 140 angajați
- Tehnică de umbrire

î N V II T O R … . .

NOI INVESTIȚII ȘI FORMARE DE PERSONAL CALIFICAT
PENTRU FABRICILE GERMANE
Datorită implicării FDGR
și DWK, oamenii de afaceri
germani vor, în acest moment,
să investească şi să creeze
noi locuri de muncă la Braşov.
Este vorba de investiții / firme
germane mari care vor să vină
la Brașov. Efectul va fi crearea
a cel puțin 20.000 de locuri
de muncă moderne și bine
plătite, investiții de minim
Werner BRAUN - Preşedinte UN MILIARD DE EURO.
Clubul Economic German Braşov
Protocolul de negocieri nu
îmi permite în acest moment
să dau numele acestor investitori, dar pot să afirm că este
vorba de negocieri purtate cu firme germane din industria
constructoare de mașini, din industria aeronautică și nu
numai.
De asemenea vom crește numărul de locuri atât
în Școala de Formare Profesională Kronstadt, cât și în
Programul de practică “Fit for Future” și sperăm că vom
reuși din această toamnă și crearea unui curs de master cu
o structură specială, precum și programe de specializare
specifică cu universitățile brașovene.
Toate aceste programe sunt menite să recalifice forța
de muncă disponibilizată de pe marile platforme brașovene,
să pregătească tinerii în meserii de înaltă calificare, tineri
care pe perioada școlarizării au deja salariu iar la finalizarea
studiilor au locul de muncă garantat, astfel încât investitorii
care vor veni să aibă deja forța de muncă necesară.
Fabricile au nevoie de muncitori, maiștri, ingineri,
adevăraţi profesioniști, oameni calificați în sisteme
moderne, pregătiți pentru a ocupa cele 20.000 de noi locuri
de muncă pe care le vom crea în Brașov.
Werner Braun, Președintele
Clubului Economic German Brașov

„Oktoberfest” și „Turnirul Cetăților” sunt cele mai mari evenimente turistice din
România. Ele au fost concepute și organizate de Forumul Democrat al Germanilor,
Clubul Economic German și Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului
Braşov, sub conducerea lui Cristian Macedonschi.

OKTOBERFEsT

Ultima ediție a fost cea mai impresionantă din punct de vedere al numărului de
vizitatori. Iată câteva date:
• Perioada: 8 - 11 Septembrie 2011
• Participanți: Viceconsulul German din Sibiu, Primarul Brașovului,
Președintele Consiliului Județean Brașov, membri ai cluburilor germane
•
Oktoberfest în cifre: 4000 locuri în cort, 20 Loje VIP, aproximativ 100.000
vizitatori, s-au consumat peste 110.000 halbe de bere și peste 25.000
cârnați de Thüringen
•
•
•

•

TURNiRUL CETĂȚiLOR

Cea mai mare serie de evenimente medievale din România
6 evenimente medievale organizate în cetățile din: Brașov, Râșnov, Făgăraș,
Rupea, Feldioara, Bran
Activități: tabără medievală pentru tineret, grădiniță medievală, trupe de
teatru cu povești medievale, jocuri medievale, show-uri de echitație, muzică
medievală, meșteșuguri medievale, prezentare de costume, armuri, arme,
blazoane medievale
Turnirul cetăților în cifre: 165.000 vizitatori din țară și străinătate, 2.000.000
EURO atrași în regiune prin intermediul turiștilor români și străini veniți la
eveniment, gradul de ocupare a pensiunilor și hotelurilor din regiune a atins
un maxim istoric

Cele două evenimente au adus BRAȘOVUL
pe locul i din România ca număr de turiști.

Extras din buletinul de vot valabil
10 iunie 2012 pentru
Consiliul Local Braşov

