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Investim în România

Pentru a menţine o creştere econo-
mică de peste 5% şi pentru a o face mai
sustenabilă, este timpul să trecem de
la motorul creşterii economice bazată
pe consum, la motorul bazat pe investiţii.
Programul economic al PSD aduce creş-
terea economică în buzunarul românilor,
pentru ca mai mulţi oameni să facă parte
din clasa de mijloc.

Prin Fondul Suveran de Dezvoltare şi
Investiţii (FSDI) vrem să atragem circa
25 de miliarde în următorii ani pe care
să îi investim. FSDI este un instrument
care reprezintă unul dintre principalele
motoare de creştere economică în ţările

unde funcţionează (Polonia, Italia, Nor-
vegia). Începând cu 2018 va genera in-
vestiţii de 10, 18 (în 2019), respectiv 22
de miliarde de lei în 2020, un total de 50
de miliarde de lei care se transformă în
venituri la bugetul general consolidat
de 15 miliarde de lei. Fondul Suveran de
Dezvoltare va prelua în portofoliu toate
companiile de stat profitabile care au un
portofoliu de aproximativ 40 de miliarde
de lei, va emite dividende, va primi di-
vidende, pentru că acum ele merg la bu-
getul de stat, aproximativ 10 miliarde
de lei în patru ani vor veni la Fondul Su-
veran. Asocieri pentru realizarea unor
consorţii în vederea unor investiţii cu
fonduri de investiţii mari, cu bănci insti-
tuţionale cu care statul român are relaţii
vechi în valoare de 25 de miliarde de lei.
De asemenea, emitere de obligaţiuni în
valoare de 25 de miliarde de lei şi valo-
rificarea activelor complet neperforman-

te, undeva la 1 miliard de lei. Acest Fond
va investi în dezvoltarea unor capacităţi
de producţie în zonele defavorizate, zo-
nele unde au fost lichidate capacităţi de
producţie, în agricultură, în autostrăzi,
căi ferate de mare viteză şi în energie. 

Ne dorim o dezvoltare echilibrată în-
tre regiuni şi judeţe. Acum avem doar
10 judeţe puternice din punct de vedere
economic care produc peste trei sferturi
din cifra de afaceri a companiilor din Ro-
mânia şi din numărul de angajaţi. Pentru
ca, în anii care urmează, România să nu
mai fie ţara care oferă investitorilor
 argumentul forţei de muncă ieftine, 
ci argumentul forţei de muncă calificate,
a taxelor atractive.

Îndrăzneşte să crezi în România!
Marius Dunca 

Preşedinte PSD Braşov
Candidat PSD pentru Senat

Cod Unic AEP 11160007

Comandat de PSD, executat de SC BRAŞOVUL TĂU SRL, tiraj 5.000 de exemplare, Cod Unic AEP 11160007

Copilăria este cea mai
importantă etapă a vieţii.
Presărată de cântece, po-
veşti şi lumi imaginare,
niciunui copil nu trebuie
să-i lipsească, zilnic,
5 minute de poveste. 

Braşov TV relansează,
într-un nou format, pro-
iectul de suflet dedicat ce-
lor mici. De săptămâna
viitoare, de luni până vi-
neri, de la ora 19 şi 50 de
minute, aveţi ocazia să
participaţi la emisiunea
„5 minute de poveste”. 

Şi asta nu e tot! Emi-
siunea preferată a celor
mici pleacă în turneu în
şcolile din Braşov, în
 cursul lunii decembrie. 1

„5 minute de poveste”
într-un nou format

Au început filmările
pentru noul sezon al emi-
siunii „5 minute de poves-
te” – Un proiect de suflet
oferit de Braşov TV celor

mici dar, de ce nu, şi celor
mari. Zâne, prinţi, vrăji şi
cuvinte fermecate, toate îşi
dau întâlnire, seară de sea-
ră, numai la Braşov TV. 

Şi, în premieră, poves-
titorul nostru va ajunge în
toate şcolile braşovene şi
va interacţiona cu cei mici
chiar în timpul poveştilor.
„Ei, copiii, au mare ne-
voie de lumea basmului,
trăiesc din poveşti, com-
parativ cu adulţii, care
sunt preocupaţi de pro-
blemele existenţiale, co-
tidiene . Copiii au lumea
lor, imaginară, şi sigur,
prin basme le întărim
ima ginaţia. Asta ca ei să
poată călători cât mai
mult în lumea basmului
pentru că au nevoie de
aşa ceva, chiar şi acolo la
şcoală, de fapt, oriunde.”
a declarat povestitorul Eu-
gen Frîncu – realizatorul
emisiunii „5 Minute de
Poveste”. 11   1pag. 3

PREMIERĂ ABSOLUTĂ:
„5 minute de poveste”
în toate şcolile din Braşov
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Sesizare amânată privind
Legea conversiei creditelor
în franci elveţieni

Tot mai mulţi turişti aleg să-şi petreacă
vacanţa în România. Cel puţin asta arată datele
operatorilor din turism, care estimează că
anul 2016 are cea mai mare creştere din ul-
timul deceniu. 

Numărul de turişti, români şi străini, care
îşi petrec vacanţa în România a crescut cu
peste 65% în ultimii cinci ani, iar 2016 va fi
anul cu cea mai mare dezvoltare din ultimul

deceniu, consideră specialiştii din domeniu.
Numărul turiştilor care vizitează România de-
păşeşte 10 milioane, fapt ce confirmă că ape-
titul pentru ţara noastră ca destinaţie turistică
este din ce în ce mai mare. Piaţa de turism
intern are un potenţial mare de dezvoltare şi
resurse fantastice, multe dintre ele încă ne-
exploatate la nivelul maxim, iar trendul cres-
cător se va menţine şi în anii următori.  R.I.

România, destinaţie de top Preţurile alimentelor 
devin... transparente

Consiliul Concurenţei
va lansa pe 24 noiembrie
Monitorul Preţurilor. Plat-
forma online unde vor pu-
t e a  f i  a f l a t e  p r e ţ u r i l e
produselor de bază co-
mercializate de cei mai

mari retaileri din industria
alimentară va fi disponi-
bilă pentru toţi clienţii in-
t e r e s a ţ i .  Î n  p r o i e c t  a u
intrat toţi marii comer-
cianţi alimentari. 

R.I.

Braşovul, Sibiul şi Sighi-
şoara, cele mai atractive
destinaţii de city-break.
Cel puţin asta reiese
dintr-un studiu realizat
de o companie de rezer-
vări online.

Vacanţele în Braşov, Sibiu,
Sighişoara şi Cluj rivalizează,
în opinia românilor, cu cele
oferite de marile capitale eu-

ropene, aproximativ 35% din-
tre români preferând România
că destinaţie de city-break,
conform unui studiu realizat
de un portal de rezervări on-
line. 

Pentru aproximativ 43%
dintre români pe lista desti-
naţiilor favorite pentru petre-
cerea unui city-break se află
oraşele din străinătate, precum
Praga, Barcelona şi Roma. R.I.

LUNI
07:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII
07:30 BOX OFFICE
08:00 MUSIC NEWS
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
15:30 ZODIAC
16:30 TE VEDE BRAŞOVUL (R)
18:00 ŞTIRI
18:30 iSPORT

19:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRAŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 ŞTIRI
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 ŞTIRI

21:30 iSPORT  (R)
22:00 ŞTIRI 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 iSPORT (R)
01:00 ŞTIRI
01:30 VALEA PRAHOVEI TV

MARŢI
07:00 ŞTIRI
07:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
08:00 iSPORT (R)
08:30 ŞTIRI
09:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
12:30 FĂGĂRAŞUL TVD
13:00 ŞTIRI
13:30 BRAŞOVUL ACTUAL
14:00 TORTUL DE CIOCOLATĂ
15:00 SPORT
15:30 MUSIC NEWS
16:00 BOX OFFICE
16:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
17:00 ZODIAC
18:00 ŞTIRI
18:30 BRAŞO-
VUL ÎN DIRECT
19:00 ŞTIRI 
FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRA-
ŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 ŞTIRI
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 ŞTIRI
21:30 BRAŞOVUL IN DIRECT (R)
22:00 ŞTIRI 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT (R)
01:00 ŞTIRI
01:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
02:00 VALEA PRAHOVEI TV

MIERCURI
07:00 ŞTIRI

07:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
08:00 BRAŞOVUL ÎN DIRECT (R)
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
12:30 FĂGĂRAŞUL TVD
13:00 ŞTIRI
13:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
14:00 VALEA PRAHOVEI TV
16:30 TE VEDE BRAŞOVUL (R)
18:00 ŞTIRI
18:30 iSPORT (R)
19:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRAŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”

20:00 ŞTIRI
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 ŞTIRI
21:30 MUSIC NEWS
22:00 ŞTIRI 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 VALEA PRAHOVEI TV

JOI
07:00 ŞTIRI
07:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
08:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
12:30 FĂGĂRAŞUL TVD
13:00 ŞTIRI
13:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
14:00 VALEA PRAHOVEI TV
16:00 iSPORT (R)
16:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT (R)
17:00 TORTUL DE CIOCOLATĂ
18:00 ŞTIRI
18:30 EXCLUSIV

19:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRAŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 ŞTIRI
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 ŞTIRI
21:30 EXCLUSIV (R)
22:00 ŞTIRI 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 EXCLUSIV (R)
01:00 VALEA PRAHOVEI TV

VINERI
07:00 ŞTIRI
07:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
08:00 EXCLUSIV (R)
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
12:30 FĂGĂRAŞUL TVD
13:00 ŞTIRI
13:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
14:00 EXCLUSIV (R)
14:30 BRAŞOVUL IN DIRECT (R)
15:00 VALEA PRAHOVEI TV
16:00 MUSIC NEWS
16:30 EXCLUSIV (R)
17:00 ZODIAC
18:00 ŞTIRI
18:30 POLITICA LA RĂSCRUCE

19:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRAŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 ŞTIRI
20:30 BOX OFFICE
21:00 ŞTIRI
21:30 POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
22:00 ŞTIRI 
22:30 MUSIC NEWS
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 VALEA PRAHOVEI TV

SÂMBĂTĂ
09:00 RETROSPECTIVA FĂGĂRAŞ
09:30 ŞTIRI
10:00 POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
10:30 MUSIC NEWS
11:00 TORTUL DE CIOCOLATĂ
12:00 BOX OFFICE
12:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
16:00 MUSIC NEWS
16:30 BRAŞOVUL IN DIRECT (R)
17:00 RETROSPECTIVA 

SĂPTĂMÂNII
17:30 EXCLUSIV (R)
18:00 ZODIAC

19:00 RETROSPECTIVA 
SĂPTĂMÂNII 

19:30 MUSIC NEWS
20:00 RETROSPECTIVA 

„5 MINUTE DE POVESTE”
20:30 BOX OFFICE
21:00 RETROSPECTIVA 

SĂPTĂMÂNII 
21:30 ZODIAC
22:30 MUSIC NEWS
23:00 POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
23:30 BOX OFFICE
00:00 VALEA PRAHOVEI TV

DUMINICĂ
08:00 RE-
TROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNII
08:30 VA-
LEA PRAHO-
VEI TV
(retransmisie)
10:00 BOX OFFICE
10:30 MUSIC NEWS
11:00 RETROSPECTIVA 

„5 MINUTE DE POVESTE” 
11:30 TE VEDE BRAŞOVUL

13:00
TORTUL DE
CIOCOLA-
TĂ
14:00
MUSIC
NEWS

14:30 RETROSPECTIVA 
SĂPTĂMÂNII

15:00 BOX OFFICE
15:30 RETROSPECTIVA 

FĂGĂRAŞ
16:00 VALEA PRAHOVEI TV
17:30 MUSIC NEWS
18:00 BOX OFFICE
18:30 ZODIAC
19:30 RETROSPECTIVA 

SĂPTĂMÂNII
20:00 POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
20:30 MUSIC NEWS
21:00 BOX OFFICE 
21:30 TE VEDE BRAŞOVUL (R)
23:00 EXCLUSIV (R)
23:30 POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
00:00 VALEA PRAHOVEI TV 

Producţiile Braşov TV, pe frecvenţa Mix 2PROGRAM Braşov      TV

City-break la Braşov

Vânzările de tichete cadou
de Crăciun emise în acest
an vor creşte cu 35% faţă de
nivelul din anul 2015. Asta
estimează una dintre cele
mai mari companii din do-
meniu. Cele mai multe com-
panii care acordă tichete

cadou provin din Bucureşti-
Ilfov, Nord-Est şi Centru,
iar cele mai multe tichete
cadou se acordă de Crăciun
şi Paşte, de 8 Martie şi 1 Iu-
nie – în această succesiune.
Firmele mai acordă tichete
cadou atunci când organi-

zează campanii de marke-
ting sau evenimente de pro-
tocol. 

În ceea ce priveşte secto-
rul de activitate al compa-
niilor care acordă tichete
cadou, cele mai multe acti-
vează în domenii precum in-
dustrie, comerţ, servicii,
construcţii şi transporturi,

arată un studiu reprezentativ
la nivel naţional, realizat de
una dintre cele mai mari
companii din domeniu pe un
eşantion de 740 de compa-
nii, inclusiv clienţi ai celor-
lalţi emitenţi de tichete.
Marja de eroare a studiului
este de +/– 2,8%, au expli-
cat oficialii companiei. R.I.

.com

Mai multe tichete cadou

Judecătorii Curţii Constituţionale
au decis să amâne pentru 18 ianuarie
pronunţarea unei decizii privind Legea
conversiei creditelor în franci elveţieni
la cursul de la data contractării cre-
ditelor. Sesizarea Guvernului, prin
care a fost introdusă posibilitatea
conversiei creditelor în franci elveţieni
la cursul istoric s-a aflat pentru prima
dată pe ordina de zi a şedinţei de plen
a CCR, însă Curtea a decis amânarea

deciziei. Sesizarea a fost făcută de
Guvern pe 24 octombrie, după adop-
tarea de către Parlament a legii care
prevede conversia creditelor în franci
elveţieni la cursul de la data acordării.
Executivul consideră că legea ope-
rează retroactiv, dar a dat aviz pozitiv
proiectului în condiţiile în care ar fi
fost incluse mai multe prevederi cu
caracter social, precum un grad de
îndatorare şi un plafon.    R.I.

O nouă suplimentare
Programul „Rabla” primeşte o su-

plimentare de 3.538 de vouchere, în
valoare de aproximativ 23 de milioa-
ne de lei, iar termenul pentru depu-
nerea dosarelor de către persoanele
fizice şi juridice se prelungeşte până
la data de 15 decembrie 2016. Aceas-
ta este a treia suplimentare a pro-

gramului din 2016, după cele din
iulie şi octombrie. Potrivit ministe-
rului de resort, notele de înscriere
vor putea fi introduse de producătorii
validaţi începând cu 23 noiembrie,
ora 12:00, iar facturile aferente aces-
tora vor fi emise numai începând cu
data de 9 decembrie 2016.        R.I.

Toate veniturile 
trebuie declarate

Cei care au venituri din chirii tre-
buie să depună la ANAF Declaraţia
220 în cel mult 30 de zile de la în-
cheierea contractului. Asta a decis
Administraţia Fiscală, care doreşte
astfel să reducă frauda din acest do-
meniu. 

Persoanele care obţin venituri din
chirii trebuie să depună la Fisc, în

maximum 30 de zile de la încheierea
contractului de închiriere a imobilului,
Declaraţia 220 privind venitul estimat
sau norma de venit, odată cu înre-
gistrarea contractului la ANAF. Este
obligatorie încheierea unui astfel de
contract dacă proprietarul încasează
bani din cedarea dreptului de folo-
sinţă asupra imobilului.   R.I.



ACTUALITATE2016 3
.com

continuare din pag. 1

Primii oaspeţi
Primii copii care au intrat

în studioul emisiunii „5 mi-
nute de poveste” au fost ele-
vii clasei a III-a C de la Şcoa-
la generală numărul 27 din
Braşov. Au participat la fil-
mările pentru realizarea pri-
melor 5 episoade, care se vor
difuza în săptămâna 28 no-
iembrie – 2 decembrie, în
fiecare seară, de la ora 19 şi
50 de minute. 

Iată cum au decurs filmările
şi ce părere au cei mici. „Este
pentru prima dată când
ajung într-un studio. Mi-a
plăcut totul aici! Poveştile şi
atmosfera de aici sunt extra-
ordinare!” ne-a spus un elev.

„Cel mai mult mi-au plăcut
poveştile, dar şi decorul este
foarte frumos. Modul în care
au fost spuse poveştile e...”
ne-a spus un alt elev care a
asistat la filmările noului sezon
„5 Minute de Poveste”.

Caravana „5 Minute de
poveste” ajunge în şcoli

Poveşti clasice ori noi, per-
sonaje pe care le ştiţi sau pe
care urmează să le descope-
riţi, toate vă aşteptă doar aici,
la Braşov TV, în compania
povestitorului nostru, Eugen
Frâncu, la „5 Minute de Po-
veste”. 

În cursul lunii decembrie,
caravana poveştilor va ajunge
în fiecare şcoală din Braşov.

Braşov TV

PREMIERĂ ABSOLUTĂ:
„5 minute de poveste” 
în toate şcolile din Braşov

Metode aplicabile şi con-
crete prin care politicul şi
administraţia publică locală
pot spijini mediul de afa-
ceri. Asta şi-a propus să
identifice dezbaterea orga-
nizată de Uniunea Naţiona-
lă a Patronatului Român, la
care au fost invitaţi şi can-
didaţii la alegerile parla-
mentare. 

Tema „România încotro”
a stat la originea discuţiei
dintre politicieni şi mediul

de afaceri din Braşov. Can-
didaţii au explicat cum in-
tenţionează să sprijine oa-

menii de afaceri în cazul în
care vor ajunge în Parla-
mentul României. 

P o t r i v i t
Uniunii Na-
ţionale a Pa-
t r o n a t u l u i
Român din
Braşov, par-
l a m e n t a r i i
unui judeţ ar
trebui să re-
prezinte inte-
resele mediu-

lui de afaceri, atât în raport
cu forul legislativ, cât şi în
raport cu Guvernul.    M.S.

Întâlnire candidaţi – oameni de afaceri

Braşovenii sunt bun platnici. O arată
cifrele! Gradul de încasare al taxelor şi im-
pozitelor pe anul 2016 este, deja, de peste
95%. Comparativ cu 2015, până la această
dată a anului, încasările sunt mai mari cu
opt milioane de lei. 

Reprezentanţii Admi-
nistraţiei Fiscale estimea-
ză că încasările vor ajunge
la 100% până la finalul
anului. Până acum, la bu-
getul local au ajuns 193
de milioane de lei din to-
talul estimat de 195 de
milioane. Anul trecut, la
această dată taxele şi im-
pozitele achitate ajun-

geau la 185 de milioane de lei. Taxele şi
impozitele pentru braşovenii care nu-şi
renovează clădirile degradate ar putea
creşte, anul viitor, cu până la 500%. Cel
mai probabil, în 2017, primele încasări se
vor face pe data de 9 ianuarie. M.S.

Încasări mai mari la bugetul local

Noua lege a aeroportului In-
ternaţional Braşov – Ghimbav
a fost publicată în Monitorul Ofi-
cial. Actul normativ, care lămu-
reşte situaţia juridică a terenului
unde se va construi aeroportul,
fusese promulgat la mijlocul
acestei luni de către preşedintele
Klaus Johannis. 

În acest moment, nu mai
există niciun im pediment pentru
auto rităţile judeţene să finali-
zeze cel mai important proiect
de infrastructură al judeţului.
În 2009, Consiliul Judeţean a

primit, pentru o perioadă de
cinci ani, în administrare, o su-
prafaţă de teren de 200 de hec-
tare, pentru realizarea acestui
obiectiv. Cum termenul a expirat
în 2014, terenul a revenit în ad-
ministrarea Institutului Carto-
fului. În consecinţă, a fost nevoie
de un nou proiect avizat de Par-
lament prin care terenul să se
întoarcă la Consiliul Judeţean.
Noua lege nu prevede nicio pe-
rioadă de timp în care autorită-
ţile judeţene pot administra cele
200 de hectare.                  M.S.

Legea aeroportului, 
în Monitorul Oficial

Remus Borza, premiat de două ori într-o săptămână la 
Gala Ziarul Financiar 2016 şi Gala BURSA „Învingătorii Crizei”

Două premii de excelenţă în
afaceri în doar o săptămână.
Performanţa îi aparţine lui Re-
mus Borza, cel care a coordo-
nat proiectul insolvenţei Hi-
droelectrica. Astfel, acesta a
devenit „Omul Anului în Ener-
gie” în cadrul Galei „Învingă-
torii Crizei”, eveniment orga-
nizat de Grupul de Presă
Bursa. Mai mult, la interval de

câteva zile, în cadrul Galei Zia-
rul Financiar 2016, Hidroelec-
trica a devenit „cea mai valo-
roasă companie din România”,
premiul fiindu-i înmânat ace-
luiaşi Remus Borza.

Remus Borza, 
omul anului în energie 

În data de 17 noiembrie
2016, la Palatul Parlamentului
a avut loc „Gala Învingătorii
Crizei” , eveniment organizat

de Grupul de Presă BURSA
cu sprijinul Comisiei pentru
Buget, Finanţe şi Bănci a Ca-
merei Deputaţilor. Analiştii
din cadrul grupului de presă
BURSA au realizat mai multe
topuri, pe baza rezultatelor fi-
nanciare obţinute de compa-
nii, în perioada 2008-2015.
Remus Borza a fost premiat
în cadrul galei, devenind omul

anului în energie. Atfel, s-a
dovedit încă o dată faptul că
insolvenţa Hidroelectrica a de-
venit un model aspiraţional nu
doar pentru companii ale sta-
tului, cât şi pentru companii
private. 

Hidroelectrica, 
cea mai valoroasă 
companie din România

În cadrul Galei Ziarului Fi-
nanciar 2016 de ieri seară au

fost premiate cele mai valo-
roase companii, cele mai mari
investiţii din piaţă, dar şi cele
mai spectaculoase evoluţii din
mediul de afaceri românesc.
După un deceniu de suprema-
ţie OMV Petrom, Hidroelec-
trica devenit „cea mai valoroa-
să companie din România”.
Remus Borza a primit marele
premiu. 

„Parcursul Hidroelectrica
a fost unul sinuos, extrem de
dificil. Am recurs la multe
sacrificii ca să ajungem azi
aici. Am preluat acum 4 ani
cea mai îndatorată companie
din România, cu peste 1 mld.
de Euro datorii. În 2016,
acum vreo 4 luni de zile, am

redat-o ţării şi celor 2 acţio-
nari cu 0 datorii, o premieră
în economia postdecembristă
a României. Am preluat o

companie pe pierderi de 170
mld. de euro, în 2016 am re-
dat-o statului şi ţării ca o
companie profitabilă, asta
înseamnă anual un profit de
500 milioane de euro din ex-
ploatare. Am preluat-o în
2012 cu o trezorerie netă ne-
gativă de 763 de milioane de
lei şi am lăsat-o cu 1.8 mld
de lei în conturile societăţii.
Anul trecut a obţinut un pro-
fit operaţional EBITDA de
68% din cifra de afaceri , iar
anul acesta ne-am propus un
profit operaţional EBITDA
de 69% din cifra de afaceri,
adică un profit bugetat de
1.4 mld de lei. Cu siguranţă,
performanţele reuşite de Hi-

droelectrica sunt de neegalat.
La nivel mondial, Hidroelec-
trica este singura societate
în insolvenţă care a reuşit să

plătească dividende. Mai
mult, în 4 ani, compania a
trecut de la pierderi de 170
mld de euro la un profit
anual de 500 de milioane de
euro din exploatare”, a de-
clarat Remus Borza.

NU politizării
companiilor de stat:
„Managementul
companiilor de stat nu
trebuie încredinţat
exclusiv pe bază de
carnet de partid!”

Cu prilejul celor două gale
la care a fost premiat, candi-
datul ALDE Braşov la Ca-
mera Deputaţilor a tras un
important semnal de alarmă
legat de politizarea manage-
mentului companiilor de stat.
„Hidroelectrica este dovada
vie că există viaţă şi după in-

solvenţă. Am ştiut că aceasta
va face istorie. Insolvenţa
Hidroelectrica a arătat care
este potenţialul real al com-
paniilor statului, că şi ele
pot să genereze încredere,
stabilitate şi profit, dacă sunt
 administrate corect, dacă
managementul acestor com-
panii este încredinţat unor
oameni recomandaţi de
competenţe profesionale, de
moralitate, de capabilităţi
manageriale şi nu exclusiv
de carnetul de partid. Sper
ca lucrul ăsta să-l înţeleagă
şi statul, să depolitizeze com-
paniile de stat. Atlfel, vor fi
condamnate la arierate şi şo-
maj. Companiile de stat re-
prezintă veritabile motoare
de creştere economică şi pi-
loni de stabilitate socială”,
a încheiat Remus Borza. 

Comandat de ALDE, executat de SC BRASOVUL TAU SRL, tiraj 5.000 de exemplare, cod unic AEP 11160008



Condusul poate fi o ex-
perienţă destul de obo-
sitoare care necesită un
câmp vizual optim şi o
focalizare cât mai preci-
să. Pe lângă timpul pe
care îl petrecem la birou,
acasă sau în compania
prietenilor, mulţi dintre
noi petrecem o mare
parte din zi şi la volan. 

Schimbarea vremii şi con-
diţiile neprietenoase ale
acesteia afectează vederea
considerabil mai ales când
suntem la volan. Lumina sla-
bă din timpul nopţii, ceaţa,
vremea ploioasă sau zăpada
pot deteriora experienţa con-
dusului, şi pe lângă discon-

fort pot cauza şi pericole. În
medie, 83% dintre purtătorii
de ochelari sunt şoferi, şi ex-
perienţa acestora la volan
implică de cele mai multe
ori nesiguranţă dar şi stress
mai ales în condiţii dificile
ale vremii sau pe timp de
noapte. 

Este timpul ca lentilele
ochelarilor să preia sarcina
dificilă de a oferi o vedere
impecabilă la volan. 

Pupila ochiului reacţionea-
ză la intensitatea luminii din
mediul înconjurător, în spe-
cial în cazul luminii care intră
direct în ochi. În cazul luminii

diurne, diametrul pupilei este
mic, iar în timpul nopţii sau
la lumină slabă pupila are di-
mensiuni medii. Astfel, per-
cepţia spaţiului şi aprecierea
corectă a distanţei devine di-
ficilă în timpul şofatului
atunci când este ceaţă, plouă,
în zile întunecate sau noaptea. 

Lentilele inovative Zeiss
denumite DriveSafe, iau în
calcul aceste schimbări ale
pupilei în condiţii diferite de
iluminare, oferind prin urma-
re o vedere îmbunătăţită.
Zeiss a efectuat un studiu îm-
preună cu Institutul de Cer-
cetare al Universităţii din
Stuttgart, studiindu-se exact
zonele la care au nevoie şo-
ferii să vadă cel mai clar. 

Pe lângă aceste calităţi
 extraordinare ale lentilelor
Drive Safe, Zeiss a plusat prin
îmbunătăţirea lentilelor prin
inovarea unui tratament apli-
cat pe lentile special destinat
pentru reflexiile luminii pe
timp de noapte. Acesta scade
efectul de strălucire cu până
la 64%, şi astfel farurile ma-
şinilor care vin din sens opus
nu vor mai crea disconfort. 

Bordul maşinii dar şi pa-
noul de comenzi este foarte
important în timpul şofatului,
şi implicit o vedere clară asu-
pra acestuia. Lentilele Drive-
Safe oferă purtătorilor o
vedere cu 34% îmbunătăţită
asupra bordului, şi cu 14%
mai bună la distanţă. 

Cui i se potrivesc 
aceste lentile?

În mod ideal, oricine simte
discomfort în timpul condu-
sului, dar şi cei care călătoresc
sau conduc frecvent. Datorită
faptului că DriveSafe repre-
zintă o îmbunătăţire a lenti-
lelor, destinate oricăror nevoi
vizuale ale purtătorilor, aceste
lentile sunt o opţiune exce-
lentă pentru oricine doreşte o
vedere impecabilă şi lipsită
de străluciri deranjante.

Viaţa este un dar valoros
pentru fiecare dintre noi, iar
starea de sănătate reprezintă
bunul cel mai de preţ al omu-
lui.

O persoană ameninţată de
o boală are anumite păreri,
caracter, inteligenţă, ereditate,
temeri proprii, un orizont so-
cio-cultural propriu, iar acestă
persoană are atitudini diferite
vizavi de boală, precum şi faţă
de echipa medicală: încrede-
re/neîncredere, teamă, sim-
patie, dispreţ, însă tratamentul
şi implicarea este de dorit să
fie necondiţionate de toate
acestea. 

Aşadar, este important ca
asistentul medical să fie co -

nectat la starea actuală a pa-
cientului, la posibilitatea lui
de înţelegere şi să o comple-
teze cu elemente de sprijin
pentru a influenţa pozitiv
evoluţia bolii.

În relaţia asistent medical–
pacient psihologia se ocupă
de tot ce reprezintă domeniul
psihicului, funcţionarea op-
timă mentală a bolnavului ori
acelora care ocupă o funcţie
de îngrijire a bolnavului. Psi-
hologia recomandă abordarea
holistică a bolnavului, atât în
cursul examenului medical,
cât şi pe parcursul întregii re-
laţiei terapeutice. 

Definiţia dată de Pavlov
despre psihologia medicală:
„Disciplina ce analizează ră-
sunetul subiectiv al bolii şi tra-
tamentului” este relevantă şi
plină de conţinut mai ales
dacă putem considera că boa-
la poate fi văzută prin cele
3 laturi ale sale: bio-psiho-so-
cială. 

O disciplină din ce în ce
mai actuală având o pondere
tot mai crescută a factorului
psihic cu privire la explica-
rea cauzelor bolii, este psi-
hosomatica care alături de
medicină, se preocupă de
optimizarea actului medical
folosind un alt tip de abor-
dare. 

Aşadar, putem afirma că
factorul psihic implicat în ge-

neza bolii, ca şi în procesul
psihoterapeutic, este în mod
evident dependent de factorul
social.

Comunicarea eficientă cu
pacientul se dovedeşte a fi de
un real folos, atunci când asis-
tentul medical explică scopul
şi natura intervenţiilor, echi-
librează psihic pacientul
 familiarizându-l cu mediul
ambiant, asigurându-i un me-
diu liniştit şi administrându-i
medicaţia recomandată de
medic. 

La fel de important în actul
medical îl reprezintă climatul
socio-familial şi socio-profe-

sional în care acţionează pa-
cientul, dar şi cunoaşterea şi
evoluţia modificărilor psihice
ale bolnavului, induse de boa-
lă, precum şi particularităţile
personalităţii acestuia.

Este ştiut faptul că atât bol-
navul, cât şi asistentul me -
dical, concluzionează drept
finalitate a actului medical
evaluarea clinică a pacientu-
lui, fără a include mijloace te-
rapeutice necesare ameliorării
stării de sănătate cu privire la
domeniul relaţiei interperso-
nale asistent medical-pacient.

Relaţia psihologică asistent
medical-pacient este de dorit

să fie una de respect, de răs-
puns prompt, onest şi cu în-
ţelegere la diferite nevoi şi
cereri faţă de actul medical.

Asistentul medical este de
dorit să aibă conştiinţa etică
a actului medical, un com-
portament plin de devota-
ment, înţelegere empatică
faţă de pacient şi suferinţa
acestuia, acceptare reciprocă,
o atitudine de înţelegere şi
dispo nibilitate faţă de pa-
cient, supraveghere, ajutor,
îngrijirea pacientului, iar din-
colo de aplicarea tratamen-
tului, să existe o comunicare
psihologică sau de consiliere

cu bolnavul, pentru a-l putea
ajuta să-şi exprime trăirile,
emoţiile pe care acesta le in-
teriorizează.

În concluzie, competenţa
profesională se demonstrează
prin cunoştinte teoretice apro-
fundate, dar şi prin capacita-
tea creatoare de îngrijire
individualizată, personalizată,
care să protejeze creierul pa-
cientului de alarma afectiv-
senzorială produsă de boală
şi  reprezintă  adevărata
 chemare în profesia de asis-
tent medical.

O săptămână excelentă
 tuturor!
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Mai sunt doar câteva
zile până când se va des-
chide salonul de Carte
Bookfest de la Braşov.
Mii de cărţi, zeci de pro-
iecţii gratuite de filme
dar şi multe alte surpri-
ze, de toate acestea vor
avea parte braşovenii
care vor participa la cea
de a doua ediţie a salo-
nului de carte. 

Timp de 4 zile, Braşovul se
va transforma într-un adevărat
centru cultural. O mulţime de

surprize plăcute îi aşteaptă pe
vizitatorii celei de a doua edi-
ţii a Salonului de Carte Book-
fest Braşov, care va avea loc
săptămâna viitoare, de pe 1
pe 4 decembrie, la Aula Uni-
versităţii Transilvania. 

„În primul rând publicul
braşovean este invitat, acesta
este cel mai important dintre
invitaţii pe care îi avem la
Bookfest. Evident îi oferim
suficiente motive vizitatoru-
lui braşovean să ajungă la
Bookfest. La eveniment aveţi
ocazia să vă întâlniţi cu cele

mai bune cărţi dar şi cu cei
mai relevanţi autori”, a de-
clarat Mihai Mitrică, director
executiv Bookfest 2016 . 

Ultimul eveniment cultural
de amploare al anului propu-
ne o sărbătoare completă a
cărţii şi aduce la Braşov peste
10.000 de volume, inclusiv
noutăţile relevante ale sezo-
nului. Vor avea loc şi întâlniri
cu autori români şi interna-
ţionali îndrăgiţi, precum şi
proiecţii gratuite de film. 

„Facultatea de Litere are
un program de lansări, con-

centrat mai ales în ziua de
sâmbătă, care este apogeul
târgului. De altfel ca în cazul
oricărui târg de carte, fluxul
cel mai mare de vizitatori este
sâmbăta. Vom avea lansarea
unor cărţi apărute la editura
Universităţii, scrise de scrii-
tori universitari, dar şi de stu-
denţii masteranzi”, a declarat
Conf. univ. dr. Adrian Lăcă-
tuş, decan al Facultăţii de Li-
tere Braşov. 

Accesul publicului va fi
gratuit la toate evenimentele
din cadrul Bookfest. @@R.I.

13 lei şi 50 de bani ! Este
cel mai mic preţ la Braşov
pentru carnea de porc!
Scump, spun gospodinele
care deja au început să îşi
facă socotelile pentru masa
Crăciun. Şi anul trecut pre-
ţul a fost la fel, însă cumpă-
rătorii spun că sperau la o
ieftinire. 

Peste câteva săptămâni
vom fi în febra pregătirilor
pentru masa de Crăciun.
Braşovenii precauţi au înce-
put deja să prospecteze pia-
ţa. Şi pentru ca totul să fie
ca la carte, de pe masa de

Crăciun nu poate lipsi cea
mai bună ... legumă, carnea
de porc. Aşa că magazinele
au început deja să-şi adap-
teze oferta pentru cererea
de pe piaţă.

Chiar dacă oferta este di-
versificată, braşovenii nu se
prea înghesuie la cumpără-
turi. Pentru unii preţurile
sunt totuşi prea mari. Până
de sărbători preţurile ar pu-
tea să mai scadă. Totuşi de
pe acum, magazinele se în-
trec în oferte care mai de
care mai atractive, cererea
este destul de mică. @ R.I.

La Braşov există doze
suficiente de vaccinul an-
tigripal. Direcţia de Sănă-
tate Publică a primit la
început săptămânii trecute
3.500 de doze de la Minis-
terul Sănătăţii.

În ultima lună, peste
5.000 de braşoveni s-au
vaccinat gratuit. Pentru
acest sezon rece, Braşovul
a cerut de la Ministerul Să-

nătăţii 44,545 de doze de
vaccin antigripal. 9.000 au
ajuns deja, iar aproape
5.100 au fost administrate. 

În ultima săptămână însă
mulţi braşoveni au avut vi-
roze. În săptămâna 14-20
noiembrie, 305 braşoveni
au fost diagnosticaţi cu
pneumonii, iar 55 dintre
acestea au avut nevoie de
internare. @@@@ M.S.

Mii de braşoveni s-au
vaccinat împotriva gripei

Aplicaţie despre troiţele din Schei
Istoria troiţelor din Scheii Braşo-

vului va fi accesibilă de acum şi în
format digital. Cu ajutorul unei apli-
caţii pe care o puteţi accesa de pe
telefonul mobil, oricine poate afla
informaţii despre 50 de troiţe şi mo-
numente din tot municipiul Braşov.
Proiectul cultural „Troiţele din Scheii
Braşovului – patrimoniu pentru vii-
tor” are o valoare de aproape 52.000
de lei şi este finanţat de Consiliul
Judeţean. 

Din orice colţ al Braşovului puteţi
afla printr-un singur click cum şi mai
ales în cât timp puteţi ajunge să vizi-
taţi o troiţă. Proiectul nu conţine doar
aplicaţia pentru telefonul mobil. S-a
mai realizat un clip filmat cu o dronă
despre cele mai importante obiective
culturale din municipiu. Au fost ti-
părite 2.500 de pliante în limbile ro-
mână şi engleză, 2.000 de cărţi poştale
şi s-au montat 10 panouri de infor-
mare despre aplicaţia IT. @@ M.S.

Surpriză pentru braşovenii
care au circulat cu autobuzul
pe linia 17

Braşovenii care au călătorit
săptămâna trecută cu autobuzul
pe linia 17, între Noua şi Livada
Poştei, au avut parte de o sur-
priză foarte plăcută. Agitaţia de
dimineaţă şi stresul de la prima
oră au fost înlocuite cu scrisori
redactate... manual. Scrisori pli-
ne de dragoste, menite să le facă
ziua mai frumoasă braşovenilor. 

Două tinere curajoase din Bu-
cureşti au pus în practică, la în-
ceputul anului 2014, proiectul
„Livrez Dragoste”, prin care fac
tot posibilul să aducă zâmbetul
pe buzele celor din jur cu ajutorul
unor scrisori caligrafice, ca pe

timpuri. Braşovul este al doilea
oraş, după Bucureşti, unde s-a pus
în practică acest proiect. Cei care
au mers cu autobuzul 17 au găsit
300 de astfel de scrisori. Toţi au
fost impresionaţi să citească cele
câteva rânduri redactate acum
mai bine de 20-30 de ani. 

Printre altele,  proiectul
 „Livrez dragoste” îşi propune
să readucă la viaţă plăcerea şi
importanţa scrisului de mână.
Şase tineri au redactat, în două
săptămâni, cele 300 de scrisori.
Mai multe detalii despre acest
proiect puteţi afla de pe site-ul
www.livrezdragoste.ro. @M.S.

Transport gratuit cu trenul
Transport gratuit, pe

calea ferată, pentru toţi
elevii şi studenţii care
vor să voteze la alegerile
parlamentare din 11 de-
cembrie 2016. Minis -
terul vrea eliberarea
biletului pe baza actului
de identitate şi a carne-
tului de elev sau student.

Ministerul Transpor-
turilor intenţionează să
ofere transport gratuit
pe calea ferată elevilor
şi studenţilor care vor să
voteze la alegerile par-
lamentare din data de
11 decembrie .  Mai
exact, se va acorda o că-
lătorie gratuită pe calea
ferată dus – întors, din

localitatea unde elevii
sau studenţii se află la
studii şi până în locali-
tatea de domiciliu. 

Măsura vizează bile-
tele pentru trenuri regio
şi InterRegio, clasa a
II-a, în perioada 10-11
decembrie 2016. Este
obligatorie procurarea
atât a biletului pentru
dus, cât şi pentru întors.
Călătoria de întoarcere
se va efectua în ziua de
11 decembrie 2016, ast-
fel încât în data de 12
decembrie 2016 elevii
şi studenţii care benefi-
ciază de această facili-
tate să fie prezenţi la
cursuri. @@@@ R.I.

.com

Bookfest, în linie dreaptă

În săptămâna altfel, micu-
ţii clasei a 2-a C de la Şcoala
Generală numărul 5 din Bra-

şov au vizitat redacţia de ştiri
Braşov TV. Au avut ocazia
să afle cum se produce un

jurnal cap coadă şi mai mult
au avut ocazia să viziteze
studioul de înregistrări. 

Prompterul a fost cel care
le-a atras atenţia. Cel mai
amuzant moment al vizitei a
fost în studioul ştirilor când
cei mici au încercat pentru
prima dată să citească de pe
prompter un text la prima
vedere. 

După ce au fost înregis-
traţi şi au citit intro-urile şti-
rilor, cei mici au văzut şi
cum se montează o ştire şi
prin câte mâini trece până
ajunge în starea finală şi este
difuzată la televizor. @P.P.

„Săptămâna altfel”, la Braşov TV

Carnea de porc, 
la mare... preţ la Braşov
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Stimulente financiare
pentru medicii din Bra-
şov. Asta ar trebui să
aprobe consilierii jude-
ţeni la şedinţa de plen
programată în această
săptămână. 

Propunerea de acorda-
re a unor bonusuri pen-
tru cadrele medicale vine
din partea consilierului
judeţean Florin Orţan,
me d ic  ca rd io log  ş i
membru al Comisiei pentru
Sănătate, Protecţia Copilu-
lui şi a Persoanelor Adulte
cu Handicap din Consiliul
Judeţean. Dacă propunerea
medicului Orţan va fi apro-
bată în plenul C.J. Braşov,
se vor acorda, pentru înce-
put, opt astfel de stimulente
financiare, fiecare în valoa-
re de 300 de euro lunar, pe
o perioadă de 24 de luni.

Legea permite 
acordarea stimulentelor

„Pe data de 3 octombrie
a fost promulgată o lege
care dă posibilitatea auto-
rităţilor locale care au în

subordine spitale să acorde
stimulente financiare, în
limita a două salarii mini-
me pe economie, persona-
lului medical deficitar. Am
depus în acest sens, la Con-
siliul Judeţean, o documen-
taţie din partea Comisiei de
Sănătate şi sperăm că în
următorul plen o să intre.
Consiliul Judeţean este
obişnuit să aloce bani pri-
măriilor pentru asfalt, bor-
duri, canalizări, apă, care
sunt foarte importante,
însă trebuie să avem grijă
în aceeaşi măsură şi de să-
nătatea comunităţii.” a ex-
plicat Florin Orţan.

În 2017, bonusuri şi pentru
infirmiere şi îngrijitoare

Doctorul Florin Orţan
vrea, de anul viitor, extinde-
rea proiectului de acordare
a stimulentelor financiare şi
altor categorii de personal
din sistemul medical. „La
personalul pentru curăţenie
şi la cel pentru îngrijirea
bolnavilor avem un deficit
enorm din cauză că nimeni
nu vine să aibă grijă de bol-
navi şi să se ocupe de cură-
ţenie pentru 900 de lei
lunar. La Spitalul Jude ţean
am scos la concurs 55 de
posturi de infirmiere şi în-
grijitoare şi s-a prezentat o
singură doamnă. Vrem să
avem spitale curate, nu do-
rim să avem  infecţii, dar tre-
buie să le oferim condiţii
decente celor care se ocupă
de curăţenie şi de îngrijirea
pacienţilor. În aceste con-
diţii, în bugetul de anul vii-
tor o să propun ca şi aceste
categorii de personal să pri-
mească stimulente finan-
ciare.” a adăugat consilierul
judeţean Florin Orţan.

Mai multe mijloace de
transport în comun în muni-
cipiul Braşov. Regia Autono-
mă de Transport în Comun a
achiziţionat zece autobuze se-
cond hand aflate, însă, într-o
stare excelentă de funcţionare.
2001 este anul de fabricaţie

al acestora, iar valoarea lor
este de aproape 1,1 milioane
de lei, fără TVA. 

Mijloacele de transport în
comun au fost achiziţionate
de la o firmă din Sibiu, care
le-a importat din Elveţia şi în-
deplinesc toate condiţiile pen-

tru a circula pe drumurile pu-
blice din România. Autobu-
zele au 99 de locuri, dintre
care 34 pe scaune. Acestea
vor intra în circulaţie după
ce vor fi înmatriculate şi vor
fi dotate cu sistemele nece-
sare de e-ticketing.>     M.S.

Autobuze noi... second hand

Florin Orţan
membru al Comisiei pentru Sănătate CJ

Venituri majorate pentru
personalul medical din Braşov

Grupul de Acţiune Lo-
cală „Ţinutul Bârsei” şi-
a început activitatea în
2012 prin implementa-
rea unui proiect finan-
ţat prin Programul
Naţional de Dezvoltare
Rurală. Astfel, au fost
atrase în zonă fonduri
în valoare totală de
2,8 milioane de euro. 

Banii au fost folosiţi pentru
sprijinirea dezvoltării rurale
în comunele care alcătuiesc te-
ritoriul GAL: Hărman, Bod,
Sânpetru, Hălchiu, Feldioara,
Crizbav, Dumbrăviţa, Hăghig
şi Vâlcele. Întregul demers a
avut la bază abordarea LEA-
DER pentru dezvoltare rurală,
abordare utilizată cu succes în
Europa încă de la începutul
anilor ’90. Concret, locuitorii,
întreprinzătorii şi administra-
ţiile publice din zonele rurale
analizează potenţialul local şi
decid care sunt direcţiile de
dezvoltare. Astfel, fondurile
europene sau naţionale sunt
cheltuite pentru acoperirea ne-
voilor identificate de localnici
şi nu de instituţiile centrale ale
ţării. 

În zona de nord a Braşovu-
lui, Agenţia Metropolitană a
sprijinit crearea Grupului de

Acţiune Locală
„Ţinutul Bârsei”, a
ajutat comunităţile
în definirea nece-
sităţilor şi apoi, în
atragerea de fon-
duri europene.

Ce a făcut G.A.L. 
„Ţinutul Bârsei”?

În perioada
2012-2015, GAL
 „Ţinutul Bârsei” a
finanţat proiecte care au ur-
mărit dotarea cu utilaje a pri-
măriilor – buldo-excavatoare,
autogredere, autospeciale pen-
tru stingerea incendiilor, a
sprijinit consolidarea identităţii
cultural-istorice a zonei prin
dotarea cu instrumente, cos-
tume populare şi instalaţii de
sonorizare a ansamblurilor fol-
clorice din zonă, a sprijinit rea-
bilitarea căminelor culturale,
dar şi amenajarea de zone de
recreere în comunităţile rurale. 

„Grupul de Acţiune Locală
s-a implicat şi în sprijinirea
sectorului privat prin acor-
darea de finanţări semnifi-
cative pentru tinerii fermieri
din zonă, pentru sprijinirea
firmelor mici, dar şi pentru
crearea sau dezvoltarea de
mici afaceri în comunităţile
membre. Au fost sprijinite

proiectele care au generat lo-
curi de muncă în comunită-
ţile locale, dar şi pe cele care
au asigurat plus-valoare pen-
tru economia locală. Pe tot
parcursul acţiunilor, Agenţia
Metropolitană Braşov a asi-
gurat buna funcţionare a în-
tregului demers de dezvoltare
rurală”, a explicat directorul
Agenţiei Metropolitane Bra-
şov, Dragoş David.

Ce va face G.A.L. 
„Ţinutul Bârsei”?

În 2016, cinci noi comuni-
tăţi – Cris tian, Vulcan, Ghim-
bav, Șinca şi Poiana Mărului
– au aderat la Grupul de Ac-
ţiune Locală „Ţinutul Bârsei”. 

„Agenţia Metropolitană
Braşov a reuşit să atragă
 fonduri europene neramb -
ursabile pentru elaborarea

Strategiei de Dezvoltare
Locală a teritoriului Ţinu-
tul Bârsei, document pe
baza căruia s-a reuşit ob-
ţinerea de fonduri pentru
perioada 2017 – 2023 pen-
tru continuarea procesului
de dezvoltare locală coor-
donat de GAL. Cele aproa-
pe 3 milioane de euro vor
fi utilizate pentru sprijini-
rea iniţiativelor antrepre-
noriale în mediul rural,

valorificarea potenţialului
agricol şi zootehnic, sprijini-
rea fermelor mici şi medii
precum şi sprijinirea investi-
ţiilor în infrastructură la
 scară mică. Astfel, de anul
viitor, fermierii şi antrepre-
norii din cele 14 comunităţi,
13 comune şi un oraş, precum
şi administraţiile publice lo-
cale vor avea posibilitatea să
acceseze prin intermediul
Grupului de Acţiune Locală
finanţări nerambursabile
pentru implementarea pro-
priilor proiecte care vor
 genera locuri de muncă în
comunităţile locale, dar vor
contribui şi la dezvoltarea
economică şi socială din lo-
calităţile membre”, a explicat
directorul Agenţiei Metropo-
litane Braşov, Dragoş David. 

Braşov TV

Bani buni prin G.A.L. „Ţinutul Bârsei”
şi Agenţia Metropolitană Braşov

Dragoş David
directorul Agenţiei Metropolitane Braşov

Premieră absolută pentru o uni-
tate medicală din Braşov. A lansat
primul număr al unei reviste de
specialitate care se numeşte „ABC
Cardio”. 

Publicaţia are 100 de pagini şi
va apărea de cel puţin 3-4 ori în
fiecare an. Costă 7,99 lei şi se va
găsi la chioşcurile din toată ţara

de luna aceasta. Cititorii vor găsi
informaţii generale despre bolile
cardiovasculare, prevenţia lor, cele
mai întâlnite afecţiuni şi sfaturi
despre cum să-şi menţină inima
sănătoasă. 

Revista ABC Cardio va fi distri-
buită gratuit pacienţilor clinicii
private din Braşov.     M.S.

Revistă pentru 
tratarea bolilor de inimă

Atenţie, şoferi! Se schimbă
sensurile de circulaţie pe unele
străzi din cartierul Astra. Modi-
ficările au fost aprobate, deja,
de Comisia de Circulaţie. 

Mai exact, va fi resistemati-
zată circulaţia rutieră în zona
străzilor Mercur – Minerva. În
consecinţă, pe strada Mercur, în-
tre numerele 9-17, se va intro-
duce dublu sens, iar legăturile
dintre străzile Mercur şi Minerva
vor fi tot cu sens dublu. Parţial,
şi în jurul Liceului Silvic, Aleea

Minerva va avea dublu sens. 
În acelaşi timp, accesul dins-

pre B-dul Saturn spre Aleea Mi-
nerva, între strada Saturn nr. 41
şi blocul CEC, se va reintroduce
circulaţia pe două direcţii de
mers.                                       M.S.

Sensuri duble 
în cartierul Astra
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Conceptul de teatru forum
a ajuns în şcolile din muni-
cipiu. Elevii de la cinci licee
din Braşov au luat parte la o
piesă de teatru interactivă,
precedată de o dezbatere
 despre patrimoniul istoric şi
proiecte artistice în spaţiul
urban. La eveniment au fost
invitaţi elevi de la şcoli care
au trupe de teatru, care au

participat efectiv
la reprezentaţiile
de pe scenă. 

În fiecare zi,
în spaţiul public,
pe zidurile clă-
dirilor, vedem
diferite desene,
unele cu anumi-
te mesaje, care

exprimă situaţii cu care se
confruntă societăţii moderne.
Cât de importante sunt aceste
desene care fac parte din arta
vizuală, cât de mult ne in -
fluenţează şi ce vor ele să
transmită? Acestea au fost
întrebările de la care a pornit
dezbaterea de la Liceul de In-
formatică, la care au luat par-
te aproape 100 de elevi. 

Invitaţi de marcă din arta
vizuală românească au venit
la Braşov. „În ultima vreme,
tot mai des se pune pe tapet
această problemă a artelor
vizuale în spaţiul public.
Trebuie să avem deschidere
către acest concept, însă este
esenţial să-l înţelegem şi să
nu abuzăm. Este foarte im-
portant să avem aceste dez-
bateri cu tinerii în special,
pentru că ei provin dintr-o
lume liberă”, a declarat ar-
tistul vizual Dan Perjovschi. 

Acţiunea face parte din
proiectul cultural „Educaţie
pentru patrimoniu prin re-
prezentaţii de teatru forum”,
derulat de Grupul Pentru Ini-
ţiativă Locală Corona. M.S.

Considerat unul dintre
cele mai frumoase oraşe din
România, Braşovul este poa-
te şi unul dintre cele mai pe-
riculoase municipii din ţara
noastră. Braşovenii sau turi-
ştii nu se mai pot plimba în
siguranţă pe stradă. Totul,
din cauza clădirilor lăsate în
paragină, care constituie o
adevărată bombă cu ceas.
Zeci de astfel de imobile
sunt în pericol să se prăbu-
şească, iar proprietarii nu fac
nimic pentru a le reabilita. 

În Braşov există clădiri
foarte vechi, unele construite
chiar în secolul al XV-lea.
Cele mai multe nu au fost

reabilitate niciodată. Unele
sunt părăsite, iar pentru al-
tele proprietarii nu au bani
să le reabiliteze. În schimb,
cele mai multe au mesaje
prin care trecătorii sunt aver-
tizaţi că sunt în pericol. Pri-
măria intenţionează să
crească, în 2017, impozitele
pentru proprietarii care-şi
lasă în paragină imobilul. 

Impozite majorate 
de cinci ori

„Clădirile care sunt în in-
travilan şi nu sunt îngrijite
de proprietari, constituie un
adevărat pericol pentru ce-
tăţeni. De-a lungul timpului

i-am scutit pe proprietari de
taxe tocmai pentru ca ei să
renoveze clădirile. Nu au
făcut acest lucru, iar acum
să se aştepte la impozite ma-
jorate cu până la 500%”, a
declarat primarul Braşovu-
lui, George Scripcaru. 

Cele mai multe clădiri cu
risc de prăbuşire sunt în Cen-
trul Istoric. Pentru că sunt
foarte vechi, cele mai multe
au fost declarate monumente
istorice. În total, peste
26,000 de apartamente din
mai multe judeţe sunt nesi-
gure în caz de cutremur, iar
aproape jumătate s-ar pră-
buşi la un seism major. M.S.

Ziua Naţională a României va
fi sărbătorită cu „Hora Unirii”
în Piaţa Sfatului. Se va întâmpla
începând cu ora 12:00. Jumătate
de oră mai târziu va avea loc un
spectacol folcloric la Centrul
Cultural Reduta. Vor participa
Orchestra Populară „Ţara Bâr-
sei”, dirijor prof, Petrişor Varga,
Ansamblul Folcloric „POIENI-
ŢA” şi Ansamblul „Crai Nou”
al Palatului Copiilor Braşov. 

Intrarea va fi liberă, însă
în limita locurilor dispo -
nibile. BB BBBB A.C.

1 Decembrie 
în Piaţa
Sfatului Principesa Moşteni-

toare Margareta şi Prin-
cipele Radu, însoţiţi de
Principesa Maria, vor
lua parte la călătoria
anuală a Trenului Regal
de 1 Decembrie, por-
nind de la Gara Sinaia
până la Gara Sibiu. 

Călătoria va începe în
ziua de 30 noiembrie, iar
garnitura va intra în
Gara Braşov pe 1 De-
cembrie. În Trenul Re-
gal vor fi  prezente şi
Familiile Regale ale Bel-
giei şi Bulgariei. Invitaţii

de onoare ai Custodelui
Coroanei vor fi Majes-
tăţile Lor Regele Sime-
on al II-lea şi Regina
Margarita a Bulgarilor,
precum şi Alteţa Sa Re-
gală Principele Lorenz
al Belgiei. 

În tren vor fi invitaţi
elevi olimpici, profesori,
personalităţi ale societă-
ţii civile dar şi autorităţi
locale. Trenul regal va
ajunge în gara Braşov va
ajunge la ora 12,00 şi va
poposi timp de aproxi-
mativ 20 de minute. P.P.

Vine trenul 
regal la Braşov

Clădiri care pun în pericol viaţa braşovenilor

ESTE OFICIAL! De luni, 28
noiembrie, braşovenii ra-
cordaţi în sistem centra-
lizat vor avea apă caldă şi
căldură. Anunţul a fost fă-
cut de autorităţi în urma
şedinţei de îndată a Con-
siliului Local. Atenţie, în
unele zone ar putea să
apară unele întârzieri! 

Joi a avut loc ultima şedinţă
de îndată a consilierilor locali
braşoveni, în care s-a realizat şi
ultimul pas în problema încăl-
zirii centralizate. Consilierii au votat
în unanimitate plata în avans a unor
sume către furnizorul de gaz. Aceas-
tă procedură era necesară pentru re-
luarea furnizării de agent termic. 

„Suntem în măsură să enunţăm
şi să ne asumăm faptul că de luni
vom putea relua furnizarea cu apă
caldă şi agent termic. Pot exista ex-
cepţii în anumite zone ale Braşo-
vului, în care, din cauza avariilor,

să fie întârzieri de câteva zile. Deci
ne asumăm şi anunţăm şi lucrul
acesta de la bun început”, a declarat
Mihai Costel, viceprimar Municipiul
Braşov, PMP. 

Pentru luna noiembrie, consiliul
local, a aprobat plata în avans a unei
sume de aproape 730.000 de lei.
Pentru luna decembrie suma este
mult mai mare şi se ridică la peste
2.700.000 de lei.

Tarifele
pentru 
apă caldă şi
căldură

A u  f o s t
aprobate tari-
fele pentru apă
caldă şi căldu-
ră! Anunţul a
fost făcut de
autorităţi care
au dat încă de
joi asigurări că
de luni va înce-
pe furnizarea

de agent termic. Procedeul de înfi-
inţare a unui nou serviciu de termo-
ficare la Braşov a fost unul destul
de lung şi greoi. Consiliul Local a
trebuit să îndeplinească mai multe
condiţii impuse lege. Pe rând toate
au fost rezolvare, iar de săptămâna
viitoare, braşovenii vor avea apă cal-
dă şi căldură. 

„Consiliul local, în momentul de
faţă, a realizat toate demersurile

legale pentru demararea procesului
de furnizare de apă caldă şi căl-
dură. Când spun treaba asta mă
refer concret că s-au făcut demer-
suri pentru licenţierea noului ser-
viciu public de termoficare într-un
termen, spunem noi record, prin
implicarea toţi factorilor de decizie
la nivel executiv. Au fost aprobate
tarifele care sunt tarife neschimbate
faţă de  anul  trecut .  Au fos t
 încheiate şi
contractele
cu benefi-
ciarii”, a
d e c l a r a t
A d r i a n
O p r i c ă ,
consilier lo-
cal. 

P r o b l e -
mele pentru
braşoveni
au  apăru t
î n c ă  d i n
luna aprilie,

când fostul furnizor de agent termic
a rămas fără licenţă. În aceste con-
diţii, SC Tetkron SRL, nu a mai pu-
tut asigura apa caldă şi căldura,
miilor de braşoveni racordaţi la sis-
temul centralizat. În aceste condiţii,
Consiliul local s-a văzut nevoit să
înfiinţeze un nou serviciu de termo-
ficare, procedeu care a durat mai
bine de jumătate de an. 

Răzvan Iancu

Mihai Costel
viceprimar

Adrian Oprică
consilier local

Arta vizuală, dezbătută în şcoli

De LUNI, apă caldă 
şi căldură pentru braşoveni



GARSONIERE
⚫ Vând garsonieră în zona Griviţei– Pasaj,
Str. Ecaterina Teodoroiu, suprafaţă 24 mp,
situată la etajul 2/4, cu îmbunătăţiri ter-
mopan, gresie şi faianţă la baie şi bucătărie,
parchet, uşă metalică, separare de gaz,
încălzire cu convector şi apă caldă cu boiler,
preţ 17.900 euro. Telefon: 0741.059.397
⚫ Vând garsonieră în casă în zona Istorică,
lângă Magazinul STAR, str. Castelului, foar-
te spaţioasă 52 mp, însorită, parţial cu îm-
bunătăţiri gresie, faianţă în baie, încălzire
cu sobe, parchet masiv, pretabilă pentru
mansardare, scară acces pod din casă. Preţ
36.500 euro. Telefon: 0747.771.523
⚫ Vând garsonieră confort 1, Tractorul
lângă LIDL, etaj 8/9, semidecomandată,
cu îmbunătăţiri gresie, faianţă, parchet,
termopan, uşă metalică. Se vinde complet
mobilată şi utilată, liberă la vânzare, preţ
28.500 euro. Telefon: 0731.833.260

APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând apartament cu 2 camere Astra,
L.C.Babeş apropiere de Calea Bucureşti
confort 1, suprafaţă de 48 mp, bucătărie

cu cămară, balcon lung, izolaţie exterioară
cu polistiren, separare de gaz, gresie, fa-
ianţă, parchet, uşă metalică, balcon închis
în cornier, încălzire de la Tectron, etaj 4/4,
preţ 36.900 euro. Telefon: 0747.771.523

APARTAMENTE 4 CAMERE
⚫ Vând apartament compus din 4 camere,
Ultracentral zona Onix confort 1, deco-
mandat, 2 balcoane închise în termopan,
vedere pe 2 părţi. Apartamentul este situat
la etajul 1 într-un imobil de 4 nivele, şi
are încălzire centrală proprie, termopan
şi uşă metalică 2 balcoane, 3 debarale,
1 cămară, însă mai necesită renovare. Preţ
65.000 euro negociabil. Telefon:
0747.771.523 

CASE
⚫ Vând casă de tip „gospodărie” la 300
m de Centrul Comunei Dumbrăviţa (lângă
Codlea) în drumul spre lac, compusă din
2 corpuri construcţie din cărămidă, şură
şi teren 1.000 mp. Primul corp de casă are
3 camere mari, bucătărie şi hol, iar al doilea
corp de casă are 1 cameră şi o bucătărie.
Ambele construcţii suportă mansardare
şi au nevoie de renovare şi îmbunătăţiri.
Baia este în curte, avem apă curentă, ener-
gie electrică şi gaz Terenul este în suprafaţă

de 925 mp cu un front de 17 ml. Preţ
27.000 euro negociabil. Tel: 0723.985.424
⚫ Vând vilă P+M zona Pensiunii ELA în
Sânpetru, construcţie nouă, din cărămidă,
acoperită cu ţiglă, având la parter: living,
baie, bucătărie, iar la mansardă are 2 dor-
mitoare cu baie, birou şi 2 terase. Con-
strucţia face parte dintr-un duplex, la
exterior este izolată cu polistiren, dispune
de termopan, conectată la curent, apă cu
puţ forat şi fosă septică, necesită amenajări
la interior, iar terenul este în suprafaţă de
250 mp. Preţul este 33.000 euro. Telefon:
0747.771.523
⚫ Vând vilă construcţie nouă în Tărlun-
geni, dispusă pe parter + mansardă. La
parter: living, bucătărie, baie, birou; iar la

mansardă sunt 2 dormitoare, baie, balcon.
Casa dispune de încălzire cu centrală pe
lemne, curent, apă, fosă septică.Construcţia
este pe grinzi de lemn, iar zona este liniş-
tită, pretabil pentru locuit cât şi pentru
casă de vacanţă. Preţ 52.900 euro nego-
ciabil. POSIBILITATE DE RATE. Telefon:
0747.771.523

TERENURI

ÎNCHIRIERI APARTAMENTE
⚫ Ofer un apartament la închiriere în
Avantgarden Bartolomeu, etaj 2/8, ne-
mobilat, cu vedere spre munţi. Aparta-

mentul este pe structură decomandată cu
suprafaţă de 50 mp, împărţiţi în 2 camere,
baie, bucătărie, hol. Preţul este 230 euro
negociabil. Telefon: 0731.833.260

Manager: Nadia Râncu
tel. 0757.089.087
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COMANDĂ ANUNŢ MICĂ PUBLICITATE
NUME (FIRMĂ): CI, SERIA NR.

Nr. apariţiiAcestă comandă se achită la casă, 
în oricare magazin partener
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TALONUL SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE
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Imobiliare

Închiriez spaţiu pentru clinică sau salon, cu parcare,
lângă pădure, în cartierul Dârste din Braşov, 250 mp. 

Telefon: 0765 250 760

28 noiembrie – 4 decembrie 2016

Închiriez
apartament

în regim
hotelier,

50€/noapte 

Săptămânal Gratuit ISSN 2537 - 138X

Editat de SC Braşovul Tău SRL
email: brasovtv@yahoo.com

➭ Anunţurile se depun pe talon în locaţiile de alături
➭ Preţul unei apariţii este de 5 RON
➭ Talonul este valabil pentru numărul de apariţii plătite. 

Numărul de apariţii se completează în  căsuţa
special prevăzută.
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pentru conţinutul anunţului.

➭ Anunţurile se depun de luni până vineri la ora 12.

Magazine Rapid:
. Str. Gării, nr. 32

intersecţia cu
Hărmanului

. Str. Dacia, nr. 69

. Str. Privighetorii

. Str. Gospodarilor

. Str. Barbu
Lăutaru

. Str. Zizinului, nr. 4

. Str. Toamnei, nr. 1

. Str. Crinului, nr. 1

Sediul BraşovTV:
. Bd. Mihail

Kogălniceanu,
nr.15 – Galeriile
comerciale, 
et. 3, cam. 4

Locaţii de preluare a taloanelor de mică publicitate

✄

În Braşov, vând 3 terenuri
pentru construcţii case şi
2 terenuri pentru grădină,
situate în str. Calea Feldioa-
rei vis-a-vis de Oligopol,
preţuri accesibile. 
Telefon: 0747.087.641

CV-urile se vor depune la sediul societăţii, 
din strada Calea Feldioarei nr. 75E, Braşov

Şoferi profesionişti
autocamion, maşini

de mare tonaj

® S.C. CONSAL S.R.L.,
cu sediul în Braşov, 

Calea Feldioarei, nr. 75E

angajează:

Relaţii la
telefon:

0765.250.760

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

Prevenirea consumului şi traficului de droguri con-
stituie o temă importantă abordată de poliţişti în
cadrul activităţilor destinate prevenirii delincvenţei
juvenile şi a victimizării minorilor. Având în vedere
implicaţiile acestui tip de criminalitate asupra ado-
lescenţilor, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului
Braşov, prin Biroul de Analiză şi Prevenire a Crimi-
nalităţii va derula, în luna noiembrie, activităţi de
prevenire în unităţile de invăţământ din judeţul
Braşov. Acestea vor fi dedicate atât elevilor din

ciclul gimnazial, dar şi din cel liceal, urmărindu-se
promovarea unor mesaje preventive în rândul cât
mai multor beneficiari. Prezentările vor avea un
caracter aplicat, interactiv şi adaptat realităţilor
curente, cuprinzând cazuistica din domeniu, studii
relevante, recomandări preventive. Poliţiştii vor
pune accent pe informarea permanentă a elevilor
asupra pericolelor la care se expun atunci când vin
în contact cu astfel de produse sau doresc să obţină
bani din vânzarea acestora.

Pentru a preîntâmpina comportamente ce intră în
sfera consumului şi traficului de substanţe ilegale,

Poliţia recomandă:

☑ Informează-te ce sunt drogurile, cum
acţionează, care sunt consecinţele. In-
formaţia te face mai puternic, te ajută
să iei decizii mai bune!

☑ Fii foarte atent la alegerea cercului de
prieteni. Modul de percepere al unor
probleme nu trebuie neapărat să fie
identic cu cel al prietenilor.

☑ Nu ceda tentaţiei de a consuma droguri;
curiozitatea poate să ducă la dependenţă.

☑ Vorbeşte cu părinţii dacă ţi s-a propus
să consumi droguri sau ai fost martor
la un asemenea act.

☑ Cere mai multe informaţii Centrului
Judeţean de Prevenire, Evaluare şi Con-
siliere Antidrog Braşov.

☑ Contribuiţi fiecare la prevenirea, com-
baterea şi  reducerea delincvenţei
 legate de consumul de droguri, comu-
nicând cu operativitate poliţiei orice
date în legatură cu traficanţii sau con-
sumatorii de droguri. Orice întârziere
poate agrava consecinţele asupra voas-
tră sau asupra altor persoane.

PREVENIREA CONSUMULUI ŞI TRAFICULUI DE DROGURI



⚫ SC LEONARDO SA anga-
jează lucrători gestionari. CV-
urile se depun la magazinul din
intrarea SHOPPING CENTER.
Relaţii suplimentare se ot obţine
la telefon: 0727.758.142
⚫ SC Rosenau SRL – service
auto cu sediul în Râşnov – caută
pentru angajare mecanic auto.
Se ofera salariu atractiv şi con-
diţii de muncă decente.  Telefon:
0730.333.377

⚫ Execut jaluzele exterioare din
mase plastice 50 lei/mp, jaluzele
de aluminiu 60 euro/ mp, plase
de ţânţari, perdele verticale,
uşi pliante, lambriuri.  Telefon:
0743.161.249 sau 0744.505.149
⚫ ATELIERUL DE  REPA-
RAŢII de pe Str. Aurel Vlaicu
nr. 4 (colţ cu Bd. Griviţei) în
 curte cu magazinul „Bazar” pres-
tează servicii de diagnosticare şi
reparaţii ale echipamentelor de
tip electrocasnic (FRIGIDE-
RE, MAŞINI DE SPĂLAT,
cuptoare microunde, aspira-
toare, etc), pentru persone fizice
şi so cietăţi comerciale.  
Telefon: 0268.708.946;  Mobil:
0758.107.102. Vă aşteptăm!!

⚫ La Magazinul BAZAR a în-
ceput sezonul REDUCERI-
LOR DE IARNĂ!! Maşini de
spălat, combine frigorifice, us-
cătoare de rufe, frigidere second
hand import Germania, găseşti
acum cu SUPER REDUCERE
la magazinul BAZAR de pe
str. Aurel Vlaicu nr. 4, Braşov
(intersecţia cu Griviţei, lângă Sy-
nevo). VĂ  AŞTEPTĂM  cu o
diversitate mare de produse!!!
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Cursuri

Angajări

Servicii

BRIDGE GUARD GROUP

Relaţii suplimentare se pot
obţine la: 0268.328.662

E AGENŢI DE PAZĂ 
E AGENŢI DE INTERVENŢIE

în condiţiile legii 333/2003
E ELECTRICIENI

Echipa FlorideLux
Braşov caută un 
ajutor florist.

Persoanele interesate
pot trimite CV pe
adresa de e-mail

brasov@floridelux.ro
Detalii suplimentare la nr. de telefon: 

0751 088 115

Angajează:

BRIDGE GUARD GROUP

Relaţii la telefon: 0268.328.662

AGENŢI
SECURITATE

Organizează cursuri
pentru următoarea

calificare:
În magazinele OFERTIS
găseşti textile şi obiecte
de uz casnic, detergenţi,

electrocasnice,
cosmetice, articole

pentru copii, jucării,
decoraţiuni, 

îmbrăcăminte şi
încălţăminte 

la cele mai mici preţuri
din oraş

BRAȘOV
str. Olteţ, nr. 36
str. Zorilor, nr 5
bd. Valea Cetăţii, nr. 15
CODLEA
str. Măgurii, nr. 3
RÂȘNOV
str. Republicii, nr. 10
ZĂRNEȘTI
str. Tiberiu Spârchez, nr. 7

Diverse

Electrocasnice

Producţiile Braşov TV pot fi urmărite
live pe internet, oriunde v-aţi afla

Producţiile BRAŞOV TV, 
în casele dvs., pe frecvenţa Mix 2 !

www.BrasovTV.com
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FC Braşov va juca în ultima
rundă a turului de campio-
nat din liga secundă, pe te-
ren propriu, în compania
formaţiei CS Afumaţi. Braşo-
venii sunt pe poziţia a treia
a clasamentului cu 34 de
puncte la egalitate cu Sepsi
Sfântu Gheorghe şi la cinci
lungimi în spatele liderului
Juventus Bucureşti. Trupa
lui Ţălnar este obligată să
câştige toate cele trei puncte
pentru a rămâne pe poziţiile
fruntaşe ale clasamentului. 

FC Braşov se întoarce pe Ti-
neretului după trei meciuri jucate
în deplasare. Galben-negrii în-
tâlnesc astăzi, de la ora 18.00,
formaţia CS Afumaţi în ultima
etapă a turului de campionat.
Trupa de sub Tâmpa vine după
victoria de la Oradea şi trebuie
să învingă şi astăzi pentru a ră-
mâne pe poziţiile fruntaşe ale cla-
samentului.  Adversarii  de la
Afumaţi au pierdut etapa trecută
pe teren propriu în faţa celor de
la Mioveni, după cinci meciuri
consecutive fără înfrângere. Se
anunţă un meci dificil pentru ste-

gari, care însă nu se gândesc de-
cât la cele trei puncte. 

O echipă de „mingicari”
„Avem un meci foarte greu cu

CS Afumaţi, o echipă care a pus
multe probleme echipelor de top, o
echipă formată din mulţi mingi-
cari, care ştiu foarte bine jocul şi
pot crea probleme dacă vor fi lăsaţi
să joace. Imediat după jocul cu
Luceafărul le-am spus băieţilor să
aibă mare grijă la meciul cu Afu-

maţi, să trateze cu toată seriozitatea
acest meci şi să intre decişi în teren
pentru a dat totul pentru victorie.
În aceste condiţii, meciul de luni
este cel mai important, apoi ne vom
putea concentra asupra pregătirii
jocurilor cu Sepsi şi Juventus Bu-
cureşti. Mai sunt multe etape de
disputat, multe puncte puse în joc,
astfel că promovarea se joacă. Noi
am câştigat cu echipele din prima
parte a clasamentului, dar am pier-
dut puncte importante în faţa unor

formaţii care sunt trecătoare prin
campionat, iar acest lucru ne-a cos-
tat”, a declarat antrenorul galben-
negrilor, Cornel Ţălnar. 

Stegarii sunt încrezători
Mijlocaşul braşovenilor, Lucian

Goge, cel care a marcat un gol şi a
dat o pasă de gol în partida din runda
precedentă de la Oradea, crede că
FC Braşov se va impune fără pro-
bleme în meciul cu CS Afumaţi.
„Evoluţia bună din meciul cu Lu-

ceafărul îmi dă multă încredere.
Ştim că vom avea parte de meciuri
dificile în acest final de an, dar
cred că vom câştiga fără probleme
jocul cu CS Afumaţi. Nu vom ceda
şi ne vom lupta până la capăt pen-
tru primul loc”, a spus Goge. 

Antrenorul echipei FC Braşov are
tot lotul la dispoziţie pentru meciul
din această seară. Manole şi-a ispăşit
etapa de suspendare, iar Ţălnar speră
să-l poată recupera şi pe Sabrin
Sburlea. Partida dintre FC Braşov
şi CS Afumaţi se va disputa azi de
la ora 18.00. 

Derby-ul cu Sepsi se joacă sâmbătă
Mai multe cluburi din liga secun-

dă au cerut ca meciurile din primele
două etape ale returului să nu se mai
joace în acest an din cauza terenu-
rilor impracticabile. Federaţia Ro-
mână de Fotbal a respins cererea
cluburilor din eşalonul secund, iar
departamentul de competiţii din ca-
drul FRF a anunţat zilele şi orele de
disputare ale partidelor din etapa a
20-a, prima a returului. 

FC Braşov va juca sâmbătă, 3 de-
cembrie, de la ora 11.00 partida cu
Sepsi Sfântu Gheorghe. Jocul nu va
fi televizat. 

Vor trei puncte

Al doilea sezon al Promo Rally, competiţie
automobilistică rezervată amatorilor, a de-
butat duminică pe circuitul de la Prejmer.
Asociaţia Judeţeană de Automobilism Spor-
tiv Braşov şi clubul Auto Blic caută să umple
golul din pauza de iarnă a motorsportului
românesc şi să găsească printre amatori,
viitorii campioni de raliuri sau de viteză în
coastă. 

Campionatul este organizat după nor-
mele şi regulamentele Federaţiei Romane
de Automobilism Sportiv (FRAS), cu reguli
mai permisive în ceea ce priveşte echipa-
mentul de securitate, dar desfăşurat pe tra-
see mai puţin periculoase. Sezonul
2016-2017 al Promo Rally se va desfăşura

în întregime pe circuitul de karting de la
Prejmer. Configuraţia circuitului şi a spaţiilor
adiacente permite organizatorului să pună
la dispoziţia participanţilor, la fiecare etapă,
trasee de concurs diferite. Se vor schimba
atât sensul de desfăşurare, desenul traseului
dar şi suprafaţa de rulare. 

Cei mai talentaţi piloţi din fiecare etapă
vor fi răsplătiţi cu premii asigurate de spon-
sorii campionatului, iar clubul organizator
va facilita obţinerea de licenţă de „pilot
 debutant de coastă” pentru învingătorii
clasmentelor generale. Licenţa include par-
ticiparea câştigătorilor la cursurile unei şcoli
de pilotaj sportiv şi susţinerea logistică pen-
tru întocmirea dosarului de licenţiere.

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

Poliţiştii şi militarii se destind după misiuni,
la fotbal. Campionatul de minifotbal al Insti-
tuţiilor militare din Braşov a ajuns la a patra
ediţie iar joi seară a fost programată ultima
etapă a turului de campionat. În această rundă
s-a disputat şi derby-ul ligii de mini-fotbal a
instuţiilor militare. 

Echipa secţiei unu de poliţie din Braşov, în-
scrisă în campionat sub numele de IPA 1 Dream
Team, a dispus cu scorul de 3-1 de Blackthun-
der, echipă a unei subunităţi din cadrul Brigăzii
Vânătorilor de Munte Braşov. În urma acestui
rezultat, Dream Team s-a distanţat în clasament
la şase puncte în faţa trupei Blackthunder şi
este campioană de toamnă. Podiumul este
completat de băieţii de la Secţia 2 de Poliţie,
care în ultima rundă au fost învinşi de Blak
 Vipers Predeal.

Secţia 1 e numărul 1Spectacol pe patru roţi 
la Prejmer Circuit

.com

Înfrângere surpinzătoare în Liga Mol
Corona Wolves Braşov a

pierdut surprinzător jocul
disputat în deplasare în
compania lanternei roşii din
Liga Mol, HK Belgrad.
Sârbii s-au impus la capătul
unui meci echilibrat cu sco-
rul de 3-1 (0-1, 2-0, 1-0). 

Trupa condusă de cana-
dianul Martin Lacroix a

început bine jocul şi a des-
chis scorul la finalul pri-
mei reprize, atunci când
Ian McDonald a finalizat
o acţiune la care au mai
participat fundaşii Rory
Rawlik şi Nagy Csaba. 

Începutul părţii secunde
a fost de coşmar pentru
„lupi” care au încasat două

goluri în doar şase minute.
Samir Saliji şi Uros Bje-
logrlic au dus scorul la 2-1
pentru formaţia din Bel-
grad. 

În ultima treime Luka
Vukicevic a punctat pen-
tru sârbi şi a stabilit scorul
final, 3-1 pentru HK Bel-
grad. 

În urma acestei înfrân-
geri, hocheiştii braşoveni
au rămas cu 41 de puncte
şi ocupă în continuare po-
ziţia a patra în clasamentul
Ligii Mol. În runda urmă-
toare, McDonald şi com-
pania vor juca pe
1 decembrie, la Braşov, cu
Debrecen. 
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Ştirea numărul 1 a planetei: a murit
Fidel Castro! La vârsta de 90 de ani.
Un personaj important pe scena istoriei
secolului trecut. Secol care a început
ca secol al naţiunilor în Europa, aşezate
după Primul Război Mondial. Secol
care a sfâşiat din nou omenirea, prin
Al Doilea Război Mondial şi consecin-
ţele sale criminale şi geopolitice. Odată
cu jumătatea secolului XX, omenirea
visa, credea că a scăpat de ce trăise mai
cumplit: teroarea bipolară a doi dicta-
tori de factură criminală – Hitler şi Sta-
lin. Doi măcelari de vieţi, doi monştri
întrupaţi, ca să înveţe omenirea planetei
culmea răului, uciderea fratricidă. Cei
doi s-au dus în infernul de unde s-au
întrupat la diferenţă cam de un deceniu.
Astfel că, după Hitler şi Stalin, către
anii 1960, omenirea părea că-şi revine
şi se pacifică. Cel puţin partea euro-
atlantică. 

Dar era departe de a fi doar aşa. În-
cepuse o lume bipolară, din nou încleş-
tată ideologic şi militar, în două
„armate” adverse. Capitalismul şi co-
munismul, doi demoni ideologici puşi
să se înfrunte aproape comercial pre-
cum Coca-Cola – Pepsi-Cola (la fel de
dulci şi de ispititor otrăvitoare) continua

să împartă lumea şi să o sfâşie, sub
spectrul militar şi chiar nuclear, că toc-
mai se descoperise joaca cu focul ato-
mic, culmea, săvârşită asupra unui
popor măreţ şi cu trecut istoric milenar,
de către un popor tânăr şi care aspira
să conducă planeta. Japonezii şi ame-
ricanii. Numai când spui, despre po-
poare vorbim şi nu despre state politice,
îţi ridici pălăria! 

Vreme de aproape o jumătate de se-
col, Planeta a zămislit monştri mai mici
decât Hitler şi Stalin. Autoajunşi stăpâni
pe popoare şi regiuni sau plantaţi acolo
de SUA şi URSS, cele două state pro-
tagoniste, care îşi împărţeau puterea
pe planetă, în scopul jefuirii resurselor
planetare dăruite de Dumnezeu popoa-
relor locuitoare. Teribilul Mao rămă-
sese cu dictatura lui asiatică şi conta
mai puţin, dar conta. Apoi, pe scena
lumii au început să apară, unul după
altul, din Africa până în Asia şi Ame-
rica Latină, Bocassa, Pinocet, Noriega,
Gaddafi, Saddam Hussein, un loc apar-
te avându-l Kim Ir Sen în Coreea de
Nord, „pretinul” lui Ceauşescu. Toată
Europa de Est trăia şi ea cu micii ei
dictatori: cei de la Kremlin, Honecker,
Jaruzelski, Kadar, Jivkov, Ceauşescu,

Hogea. Când s-a schimbat macazul şi
s-au înţeles în Malta, precum odinioară
la Ialta, au început să dispară rând pe
rând dictatorii, unii dintre ei în mod
sângeros. Saddam Hussein a fost spân-
zurat public (ca Mussolini), Gaddafi
împuşcat, Ceauşescu împuşcat, unii au
ieşit de bună voie, precum Kim Ir Sen
de moarte naturală. 

Supravieţuitorul acestor dictatori, Fi-
del Castro, mai înţelept şi cu barbă,
este singurul care a înţeles să se dea la
o parte din calea istoriei şi să plece de
bună voie. Şi a plecat. Nu ştiu dacă la
dracu sau către Dumnezeu, pe care ori-
ce păcătos îl poate regăsi. Dar, perso-
najul Fidel rămâne unul din actorii de
mare spectacol. A început o întreagă
revoluţie, sub înflăcărarea lui Che Gue-
vara. Au schimbat în bine şi în rău faţa
Americii Latine. E o lecţie! Să ştii să
mori ok. N-aş spune chiar frumos...
Dar nici nu poţi să negi rolul şi jocul
acestui rol, ca în cinematografie. Să
sperăm că, după ce a fost manifestă,
cu demoni întrupaţi, având rolul lor,
Planeta va fi creatoare acum cu îngeri
întrupaţi... Ar fi un spectacol mai po-
trivit pentru copiii noştri.

Ion Mânzală

Berbec
(21.03 –
19.04) 
Iubire. Ar fi momentul să încercaţi să vă
apropiaţi mai mult, mai ales dacă v-aţi
îndepărtat emoţional unii de ceilalţi.
Sănătate. A venit momentul să renunţaţi
la anumite principii de viaţă care vă ghi-
dează în direcţia greşită şi să adoptaţi
altele noi.
Bani. Veţi avea multe de învăţat perioada
aceasta şi veţi observa o îmbunătăţire
considerabilă la acest capitol.
Taur (20.04 – 20.05)
Iubire. Celibatarii visează, în timp ce fa-
miliştii se relaxează. Este posibil să vă
implicaţi iar într-o relaţie ce părea deja
perimată.
Sănătate. Eforturile continue şi prelungite
pot să vă submineze starea de sănătate.
Bani. Militarii şi toţi cei care sunt angajaţi
ai armatei pot să primească subvenţii.
Gemeni (21.05 – 21.06)
Iubire. Celibatarii visează, în timp ce fa-
miliştii se relaxează. Este posibil să vă
implicaţi iar într-o relaţie ce părea deja
perimată.
Sănătate. Eforturile continue şi prelungite
pot să vă submineze starea de sănăta-
te.
Bani. Militarii şi toţi cei care sunt angajaţi
ai armatei pot să primească subvenţii.
Rac (22.06 – 22.07)
Iubire. Toţi visează cu ochii deschişi la
noi aventuri sentimentale pasionale.
Sunteţi forţat să luaţi decizii cu privire
şi la o mai veche relaţie de iubire.
Sănătate. Vă veţi reface, vă veţi simţi bine,
iar energia se va situa la cote înalte.
Bani. O zi extrem de norocoasă, mai ales
financiar şi în relaţia cu rudele.
Leu (23.07 – 22.08)
Iubire. Din iubire pentru persoana iubită,
vă gândiţi intens la o schimbare.
Sănătate. Pentru unii, nu e imposibilă
apariţia unor eventuale traume spiri-
tuale.
Bani. Cu siguranţă, veţi exploata toate
şansele financiare în timp record. Vă
preocupă în cel mai înalt grad distribuirea
optimă a fondurilor financiare.
Fecioară (23.08 – 22.09)
Iubire. Veţi rămâne sedus pe vecie de
romantismul persoanei iubite.

Sănătate. Starea de sănătate va rămâ-
ne între aceiaşi parametri fără a mai
urma tratamente. Munca fără pauză
poate să vă afecteze starea de sănă-
tate a ochilor.

Bani. Vă respectaţi promisiunile şi mai
ales vă plătiţi toate datoriile.
Balanţă (23.09 – 23.10)
Iubire. Atrageţi ca un magnet atenţia
persoanelor de sex opus din anturaj.
Sănătate. Unii nativi se vor lăsa copleşiţi
de stresul profesional. Acceptaţi să în-
cepeţi un tratament naturist ori să res-
pectaţi o dietă strictă.
Bani. Vi se cer recompense mari, ce vă
depăşesc posibilităţile financiare.
Scorpion (24.10 – 22.11)
Iubire. Unii nativi „poftesc” şi la alte per-
soane din anturaj. Evenimente senti-
mentale deosebite vă intrigă şi că incită
către seară.
Sănătate. Unele funcţii organice (îndeo-
sebi cele cardiace) sunt încetinite.
Bani. Cei mai mulţi nativi recurg la eco-
nomii, aşa cum s-au obişnuit deja. Vă
goliţi buzunarele şi portofelul pentru a
face surprize familiei dv.
Săgetător (23.11 – 21.12)
Iubire. Sunteţi conştient de admiraţia
celor din preajmă. Daţi o „probă” de ma-
turitate în consolidarea relaţiei cu per-
soana iubită.
Sănătate. Veţi avea probleme abdomi-
nale şi veţi căuta medici mai pricepuţi.
Bani. Relaţiile păguboase trebuie elimi-
nate din viaţa dv. pentru totdeauna.
Capricorn (22.12 – 20.01)
Iubire. Majoritatea celibatarilor se decid
să accepte mariaje din interes. Vă lăsaţi
pradă iluziilor.
Sănătate. Manifestările bolilor au aspecte
„voalate”, fără dureri mari.
Bani. Apare neşansa majoră să fiţi înşelaţi
de cei mai buni prieteni.
Vărsător (21.01 – 19.02)
Iubire. Celibatarii fac investiţii pentru o
nuntă ce nu a fost programată.
Sănătate. Aşteptaţi ca cineva să vă dea
leacul minune ori măcar să vă pună un
diagnostic.
Bani. Aveţi calitatea de a-i influenţa pe
cei din jur prin ideile originale.
Peşti (20.02 – 20.03)
Iubire. Vă inspiraţi reciproc şi faceţi o
alianţă din care câştigaţi prosperitate în
cuplu.
Sănătate. Apar îmbolnăviri la nivel ab-
dominal, numai pentru juniorii zodiei.
Bani. Obţineţi acordul familiei pentru
schimbările financiare dorite. Încercaţi
să profitaţi de creşterea averii şi influenţei
rudelor apropiate.

ZODIAC

Tableta de cap
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Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se  repete nici
pe verticală, nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3

Sudoku

3 8 6 7
3 7 1 2

7
1 5 8 6

9 4 3 1
2

4 9 6 1
5 2 9 1 Realizator: 

Ion Mânzală
O producţie Braşov TV, pe frecvenţa Mix2. 
Duminică, 11.30, reluare 21.30. 
Luni şi miercuri, reluare 16.30.

„Actorul” Fidel Castro părăseşte scena!...

TE VEDE BRAŞOVUL

Alături de cultură, Ministe-
rul Mediului a fost, constant,
în ultimii 20 de ani, neglijat şi
subfinanţat. Ba chiar, a fost
mereu monedă de schimb pen-
tru partidele mari, care l-au
oferit, de cele mai multe ori,
UDMR-ului, pentru susţinere
politică. Nu mai este nevoie să
vă spun în ce situaţie s-a ajuns
din aceste cauze. 

Aparent, avem mai multe
taxe şi impozite care au com-
ponente de mediu, dar foarte

puţin din
c e  s e
colec-
t e a z ă
ajunge
p r o -

priu-zis

în acest buget. Acci-
zele de la carburanţi
au destinatie declarată
constructia de dru-
muri şi autostrăzi. Cel
puţin asta era destina-
tia în 2013, atunci
când se vorbea despre
introducerea accizei
de 7 eurocenţi. Un an
mai târziu, ni se spunea că nu
mai sunt bani, fiind folosiţi
pentru acoperirea deficitului.
Ştiu, pare o glumă, dar ăsta
este tristul adevăr. Un alt
exemplu, taxa de mediu, nici
acolo nu se ştie cu exactitate
destinaţia sumelor colectate.
Teoretic banii sunt ȋn progra-
mul Rabla şi Casa Verde, dar
plafonul a fost discreţionar. 

În ceea ce priveşte fondurile
ministerului mediului, pe lângă
faptul că au fost mereu insufi-

ciente, au şi fost constant si-
fonate de băieţii „deştepţi”
din sistem. Vă amintiţi,
probabil, dezvăluirile din
presă despre contractele de

sute de mii de euro, atribuite
fără licitaţie, unor firme de casă

pentru diverse servicii de pro-
movare, bilete de avion, pape-
tărie, târguri şi expoziţii tot
ineficiente etc.

Printre primele proiecte de
lege, atunci când voi fi senator,
se numără defalcarea transpa-
rentă şi obligativitatea ca taxele
şi accizele care au o compo-
nentă de mediu să fie corelate
cu programele Ministerului
Mediului. De asemenea, tot în
spiritul transparenţei şi pentru
o mai corectă informare a opi-
niei publice, guvernul trebuie
obligat să prezinte rapoarte de-
taliate, anuale, în care să ex-
plice cum a fost cheltuit fiecare
leu colectat. În acelaşi timp, o

dată cu prezentarea raportului,
ar trebui prezentate şi liniile
de acţiune ȋn ceea ce priveşte
alocarea banilor pentru anul
care urmează. 

Autorităţile locale trebuie să
acorde o mai mare atenţie spa-
ţiilor verzi din oraşe. Programul
Rabla, de exemplu, are o com-
ponentă socială şi economică,
dar nu rezolvă problemele de
mediu. Aşa cum autorităţile pu-
blice au obligaţia de a reabilita
3% din spaţiile verzi care le
aparţin, să aibă şi o cotă mini-
mă de plantare ȋn oraşe, sau o
normă de ȋmpăduriri. 

Candidat PER SENAT 
Marius-Sorin Cristea

Comandat de PER, executat de SC BRAŞOVUL TĂU SRL, tiraj 5.000 de exemplare, cod mandatar financiar 11160068

Banii pentru mediu să meargă la mediu!
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La începutul sesiunii parlamen-
tare din toamna lui 2015, PSD avea
în discuţie şi în dezbatere, proiectul
legii salarizării. Problema, extrem
de importantă pentru România, a
rămas nerezolvată, în lipsa Guver-
nului Ponta.

Legea salarizării unitare a fost
prima promisiune făcută de guver-
nul tehnocrat, şi chiar condiţie ce i
s-a pus la audierile din Parlament.
Tehnocraţii îşi asumaseră un ter-
men, 1 martie, pentru
adoptare. Subiectul a
fost ocolit, Guvernul a
venit cu alte prevederi
pe salarizare, cum ar fi
Ordonanţa 20, care, oda-
tă ajunsă în Parlament,
a putut fi amendată. Noi ne-am
gândit că măcar acolo unde avem
soluţii, să facem ceva. Aşa a apărut
acea majorare cu 15% pentru me-
dici şi profesori, după ce anul acesta
ni se spusese că nu sunt soluţii pen-
tru creşteri.

Să vii cu 10 zile înainte de alegeri
şi să spui că eşti pregătit să dezbaţi
şi să adopţi legea salarizării este
de-a dreptul o ipocrizie din partea
actualului guvern. Asta pentru că
în aceeaşi perioadă prim-ministrul
a declarat că proiectul de buget e
pregătit dar nu poate fi asumat de-
cât de viitorul executiv.

Trebuie să spunem lucrurilor pe
nume. Am fost mereu pregătiţi să
dezbatem şi să aprobăm legea sa-
larizării unice. Suntem pregătiţi s-o

adoptăm de la 1 iulie
2017, aşa cum am prevă-
zut în programul de gu-
vernare.

Proiectul aduce satisfacţii sociale.
Am să vă dau câteva date care sunt
şi în programul de guvernare şi sunt
principii de bază.

Lucrurile esenţiale sunt creşterea
salariului minim brut, cu 40% de la
1250, la 1750. Această creştere este
făcută în aşa fel încât să nu promi-
tem lucruri pe care nu le putem face,
avem o eşalonare, în fiecare an să
crească încă puţin.

O altă măsură importantă este
impozitul pe venit, 0% pentru cei
cu salarii mai mici de 2.000 de lei,
cea mai numeroasă categorie de
angajaţi din România. Pentru prima
oară impozitate vor rămâne doar
salariile peste 2.000 de lei, însă doar
cu 10%. Lucrul este valabil şi pentru

pensii, cu acelaşi plafon.
Creşterea cu 40% a

salariului mediu brut de
la 2815 la 3950. Este
una dintre situaţiile
pentru care este pregătit
deja un proiect de lege,
gata să fie depus în Par-
lament.

Importantă este şi
creşterea cu 56% a sa-
lariului mediu brut al
angajaţilor din sistemul
public, până în 2019. Nu
în ultimul rând, esen-

ţială ca principiu este creşterea
punctului de pensie de la 871 la
1775 lei, care va însemna în sfârşit
acel procent de 45% din salariul
mediu.

Toate aceste măsuri sunt gândite
din punct de vedere economic. Ne
bazăm pe o creştere economică,
previzionată de instituţiile de profil.
Numai din această creştere rezultă
anual 4 miliarde de euro. O altă sur-
să este cea rezultată prin Fondul
Suveran de Dezvoltare şi Investiţii.
Nu în ultimul rând este consumul,
pentru că dacă un profesor va avea
un salariu mai mare, îl va şi cheltui,
îşi va cumpăra nişte cărţi, de care
are nevoie.

Aşa se construieşte o clasă de
mijloc numeroasă şi puternică.

Viorel Chiriac
candidat la Camera Deputaţilor

cod AEP 11160007

Să spunem lucrurilor pe nume
PARADISUL MONTAN – centru de
rezidenţă de lux pentru vârstnici

Paradisul Montan este
un centru de îngrijire
persoane vârstnice,
 situat în zona Bran –
Moeciu de Jos şi a fost
creat pentru a oferi un
stil de viaţă care încu-
rajează independenţa,
păstrarea demnităţii şi
libertatea persoanelor
de vârsta a treia. Este
un loc foarte primitor,
iar camerele sunt do-
tate cu baie proprie.
Capacitatea centrului
este de 12 locuri. 

Servicii de 5 stele
Serviciile pe care le vi ofe-

ră Paradisul Montan, sunt
menite să facă viaţa locata-
rilor cât mai confortabilă,
îmbinând independenţa per-
sonală cu servicii specializa-
te în asistarea vârstnicilor. 

Paradisul Montan oferă
permanent asistenţă şi supra-
veghere medicală prin per-
sonal specializat: infirmiere
şi îngrijitoare. 

Fiecare cameră este dotată
cu: baie proprie cu bare de
susţinere şi cu preşuri şi ac-
cesorii care evită alunecarea,

tv, cablu tv, telefon, internet,
mobilier nou (pat + husă
protecţie saltea, noptieră
etc.), sistem climatizare, etc.

Pe lângă serviciile de ca-
zare, masa, sănătate, servicii
de administrare a
tratamentului con-
form schemei tera-
peutice, administrare
a tratamentului în
caz de urgenţă, îngri-
jire personală (tuns,
manichiură, pedi-
chiură, etc.) şi cură-
ţenie, mai sunt

incluse în ofertă diverse pro-
grame de terapie ocupaţio-
nală: vizionare de spectacole,
serate muzicale, activităţi în
aer  liber, slujbe religioase şi
servicii de transport.

Mai multe informaţii şi rezervări:
Braşov, Moieciu de Jos, 
drumul principal
Telefon: 0758 11 38 34
E-mail: contact@paradisulmontan.ro
www.paradisulmontan.ro Comandat de PSD, executat de SC BRAŞOVUL TĂU SRL, tiraj 5.000 de exemplare, COD AEP 11160007

Viorel Chiriac
candidat la Camera Deputaţilor


