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„Nu votez, pentru că oricum votul meu
nu contează.”, „Nu am cu cine să votez,
toţi politicienii sunt la fel.”, „Oricum nu
se schimbă nimic.” sau, cel mai grav, „Se
votează duminică...? ”, „Ce alegeri sunt
acum...?”. Sunt replici şi întrebări pe care
le tot auzim înainte de fiecare scrutin. Ro-
mânul NU s-a născut poet, dar a devenit artist
în a se victimiza. E critic înnăscut, atotştiutor,
expert în mai toate domeniile. Noi, românii,
suntem bocitoare profesioniste, ne plângem
de toţi şi de toate, ne plângem chiar şi de
milă, dar NU FACEM NIMIC PENTRU A
ÎNDREPTA LUCRURILE. Suntem buni la
teorie, dar practica ne omoară încet şi sigur! 

Doar 45,59% 
dintre braşoveni contează?
Braşovenii să fi intrat în hibernare încă de la
alegerile din vară? 45,59% a fost procentul
de participare la vot la alegerile locale. Ruşine!
La un
ase-

menea scor înseamnă că 54,41% dintre bra-
şoveni ar trebui să TACĂ!

De ce să votăm? Pentru a le dejuca planurile
unor politicieni care mizează pe dezamăgirea
generală, dar şi pentru că Braşovul nu în-
seamnă, în niciun caz, doar 45,59%. Cel mai
simplu şi mai direct mesaj în care m-am re-
găsit zilele acestea l-am citit pe Facebook.
„Da, eu voi vota! Chiar mai doriţi să votaţi
o clasă politică ce ne fură, minte şi prosteşte
de 27 de ani? Pentru că o votaţi, dacă staţi
acasă! Este crucial pentru viitorul Ro-
mâniei, să votăm! Asta… dacă mai
vrem un viitor!”, a scris Oana
 Pellea pe Facebook.

Încă un motiv 
să mergi la VOT
A fost o lună de
campanie elec-

torală! Pentru unii politicieni prima, pentru
alţii, mai experimentaţi, un nou
test în faţa electoratului. Cât
de mult au reuşit să ne con-
vingă, le vom de-
m o n s t r a
duminică.
Av e m
c u

ce,
cu ştam-

pila în cabi-
na de vot. Şi

dacă tot nu sun-
teţi convinşi că trebuie

să mergeţi la vot, voi încheia
cu un banc sec, dar, sper, de

efect: 

Votezi, ai dreptul să COMENTEZI.
Nu votezi, TACI!

Un pix – 1 leu. 
Un tricou – 10 lei. 

O excursie – 1.000 de lei. 
Bucuria de a vedea un politician

ofticat: NEPREŢUITĂ!

Aşadar, MERGEM CU TOŢII LA VOT, nu-i aşa?

Braşovul, oraş de poveste
Braşovul  a  devenit
oraş de poveste. Peste
250.000 de luminiţe
au fost aprinse în tot
centrul oraşului. Ca de
obicei, în seara de
Sfântul Nicolae a avut
loc şi iluminarea Bra-
dului de Crăciun. Pes-
te 5.000 de braşoveni
au venit în Piaţa Sfa-
tului, la deschiderea
oficială a sărbătorilor
de iarnă.          pag. 12
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Datornicii din România au res-
tanţe de 155 de lei la telefon şi de
300 lei la ratele bancare. Cei mai
mulţi clienţi cu restanţe se regăsesc
în Muntenia, iar cei mai puţini în
zona Maramureşului. Atât în cazul
serviciilor de telefonie cât şi în
cazul creditelor bancare, cei mai
mulţi datornici sunt... bărbaţii. 

Clientul debitor român plăteşte
în medie 155 de lei ca restanţă la
telefonie şi 307 lei ca restanţă la
împrumuturile financiare, arată
un studiu realizat recent de o com-
panie specializată în managemen-
tul creanţelor comerciale. Studiul,
realizat pe un eşantion de aproape
1 milion de cazuri, arată că în pri-
vinţa serviciilor de telefonie clien-

tul debitor român are în medie 43
de ani şi nu şi-a mai plătit ultima
factură de 1 an şi 7 luni. Acest de-
bitor „este cel mai des întâlnit în
Muntenia şi îşi plăteşte datoriile,
în general, toamna”.

În ceea ce priveşte restanţele
la ratele bancare, „clientul debitor
român are tot 43 ani, şi-a plătit
creditul constant timp de apro-
ximativ 4 ani şi achită în medie
puţin peste 300 de lei. 

Din datele prezentate, mai re-
iese că cele mai cumpărate pro-
duse pentru care persoanele au
luat un credit sunt „electrocasnice,
electronice, calculatoare şi acce-
sorii, scutere şi televizoare”.

R.I.

Bărbaţii sunt cei mai datori

Proiectul Ro-NET –
prin care 783 de localităţi
din mediul rural ar urma să
aibă internet în bandă largă
– nu va fi finalizat în acest
an. Ministerul comunicaţii-
lor estimează că acest lucru
ar putea fi posibil de abia
la sfârşitul anului viitor.

De abia în momentul de
faţă ministerul comuni -
caţiilor se află în faza de
 recepţie cu doar o parte
dintre localităţile asociate
proiectului Ro-NET, astfel
că acesta va intra şi în anul
următor. 

Ro-NET este considerat
a fi unul dintre cele mai
mari  proiecte de infra -
structură de comunicaţii din
România. La finele lunii oc-
tombrie, Comisia Europeană
a decis să aloce 45,7 mi -
lioane de euro de la Fondul
European de Dezvoltare
Regională pentru proiect,
început în perioada 2007-
2013.                             R.I.

Românii din Diaspora îşi
vor putea plăti taxele şi im-
pozitele din ţară mult mai
uşor. De luna aceasta, auto-
rităţile din România au in-
trodus posibilitatea achitării
acestor taxe şi cu cardul, pe
platforma online ghiseul.ro.
Românii din străinătate pot
plăti online, de la 1 decem-
brie, taxele şi impozitele, in-
clusiv cu carduri emise de
o bancă din afara României,
prin acestă platformă. 

Ministerul Finanţelor a
anunţat că în momentul de
faţă există o facilitate nouă

pentru românii din diaspora.
A fost creat un mediu onli-
ne, unde fiecare îşi va putea
crea un user şi o parolă, cu
care va avea acces la facili-
tăţile tehnice expuse de că-
tre platforma ghiseul.ro. 

Acest lucru se poate face
pe baza cardului bancar, fie
că este emis pe teritoriul
României sau în afara ţării.
În acest fel, relaţionarea ro-
mânilor de pretutindeni cu
administraţia publică în
zona de taxe şi impozite va
fi mult mai facilă. 

R.I.

Braşovul este în topul oraşelor unde
tranzacţiile online au luat avânt. 

De la facturi şi până la cumpărături în
supermarketuri virtuale, toate sunt pe lista
celor care au ales această metodă de plată.
Primul pe listă este Bucureştiul, urmat de
Timişoara. 

Cea mai cunoscută soluţie de portofel
digital din România a înregistrat o creştere
semnificativă în 2016. În primele 10 luni,
volumul şi valoarea s-au triplat. Volumul
de tranzacţii până acum arată o plată medie
de 85 de lei, iar majoritatea utilizatorilor

au achitat cumpărăturile de la ma-
gazin, facturile de telefonie mobilă,
dar şi serviciile de întreţinere la
bloc. Aplicaţia raportează că cele
mai multe tranzacţii (63%) sunt
realizate în Bucureşti, preponderent
de către bărbaţi, de pe dispozitive
cu Android (70%) şi după ora 17.
În topul oraşelor cu cei mai mulţi
utilizatori sunt Timişoara (7%),
Cluj (6%), Braşov (6%), respectiv
Constanţa, Ploieşti şi Iaşi, fiecare
cu o pondere de circa 2% în totalul
tranzacţiilor realizate online. R.I.

.com

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 
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Braşovul, în top la plăţile online

Facilităţi fiscale 
pentru Diaspora

Internetul câştigă teren 
în România

65% din gospodăriile din
România sunt conectate la in-
ternet. Procentul este mai
mare comparativ cu 2015.
65,4% dintre utilizatorii cas-
nici sunt în mediul urban, iar
34,6% în mediul rural, potri-
vit unui comunicat al Institu-
tului Naţional de Statistică. Faţă
de anul 2015, ponderea gospodă-
riilor cu acces la internet a crescut
cu 4%. 

Pe regiuni de dezvoltare, nu-
mărul persoanelor care au utilizat
internetul a fost de 88,4% în re-

giunea Bucureşti – Ilfov şi consti-
tuie cel mai ridicat procent din
ţară. La distanţă considerabilă, ur-
mează regiunile din Nord-Vest şi
Centru, cu aproape 72%, celelalte
regiuni prezentând proporţii de
sub 70%.                                        R.I.

Ro-NET mai are 
de aşteptat
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Întotdeauna, pentru mine vor
vorbi faptele şi rezultatele. Mă pre-
zint în faţa alegătorilor cu tot ceea
ce am realizat pentru comunitate,
beneficii ce pot fi măsurate şi ve-
rificate.

Experienţa acumulată în calitate
de Preşedinte al Asociaţiei Parcu-
rilor Industriale din România m-a
ajutat să sprijin în mod direct dez-
voltarea a peste 70 de parcuri in-
dustriale ce funcţionează, în acest

moment, în ţară. Asigură zeci de
mii de locuri de muncă în comuni-
tăţile în care funcţionează.

În calitate de europarlamentar,
membru al Comisiei pentru indus-
trie, cercetare şi energie, am fost
preocupat de îmbunătăţirea legisla-
ţiei financiare şi bancare din Ro-
mânia, de protecţia cetăţenilor îm-
potriva abuzurilor bancare, dar şi
de eliminarea practicilor anticon-
curenţiale ale băncilor. Toate as-

pectele semnalate Comisiei Euro-
pene au fost reglementate, ulterior,
în pachetele legislative din sectorul
financiar-bancar.

În calitate de director general al
Agenţiei Metropolitane Braşov, o
instituţie care în ultimii ani, prin
proiectele depuse pe fonduri euro-
pene, a făcut ca Braşovul să fie cel
mai curat oraş în care românii din
ţară doresc să ajungă şi chiar să lo-
cuiască, am demonstrat că dezvol-
tarea începe de la o planificare co-
rectă şi continuă, cu o strategie pe
termen lung bazată pe nevoile reale
ale comunităţilor ce fac parte din
Zona Metropolitană Braşov: 18 lo-
calităţi. 

În calitate de director al Agenţiei
Metropolitane de Dezvoltare Du-
rabilă Braşov, am coordonat şi atras
finanţări în zonă pentru proiecte
europene cu o valoare de peste 250
de milioane de euro, fonduri de care
beneficiază aproape 400.000 de ce-
tăţeni. Cunosc necesităţile comu-
nităţilor Zonei Metropolitane
 Braşov şi dacă, astăzi, Zona Metro-
politană Braşov este una dintre cele

mai atractive din România, acest
lucru se datorează atât echipelor pe
care le-am coordonat împreună cu
primarii localităţilor cât şi faptului
că am reuşit să scoatem elementul
politic din activitatea agenţiei, iar
oamenii s-au concentrat pe accesa-
rea de fonduri europene. 

Dintre proiectele majore pentru care
am acordat asistenţă în redactarea
cererilor de finanţare, dar şi în
implementarea acestora, amintesc: 
• realizarea drumurilor de acces în

Zona economică de mare interes
– Coresi;

• realizarea pasajului rutier peste
calea ferată de pe strada Indepen-
denţei, din cartierul Tractorul; 

• modernizarea iluminatului public
prin crearea sistemului de telege-
stiune şi supraveghere video a spa-
ţiului public din Braşov;

• realizarea unui număr de 44 de
locuinţe sociale în urma reabili-
tării fostului cămin de la Uzina II
– spaţiu neutilizat;

• lucrările de dublare a pasajului
rutier Fartec; 

• crearea centrului multifuncţional
de servicii sociale din Braşov;

• realizarea centrului comunitar din
comuna Vulcan; 

• realizarea accesului rapid la
 Cetatea Râşnov, printr-o instalaţie
de transport pe cablu tip lift
 înclinat etc.

În calitate de senator al Româ-
niei, voi susţine, în continuare, dez-
voltarea zonei metropolitane Bra-
şov, dar şi îmbunătăţirea legilor
din România. Este necesară, şi o
voi sprijini necondiţionat, regle-
mentarea calitativă şi inovativă a
legilor cu impact direct în activi-
tăţile administraţiei publice locale.
În calitate de membru al Camerei
decizionale a Parlamentului Ro-
mâniei, voi optimiza instrumentele
de aplicare, în mod corect şi unitar,
a legilor ce reglementează proprie-
tatea publică. Totodată, pentru o
planificare durabilă a dezvoltării
comunităţilor, voi iniţia o lege care
va reglementa metodologia de avi-
zare a strategiilor de dezvoltare lo-
cală, inexistentă în acest moment.

Dezvoltarea continuă
pentru omul din comunitate

Dragoş David
candidat PNL pentru SENAT

Toate acestea pentru că DEZVOLTAREA TREBUIE SĂ CONTINUE!
Comandat de PNL BRAŞOV, Tipărit de SC BRAŞOVUL TĂU, tiraj 3.000 de exemplare, COD AEP 11160004

Preşedintele Consiliului Judeţean 
îi îndeamnă pe braşoveni să meargă la vot

Mesaj important pen-
tru braşoveni, din partea
preşedintelui Consiliului
Judeţean, Adrian Veş-
tea, cu doar câteva ore
înainte de alegerile par-
lamentare. El îi invită
pe cetăţenii cu drept de
vot din întreg judeţul
să-şi exprime duminică,
11 decembrie, opţiunile
electorale. 

Cel mai probabil, me-
sajul vine şi după rezul-
tatele consemnate de
 sociologi în ceea ce pri-
veşte participarea la vot.
Sondajele relevă o cotă
redusă de participare la
scrutinul din weekend.
„Eu, alături de colegii
mei, reprezentăm ga-
ranţia de a duce Braşo-
vul înainte, dar avem şi
obligaţia să punem pro-

iectele mari ale judeţu-
lui în practică. Pentru
asta,  vă îndemn să 
fiţi alături de noi la
alegerile parlamentare
din 11 decembrie, să
votaţi pentru a avea o
reprezentare cât mai
bună în Parlamentul
României. Doar în fe-
lul acesta, noi, cei din
administraţia locală,
dar şi parlamentarii
braşoveni, putem să
 ducem mai departe
 proiectele propuse, iar
B ra ş o v u l  p o a t e  s ă
meargă înainte. Vă rog
să votaţi (...) pe data de
11 decembrie.” a trans-
mis preşedintele Consi-
liului J u d e ţ e a n  B r a -
ş ov ,  Adrian Veştea. 

Adrian Veştea –
preşedintele C.J. Braşov 
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Şoferii prinşi băuţi la volan ar putea
rămâne fără maşini. Parlamentarii vor
să iniţieze o lege pentru modificarea
Codului Rutier care să îi sancţioneze
aspru pe şoferii care urcă în stare de
ebrietate la volan. 

Amenzile sau chiar suspendarea
permisului de conducere nu îi sperie
foarte tare pe şoferii care au obiceiul
să conducă sub influenţa băuturilor
alcoolice. Un grup de parlamentari s-
au gândit, astfel, că în asemenea si-
tuaţii se impun pedepse mult mai
dure, care să meargă chiar până la
confiscarea maşinilor celor prinşi că

încalcă legea. În momentul în care un
cetăţean primeşte dreptul de a con-
duce autovehicule, adică permisul de
conducere, acesta va da o declaraţie
pe propria răspundere, în care va spune
clar că, dacă va fi prins băut la volan,
este de acord să i se confişte maşina. 

„Sunt prea mulţi teribilişti pe şo-
sele, pe care nu-i deranjează o amen-
dă sau faptul că rămân o perioadă
fără permis. Îl iau înapoi, fac aceleaşi
tâmpenii. Trebuie o măsură mai dură.
Dacă îi laşi fără maşină vor resimţi
consecinţele”, au declarat surse par-
lamentare. A.C.

Alcool la volan 
= maşină confiscată

Elevii şi studenţii care au drept de
vot pot circula gratis cu trenul în pe-
rioada 8-12 decembrie, din localită-
ţile în care studiază către cele de
domiciliu şi retur, informează CFR
Călători. Gratuitatea este valabilă
cu trenurile Regio şi InterRegio, clasa
a II-a. 

Biletul de călătorie se eliberează
de la casele de bilete ale staţiilor de
cale ferată şi agenţiilor de voiaj, în
baza actului de identitate şi a carne-
tului de elev sau student, vizat pentru
anul şcolar ori universitar în curs sau
a adeverinţei care atestă calitatea de
elev/student, fiind obligatorie pro-
curarea în acelaşi timp a biletului
atât pentru dus, spre localitatea de

domiciliu, cât şi pentru întors (dinspre
localitatea de domiciliu). Călătoria
de întoarcere se va efectua în zilele
de 11 sau 12 decembrie. 

„Precizăm că legitimaţiile de că-
lătorie eliberate în condiţiile OUG
89/2016 nu dau dreptul la modifica-
rea contractului de transport (amâ-
nare,  ant ic ipare,  întreruperea
călătoriei). Pen tru informaţii actua-
lizate despre circulaţia trenurilor, că-
lătorii sunt rugaţi sa se adreseze
personalului nostru din staţii, să con-
sulte pagina de internet a companiei
www.cfrcalatori.ro sau să ne con -
tacteze  la  numărul  de  te lefon
021/9521”, au spus reprezentanţii
companiei feroviare.                  A.C.

Succes uriaş pentru tru-
pa braşoveană COCO!
A cântat, pentru prima
dată în istorie, în des-
chiderea unui concert
al legendarei trupe
The Dire Straits, orga-
nizat în Cluj Napoca. 

Compozitorul Adrian
Coco Tinca a descris, pentru
BrasovTV.com, ce s-a în-
tâmplat pe scena din Cluj
Napoca: „Nu a cântat ni-
meni până acum, în deschi-
dere, la The Dire Straits. Nu
acceptă, dar uite că s-a în-
tâmplat şi este o mare bu-
curie pentru noi.”

Într-o postare pe o reţea
de socializare, un iubitor de
gen a concluzionat succesul
trupei braşovene astfel: „În
deschiderea unor Mari nu
pot fi decât unii la fel de
Mari.” Iată cum a fost pre-
zentată trupa COCO, cea
care a concertat în deschide-
rea reprezentaţiei susţinute
în Cluj Napoca de legendarii de la The
Dire Straits: „Aplauze pentru trupa
COCO, cea care a cântat în deschi-
dere. Au fost formidabili!”

The Dire Straits Experience tour
continuă vineri, în Braşov, la Sala Spor-
turilor, de la ora 20.00. Şi nu oricum,
ci tot cu trupa COCO în deschidere.

Compozitorul braşovean Adrian
COCO Tinca va concerta cu trupa sa
şi pe 31 decembrie, în Piaţa Sfatului,
la concertul de sfârşit de an.

Elevii şi studenţii 
vor circula gratis cu trenul 
în perioada 8-12 decembrie

L-aţi văzut? A fost găsit mort, într-o cutie, în Elba
Poliţiştii fac un apel şi către

braşoveni pentru identificarea
unei persoane decedate, des-
coperită în Germania. Poliţia
Română, prin intermediul
Centrului de Cooperare Po-
liţienească Internaţională, co-
operează cu birourile Interpol
din ţările vecine şi Interpol
Wiesbaden pentru identifica-
rea unui cadavru cu identitate
necunoscută, descoperit în
Germania. Oricine poate da
detalii cu privire la identifi-
carea persoanei este rugat să
anunţe imediat Poliţia Braşov
sau autorităţile judiciare ger-
mane. 

Cadavrul bărbatului în ca-
zul căruia se încearcă identi-
ficarea a fost găsit pe 5 iulie
2016, într-o cutie metalică,
pe râul Elba, în apropiere de
Dessau, Germania. Până în
acest moment nu s-a putut
identifica victima, dar din in-
formaţiile existente, se crede
că este vorba de o persoană
care provine din sud-estul Eu-
ropei, de exemplu: România
sau Bulgaria. În urma autop-
siei a rezultat că era vorba
despre un bărbat pe corpul

acestuia au fost descoperite
urme de violenţă. 

Pe antebraţul stâng avea un
tatuaj cu inscripţia „Michae-
la” şi purta un inel gravat pe
interior tot cu inscripţia „Mi-
chaela”.

Examinarea criminalistică
efectuată de poliţiştii din Sa-
xonia – Anhalt a relevat faptul

că moartea a avut loc cu câ-
teva săptămâni înainte de a fi
găsit cadavrul într-o cutie me-
talică veche, parţial ruginită.
Din anchetă a rezultat că acest
tip de cutie a fost produs pe
scară largă până în 1991. Pe
partea din faţă a acesteia a
fost descoperită inscripţia
„Albert Glück” scrisă cu cer-
neală neagră. Două etichete
au fost găsite lipite în interior,
una cu inscripţia „Original
BETRA Qualität” şi alta cu
inscripţia „Mainzelmänn-

chen” (personaje animate) pe
care era scris „ZDF” (Televi-
ziunea Publică Germană).

Reconstrucţia facială efec-
tuată de autorităţile judiciare
germane prezintă înfăţişarea
persoanei descoperite. Ana-
liza biochimică a urmelor pre-
levate a evidenţiat faptul că
bărbatul a locuit în Germania
cel puţin în ultimii 10 ani,
având celule stem care îi in-
dică originea în sud-estul Eu-

ropei. Din an-
chetă au rezultat
indicii că per-
soana cu identi-
tate necunoscută
ar fi locuit, până
să ajungă la vâr-
sta de 35 de ani,
într-o ţară din
sud-estul Euro-
pei. De exem-
plu: România,
Bulgar ia  sau
alte ţări vecine, 
până la momen-
tul mutării în
 Germania. De
asemenea,  se
pare că ar fi lo-
cuit mai degrabă

într-o zonă fără ieşire la mare
decât într-una de litoral.

Reconstrucţia facială efec-
tuată de autorităţile judiciare
germane prezintă înfăţişarea
persoanei descoperite.

Întrebările anchetatorilor: 
• Cine poate identifica per-

soana necunoscută? 
• Cine a văzut-o înainte de

5 iulie 2016? 
• Unde a fost văzută înainte

de 5 iulie 2016? 
• Cine poate da detalii în le-

gătură cu bunurile găsite
(cutia metalică, inelul)? 

• Cine poate da detalii cu
privire la tatuaj sau la nu-
mele din tatuaj? 

• Cine a observat ceva util
anchetei în zona podului
de pe Autostrada A9, în-
ainte de 5 iulie 2016?

Semnalmentele
persoanei 
în cauză:

• vârsta, între 
45 şi 60 de ani;

• corp atletic;
• greutatea, aproximativ

75 de kilograme
• înălţimea, 1,80 metri

Oricine persoană care consideră că deţine informaţii
care pot ajuta ancheta este rugată să contacteze cea

mai apropiată unitate de Poliţie din Braşov. 
De asemenea, poate contacta autorităţile germane: 

Telefon: +49-340-6000-291, 
email: lfz.pd-ost@polizei.sachsen-anhalt.de

Trupa COCO, în deschiderea
concertului Dire Straits
de la Sala Sporturilor
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Alpinista de 13 ani Dor
Geta Popescu a stabilit
un nou record mondial,
după ce a urcat pe Vârful
Giluwe, cel mai înalt vul-
can din Pacific. 

Râşnoveanca a ajuns luni,
la ora locală 09.20, pe vârful
care are o înălţime de 4.367
de metri.  

Adolescenta are deja în pal-
mares numeroase recorduri
mondiale de vârstă şi îşi doreşte
să fie prima alpinistă din lume
care reuşeşte să încheie circui-
tele Seven Volcanoes şi Seven
Summits. Odată cu această

 escaladare, adolescenta a devenit
cea mai tânără alpinistă din lume
care încheie cu succes ascensiunea
vulcanului Giluwe. 

„Un munte unic, cu totul di-
ferit de tot ce am făcut până
acum. Cu un traseu de apropie-
re prin junglă, în care îţi croieşti
drum, prin vegetaţie, cu ajuto-
rul macetei, cu un parcurs în
gol alpin pe un sol îmbibat în
apă şi ocolind o mulţime de la-
curi... Vârful este fantastic: 360
de grade de munţi şi podişuri,
vârfuri peste 3.500 metri ieşind
din jungla care se întinde până
la orizont...”, a scris tânăra
 alpinistă pe Facebook.?  A.C.

Peste 60% dintre angajaţii din
România spun că sunt fericiţi la
actualul loc de muncă, se arată
într-un sondaj recent. 

Mulţumirea la locul de muncă
a fost evaluată prin intermediul
a 5 elemente principale în viaţa
profesională: pasiunea, onestita-
tea, echilibrul dintre viaţa perso-
nală şi cea profesională, impactul
activităţii în cadrul companiei şi
evoluţia în carieră. 

Chestionarul a pornit cu între-
barea „Eşti Happy?”, la care 60%

dintre participanţi au răspuns po-
zitiv şi au confirmat că pun pasiu-
ne în ceea ce fac în fiecare zi. 56%
dintre participanţi simt că au parte
de transparenţă la locul de muncă,
iar 63% spun că reuşesc să atingă
un echilibru sănătos între viaţa
personală şi cea profesională. 26%
dintre respondenţi s-au declarat
în totalitate fericiţi la locul lor de
muncă, din toate punctele de ve-
dere, în timp ce mai puţin de 10%
au răspuns negativ la toate între-
bările.        A.C.

Fericiţi la locul de muncă

Atenţie, iubitori ai muntelui! Sal-
vamontiştii anunţă un grad ridicat
de risc de avalanşe în munţii Bucegi
şi Făgăraş. Zăpada depusă în ulti-
mele zile a creat un strat care nu are
încă o bază stabilă. Riscul de ava-
lanşe este unul însemnat, mai exact
de gradul 3 pe o scară de la 1 la 5,
în munţii Bucegi şi Făgăraş. 

La altitudini de peste 1.800 m,
după cum avertizează meteorologii,
stratul nou de zăpadă depus încă

nu este prins. Dat fiind faptul că vre-
mea se va menţine rece şi că sunt
prognozate ninsori slabe, riscul de
avalanşe se va menţine şi în zilele
următoare. 

La altitudini mai mici, riscul este
redus, deoarece nici stratul de ză-
padă nu este mare. Conform me-
teorologilor, stratul de zăpadă
măsoară 89 cm la Bâlea Lac, 18 cm
la Vf. Omu şi Sinaia, 17 cm în Predeal
şi 10 cm la Fundata.                   P.P.

Risc de avalanşe

Agenţia Judeţeană pentru Ocu-
parea Forţei de Muncă aduce la cu-
noştinţa braşovenilor că, în acest
moment, 800 de job-uri sunt mo-
mentan vacante în Spania pentru
munca sezonieră în agricultură. Se
caută persoane apte pentru munca
la câmp, cu vârste cuprinse între 18
şi 40 de ani. 

Munca sezonieră constă în recol-
tarea căpşunilor, campania 2017.
Durata contractului de muncă este
de aproximativ 3 luni de zile, data
estimată de angajare este 15 fe-
bruarie 2017. Timpul de lucru este
de aproximativ 6 ore şi jumătate pe
zi. Ziua a 7-a este zi de odihnă şi

poate să nu coincidă cu duminica.
Salariul oferit este de 40,15 euro
brut/zi, conform Convenţiei colective
aplicabile, plătibil la două săptă-
mâni, prin transfer bancar. 

Contribuţiile datorate sunt de 2%
impozit pe venit şi 113 euro asigu-
rare medicală. Cazarea este oferită
de angajator, contra unei sume de
1,6 euro pe zi. 

Braşovenii care sunt interesaţi
să aplice pentru unul din aceste lo-
curi de muncă trebuie să se adreseze
consilierului EURES din cadrul
AJOFM Braşov de pe strada Lungă
nr. 1A, camera 9 sau la telefon
0268.416.879, interior 102. P.P. 

Locuri de muncă pentru
braşoveni, în Spania

.com

De la începutul acestei
săptămâni, contribuabilii
pot primi de la Fisc do-
cumente şi  în varianta
electronică sau pe fax.
Persoanele fizice şi juri-
dice trebuie să trimită o
cerere prin care să opteze
pentru unul dintre mijloa-
cele electronice de comu-
nicare. 

Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei
Publice a aprobat ordinul
potrivit căruia 32 de acte

administrative şi fiscale
emise de Fisc pot fi primite
de contribuabili prin e-
mail, fax sau printr-o altă
platformă online. Contri-
buabilii pot primi de la Fisc
şi în varianta electronică:
titlurile executorii, somaţii,
înştiinţarea privind stinge-
rea creanţelor fiscale, înşti-
inţări de compensare şi de
restituire, avize de inspecţie
fiscală, decizie de ridicare
a măsurilor asigurătorii şi
multe altele. 

Dor Geta Popescu, un nou record

1. Titlu executoriu;
2. Somaţie;
3. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii;
4. Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale;
5. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti;
6. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra dispo-

nibilităţilor băneşti;
7. Înştiinţare de compensare;
8. Înştiinţare de restituire;
9. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate

de persoanele fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate
de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei
pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor
persoane juridice;

12. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei
pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate;

13. Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local
în urma inspecţiei fiscale;

14. Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local;
15. Decizie privind nemodificarea bazei de impunere;
16. Decizie de instituire a măsurilor asiguratorii;
17. Decizie de ridicare a măsurilor asiguratorii;
18. Adresă de înfiinţare a popririi;
19. Adresă de înfiinţare a popririi asiguratorii;
20. Înştiinţare privind înfiinţarea popririi;
21. Proces-verbal de constatare a contravenţiei;
22. Notă de plată;
23. Extras de rol;
24. Aviz de inspecţie fiscală;
25. Invitaţie;
26. Certificat de nomenclatură stradală şi adresă;
27. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită;
28. Proces-verbal de constatare şi declarare a insolvabilităţii;
29. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind im-

pozite, taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local;
30. Raport de inspecţie fiscală;
31. Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilităţii

solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile;
32. alte acte emise de organul fiscal local.

Documente online de la Fisc

Toţi bebeluşii vor fi testaţi
auditiv la naştere. De anul
viitor, toţi copiii născuţi în
maternităţile de stat vor fi
testaţi auditiv imediat după
naştere, a anunţat ministrul
Sănătăţii, cu ocazia lansării
primului registru electronic
naţional de screening audi-
tiv. Toate acestea în condi-
ţiile în care, în România, în
fiecare an se nasc aproxima-
tiv 600 de copii cu probleme
auditive, iar autorităţile nu
au în prezent o evidenţă a
persoanelor hipoacuzice. 

Primul registru electronic
naţional de screening auditiv
pentru nou-născuţi a fost
lansat de Ministerul Sănătă-
ţii, acesta va funcţiona, ini-
ţial, parţial într-un program
pilot în care sunt incluse trei
maternităţi din Capitală. Mi-

nisterul Sănătăţii a început
deja procedura de licitaţie
pentru achiziţia a 335 de
aparate de screening auditiv,
care vor ajunge în toate lo-
curile-cheie unde pot fi tes-
taţi copiii hipoacuzici, adică
în toate maternităţile din Ro-
mânia, în spitalele cu secţii
de pediatrie şi terapie inten-
sivă şi în toate centrele de
diagnostic ORL. În plus, va
fi şi o procedură de testare
standardizată. 

Ministerul Sănătăţii, îm-
preună cu Ministerul Edu -
caţ iei ,  intenţionează să
reînfiinţeze învăţământul su-
perior în domeniul audiolo-
giei. În prezent, în România
nu există şcoli de specialitate,
iar persoanele cu deficienţe
de auz sunt asistate de per-
sonal nespecializat.        A.C.

Bebeluşii, testaţi 
auditiv la naştere

Istoria în Alb poate fi des-
coperită la Braşov, chiar în
faţa Muzeului Judeţean de
Istorie. Expoziţia în aer liber
va fi deschisă până la mijlo-
cul lunii ianuarie. Istoria
sporturilor de iarnă din ulti-
mul secol a fost imortalizată
în câteva imagini de referinţă
într-o singură expoziţie, in-
augurată în seara de Sfântul

Nicolae. În ciuda frigului,
mulţi braşoveni au fost atraşi
de fotografiile inedite. 

În această perioadă, la
Muzeul Judeţean de Istorie
pot fi vizitate, tot gratuit,
expoziţiile: Braşov 1916, In-
trarea României în Primul
Război Mondial şi Centena-
rul Vânătorilor de Munte
din România.                M.S.

Premieră pentru o prefectură din
România! Orice nevăzător se poate
informa de pe site-ul Ins tituţiei Pre-
fectului din Braşov. 

Vechea  plat formă a fost adaptată
persoanelor cu dizabilităţi de ve-
dere. 

Pentru punerea în practică a pro-
iectului s-a lucrat mai bine de cinci
luni. Butoanele principale de navi-

gare în noul site au fost amplasate
în marginea paginii web. 

Practic, de pe pagina principală
se poate ajunge în orice secţiune a
site-ului. De acolo, orice nevăzător
poate afla informaţii despre ins -
tituţie, program de lucru, dar poate
face şi sesizări. 

În judeţul Braşov sunt peste
2.600 de nevăzători.               M.S.

Istoria sporturilor de munte
din Braşov, în imagini

Prefectura Braşov, 
accesibilă nevăzătorilor
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Votezi, ai dreptul să COMENTEZI.
Marian Stoica 

„Poate mulţi dintre noi ne-am săturat de
clişeul «mergeţi la vot, nu-i lăsaţi pe alţii să

decidă pentru noi». Nici eu nu credeam în
aceste cuvinte până acum câţiva ani. De multe
ori mi se părea o mare prostie să merg la vot,
întrucât eram scârbit de politicieni. Sentimen-
tul faţă de unii politicieni nu s-a schimbat,
dar cred că în ultima vreme am devenit, poate,
mai înţelept şi chiar sunt convins că trebuie
să ne exercităm dreptul de a vota. Dacă vrem
o schimbare, clar, trebuie să ne implicăm!
Puneţi ştampila pe cine vreţi, votaţi cu con-
ştiinţa şi, cel mai important, nu vă lăsaţi in-
fluenţaţi. Pentru a avea o Românie a
românilor, mergeţi la vot! Eu o să o fac!”

Zoltan Rapo 

„Duminică, chiar dacă este frig, trebuie să
mergem la vot!’’

Mariana Călin 

„Să nu ne minţim, să ne gândim la cei de
lângă noi şi la viitorul copiilor noştri. Să avem
simţul răspunderii, să fim oameni. Mergeţi
la vot şi spuneţi-vă părerea, nu vă lăsaţi in-
fluenţaţi de părerile altora!’’

Cati Maler 
„11.12.2016 este o zi plină de surprize pri-

vind alegerile. O zi în care voinţa alegătorilor
va surprinde dorinţa celor ce se vor aleşi. As-
trele oferă şansă doar celor ce au acţionat în
spiritul legalităţii şi moralităţii. De aceea, tre-

buie să ne exprimăm cu toţii votul, cu certi-
tudinea că doar cei ce merită vor fi aleşi.’’ 

Sorina Bălescu 

„Eu mi-am exercitat dreptul de a vota de
fiecare dată, pentru că până şi un singur vot
contează. Hai să învăţăm să mergem la vot,
să ne pese de viitorul nostru! Doar votând îţi
poţi exprima opinia faţă de felul în care este
condus oraşul tău.’’

Florin Pop 

„Eu merg la vot! Întotdeauna am fost! E
foarte simplu: nu mi se pare normal ca 20 sau
30 la sută dintre români să decidă soarta ce-
lorlalţi 80 sau 70 la sută. Cred că este esenţial
ca votul să aibă reprezentativitate cât mai
mare. Până la urmă, e vorba de ce ni se în-
tâmplă tuturor în următorii patru ani, aşa că
eu mă duc duminică la vot!”

Răzvan Iancu 
„Toată lumea

îşi doreşte o
schimbare. Pe
11 decembrie,
această schim-
bare se poate
realiza. Tot ceea
ce aveţi de făcut
este să mergeţi
la vot. Numai
aşa lucrurile se
pot schimba cu

adevărat. Chiar dacă nu pare, votul vostru
contează cu adevărat!”

Răzvan Ţirea 
„Nu sunt un mare fan al politicii şi nici al

politicienilor. Aş putea spune chiar că sunt
dezgustat de clasa politică din România şi
de faptul că timp de mai bine de 20 de ani

 lucrurile au stagnat în România. Cu toate
astea, cred că e momentul ca fiecare dintre
noi să meargă la vot şi să-şi exercite acest
drept constituţional. Nu mai trebuie să-i lă-
săm pe alţii să aleagă în locul nostru. Trebuie
să ne asumăm responsabilitatea votului şi
să ne alegem singuri viitorul. Sper ca fiecare
dintre noi să aibă maturitatea şi înţelepciunea
de a alege aşa cum trebuie, pentru că de
acest vot depinde viitorul nostru şi al copiilor
noştri.” 

Paula Păduraru 
„Politica şi politicienii? Nu i-am plăcut ni-

ciodată! Am avut ocazia să mai asist la o cam-
panie electorală mizerabilă. Cu promisiuni
deşarte şi proiecte făcute pe genunchi. Anul
acesta au reuşit performanţa să se dezamă-
gească chiar şi politicieni din aceleaşi partide
între ei. Staţi fără griji! Indiferent cine câştigă
alegerile, vom fi bogaţi cu toţii, în special

pensionarii şi bugetarii. Vom avea bani să ple-
căm cu avionul de pe aeroportul din Ghim-
bav... căci asta au promis toţi candidaţii.
Aşadar, dacă vreţi bogăţiile promise de la ci-
neva anume, trebuie să ieşiţi la vot şi să-i des-

emnaţi câştigători, apoi să
aşteptaţi... bogăţiile şi ae-
roportul, nu-i aşa?”

Bogdan Diaconu 
„11 decembrie 2016 este

o zi importantă pentru ju-
deţul Braşov, pentru Româ-
nia. Este ziua în care avem
posibilitatea să schimbăm
viitorul acestui minunat ju-
deţ în care ne aflăm. Este
ziua în care putem să dele-
găm o echipă competentă,

puternică şi unită în realizarea celor mai im-
portante proiecte ale Braşovului. Este foarte
importantă prezenţa noastră la vot pentru că
este esenţial să nu lăsăm pe nimeni altcineva
să ne decidă viitorul. Este important ca toate
clasele sociale să-şi exprime votul. Aşadar,
TREBUIE să ieşim la vot şi să alegem cea
mai competentă echipă care să ne bucure pe
noi, braşovenii, să ne mândrim cu ei în par-
lament şi să ne bucurăm de proiectele promise
de ei în campania electorală.”

Zâna Adriana 

„VOTUL TĂU, VIITORUL COPILULUI
TĂU! NU lăsa la voia întâmplării  încrederea
copiilor într-o lume de MÂINE, mai bună!”

Laura Angelescu 
„Duminică sunt din nou alegeri. Unii nu

ştiu exact ce se votează, alţii nu ştiu pe numele

cui să pună ştampila, iar alţii nu vor să meargă
la vot, scârbiţi de clasa politică, de legi proaste,
de corupţie, sătui de sărăcia în care se scaldă
ţara asta sau, pur şi simplu, din comoditate... 

Chiar aşa, de ce să mergi la vot, dacă tot
nu se schimbă nimic ? Păi mergi, pentru că
de-asta nu se schimbă! Sunt prea mulţi cei
care stau pe margine şi comentează că lucru-
rile nu merg bine, dar nu fac nimic pentru ca
situaţia să fie alta! 

Un vot, indiferent pentru cine este, poate
fi un prim pas în direcţia bună. Înseamnă că
ai o părere şi că te implici, în felul tău ! 

Eu sigur merg la vot! Votează şi tu!”
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Diana Goşman 
„Crezi că votul tău nu contează? Te înşeli

amarnic. Avem nevoie de o schimbare, iar

de tine, de mine, de părinţii şi bunicii
noştri depinde viitorul nostru. De ce vrei
ca alţii să decidă pentru tine? Hai să votăm
pentru binele nostru, al tuturor. Altfel, nu
avem nici măcar dreptul să ne plângem de
situaţia din ţara noastră. Nu uitaţi: fiecare
vot contează.”

Andrei Constantin 

„Votez pentru că vreau să se schimbe
ceva în România! Votez pentru că vreau
să rămân şi să muncesc în România, cu
toate că de multe ori îmi vine să îmi fac
bagajul şi să «rup uşa». Vreau pe repede
înainte nu doar la bancă pentru un credit,
vreau să îmi vizitez ţara cu trenul, dar nu
să ajung la destinaţie la pensie. Vreau să
pot pleca în concediu cu avionul, de la
Ghimbav, fără să mai pierd timp în trafic
pe DN1 spre Bucureşti sau Sibiu. Votez şi
de data aceasta, aşa cum am votat de fie-
care dată!” 

Ionuţ Mureşan 

„Sunt Ionuţ Mureşan, cetăţean român.
 Duminică, vreau ca ei să ştie că exist!”

Ion Mânzală 

„Am votat la toate alegerile de până acum.
Merg la vot şi duminică. E un drept şi o res-
ponsabilitate cetăţenească.”

Ionuţ Grigorescu 

„Fii responsabil, mergi şi tu la vot!”

Amelia Vulcu 

„Prezumţia de... vinovăţie fiinţează în cazul
tuturor braşovenilor care nu se prezintă, du-
minică, 11 decembrie, la vot! Voi participaţi,
voi decideţi! Implicaţi-vă! ” 

Silvana Vorovenci 

„Ziua votului este ziua în care eu contez.
Ziua în care îmi decid viitorul şi totodată,
ziua în care iau atitudine. Ştiu că votul meu
poate face diferenţa. Ziua votului este ziua în
care mă bucur de libertate. Fiecare vot este
important. Decid pentru mine, merg la vot !”

Larisa Postu

„Fie vremea cât de rea, spre secţia de votare
sigur mă voi îndrepta! Duminică, nu avem
nicio scuză să nu mergem să punem ştampila
pe buletinul de vot. Acolo unde credem noi
de cuviinţă. Durează 10 minute! Vreau ca
Braşovul să aibă o prezenţă mare la vot, să
demonstrăm că avem spirit civic!”

Nadia Râncu
„Nu cred că ne dăm seama câtă putere avem

noi de fapt! Cât de mult înseamnă votul nos-
tru! Nu se rezumă totul doar la a merge la

secţia de votare şi a pune ştampila pe buletinul
de vot. Trebuie să conştientizăm că, o dată la
4 ani, NOI decidem. Şi puterea noastră creşte
cu cât suntem mai mulţi! Duminică trebuie

să demonstrăm că vrem o schimbare şi că nu
suntem indiferenţi. Duminică MERGEM LA
VOT! Nu este obligatoriu, este VITAL!”

Monica Nagy

„Nu mă lungesc foarte mult! Scurt şi la su-
biect! Merg să votez duminică! Am fost de
fiecare dată şi voi continua să fac acest lucru
de fiecare dată când voi avea ocazia. Merg la
vot pentru că o pot face! Pentru că generaţiile
din trecut au luptat ca eu, femeia modernă,
să am dreptul de a vota. Celor care încă nu
sunt convinşi să meargă la vot le spun: Votul
tău ar putea schimba istoria. Da, chiar şi un
vot contează!” 

George Nistor

„Toţi avem interese, toţi avem nevoi, toţi
avem dorinţe, toţi avem visuri. Caută-i şi gă-
seşte-i pe aceia care te reprezintă cel mai bine
în  aspiraţiile tale şi, când îi găseşti, votează-i!”

Aşadar, MERGEM CU TOŢII LA VOT, nu-i aşa?

Nu votezi, TACI!



GARSONIERE
⚫ Vând garsonieră în zona
Griviţei– Pasaj, Str. Ecaterina
Teodoroiu, suprafaţă 24 mp,
situată la etajul 2/4, cu îmbu-
nătăţiri termopan, gresie şi
faianţă la baie şi bucătărie,
parchet, uşă metalică, sepa-
rare de gaz, încălzire cu con-
vector şi apă caldă cu boiler,
preţ 17.900 euro. Telefon:
0741.059.397
⚫ Vând garsonieră confort 1,
cartierul Astra lângă Policli-
nică situată la etajul 3, semi-
decomandată, cu balcon de 6
mp, construcţie nouă, finisaje
LUX, preţ 29.500 euro. Tele-
fon: 0731.833.260

APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând apartament cu 2 ca-
mere Astra, L.C.Babeş apro-
piere de Calea Bucureşti
confort 1, suprafaţă de 48 mp,
bucătărie cu cămară, balcon
lung, izolaţie exterioară cu
polistiren, separare de gaz,
gresie, faianţă, parchet, uşă
metalică, balcon închis în cor-
nier, încălzire de la Tectron,
etaj 4/4, preţ 36.900 euro. Te-
lefon: 0747.771.523 
⚫ Vând apartament la casă
Braşovul Vechi str De Mijloc,
decomandat, 2 camere, baie,

bucătărie,  foarte spaţios
70 mp, amenajat cu centrală
termică proprie, gresie, faian-
ţă, parchet, geamuri termo-
pan, situat la demisol – parter
la nivelul solului, preţ 46.800
euro negociabil .   Telefon:
0731.833.260

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 centra-
lă proprie, termopan şi uşă
metalică 2 balcoane, 3 deba-

rale, 1 cămară, însă mai ne-
cesită renovare. Preţ 65.000
euro negociabil .  Telefon:
0747.771.523 

CASE
⚫ Vând casă de tip „gospodă-
rie” la 300 m de Centrul Co-
munei Dumbrăviţa (lângă
Codlea) în drumul spre lac,
compusă din 2 corpuri con-
strucţie din cărămidă, şură şi
teren 1.000 mp. Primul corp
de casă are 3 camere mari, bu-
cătărie şi hol, iar al doilea corp
de casă are 1 cameră şi o bu-
cătărie. Ambele construcţii su-
portă mansardare şi au nevoie
de renovare şi îmbunătăţiri.
Baia este în curte, avem apă
curentă, energie electrică şi gaz
Terenul este în suprafaţă de
925 mp cu un front de 17 ml.
Preţ 27.000 euro negociabil.
Telefon: 0723.985.424
⚫ Vând vilă P+M zona Pen-
siunii ELA în Sânpetru, con-
strucţie nouă, din cărămidă,
acoperită cu ţiglă, având la
parter: living, baie, bucătărie,
iar la mansardă are 2 dormi-
toare cu baie, birou şi 2 terase.
Construcţia face parte dintr-
un duplex, la exterior este izo-
lată 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 Tărlungeni, dispusă pe par-
ter + mansardă. La parter: li-
ving, bucătărie, baie, birou;

iar la mansardă sunt 2 dormi-
toare, baie, balcon. Casa dis-
pune de încălzire cu centrală
pe lemne, curent, apă, fosă
septică.Construcţia este pe
grinzi de lemn, iar zona este
liniştită, pretabil pentru locuit
cât şi pentru casă de vacanţă.
Preţ 52.900 euro negociabil.
POSIBILITATE DE RATE.
Telefon: 0747.771.523

ÎNCHIRIERI APARTAMENTE
⚫ Închiriez (ofer) apartament
confort 1, decomandat, Triaj
în bloc tip vilă situat la etajul

1/ 2, recent amenajat, COM-
PLET MOBILAT ŞI UTI-
L AT ,  d o t a t  c u  c e n t r a l ă

termică proprie, gresie, faian-
ţă, parchet de esenţă nobilă,
termopan, blocul este din că-
rămidă, foarte călduros,ame-
najările sunt de cea mai bună
calitate, zona este foarte liniş-
tită, se oferă şi loc de parcare.
Preţ 295 euro/lună negociabil.
Tel: 0723.985.424

TERENURI

Manager: Nadia Râncu
tel. 0757.089.087
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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

9 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.

➭ Anunţurile pentru decese, comemorări, aniversări şi
matrimoniale se depun numai cu cartea (buletin)
de identitate.

➭ Redacţia nu-şi asumă răspunderea 
pentru conţinutul anunţului.

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

I Str. Dacia, nr. 69
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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



⚫ Caut o doamnă de 30-50 de
ani, pentru îngrijirea unei fete de
40 de ani cu handicap, în Făgă-
raş. Asigur locuinţă şi plată.
 Telefon: 0268.280.510
⚫ 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

⚫ Particular execut zugrăveli, re-
paraţii, izolaţie case, parchet, fa-
ianţă, gresie, glet, electrice,
sanitare. Telefon: 0721.468.578 
⚫ 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!!
⚫ 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

⚫ 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!!!

⚫ Vând cărucior pentru persoană
cu handicap, redresor 12-24 V,
cauciucuri + piese DACIA 1300
şi OLTCIT, circular tăiat lemne
şi fier, chiuvetă baie + bucătărie
noi, geamantan pe role cu cifru,

nou, menghină, joc rummy.
 Telefon: 0728.373.540

⚫ Domn fără obligaţii, caut o
doamnă pentru căsătorie. Tel:
0728.373.540

⚫ Pierdut carte de identitate, car-
net de student, legitimaCie de stu-
dent, card de sănătate, pe numele
ROHAN Diana. Le declar nule.

PUBLICITATE2016 9

Cursuri

Angajări

Servicii Pierderi

BRIDGE GUARD GROUP

Relaţii suplimentare se pot
obţine la: 0268.328.662

G AGENŢI DE PAZĂ 
G AGENŢI DE INTERVENŢIE

în condiţiile legii 333/2003
G 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

Matrimoniale

BrasovTV.com
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În runda a doua a re -
turului, trupa de sub
Tâmpa va evolua în de-
plasare împotriva celor
de la Juventus Bucu-
reşti. Partida ce va în-
cepe la ora 11.00 este
practic derby-ul ligii a
doua, urmând să se în-
tâlnească ocupantele
primelor două locuri
din clasament. 

FC Braşov a avut parte de
un sezon foarte bun. Sub
conducerea lui Cornel Ţăl-
nar, trupa de sub Tâmpa a
avut un parcurs constant bun
în liga a doua şi ocupă în
acest moment poziţia secun-
dă în clasament cu 38 de
puncte, la patru lungimi dis-
tanţă de liderul Juventus Bu-
cureşti. Stegarii îşi doresc să
facă un nou meci bun şi să
se întoarcă de la Bucureşti
cu punct sau puncte. 

Ţălnar îşi doreşte 
un rezultat favorabil 

„Probabil că este unul
dintre cele mai importante
meciuri din acest campio-
nat. Joacă locul unu cu lo-
cul doi şi eu consider că
aceste două echipe au fost
cele mai bune formaţii din
turul de campionat. Din pă-
cate noi avem unele proble-
me de sănătate, cinci
jucători fiind incerţi. Eu
acum o lună am rugat ca
aceste două etape din retur
să nu se mai joace pentru

că terenurile sunt imprac -
ticabile. După meciul cu
Sepsi nu am putut să fac ni-
ciun antrenament pe teren
pentru că e pericol să-ţi rupi
picioarele. E foarte greu în
aceste condiţii să pregăteşti
un meci. La meciul cu Sepsi
patru jucători îmi cereau
schimbarea la pauză. Din
păcate acest meci ne prinde
într-o situaţie delicată, atât
din punct de vedere al acci-
dentărilor cât şi al necla -
rităţilor care planează în
acest moment la club. Cu
toate astea eu sper ca băieţii
să se mobilizeze, să facă un
joc foarte bun şi să scoată
un rezultat favorabil din

această partidă”, a spus teh-
nicianul galben-negrilor,
Cornel Ţălnar.

Stegarii vor un arbitru de top
Surprinzător, derby-ul ligii

secunde nu va fi televizat. 
„Nu ne este teamă de ar-

bitraj. Am înţeles că jocul
nu va fi televizat iar acest
lucru nu poate fi înţeles de
nimeni. E meciul în care se
întâlnesc primele două cla-
sate din liga secundă, e un
derby al eşalonului, e un
derby pentru promovare şi
acest joc nu este televizat.
Eu sper ca cei de la Comisia
Centrală a Arbitrilor să tri-
mită la acest joc o brigadă

care să poată să ducă un
astfel de meci şi să nu in-
fluenţeze rezultatul, care
poate fi extrem de impor-
tant în economia campio-
natului”, a declarat Cornel
Ţălnar. 

Cinci stegari sunt incerţi
Tehnicianul galben-negri-

lor, Cornel Ţălnar, se con-
fruntă cu probleme de lot
înaintea derby-ului cu Juven-
tus. Leca, Grigorie, Sburlea,
Istrati şi Bejan sunt incerţi
pentru partida de sâmbătă. 

Derby-ul ligii a doua între
Juventus Bucureşti şi FC Bra-
şov se va disputa sâmbătă de
la ora 11.00. 

Ultimul meci al anului

În weekend, Braşovul a
fost gazda primei ediţii a
Turneului Campionilor, eve-
niment la care au participat
medaliaţii cu aur, argint şi
bronz ai categoriilor roşu,
portocaliu şi verde de la tur-
neele de tenis organizate în
România.

Vedeta competiţiei 
a fost Horia Tecău 

La deschiderea competi-
ţiei a fost prezent şi Horia
Tecău, jucătorul român care
a reuşit să câştige Turneul
Campionilor în proba de du-
blu alături de olandezul Jean
Julien Rojer în anul 2015.
Inedita idee de a organiza
un turneu al campionilor,
pentru micuţii tenismani din

România i-a aparţinut an-
trenorului Ferry Lechner, de
la Clubul Sportiv Lechner
Tennis School. La deschi-
derea competiţiei, partici-
panţii au avut parte de o
surpriză. Braşoveanul Horia
Tecău (foto), care se află în
Poiana Braşov într-un stagiu
de pregătire pentru sezonul
2017, a venit la deschiderea
evenimentului şi a fost asal-
tat de micuţii tenismani pen-
tru poze şi autografe. El a
făcut şi câteva schimburi de
mingi cu participanţii de la
Turneul Campionilor.

Ei sunt campionii
campionilor 

Competiţia s-a desfăşurat
pe trei categorii de vârstă,

participanţii fiind împărţiţi
în trei grupe. În grupa roşie
au jucat sportivii cu vârsta
maximă de opt ani, iar câş-
tigătoare a fost Eva Prăsacu,
ea trecând în finală de Rai -
ssa Bobîrcea cu scorul de

9-7. În grupa porto-
calie, rezervată ju-
cătorilor de tenis cu
vârsta maximă de
nouă ani s-a impus
Briana Vîlceanu,
care a trecut în fina-
lă de Luca Tuică,
scor 10-3. În fine în
grupa verde, în care
au participat copii
cu vârsta maximă de
zece ani medalia de
aur a revenit Andra-
dei Komarov care

l-a învins în finală cu scorul
de 2-0 pe Cătălin Zidărescu. 

Toţi participanţii la Tur-
neul Campionilor au primit
diplome, jucării Lego, echi-
pament de tenis, tricoul şi
şapca evenimentului.

FC Braşov va juca sâmbătă ultimul meci oficial din acest an

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

Corona Wolves Braşov a înre-
gistrat o victorie şi o înfrângere
în ultimele două jocuri disputate
pe patinoarul din parcul Tractorul. 

Mai întâi, băieţii lui Lacroix au
trecut de rivalii de la Sport Club
Miercurea Ciuc cu scorul de 4-2
(1-2, 2-0, 1-0). Pentru „lupi” au
marcat Thomas Klempa de două
ori, Arpad Mihaly şi Ian McDonald.
În meciul disputat luni seara,

McDonald şi compania au fost în-
vinşi după prelungiri de maghiarii
de la Dunajvaros, scor 2-3 (0-1,
1-1, 1-0, 0-1), golurile trupei de
sub Tâmpa fiind marcate de Ma-
tyas Biro şi Ian McDonald. 

Corona Wolves Braşov are 49
de puncte şi va juca în runda ur-
mătoare la Braşov, sâmbătă, de
la ora 18.00, contra formaţiei Uj-
pesti. 

Una caldă, alta rece

Corona Wolves Braşov a trans-
ferat un nou jucător. Oficialii for-
maţiei de sub Tâmpa au reuşit
să-l legitimeze pe canadianul
Bryan McGregor (foto), care cel
mai probabil va debuta în tricoul
„lupilor” în meciul de sâmbătă
cu Ujpesti. 

Hocheistul are dublă cetăţenie,
canadiană şi britanică, are 32 de
ani, 94 de kilograme şi 1.84 înăl -
ţime. McGregor a jucat ultima
oară în Slovacia, la Zvolen. 

De asemenea el are multe me-
ciuri în EBEL, la Sapa Székesfe-
hérvár şi la HC Innsbruck dar şi
în AHL sau ECHL. 

McGregor a mai evoluat în pu-
ternicele campionate din Polonia
şi Cehia. 

În această săptămână, condu-
cerea echipei de sub Tâmpa şi-a
propus să mai aducă un jucător
la Braşov, un fundaş, care va veni
tot de peste Ocean şi care va su-
plini plecarea lui Rory Rawlyk. 

Un „lup” nou în haită

Goalkeeperul
Coronei, Denisa
Dedu ( foto) ,  a
condus naţionala
României  spre
prima victorie în
grupa D a Cam-
pionatului Euro-
pean de handbal
feminin din Sue-
dia. Dedu a fost
fabuloasă  în
poarta tricolore-
lor şi România a
învins clar campioana olimpică
Rusia cu scorul de 22-17. 

Antrenorii României au decis
să o titularizeze pe Denisa Dedu
în meciul al doilea de la Campio-
natul European din Suedia. Astfel
goalkeeperul de 22 de ani al Co-
ronei Braşov a intrat în poartă în
meciul contra campioanei olim-
pice Rusia şi a reuşit să impresio-
neze pe toată lumea. 

12 intervenţii şi 57% procentaj
al mingilor parate la finalul pri-
melor 30 de minute şi încă 10 in-
tervenţii  în partea secundă şi

56% procentajul final. Dedu a
apărat senzaţional şi fetele pre-
gătite de spaniolul Martin Am-
bros au învins Rusia după 20 de
ani, scor 22-17. 

România a pierdut primul meci
de la Euro cu Norvegia, scor 21-23. 

Tricolorele au două puncte în
grupa D, în care lideră este na-
ţionala Norvegiei cu 4 puncte.
Rusia este pe trei cu 2 puncte, iar
Croaţia este ultima fără punct
câştigat. 

În ultimul meci al grupei D, Ro-
mânia va întâlni Croaţia.

.com

Turneul Campionilor, la Braşov

Le-a închis poarta
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Berbec
(21.03 – 19.04) 
Iubire. Gentili şi diplomaţi, veţi fi în cul-
mea fericirii, în prezenţa persoanei iu-
bite.
Sănătate: Fără probleme de sănătate,
dacă nu s-au instalat deja boli cronice.
Puţină mişcare nu strică, puteţi merge
la vot!
Bani. Munca vă poate aduce mici câş-
tiguri, însă vor fi mai degrabă derizorii.
Taur (20.04 – 20.05)
Iubire. Cu multă energie şi cu un moral
ridicat, faceţi faţă oricăror încercări
Sănătate. Vă concentraţi mult mai greu
la tot ceea ce aveţi de făcut. Duminică,
puteţi ieşi la o plimbare scurtă până la
secţia de votare.
Bani. Diverse afaceri vă promit câştiguri,
dar, dacă nu sunteţi atenţi, riscaţi să
pierdeţi totul.
Gemeni (21.05 – 21.06)
Iubire. Este foarte posibil ca partenerul
iubit să fie pretenţios şi prea critic. 
Sănătate. Apar „pericole” pentru cei ce
sunt hipertensivi şi pentru cei de vârsta
a treia.
Bani. Câştigurile nu vor putea acoperi
„investiţiile” pentru sărbători, dar vă
puteţi consola mergând la vot.
Rac (22.06 – 22.07)
Iubire. Sentimentalism prea exagerat.
Luaţi decizii condamnate şi de amici,
aşa că mergeţi la vot!
Sănătate. Unii nativi au disfuncţii renale,
alţii recurg la intervenţii chirurgicale. 
Bani. Veţi rezista la toate vicisitudinile
financiare, făcând împrumuturi.
Leu (23.07 – 22.08)
Iubire. Este posibil ca persoana iubită
să nu mai suporte delăsarea şi nepă-
sarea dvs.
Sănătate. Nativii bolnavi de reumatism
au seara şi probleme la coloana verte-
brală.
Bani. Nimeni nu va suferi prea mult din
pricina absenţei şanselor financiare. Pu-
teţi însă merge la vot, că este gratis.
Fecioară (23.08 – 22.09)
Iubire. În cercul dvs. de prieteni se vor-
beşte despre o despărţire!
Sănătate. Atenţie, se pot acutiza dis-
chineziile biliare (suferinţele hepatice
în general)!

Bani. Relansarea financiară, dorită
de dvs. este cam nesigură şi o amâ-
naţi. Între timp, puteţi merge la sec-
ţia de votare.
Balanţă (23.09 – 23.10)

Iubire. Neînţelegerile de la serviciu se
prelungesc în patul conjugal. Va trebui
să fiţi mai comunicativ.
Sănătate. Trece migrena, dar se pot
face excese multe şi de toate felurile.
Bani. Analizaţi o grămadă de posibilităţi,
pentru a vă putea extinde „afacerile”.
În weekend, ar fi indicat să mergeţi la
vot.
Scorpion (24.10 – 22.11)
Iubire. Nu este exclus ca ceea ce a fost
până acum cenuşă să redevină patimă.
Sănătate. Se permanentizează o indi-
gestie, dacă nu se respectă un regim
de viaţă sănătos. Faceţi mişcare, măcar
o plimbare până la secţia de votare.
Bani. Nemulţumirile vor persista, din
cauza instabilităţii „bugetului”.
Săgetător (23.11 – 21.12)
Iubire. Orice drum poate duce şi la o
aventură amoroasă. Vă tentează o nouă
relaţie erotică, însă preferaţi să luaţi
totul aşa cum vine.
Sănătate. Cel mai mare pericol pentru
aceşti nativi îl reprezintă eforturile.
Bani. Primiţi musafiri în weekend, care
vă ajută să treceţi peste necazuri, dar
să îi programaţi mai târziu, după ce vă
întoarceţi de la secţia de votare.
Capricorn (22.12 – 20.01)
Iubire. Iubirea devine pentru dvs. un
fel de corvoadă.
Sănătate. Starea de sănătate devine
problematică pentru nativii reumatici.
Aşa că, ieşiţi din casă şi, duminică, mer-
geţi până la secţia de votare! 
Bani. E posibil ca în curând să apară cu
adevărat roadele muncii dvs. 
Vărsător (21.01 -19.02)
Iubire. S-ar putea să renunţaţi pentru
un timp la aventurile sentimentale.
Sănătate. Cei care lucrează în mediu toxic
vor fi sensibili la bolile contagioase.
Bani. Sunteţi cumpătaţi şi faceţi inves-
tiţii pe termen lung. Vă puteţi asigura
câştiguri deosebite. Dar trebuie să vă
achitaţi şi de obligaţiile civice, aşa că
mergeţi duminică la vot.
Peşti (20.02 – 20.03)
Iubire. Partenerul vrea să vă închidă în
casă, ca să îi daţi atenţie. Luaţi-l de
mână şi mergeţi împreună la vot!
Sănătate. Stare de oboseală persistentă,
ce vă aduce numai prejudicii.
Bani. Aproape toţi nativii se laudă, de-
oarece pot considera că nu muncesc
degeaba.

ZODIAC
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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

8 2 6
9 7 4 2
3 4

1 3 8 7
4

5 8 6 7
4 7

9 1 5 8
6 7 2

Sfaturi de la pompieri, pentru a vă feri
locuinţa de incendii în sezonul rece

Potrivit ISU, cea mai
frecventă cauză de
 incendiu este supraso-
licitarea instalaţiilor
electrice, prin racorda-
rea concomitentă a unui
număr de consumatori
ce depăşeşte puterea
 instalată. De asemenea,
se pot produce incendii
dacă se utilizează sigu-
ranţe supra-calibrate,
însă pot apărea o su -
medenie de alte cauze.

Incendiile produse la gos-
podăriile cetăţeneşti sunt
 cauzate în principal de ex-
ploatarea defectuosă şi
 folosirea de improvizaţii la
instalaţiile şi echipamentele
electrice. Probabilitatea de
izbucnire a incendiilor de la
acest gen de instalaţii este
mai mare, deoarece acestea
sunt utilizate o perioadă de
timp mai îndelungată, fără a
fi verificate şi reparate co-
respunzător. 

O altă cauză o constituie
 instalaţiile de încălzire impro-
vizate, exploatate necorespun-
zător sau burlane şi coşuri de

evacuare a fumului şi gazelor
construite defectuos, neizolate
termic faţă de materialele de
construcţie combustibile, ne-
curăţate şi neverificate la
timp. Sobele folosite pentru
încălzit pe timp de iarnă şi
cele folosite pentru preparatul
hranei trebuie să aibă coşuri
pentru evacuarea fumului
executate din cărămidă pe

fundaţie proprie. La trecerea
prin planşee executate din
lemn sau alte materiale com-
bustibile, pereţii coşului de
evacuare trebuie să aibă gro-
simea de minim 25 cm. Pe
porţiunea din spaţiul podului,
coşurile vor fi tencuite şi vă-
ruite. Acestea vor fi ampla-
sate pe un postament izolator
din cărămidă. Atât sobele me-
talice cât şi burlanele se vor
amplasa la distanţă de cel pu-
ţin 1 m faţă de pereţii con-
struiţi din lemn, uşi şi alte
elemente care se pot aprinde
cu uşurinţă. Burlanele sobelor
metalice folosite pentru în-
călzire nu vor fi scoase prin
planşee şi acoperişuri com-
bustibile, ci vor fi racordate
în mod obligatoriu la coşuri
din zidărie de cărămidă. 

Coşurile, indiferent de con-
strucţia, lor se vor curăţa de

zgură o dată la cel mult două
luni de funcţionare. Important
de reţinut este ca, în sobe, fo-
cul să nu fie aprins cu lichide
inflamabile, sobele să fie su-
pravegheate pe timpul utili-
zării, iar jarul şi cenuşa să fie
aruncate în gropi special ame-
najate. Pentru sobele care
funcţionează cu combustibil
solid, în faţa uşilor de alimen-
tare se fixează o tablă meta-
lică cu dimensiunile de 50x70
cm pentru protejarea pardo-
selii combustibile. Se admite
folosirea combustibilului ga-
zos (gaz metan, G.P.L.) nu-
mai la sobe ori alte mijloace
de încălzire omologate – fa-
bricate expres pentru acest fel
de combustibil. 

O cauză de incendiu impor-
tantă, care trebuie să stea în
atenţia părinţilor, este jocul
copiilor cu focul. 

Comandat de PNL BRAŞOV, Tipărit de SC BRAŞOVUL TĂU, tiraj 3.000 de exemplare, COD AEP 11160004



Braşovenii au aşteptat cu mare interes aprinderea Bradului de Crăciun
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Braşovul, oraş de poveste

La sfârşitul anilor ’40, Moş Crăciun a fost izgonit din casele românilor

Braşovul a devenit oraş de
poveste. Peste 250.000 de
luminiţe au fost aprinse în
tot centrul oraşului. Ca de

obicei, în seara de Sfântul
Nicolae a avut loc şi ilumi-
narea Bradului de Crăciun.
Peste 5.000 de braşoveni au

venit în Piaţa Sfatului, la
deschiderea oficială a sărbă-
torilor de iarnă. Evenimentul
a început cu un concert sus-

ţinut de grupul Unison. Mo-
mentul mult aşteptat, aprin-
derea luminilor de sărbători,
s-a produs puţin înainte de

ora 18.00. 
Bradul din Piaţa

Sfatului are 28 de
metri înălţime şi
este împodobit cu
60 de şiruri de be-
culeţe, 20 de ţurţuri
albi şi roşii, 40 de
ghirlande cu becuri
şi 100 de sfere lu-
minoase, care în to-
tal înseamnă 50.000
de beculeţe. 

Tot pe 6 decem-
brie a fost deschis şi
Târgul de Crăciun
din Piaţa Sfatului,
unde se vor comer-
cializa doar produse
tradiţionale de se-
zon. 777    M.S.

Unul dintre cele mai
importante muzee din
Braşov, Prima Şcoală
Românească, are şi vi-
deoclip de promovare.
Filmat în format High
Definition, clipul are o
durată de 60 de secunde
şi vorbeşte despre impor-
tanţa vizitării unuia din-
tre cele mai frumoase
muzee din România. 

P r i m a
Şcoală Româ-
nească a fost
construită în
anul 1495.
Adăposteşte
aproximativ
4.000 de cărţi
vechi şi peste
30.000 de do-
cumente.

M.S.

LIFE

Clip de promovare pentru
Prima Şcoală Românească

Moş Gerilă, acolo unde s-a încetăţenit şi a fost
acceptat, venea în ajunul Anului Nou, în seara de
31 decembrie. În perioada influenţei Uniunii So-
vietice asupra Europei de Est şi a României, regi-
murile comuniste au încercat să-l introducă în
tradiţiile locale pe Moş Gerilă ca substitut al ce-
lorlalţi doi moşi, în tentativa lor de a înlătura
rolul religiei din tradiţii şi de a îndepărta forţat
cultura acestor ţări de simbolistica religioasă.

Ultimele zile de glorie ale lui Moş Crăciun au fost
25 decembrie 1946 şi 25 Decembrie 1947. Începând
cu 1948, Moş Crăciun a mai venit doar clandestin,
pentru că 25 decembrie a devenit zi lucrătoare.
Oficial, fusese deturnat de la putere de Moş Gerilă,
care venea însă pe 30 sau 31 decembrie. 

Noul „Moş Gerilă" este tânăr, atletic, proletar,
cu pieptul dezgolit, zâmbitor parcă la gândul de
a intra în prima uzină pentru a se dedica parti-

dului, prin muncă. În mâna dreaptă ţine „Noua
istorie a României", detaliu extrem de important
pentru mesajul pe care noul tip de Moş Crăciun
vrea să-l transmită. Mai mult, într-un articol cu
titlul „Dialog de Crăciun" publicat în oficiosul PCR
„Scânteia”, în care noua realitate e spusă franc:
„de anul acesta Crăciunul nu va semăna cu altele
şi aceasta o ştiu toţi aceia care se călăuzesc după
steaua ce suie în fiecare seară pe cerul mare al
Moscovei"

Cine este Moş Gerilă?
Tu ştii cine este, de

fapt, Moş Crăciun?
Auzi clopoţeii? În aer

este miros de cozonaci
pufoşi şi scorţişoară iar
în oraş forfota a început.
Hai să ne bucurăm îm-
preună de sărbătorile de
iarnă! Da! Este Crăciunul,
cea mai importantă săr-
bătoare creştină! Moş Crăciun reprezintă o transpunere
a magilor ce i-au adus daruri lui Isus la naşterea sa şi
este simbolul tipului creator. 

Ca buni români, din 11 decembrie vrem ca ODATĂ
PENTRU TOTDEAUNA SĂ ÎL AVEM DOAR PE MOȘ CRĂCIUN!

Ca buni creştini, românii ştiu să facă diferenţa între
adevăr şi minciună, între promisiuni electorale şi res-
ponsabilitate, între dorinţa socialiştilor de a ne întoarce
la lumea lui Moş Gerilă şi România europeană. 

Vă îndemn ca pe 11 decembrie să mergeţi la
vot şi prin alegerea pe care o faceţi să îl salvăm
definitiv pe Moş Crăciun! Din 2004, braşovenii
au demonstrat că îl vor pe Moş Crăciun, astfel,
Braşovul a devenit cel mai frumos oraş din
 România şi care are cel mai frumos „oraş de
 poveste” din România. În 2014, prin alegerea
lui Klaus Johannis, românii au demonstrat că îl
vor pe Santa Claus, pe Moş Crăciun! 

Toţi ne dorim o Românie europeană, o
 Românie în care fiecare român se regăseşte, în care
vrea să se dezvolte împreună cu familia sa. 

Duminică îmi
doresc ca fiecare
braşovean, prin
votul său, să îl
„salveze” pe Moş
Crăciun pentru în-
treaga Românie! 

După 1989, Moş Crăciun încearcă să „supravieţuiască”…

Adrian Oprică
consilier local BraşovÎn 11 decembrie,  votează să-l salvezi pe Moş Crăciun!


