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A r e  4 7  d e  a n i  ş i
aproape un deceniu a
trăit aşa cum unii din-
tre noi nici măcar nu
şi-ar putea imagina.
Cu greu, dar încearcă
să facă lucruri fără
ajutorul celor din jur.
Dacă doriţi să-l ajutaţi
pe domnul Vasile tre-
buie să ştiţi că îl puteţi
găsi aproape în fiecare
zi în pasajul de la
 Hidromecanica. Orice
sprijin material con-
tează.<<<<pag. 7
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Caz şocant în Polonia! Protagonişti sunt un tânăr din Braşov
şi o fostă prietenă. Totul s-a petrecut în 2012, în oraşul Wro-
claw. Femeia, care are un copil, a trăit, timp de 4 luni, un
adevărat coşmar. Un fost prieten a ameninţat-o că îi va răpi
copilul şi îl va vinde în Germania, au explicat, în exclusivitate
pentru brasovtv.com, surse apropiate anchetei. 
Oamenii legii din oraşul Wroclaw au demarat cercetările, s-a
emis mandat european de arestare, iar tânărul, în vârstă de
26 de ani, a fost dat în urmărire internaţională. Suspectul a
reuşit să fugă din Polonia, a ajuns în România şi a stat, zile
în şir, ascuns. Asta până în weekend, când poliţiştii din comuna
Voila l-au găsit, în localitatea Viştea de Jos, l-au încătuşat,
iar procurorii au dispus reţinerea bărbatului pentru 24 de ore.
Apoi, tânărul implicat a fost prezentat unei instanţe a Curţii
de Apel din Braşov cu propunere de arestare preventivă sub
acuzaţiile de ameninţare şi şantaj. S-a emis mandat pentru
30 zile, dar inculpatul beneficiază de prezumţia de nevinovăţie
până când se va emite o sentinţă definitivă. 
Până în momentul în care se vor definitiva procedurile în ve-
derea predării făptaşului către autorităţile poloneze pentru
continuarea anchetei, tânărul va rămâne în Centrul de Reţinere
şi Arestare Preventivă al Inspectoratului Judeţean de Poliţie
din Braşov.<<<<<<<<<<<<<Amelia Vulcu

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean este, în
continuare, la mâna poliţiştilor braşoveni. Supus,
săptămâna trecută, Aristotel Căncescu, judecat pentru
fapte de corupţie, s-a prezentat la sediul Inspecto-
ratului Judeţean de Poliţie pentru semnarea actelor
impuse de măsura controlului judiciar. În pas aler-

gător, Căncescu a pendulat între intrările în sediul
Poliţiei, dar nu oricum ci cu... „escortă”! Mai exact,
însoţit de reporterul braşovtv.com, Marian Stoica,
aflat în posesia unor informaţii de ultimă oră. Cum a
reacţionat inculpatul Căncescu şi ce îl aşteaptă în
această săptămână, marţi, 13, aflaţi din pagina 3

MARŢI, 13 SEPTEMBRIE,
GHINION PENTRU

INCULPATUL CĂNCESCU?

Un braşovean şi-a ameninţat
fosta prietenă că îi va răpi

copilul şi îl va vinde în Germania

•Inculpatul Căncescu, sub „escortă”, la Poliţia din Braşov.
•Fostul şef de judeţ, din nou, în faţa judecătorului de la Tribunal. 
•Prejudiciul cauzat Consiliului Judeţean, 7.672.228,32 euro.

Povestea braşoveanului fără mâini
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Mai exact, şoferii fără asigurare
obligatorie vor putea fi sancţionaţi
chiar dacă nu sunt opriţi de poliţie. 

Deocamdată totul este la stadiul
de proiect şi ar mai putea trece ceva
timp până când acesta va intra în
vigoare. Sectorul de asigurări din
cadrul Autorităţii de Supraveghere
Financiară propune facilitarea ac-
cesului firmelor de asigurări la in-
formaţii din baza de date a poliţiei
rutiere, pentru a se observa mai uşor
comportamentul în trafic al condu-
cătorilor auto, astfel încât tarifele
să fie mai bine segmentate, iar şoferii
corecţi să plătească mai puţin, arată
un raport prezentat săptămâna

aceasta consiliului ASF. 
Dacă baza de date a MAI se va in-

terconecta cu cea a ASF, atunci va
putea fi aplicată o lege mult mai as-
pră pentru sancţionarea şoferilor
care circulă fără RCA. Mulţi şoferi nu
sunt de acord cu această propunere
şi spun că nu este corect să plăteşti
amendă dacă nu eşti oprit de poliţie.
Alţii însă spun că doar în acest fel
lucrurile se pot îndrepta. Sancţio-
narea se va face în baza unei legi
din 2006, care momentan nu poate
fi aplicată tocmai din cauza lipsei
de corelare între datele celor două
instituţii, MAI şi Autoritatea de Su-
praveghere financiară.    R.I.

Legea care prevede
sancţiuni pentru lipsa poliţei
RCA ar putea fi modificată

Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciară a găsit soluţia pentru ief-
tinirea RCA: „Adaosul comercial” al
asigurătorului va fi limitat prin lege. 

Prima comercială a asigurătorului,
care înseamnă acum mai mult de
jumătate din preţul poliţei RCA, va
fi limitată prin lege. Preţul poliţei
RCA va scădea, de exemplu, de la
1.400 de lei la 1.200 de lei, pentru
un autoturism de 1,6 litri. 

Preţul poliţei RCA este compus din
prima de risc şi prima comercială. Cea
de a doua conţine, pe lângă altele,
cheltuielile administrative ale socie-
tăţilor de asigurare, profitul societăţii
şi primele cedate de companie în rea-
sigurare pentru o mai bună dispersie
a riscului. În general, prima comercială
conţine 30% cheltuieli administrative,
în jur de 10% rata de profit şi circa 5%
primele cedate în reasigurare.   R.I.

Comerţul braşovean este pe
un trend ascendent. Cel puţin
asta arată datele statistice re-
feritoare la economia judeţu-
lui Braşov pe anul 2015. 

Chiar dacă cifra de afaceri
este în creştere în acest do-
meniu, numărul firmelor din
comerţ este mai mic compa-
rativ cu 2014. Cifra de afaceri

în sectorul comercial a fost
anul trecut de peste 13 mi-
liarde de lei, adică 33 % din
cifra totală de afaceri a jude-
ţului Braşov. 

Comparativ cu 2014, cifra
de afaceri din domeniul co-
merţului a înregistrat o creş-
tere de 10 procente şi a fost
realizată de 6770 de firme, cu

262 mai puţine comparativ cu
2014. „Comerţul Braşovean
a înregistrat o creştere de 10
procente în 2015 comparativ
cu 2014, cifra de afaceri si-
tuându-se la nivelul a 13 mi-
liarde de lei ceea ce înseamnă
echivalentul a circa 3 miliar-
de de euro.” a declarat pentru
www.brasovtv.com, Carmen

Tecuşan, reprezentant CCI
Braşov. 

28.820 de salariaţi au lucrat
în comerţul braşovean în
2015. Cifra este cu 4 % mai
mare faţă de 2014, adică 20
la sută din totalul salariaţilor
la nivelul societăţilor comer-
ciale. 

Răzvan Iancu

Cei care nu se descurcă
cu Sistemul Electronic
de Achiziţii Publice au
posibilitatea să se per-
fecţioneze în folosi-
rea acestei aplicaţii. 

Modul de func-
ţionare a sistemu-
lui electronic va fi
explicat pe înţe-
lesul tuturor într-
un nou curs de
formare profe-
sională or-
ganizat de
Camera de
Comerţ şi
I n d u s t r i e

Braşov. Cursul de for-
mare profesio-

nală se va
desfăşura în
p e r io a d a
26 -28
s e p t e m -
brie şi are

un caracter practic. Tratează
în mod profesional aspectele
privind achiziţiile publice şi
utilizarea aplicaţiei SEAP. 

Costul programului de for-
mare este de 250 de lei fără
TVA. Membrii Camerei de
Comerţ beneficiază de o re-

ducere de
10 %,
iar cei
care se
înscriu
pentru
pr ima
dată în
cadrul

CCI, beneficiază de gratuita-
te. 

„El se adresează în egală
măsură agenţilor economici
cât şi organizaţiilor publice,
oferind o nouă posibilitate
agenţilor economici de a-şi
promova serviciile şi produ-
sele deoarece prin noua le-
gislaţie există posibilitatea
creării unor cataloage de
promovare a unor produse.
Pe de altă parte, organizaţiile
publice sunt obligate efectiv
să cumpere prin sistemul
acesta electronic centrali-
zat”, a declarat Adrian Ro-
goz, reprezentant CCI Braşov. 

Răzvan Iancu

Comerţul braşovean, în creştere
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30 de milioane de euro în-
casări la Direcţia Fiscală Bra-
şov. Veniturile din impozite
şi taxe locale au fost ceva mai
mari decât anul trecut. 

Cei mai mulţi bani au fost
strânşi de la persoanele juri-
dice şi au reprezentat impo-
zitele pentru clădiri. Sumele
raportate sunt pentru primele

opt luni ale anului. Direcţia
Fiscală Braşov, cea care în-
casează taxele şi impozitele
locale la nivel de municipiu,
a raportat încasări de 148 de
milioane de lei, aproximativ
30 de milioane de euro în pri-
mele opt luni ale acestui an.
Suma este în creştere faţă de
perioada similară a anului tre-

cut. Cea mai mare sumă a fost
încasată de la persoane juri-
dice din impozite pe clădiri
– 51milioane de lei. 

Persoanele fizice au plătit
impozit pe clădiri mai puţin
decât anul trecut, 16 milioane
de lei faţă de 17 milioane de
lei în 2015. În ceea ce priveşte
impozitul pe teren, persoanele

fizice au achitat 4,4 milioane
de lei, în timp ce firmele au
plătit 5,4 milioane de lei. Di-
recţia Fiscală a strâns mai
mulţi bani din impozitele auto
decât anul trecut. Proprietarii
persoane fizice au plătit 9,65
milioane de lei, în timp ce fir-
mele au plătit impozite auto
de 6,57 milioane de lei.?R.I.

Încasări mai mari la bugetul local, faţă de anul trecut

Judeţul Braşov este pe locul
patru în privinţa ofertelor de
muncă. Potrivit unuia dintre
cele mai mari site-uri de re-
crutare din România numărul
joburilor oferite este apropiat
de oferta prezentată şi de
Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă.
Chiar şi aşa rata şomajului în
judeţul nostru este destul de
mare, aproape 4 la sută. 

Potrivit unui studiu realizat
de o companie online de re-
crutare a forţei de muncă,
oferta de joburi de pe piaţa
forţei de muncă totalizează la
început de septembrie 11.180

anunţuri care vizează recru-
tarea a peste 36.000 de per-
soane. Cele mai ofertante
oraşe sunt Bucureşti cu 3.732
de joburi, Timişoara (944),
Cluj (831), Braşov (577) şi
Iaşi (489). Poziţia a doua a
clasamentului celor mai active
sectoare de activitate este ocu-
pată de construcţii, cu aproape
1.250 joburi, iar locul 3 revine
domeniului de vânzări-co-
merţ, cu 1.225 de anunţuri ac-
tive. Locurile patru şi cinci ale
clasamentului sunt ocupate de
domeniul Financiar – Bancar,
cu 1.015 oferte active, respec-
tiv Transporturi – Automoti-

ve, cu 908 joburi postate. 
„La finele lunii august în

evidenţele noastre sunt
10.021 de şomeri. Din aceştia
sunt persoane indemnizate
1.616. Vreau să menţionez
că din evidenţele noastre sunt
pe 7 mii de persoane care vin
din mediul rural, de aseme-
nea persoanele care nu au
studii generale sunt peste
1.800. În ceea ce priveşte rata
şomajului, aceasta este des-
crescătoare. Este vorba des-
pre 3.99 % faţă de 4,02 luna
precedentă”, a declarat pen-
tru www.brasovtv.com, Li-
liana dragomir, director

executiv AJOFM Braşov.
Potrivit evidenţelor AJOFM,

la Braşov, sunt disponibile
în prezent 677 de locuri de
muncă. 

Revenind la operatorul pri-
vat, din datele site-ului, oferta
de locuri de muncă în stră-
inătate, este în continuare des-
tul de variată. Cel mai
ofertant domeniu rămâne IT-
Telecom, sectorul Sănătate-
Farma câştigând teren în
special pe piaţa muncii din
Germania şi Marea Britanie.
Cerere mare de personal exis-
tă de asemenea în Austria,
Italia sau Franţa.???R.I.

Ofertă variată de joburi în judeţul Braşov

Ministerul Finanţelor Publi-
ce a anunţat că nu are în vedere
majorări de taxe şi impozite în
acest an. Anunţul a fost făcut
în urma informaţiilor apărute
în presă potrivit că, în perioada
următoare, contribuţiile sociale

obligatorii atât pentru angajat,
cât şi pentru angajator vor creş-
te. Persoanele Fizice Autori-
zate, cu activităţi independente
sau profesii liberale nu sunt vi-
zate de vreo măsură de creştere
a taxării. 

Totodată, ministerul nu a
avut niciodată în vedere mo-
dificarea costului angajatorilor
cu salariile şi nici a salariilor
nete, dar nici acordarea unei
amnistii fiscale. În acest con-
text, instituţia subliniază că nu

există un proiect de modifi-
care a Codului Fiscal asumat
de MFP care să includă ma-
jorări de taxe şi de impozite
sau de contribuţii sociale obli-
gatorii. 

R.I.

„Nu cresc taxele” – anunţă Ministerul Finanţelor Publice

RCA mai ieftin?

Preţul de achiziţie al gazelor na-
turale din producţia internă, pentru
clienţilor casnici şi CET-urilor, nu va
mai fi stabilit de Guvern începând
cu 1 aprilie 2017. 

La finalul lunii iunie, Guvernul a
suspendat calendarul de liberalizare

a preţului gazelor naturale pentru
populaţie până la 31 martie 2017, şi
a îngheţat preţul la 60 lei/MWh, în
condiţiile în care calendarul convenit
cu instituţiile financiare internaţio-
nale prevedea o majorare cu 10% la
acea dată, la 66 lei/MWh.   R.I.

Liberalizarea preţului la gaz

În acest an au ajuns pe litoral cu
11% mai mulţi turişti comparativ
cu vara anului trecut. Durata medie
a sejurului pentru turiştii români s-a
redus totuşi arată datele Federaţiei
Patronatelor din Turismul Românesc. 

Scăderea nu a afectat însă veni-
turile hotelierilor, pentru că a crescut
cererea pentru weekend-uri, când
tarifele au fost mai ridicate decât în
restul săptămânii. 

R.I.

Mai mulţi turişti pe litoral
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Inculpatul Căncescu, sub „escortă”,
la Poliţia din Braşov

Aristotel Căncescu a stat liniştit
trei mandate şi jumătate în jilţul
de şef al judeţului. S-a crezut in-
vincibil şi, mai ales, bine sfătuit...
Atât de bine sfătuit încât a salvat
votul de preşedinte al Consiliului
Judeţean Braşov, în 2008, cu o...
manea! Dacă în 2008 pe Căncescu
l-a salvat o... manea, pe 6 octom-
brie 2014 nimic nu l-a mai putut
salva din mâinile mascaţilor. Pro-
curorii şi ofiţerii DNA Braşov au
făcut percheziţii, l-au reţinut pe
Căncescu, iar după câteva zile, a
fost arestat de un judecător de
drepturi şi libertăţi de la Înalta Cur-
te de Casaţie şi Justiţie. A petrecut
luni bune după gratii, iar în prezent
este pus sub control judiciar. 

Potrivit acuzării, inculpatul Aris-
totel Căncescu şi-ar fi folosit au-
toritatea şi influenţa conferite de
funcţia pe care o deţinea în folosul
propriu şi al persoanelor din antu-
rajul său, acţionând fără respectarea
procedurilor în materie de achiziţii
publice, două firme importante fi-
ind abonate la contracte cu Consi-
liul Judeţean Braşov. Procurorii
arată că, pentru a beneficia de fo-
loasele obţinute în urma facilitării
încheierii acestor contracte şi pen-
tru a disimula adevărata provenien-
ţă a acestor foloase, Căncescu s-ar
fi folosit de o societate pe care o
controla, precum şi de persoane
din cadrul acesteia. Procurorii
DNA au formulat capetele de acu-
zare în cazul lui Căncescu şi l-au
trimis, pe 17 decembrie 2014, ală-
turi de ceilalţi inculpaţi din dosar,
în judecată.

Acuzaţiile în cazul 
lui Aristotel Căncescu

Procurorii DNA Braşov au fina-
lizat urmărirea penală şi l-au trimis
în judecată pe fostul preşedinte al
Consiliului Judeţean Braşov, Aris-
totel Căncescu, pe 17 decembrie
2014.
„ C Ă NCE S CU  A RIS TOTEL
ADRIAN, preşedinte al Consiliu-
lui Judeţean Braşov la data fapte-
lor. I s-au reţinut infracţiunile de: 

– abuz în serviciu dacă
funcţionarul public a
obţinut pentru sine sau
pentru altul un folos
necuvenit (5 infrac-
ţiuni); 
– luare de mită;
– spălare a banilor, în
formă continuată; 
– trafic de influenţă;
– instigare la tentativă
la abuz în serviciu dacă funcţio-
narul public a obţinut pentru sine
sau pentru altul un folos.”

sursa: DNA Braşov

Totodată, procurorii DNA s-au
asigurat că vor recupera, în caz de
vinovăţie, prejudiciul. 

Măsuri asiguratorii 
în cazul lui Aristotel Căncescu
„În cauză, procurorii au dispus: 
– instituirea măsurii asiguratorii
a popririi asupra conturilor ban-
care deschise de inculpatul Căn-
cescu Aristotel Adrian la mai multe
unităţi bancare, fiind identificate
şi poprite următoarele sume de
bani: 6.305,718 lei, 439.449,28

euro, 127.332 USD şi titluri de stat
în valoare de 2.926.455,2 lei,
– instituirea măsurii asiguratorii
a sechestrului asupra celor 62 de

părţi sociale reprezentând 100%
din capitalul social al SC (...) SRL
Braşov, aparţinând inculpatului
Căncescu Aristotel Adrian.
– instituirea măsurii asiguratorii
a sechestrului asupra a 21 acţiuni
la societăţi de investiţii financiare
(SIF), aparţinând inculpatului
Căncescu Aristotel Adrian. 
– instituirea măsurii asiguratorii
a sechestrului asupra a 4 bunuri
imobile, ce aparţin inculpatului
Căncescu Aristotel Adrian. (...)
– instituirea măsurii asiguratorii

a sechestrului asupra a 10 bunuri
imobile ce aparţin SC (...) SRL
Braşov.”

sursa: DNA Braşov

Săptămâna trecu-
tă, Aristotel Cănces-
cu a mers la Poliţia
Braşov să semneze
pentru controlul ju-
diciar. În pas alergă-
tor, inculpatul a pen-
dulat între intrările
în sediul Poliţiei, dar
nu oricum ci cu...
„ e s co r t ă ” !  M a i
exact, însoţit de
 r e p o r t e r u l
 braşovtv.com, Ma-
rian Stoica. Fostul
preşedinte al Consi-
liului Judeţean a in-
trat în sediul Inspec-
toratului Judeţean,
iar la ieşire, întrebat
de reporterul bra-
sovtv.com ce ştie
despre sechestrul in-
stituit pe bunuri şi
bani, inculpatul s-a
jurat că nu ştie ni-
mic despre măsu-
rile asiguratorii.
„NU cunosc

nimic pe tema
aceasta,
n u  c u -
nosc!” a
susţ inut
Căncescu.

Marţi, 13 septembrie, 
termen cu ghinion
pentru inculpatul
Căncescu?

Marţi, 13,
d o u ă
 s e m n e

rele care, alăturate, dau fiori
multora. Superstiţioşi sau nu,
această dată nu trece neobservată
pentru mulţi. Nu va trece neob-
servată, în mod cert, nici pentru
fostul preşedinte al Consiliului
Judeţean Braşov, Aristotel Căn-
cescu, judecat pentru fapte de
corupţie de o instanţă a Tribu-
nalului din Braşov, într-un dosar
cu un prejudiciu cauzat Consi-
l iului Judeţean în valoare de
7.672.228,32 de euro, susţin
procurorii DNA. 

Dosarul a fost înregistrat la
instanţa din Braşov pe 24 aprilie
2015, iar în iulie 2016 judecă-
torul de şedinţă a stabilit un nou
termen pentru marţi, 13 septem-
brie, în vederea continuării cer-
cetării judecătoreşti. Aristotel
Căncescu, dar şi celelalte per-
soane judecate în acelaşi dosar
beneficiază de prezumţia de ne-
vinovăţie până când magistraţii
vor emite sentinţe definitive. 

Braşov TV

MARŢI, 13 SEPTEMBRIE, GHINION
PENTRU INCULPATUL CĂNCESCU?
• Inculpatul Căncescu, sub

„escortă”, la Poliţia din Braşov.
• Fostul şef de judeţ, din nou, în

faţa judecătorului de la Tribunal. 
• Prejudiciul cauzat Consiliului

Judeţean, 7.672.228,32 euro.



Strabismul este o afec-
ţiune destul de frecventă
la copii, atunci când ochii
nu privesc în aceeaşi di-
recţie, atunci când fixea-
ză un obiect. De obicei
este întâlnit la cei care
au o funcţionalitate im-
proprie a muşchilor ocu-
lari, sau la cei care au
hipermetropie mare.

Şase muşchi sunt responsa-
bili pentru controlul fiecărui
ochi în parte. În mod ideal,

ochii lucrează împreună pen-
tru a privi în aceeaşi direcţie.
Atunci când apar probleme ale
controlării mişcărilor, atunci
unul dintre ochi poate să se
deplaseze înspre nas, tâmplă,
în sus sau în jos. Această de-
plasare a ochiului poate să apa-
ră mereu, sau doar atunci când
copilul este obosit, bolnav, sau
s-a concentrat mult timp asu-
pra cititului, sau a calculato-
rului. Uneori doar un singur
ochi „fuge”, alteori se poate
să alterneze.

Alinierea corectă a ochilor
este importantă pentru a evita
vederea dublă, pentru percep-
ţia corectă a adâncimii, sau
pentru a preveni slăbirea ve-
derii la ochiul cu probleme.
Atunci când ochii nu sunt ali-
niaţi, creierul primeşte două
imagini diferite. Iniţial, apare
vederea dublă şi confuzia, dar
în timp, creierul va ignora im-
aginea alterată. Strabismul ne-
tratat la timp poate duce la
scăderea permanentă a vede-
rii, la aşa numita ambliopie,
sau ochi leneş.

Unii bebeluşi pot da impre-
sia că suferă de strabism, dar
de fapt ei privesc corect.
Acesta se numeşte pseudos-
trabism, şi este cauzat de ex-
cesul de piele din colţul
interior al ochilor, şi dispare
pe măsură ce cresc.

Strabismul apare de regulă
la copii până la vârsta de 3
ani, şi chiar dacă popular se
consideră ca această afecţiune
trece de la sine, acesta se poa-
te înrăutăţi fără tratament.
Tratamentul strabismului in-

clude ochelari, cu lentile pris-
matice, antrenament vizual,
sau tratament chirurgical.
Strabismul poate fi cauzat de
probleme ale muşchilor, ale
nervilor care transmit infor-
maţii muşchilor, sau a cen-
trului de control din creier
responsabil cu mişcările ochi-
lor. Se mai poate dezvolta
însă, şi în urma unor boli sau
ca urmare a traumatismelor.
Factorii de risc pot să curpin-
dă istoricul familiei, proble-
mele de vedere care implică
dioptrii mari pentru corecţie,
sau problemele de ordin me-
dical. 

Cea mai frecventă formă
de strabism este esotropia
acomodativă, şi apare deseori
atunci când ne confruntăm cu
o hipermetropie necorectată.
Cei cu hipermetropie mare se
concentrează foarte tare pen-
tru a menţine imaginile clare,
aspect ce forţează ochiul să
se mişte înspre nas. Simpto-
mele pot include vederea du-
blă, nevoia de a închide unul
dintre ochi pentru a putea citi,

sau înclinarea capului
pentru a realiza focaliza-
rea. Dacă ochii nu pot fi
coordonaţi, atunci apare
exotropia intermitentă, atunci
când ochii se deplasează spre
exterior. Astfel, ne putem
confrunta cu dureri de cap,
dificultate la citit sau obo-
seală a ochilor şi ne-
voia de a închide
unul dintre ochi
pentru a ve-
dea clar la
distanţă, şi
sensibilitate
la lumina
solară.

Aşadar,
este de-
osebit de
i m p o r -
tant ca
s t r ab i s -
mul să fie
diagnosticat
la timp, pentru ca vederea co-
pilului să se dezvolte la capa-
citate maximă, şi pentru a nu
îi fi afectată vederea binocu-
lară. În urma unei investigaţii

complete, optometriştii noştri
se vor asigura că cei mici au
ochii pregătiţi pentru şcoală.

Ai încredere! Vezi cu ochii
tăi!

Bine v-am regăsit! Mi-am
luat puţin curaj şi m-am aven-
turat într-o călătorie foarte
întortocheată pe nume: „re-
laţia de cuplu”.

Se întâmplă adesea să aud
în stânga şi în dreapta adulţi
întrebându-se ce pot face pen-
tru ca relaţia lor de cuplu să
fie una trainică şi fără difi-
cultăţi de comunicare, pre-
cum relaţiile de altădată ale

bunicilor noştrii.
Fiecare relaţie

are un început
plin de vise, pla-
nuri măreţe, însă
acest entuziasm
se poate tranfor-
ma în conflict
atunci când aştep-
tările partenerilor
se întîlnesc cu
realitate cruntă,
iar la problemele
unuia dintre par-
teneri se adaugă
acum şi proble-
mele celuilalt par-
tener. 

Tensiunile din
cuplu de care în-
cercăm doar să ne

debarasăm, fără a încerca să
ne vindecăm, le vom purta în
toate relaţiile viitoare pe care
le vom avea. 

Este foarte potrivit ceea ce
spunea Jacques Salome: „Nu
sunt responsabil de ceea ce
mi se întâmplă,

însă sunt responsabil ce fac
cu ce mi se întâmplă”. 

Relaţia de cuplu putem să
ne-o imaginăm ca pe un fir

de aţă, iar la fiecare capăt este
important să vegheze unul din
partenerii implicaţi în relaţie. 

Cred că păstrarea autono-
miei este un punct valoros ce
face ca relaţia să funcţioneze,
să ne descoperim reciproc şi
să ne bucurăm de ceea ce ne
uneşte.

Nevoia falsă de sens oferită
de partenerul de cuplu şi ne-
voia de a ne rezolva conflic-
tele emoţionale din noi, ne
conduce către imaginea unui
partener de cuplu ideal ce ne
va face fericiţi şi ne va da con-
fort în relaţie.

Neputinţa noastră de a ne
simţi bine din interior către

exterior va pune o mare pre-
siune asupra relaţiei de cuplu
de la care ne aşteptăm să fim
salvaţi de fiecare dată cînd ne
pierdem calea.

Pledez pentru verbul „a dă-
rui” în relaţia de cuplu ca
prim pas ce poate fi făcut, iar
apoi să descoperim partenerul
aşa cum este el.

Vocabularul cuplului în
 armonie conţine cuvinte pre-
cum: „te ascult”, „îţi mulţu-
mesc”, „cum te simţi?”, „îmi
pare rău”, „de ce anume ai
nevoie?”, „eşti minunat”,
„apreciez că ..” „te iubesc”,
„te înţeleg”, „respect nevoia
ta..”, „e important pentru

mine ce simţi tu”, „cum te pot
ajuta..”, „ hai să găsim o
cale..” etc.

Însă dacă ne aflăm într-o
relaţie de cuplu toxică, vă in-
vit să spuneţi “stop!”, să vă
autoevaluaţi şi să răspundeţi
la următoarele trei întrebări: 
1. Care sunt pilonii care serveau
în relaţia mea de cuplu pînă la
momentul producerii acestor de-
reglări? 
2. Care sunt ţelurile comune pe
care ni le-am propus să le atin-
gem?
3. În ce fel contribui eu la această
stare în care se află relaţia noastră
de cuplu? 

Iată şi câteva sugestii pentru
a alunga monotonia în cuplu:
sportul, plimbările în aer li-
ber, gătitul împreună, 

schimbarea mediului este
o ocazie în plus de a revigora
relaţia, iar orice activitate în
care ambii parteneri ai cuplu-
lui participă este foarte bene-
fică, uneşte şi fortifică relaţia
de cuplu.

O modalitate pe care v-o
recomand şi care m-a salvat
adesea de la conflicte gata-
gata să izbucnească este să

dăm un iz comic situaţiei con-
flictuale, adesea fiind mai
uşor de suportat şi de trecut;
iar pentru a ne menţine relaţia
tonică păstraţi elementul sur-
priză, care face ca relaţia să
fie dorită, iar întâlnirea cu
partenerul aşteptată pe par-
cursul zilei.

Relaţia de cuplu presupune:
cooperare, conectare, co-
municare, încurajare şi gri-
ja faţă de celălalt, dar şi
faţă de sine, amintindu-ne că
fiecare avem o logica privată
pe care e important să o res-
pectăm.

Vă invit să vă faceţi planuri
de viitor, să le împărtăşiţi par-
tenerului de cuplu, pentru că
a vorbi despre viitor în relaţie
înseamnă că aveţi încredere
în acea relaţie şi că vă asumaţi
responsabilităţile de lungă du-
rată.

Închei acest subiect spunân-
du-vă că iubirea necesită im-
aginaţie, deci să ne trăim
poveste de dragoste şi să con-
tribuim în mod creativ la fie-
care pagină pe care o scriem!

Numai bine, pe săptămîna
viitoare!

SĂNĂTATE4

B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 61
Telefon/Fax: +40 268 313 199
Mobil: +40 733 024 793
E-mail: office@best-optic.ro

Str. B-dul 15 NOIEMBRIE nr. 69
Mobil: +40 787 523 524
E-mail: blue@best-optic.ro

Str. Uranus nr. 12, Parter
Telefon/Fax: +40 268 322 920
Mobil: +40 733 417 999
E-mail: uranus@best-optic.ro

Sfatul optometristului

Gyorgy Bodi – Optometrist Best Optic

Sfatul psihologului

Best Optic RED VlahuţăBest Optic BLUE Centrul Civic Best Optic RED Uranus
Str. Valea Cetăţii nr 6
Telefon: 0774.638.568
E-mail: racadau@best-optic.ro
Program: L–V: 9:00 – 20:00
Sâmbătă: 10:00 – 14:00

Best Optic RED Răcădău

Camelia Bolocan
psiholog-psihoterapeut adlerian, autonom
Specialist în psihoterapie şi consiliere psihologică 
pentru copii, adolescenţi şi părinţi

Telefon 0745.356.801
camibolocan@gmail.com
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Cum vă simţiţi în relaţia de cuplu?

Probleme de vedere ale copiilor – strabismul
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Universitatea Transilva-
nia a început înscrierea la
programele de licenţă şi
masterat. Absolvenţii de
liceu care doresc să ocupe
un loc fără taxă trebuie să
ştie că sunt 453 de locuri
bugetate, iar cu taxă pes-
te 1.700 de locuri.

Studenţii care vor să se în-
scrie la o facultate în cadrul
Universităţii Transilvania îşi
vor putea depune actele înce-
pând cu 7 septembrie. În-
scrierea se va putea face pe
bază de dosar. „Ne pregătim
să începem admiterea pentru
sesiunea de toamnă. Avem
la Universitatea Transilvania
454 de locuri fără taxă, deci

bugetate, la licenţă şi mai
avem de asemenea şi la mas-
ter 147 de locuri.” a declarat
Prof. Univ. Dr. Ing.
Daniel  Mun -
teanu, pro -
r e c t o r
Universita-
tea Tran-
silvania. 

Principalele
facultăţi, unde
sunt cele mai
multe locuri
disponibile,
sunt la Des-
ign de Produs
şi Mediu, cu
112 locuri libere,
facultatea de Ştiinţa
şi Ingineria materialelor, 93

de locuri, şi Ingineria Lem-
nului 58 de locuri libere. 

Sunt facultăţi care nu mai
au niciun

loc liber
pentru li-

cenţă zi, însă
sunt neocu-
pate locuri
pentru cei

care vor scoate
bani din buzunar

să-şi plătească
studiile. 

De ase-
m e n e a ,
alte 10 lo-

curi sunt
d i sp on ib i l e

pentru cetăţenii de
etnie rromă şi alte 9 locuri

pentru românii de pretutin-
deni. 

Pentru studiile de masterat,
învăţământ cu frecvenţă, sunt
disponibile 1.340 de locuri
cu taxă. Totodată, sunt dispo-
nibile locuri la studii de licen-
ţă – învăţământ cu frecvenţă
redusă (FR) – 259 şi învăţă-
mânt la distanţă (ID) – 527.
La masterat, învăţământ cu
frecvenţă redusă sunt dispo-
nibile pentru cea de-a doua
sesiune 146 de locuri, la 3 fa-
cultăţi. Taxa de înscriere este
de 150 de lei la majoritatea
facultăţilor, cu excepţia Fa-
cultăţii de Muzică şi a Facul-
tăţii de Medicină, unde taxa
este între 160 şi 200 de lei. 

Răzvan Iancu

Acestea se referă în prin-
cipal la durata cursurilor dar
şi a vacanţelor. De asemenea
se modifică şi metodele de
calcul a mediilor de admitere
la liceu. 

Anul şcolar 2016-2017 a
început pe 12 septembrie şi
aduce câteva modificări. Pen-
tru elevii care intră acum în
clasa a VIII-a, cea mai im-
portantă este cea referitoare
la modul în care vor intra la
liceu. Ponderea mediei clase-
lor V – VIII în calculul mediei
de admitere în învăţământul
liceal va reprezenta 20%,
acum este 25%. 

Totodată, admiterea la liceu
se va încheia mai repede – în
21 iulie, pentru că vor fi doar
două etape: una computeri-

zată şi alta în care se vor ana-
liza cazurile speciale. Acum,
admiterea la liceu se încheie
în septembrie, după trei etape. 

O altă noutate este elimi-
narea prevederii potrivit că-
reia nota finală după
contestaţii la examenele na-
ţionale se modifică numai în
cazul în care, între nota ini-
ţială şi nota de la contestaţii
există o diferenţă de mini-
mum 0,5 puncte. 

De asemenea, s-a mai sta-
bilit că programul Şcoala Alt-
fel, de 5 zile, să fie programat
prin ordin ministerial. 

Pentru clasele terminale din
învăţământul liceal, anul şco-
lar se încheie în 26 mai 2017,
iar pentru clasa a VIII-a, în 9
iunie 2017. R.I.

Angajaţii de la Uzina de prelu-
crarea a uraniului de la Feldioara
au ieşit în stradă. Oamenii au pro-
testat timp de mai multe ore, ne-
mulţumiţi de situaţia în care a ajuns
compania braşoveană. 

Pe lângă problemele de organi-
zare, oamenii mai sunt nemulţumiţi
şi de faptul că nu şi-au mai primit
banii de aproape două luni. 

Zeci de angajaţi ai Uzinei R din
Feldioara au pichetat sediul Prefec-
turii. Oamenii sunt nemulţumiţi de
întârzierile salariale, dar şi de faptul
că în ultimul an conducerea Uzinei
R a fost schimbată de mai multe
ori. „Problema, în momentul de faţă
este demisia directorului general
interimar. Noi îi cerem demisia de
doi ani de zile. O altă problemă este
legată de incapacitatea ministerului
energiei de a numi un director ge-
neral pentru a finaliza un plan de
restructurare şi eficientizare a unităţi
noastre”, a declarat pentru Bra-
sovTV.com Gabriel Farnaş, lider de
sindicat Uzina R Feldioara. 

„De aproape doi ani de zile fac-
torii de decizie din Bucureşti, din
ministerul economiei, nu au cata-

dicsit să ia decizii privind soarta
acestei companii. Astfel s-a ajuns
în situaţia în care angajaţii nu-şi
mai primesc salariile, în care nu
există consiliu de administraţie care
să i-a decizii pentru funcţionarea
companiei”, a declarat Fănică Ga-
bor, preşedinte Cartel Alfa. Anga-
jaţii nu şi-au primit salariile de
aproximativ 2 luni, norma de hra-
nă  de 4 luni, iar bonurile de masă
de o lună. 

După ce au şi-au exprimat ne-
mulţumirile în faţa prefecturii, an-
gajaţii Uzinei de la Feldioara, au
vrut să discute şi cu reprezentantul
guvernului în teritoriu. Aceştia au
înaintat un memoriu, care va ajun-
ge pe masa guvernanţilor.

„Este o problemă socială cu im-
pact asupra comunităţii. Am luat
act de toate problemele invocate
şi vom face toate demersurile ne-
cesare către forurile superioare,
pentru rezolvarea lor cât mai ur-
gentă”, a declarat Ciprian Băncilă,
prefect judeţul Braşov. 

Uzina R mai are 475 de angajaţi,
producţia este oprită şi se fac doar
lucrări de mentenanţă. R.I.

Protest la Prefectură

Sindicaliştii din sistemul sanitar
ameninţă că vor declanşa greva ge-
nerală. Aceştia sunt nemulţumiţi în
principal de salarizarea inechitabilă
dintre angajaţi. Momentan propu-
nerea de protest este doar la nivel
de discuţii, o decizie finală va fi luată
abia săptămâna viitoare. 

Nemulţumirea principală a an-
gajaţilor din sistemul sanitar este
nivelul salarial inechitabil. Dacă va
fi sau nu grevă, Sanitas va face acest
anunţ după data de 15 septembrie. 

„După ziua de joi, 15 septembrie,
când va avea loc Consiliul Naţional
al Federaţiei Sanitas, vom începe
probabil procedurile de strângere
de semnături, în speţă consultarea
membrilor de sindicat referitor la

declanşarea unei mişcări greviste.
Până atunci noi nu ne putem pro-
nunţa cu certitudine că va fi sau nu
va fi grevă în sănătate”, a declarat
pentru www.brasovtv.com, Paul
Negoescu, preşedintele sindicatului
Medisan Sanitas Braşov. 

Sindicaliştii sunt nemulţumiţi de
diferenţele salariale foarte mari cum
sunt cele între aceleaşi tipuri de pro-
fesii, între spitalele neclinice şi spi-
talele clinice, diferenţe foarte mari
între nivelul de pregătire postliceală
şi studii superioare. În aceeaşi pro-
fesie există diferenţe de peste 800
de lei, în spitalele clinice şi neclinice.
Diferenţa de venit între cei cu studii
postliceale şi cei cu studii universitare
este şi de 1.200 lei.     R.I.

Sanitas ameninţă 
că va declanşa greva

Atenţie, braşoveni! Casa de Asi-
gurări de Sănătate îşi modifică pro-
gramul cu publicul. 

Lunea, marţea, joia şi vinerea se
va lucra cu publicul în intervalul orar
8 – 13. Miercurea, programul va fi

prelungit şi se va lucra de la ora 8.00
până la 12.00, iar apoi şi de la ora
16.00 la 18.00. 

Ultima schimbare a programului
de lucru cu publicul a fost în primă-
vara acestui an. M.S.

Program modificat 
la CAS Braşov 

Anul acesta şcoala a
început mai repede, iar
structura anului şcolar a
suferit unele modificări

A început evaluarea de
toamnă. Vorbim despre eva-
luarea inspectorilor şcolari
generali, care se desfăşoară
la fiecare sfârşit de an şcolar.
Evaluarea vizează întreaga
activitate a şefilor de inspec-
torate. Această verificare a
început în mai multe judeţe
din ţară, iar în zilele urmă-
toare va ajunge şi la Braşov.
Inspectorii şcolari generali
trebuie să răspundă de cali-
tatea muncii lor în faţa co-
misiilor de la Bucureşti.
Ministerul Educaţiei a înce-
put evaluarea inspectorilor
şcolari generali, într-o primă
fază în judeţele Suceava, Olt,
Mureş, Bacău şi Sibiu. Toţi
inspectorii din ţară vor fi eva-
luaţi, inclusiv conducerea In-
spectoratului Şcolar al
Judeţului Braşov. 

„În fiecare an instituţiile
şcolare sunt evaluate de că-

tre instituţia naţională, de
către Ministerul Educaţiei.
Este o activitate curentă, se
evaluează activitatea insti-
tuţiei coordonatoare şi firesc
activitatea inspectorului ge-
neral care este omul de re-
ferinţă al acestei instituţii,
este omul de referinţă în
echipa inspectoratului”, a
declarat Vasilica Diaconu,
Inspector Şcolar General Ad-
junct, ISJ Braşov. 

Până acum, aceste evaluări
naţionale se făceau în birou-
rile ministerului, pe baza
unor rapoarte de autoevalua-
re a inspectorilor şcolari ge-
nerali şi toată lumea primea
un calificativ. Echipele veri-
fică mai multe componente
ale activităţii unui inspector
şcolar general: de la asigura-
rea calităţii financiare, până
la managementul educaţio-
nal. R.I.

Evaluarea de toamnă a
inspectorilor şcolari generali

.com

Proiect: O grădiniţă
la 15.000 de locuitori

Primarii aflaţi la con-
ducerea localităţilor cu
peste 15.000 de locui-
tori vor fi obligaţi, prin
lege, să amenajeze o
creşă. Asta prevede un
proiect al Partidului
Naţional Liberal, aflat
în acest moment în ple-
nul Senatului. 

În cazul în care pro-
iectul va deveni lege, la
fiecare 15.000 de locui-
tori va fi obligatorie
amenajarea unei creşe.
Totul, însă, în limita
bugetelor de care dis-
pun primăriile. „Avem

un raport de adoptare
la Senat şi sperăm ca
deputaţii să treacă
acest proiect fără ă stea
pe gânduri. Este o lege
care va veni în ajutorul
mamelor care după ce
îşi termină concediul
natal nu au cu cine să-
şi lase copiii”, a men-
ţionat deputatul PNL,
Maria Grecea. 

În România există
650.000 de copii cu
vârs ta de până la trei
ani, însă locuri disponi-
bile sunt doar pentru
10% dintre aceştia. M.S.

Bani pentru proiecte culturale

Au început înscrierile la Facultăţile
Universităţii „Transilvania” Braşov

Proiectele culturale vor putea
fi finanţate şi cu fonduri neram-
bursabile. Este vorba despre o se-
siune de finanţare la care pot
aplica toţi cei care vor să desfă-
şoare activităţi culturale, indiferent
că vorbim de persoane fizice au-
torizate sau de instituţii publice
de cultură. 

Se pot înscrie la această sesiune
de finanţare, proiecte culturale la
una sau mai multe arii tematice,
cu menţiunea că acelaşi proiect
cultural poate fi înscris la o singură
arie tematică. Un operator cultural
poate înscrie în concurs maximum
3 proiecte culturale pe sesiune. 

„Programul multianual gestio-
nat de Administraţia Fondului
Cultural Naţional oferă o finan-

ţare de maximum 75 de mii de
lei, care reprezintă 90 la sută din
valoarea proiectelor depuse. Aces-
te proiecte sunt destinate exclusiv
celor care au idei în domeniul
culturii, artelor vizuale în teatru
muzică sau dans”, a declarat At-
tila Szekely, şef departament Cen-
trul de Consultanţă, CCI Braşov. 

Înscrierile se fac online acce-
sând adresa www.afcn.ro, respectând
instrucţiunile din Ghidul solici-
tantului. Data limită de înscriere
a proiectelor culturale este 30 sep-
tembrie 2016, ora 17. Informaţii
suplimentare precum şi consul-
tanţă pentru realizarea documen-
taţiilor de finanţare pot fi obţinute
de Camera de Comerţ şi Industrie
Braşov. EEEEEEEE R.I.

Realizator: Ion Mânzală
Duminică: 11:30 şi 21:30
Reluare: Luni: 16:30 - Miercuri: 16:30

TE VEDE BRAŞOVUL
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În 3-4 septembrie s-a desfăşurat a şasea ediţie a festivalului „Cavalerii teutoni
s-au întors în Cetatea Feldioara”

Pe teritoriul judeţului Braşov există cel mai vechi stejar
din România, vechi de nu mai puţin de 900 de ani

În urmă cu şase ani festi-
valul a început să fie organizat
pe fonduri europene, la aceas-
tă ediţie Consiliul Local s-a
angrenat şi a susţinut acest
frumos eveniment.

Feldioara este una dintre
cele mai importante comune
din judeţul Braşov, există
multe proiecte care trebuie
continuate, mai ales lucrările
de asfaltare a întregii localităţi;
anul acesta se vor termina lu-
crările de asfaltare la Rotbav.

Cetatea – un 
simbol al localităţii

În urmă cu câţiva ani au în-

ceput lucrările de reabilitare
la Cetatea Feldioara, anul vii-
tor se speră ca aceste lucrări
să fie terminate şi cavalerii
teutoni să coboare din cetate.

Feldioara este un loc încăr-
cat de istorie, se predau lecţii
de istorie. Pentru aceasta au-
torităţile locale i-au chemat,
ca în fiecare an, pe Paladinii
de Terra Medies pentru a arăta
cum se desfăşurau luptele cu
spada şi sabia şi care era dife-
renţa dintre cele două arme.

Proiectul „IA  CĂLĂTOARE”
Acest proiect s-a născut din

dragostea pentru frumos, tra-

diţie, cultură tradiţională ro-
mânească. La festival a fost
organizată o şezătoare la care
se coase şi ţese după modelele
vechi, un meşteşug care ar
trebui transmis mai departe,
pentru ca tinerii să nu uite
cum era portul tradiţional. 

„Cavalerii teutoni găsesc o
parte din istoria noastră prin-
să în semnele cusute pe aces-
te ii. Prin proiectul „Ia
călătoare” se încearcă pro-
movarea iilor şi recomand tu-
turor celor care au ii acasă să
le scoată, să le poarte. Mo-
mentan aceste lucruri por-
nesc din suflet şi se îndreaptă

spre acele suflete
deschise dar bi-
neînţeles, spriji-
nul material în
aceste proiecte
este ceva care ne-
ar ajuta să ne ex-
tindem proiectul
la un nivel puţin
mai înalt”, spune
Ana Maria Bor-
ca, iniţiatoarea
acestui proiect.

Florin Pop

La mai puţin de 2 km de
satul Mercheaşa, comuna
Homorod, trăieşte „Bătrânul
Carpaţilor”. Primăria comu-
nei Homorod a celebrat acest
stejar prin organizarea unor
manifestări sportive şi a unui
târg cu produse tradiţionale.

Primar din 1990, 
al şaselea mandat 

Marcel Pelei (foto) este un
om în care cetăţenii Homo-
rodului au încredere că va
dezvolta comuna şi o va aduce
la nivel european.

În ceea ce priveşte infras-
tructura comunei a fost ter-
minată canalizarea în satul
Homorod, iar în etapa a doua
se va începe canalizarea în
Mercheaşa.

Există două proiecte mari
care se vor depune pentru
accesarea de fonduri euro-
pene, şi care au ca obiect as-
faltarea tuturor străzilor,
realizarea de podeţe, rigole
şi trotuare şi pietruirea dru-
murilor de exploataţie agri-
colă şi apoi, pe viitor şi
reabilitarea drumurilor fo-
restiere. 

De asemenea va fi o prio-
ritate înfrumuseţarea comu-
nei. Odată cu finalizarea
lucrărilor de canalizare se va

începe plantarea arbuştilor,
îngrijirea zonelor verzi, se
va încerca scoaterea ciurdei
din comună.

Biserica fortificată 
de la Homorod

Nu prea mai sunt
saşi în comună, mai
există doar o familie
de saşi la Mercheaşa,
iar la Homorod, trei.
În 1990 erau 400 de
saşi, acum doar 15. Ceea ce
a mai rămas însă sunt biseri-
cile fortificate. Se va face un
parteneriat pentru Biserica
fortificată de la Homorod
unde sunt mulţi vizitatori, o
să se dea drumul la un centru
de informare cu ghid, cu
pliante pentru ca obiectivul
turistic să fie cunoscut.

Gorun Trail – un 
concurs de succes

Pentru a-l celebra pe „Bă-
trânul Carpaţilor”, Primăria
din localitate a organizat un
cros inedit chiar prin pădurea
de stejari. Au fost două probe
de alergare: 10 km şi 30 km.

Traseele au fost foarte fru-
moase vizând nu doar pădu-
rea de stejari ci şi alte
obiective din apropiere: Co-
loanele de Bazalt şi Lacul de
Smarald.

De asemenea în satul Jim-
bor a fost organizat Campio-
natul Naţional de tir cu arcul,
un sport mai puţin cunoscut
şi dezvoltat în România.

De altfel Primăria Homo-
rod îşi doreşte ca aceste ma-
nifestări sportive să continue
şi în anii următori, ele fiind
foarte benefice atât pentru să-

nătate cât şi pentru prosperi-
tatea comunei prin atragerea
turiştilor.

A fost şi un târg cu produse
tradiţionale locale în încerca-
rea de a dezvolta şi agroturis-
mul la Homorod pentru că în
viitor asta va aduce venituri
substanţiale.

Florin Pop

Este vorba despre un
stejar secular declarat
monument al naturii.
Trunchiul are aproape 3
metri diametru, este ne-
voie de 6 oameni ca să
îl cuprindă, şi are o
înălțime de 21,3 metri.
De 900 de ani veghează
asupra locuitorilor din
comuna Homorod.

Cavalerii teutoni s-au întors în Cetatea Feldioara

Ziua stejarului la Homorod Bătrânul Carpaţilor

Festivalul a devenit deja tradiţie, am avut foarte multe eve-
nimente: parada cavalerilor, lupte medievale, parada călă-
reţilor şi am reînviat şi tradiţiile locale, copiii noştri dansează
în portul tradiţional şi este un lucru foarte important ca copiii
şi nepoţii noştri să înveţe dansurile populare româneşti.

Sorin Taus, primarul comunei Feldioara

Este prima ediţie dedicată bătrânului
stejar din Carpaţi, şi din Europa. Vârsta
acestui stejar este de 930 de ani, ne bu-
curăm că e pe meleagurile noastre, este
primul eveniment, dacă merge bine, şi
sperăm să meargă bine, o vom organiza
în fiecare an şi cu alte competiţii. 

Marcel Pelei, primarul comunei Homorod

.com



Doar 1.300 de lei de la stat
Braşoveanul primeşte de la stat pu-

ţin peste 300 de lei pensie de handi-
cap. Soţia lui, aproape 1.000 de ei
ca îngrijitoare. Din păcate, aceste ve-
nituri sunt insuficiente. Iar de trei
ani este nevoit să apeleze la mila bra-
şovenilor. Are zile când strânge de
la braşovenii cu suflet şi peste 100
de lei. Însă, chiar şi aşa nu are posi-
bilitatea financiară să-şi permită o
proteză. 

„Am fost la un doctor în Italia şi
mi-au spus că pot să-mi pună o pro-
teză care ar costa 40.000 de euro.

Însă, medicii nu mi-au garantat că
mă va ajuta, pentru că am nervii
distruşi. Singura soluţie ar fi un
transplant de mână”, a menţionat
braşoveanul. 

Vasile Cocîi locuieşte în Codlea.
A încercat să se adapteze noului stil
de viaţă. Cu greu, dar încearcă să
facă lucruri fără ajutorul celor din
jur. Dacă doriţi să-l ajutaţi pe domnul
Vasile trebuie să ştiţi că îl puteţi găsi
aproape în fiecare zi în pasajul de la
Hidromecanica. Orice sprijin mate-
rial contează. 

Marian Stoica

viaţă. Un ghinion teribil s-a abătut
asupra lui. A stat în comă o lună,
iar abia după alte 60 de zile de spi-
talizare a fost externat. 

„Lucram la o firmă de pază şi
vestiarul meu era chiar lângă
transformator. A venit o vreme
foarte rea şi la un moment dar a
trăznit chiar în transformator.
Ghinionul a făcut ca exact în acel
moment să alunec şi să cad pe îm-
pământare. Eefectiv am fost car-
bonizat”, a declarat Vasile Cocâi. 
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Are 47 de ani şi aproape
un deceniu a trăit aşa
cum unii dintre noi nici
măcar nu şi-ar putea im-
agina. Este vorba des-
pre domnul Vasile, care
în urma unui accident
cumplit a rămas... fără
mâini. 

Lucruri, care par banale
pentru oamenii normali re-
prezintă o adevărată provo-
care pentru bărbatul din
Codlea. La 37 de ani, domnul
Vasile a fost greu încercat de

Povestea braşoveanului fără mâini

Tânărul în vârstă de 23 de
ani a fost înjunghiat mortal în
plină stradă. Crima s-a produs
într-un orăşel din Regatul
Unit, acolo unde braşoveanul
era plecat la muncă. Tânărul
a fost atacat de persoane ne-
cunoscute. 

Poliţiştii britanici cred că
este vorba despre un atac bine
pus la punct. Mircea Cozmiuc
a fost atacat sâmbătă dimineaţă
în plină stradă. Tânărul de 23
de ani din Braşov, care era sta-
bilit în Marea Britanie, mergea
la serviciu în momentul în care
a fost atacat şi înjunghiat de
mai mulţi necunoscuţi. Poliţia
nu cunoaşte motivul, dar oa-
menii legii cred că este vorba
despre un act premeditat. Cei
care l-au cunoscut pe Mircea
nu-şi pot explica cum de s-a
întâmplat una ca asta. Apro-

piaţii spun că niciodată, tânărul
nu a creat probleme. „Era un
copil cuminte, silitor, învăţa
foarte bine, îi plăceau activi-
tăţile atât şcolare cât şi ex-
traşcolare, era un suflet în
această clasă. Cum a venit
vestea asta pentru dumnea-
voastră? Ca un trăznet, nu mă
aşteptam la un asemenea
sfârşit pentru el. Dumnezeu
Să-l odihnească! Toţi colegii
care au aflat şi care sunt
acum la pensie, regretă ce s-
a întâmplat cu el”, a declarat
Adrian Iliuţianu, profesor de

istorie la Colegiul Naţional
Unirea. 

Poliţiştii din Marea Brita-
nie au făcut câteva reţineri
printre care şi un bărbat de
36 de ani, ca principal sus-
pect. Este vorba de o persoa-
nă cu origini asiatice. Alţi doi
bărbaţi bănuiţi că au legătură
cu atacul din 3 septembrie
sunt cercetaţi de poliţiştii bri-
tanici. Autopsia efectuată de
medicii legişti a arătat că Mir-
cea Cozmiuc a murit din cau-
za rănilor multiple de la
nivelul pieptului. ===R.I.

Braşovenii vor avea, în câ-
teva săptămâni, apă caldă!
Declaraţia aparţine vicepri-
marului Braşovului, Mihai
Costel, şi a fost făcută la sfâr-
şitul ultimei şedinţe de Con-
siliu Local. Rând pe rând,
toate punctele de pe ordinea
de zi, referitoare la problema
agentului termic, au fost
aprobate de consilieri. Au
mai rămas de parcurs doar
procedurile administrative,
iar apa caldă va curge, în cu-
rând, la robinete.

Înfiinţarea serviciului de
termoficare, în subordinea
Consiliului Local, a trecut de
toate etapele. Aleşii locali au
fost de acord cu toate propu-
nerile aflate pe ordinea de zi.

Mai sunt de urmat doar câ-
teva proceduri, simple, spun
autorităţile locale. 

„În momentul acesta s-a
parcurs o nouă etapă care
trebuia realizată în urmă cu
o lună şi 10 zile, mai exact
când trebuia să ţinem o altă
şedinţă de îndată.” a decla-
rat viceprimarul Municipiului
Braşov, Mihai Costel. 

Pe lângă obţinerea autori-
zaţiilor de funcţionare, mu-
nicipalitatea trebuie să
rezolve şi problema persona-
lului. Cel mai probabil, o
mare parte din angajaţii nou-
lui serviciu vor fi dintre cei
care au lucrat până nu demult
la Tetkron. „Acum, în acest
moment, am intrat în linie

dreaptă, urmează ca în vii-
torul apropiat să obţinem li-
cenţa de funcţionare a
Serviciului Public, astfel în-
cât să putem relua furniza-
rea apei calde în Municipiul
Braşov. Este o chestiune de
obţinere a CUI-ului de la fi-
nanţe, a licenţei de la
ANRSC şi de definire a pro-
cedurii de angajare a per-
sonalului care va popula
noul serviciu. Este o chestiu-
ne de câteva săptămâni.” a
explicat viceprimarul Braşo-
vului, Mihai Costel. 

Braşovenii speră ca toate
aceste etape să fie parcurse
cât mai repede, iar furnizarea
apei calde să fie reluată.

Răzvan Iancu

Din 12 septembrie, au-
tobuzele Regiei Autono-
me de Transport Braşov
vor circula după progra-
mul extins de toamnă.
Frecvenţa mijloacelor de
transport în comun va
creşte pe 11 dintre cele 14
trasee din oraş. Modifică-
rile sunt prilejuite de în-
ceperea noului an şcolar. 

RAT Braşov a anunţat
că vor fi modificate ora-
rele liniilor 6, 17, 15, 50,
52, 5, 23, 23B, 31, 32 şi
36. Noul program de cir-

culaţie al mijloacelor de
transport în comun va pu-
tea fi consultat pe portalul
www.ratbv.ro, în secţiunea
„Trasee şi orare”, înce-
pând de sâmbătă, 10 sep-
tembrie. 

De asemenea, dumini-
că, 11 septembrie, vor fi
actualizate şi afişele cu
graficele de circulaţie din
toate staţiile. Toate tabe-
lele ce conţin noile orare
de circulaţie vor conţine
menţiunea „Valabil din
data de 12.09.2016”. R.I.

RAT Braşov, 
orar de... şcoală

Vom avea apă caldă... în curând
Municipiul Braşov nu de-

vine acţionar majoritar la
FC Braşov. Aleşii au votat
în unanimitate, în ultima şe-
dinţă a Consiliului Local,
respingerea propunerii de
preluare a pachetului majo-
ritar de acţiuni al clubului
de fotbal. Motivul îl repre-
zintă datoriile mult prea
mari, care nu pot fi plătite
din bugetul local.

Propunerea de preluare a
unui pachet majoritar de ac-
ţiuni de către municipalitate
a fost supusă votului consi-
lierilor locali. Valoarea ac-
ţiunilor ce trebuiau preluate
se ridică la aproximativ
13 milioane de lei. Proble-
ma ridicată în şedinţă a fost

aceea că, odată cu preluarea
majorităţii la FC Braşov vor
fi preluate şi datoriile clu-
bului. Valoarea acestora de-
păşeşte 64 de milioane de
lei. În consecinţă, aleşii lo-
cali nu au fost de acord cu
acest proiect de hotărâre şi
l-au respins în unanimitate.
Au existat consilieri care ar
fi vrut să voteze pentru, dar
după ce au aflat detaliile cu
privire la situaţia financiară
a clubului, s-au răzgândit.
Totuşi, în cazul în care, în
viitor, situaţia datoriilor va
fi rezolvată, municipalitatea
ar putea prelua o parte din
acţiuni. 

„Municipalitatea s-ar
putea implica în adminis-

trarea FC Braşov, dar nu
cu implicaţiile acestea fi-
nanciare, cu preluarea
acestor datorii. Nu este un
lucru firesc şi corect faţă
de braşoveni, să îngreunăm
bugetul local cu o datorie
pe care nu am acumulat-o
noi.” a declarat pentru bra-
sovtv.com, viceprimarul
Braşovului, Mihai Costel.

Clubul FC Braşov se con-
fruntă cu o situaţie nu toc-
mai bună din punct de
vedere financiar. Datoriile
acumulate sunt foarte greu
de achitat, iar din această
cauză, ofertele de preluare
a pachetului majoritar de ac-
ţiuni, inexistente.

Răzvan Iancu

Primăria NU va prelua FC Braşov

Cazul braşoveanului ucis în
Marea Britanie, învăluit în mister



GARSONIERE
⚫ Vând garsonieră confort 1, As-
tra Bd. Saturn zona Micşunica,

recent amenajată,dotată cu cen-
trală termică proprie, gresie,
 faianţă, parchet, termopan, se-
midecomandată, situată la parter.
Preţ 29.500 euro. Telefon:
0747.771.523
⚫ Vând garsonieră confort 1,
cartierul Astra lângă policlinică,
situată la etajul 3, semidecoman-
dată, cu balcon de 6 mp, cons -
trucţie nouă, finisaje LUX, preţ
29.500 euro. Tel: 0731.833.260

APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând apartament cu 2 camere
Astra, L.C.Babeş apropiere de
Calea Bucureşti confort 1, su-
prafaţă de 48 mp, bucătărie cu
cămară, balcon lung, izolaţie ex-
terioară cu polistiren, separare
de gaz, gresie, faianţă, parchet,
uşă metalică, balcon închis în
cornier, încălzire de la Tectron,
etaj 4/4, preţ 36.900 euro. Tele-
fon: 0747.771.523 
⚫ Vând apartament cu 2 camere
confort 1 situat pe Bd. Gării
apropiere de Sala Sporturilor su-
prafaţă de 56 mp, cu 2 debarale
şi cămară în bucătărie, dotat cu
geamuri termopan, uşă metalică,
gresie, faianţă, parter/4, încălzire
cu panouri radiante şi apă caldă
cu boiler. Preţ 41.900 euro ne-
gociabil. Telefon: 0731.833.260

APARTAMENTE 3 CAMERE
⚫ OFERTĂ! Vând apartament
cu 3 camere cartierul Florilor,
semidecomandat cu 2 holuri, ter-
mopan la toate geamurile, sepa-
rare de gaz, baie cu aerisire, uşă
metalică şi parchet clasic, situat
la etajul 4/4, confort 2, fără bal-
con, izolat la exterior cu polisti-
ren şi deasupra hidroizolat, fără
îmbunătăţiri. Preţ 37.000 euro
negociabil. Tel: 0747.771.523

CASE
⚫ Vând corp de casă situat în
zona Griviţei – Mihai Viteazul
compus din cameră, baie, bucă-
tărie, antreu şi anexă care este
amenajată ca bucătărie de vară.
Suprafaţa este de 55 mp şi dis-
pune de curte în cotă parte, în
suprafaţă de 50 mp. Necesită
modernizări, preţ 36.000 euro.
Telefon: 0747.771.523

⚫ Vând casă în comuna Cristian
apropierea Centrului, structurată
astfel: teren în suprafaţă totală de
451 mp, casa compusă din parter -
1 încăpere în suprafaţă de 40mp,
beci boltit în suprafaţă de 35 mp, şi
podul aferent, pretabil pentru man-
sardare. Casa este racordată la toate
utilităţile: gaz, curent, apă, canalizare.
Accesul în curte se face pe poarta
comună cu încă un vecin, după care
se intră separat pe  proprietate. Preţ
35.000. Tel: 0747.771.523
⚫ Vând un corp de casă zona
Griviţei - Mihai Viteazul, în su-
prafaţă utilă de 110 mp situat pe

două nivele demisol + parter înalt
compus din 2 dormitoare, living,
bucătărie, baie, hol şi casa scării.
Este recent amenajat, modern şi
dispune de curte în proprietate
de 190 mp + întreg podul casei.
În curte mai este încă un apar-
tament. Preţ 77.000 euro nego-
ciabil. Telefon: 0731.833.260

ÎNCHIRIERI APARTAMENTE
⚫ Închiriez (ofer) apartament
confort 1, decomandat, Triaj în
bloc tip vilă situat la etajul 1/ 2,
recent amenajat, COMPLET
MOBILAT ŞI UTILAT, dotat
cu centrală termică proprie, gre-
sie, faianţă, parchet, termopan,
blocul este din cărămidă, foarte
călduros, amenajările sunt de cea
mai bună calitate, zona este
 foarte liniştită, se oferă şi loc de
parcare. Preţ 280 euro/lună
 negociabil. Tel: 0741.059.397

Manager: Nadia Râncu
tel. 0757.089.087

PUBLICITATE 12-18 septembrie8

Imobiliare

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

POLIŢIA ALĂTURI DE ELEVI,
PENTRU SIGURANŢA LOR

Închiriez spaţiu pentru clinică sau
salon, cu parcare, lângă pădure, în

cartierul Dârste din Brașov, 250 mp.
Telefon: 0765 250 760

12-18 septembrie 2016
TIRAJ: 8.000

Închiriez apartament 
în regim hotelier, 50€/noapte. 

Relaţii la telefon: 0765.250.760

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

• Asfaltatori;
• Bordurari-pavatori;
• Şoferi autocamion,

maşini de mare tonaj;
• Mecanici utilaj;
• Mecanici

deservanţi utilaje;

• Mecanici reparaţii
auto şi utilaje;

• Betonişti;

• Fierari-betonişti;

• Dulgheri;

• Zidari.

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

Calea Feldioarei, nr. 75E
angajează:

• Ajutaţi-l pe copilul dumneavoastră
să înţeleagă faptul că trebuie să respecte
regulile şi să adopte un comportament
preventiv pentru a evita orice situaţie
nedorită.
• Acordaţi permanent atenţie deosebită
relaţiei cu propriul copil. Lipsa de supra-
veghere sau o supraveghere necores-
punzătoare pot crea premisele adoptării
de către acesta a unui comportament
deviant sau delincvent.

• Păstraţi legătura permanent cu ca-
drele didactice şi verificaţi evoluţia şcolară
a copilului dumneavoastră, astfel veţi
putea corija în timp util un eventual com-
portament neadecvat.
• Discutaţi despre modul în care îşi pe-
trece timpul liber. Vorbiţi despre prietenii
pe care îi are şi încercaţi să îi cunoaşteţi.
• Ascultaţi-vă copilul şi încercaţi să în-
ţelegeţi sensul real şi logic al celor spuse
de el.
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Pentru fiecare elev, părinte
şi cadru didactic, un nou an de
învăţământ reprezintă o nouă
provocare. Siguranţa în unită-
ţile de învăţământ constituie,
şi pentru acest nou an şcolar, o
prioritate pentru Poliţia Româ-
nă. Activităţile desfăşurate vor
viza prevenirea incidentelor
care ar putea perturba procesul
de învăţământ, precum şi des-
curajarea oricăror încercări de
încălcare a normelor legale.

La fel de importantă este şi
implicarea părinţilor. Acasă se
pun bazele educaţiei, prin sfa-
turile si mai ales, prin exemplul
dat de părinţi. Şcoala, prin das-
călii ei, completează şi desăvâr-
şeşte acest proces amplu. 

Educaţia este cea mai puter-
nică armă pe care o poţi folosi
pentru a schimba lumea, spu-
nea Nelson Mandela.  Depinde
numai de noi, copii, părinţi,
profesori să putem trăi într-o
lume mai bună. 

Editat de SC Braşovul Tău SRL

Tocmai de aceea, stimaţi părinţi, vă recomandăm:

• În calitate de participanţi la traficul
rutier (pieton, biciclist etc.), respectaţi
cu stricteţe regulile de circulaţie şi sem-
nificaţia indicatoarelor rutiere.
• Nu vă abateţi de la regulile unei con-
duite corecte şi spuneţi NU violenţei,
agresiunii, presiunii grupului etc.
• Manifestaţi întotdeauna o atitudine

pozitivă şi adoptaţi un limbaj adecvat
fără jigniri pentru a preveni eventualele
conflicte.
• Spuneţi întotdeauna părinţilor sau
cadrelor didactice dacă v-aţi aflat într-o
situaţie periculoasă şi solicitaţi sprijinul
poliţiştilor atunci când consideraţi că este
necesar.

Pentru a nu fi implicaţi în evenimente nedorite,
recomandăm elevilor:
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Emisia Braşov TV poate fi urmărită şi LIVE pe internet pe www.brasovtv.com în secţiunea
LIVE şi este disponibilă  pentru toate dispozitivele mobile Android şi iOS.
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Nu rataţi Ştirile Braşov TV de Luni până Vineri 
la orele 18:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00



⚫ SC Rosenau SRL – service
auto cu sediul în Râşnov – cau-
tă pentru angajare mecanic
auto. Se ofera salariu atractiv
şi condiţii de muncă decente.
 Telefon: 0730.333.377

⚫ Firmă de transport angajăm
şofer intern pe dubă de
3,5 tone. Relaţii  la office.
migtrans@gmail.com. Rugăm
seriozitate.

⚫ ATELIERUL DE  REPA-
RAŢII de pe Str. Aurel Vlai-
cu nr. 4 (colţ cu Bd. Griviţei)
în  curte cu magazinul „Bazar”
prestează servicii de diagnos-
ticare şi reparaţii ale echipa-
mentelor de tip electrocasnic
(FRIGIDERE, MAŞINI DE
S PĂ L AT ,  cu p t o a r e  m i -
crounde, aspiratoare, etc),
pentru persone fizice şi so -
cietăţi comerciale.  Telefon:
0 2 6 8 . 7 0 8 . 9 4 6 ;   M o b i l :
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, lam-
briuri.  Telefon: 0743.161.249
sau 0744.505.149

⚫ La Magazinul BAZAR
cumperi un produs MAŞINĂ
de spălat, COMBINĂ sau
LADĂ frigorifică RETUR sau
SECOND HAND import Ger-
mania, şi primeşti REDUCE-
RE 10% dacă aduci produsul
vechi la schimb. Ne găsiţi la
str. Aurel Vlaicu nr. 4, Bra-
şov (intersecţia cu Griviţei,
lângă  Synevo). VĂ AŞTEP-
TĂM cu o diversitate mare
de produse !!!
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Angajări

Electrocasnice

telefon: 
+40 (761) 603 135

Salonul UTOPIA

angajează

frizer - coafeză

(posibil

închiriere scaun)

BraşovTV
ANGAJEAZĂ!

Cei interesaţi pot trimite CV-urile la: 
officebrasovtv@gmail.com

Se oferă salariu motivant şi telefon de serviciu!

Eşti tânără, plină de viaţă,
atentă la detalii şi pasionată de

unghii?
Te aşteptăm în echipa noastră!

Cel mai nou concept din
România, fără programare,

angajează persoană talentată şi
cu experienţă în manichiura

semipermanentă.
Salariu 1.000 lei + comision,
bonusuri, program 8 ore/zi,
sâmbăta liber prin rotaţie.

CV-urile le puteţi trimite la adresa de
e-mail sau direct la salon: 
Str. Avram Iancu nr. 48A

Tel. 0725.585.175
brasovbeautylounge@yahoo.ro

cu experienţă în
comerţ, la magazinele
din Braşov şi Râşnov

ANGAJEAZĂ
VÂNZĂTOARE 

Relaţii la telefon 0720.041.808

Venituri de 1.500 lei

ANGAJEZ
URGENT

muncitori
necalificaţi/calificaţi

în domeniul
tâmplăriei din

aluminiu, 
pereţi 

cortină
Telefon: 0741.004.777
office@companiasigma.ro

● Sudori
● Operatori CNC
● Lăcătuși confecţii metalice
● Operatori vopsire automată

în câmp electrostatic
● Operatori linie de zincare

electrochimică
● Ambalatori produse finite
● Muncitori necalificați 
● Agent pază

ANGAJEAZĂ

Companie specializată în producția
de confecții metalice ușoare, 

Relații la telefon 0730 210 570
Trimiteți CV-ul la

resurse.umane@plametco.ro
sau direct la sediul firmei din

str. Orizontului nr. 3
(la ieșirea din orașul Brașov, 

cartier Tractorul)

Servicii



SPORT 12-18 septembrie10
.com

Fosta jucătoare a celor de la
Olimpia CSU Braşov va juca în
SUA în NCAA la formaţia Dre-
xel Dragons din Philadelphia. 

„Sunt foarte fericită că am avut şan-
sa să joc la Braşov, la Olimpia. Aici m-
am format ca jucătoare, am progresat,
am jucat la toate echipele naţionale
ale României. Am petrecut ani foarte
frumoşi la Braşov, dar a venit vremea
să trec la un alt nivel. Plec acum în
SUA, acolo unde este «mama basche-
tului», dacă pot să spun aşa. Sunt con-
ştientă că mai am multe de învăţat şi
vreau să profit de această oportunitate,
să cresc în valoare şi să mă întorc mult
mai puternică”, a declarat pentru bra-
sovtv.com, Ana Ferariu. 

Sezon de excepţie
Ana a făcut anul trecut un campionat

foarte bun la Olimpia şi a jucat excelent
la echipele naţionale. Ea a fost cea mai
bună jucătoare a naţionalei României la
turneul final al Campionatului European

sub 20 de ani, divizia B. 
Ana a încheiat în double-double cinci

din cele şapte meciuri pe care România
le-a jucat la turneul final. Cu o medie de
11.3 puncte pe meci, 5.4 recuperări şi
2.1 pase decisive, Ana Ferariu a fost una
dintre vedetele Campionatului European.
Ferariu a fost o prezenţă constantă în echi-
pele de sub 16, sub 18 şi sub 20 de ani
ale României, iar în ultima perioadă a fă-
cut pasul către echipa de senioare.

Ana şi Ricky Rubio
Nu multă lume ştie că Ana Ferariu a

reuşit o performanţă unică pentru bas-
chetul românesc şi rară în cel mondial.
La Campionatul European sub 16 ani
din Portugalia, Ana a făcut un meci de
senzaţie contra Irlandei pe care l-a în-
cheiat cu 23 de puncte, 12 recuperări,
10 pase decivise şi 10 intercepţii, ceea
ce formează un foarte rar „quadruple-
double”, adică peste 10 reuşite la patru
capitole din statistici. La nivel european,
dar la masculin, starul naţionalei Spaniei
Ricky Rubio a reuşit un „quadruple-dou-

ble”, la fel ca Ana Ferariu, tot la un Cam-
pionat European under 16, în 2006, în
timp ce în NBA sunt înregistrare doar
patru cazuri, tot la masculin: Nate Thur-
mond (1974), Alvin Robertson (1986),
Hakeem Olajuwon (1990) şi David Ro-
binson (1994).

Pe urmele Gabrielei Mărginean
Acum Ana Ferariu va merge la Drexel

Dragons, colegiu la care a jucat şi Ga-
briela Mărginean, una dintre cele mai
bune jucătoare de baschet din România.
Ea evoluează acum în Spania pentru for-
maţia Avenida. „Am vorbit cu Gabi care
mi-a povestit un pic din ceea ce se în-
tâmplă acolo. Oricum lucrurile s-au
mai schimbat de când a terminat ea,
dar sunt convinsă că o să mă adaptez.
Vreau să-i mulţumesc, pentru că m-a
recomandat acolo şi sper să nu o deza-
măgesc”, a mai spus Ana Ferariu. 

Ana fost în tribună la meciurile Olim-
piei de la turneul amical, a primit un tro-
feu din partea clubului şi a fost felicitată
de toate fetele.

O braşoveancă în SUA

„Lupii” au început în forţă sezonul
2016-2017. Trupa condusă de ca-
nadianul Martin Lacroix a câştigat
fără probleme primul joc din Liga
Mol, disputat în Serbia contra de-
butantei HK Belgrad. McDonald şi
compania s-au impus cu scorul de
5-1 (2-0, 3-1, 0-0) prin punctele reu-
şite de Roberto Gliga, Gergo Biro,

Ian McDonald, Arpad Mihaly şi Tho-
mas Klempa. 

Corona Wolves Braşov a strâns
astfel primele trei puncte în clasa-
ment şi va juca luni contra celor de
la Ferencvaros, iar marţi va evolua
împotriva celor de la Ujpest. Ambele
meciuri din Ungaria vor debuta la
ora 19.00. 

Start lansat în Liga Mol

Echipa de handbal feminin Co-
rona Braşov s-a calificat fără pro-
bleme în tutul al doilea al cupei EHF.
Handbalistele pregătite de Mariana
Tîrcă şi Dumitru Berbece au zburdat
pe teren în cele două meciuri cu for-
maţia bosniacă HZRK Grude şi au
obiţinut calificarea la pas. 

În primul meci Hotea şi compa-
nia s-au impus cu scorul de 43-16
(20-8), punctele braşovencelor fiind
reuşite de S.Tîrcă 9, Neagu 8, Hotea
5, Dincă, Pricopi şi Corban câte 3,
Crăciun, Ciuciulete, Chiper, Bucur
şi Creţu câte 2, Bondar şi Briscan
câte unul fiecare. În meciul al doilea,
disputat sâmbătă în Sala Sporturilor

Dumitru Popescu Colibaşi, braşo-
vencele au câştigat cu scorul de
40-17 (20-11). Pentru Corona au
marcat: Neagu 6, Chiper, Tîrcă, Din-
că şi Creţu câte 4, Briscan, Cartaş şi
Ciuciulete câte 3, Pricopi, Crăciun-
Tăcălie, Bondar şi Daria Bucur câte
2 şi Corban un gol. 

Corona este în turul secund al cu-
pei EHF, acolo unde va juca împo-
triva învingătoarei din dubla manşă
dintre Naisa Niş (Serbia) şi BBM Bie-
tigheim din Germania. Ambele me-
ciuri se vor disputa la finalul
săptămânii viitore în Germania, ast-
fel că cel mai probabil adversara co-
ronei va fi formaţia din Bietigheim. 

Calificare la pas

Olimpia CSU Braşov a câştigat tur-
neul amical pe care l-a organizat la
Sala Sporturilor Dumitru Popescu Co-
libaşi. După ce au învins CSBT Alexan-
dria în primul meci al competiţiei cu
scorul de 71-57 (23-16, 18-16, 13-18,
17-7), „olimpicele” au trecut fără pro-
bleme şi de formaţia CSM Târgovişte
cu scorul de 63-53 (16-14, 14-6, 16-
20, 17-13). 

Cu două victorii din tot atâtea po-
sibile, fetele pregătite de Dan Calancea,
Nenad Marinkovic şi Miruna Crasnic
au câştigat turneul amical. În meciul

cu Târgovişte, pentru Olimpia CSU Bra-
şov au înscris Higgins 16 puncte (9 re-
cuperări), Pesovic 11(7 pase decisive
şi 8 intercepţii), Houser (5 pase decisive)
şi Webb câte 8, Ruxandra Chiş 7, Maria
Ferariu 5, Alina Crăciun, Ioana Ghizilă,
Dora Ardelean şi Iulia Brezoi câte 2
puncte fiecare.

Olimpia CSU Braşov a fost urmată
în clasamentul competiţiei de CSBT
Alexandria şi CSM Târgovişte. 

Până la startul în noul sezon, oficialii
formaţiei de sub Tâmpa caută să mai
joace câteva partide de verificare.

„Olimpicele” 
au cucerit trofeul

Sute de copii au participat dumi-
nică la prima ediţie a Junior Sport
Fest. Prin evenimentul care a avut
loc în Piaţa Sfatului din Braşov, or-
ganizatorii au dorit să promoveze
sportul în rândul copiilor. 

Junior Sport Fest, organizat în
parteneriat cu Primăria Municipiului

Braşov şi cluburile sportive din oraş,
şi-a dorit să îi încurajeze pe toţi copiii
să iasă din faţa calculatoarelor şi a
televizoarelor şi să facă mişcare şi
sport. În cadrul evenimentului au
avut loc demonstraţii realizate de
micuţii sportivi de la cluburile din
oraşul de sub Tâmpa. 

Junior Sport Fest

Una dintre cele mai talentate jucătoare de baschet din
România, Ana Ferariu, a părăsit ţara în acest weekend

FC Braşov a câştigat der-
by-ul cu UTA cu scorul de 3-
2 (1-2). Meciul a avut un final
de infarct, stegarii egalând din
penalty în minutul 90 şi reu-
şind să înscrie golul victoriei
în minutele de prelungiri. 

Meciul a început prost pen-
tru galben-negri. În minutul
doi, Curtuiuş a scăpat singur
cu Iacob şi l-a învins pe goal-
keeperul stegar. După doar
două minute, Sabrin Sburlea
a restabilit egalitatea la capătul
unei frumoase acţiuni de atac.
Cu doar câteva minute înainte

de finalul primei reprize,
UTA a dat lovitura. Curtuiuş
a profitat de o eroare a lui Şer-
ban, i-a pasat lui Petre şi aces-
ta l-a învins pe Iacob cu un
şut de la 20 de metri. 

Cornel Ţălnar a forţat în
partea secundă şi l-a introdus
în teren în minutul 46 pe vâr-
ful de atac Sergiu Istrati. Ste-
garii au dominat repriza
secundă dar nu au reuşit să
concretizeze ocaziile pe care
le-au avut. În minutul 90, Is-
trati a fost tras în careu de
Manea, tuşierul Mărginean a

semnalat infracţiunea iar cen-
tralul întâlnirii a dictat lovi-
tură de la 11 metri. Ştefan
Grigorie a transformat cu si-
guranţă şi se părea că braşo-
venii vor salva în extremis un
punct. Braşovenii au crezut
în victorie până la capăt şi în
minutul 90+3, Săftescu a
centrat perfect iar Istrati a re-
luat cu capul în poartă pentru
trei puncte mari câştigate de
FC Braşov. 

Galben-negrii au acumulat
14 puncte în clasament şi
ocupă poziţia a doua, la un
punct în spatele liderului
Chindia Târgovişte.

Realizator: Răzvan ŢIREA
Luni 18:30; 21:30; 00:30

RELUARE: Marţi 08:30

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

Derby câştigat cu emoţii
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Lehamitea dinainte de 1989 s-a transformat,
după ‘jde ani, într-o nouă lehamite naţională.
Nu ştiu dacă această „genă” funcţionează doar
la români sau este, general umană. Ce putea
face sclavul din antichitate sau de pe plantaţiile
americane, pus în faţa vieţii şi a situaţiei de a
trăi neliber? Fundamental, omul trebuie să fie
şi să funcţioneze liber, altfel, funcţionează doar
ca un surogat uman. Nici combatanţii luaţi cu
japca şi duşi să facă războaie, în numele tuturor
naţionalismelor, regalismelor şi ideologiilor,
nu erau mai liberi. Exceptând soldatul cu leafă.
La ăla era altceva. Şi-a asumat să presteze lupta
şi pentru asta a fost plătit. Lumea noastră este
într-o sclavie generală, iar România abia acum
află că nu este şi nu poate să fie de capul ei. E
drept şi că spiritul românului este nativ mai
liber şi tânjeşte după asta. 

Revenind la lehamitea dinainte de 1989,
când a fost înlocuit regimul de sclavie comu-
nisto-sovietic cu regimul de sclavie globalist

de azi, românii s-au adaptat şi resemnat cu aş-
teptarea pasivă şi miserupismul social-econo-
mic.  Trăind un fel  de supravieţuire
neconsumistă. Ce puteau face altceva? Decât
să li se rupă de sistemul general şi să-şi poată
acoperi nevoile prin eludarea realităţii. Mergând
până la micul furtişag şi „noi ne facem că mun-
cim”... Sistemul mai avea o meteahnă, zic fi-
losofii sociali, demotivarea de a face pentru a
avea. Corect! 

Azi, gena miserupe a fost altoită şi cu con-
sumismul impus de sistemul corporatist într-
o piaţă de desfacere cu fel de fel de produse
mai mult sau mai puţin utile sau toxice, flă-
mândă de orice fusese privată înainte de căderea
regimului comunist. De aceea boala nu e doar
la cap, mă refer la conducătorii de orice structuri,
ci în tot organismul naţional. Şi ce dacă fură
ăia care conduc? De aia sunt acolo să ne facă
şi nouă una, alta şi să fure şi ei... Chestia cu
„degetul în miere”. De la asta s-a ajuns până

la mâncat tot „butoiul de miere” şi omorârea
stupului. Păi, cum să ţi se rupă, frate române,
când primul tău lider votat liber cu 90% cheamă
minerii să-ţi dea cu bâta-n cap? Iar al doilea
lider, în ordine cronologică, mai „telectual” de-
cât primul, zice că a fost doborât de sistem? Pe
urmă, a venit al treilea, care, miserupist prin
excelenţă, a făcut ţara terci. Şi al patrulea, evi-
dent, este doar mămăligă. Asta la nivel de pre-
şedinţi. Că la nivel de prim-miniştri şi miniştri,
şefi judeţeni, orăşeneşti şi comunali, cu puţine
excepţii, proştii şi hoţii au pus mâna pe butoane
şi noi i-am aplaudat. Cine e de vină? Ăia, că
s-au instalat confortabil, stăpâni peste sistemul
care li se potrivea mănuşă pe caracterul lor?
Sau noi toţi că nu înţelegem că doar trezindu-
ne la realitate mai putem îndrepta lucrurile,
măcar pentru copii şi nepoţi? Dacă vom continua
cu miserupismul naţional, ţara noastră, la 100
de ani de la făurirea ca stat naţional unitar, va
trebui să-şi schimbe numele din România (ve-
deţi, Ro şi mânia!) în Miseromânia...

Ion Mânzală

Berbec
(21.03 – 19.04) 
Iubire. Aveţi o relaţie amoroasa ce în-
cepe să scârţâie din pricina deplasă-
rilor.
Sănătate. Sănătate dv. e foarte bună,
dar faceţi, din păcate, şi eforturi de tot
felul.
Bani. Faceţi cheltuieli maxime din pri-
cina unor drumuri repetate şi inutile. 
Taur (20.04 – 20.05)
Iubire. Pretenţiile amoroase ale par-
tenerului au rămas la fel de exagerate. 
Sănătate. Vă place să experimentaţi
alimente şi mâncăruri noi, exotice şi
şocante.
Bani. Treceţi printr-o perioadă de re-
laxare, dar faceţi şi economii drastice.
Gemeni (21.05 – 21.06)
Iubire. Nu daţi suficientă atenţie rela-
ţiilor erotice (preferaţi să le păstraţi
secrete).
Sănătate. Starea de oboseală e pro-
vocată de activitatea erotică lipsită de
limite. 
Bani. Pentru moment, nu este exclus
să înregistraţi unele pierderi.
Rac (22.06 – 22.07)
Iubire. Sunteţi din ce în ce mai cochet şi
cumpăraţi numai obiecte de valoare.
Sănătate. Nu uitaţi că aţi mai avut pro-
bleme pulmonare, aşa că păziţi-vă în
continuare!
Bani. Partenerul de cuplu devine chel-
tuitor şi va fi neliniştit de avariţia dv. 
Leu (23.07 – 22.08)
Iubire. Celibatarii sunt forţaţi să ia o
decizie cu privire la legalizarea unei
relaţii. 
Sănătate. Urmaţi o nouă medicaţie,
din cauza unei vulnerabilităţi la bolile
respiratorii.
Bani. Deşi munciţi pe rupte, nu veţi
înregistra niciun fel de profit.
Fecioară (23.08 – 22.09)
Iubire. Relaţia cu persoana iubită e
anevoioasă, chiar dacă se comunică
din plin.
Sănătate. Vă este interzis consumul

grăsimilor, pentru a nu avea o criză
hepatică. 
Bani. Nu reuşiţi să puneţi în practică
decât prea puţine din ideile dv. fi-
nanciare.

Balanţă (23.09 – 23.10)
Iubire. Nu pregetaţi să plecaţi la drum,
pentru că astfel vă clarificaţi senti-
mentele.
Sănătate. Ultimele tratamente nu au
efectul scontat, aşa că adoptaţi trata-
mente homeopate.
Bani. Preferaţi să rămâneţi altruist cu
partenerul de cuplu şi cu membrii fa-
miliei. 
Scorpion (24.10 – 22.11)
Iubire. Sunteţi obligat de persoana iu-
bită să faceţi excese plăcute. 
Sănătate. Pot apărea oricând crize bi-
liare acute, dureri de oase sau dinţi.
Bani. Nu se poate spune că sunteţi ne-
norocoşi, deoarece încheiaţi noi con-
tracte. 
Săgetător (23.11 – 21.12)
Iubire. Povestiţi cu amănunte „aven-
turile” amoroase din ultimele călătorii!
Nativii celibatari sunt nevoiţi să accepte
noi amânări ale visatei ceremonii.
Sănătate. Dacă nu respectaţi trata-
mentul, durerile osoase ori de ficat se
amplifică. Majoritatea nativilor nu mai
pot face faţă stresului.
Bani. Apar relaţii de încheiere de con-
tracte promiţătoare
Capricorn (22.12 – 20.01)
Iubire. Relaţii sentimentale există, dar
fără niciun fel de pasiune. 
Sănătate. Tulburările intestinale se
pot agrava, dacă nu se respectă ora de
masă.
Bani. Doriţi să vă implicaţi singur în
cât mai multe activităţi lucrative. 
Vărsător (21.01 – 19.02)
Iubire. Primiţi declaraţii de la cei ce vă ad-
miră şi care nu contenesc să vă apere.
Sănătate. Apetitul alimentar şi cel se-
xual depăşesc starea dv. obişnuită. 
Bani. Vă simţiţi mai puţin confortabil,
deoarece apar multe scadenţe.
Peşti (20.02 – 20.03)
Iubire. Vă plângeţi prietenilor de lipsa
de tandreţe din dormitorul conjugal.
Sănătate. Pot apărea colici intestinale
persistente şi inexplicabile.
Bani. Daţi vina pe toată lumea pentru
pierderi, făcând abstracţie de greşelile
dv. 

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

6
1 7 9

5 6 7 2 3
2 4 7 9
4 5 7 1 6 2

3 8 9 1
2 8 4 9 6

9 8 3
7
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Tableta de cap

Deputatul Partidului
Naţional Liberal, Ga-
briel Andronache, este
al doilea parlamentar,
după Gheorge Ialomi-
ţianu, care a răspuns
campaniei lansate de
Braşov TV. Acesta şi-a
prezentat realizările din
ultimul mandat. 

De asemenea, senatorul Ni-
colae Vlad Popa (PNL) şi de-
putatul Maria Grecea (PNL)
şi-au exprimat disponibilitatea
de a veni în faţa braşovenilor,
în zilele următoare, pentru a
vorbi despre activitatea lor
parlamentară. Cei doi parla-
mentarii vor fi invitaţii în stu-
diourile Braşov TV pentru a
răspunde întrebărilor realiza-
torilor. 

Raport de activitate 
al deputatului
Gabriel Andronache

„În legislatura 2012 -
2016 am fost membru în
Comisia Juridică, de Dis-
ciplină şi Imunităţi; cele
mai onorante calităţi pe
care le-am îndeplinit în
această legislatură în
 cadrul Comisiei: coordo-
nator-raportor al subco-
misiei de dezbatere şi
adoptare a legii privind
Aeroportul  Internaţional
Braşov – Ghimbav care

îmi permite implicarea în
identificarea soluţiilor legi-
slative pentru adoptarea cât
mai rapidă a acestei iniţiative,
membru al Comisiei Speciale
de Revizuire a Constituţiei şi
cea de  coordonator, iar ulte-
rior membru, al subcomisiei
de elaborare a noului cod ru-
tier. Din această ultimă cali-
tate am participat la realizarea
uneia din promisiunile electo-
rale aceea de elaborare a unei
legislaţii noi în materia sigu-
ranţei rutiere. 

Am depus 53 de iniţiative
legislative în calitate iniţiator
sau co-iniţiator; am avut 1550
de intervenţii în Comisia
 Juridică şi în cea de Regula-
ment, am depus 317 amenda-
mente la proiectele de lege
dezbătute în comisiile menţio-

nate anterior. De asemenea
am avut prezenţă de peste 83%
la şedinţele de plen ale came-
rei (diferenţa până la 100%
fiind dată de situaţiile în care
grupul parlamentar a decis
părăsirea sălii de plen în semn
de protest faţă de abuzurile
majorităţii parlamentare) şi

de peste 92% în Comisia Ju-
ridică a Camerei Deputaţilor. 

În concluzie am îndeplinit
principalele obiective discutate
în campania din 2012, cu toa-
te că, în mare parte din timp,
am fost membru al opoziţiei
parlamentare”, a precizat
 Gabriel Andronache.

Gabriel Andronache – 
Al doilea parlamentar care
răspunde provocării Braşov TV

Ceilalţi ce au de ascuns?

1. Daniel Zamfir (PNL) – în funcţie
2. Constantin Niţă (PSD) în funcţie + 2000-2004, 2004-

2008, 2008 – 2012
3. Emil Niţă (PSD) în funcţie
4. Petre Roman (PNL) – în funcţie – decembrie 2012 –

februarie 2015
5. Ioan Ghişe – în funcţie – 1992 – 1996 + 2004 – 2008

– 2012
6. Sebastian Grapă (PMP) – în funcţie
7. Viorel Chiriac (PSD) – în funcţie
8. Marius Neculoiu (PNL) – în funcţie
9. Marius Coste (PSD) – în funcţie

Ceilalţi nu au făcut nimic pentru
Braşov?! Nu au nimic de spus?

În numerele trecute ale săptămânalului nostru i-am invitat
pe toţi deputaţii şi senatorii să-şi prezinte, în faţa celor care
i-au votat, realizările din fiecare mandat. Ştim, în mod cert,
că aleşii şi-au încasat salariile şi indemnizaţiile. 

Vrem să aflăm, chiar de la ei, ce au făcut pentru braşoveni,
pentru Braşov. Le propunem aleşilor să ne răspundă chiar ei
la aceste întrebări, doar la Braşov TV! 

Deputaţii şi senatorii de Braşov, dispuşi să vorbească în faţa
braşovenilor, sunt rugaţi să ne contacteze la adresa de email:
brasovtv@yahoo.com, pentru a fi programaţi la emisiunile noastre,
dar şi pentru a-şi prezenta punctele de vedere în editorial. 

DESPRE GENA MISERUPE LA ROMÂNI...
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Bugetul dedicat vacan-
ţei este, în foarte multe
cazuri, o variabilă ex-
trem de importantă. De
aceea, orice modalitate
care te ajută să econo-
miseşti, să prinzi un deal
mai bun legat de preţul
transportului sau cel al
cazării, este de avut în
vedere. 

Rezervările anticipate, Ear-
ly Booking, făcute cu luni în-
ainte de data efectivă a
plecării, pot avea reduceri
substanţiale aplicate tarifelor
standard. Cu cât rezervi mai
din timp, cu atât mai ieftin! 

Majoritatea hotelurilor pun
la dispoziţia turiştilor tarife
cu reduceri early booking, cu
termene precise de plată, une-
le solicită plata integrală până
la expirarea termenelor iar al-
tele, un procent din tarif. 

Astfel, cele mai mari redu-
ceri au termene de rezervare
în lunile de toamnă -iarnă şi
se prelungesc până în aprilie

sau mai. E important să ştii
că orice modificare a unei
oferte early booking atrage re-
calcularea tarifului. Dezavan-
tajul unei asemenea oferte este
că ea este condiţionată de pla-
ta în avans a unui anumit pro-
cent din suma vacanţei. 

OFERTE TENTANTE PENTRU
VARA 2017

Litoral România 2017
Hotel Unirea 2* Mamaia,
15.06 – 20.06.2017 – 5 nopţi,
2 pers, cameră dublă – 390 lei

Hotel Dunărea 3* Mamaia,
15.06 – 20.06.2017 – 5 nopţi,
2 pers, cameră dublă – 690 lei
Hotel Palas 4* Mamaia,
15.06 – 20.06.2017 – 5 nopţi,
2 pers, cameră dublă – 710 lei
Hotel Diana 2* Eforie
Nord, 15.06 – 20.06.2017 –
5 nopţi, 2 pers, cameră dublă
– 330 lei
Hotel Ibiza 3* Eforie Nord,
15.06 – 20.06.2017 – 5 nopţi,
2 pers, cameră dublă – 450 lei
Hotel Gloria 2* Eforie Sud,
15.06 – 20.06.2017 – 5 nopţi,

2 pers, cameră dublă – 320 lei
Hotel Majestic 3* Jupiter,
15.06 – 20.06.2017 – 5 nopţi,
2 pers, cameră dublă, mic de-
jun – 620 lei
Hotel Sirena 3* Saturn,
15.06 – 20.06.2017 – 5 nopţi,
2 pers, cameră dublă, mic de-
jun – 750 lei 

Litoral Bulgaria 2017
Hotel Silver 3* Nisipurile
de Aur, 19.06 – 24.06.2017,
5 nopţi, 2 pers, all inclusive
– 290 euro

Hotel Skipa 4* Nisipurile
de Aur, 19.06 – 24.06.2017,
5 nopţi, 2 pers, demipensiune

– 305 euro
Hotel Falmigo Grand 5*
Albena, 26.06 – 01.07.2017,
5 nopţi, 2 pers, demipensiune
– 620 euro

Acestea sunt doar câte-
va dintre ofertele Maxi
Early Booking disponi-

bile pentru sezonul esti-
val 2017.

Pentru mai multe oferte
și detalii vă așteptăm în

agenţie!

PERUTNINA ROMÂ-
NIA împreună cu RAT Bra-
şov le-a pregătit baloane şi

cadouri şco-
lăreşti elevi-
lor care vor
circula cu au-
t o b u z u l
PEPE pe li-
nia 17, vineri
16 septem-
br ie  î n t re
orele 11-13.

Voluntarii
Prime se vor
o c u p a  d e
 a t m o s fe r a

 veselă din mijlocul de trans-
port şi de la capetele de linie
Noua şi Livada Poştei.

Perutnina Romania face
parte din  grupul de firme
Perutnina Ptuj şi şi-a început
activitatea în 2007 prin co-
mercializarea de carne con-
gelată, iar din 2010 aceasta
şi-a lărgit portofoliul de pro-
duse cu preparate din pui şi
curcan. 

Având un design plăcut şi
atractiv gama PEPE este des-
tinată în special copiilor.
Pentru aceştia au fost selec-
tate cele mai bune produse:
fără gluten, fără potenţiatori
de aromă, fără coloranţi, fără
arome artificiale. 

Contact:
AAggeennţţiiaa  AAddmmiinnppeeddiiaa  BBrraaşşoovv
Str. Berzei, nr.18, bl.C8, sc.B, ap.1, Braşov
turism@adminpedia.ro
0268 587 230 / 0720 065 918/ 0743 037 338
www.pe-drumuri.ro 
https://www.facebook.com/AdminPedia/

.com

S-A DAT STARTUL OFERTELOR EARLY BOOKING!

Prima săptămână de
şcoală se încheie cu
surprize de la Pepe

AGENŢIA ADMINPEDIA VĂ RECOMANDĂ: OFERTELE MAXI EARLY BOOKING!

NU LE RATAŢI!


