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Încă un dosar penal pe numele fostului preşedinte
al Consiliului Judeţean Braşov, Aristotel Căncescu.
El este urmărit penal de procurorii DNA pentru
abuz în serviciu, în legătură cu deschiderea unei
farmacii chiar în curtea Spitalului Clinic Judeţean
de Urgenţă. Un fost consilier judeţean, Gavril
Matei, dar şi administratorul unei firme sunt puşi

şi ei sub acuzare, în acelaşi dosar. Inculpaţii au
fost puşi sub control judiciar pentru 60 de zile.
În primul dosar penal deschis de procurorii anti -
corupţie pe numele lui Aristotel – Adrian Căn-
cescu, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean
Braşov este judecat pentru 9 infracţiuni. 

Amănunte, în pag. 3

DIN PĂCATE, un nou dosar
pentru Căncescu

Ocrotite prin lege,
închise în cuşti!

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

Producţiile Braşov TV pot fi urmărite live pe internet,
oriunde v-aţi afla www.BrasovTV.com

Patru parlamentari au răspuns
provocării Braşov TV

Ceilalţi, care n-au dat niciun semn de viaţă, au ceva de ascuns?

Conducerea Gărzii de Mediu din Braşov şi veteri-
narii au descins, la finele săptămânii trecute, într-
un service situat în Ghimbav. Două păsări ocrotite
prin lege erau ţinute în captivitate, în condiţii greu
de imaginat. Autorităţile l-au luat la  întrebări pe
aşa-zisul proprietar...........pag. 3

Imagini şocante cu păsări ocrotite prin lege, dar
ţinute în captivitate într-un service auto din
Ghimbav. Şi nu oricum, ci cu greutăţi atârnate
de picioare. Autoritătile s-au autosesizat în
acest caz, iar calvarul păsărilor a luat sfârşit

detalii, în pag. 11
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Oficialităţile străine s-au
arătat foarte încântate de
ceea ce s-a realizat pe plat-
forma aeronautică. 

„Este un proiect de di-
mensiune europeană şi are
vocaţia să consolideze in-
dustria apărării din Euro-
pa. Trebuie să avem o
cooperare în fabricarea
materialului de apărare.
Este un proiect de anver-
gură, de zeci de milioane
de euro, la care a partici-
pat şi statul român. Vom
face în aşa fel încât acest
elicopter să fie comercia-
lizat cât mai repede”, a de-
clarat preşedintele Franţei,
François Hollande, în tim-
pul vizitei la fabrica Airbus
de la Ghimbav. 

România ar putea fi pri-
mul client al fabricii de la
Ghimbav. Primul ministru,
Dacian Cioloş, a declarat
că momentan se poartă dis-

cuţii cu reprezentanţii Mi-
nisterului Apărării, dar şi
cu cei ai Ministerului Afa-
cerilor Interne pentru achi-
ziţionarea elicopterelor
produse la Ghimbav, pentru

misiunile umanitare sau de
apărare. 

„Viitorul se construieşte
pe experienţa trecutului, pe
experienţa de la Ghimbav.
După succesul privatizării

DACIA – RENAULT, as-
tăzi, lansăm un nou proiect
franco – român construit
pe experienţa trecutului,
dar la o nouă dimensiune.
Elicopterele vor fi construi-

te cu componente aduse din
Franţa, dar, desigur, şi cu
componente produse în Ro-
mânia. Vrem să creăm un
HUB aeronautic aici, la
Ghimbav. Este, cu siguran-

ţă, o investiţie benefică nu
doar investitorului ci şi Ro-
mâniei. Vom analiza aceas-
tă ofertă şi pentru noi.
Avem analize şi la Apărare
şi la Interne, acolo unde
este nevoie de elicoptere de
intervenţie sau militare, dar
şi multirol. Speram ca acest
produs să îşi dovedească
competitivitatea”, a spus
premierul României, Dacian
Cioloş. 

Investiţia de la Ghimbav
este benefică mai ales pen-
tru piaţa muncii. La cele
160 de locuri de muncă
existente, se vor adăuga 350
de noi posturi. 

Uzina de la Ghimbav va
începe producţia anul vii-
tor. Prin deschiderea aces-
tei fabrici, cele două ţări
speră ca ea să devină un im-
portant jucător pe piaţa ae-
ronautică din Europa. 

Răzvan Iancu

François Hollande a inaugurat
fabrica de elicoptere de la Ghimbav

Realizator: 
Florin POP

Marți: 18:30; 21:30; 00:30
RELUARE: Miercuri: 08:30

Numărul salariaţilor din ju-
deţul Braşov a ajuns, în luna
iulie, la 175.226 de persoane,
în creştere cu 703 persoane
faţă de luna anterioară şi cu
5.667 mai mult decât în luna
iulie 2015. Numărul angaja-

ţilor este cel mai mare de
după criză. În luna iulie 2016,
judeţul Braşov s-a menţinut
pe locul al cincilea din ţară,
în funcţie de numărul total al
salariaţilor, după judeţele Ti-
miş, Cluj, Constanţa şi Pra-

hova. Câştigul salarial mediu
nominal brut a fost în luna iu-
lie 2016 la nivelul judeţului
Braşov de 2.698 lei, cu 3,75%
mai mic decât în luna prece-
dentă şi cu 10,44% mai mare
decât în luna iulie 2015. 

Câştiguri salariale peste me-
dia judeţului s-au înregistrat
în industrie şi construcţii, în
timp ce sub media judeţului
s-au înregistrat câştigurile din
servicii şi comerţ, agricultură,
silvicultură şi piscicultură.

Mai mulţi salariaţi în Braşov

Cifra de afaceri
din comerţul cu au-
tovehicule şi moto-
ciclete a crescut cu
16,4 procente în
primele şapte luni
ale lui 2015. 

Potrivit Institu-
tului Naţional de
Statistică, evoluţia
se datorează în
principal creşterilor înregis-
trate la comerţul cu moto-
ciclete, piese şi accesorii
aferente, întreţinerea şi re-
pararea motocicletelor. 

În acelaşi timp, afacerile
din serviciile de piaţă pres-
tate populaţiei s-au majorat
în primele şapte luni ale
anului cu aproximatix 12%.
Creşterea cea mai mare s-
a înregistrat în domeniul
serviciilor de coafură şi a

altor activităţi de înfrumu-
seţare (+34%). 

Urmează activităţile ho-
telurilor şi restaurantelor
(+20%), cele de spălare, cu-
răţare şi vopsire a textilelor
şi blǎnurilor (+11%) şi
activitǎţile agenţiilor turis-
tice şi tur-operatorilor
(+5,5%). 

Activităţile de jocuri de
noroc şi alte activităţi re-
creative au scăzut cu 1,4%.

Numărul locuinţelor date în fo-
losinţă în judeţul Braşov a crescut
în primul semestru al acestui an
cu 52,4% faţă de aceeaşi perioadă
a lui 2015, de la 675 la 1029. 

Creşterea a fost înregistrată doar
în mediul urban, unde au fost fina-
lizate cu 65% mai multe unităţi lo-
cative. În mediul rural s-a înregistrat

o scădere de 5 procente. Cele mai
multe din aceste locuinţe au fost
finalizate în primele 3 luni ale anului
şi sunt situate în municipiul Braşov. 

Cele mai căutate au fost unită-
ţile locative de 2 camere, care au
reprezentat aproximativ 35 % din
volumul vânzărilor, urmate de cele
cu 4 şi 3 camere.

Mai multe locuinţe în Braşov

După ce au venit cu elicopterul de la Bucureşti, preşedintele Franţei, François Hollande, 
şi premierul României, Dacian Cioloş, au inaugurat fabrica de elicoptere de la Ghimbav

Vânzări în creştere

.com

Realizator:
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Potrivit procurorilor anti-
corupţie, în perioada 2013-
2014, fostul consilier jude-
ţean şi administratorul unei
firme, în baza unei înţelegeri
prealabile cu Aristotel Căn-
cescu, au făcut demersuri
pentru obţinerea în mod ilegal
a 110 mp de teren în incinta
Spitalului din Braşov. 

Fostul consilier judeţean
identificase anterior, oportu-
nitatea deschiderii unei far-
macii chiar în curtea unităţii
sanitare. Locaţia asigura cel
mai bun vad comercial pentru
o astfel de activitate, dar con-
curenţa neloială nu permitea
o astfel de acţiune, spun pro-

curorii DNA. Aristotel Căn-
cescu, în calitate de preşedin-
te al Consiliului Judeţean Bra-
şov, ar fi făcut demersuri
pentru adoptarea şi, ulterior,
semnarea unei hotărâri prin
care s-a aprobat închirierea
respectivului teren. A urmat
o licitaţie cu probleme, dar şi
mărirea suprafeţei de teren
pregătită pentru farmacie şi
o subînchiriere, ilegale. În
aceste condiţii, a fost pusă în
mişcare acţiunea penală pen-
tru 3 inculpaţi, iar procurorul
de caz a decis instituirea mă-
surii controlului judiciar.

CĂNCESCU ARISTOTEL – ADRIAN,
la data faptei preşedinte al
Consiliului Judeţean Braşov

– abuz în serviciu dacă func-
ţionarul a urmărit obţinerea
unui folos pentru sine sau
pentru altul, în formă conti-
nuată.

MATEI GAVRIL, la data faptei
consilier judeţean – compli-
citate la abuz în serviciu
dacă funcţionarul a obţinut
pentru sine sau pentru altul
un folos necuvenit, în formă
continuată.

GRAMA LUCIA – CRISTINA, la
data faptelor administrator
al unei societăţi comerciale –
două infracţiuni de compli-
citate la abuz în serviciu dacă
funcţionarul a obţinut pentru
sine sau pentru altul un folos

necuvenit, din care una în
formă continuată. (...)

sursa: DNA Braşov

În primul dosar penal des-
chis de procurorii anticorupţie
pe numele lui Aristotel –
Adrian Căncescu, fostul pre-
şedinte al Consiliului Judeţean
Braşov este judecat, la Tribu-
nalul Braşov, pentru 9 infrac-
ţiuni: 5 de abuz în serviciu
dacă funcţionarul public a ob-
ţinut pentru sine sau pentru al-
tul un folos necuvenit, luare
de mită, spălare a banilor, în
formă continuată, trafic de in-
fluenţă şi instigare la tentativă
la abuz în serviciu dacă func-
ţionarul public a obţinut pentru
sine sau pentru altul un folos. 

Prezumţia de nevinovăţie
fiinţează în cazul inculpaţilor

până când se vor pronunţa
sentinţe definitive.

DIN PĂCATE, un nou dosar
pentru Căncescu

Ocrotite prin lege, închise în cuşti!
Imagini şocante cu păsări ocrotite prin lege, dar ţinute în captivitate într-un service auto din Ghimbav. Şi nu oricum,
ci cu greutăţi atârnate de picioare. Autoritătile s-au autosesizat în acest caz, iar calvarul păsărilor a luat sfârşit

Conducerea Gărzii de
Mediu din Braşov şi ve-
terinarii au descins, la fi-
nele săptămânii trecute,
într-un service situat în
Ghimbav. Două păsări
ocrotite prin lege erau
ţinute în captivitate, în
condiţii greu de imagi-
nat. Autorităţile l-au
luat la întrebări pe aşa-
zisul proprietar.

„Ce are acolo, la picior?
Păi, aşa îl ţin ca să nu îşi stri-
ce penajul… Păi, ce legătură
are penajul cu picioarele? Păi,
eu seara îl închid pentru că,
altfel, l-ar prinde un caine,
l-ar omorî… Are aripile tă-
iate?! Nu! Aşa e… ! A fost
rănit. Nu e că… daca era o
pasăre sănătoasă nu ajungea
pe mâinile noastre!”

Aşa-zisul proprietar susţine
că ar fi primit pasărea răpi-
toare, şorecar comun, în urmă
cu patru ani, de la un amic,
după ce ar fi găsit-o, rănită,
în pădure. Explicaţiile aşa-zi-
sului proprietar, intervievat
de reporterul BrasovTV, nu
mai au nevoie de niciun co-
mentariu.

„Corbul acesta de cât timp
stă în cuşcă? 15 ani, dar nu

stă în cuşcă. Are 15 ani la
noi, aici. El e liber. Acum îl
ţin aici ca să pot să lucrez.
Dacă stau cu corbul, ciupeşte
clienţii şi le fură cheile de la
maşini.”

Aşa-zisul proprietar ilegal
de păsări susţine că şi corbul
pe care l-a găsit în urmă cu
15 ani, tot într-o pădure, era
rănit şi l-a luat să îl îngri-
jească.

Şeful Gărzii de Mediu din
Braşov, Mircea Paraschiv, a
pus concluzia. „Pot să constat
un singur lucru: în zona asta
se «îmbolnăvesc» păsările şi
trăiesc libere într-o … cuşcă!
Ele sunt libere…, dar ele de-
cid să stea cu aripile tăiate,
într-o cuşcă!!”

Specialiştii spun că păsările
sunt traumatizate. Au tendinţa
să zboare, dar pentru că au

aripile tăiate le este imposibil.
Veterinarii încearcă să găseas-
că, acum, soluţii. Reprezen-
tanţii Gărzii de Mediu vor
analiza împreună cu poliţiştii
toate datele de la faţa locului,
iar dacă se dovedeşte că bar-
batul implicat a adus rele tra-
tamente păsărilor, acesta va
suporta, cu respectarea pre-
zumţiei de nevinovăţie, rigo-
rile legii.

Știrile BrașovTV
cu Silvana VOROVENCI

De Luni până Vineri: 18:00; 20:00; 21:00; 22:00, 23:00 
RELUARE: Marți - Vineri 07:00 şi 13:00



Iniţial, computerele au
fost utilizate exclusiv de
către adulţi. Astăzi, însă
milioane de copii utili-
zează computerele zil-
nic la şcoală sau acasă,
atât în scopuri educati-
ve, dar şi recreative.

Copii pot experimenta mul-
te dintre simptomele pe care
le au adulţii vis-à-vis de uti-
lizarea computerului. Privitul
îndelungat la monitorul com-
puterului poate conduce la
disconfort ocular, oboseală,
vedere înceţoşată, dureri de
cap sau ochi uscaţi. 

Aceste simptome pot fi
cauzate de lumina ambientală
insuficientă, o aşezare impro-
pie a spaţiului de lucru, sau
de probleme de vedere ne-
descoperite. 

În cele mai multe cazuri,
problemele apar datorită fap-

tului că cerinţele vizuale în
momentul utilizării compu-
terului depăşesc de cele mai
multe ori capacitatea de fo-
calizare a ochilor. 

Majoritatea copiilor petrec
multe ore în faţa computeru-
lui, mai ales atunci când se
joacă, de exemplu, până la
epuizare, cu foarte puţine

pauze. Aceasta cauzează pro-
bleme de acomodaţie şi irita-
rea ochilor. 

Problemele de acomodaţie
pot apărea ca şi rezultat a sis-
temului de focalizare al ochi-
lor, atunci când fixează pentru
mai mult timp un obiect aflat
la o anumită distanţă. Iritarea
ochilor, pe de altă parte, apare

ca şi rezultat al distribuirii ne-
uniforme a lacrimii pe supra-
faţa ochiului, datorită
reducerii frecvenţei clipitului,
inhibat de concentrarea asu-
pra monitorului.

Dar cum poate să afecteze de
fapt utilizarea computerului
ochii copiilor?

O mare parte dintre specia-
lişti susţin că utilizarea exce-
sivă a computerului poate
creşte riscul miopiei, în spe-
cial în cazul copiilor, ai căror
ochi sunt în dezvoltare. 

Nevoia suplimentară de fo-
calizare şi efortul necesar con-
centrării sunt cauzele
dezvoltării acestui defect de
vedere. 

Computerul supune unui
stress mai mare ochii, compa-
rativ cu cititul unei cărţi, de-
oarece este mult mai dificil să
se menţină focalizarea asupra

unor imagini generate de un
monitor, versus privitul unei
imagini printate. Ca şi specia-
lişti, punem accent şi asupra
efectelor pe termen lung
ale luminii albastre
emise de dispoziti-
vele digitale. 

Lumina albas-
tră are o energie
mare, care afec-
tează mult mai
puternic ochii
c o p i i l o r
 comparativ
cu   lumina
ultravioletă,
având impact
asupra sănătă-
ţii retinei.

Aşadar, este necesar ca cel
puţin o dată pe an să mergeţi
cu copii la optometrist sau of-
talmolog, să nu neglijaţi sem-
ne ca şi înroşirea ochilor celor
mici, durerile de cap ale aces-

tora, sau postura lor în timpul
în care folosesc computerul.

Luna aceasta, Best Optic
susţine elevii cu un consult

optometric gratuit.

Ai încredere. Vezi cu ochii tăi!

Bine v-am regăsit! Este
un septembrie încărcat de
emoţie, atât pentru părinţi,
copii, bunici cât şi pentru
cadrele didactice. Acest în-
ceput de toamnă unii copii
îl trăiesc cu nerăbdare, alţii
se simt „mari” sau poate
simt teamă. 

Copii ar putea avea tot fe-
lul de sentimente amestecate
legate de faptul că a început

şcoala sau grădi-
niţa, unii pot fi
bucuroşi, dar şi
puţin trişti fără
să poată explica
de ce. 

Dragi parinţi şi
bunici, este im-
portant să vă ară-
taţi entuziasmul şi
să evitaţi să îm-
părtăşiţi copilului
eventualele te-
meri legate de
acest început de
an şcolar.

Pentru părinţi
este un moment
în care pot spune
cu mîndrie, pen-
tru prima dată

„copilul meu a crescut, este
şcolar”. 

Dincolo de toată încărcă-
tura emoţională, începutul
şcolii sau al grădiniţei mar-
chează o nouă etapă în viaţa
întregii familii.

De acum, zi după zi, copilul
nostru achiziţionează noi cu-
noştinţe, abilităţi practice şi
relaţionale care îl vor forma
pentru viaţa de adult.

Aşadar, vă voi da câteva idei
despre cum sa faceţi din
acest început de an şcolar o
amintire plăcută, de neuitat
pentru întreaga familie:

– Povestiţii copilului pro-
pria experienţă legată de pri-
ma zi de şcoală, ce v-a
impresionat, ce sentimente
plăcute aţi trăit, cum v-aţi
ima ginat că va fi la şcoală,
povestiţi întâmplări pozitive.

– Pregătirile din perioada
imediat următoare îl pot im-
plica şi pe copilul vostru. Bu-
curaţi-vă împreună de
cumpărarea primelor rechi-
zite. Organizaţi-le împreună:
alegerea ghiozdanului, înve-
lirea/etichetarea caietelor,
echiparea penarului. Discutaţi
despre utilitatea fiecărui
obiect şi despre folosirea lui. 

– Treziţi-vă copilul dimi-
neaţa cu blândeţe (s-ar putea
să constataţi că nici n-a dor-
mit). Spuneţi-i că sunteţi
mândru că este şcolar.

– Pe cât posibil ajutaţi-l să
facă lucrurile care îi revin în
fiecare dimineaţă şi care vor
face parte din programul lui:
igiena, micul dejun (nu-l for-

ţaţi dacă nu poate
mânca), îmbrăca-
rea, punerea ghioz-
danului în spate. 

– Dacă vrea să-
şi ia la şcoală/gră-
diniţă o anumită
jucărie permiteţi-i
acest lucru, deoa-
rece este ancora
lui/ei în lumea ne-
cunoscută şi îi va
da puterea de a în-
cepe explorarea
unei lumi noi.

– Este important
ca micuţul să cu-
noască adresa şi
numărul de telefon
al dumneavoastră.

– Porniţi veseli
în fiecare diminea-
ţă spre şcoală/grădiniţă, (lă-
saţi-l să vorbească dacă vrea
şi nu îl forţaţi dacă refuză), la
timp pentru a-i da posibilita-
tea să observe forfota din cur-
tea şcolii, învăţătoarea,
colegii. Povestiţi de cum vă
întîlniţi despre ceea ce aţi
trăit.

– Cu siguranţă vă veţi fră-
mânta câtva timp şi vă veţi

întreba „Ce face? Cum este?
Ii place?...” este firesc.

– Lăsaţi-l să povestească,
iar dacă este reţinut ajutaţi-l
delicat. Abţineţi-vă să îl în-
trerupeţi, să-i daţi sfaturi sau
să-i faceţi observaţii. Bucu-
raţi-vă şi încurajaţi-l. 

– O vizită la bunici sau la
un prieten bun îi va da po-
sibilitatea să povestească

toate trăirile legate de acestă
etapă.

În concluzie păstraţi-vă
optimismul şi entuzias-
mul, iar copilul dumnea-
voastră va fi oglinda
acestei stări.

Trataţi-vă copilul cu în-
credere şi faceţi-l să se sim-
tă important!

Mult succes!

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

19-25 septembrie

Emoţii noi la început de an şcolar

Impactul utilizării computerului
asupra vederii copiilor

.com
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LUNI 19.09.2016
07:00 Ştirile Pro TV
(emis. info.) Cu: Mihai Dedu şi Andreea
Marinescu (live) 
10:30 Vorbeşte lumea
(2015, mag. life-style) Prezentatori:
Cove şi Adela Popescu (live)
13:00 Ştirile Pro TV
(emis. info.) Cu Diana Enache (live) 
14:00 Lecţii de viaţă
(2015, s. tv) 
15:00 La Măruţă
(emis. mag.) (live) 
17:00 Ştirile Pro TV
(emis. info.) Cu: Monica Dascălu (live) 
18:00 Ce spun românii
(2015, reality show) 
19:00 Ştirile Pro TV
(emis. info.) Cu Andreea Esca (live)
*Sport*Vremea 
20:30 Supravieţuitorul
(2016, emis. con.) sez. 1. ep. 3 
22:30 Las fierbinţi
(rom., 2012, s. com.) (reluare) 
23:30 Ştirile Pro TV
(emis. info.) Cu: Cristian Leonte 
00:00 Doi bărbaţi şi jumătate
(sua, 2003, s. com., sez. 11, ep. 7) 
00:30 Doi bărbaţi şi jumătate
(sua, 2003, s. com., sez. 11, ep. 8) 

MARȚI 20.09.2016
07:00 Ştirile Pro TV
(emis. info.) Cu: Mihai Dedu şi An-
dreea Marinescu (live) 
10:30 Vorbeşte lumea
(2015, mag. life-style). Prezentatori:
Cove şi Adela Popescu (live) 
13:00 Ştirile Pro TV
(emis. info.) Cu Diana Enache (live) 
14:00 Lecţii de viaţă
(2015, s. tv) 
15:00 La Măruţă
(emis. mag.) (live) 
17:00 Ştirile Pro TV (emis.
info.) Cu: Monica Dascălu (live) 
18:00 Ce spun românii
(2015, reality show) 
19:00 Ştirile Pro TV
(emis. info.) Cu Andreea Esca (live)
*Sport*Vremea 
20:30 Supravieţuitorul
(2016, emis. con.) sez.1. ep. 4 
22:30 Atletico Textila
(2016, s. com.) (reluare) 
23:30 Ştirile Pro TV
(emis. info.) Cu: Cristian Leonte 
00:00 Doi bărbaţi şi jumătate
(sua, 2003, s. com., sez. 11, ep. 9) 
00:30 Doi bărbaţi şi jumătate
(sua, 2003, s. com., sez. 11, ep. 10) 

MIERCURI 21.09.2016
07:00 Ştirile Pro TV
(emis. info.) Cu: Mihai Dedu şi An-
dreea Marinescu (live) 
10:30 Vorbeşte lumea
(2015, mag. life-style) Prezenta-
tori: Cove şi Adela Popescu (live)
13:00 Ştirile Pro TV
(emis. info.) Cu Diana Enache (live)
14:00 Lecţii de viaţă
(2015, s. tv) 
15:00 La Măruţă
(emis. mag.) (live) 
17:00 Ştirile Pro TV (emis.
info.) Cu: Monica Dascălu (live)
18:00 Ce spun românii
(2015, reality show) 
19:00 Ştirile Pro TV
(emis. info.) Cu Andreea Esca (live)
*Sport *Vremea 
20:30 Visuri la cheie
(2016, reality show) sez. 3. ep. 2 
22:30 Jocuri de celebritate
(2016, divertisment, ep. 2) 
23:30 Ştirile Pro TV
(emis. info.) Cu: Cristian Leonte 
00:00 Doi bărbaţi şi jumătate
(sua, 2003, s. com., sez. 11, ep. 11) 
00:30 Doi bărbaţi şi jumătate
(sua, 2003, s. com., sez. 11, ep. 12) 

JOI 22.09.2016
07:00 Ştirile Pro TV
(emis. info.) Cu: Mihai Dedu şi
 Andreea Marinescu (live) 
10:30 Vorbeşte lumea
(2015, mag. life-style) Prezenta-
tori: Cove şi Adela Popescu (live) 
13:00 Ştirile Pro TV
(emis. info.) Cu Diana Enache (live) 
14:00 Lecţii de viaţă (2015, s. tv) 
15:00 La Măruţă (emis. mag.) (live) 
17:00 Ştirile Pro TV (emis.
info.) Cu: Monica Dascălu (live) 
18:00 Ce spun românii
(2015, reality show) 
19:00 Ştirile Pro TV
(emis. info.) Cu Andreea Esca (live)
*Sport*Vremea 
20:30 Las fierbinţi
(rom., 2012, s. com.) sez. 10. ep. 2 
21:30 Atletico Textila
(2016, s. com.) sez. 2. ep. 2 
22:30 Jocuri de celebritate
(2016, divertisment, ep. 3) 
23:30 Ştirile Pro TV
(emis. info.) Cu: Cristian Leonte 
00:00 Doi bărbaţi şi jumătate
(sua, 2003, s. com., sez. 11, ep. 13) 
00:30 Doi bărbaţi şi jumătate
(sua, 2003, s. com., sez. 11, ep. 14)

VINERI 23.09.2016
07:00 Ştirile Pro TV
(emis. info.) Cu: Mihai Dedu şi
 Andreea Marinescu (live) 
10:30 Vorbeşte lumea
(2015, mag. life-style) Prezenta-
tori: Cove şi Adela Popescu (live) 
13:00 Ştirile Pro TV
(emis. info.) Cu Diana Enache (live) 
14:00 Lecţii de viaţă
(2015, s. tv) 
15:00 La Măruţă
(emis. mag.) (live) 
17:00 Ştirile Pro TV (emis.
info.) Cu: Monica Dascălu (live) 
18:00 Ce spun românii
(2015, reality show) 
19:00 Ştirile Pro TV
(emis. info.) Cu Andreea Esca (live)
*Sport*Vremea 
20:30 Vocea României
(2016, emis. con.) sez. 6. Ediţia 4 
23:00 Atlasul norilor
(sua-ger., 2012, f. fantasy) 

SÂMBĂTĂ 24.09.2016
07:00 Ştirile Pro TV
(emis. info.) (live) 
10:00 I Like IT
(emis. mag.) Prima ediţie 
10:30 Ce se întâmplă, doctore?
(mag. life-style) Prima ediţie 
11:00 Arena bucătarilor
(2016, emis. culinară) Prima ediţie 
11:30 Slappy şi ştrengarii
(sua, 1998, com.) 
13:00 Ce spun românii
(2015, reality show) (reluare) 
14:00 Supravieţuitorul
(2016, emis. con.) (reluare)
16:15 Vocea României
(2016, emis. con.) (reluare)
19:00 Ştirile Pro TV
(emis. info.) Cu: Oana Andoni (live)
*Sport *Vremea 
20:30 Homefront: Oraşul fără
legi (sua, 2013, acţiune) 
22:30 Vacanţa după gratii
(sua, 2011, acţiune) 
00:30 Lege şi dreptate
(sua, 2010, s. poliţist, sez. 3, ep. 8) 
01:20 Lege şi dreptate
(sua, 2010, s. poliţist, sez. 3, ep. 9) 

DUMINICĂ 25.09.2016
07:00 Ştirile Pro TV
(emis. info.) (live) 
10:00 După 20 de ani
(talk show) Prima ediţie 
11:00 Ramona şi Beezus
(sua, 2010, com. de fam.) 
13:00 Apropo TV
(divertisment) 
14:00 Supravieţuitorul
(2016, emis. con.) (reluare)
16:00 Visuri la cheie
(2016, reality show) (reluare) 
18:00 România, te iubesc! (rep.) 
19:00 Ştirile Pro TV
(emis. info.) Cu: Oana Andoni (live)
*Sport *Vremea 
20:30 Piraţii din Caraibe:
 Cufărul omului mort
(sua, 2006, avent. f)
23:30 Temniţa roşie
(sua, 1997, thr. pol.) 
01:45 Apropo TV
(divertisment) (reluare) 
02:45 Lege şi dreptate
(sua, 2010, s. poliţist, sez. 3, ep. 10)
03:35 Lege şi dreptate
(sua, 2010, s. poliţist, sez. 3, ep. 11) 

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

(retransmisie)
15:30 ZODIAC
16:30 TE VEDE BRASOVUL (R)
18:00 STIRI
18:30 iSPORT
19:00 STIRI FAGARAS
19:30 FAGARASUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 STIRI
20:30 BRASOVUL ACTUAL
21:00 STIRI
21:30 iSPORT  (R)
22:00 STIRI 
22:30 BRASOVUL ACTUAL (R)
23:00 STIRI
23:30 STIRI FAGARAS
00:00 FAGARASUL TVD
00:30 iSPORT (R)
01:00 STIRI
01:30 VALEA PRAHOVEI TV

MARȚI
07:00 STIRI
07:30 BRASOVUL ACTUAL (R)
08:00 iSPORT (R)
08:30 STIRI
09:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 STIRI FAGARAS
12:30 FAGARASUL TVD
13:00 STIRI
13:30 BRASOVUL ACTUAL
14:00 TORTUL DE CIOCOLATA
15:00 SPORT
15:30 MUSIC NEWS
16:00 BOX OFFICE
16:30 BRASOVUL ACTUAL (R)
17:00 ZODIAC
18:00 STIRI
18:30 BRASOVUL IN DIRECT
19:00 STIRI FAGARAS
19:30 FAGARASUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 STIRI
20:30 BRASOVUL ACTUAL
21:00 STIRI
21:30 BRASOVUL IN DIRECT (R)
22:00 STIRI 
22:30 BRASOVUL ACTUAL (R)
23:00 STIRI
23:30 STIRI FAGARAS
00:00 FAGARASUL TVD
00:30 BRASOVUL IN DIRECT (R)
01:00 STIRI
01:30 BRASOVUL ACTUAL (R)
02:00 VALEA PRAHOVEI TV

MIERCURI
07:00 STIRI
07:30 BRASOVUL ACTUAL (R)
08:00 BRASOVUL IN DIRECT (R)
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 STIRI FAGARAS
12:30 FAGARASUL TVD
13:00 STIRI
13:30 BRASOVUL ACTUAL (R)
14:00 VALEA PRAHOVEI TV
16:30 TE VEDE BRASOVUL (R)
18:00 STIRI
18:30 iSPORT (R)
19:00 STIRI FAGARAS
19:30 FAGARASUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 STIRI
20:30 BRASOVUL ACTUAL
21:00 STIRI
21:30 MUSIC NEWS
22:00 STIRI 
22:30 BRASOVUL ACTUAL (R)
23:00 STIRI
23:30 STIRI FAGARAS
00:00 FAGARASUL TVD
00:30 VALEA PRAHOVEI TV

JOI
07:00 STIRI
07:30 BRASOVUL ACTUAL (R)
08:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 STIRI FAGARAS
12:30 FAGARASUL TVD
13:00 STIRI
13:30 BRASOVUL ACTUAL (R)
14:00 VALEA PRAHOVEI TV
16:00 iSPORT (R)
16:30 BRASOVUL IN DIRECT (R)
17:00 TORTUL DE CIOCOLATA
18:00 STIRI
18:30 EXCLUSIV
19:00 STIRI FAGARAS
19:30 FAGARASUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 STIRI
20:30 BRASOVUL ACTUAL
21:00 STIRI
21:30 EXCLUSIV (R)
22:00 STIRI 
22:30 BRASOVUL ACTUAL (R)
23:00 STIRI
23:30 STIRI FAGARAS
00:00 FAGARASUL TVD
00:30 EXCLUSIV (R)
01:00 VALEA PRAHOVEI TV

VINERI
07:00 STIRI
07:30 BRASOVUL ACTUAL (R)
08:00 EXCLUSIV (R)
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 STIRI FAGARAS
12:30 FAGARASUL TVD
13:00 STIRI
13:30 BRASOVUL ACTUAL (R)
14:00 EXCLUSIV (R)
14:30 BRASOVUL IN DIRECT (R)
15:00 VALEA PRAHOVEI TV
16:00 MUSIC NEWS
16:30 EXCLUSIV (R)
17:00 ZODIAC
18:00 STIRI
18:30 POLITICA LA RASCRUCE
19:00 STIRI FAGARAS
19:30 FAGARASUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 STIRI
20:30 BOX OFFICE
21:00 STIRI
21:30 POLITICALA RASCRUCE (R)
22:00 STIRI 
22:30 MUSIC NEWS
23:00 STIRI
23:30 STIRI FAGARAS
00:00 FAGARASUL TVD
00:30 VALEA PRAHOVEI TV

SÂMBĂTĂ
09:00 RETROSPECTIVA FAGARAS
09:30 STIRI
10:00 POLITICA LA RASCRUCE (R)
10:30 MUSIC NEWS
11:00 TORTUL DE CIOCOLATA
12:00 BOX OFFICE
12:30 VALEA PRAHOVEI TV 

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

SAPTAMANII
17:30 EXCLUSIV (R)
18:00 ZODIAC
19:00 RETROSPECTIVA 

SAPTAMANII 
19:30 MUSIC NEWS
20:00 RETROSPECTIVA 

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

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

DUMINICĂ
08:00 RETROSPECTIVA 

SAPTAMANII
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
10:00 BOX OFFICE
10:30 MUSIC NEWS
11:00 RETROSPECTIVA 

„5 MINUTE DE POVESTE” 
11:30 TE VEDE BRASOVUL
13:00 TORTUL DE CIOCOLATA
14:00 MUSIC NEWS
14:30 RETROSPECTIVA 

SAPTAMANII
15:00 BOX OFFICE
15:30 RETROSPECTIVA FAGARAS
16:00 VALEA PRAHOVEI TV
17:30 MUSIC NEWS
18:00 BOX OFFICE
18:30 ZODIAC
19:30 RETROSPECTIVA 

SAPTAMANII 
20:00 POLITICA LA RASCRUCE (R)
20:30 MUSIC NEWS
21:00 BOX OFFICE 
21:30 TE VEDE BRASOVUL (R)
23:00 EXCLUSIV (R)
23:30 POLITICA LA RASCRUCE (R)
00:00 VALEA PRAHOVEI TV 

Braşov TV

Producţiile Braşov TV, pe frecvenţa Mix 2

Pro TV

LUNI 19 SEPTEMBRIE 2016
06:00 Observator
(emis. info.) (live) 
08:00 ‘Neatza cu Răzvan şi Dani
(divertisment) (live) 
10:55 Teleshopping (promo) 
11:15 Mireasă pentru fiul meu
(2015, reality show) (live) sez. 6 
13:00 Observator 
(emis. info.) (live) 
14:00 Mireasă pentru fiul meu
(2015, reality show) (live) sez. 6 
16:00 Observator 
(emis. info.) (live) 
17:00 Acces direct 
(talk show) (live) 
19:00 Observator 
(emis. info.) (live) 
20:00 Observator special
(2012, emis. info.) (live) 
20:30 Chefi la cuţite
(2016, emis. culinară) 
23:30 Un show păcătos
(divertisment) Invitat permanent:
 Cătălin Bordea (live)

MARȚI 20 SEPTEMBRIE 2016
06:00 Observator
(emis. info.) (live) 
08:00 ‘Neatza cu Răzvan şi Dani
(divertisment) (live) 
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasă pentru fiul meu
(2015, reality show) (live) sez. 6 
13:00 Observator
(emis. info.) (live) 
14:00 Mireasă pentru fiul meu
(2015, reality show) (live) sez. 6 
16:00 Observator
(emis. info.) (live) 
17:00 Acces direct
(talk show) (live) 
19:00 Observator
(emis. info.) (live) 
20:00 Observator special
(2012, emis. info.) (live) 
20:30 Chefi la cuţite
(2016, emis. culinară) 
23:30 Un show păcătos
(divertisment) Invitat permanent:
  Cătălin Bordea (live)

MIERCURI  21 SEPTEMBRIE 2016
06:00 Observator
(emis. info.) (live) 
08:00 ‘Neatza cu Răzvan şi Dani
(divertisment) (live) 
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasă pentru fiul meu
(2015, reality show) (live) sez. 6 
13:00 Observator
(emis. info.) (live) 
14:00 Mireasă pentru fiul meu
(2015, reality show) (live) sez. 6 
16:00 Observator
(emis. info.) (live) 
17:00 Acces direct
(talk show) (live) 
19:00 Observator
(emis. info.) (live)
20:00 Observator special
(2012, emis. info.) (live) 
20:30 Necunoscutul
(engl.-ger.-fra., 2011, acţiune) 
23:00 Un show păcătos
(divertisment) Invitat permanent:
  Cătălin Bordea (live)

JOI 22 SEPTEMBRIE 2016
06:00 Observator
(emis. info.) (live) 
08:00 ‘Neatza cu Răzvan şi Dani
(divertisment) (live) 
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasă pentru fiul meu
(2015, reality show) (live) sez. 6 
13:00 Observator 
(emis. info.) (live) 
14:00 Mireasă pentru fiul meu
(2015, reality show) (live) sez. 6 
16:00 Observator 
(emis. info.) (live) 
17:00 Acces direct 
(talk show) (live) 
19:00 Observator (live) 
20:00 Observator special
(2012, emis. info.) (live) 
20:30 Next Star (2016, emis. con.) 
23:30 Un show păcătos
(divertisment) Invitat permanent:
  Cătălin Bordea (live) 
01:00 Tentaculele Bermudelor
(sua, 2014, S.F.) 

VINERI 23 SEPTEMBRIE 2016
06:00 Observator
(emis. info.) (live) 
08:00 ‘Neatza cu Răzvan şi Dani
(divertisment) (live) 
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasă pentru fiul meu
(2015, reality show) (live) sez. 6 
13:00 Observator
(emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fiul meu
(2015, reality show) (live) sez. 6 
16:00 Observator
(emis. info.) (live) 
17:00 Acces direct
(talk show) (live) 
19:00 Observator
(emis. info.) (live) 
20:00 Observator special
(2012, emis. info.) (live) 
20:30 X Factor
(2016, emis. con.) 
23:00 Miami Vice
(sua, 2006, acţiune) 

SÂMBĂTĂ 24 SEPTEMBRIE 2016
06:00 Observator
(emis. info.) (live) 
10:00 Camera Café
(2015, s. com.) 
10:30 Chefi la cuţite
(2016, emis. culinară) (reluare) 
13:00 Observator
(emis. info.) (live) 
14:00 Mireasă pentru fiul meu
(2015, reality show) (live) 
16:00 Observator
(emis. info.) (live) 
17:00 Mireasă pentru fiul meu
(2015, reality show) (live) 
19:00 Observator
(emis. info.) (live) 
20:00 Te cunosc de undeva!
(2016, emis. con.) 
23:15 Scăpaţi de Smart
(sua, 2008, acţ. com.) 

DUMINICĂ 25 SEPTEMBRIE 2016
06:00 Observator
(emis. info.) (live) 
09:30 Te cunosc de undeva!
(2016, emis. con.) 
13:00 Observator
(emis. info.) (live) 
13:15 Next Star
(2016, emis. con.) (reluare) 
16:00 Observator
(emis. info.) (live) 
16:30 X Factor
(2016, emis. con.) (reluare) 
19:00 Observator
(emis. info.) (live) 
20:00 X Factor
(2016, emis. con.) 
22:30 Marea mahmureală 2
(sua, 2011, com.) 
00:30 Prădătorul din mlaştină
(sua, 2011, acţiune) 

Antena 1

PROGRAM TV
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Zilele Hălchiului – Târg de toamnă, a 18-a ediţie
a avut loc pe 10-11 septembrie 2016

Hălchiu este o comună în-
cărcată de istorie unde tradiţia
este la ea acasă. Prima ediţie
a festivalului „Zilele Hălchiu-
lui – Târg de toamnă” a avut
loc în anul 1999.

De 24 de ani primar 
al comunei

Au trecut alegerile, de 24
de ani, oamenii comunei au
încredere în Ioan Gârbacea
(foto) că va face din Hălchiu
o comună de nivel european.

„Avem investiţii planifica-
te de la începutul anului, de
exemplu pe această bază
sportivă unde se află şi scena
actualului festival, se va
cons trui un balon multifunc-
ţional, pentru sporturi care
vor fi benefice copiilor din
comuna Hălchiu, dar şi a al-
tora din comunele învecina-
te”, a spus Ioan Agapescu,
consilier local.

Învăţământul şi sportul
Şcolile din Hălchiu sunt în

faza finală a reparaţiilor, la o
şcoală a fost înlocuită
toată tâmplăria la gea-
muri iar la celelalte au
fost efectuate lucrări de
igienizare, deci copiii
de la şcoală şi cei de la
grădiniţă vor intra în
clase curate, igienizate,
fără probleme.

Există la Hălchiu o
sală de sport polivalen-
tă şi un teren de fotbal.
Sportul în Hălchiu a
evoluat, este o echipă
de fotbal care joacă în
grupa a 4-a de fotbal,
chiar de Zilele Hălchiu-
lui au avut meci cu
Steagu Roşu Braşov.

Invitaţi de marcă
La festival, desfăşurat pe

parcursul a 2 zile, a fost o pa-
radă a portului popular, un
program cu copiii de la gră-

diniţă, de la şcolile generale
din Hălchiu şi Satu Nou, pre-
cum şi ansambluri din oraşele
Codlea şi Ghimbav şi comu-
nele Hălchiu şi Moieciu.

De asemenea a fost prezent
şi maestrul Dumitru Fărcaş
al cărui taragot magic a cu-
cerit audienţa.

„Realmente sunt legat su-
fleteşte de meleagurile astea,
totdeauna am iubit şi oame-
nii şi meleagurile şi hărnicia
şi nobleţea sufletească care
caracterizează românul şi
viaţa lui. Aşa că mulţumesc

domnului primar în mod
special pentru că am avut
onoarea să fiu invitat în
această frumoasă zi de în-
ceput de toamnă. E o muncă
şi nu e suficient numai ta-
lentul şi dorinţa ci e o muncă
asiduă. Eu la 78 de ani,  am
crescut atâtea generaţii şi las

în spate dar tineretul nostru
a devenit mai comod, crede
că imediat poate să facă
mare succes dar fără trudă
multă nu se poate”, a spus
Dumitru Fărcaş.

Florin Pop

Comuna Hălchiu este amplasată în partea de
nord a Ţării Bârsei, la 15 km de municipiul Bra-
şov. Ea se învecinează la nord cu comunele
Feldioara şi Crizbav, la est cu comuna Bod şi
municipiul Braşov, la sud cu oraşul Ghimbav,
iar la vest cu comuna Dumbrăviţa şi municipiul
Codlea. Comuna Hălchiu are în componenţă
două sate: Hălchiu şi Satu Nou.

Majorat la Hălchiu
Mai sunt încă foarte multe lucruri de făcut în Hălchiu, nu
se vor termina niciodată. Într-adevăr au trecut 24 de ani, în
continuare punem în aplicare proiectele pe care le avem sta-
bilite şi sperăm ca încet, încet să ajungem ca în toată loca-
litatea să avem asfaltate toate străzile, trotuarele modernizate,
pentru tineri să ne îngrijim pentru a le acorda locuri de casă
în continuare pentru ca să îşi construiască locuinţele.

Ioan Gârbacea, primarul comunei Hălchiu

.com
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Proiectul de Lege privind
Aeroportul Internaţional Bra-
şov Ghimbav a primit aviz fa-
vorabil din partea Comisiei
Juridice a Senatului, având,
astfel, „undă verde” pentru a
intra în plenul camerei supe-
rioare a Parlamentului. Pro-
punerea legislativă vizează

modificarea Legii privind
transmiterea unei suprafeţe
de teren din domeniul public
al statului şi din administrarea
Institutului Naţional de Cer-
cetare - Dezvoltare pentru
Cartof şi Sfeclă de Zahăr Bra-
şov, în domeniul public al
 Judeţului Braşov şi în admi-

Aeroportul, în regim de urgenţă

Nu toţi braşovenii care au drep-
tul să primească ajutoare alimen-
tare acordate de Uniunea
Europeană au mers să îşi ridice pa-
chetele. Distribuirea alimentelor
a început imediat după alegerile
locale din luna iunie, iar în muni-
cipiul Braşov au ajuns 23.080 de
cutii cu produse alimentare. În mo-
mentul de faţă, pe stoc mai sunt
8.534 de cutii cu alimente, care

cântăresc 76.806 kilograme. Mu-
nicipalitatea a transmis Prefecturii
o adresă prin care solicită lămuriri. 

Asta din cauză că autorităţile
locale nu ştiu cum să procedeze în
cazul alimentelor rămase. O soluţie
ar fi ca acestea să fie trimise în alte
localităţi din judeţ. De asemenea,
pachetele cu alimente ar putea fi
distribuite celor  care au preluat
deja produse.                                R.I.

Noul corp de clădire al Colegiului
Naţional Dr. Ioan Meşotă este aproa-
pe gata. Se mai lucrează doar la fi-
nisaje, iar pe 1 octombrie clădirea
ar putea fi dată în folosinţă. 

Lucrările au început în urmă cu
mai bine de un an şi sunt finalizate
în proporţie de 80%. Partea de struc-
tură  şi pereţii exteriori sunt gata,
scara exterioară este din sticlă, dar
la finisajele de exterioar încă se lu-
crează. Mai exact, trebuie să se aplice
tencuiala decorativă. De asemenea,
au fost făcute compartimentările
interioare, dar şi instalaţiile electrice,
termice şi cele sanitare. Partea de

tâmplărie este realizată în proporţie
de 80%. Principala problemă răma-
să, deocamdată, nerezolvată este
cea legată de dotarea unităţii de în-
văţământ cu mobilierul şi echipa-
mentele necesare. 

În ceea ce priveşte dotarea noului
corp al Colegiului Meşotă, s-au făcut
demersuri la Primăria Braşov pentru
ca mobilierul să fie achiziţionat din
fonduri publice, urmând ca tot ceea
ce înseamnă echipamente, video-
proiectoare, table smart şi calcula-
toare, să fie achiziţionate din fondurile
strânse de Asociaţia Părinţilor şi Aso-
ciaţiile Foştilor Meşotişti.   R.I.

Noul corp de clădire 
de la Meşotă, dat în
folosinţă pe 1 Octombrie

Cu acest îndemn a mers
deputatul liberal Gheorghe
Ialomiţianu (foto) în Parla-
mentul României. Decizia
ministrului Dezvoltării Re-
gionale şi Administraţiei Pu-
blice ar bloca pur şi simplu
nu numai dezvoltarea Braşo-
vului ci şi pe cea a Regiunii
Centru, din punct de vedere
economic. Prin interpelarea
făcută de politicianul braşo-
vean, acesta speră să rezolve
problema  declasificării pen-
tru că, altfel, Braşovul ar pu-
tea avea mari probleme
economice.

Deputatul liberal, Gheor-
ghe Ialomiţianu, a făcut o in-
terpelare în parlament către

ministrul Dezvoltării Regio-
nale şi Administraţiei Publice,
Vasile Dâncu, cu privire la
posibilitatea de declasificare
a Braşovului, în pol secundar
de creştere economică. Im-
pactul ar fi unul major. 

„Domnul Dâncu vrea să
condamne Braşovul la sărăcie,
vrea să condamne zona de
centru la sărăcie. Foarte multe
investiţii nu vor mai veni la
Braşov. Mulţi investitori ne-
au spus că se vor gândi de
două ori până să vină în zona
centrului pentru că este o de-
cizie a guvernului”, a precizat
deputatul PNL, Gheorghe
 Ialomiţianu. Declasificarea
Braşovului din pol de creştere
economic principal în pol

 secundar ar duce, practic, la
un blocaj economic. În pri-
mul rând, oraşul nostru ar ră-
mâne fără resurse din partea
Guvernului, iar în al doilea
rând atragerea de noi inves-
tiţii ar deveni greoaie. Potrivit
statisticienilor, municipiul
Braşov îndeplineşte toate
condiţiile necesare pentru a
deveni pol de creştere prin-
cipal şi nu secundar, aşa cum
doreşte guvernul.

Răzvan Iancu

Braşovul nu trebuie declasificat!

Sindicaliştii SANITAS
anunţă că sunt gata să iasă în
stradă pentru a-şi cere drep-
turile. La această concluzie
s-a ajuns după ce negocierile
cu Guvernul nu au avut ni-
ciun rezultat. 

După ultima întâlnire din-
tre reprezentanţii sindicatelor
şi cei ai Ministerului Sănă-
tăţii, Muncii şi Finanţelor,
Consiliul de Administraţie al
SANITAS a decis să declan-
şeze procedurile de începere
a protestelor. Sindicaliştii

sunt nemulţumiţi, în primul
rând, de nivelul salarizării
din domeniu, propus de gu-
vern. Membrii SANITAS
spun că sunt
i n e c h i t ă ţ i
foarte mari în-
tre veniturile
cadrelor me-
dicale şi cele
nemedicale, iar acest lucru
nu este normal. În nenumă-
rate rânduri, sindicaliştii au
atras atenţie celor responsa-
bili, însă fără rezultate. În

consecinţă, din această săp-
tămână va începe  o  cam-
panie de strângere de
semnături pentru a se stabili

dacă perso-
nalul este
de acord cu
protestele. 

„După ce
vom strân-

ge semnăturile, următoarea
etapă ar fi pichetarea celor
trei ministere implicate, în
fiecare zi de marţi. Dacă
nici aşa cerinţele noastre nu

vor fi rezolvate, vom începe
cu o grevă de avertisment în
întreaga ţară, iar în ul t im
c a z  vom declanşa greva
 generală”, a declarat pre-
ş ed in t e le  s ind ica tu lu i
 MEDISAN SANITAS Bra-
şov, Paul Negoescu. 

Din sindicatul SANITAS
fac parte atât medici cât şi
asistenţi medicali, dar şi per-
sonalul din laboratoalele spi-
talelor. Acestora li se mai
adaugă şi personalul TESA.

Răzvan Iancu 

Lucrările de reabilitare
pentru reţelele de apă şi canal
din zona Brădet, municipiul
Săcele, ar putea fi finalizate
după mai bine de şase ani. 

Reprezentanţii Primăriei au
avut o întâlnire de lucru cu
cei ai Companiei APA, dar şi
cu factorii abilitaţi din cadrul
Serviciului de Gospodărire a
Apelor. S-au stabilit paşii de
urmat pentru finalizarea lu-

crărilor din cartierul săcelean.
Acestea ar putea fi gata la
sfârşitul lunii octombrie. 

Proiectul din cartierul să-
celean Brădet a fost demarat
în urmă cu 6 ani, însă nu a
fost finalizată nici până acum.
Locuitorii din zonă ar fi tre-
buit să beneficieze, conforma
planului de lucrări, de con-
diţii mai bune de furnizare a
serviciilor de apă – canal. 

„Încercăm să facem paşii
corecţi, procedurali, legali
astfel încât să închidem
acest proiect. Este vorba, în
prima fază, despre închide-
rea proiectului de aducţiune
a apei, care este cel mai
aproape de finalizare. Sper
ca până la 31 octombrie,
acest proiect să fie închis”.

Reprezentanţii Companiei
APA, dar şi cei ai S.G.A. au

căzut de acord ca împreună
cu reprezentanţii Primăriei
din Săcele să finalizeze cât
mai repede proiectul de rea-
bilitarea a reţelelor. Săptă-
mâna viitoare, urmează să
fie obţinute din nou toate
avizele necesare derulării
proiectului, iar în cel mai
scurt timp să înceapă şi lu-
crările.

Răzvan Iancu

Alimentele nimănui

Servicii de apă şi canal, mai bune, în Săcele

Sindicaliştii din sănătate, la un pas de proteste

Joi: 
18:30; 21:30;  00:30 

RELUARE: 
Vineri 08:00

Proiectul Braşovului a primit, săptămâna trecută,
raport favorabil din partea Comisiei Juridice a Se-
natului. Raportul a fost adoptat cu unanimitate de
voturi şi va fi transmis plenului Senatului pentru
dezbatere şi adoptare. Cel mai probabil, legea va
fi votată de senatori în cursul acestei săptămâni.  

.com

nistrarea Consiliului Jude-
ţean Braşov, act normativ
ce nu a putut fi aplicat din
cauza unor erori în anexe.

„În sfârşit, colegii care
au dus reglementarea
într-o înfundătură, în
sensul că vechea lege nu
a putut fi aplicată, au în-
ţeles că trebuie reparată,
au susţinut această repa-

raţie legislativă. (n.r.)
Săptămâna trecută, a tre-
cut prin comisia juridică,
iar (n.r.) săptămâna
aceasta va fi votată în
plen”, a declarat Nicolae
Vlad Popa, (foto) senator
PNL.

În tot acest timp, lucră-
rile la aeroportul interna-
ţional Braşov – Ghimbav

au fost blocate. Potrivit se-
natorului liberal Nicolae
Vlad Popa, investiţia la
obiectivul aeronautic ar
putea fi reluată în cel mai
scurt timp. Lucrările vor
fi efectuate de către Con-
siliul Judeţean Braşov, în
parteneriat cu Primăria
Municipiului Braşov.

Răzvan Iancu

Nicolae Vlad Popa este unul din cei 4 parlamentari care au răspuns provocării
Braşov TV de a-şi prezenta, în faţa celor care i-au votat, realizările din fiecare
mandat.                  Amănunte, în pag. 11

Gheorghe Ialomiţianu a este unul din cei 4 parlamentari
care au răspuns provocării Braşov TV de a-şi prezenta,
în faţa celor care i-au votat, realizările din fiecare mandat.                  

Amănunte, în pag. 11

Legea Aeroportului va fi dezbătută în regim de urgenţă



GARSONIERE
⚫ Vând garsonieră confort 1,
cartierul Astra lângă policlinică,
situată la etajul 3, semidecoman-
dată, cu balcon de 6 mp, con-
strucţie nouă, finisaje LUX, preţ
29.500 euro. Telefon:
0747.771.523
⚫ 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 40 mp, beci boltit în suprafaţă
de 35 mp, şi podul aferent, pre-
tabil pentru mansardare. Casa
este racordată la toate utilităţile:
gaz, curent, apă, canalizare. Ac-
cesul în curte se face pe poarta
comună cu încă un vecin, după
care se intră separat pe proprie-
tate. Preţ 35.000. Telefon:
0747.771.523

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

CASE
⚫ Vând apartament în vilă zona
Blumăna str. Avram Iancu cu 2

camere, baie, bucătărie, balcon
şi spaţii anexe în suprafaţă de 75

mp situat la parterul vilei, con-
strucţie din perioada interbelică,
din cărămidă, preţ 64.000 euro
uşor  negociabi l .  Telefon:
0731.833.260 
⚫ Vând vilă cochetă, la cheie,
P+M, zona Dârste intrare în Să-
cele, construcţie 2009, compusă
din 3 camere, bucătărie şi 2 băi,
cu suprafaţa utilă de 110 mp.
Construcţia este tip "duplex", din
BCA, foarte călduros şi are izo-
laţie exterioară cu polistiren, dis-
pune de toate dotările moderne,
sistem de alarmă, interfon şi se
vinde complet mobilată şi utilată.

Preţ 63.000 euro negociabil. Se
acceptă posibilitate de RATE cu
avans 15.000 euro. Telefon:
0747.771.523
⚫ Vând vilă individuală (NU este
duplex) la cheie situată în Sân-
petru ieşire spre Bod, foarte spa-
ţioasă, dispusă pe parter,
compusă din 2 camere, living
mare de aproximativ 40 mp,
baie, camera centralei. Amena-
jările interioare gresia, faianţă,
parchetul sunt calitativ peste me-
die, dispune de utilităţi (curent,
puţ de apă forat, fosă septică şi
centrală pe lemne), terenul este
în suprafaţă de 490 mp, preţul
65.000 euro negociabil. Relaţii
la telefon: 0731.833.260

ÎNCHIRIERI APARTAMENTE
Închiriez (ofer) apartament con-
fort 1, decomandat, Triaj în bloc
tip vilă situat la etajul 1/ 2, recent

amenajat, COMPLET MOBI-
LAT ŞI UTILAT, dotat cu cen-
trală termică proprie, gresie,
faianţă, parchet, termopan, blocul
este din cărămidă, foarte căldu-

ros, amenajările sunt de cea mai
bună calitate, zona este foarte li-
niştită, se oferă şi loc de parcare.
Preţ 280 euro/lună negociabil.
Telefon: 0741.059.397

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 Brașov, 250 mp.
Telefon: 0765 250 760

19-25 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:

Săptămânal Gratuit ISSN 2537 - 138X

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

Braşov TV ÎN DIRECT OnlineBraşov TV ÎN DIRECT OnlineBraşov TV ÎN DIRECT OnlineBraşov TV ÎN DIRECT Online

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Nu rataţi Ştirile Braşov TV de Luni până Vineri 
la orele 18:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

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

TE VEDE
BRAŞOVUL

Realizator: 
Cati Maler
Vineri: 17:00
RELUARE: Sâmbătă:
18:00 - 21:30
Duminică: 
18:30



⚫ 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.
⚫ 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
⚫ 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!!

⚫ 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

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

telefon: 
+40 (761) 603 135

ASASELL INTERIOR DESIGN 

angajează muncitori
calificaţi şi necalificaţi

în construcţii
Salariu între 1.600 şi 2.500 lei

Relaţii la telefon:
0754.866.419
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pagină realizată de Răzvan Ţirea 

Corona Wolves Braşov a în-
cheiat prima deplasare din
Liga Mol cu cinci puncte din
cele trei jocuri disputate.
După victoria din prima rundă
de la Belgrad, a urmat succe-
sul din prelungiri cu Ferncva-
ros. Din păcate în ultimul
meci, „lupii” nu au mai reuşit
să se ridice la nivelul adver-
sarilor şi au fost învinşi de Uj-
pest. Au urmat patru meciuri
în patru zile pentru Corona
Wolves Braşov în liga naţio-
nală. McDonald şi compania
au câştigat primul meci în de-
plasare la Gheorghieni, apoi
s-au impus tot în deplasre în
faţa celor de la Progym după
prelungiri şi au defilat în cele
două jocuri de pe teren pro-
priu cu Sportul Studenţesc.

Cinci puncte în Liga Mol
„Lupii” au început în forţă

sezonul 2016-2017. Trupa
condusă de canadianul Martin
Lacroix a câştigat fără pro-
bleme în capitala Serbiei cu
scorul de 5-1 (2-0, 3-1, 0-0)

în faţa celor de la HK Bel-
grad. Golurile braşovenilor
au fost marcate de Roberto
Gliga, Gergo Biro, Ian
McDonald, Arpad Mihaly şi
Thomas Klempa. 

În meciul al doilea trupa
condusă de pe bancă de ca-
nadianul Martin Lacroix, au
învins după prelungiri forma-
ţia Ferncvaros Budapesta cu
scorul de 4-3 (1-1, 1-0, 1-2,
1-0). Klempa, Gliga şi Zsolt
Molnar au punctat în timpul
regulamentar, iar Ian McDo-
nald a adus două puncte Bra-
şovului cu golul din
prelungiri. Din păcate în ul-
timul meci, „lupii” nu au mai
reuşit să se ridice la nivelul
adversarilor şi au fost învinşi
de Ujpest cu scorul de 3-0 (0-
0, 1-0, 2-0). 

Chiar şi în aceste condiţii,
Corona Wolves Braşov a de-
monstrat că va fi una dintre
echipele de top ale Ligii Mol.
Dacă ţinem cont că pentru
braşoveni nu au evoluat Polc,
Zabludovsky şi Yemilanenko,

rezultatele obţinute în această
deplasare sunt foarte bune. 

Patru meciuri în patru zile
Echipa de hochei pe gheaţă

Corona Wolves Braşov a de-
butat cu o victorie şi în Liga
Naţională. „Lupii” conduşi de
pe bancă de canadianul Mar-
tin Lacroix au surclasat în de-
plasare cu scorul de 5-1 (3-0,
2-1, 0-0) formaţia Progym
Gheorghieni. Hocheiştii bra-
şoveni au făcut un meci foarte
bun şi au câştigat fără emoţii
prin reuşitele semnate de Ro-
berto Gliga, Daniel Trancă,
Tomas Klempa, Csanad Fo-
dor şi Zsolt Molnar. 

„Lupii” s-au impus şi în jo-
cul al doilea de la Gheor-
ghieni, după prelungiri, cu
scorul de 4-3 (1-0,1- 1, 1-2,
1-0). Zsolt Molnar, Klempa
şi Gergo Biro au marcat în
timpul regulamentar iar Ar-
pad Mihaly a adus victoria-
formaţiei de sub Tâmpa cu
reuşita din prelungiri. În pri-
mul joc oficial de pe teren

propriu, Corona Wolves Bra-
şov a învins cu scorul de 19-
1 (6-0, 9-1, 4-0) formaţia
Sportul Studenţesc. Pentru
echipa de sub Tâmpa au mar-
cat: Csanad Fodor de patru
ori, Matyas Biro, Daniel
Trancă, Tivadar Petres şi Le-
vente Zsok câte două goluri
fiecare şi Zoltan Csiki, Zsolt
Matyas, Richard Filip, Zsom-
bor Balas, Gergo Biro, Zsolt
Peter şi Roberto Gliga câte o
reuşită fiecare. În meciul de

duminică dimineaţa, Corona
Wolves Braşov a învins Spor-
tul Studenţesc cu scorul de
22-1 (5-0, 12-0, 5-1). 

Pentru Corona, la care nu
au jucat stranierii şi nici Ar-
pad Mihaly sau Roberto Gli-
ga, au marcat: Levente Zsok
şi Matyas Biro câte patru reu-
şite, Gergo Biro şi Zsolt Mol-
nar câte trei goluri fiecare,
Daniel Trancă două goluri şi
Istvan Naghy, Otto Biro,
Zsombor Balazs, Csanad Fo-

dor, Attila Imecs şi Tivadar
Petres câte o reuşită fiecare.

Trei meciuri tari în Liga Mol
Pentru „lupi” urmează trei

meciuri în Liga Mol. Marţi
băieţii pregătiţi de Martin La-
croix vor primi vizita celor de
la Sapa Fehervar, vineri vor
juca la Braşov contra celor de
la Ferencvaros Budapesta, iar
duminică se vor deplasa la
Miercurea Ciuc pentru me-
ciul cu Sport Club. 

Debut perfect de campionat

Formaţia FC Braşov ră-
mâne neînvinsă şi după eta-
pa a şaptea din Liga a doua.
Trupa condusă de Cornel
Ţălnar a remizat, scor 1-1
(0-0) în deplasare cu ASU
Poli Timişoara. 

După o primă repriză
echilibrată în care stegarii
au dominat dar nu şi-au
creeat mari oportunităţi de
a înscrie, galben-negrii au
deschis scorul prin Ştefan
Grigorie în minutul 58. Mij-
locaşul stegar a reluat cu ca-
pul de la 11 metri o centrare
perfectă a lui Stan, iar goal-
keeperul gazdelor nu a avut
replică. Din păcate băieţii
lui Ţălnar nu s-au putut bu-

cura
p r e a
mult de
golul înscris pentru că după
doar patru minute ASU Poli
Timişoara a egalat. După o

neatenţie în defenisva bra-
şovenilor, Cordoş l-a agă-
ţat în careu pe Birău iar

Blănaru a transformat
cu siguranţă lovitura
de la 11 metri. În mi-
nutul 68, Istrati,
proaspăt intrat pe teren
putea înscrie pentru

galben-negrii, dar min-
gea trimisă de atacantul

moldovean a lovit bara
porţii timişorene. Astfel FC
Braşov se întoarce de la Ti-
mişoara cu un punct şi este
în acest moment pe poziţia
a doua a clasamentului cu
15 puncte, la o lungime dis-
tanţă de liderul Juventus Bu-
cureşti. 

Debut cu stângul
Echipa de handbal mascu-

lin a Centrului Naţional
Olimpic de Tineret Braşov a
debutat cu o înfrângere în se-
zonul 2016-2017 al Diviziei
A. Gruparea condusă de pe
bancă de Florin Paraschiv,
Alina Teslăraşu şi Bogdan

Voica a pierdut cu scorul de
27-28 (11-14) jocul cu Uni-
versitatea Craiova, disputat
pe propriul teren.  Meciul a
fost unul echilibrat, dar lipsa
de omogenitate a trupei de
sub Tâmpa a făcut ca Uni-
versitatea să câştige în Sala

Sporturilor Dumitru Popescu
Colibaşi. Pentru CNOT Bra-
şov au marcat Laurenţiu Dia-
conu 9 goluri, George Roşca
şi Vlad Bondor câte 6 goluri,
Remus Matei, Marius Pop şi
Csaki Ferenc câte 2 reuşite
fiecare. 

Victorie la futsal
Celta Braşov a debutat cu

o victorie în noul sezon de
futsal. La Sala Sporturilor
din Braşov, în faţa a apro-
ximativ 150 de spectatori,
Celta Braşov a învins cu
scorul de 7-4 (2-2) formaţia
Pro Tineret Sighişoara. Ve-

detele echipei de sub Tâm-
pa, Paul Isac şi Radu Burciu
au tras practic echipa după
ei şi au adus primele puncte
pentru Celta. 

Pentru trupa braşoveană
au înscris Paul Isac trei go-
luri, Radu Burciu două, Let-

ca şi Gavrilă câte un gol fie-
care. Joi, echipa braşoveană
va avea parte de un amical
de gală contra naţionalei de
futsal a României. 

Partida va avea loc la
Cheile Grădiştei cu începere
de la ora 18.00.

Corona vs Bietingheim în Cupa EHF
În turul doi al Cupei EHF,

Corona Braşov va juca îm-
potriva echipei germane SG
BBM Bietigheim. Bieti-

gheim a făcut scor, 34-15
(15-8), cu sârboaicele de la
Naisa Niş în primul meci din
turul I al cupei EHF. Meciu-

rile din turul al doilea se vor
disputa la 15 sau 16 octom-
brie turul şi 22 sau 23 oc-
tombrie returul.

Hocheiştii de la Corona au pierdut un singur joc 
din primele şapte disputate în Liga Mol şi Liga Naţională

Stegarii rămân neînvinşi
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Tocmai am văzut o telelimbă dată preşedin-
telui! Nu zic pe ce post, naţional, evident, că se
poartă pe toate. Nu toate dau telelimbi preşe-
dintelui, unele dau altora, mai mici în rang sau
potenţă politică. N-ar fi asta marea chestie! Chestia
e că telelimba a fost dată pentru un „pârţ” pre-
zidenţial, scuzaţi, că nu pot să-i spun altfel. Zicea
telepurtătorul de limbă, ins cu mari pretenţii
 telegenice şi ‘telectuale că el se simte reprezentat
de preşedinte, ca român, că n-a mai trăit o ase-
menea mândrie patriotică de pe nu’ş’ce vremi.
Marele „pârţ”scăpat de preşedinte pe la Bratislava,
unde Tanti Europa şi-a adunat birocraţii să constate
că e frigidă şi costelivă, suna ceva de genul: liderii
politici europeni sunt speriaţi ca de bombe (n-a
zis chiar bombe) de realitatea asta europeană de
azi. Şi n-a zis-o în germană, ci a zis-o în română.
Nici în engleză sau franceză, că s-ar putea să ştie
şi rusă. 

Prima dată m-am gândit să-l sun pe vecinul
nostru teritorial Victor Orban, la Budapesta şi,
credeţi-mă, nu mi-ar fi fost greu să o fac. Oficial
sau neoficial, în sensul că pot identifica doi-trei
prieteni sau cunoştinţe comune, care să-mi
 înlesnească posibilitatea telefonică să fac asta.
Mai ales, că am dat de câteva ori nas în nas cu
 liderul maghiar, pe când se afla în Opoziţie pe la

Băile Tuşnad sau pe la Izvorul Mureşului, că la
Balvanyos nu ne-am intersectat. Deşi, locul pare
să ne fie drag la amândoi... L-aş fi întrebat pe
Viktor Orban dacă face cumva pe el de frică faţă
de imigranţi, faţă de exodul musulman sau faţă
de prostiile funcţionarilor de la Bruxelles, supuşi
mai mult sau mai puţin doamnei Merkel. Doamna
cu un picior în afara puterii, care se visa Bismark... 

Europa dă semne mari de oboseală şi nu mai
sunt demult profeţi cei care spun despre criza
profundă de valori a Occidentului, a Lumii Occi-
dentale în general. Din acest punct de vedere,
Orientul pare mai viu şi mai sănătos la cap şi la
chakre. A învăţat de la învăţaţii lui, pe când Oc-
cidentul pare să ignore toate valorile pozitive
aduse de minţile luminate, care s-au născut şi au
trăit în acest Occident. De la „Germania untului”
despre care scria Noica în anii 1980, am ajuns
astăzi la Europa ghiftuită, îmbâcsită birocratic şi
îngropată în consumism toxic şi nimicuri fără de
idealuri. 

Deşi am fost pro-european şi fan al acestei
aşa-numite accederi a României în Uniunea Eu-
ropeană, deşi ştiam doar parţial cu ce se mănâncă,
acum nu sunt nici măcar eurosceptic. Ci doar un
contemporan lucid şi critic asupra celor care habar
n-au ce conduc şi ce vor să facă cu Europa noastră.

De la o asociere economică, fără măcar una minim
militară, la a clădi instituţii temeinice, fie şi
 federative pentru, hai să-i zicem Europa Mare
(dar de ce Rusia nu este în această Europă Mare?),
ar fi trebuit făcuţi paşi uriaşi. Şi nu s-au făcut.
S-au împăţit doar interese şi fonduri europene
şi repartiţii de pieţe de desfacere sau de imigranţi
şi în rest... nimic. 

Putem vorbi de un popor european? Că de un
popor american putem vorbi, indiferent cum a
fost alcătuit şi în cât timp. Cum se va numi nor-
vegianul sau belgianul sau polonezul, ca să nu
mai zic de german sau francez şi de toate celelalte
popoare europene în Europa asta a lor? Cred că
fac şi eu ca Sabin Gherman cu celebra sa zicere
şi voi spune: M-am săturat de Europa voastră!
Vreau România mea!... 

În haloimăsul europenizant cu forţa, în care
după un ambasador sau altul, nu se mai ştie care
e „steagul secuiesc” şi care românesc şi după spu-
sele cărui ambasadorlâk imigranţii s-ar putea
bine-mersi aşeza pe teritoriul patriei noastre pre-
cum hunii, gepizii, costobocii, slavii, turcii şi tătarii
de odinioară, mie nu-mi rămâne de făcut decât
să redevin Combatant. Cu toate sensurile pe care
le riscă acest statut.

Ion Mânzală 

Berbec
(21.03 – 19.04) 
Iubire. Trăiţi cu senzaţia că norocul în
iubire poate să aducă şi pagube.
Sănătate. Pot apărea colici intestinale
persistente, inexplicabile. Durerile vor
trece, dacă nu faceţi  eforturi exagerate. 
Bani. Cei care au contracte stabile vor
să dea vrabia din mână pe cioara de
pe gard. 
Taur (20.04 – 20.05)
Iubire. Vă împăcaţi cu persoana iubită,
fără a face eforturi deosebite. 
Sănătate. Stare de sănătate foarte
bună, în afara celor care suferă de boli
cardiace. 
Bani. Munca e din ce în ce mai grea,
iar banii mai puţini decât vă aşteptaţi.
Gemeni (21.05 – 21.06)
Iubire. Iubirea pe care o primiţi poate
deveni un motiv de discordie în familie. 
Sănătate. Probleme vor avea în mod
deosebit cardiacii care nu respecta me-
dicaţia prescrisă.
Bani. Primiţi bani, dar aveţi multe dru-
muri de făcut, care vor fi costisitoare.
Rac (22.06 – 22.07)
Iubire. Renunţaţi la reţineri şi vă ex-
primaţi verbal refulările şi nemulţu-
mirile.
Sănătate. Starea de sănătate se păs-
trează în limite normale, în ciuda ex-
ceselor.
Bani. În continuare, cheltuiţi mult pen-
tru alte persoane (parteneri sau rude). 
Leu (23.07 – 22.08)
Iubire. Ştiţi că în mare parte reproşurile
amoroase primite sunt nemeritate.
Sănătate. Trebuie să respectaţi o igienă
strictă pentru a nu apărea boli infec-
ţioase.
Bani. Neatenţia tuturor nativilor este
penalizată prin bani pierduţi. Nu aveţi
încasări, dar nici nu vreţi să renunţaţi
la investiţiile planificate.
Fecioară (23.08 – 22.09)
Iubire. Relaţia cu persoana iubită este
tensionată, deşi aţi renunţat să o con-
traziceţi.

Sănătate. Deplasările vă împiedică
să ţineţi dieta indicată de medici.
Risipa de energie duce la o stare de
epuizare fizică accentuată.
Bani. Primiţi mulţi bani din mai

multe părţi sau de la mai multe per-
soane.
Balanţă (23.09 – 23.10)
Iubire. Aţi acumulat de prea mult timp
destule insatisfacţii sentimentale.
Sănătate. Trebuie menţinut un regim
alimentar cu un nivel scăzut de sare
de bucătărie.
Bani. Doar vi se pare că v-a dispărut
inspiraţia financiară. 
Scorpion (24.10 – 22.11)
Iubire. Pot apărea sentimente de vi-
novăţie din pricina unor probleme
amoroase. 
Sănătate. Aveţi colici renale, mai ales
dacă aţi mai avut şi înainte.
Bani. Sunt posibile avantaje financiare
de la cetăţeni străini.
Săgetător (23.11 – 21.12)
Iubire. Amabil, vă găsiţi, în acest in-
terval, partenerul de cuplu potrivit.
Sănătate. Crizele de stomac intervin
în cele mai ciudate momente. 
Bani. E necesar să vă limitaţi cheltuielile
casnice. Găsiţi o persoană specializată
care să se ocupe de finanţele dv.
Capricorn (22.12 – 20.01)
Iubire. Nu îi daţi cele mai bune „indi-
caţii” amoroase persoanei iubite. 
Sănătate. Trebuie să evitaţi excesele,
numai că vă decideţi să vă înfometaţi. 
Bani. Este clar pentru toţi că aveţi bani,
dar şi că îi împrăştiaţi fără milă. 
Vărsător (21.01 – 19.02)
Iubire. Visaţi la călătorii lungi împreună
cu persoana iubită. „Fermecaţi” pe ori-
cine şi îl convingeţi să facă ce doriţi.
Sănătate. Nefumătorii îşi găsesc alte
noi vicii care le îmbolnăvesc organis-
mul.
Bani. Faceţi economii, sperând că în
curând vi se va schimba norocul fi-
nanciar.
Peşti (20.02 – 20.03)
Iubire. Partenerul de cuplu vă ocoleşte,
sunteţi dezamăgit şi doriţi iar să vă
răzbunaţi.
Sănătate. Vor reveni migrenele, dacă
nu încercaţi să petreceţi mai mult timp
în aer liber.
Bani. Certurile cu partenerii de afaceri
nu vă afectează câştigurile.

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

Sudoku

3 8 2 1 9 5
6 2 4 1

5 8 6 9 7
8 2 1 7

6 1 9
4 8 3

8 9 3
7 5 2 8 9

3 7 5
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Tanti Europa, din ce în ce mai costelivă...

Gheorghe Ialomiţianu şi
Gabriel Andronache, de-
putaţi ai Partidului Naţional
Liberal, Nicolae – Vlad
Popa, senator al Partidului
Naţional Liberal, şi Viorel
Chiriac, senator al Partidu-
lui Social Democrat sunt pri-
mii patru parlamentari care
au răspuns campaniei lansate
de Braşov TV, în cadrul că-

reia aleşii sunt invitaţi să-şi
prezinte public, în cadrul
unor dezbateri echilibrate,
realizările din ultimul man-
dat. 

De asemenea, deputata
Maria Grecea (PNL) şi-a
exprimat disponibilitatea de
a vorbi în faţa braşovenilor,
în zilele următoare, despre
activitatea parlamentară.

Patru parlamentari au
răspuns provocării Braşov TV

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. Marius Neculoiu (PNL) – în funcţie
8. Marius Coste (PSD) – în funcţie

Ceilalţi parlamentari, care nu au dat
niciun semn de viaţă, nu au nimic de spus?

Ceilalţi, care n-au dat niciun semn de viaţă, au ceva de ascuns?

În numerele trecute ale săptămânalului nostru
i-am invitat pe toţi deputaţii şi senatorii să-şi pre-
zinte, 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 vor-
bească în faţa braşovenilor, sunt rugaţi să ne con-
tacteze la numărul de telefon 0368.005.829 sau 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.

Gheorghe Ialomiţianu Gabriel Andronache

Nicolae – Vlad Popa Viorel Chiriac

.com
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ŢI-E TOT MAI GREU
SĂ SUPORŢI, durerile de
spate, de cap, de articulaţii,
ameţelile, cefaleea, insomnii-
le, oboseala? Te aşteptăm la
noi. Te vei convinge de ceea
ce s-au convins sute de mi-
lioane de oameni din 74 de
ţări, că terapia cu cristale
naturale de jad şi turmali-
nă, veche de 5000 de ani, vin-
decă aceste dureri.

Iată 4 motive 
pentru care trebuie 
să alegi această terapie:

1. Prima motivaţie. M-a
convins pe mine. Vreo 20 de
ani, spondiloza lombară şi
cervicală m-a dus în situaţia
de a nu mai putea merge 500
de metri. Vreo 7-8 ani m-a
durut capul aproape conti-
nuu. Umărul stâng la fel. In-
somnii, depresii, balonări.
Am folosit multe medica-
mente. Nu mai aveau nici un
efect. De 6 ani, sunt un om
sănătos. Pun la dispoziţia ori-
cui, fişa mea medicală.

2. Terapia se practică în 74
de ţări din lume, începând cu
SUA, China, Malaezia, Co-
reea de Sud, Germania, Ca-
nada, Spania, Italia, de altfel
toate ţările din UE. Ţările
Americii de Sud. Dacă a con-
vins medicii din aceste ţări,
şi instituţiile responsabile le-
gal, este o altă dovadă puter-
nică pentru mine. Sute de

milioane de oameni de pe
glob, recurg la această tera-
pie.

3. Este, 100% naturală. Se
adresează întregului orga-
nism, multor afecţiuni, în ace-
laşi timp. Are doar câteva
contraindicaţii. Scad cheltu-
ielile cu medicamentele. Nu
ne mai încărcăm cu alte toxi-
ne, ale medicaţiei alopate. Te-
rapia ne ajută să eliminăm
toxinele.

4. Este încă ieftină! În cen-
trele mari din Italia, o şedinţă
costă între 40-50 de euro. În
Turcia costă 30 de euro, în
Germania între 30-40 de
euro. La noi costă doar 20
de lei.

Ce boli tratează?
Durerile de spate, ÎN PRI-

MUL RÂND şi odată cu ele,
ale capului, ameţeli, cefalee,
insomnii, oboseală, dureri
ale articulaţiilor, amorţeli ale
mâinilor, picioarelor, nevral-

gii intercostale, afecţiuni
ORL, ale aparatului respira-
tor, digestiv (balonări, con-
stipaţii, hemoroizi), ale
sistemului circulator, impo-
tenţă masculină, infertilitate,
chisturi ovariene, fibrom şi
probleme de menstruaţie.
Îmbunătăţeşte de asemenea,
circulaţia periferică, iar în
cazul paraliziilor rezultatele
sunt deosebite.

Terapia este indicată şi
pentru detoxifierea organis-
mului, combaterea radicalilor
liberi, echilibrarea metabo-
lismului, întărirea imunităţii,
eliminarea celulitei şi în cu-
rele de slăbire.

În cadrul cabinetului sunt
oferite şi servicii de masaj

clasic, terapeutic sau anti -
celulitic. Serviciile pot fi
achiziţionate ca şedinţe indi-
viduale sau sub formă de abo-
nament.

4 motive pentru a alege terapia cu
cristale naturale de jad şi turmalină
„Un om nobil, are aceleaşi caracteristici ca ale Jadului”. Confucius.
„Virtutea magică a aurului, şi a Jadului, se aplică şi dincolo de viaţa
biologică”. Mircea Eliade (Alchimia asiatică)
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IOAN PAPARĂ – TERAPEUT
clădirea MODAROM, 
et. 3. ap. 13.
Telefon: 0724.693.973


