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1 Octombrie, Piaţa Sfatului
Spectacolul tuturor braşovenilor!
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Petrecere incendiară în Pia-
ţa Sfatului pe 1 octombrie!
Dragi braşoveni, pregătiţi-
vă pentru o surpriză de zile
mari! Echipa Braşov TV lu-
crează la foc continuu de
aproape 2 săptămâni pentru
dumneavoastră. Pregătirile
pentru evenimentul muzical
de zile mari au intrat în linie
dreaptă. 

Sâmbătă, 1 octombrie, în
Piaţa Sfatului facem istorie
împreună cu voi, braşove-
nii. Cu mic cu mare sunteţi
aşteptaţi la un spectacol de
5 stele. Pentru prima dată
pe scena din Piaţa Sfatului
va urca într-un show live
 Taraful din Clejani. Se
anunţă o petrecere pe cinste,
petrecere pe care nu trebuie
să o rataţi.

continuare în pag. 03

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

Întâia zi de Octombrie, Piaţa Sfatului
Spectacolul tuturor braşovenilor!
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Numărul turiştilor care aleg Bra-
şovul este în creştere. Potrivit sta-
tisticilor, în perioada ianuarie-iulie
2016, în judeţul Braşov au sosit
peste 570 de mii de turişti români
şi străini. Cifra a înregistrat o creş-
tere de 8,4 procente, comparativ
cu aceeaşi perioadă a anului trecut. 

Cei mai mulţi turişti străini au
provenit din Germania (13.080),
Israel (10.678) şi Polonia (5.586).
De la începutul anului până în luna
iulie, în judeţul Braşov au înnoptat

1.147.268 de turişti români şi stră-
ini, în creştere cu 2,5%, comparativ
cu aceeaşi perioadă a anului 2015.
Durata medie a sejurului a fost, în
primele şapte luni din 2016, de 2
zile. În Regiunea Centru, judeţul
Braşov s-a situat pe locul I atât la
sosiri, cât şi la înnoptări cu 42,7%,
respectiv 41%. La nivel naţional,
judeţul Braşov a ocupat locul III,
după Municipiul Bucureşti, atât la
sosiri, cât şi la înnoptări. 

R.I.

Tot mai mulţi turişti

Codul Fiscal 
se modifică din nou

Contabilii braşoveni au
sărbătorit Ziua Naţională a
Contabilului Român. Au fost
premiate cele mai bune fir-
me, dar au fost acordate şi
patru medalii speciale. Este
vorba despre cei mai buni
contabili care activează în
domeniu. La Braşov, eveni-
mentul, ajuns la cea de-a
XII-a ediţie a stat sub egida
„CECCAR – 95 ani de exis-
tenţă”, reunind atât profesio-
nişti contabili, cât şi
reprezentaţi ai instituţiilor
publice din teritoriu, ai dife-

ritelor organizaţii profesio-
nale,  precum şi ai mediului

de afaceri braşo-
vean. „Putem spu-
ne că este o zi de
bilanţ, ziua în care
cei mai merituoşi
membrii CECAR
au fost premiaţi.
Este ziua în care
putem aduce un
omagiu celor care
au avut o impor-
tanţă deosebită în
organizarea, dez-
voltarea şi promo-

varea Corpului Experţilor
Contabili din România, pen-

tru ca organismul nostru
profesional să fie cel mai
bun din ţară”, a declarat Ni-
colae Băjan (foto), preşe-
dintele C.E.C.A.R. filiala
Braşov. 

Un moment special al eve-
nimentului a fost acordarea
unor medalii speciale unor
personalităţi care avut un rol
important în dezvoltarea
C.E.C.A.R. În prezent există
aproximativ 25 de mii de ex-
perţi contabili cu filiale în
toate judeţele României. 

R.I.

Producătorii din acest do-
meniu se plâng că modifică-
rile legislative nu fac altceva
decât să blocheze această ra-
mură. Acum specialiştii din
energia regenerabilă speră să
obţină o rezolvare din partea
autorităţilor din cadrul Mi-
nisterului de Resort. La ora
actuală, energia regenerabilă
din ţara noastră are mult de
suferit din cauza modificărilor

legislaţiei în domeniu, din ul-
timii ani. Dacă în 2013, par-
curile de energie alternativă
se dezvoltau într-un ritm alert,
acum unele dintre ele sunt în
pragul falimentului. Toate
aceste probleme au fost dis-
cutate pe 23 septembrie la
Ziua Energiei, eveniment ce
s-a desfăşurat la Braşov. 

,,Din păcate investiţiile în
acest domeniu, în acest mo-

ment,  suferă extrem de tare.
S-au investit peste 8 miliarde
de euro în sectorul energiei
regenerabile. Puterea insta-
lată în acest moment este un-
deva la 5 mii de MW, iar
producţia asigură undeva la
20 % din consumul de ener-
gie electrică a României”, a
declarat Martin Moise, ma-
nager general REPOM, com-
panie din domeniul energiei

regenerabile. La întâlnirea de
la Braşov a fost prezentă şi
Corina Popescu, secretarul de
stat în Ministerul Energiei. 

Producătorii de energie re-
generabilă speră să poată ob-
ţine de la reprezentantul
ministerului măcar promisiu-
nea că legislaţia în domeniu
se va schimba şi atunci pro-
blemele vor fi oarecum rezol-
vate.                                     R.I.

La Braşov există salarii
ce depăşesc 10 mii de lei
pe lună. Peste o mie de
persoane se încadrează
în această categorie. 

Şi totuşi, judeţul nostru nu
este fruntaş. Într-un top na-
ţional al judeţelor cu salarii
ce depăşesc o mie de euro,
Braşovul se află pe locul
cinci. 1.137 de braşoveni au
contracte de muncă pe salarii
ce depăşesc 10.000 de lei brut
pe lună. Acestora li se adaugă
alţi 6.500 de braşoveni care

au contracte de mun-
că pe salarii situate în-
tre 5.000 şi 10.000 de
lei pe lună. Peste
7.600 de braşoveni
câştigă peste 5.000 de
lei brut lunar. Braşo-
vul este astfel pe locul
cinci într-un clasa-
ment naţional, după Bucu-
reşti, Cluj, Timiş şi Ilfov. 

Cei mai mulţi angajaţi cu
salarii lunare de peste 1.500
de euro net pe lună lucrează
în companii din Bucureşti,
39.000 de salariaţi adică 65%

din totalul celor încadraţi pes-
te acest nivel salarial. Pe ur-
mătoarele locuri în topul
judeţelor cu cei mai mulţi sa-
lariaţi care câştigă peste 1.500
de euro net pe lună sunt Cluj,
Ilfov, Timiş, Prahova şi Bra-

şov. În aceste judeţe există
cei mai mulţi angajaţi bine
plătiţi, însă nu toţi cei care au
peste 1.500 de euro net pe
lună ocupă funcţii înalte în
organizaţiile locale, spun spe-
cialiştii.                               R.I.

PROIECT: pensia minimă,
1.000 de lei pe lună

Pensia minimă ar putea
să fie de 1.000 de lei pe
lună! Cel puţin asta prevede
un nou proiect legislativ. 

Un act normativ care pre-
vede ca pensiile tuturor ro-
mânilor să nu fie mai mici
de 1.000 de lei este în pre-
gătire. Aşa cum există un
salariu minim pe economie,
aşa trebuie să fie şi pensia
spun iniţiatorii proiectului. 

Legea care e în curs de
elaborare şi urmează să fie
gata la începutul lunii vii-
toare prevede că toţi cei care
ies la pensie să nu ia mai pu-
ţin de 1000 de lei lunar, in-
diferent de domeniul în care
au muncit.  

Aceşti bani se vor acorda
tuturor celor care au stagiul
complet de cotizare. 

A.C.

Comisia Naţională de Prognoză:
Creşte salariul mediu

Cifre bune anul are, dacă
ne referim la salariul mediu
net lunar. Aceasta ar putea
creşte cu 10% în 2016 până
la 2.047 lei. 

Potrivit Comisiei Naţionale
de Prognoză câştigul salarial
mediu net lunar ar putea creş-
te anul acesta cu 10,1% com-
parativ cu 2015 până la 2.047
lei. Salariul mediu brut ar
CREŞTE cu 10,2%, până la

2.815 lei. Pentru anul 2017,
Comisia Naţională de Prog-
noză estimează o creştere cu
6,3% a câştigului salarial me-
diu net lunar şi cu 6,4% pe
brut, faţă de 2016. Comisia a
făcut estimări privind evoluţia
câştigului salarial mediu până
în 2020, iar creşterea ar putea
ajunge pentru salariul mediu
brut lunar, până la 3.505 lei. 

A.C.

Cifra de afaceri a firmelor ce
activează în domeniul serviciilor
a fost în creştere în 2015. Este
vorba totuşi de o creştere uşoară
de doar două procente, faţă de
anul anterior. Chiar şi aşa aportul
serviciilor în totalul cifrei de afa-
ceri a judeţului Braşov, în 2015,
a fost identic cu cel din 2014.

Cifra de afaceri realizată în 2015
în domeniul serviciilor a fost de 5.6

miliarde de lei. Ea a fost realizată
de un număr de 10.321 de firme,
cu 75 mai multe decât în 2014.
93.38 % din firme sunt microîntre-
prinderi, 5.61% sunt întreprinderi
mici, 0.86% întreprinderi mijlocii,
0.14% întreprinderi mari şi 0.01%
sunt întreprinderi foarte mari. Con-
form statisticilor 42.104 persoane
au lucrat, anul trecut, în domeniul
serviciilor.                                       R.I.

Domeniul serviciilor este
în creştere la Braşov

Suplimentarea fondurilor pro-
gramului Prima casă va fi aprobată
săptămâna viitoare, sau peste două
săptămâni. Declaraţia aparţine mi-
nistrului finanţelor şi speră ca banii
suplimentari pentru acest program
să fie disponibili cât mai repede.  

Ministerul Finanţelor Publice a
propus săptămâna trecută supli-
mentarea plafonului de garantare
a creditelor pentru Prima Casă pe
anul 2016 cu 500 de milioane de
lei. Programul „Prima Casă” a

avut, iniţial, alocat un plafon de
1,6 miliarde de lei pentru acest
an, care a fost suplimentat cu încă
500 de milioane de lei, după in-
trarea în vigoare a Legii privind
darea în plată. Programul are
170.000 de benefic iar i .  Până
acum, suplimentarea fondurilor
nu s-a realizat, dar potrivit minis-
trului Finanţelor, Anca Dragu,
acest lucru s-ar putea întâmpla în
cel mult două săptămâni. 

R.I.

Se vor suplimenta fondurile
pentru „Prima casă”

La Braşov au fost eliberate
până acum 970 de titluri de pro-
prietate pentru terenuri din 32
de localităţi din judeţ. 

Foarte important, până la data
de 1 ianuarie 2017 trebuie solu-
ţionate toate cererile de restituire.
Cele mai multe titluri de proprie-
tate s-au eliberat pentru localităţile

Viştea - 297, Hârseni -180, Recea
- 116, şi Zărneşti -106. 

1 ianuarie 2017 este data limită
până la care comisiile locale şi ju-
deţene de fond funciar au obliga-
ţia de a soluţiona toate cererile
de restituire, de a efectua punerile
în posesie şi de a elibera titlurile
de proprietate.

970 de titluri de proprietate,
eliberate la Braşov

Ministerul Finanţelor Publice
propune noi măsuri de simplificare,
debirocratizare şi facilităţi fiscale
pentru contribuabili. Măsurile se
adresează atât mediului de afaceri,
cât şi anumitor categorii de per-
soane fizice. Toate aceste modifi-
cări se vor regăsi în Codul Fiscal. 

Scopul noului pachet de simpli-
ficare este să încurajeze plata on-
line a tuturor taxelor şi impozitelor,
dar şi să reducă povara adminis-
trativă pentru persoanele fizice şi
pentru mediul de afaceri. Totodată,
sunt incluse propuneri care vizează

stimularea investiţiilor, dar şi a
formării profesionale. 

Pachetul vizează modificări ale
Codurilor fiscal şi de procedură fis-
cală, ale Legii pentru prevenirea şi
combaterea evaziunii fiscale, şi or-
donanţei de urgenţă privind for-
marea şi utilizarea resurselor
derulate prin trezoreria statului,
precum şi modificări ale unor pro-
ceduri interne. Propunerile pot fi
consultate pe site-ul ministerului,
la rubrica „Priorităţi strategice
şi planuri de acţiuni ale MFP”. 

R.I.

Contabilii braşoveni în sărbătoare

Energia regenerabilă din ţara noastră 
se confruntă cu grave probleme 

Salarii de peste 10.000 lei 
la Braşov

.com
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Totul a fost pus la cale de
echipa Braşov TV, Televi-
ziunea Tuturor Braşoveni-
lor. Pentru că vrem să vă
mulţumim că sunteţi teles-
pectatorii noştri fideli v-am
pregătit un maraton muzical.
O seară de neuitat în Piaţa
Sfatului alături de artişti
aleşi pentru toate gusturile
şi toate vârstele! Startul se
dă la ora 16.00.

„Vor fi 6 ore de muzică
bună, de distracţie. Am în-
cercat să acoperim o pale-

tă cât mai largă de stiluri
muzicale şi,  astfel, am
 invitat artişti de muzică
populară ,  pop ,  dance ,
rock, hip-hop, dar şi de
muzică lăutărească. Vrem
să promovăm în primul
rând artiştii braşoveni şi
mă refer la Trupa Coco, pe
care o îndrăgesc foarte
mult, la Bibanu MixXL,
dar şi  la tinerii talentaţi de
la Kids Music Producţion.
Pe scenă vor mai  urca
Amna, Nico, Ioana Bozga,
dar şi Taraful de la Clejani.
Este un eveniment dedicat

braşovenilor şi trebuie
să menţionez faptul că
intrarea este gratuită.
Îi aşteptăm pe braşo-
veni în număr cât mai
m a re ” ,  a  d e c l a r a t
 Nadia Râncu – mana-
ger general. 

Braşovul se schimbă
pentru voi şi împreună
cu voi ! Ne vedem în
Piaţa Sfatului! 

Amelia Vulcu
Paula Păduraru

Nadia Râncu
manager general

„Bărbatul le trans porta,
zilnic, pe cele două fete la
intersecţia drumurilor spre
Hălchiu şi spre Bod, în apro-
pierea unui restaurant,
pentru prostituţie. Clientul
achita, pentru un raport se-
xual normal, 80 de lei.” a
explicat, pentru www.bra-
sovtv.com, şeful DIICOT Bra-
şov, procurorul Cătălin Bor-
coman. 

La un moment dat, una
dintre fete a refuzat să mai
practice cea mai veche me-
serie din lume, iar pe prie-

tena ei inculpatul a cazat-
o la o pensiune din Predeal
de unde, cu ajutorul recep-
ţionerului, a reuşit să scape
şi a plecat spre casă, în co-
muna Teliu. Inculpatul a
căutat-o pe fată acasă, în
încercarea de a o determina
să nu depună plângere. 

Procurorii DIICOT Braşov
l-au reţinut pe bărbatul im-
plicat şi au stabilit că soţia
acestui se prostitua şi ea,
de bunăvoie. Inculpatul a
fost arestat de judecătorul
de drepturi şi libertăţi de

la Tribunalul pentru Mi-
nori şi Familie din Bra-
şov pentru două fapte
de trafic de minore şi
una de proxenetism.
Hotărârea de a se emite
mandat poate fi con-
testată. Bărbatul impli-
cat beneficiază de pre-
zumţia de nevinovăţie
până când magistraţii
vor emite o sentinţă de-
fintivă. 

Amelia Vulcu

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean
Braşov a ajuns „prizoner” , pentu două
luni, în judeţul pe care l-a cârmuit 3 man-
date şi jumătate. Decizia a fost luată de
procurorii DNA, după ce aceştia l-au pus
sub acuzare în dosarul supranumit „FAR-
MACIA”, al doilea deschis de anchetatorii
anticorupţie pe numele lui Aristotel Căn-
cescu. 

El este urmărit penal pentru abuz în
serviciu, în legătură cu deschiderea unei
farmacii chiar în curtea Spitalului Clinic
Judeţean de Urgenţă. Un fost consilier ju-
deţean, Gavril Matei, dar şi administratorul
unei firme sunt puşi şi ei sub acuzare. 

După punerea în mişcare a acţiunii pe-
nale, procurorul de caz a
instituit măsura controlului
judiciar, timp de 60 de zile,
pentru toţi cei 3 inculpaţi
implicaţi. În cazul lui Aris-
totel Căncescu, procurorul
i-a interzis inculpatului să
iasă din judeţul Braşov cu
 excepţia situaţiilor în care
are încuviinţarea prealabilă
a organelor judiciare. Ne-
mulţumit, fostul preşedinte
al Consiliului Judeţean Bra-
şov a depus plângere, la
Tribunalul Braşov, dar a fost

respinsă.  În cazul tuturor inculpaţilor, pre-
zumţia de nevinovăţie fiinţează până când
judecătorii vor pronunţa sentinţe defini-
tive.

Pe timpul cât se află sub control judiciar,
inculpaţii Căncescu Aristotel-Adrian, Matei
Gavril şi Grama Lucia Cristina trebuie să
respecte următoarele obligaţii: 

a) să se prezinte la organul de urmărire,
la judecătorul de cameră preliminară sau
la instanţa de judecată ori de câte ori sunt
chemaţi, 

b) să informeze de îndată organul ju-
diciar cu privire la schimbarea locuinţei, 

c) să se prezinte la organul de poliţie
desemnat cu supravegherea sa, conform

programului de supraveghere întocmit de
organul de poliţie sau ori de câte ori sunt
chemaţi,

d) să nu depăşească limita teritorială a
judeţului Braşov (în cazul inculpatului Căn-
cescu Aristotel Adrian ) şi a României (în
cazul celorlalţi doi inculpaţi), decât cu încu-
viinţarea prealabilă a organelor judiciare,

e) să nu comunice direct sau indirect,
pe nicio cale, cu persoanele menţionate
în ordonanţa de dispunere a controlului
judiciar.

Inculpaţilor i s-a atras atenţia că, în caz
de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor
care îi revin, măsura controlului judiciar
se poate înlocui cu măsura arestului la do-
miciliu sau măsura arestării preventive. 

sursa: comunicat al DNA

Căncescu, şef al filialei din
Braşov şi candidat ALDE?

Potrivit B1TV, „«Baronul» absolut al ju-
deţului timp de 14 ani a fost Aristotel Căn-
cescu, şeful Consiliului Judeţean. (...) Căn-
cescu şi-a găsit însă, o nouă ocupaţie politică
alături de prietenul său Călin Popescu Tă-
riceanu. Fostul «baron» speră, din decem-
brie, să între în Parlament pe listele ALDE.
(...) Acum, Aristotel Căncescu conduce or-
ganizaţia partidului lui Tăriceanu la Braşov,
alături de prietenul său Ion Diniţă. (...) cei

doi vor să intre în Parlament ca orice poli-
tician însetat de putere. (...) După 16 ani
de afaceri, politică şi combinaţii, atât baronul
Căncescu, cât şi prietenul său, Diniţă sunt
putred de bogaţi. Este curios de ce îşi mai
doresc să rămână în politică şi să ajungă
parlamentari, pentru 1.000 de euro indem-
nizaţie. Poate că se gândesc la imunitatea
parlamentară, dacă se mai găseşte vreun
procuror dispus să-i aresteaze. (...) Când
vezi atât tupeu: adică politicieni putred de
bogaţi, plini de dosare penale, dar care vor,
în continuare, să aibă funcţii şi demnităţi,
stai şi te întrebi dacă nu cumva sunt «bol-
navi». «Bolnavi» de putere, pe care nici mă-
car puşcăria nu-i mai vindecă.”

Întrebat, la finele lunii august, dacă va
candida la alegerile parlamentare, Căn-
cescu a răspuns, categoric, că nu va candida
pentru Parlament. Apoi, acelaşi Căncescu
l-a ridicat în slăvi pe şeful ALDE, dar a sus-
ţinut că nu a luat o decizie în ceea ce pri-
veşte posibilul sprijin pentru Călin Popescu
– Tăriceanu. Surse politice ne-au declarat,
sub rezerva anonimatului, că Aristotel Căn-
cescu are nevoie de o confirmare scrisă de
la vârful ALDE pentru a fi, cu acte în regulă,
şeful filialei judeţene. Rămâne de văzut
dacă Aristotel Căncescu deţine sau nu un
astfel de document... Dacă da, preferă să-l
ţină la secret?!        B.T.

Cele două minore au 13, respectiv 14 ani.
Inculpatul le-a racolat, în urmă cu câteva
luni, din comuna Teliu

Traficant de minore, 
încătuşat de DIICOT Braşov Căncescu, „închis” în judeţul pe care l-a condus 14 ani

Căncescu, şef al filialei din Braşov şi candidat ALDE?

Spectacolul
tuturor braşovenilor!



Un număr tot mai mare
de copii suferă de mio-
pie, un defect de vedere
care determină dificu-
tăţi în a vedea clar la
distanţă. Pe lîngă posi-
bilitatea corecţiei mio-
piei cu ochelari şi lentile
de contact în timpul zi-
lei, se poate ca cei în
cauză să aibă vederea
clară în timpul zilei, fără
a apela la ochelari, cu
ajutorul unor lentile de
contact speciale, care se
poartă în timpul nopţii.

Miopia a devenit astăzi o
problemă la nivelul întregii
populaţii, din 1970 ponderea
celor afectaţi crescând cu
16%. Miopia determină ve-
derea în ceaţă la distanţă, dar
creşte şi posibilitatea apariţiei
cataractei, a glaucomului sau
a riscului de dezlipire de re-

tină, care în cazuri grave poa-
te duce la orbire. Iar cauza nu
poate fi determinată cu exac-
titate.

Specialiştii susţin că miopia
nu are doar cauze gentice, poa-
te fi şi o combinaţie dintre fac-
tori genetici şi de mediu. Unele
studii au arătat faptul că lucrul

la aproape, cititul, munca la
computer, utilizarea tabletelor,
smartphone-ului contribuie la
creşterea răspândirii miopiei.
Conform altor studii, copii
care îşi petrec o mare parte
din timp făcând sport sau ac-
tivităţi în natură sunt mai puţin
predispuşi la miopie.

Pe lângă ochelari sau lentile
de contact pentru purtarea în
timpul zilei, există o metodă
foarte eficientă pentru corec-
tarea miopiei, şi anume len-
tilele de contact de noapte,
adaptate printr-un procedeu
numit ortokeratologie. 

Miopia apare atunci când
globul ocular creşte în lungi-
me. Lentilele de contact or-
tho-k induc presiune asupra
corneei, aplatizând-o. După
purtarea lor în timpul nopţii,
pacienţii beneficiază de ve-
dere clară în timpul zilei.
Aceste lentile de contact fac
acum parte si dintr-un studiu
privind stoparea progresului
miopiei. Ortho –k nu este
doar pentru copii, şi adulţii
pot beneficia de avantajele
acestui procedeu, iar cu cât
este mai tânăr pacientul, cu
atât procedura este mai efi-
cientă. 

De cele mai multe ori, pa-
cienţii miopi spun că ar face
orice să nu fie nevoiţi să poar-
te ochelari sau lentile de con-
tact în timpul zilei, alegând
ca şi alternativă lentilele de
noapte. Astfel, toate activi-
tăţiile, atât cele legate de
serviciu, cât şi cele recrea-
tive pot şi desfăşurate fără
probleme. De exemplu,
înotul. Fără ochelari ve-
derea este neclară şi lentilele
de contact implică riscuri de
infecţii. Ortho-k oferă posi-
bilitatea unei vederi clare, fără
a întâmpina aceste probleme.

Pe lângă faptul că oferă o
vedere eficientă în timpul zi-
lei, aceste lentile au o serie de
alte beneficii. Primul este ace-
la că se poate stopa progresia
miopiei, şi valoarea dioptriei
nu va creşte în timp. Deoare-
ce lentilele nu sunt purtate în
timpul zilei, probleleme aso-

ciate portului lentilelor de
contact cum ar fi ochiul uscat
sau alergiile nu mai sunt o
problemă.

Specialiştii Best-Optic sunt
recunoscuţi de către compa-
nia producătoare ca având
competenţa în a prescrie şi
adapta lentilele de contact de
noapte, şi de a oferi informaţii
competente cu privire la acest
procedeu.

Ai încredere! Vezi cu ochii
tăi!

Bun găsit! Cu toţii ne do-
rim ca natura să rămână ver-
de, iar căldura verii să ne
însoţească până în primăvara
care va veni. Toamna este un
anotimp plin de culoare, bo-
gat în recoltă, dar şi aducător
de stări de melancolie, tristeţe
sau chiar depresie sezonieră.

Starea de melancolie este o
emoţie naturală atât timp cât
nu afectează bunul mers al ru-
tinei zilnice, instalându-se la

intrarea în sezonul
rece cu manifes-
tări de somno -
lenţă şi tristeţe,
apatie, sentimente
de vină, slăbi -
ciune, stare de
oboseală, lipsa li-
bidoului, schim-
bări emoţionale
bruşte, nevoia de
a sta izolat, dezin-
teres, stări de de-
vitalizare, dureri
de cap, lipsa mo-
tivaţiei, a entu-
ziasmului, datorat
faptului că lumina
se diminuează, iar
organismul nostru

secretă mai intens hormonul
somnului, numit melatonină. 

Este important să amintesc
că tulburările afective sezo-
niere netratate pot conduce
la depresie şi pot altera sem-
nificativ calitatea vieţii per-
soanei afectate. 

Dacă observaţi că aveţi o
stare de dispoziţie neobişnuită,
scade dorinţa de a merge la
muncă şi de a vă simţi util, vă
distanţaţi de prieteni, iar

aceastea se îmbină cu modi-
ficări importante de apetit, cu
tulburări de somn, stări de
nervozitate exagerată, gînduri
suicidale, simţiţi si spuneţi des:
„nu am chef astăzi de nimic”,
sunteţi autocritic şi resimţiţi
aceste simptome pe parcursul
a cîtorva saptămâni, este in-
dicat să consultaţi un specia-
list, un psiholog alături de care
veţi putea trece peste această
perioadă încărcată de schim-
bări bio-psiho-emoţionale.

Simptomele asteniei sezo-
niere pot apărea începând cu
luna septembrie, dar se pot
prelungi până în perioada de
iarnă, lăsându-ne lipsiţi de vi-
talitate. 

Cum putem preîntâmpina
astenia de toamnă? 

Vă invit în acestă toamnă
să vă înconjuraţi de oameni
optimişti, veseli, să ieşiţi cu
prietenii, adoptaţi dietă bo-
gată în vitamine şi minerale,

citiţi cărţi motivaţionale, fa-
ceţi sport, meditaţie, yoga sau
practicaţi tehnici de respiraţie
care să vă ajute să vă concen-
traţi pe momentul prezent şi
nu în ultimul rând străduiţi-
vă să dormiţi minimum 8 ore
pe noapte. 

Terapia prin rîs poate fi cel
mai bun remediu pentru a ob-
ţine o stare de spirit bună, aşa-
dar, dacă simţiţi semne de
astenie vizionaţi filme amu-
zante, comedii haioase.

Studiile ne indică faptul că,
depresia sezonieră afectează
femeile într-o proporţie de
aproximativ 70% la care con-
tribuie şi presiunea factorilor
externi: copiii care încep
şcoala sau grădiniţa şi pregă-
tirile pentru iarnă.

Astenia sezonieră este în-
tîlnită şi în rândul copiilor şi
a persoanelor tinere, afectân-
du-le sistemul imunitar, mo-
tiv pentru care răcelile şi
virozele devin parte din viaţa
noastră.

Pentru a ne proteja copii
de aceste manifestări este im-
portant să acordăm atenţie
alimentelor pe care le consu-
mă, oferindu-le multe fructe
şi legume, hidratându-i şi vi-
taminizându-i.

Închei spunându-vă că:
toamna acesta am hotărît să
nu mă mai las influenţată de
aspectul vremii, să evit să mă
plâng de condiţiile meteo şi
să fiu recunoscătoare pentru
acest anotimp pe care vă invit
să-l cunoaştem cu lecţiile sale
pe care ni le oferă!

O toamnă caldă, plină de
culoare şi schimbare benefică!

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

26 septembrie – 2 octombrie

Stări de spirit cu parfum de toamnă

Vezi cu ochii tăi! 
Fără ochelari sau lentile de contact
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De la începutul anului şi
până acuma au fost înregis-
trate 675 de cazuri. Printre
judeţele vizate se numără şi
Braşovul .  În opt luni, în Ro-
mânia au fost înregistrate 675
de cazuri confirmate de ru-
jeolă în 23 de judeţe. 2 copii
au murit, iar un al treilea de-

ces a fost înregistrat zilele tre-
cute. Comparativ cu 2015,
creşterea este mai mult decât
alarmantă. 

Anul trecut au existat doar
7 cazuri confirmate de rujeolă
şi niciun deces. Şi în judeţul
Braşov au fost confirmate  31
de cazuri de rujeolă. Minis-

terul Sănătăţii condamnă în
cei mai duri termeni campa-
niile iresponsabile împotriva
vaccinării copiilor. Rezulta-
tele acestora se traduc, de
exemplu, în înmulţirea cazu-
rilor de rujeolă de zeci de ori
într-un singur an. În Româ-
nia, în ultimii doi ani, nu au

existat probleme la
aprovizionarea cu vac-
cinul ROR. 

Apelul Ministerului
Sănătăţii către părinţi
este de a respecta ca-
lendarul de vaccinare ROR
pentru sănătatea copiilor. În
zonele afectate, Institutul Na-

ţional de Sănătate Publică re-
comandă vaccinarea copiilor
la vârsta de 7 luni cu refacerea

vaccinului la vârsta normală
de 1 an. 

Paula Păduraru

31 de cazuri şi la Braşov

Autoritatea tutelară din ca-
drul Primăriei Braşov caută
un psiholog. Acesta va trebui
să realizeze anchetele sociale
în cazul familiilor care vor să
divorţeze, dar care au şi copii. 

Până acum aceste anchete
se realizau prin colaboratori,
însă numărul divorţurilor este
tot mai mare şi primăria vrea
să are nevoie de o persoană
care să se ocupe numai de aşa
ceva. La cererea instanţelor
sau a notarilor, în cazul fami-
liilor cu copii este nevoie de
realizarea unor anchete sociale
şi evaluări psihologice, iar ra-

portul de evaluare, care are tit-
lu de recomandare, este rea-
lizat de Serviciul de Autoritate
Tutelară din Primăria Braşov. 

„Sperăm ca în curând să
angajăm şi un psiholog. Mu-
nicipalitatea are obligaţia să
efectueze anchetele psihoso-
ciale în cazul divorţurilor,
unde există şi copii. Până
acum lucram cu surse exter-
ne, să spun aşa, având în ve-
dere şi creşterea numărului
divorţurilor. Unde este nevoie
de această anchetă, cea mai
bună soluţie este să angajăm
un psiholog. La începutul lu-

nii octombrie va fi concur-
sul, să sperăm că se vor în-
scrie persoanele dornice şi
noi îl vom alege pe cel mai
bun”, a declarat Sorin Toar-
cea, purtătorul de cuvânt al
Primăriei Braşov. 

Anunţul privind organiza-
rea concursului pentru ocu-
parea unui post de consilier
în cadrul serviciului amintit
a fost postat pe site-ul Primă-
riei Braşov, iar cei interesaţi
pot depune dosarele până la
data de 26 septembrie. 

Proba scrisă va avea loc pe
4 octombrie, la ora 10.00, iar

data interviului va fi comu-
nicată ulterior. Candidaţii tre-
buie să aibă studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echi-
valentă, în domeniul ştiinţelor
sociale - specializare psiho-
logie. 

O altă condiţie este ca psi-
hologii care vor să se angajeze
la Serviciul de Autoritate Tu-
telară trebuie să aibă o vechi-
me în specialitatea studiilor
respective de minim 7 ani.
Salariul oferit este de aproxi-
mativ 1.500 de lei. 

R.I.

Creşele din Braşov duc lipsă de
personal. Serviciul care se ocupă
de aceste instituţii a scos la concurs
nu mai puţin de 17 locuri de mun-
că. Se caută educatori şi asistenţi
medicali. Posturile libere vizează
toate creşele din oraş. Deşi oferta
de locuri de muncă pentru cele opt
creşe braşovene este destul de ge-
neroasă, nimeni nu s-a arătat in-
teresat pentru ocuparea lor.
Serviciul  Public de Administrare
Creşe a scos la concurs 12 posturi

de educator debutant şi un post
de educator puericultor, dar şi cinci
posturi de asistent medical. 

Pentru cele 12 posturi de edu-
cator debutant s-au înscris doar
trei candidaţi, iar pentru postul de
educator cu experienţă, o singură
persoană. Pentru posturile de asis-
tenţi medicali au fost depuse patru
dosare. În cazul în care posturile
nu vor fi ocupate, Administraţia
Creşelor va organiza noi concursuri. 

R.I.

Lipsă de personal în creşe

Toţi copiii trebuie să meargă la
grădiniţă. Autorităţile vor moni-
toriza programul Fiecare Copil În
Grădiniţă, iar acolo unde sunt pro-
bleme, acestea TREBUIE rezolvate
în cel mai scurt timp. 

Reprezentanţii Instituţiei Pre-
fectului vor urmări derularea pro-
gramului guvernamental „Fiecare
copil în grădiniţă”. În primă fază
vor fi identificate şi sprijinite fa-

miliile ale căror copii nu se numără
printre beneficiari şi vor fi adoptate
toate măsurile pentru accesarea
programului de către toate fami-
liile eligibile pentru anul şcolar în
curs. Secretariatul Tehnic va fi asi-
gurat de Agenţia Judeţeană pentru
Prestaţii Sociale Braşov în colabo-
rare cu reprezentanţii desemnaţi
din cadrul Instituţiei Prefectului
Judeţul Braşov.                          R.I.

Fiecare copil, la grădiniţă!

De anul acesta, Ministerul Edu-
caţiei va organiza concursuri pentru
ocuparea posturilor de directori în
unităţile de învăţământ de la gră-
diniţă, până la liceu. Prin aceasta
se urmăreşte depolitizarea învăţă-
mântului românesc. Până acum
aceste posturi erau ocupate pe cri-
terii politice, în cele mai multe ca-
zuri. Cel puţin aşa susţine ministrul
Educaţiei, Mircea Dumitru. Parla-
mentarii PNL de Braşov sunt con-

vinşi că aceste concursuri sunt bi-
nevenite. „Este pentru prima oară
după foarte mult timp când se or-
ganizează aceste concursuri pentru
directori. Considerăm că este un lu-
cru foarte bun şi ar trebui să termi-
năm pentru totdeauna cu  această
politizare în funcţiile de conducere”,
a menţionat deputatul PNL, Maria
Grecea. Concursurile pentru ocupa-
rea posturilor de directori se vor
desfăşura pe 12 octombrie.     M.S.

Director, doar după evaluare

Facturile de energie electrică
nu se mai pot achita la ghişeele
Poştei Române. Contractul de în-
casare numerar dintre cele două
societăţi pentru plata facturilor de
energie electrică a fost închis, ca
urmare a deciziei unilaterale a Poş-
tei Române de a nu mai prelungi
înţelegerea existentă, au anunţat
reprezentanţii furnizorului de ener-

gie electrică. Clienţii Enel au la dis-
poziţie însă multe variante prin
care-şi pot achita facturile, la ATM-
uri, dar şi printr-o reţea extinsă de
terminale de plată, online, prin
debit direct sau transfer bancar.
Factura poate fi plătită şi din contul
MyEnel sau cu ajutorul aplicaţiei
pentru telefonul mobil.        

M.S.

Primăria angajează un psiholog

Curentul nu se 
mai plăteşte la Poştă

Practică plătită pentru studenţi şi elevi
Elevii şi studenţii braşoveni

vor putea face practică plătită
în companiile din judeţ. Este
vorba despre un proiect de-
rulat cu fonduri europene. 

Deocamdată totul este în
faza de consultare, iar în pe-
rioada următoare trebuie con-
stituite parteneriate dintre
Universitate, inspectoratul
Şcolar Judeţean şi companiile
interesate de program. Stagii-

le de practică pentru elevi se
vor putea desfăşura în sectorul
agroalimentar, în industrie şi
servicii. Finanţarea este de
47.8 milioane de euro. 

Totul se desfăşoară prin
programul operaţional capital
uman. Fondurile europene vi-
zează programele de învăţare
la locul de muncă, destinate
elevilor de gimnaziu, dar de
liceal şi persoanelor din învă-

ţământul post-liceal, inclusiv
şcoli de maiştri, cât şi studen-
ţilor, în vederea tranziţiei de
la şcoală la piaţa muncii. 

,,Este vorba despre lansa-
rea unui ghid, deocamdată,
care se află într-o consultare
publică, şi anume Ghidul de
Stagii De Practică pentru Stu-
denţi în Sectorul agroalimen-
tar, servicii şi Industrie. Este
vorba despre o consultare pu-

blică până în 30 septembrie,
pe axa 6 referitor la educaţie
şi competenţe şi stabileşte ca
şi activităţi eligibile aceste ac-
tivităţi de practică desfăşurate
la locul de muncă”, a declarat
Daniela Giol, şeful departa-
mentului de Formare Profe-
sională din cadrul CCI Braşov.
Bugetul alocat unei cereri de
finanţare va fi cuprins între 75
şi 500 de mii de euro.       R.I.

Ministerul Sănătăţii anunţă epidemie
de rujeolă în România

50 de câini microcipaţi 
într-o săptămână

Acţiunea de microcipare
şi sterilizare a câinilor din
Zărneşti are şi primele re-
zultate. 50 de câini cu stă-
pân au fost microcipaţi şi

luaţi în evidenţă în
doar o săptămână.
Pentru operaţiunile de
castrare şi sterilizare a
fost formată o echipă
mixtă dintr-un repre-
zentant al Primăriei
Zărneşti şi unul al
Asociaţiei „Milioane
de Prieteni”. Campa-
nia este una gratuită şi
se va desfăşura până la

finele anului 2016. Cei care
vor refuza aceste operaţiuni,
riscă amenzi de până la
10.000 de lei. 

Paula Păduraru

Bani pentru 
managementul deşeurilor

Braşovul are din nou şansa
să obţină fonduri europene
pentru rezolvarea probleme-
lor legate de gropile de gunoi
din judeţ. După ce în primă
fază au ratat finanţarea, au-
torităţile pot accesa bani eu-
ropeni pe schema de
finanţare 2014-2020 pentru
proiectele ce vizează mana-
gementul deşeurilor. 

„Patru judeţe, Braşov, Il-
fov, Galaţi şi Buzău, au re-
zervate 70 de milioane de
euro pentru a le folosi în sco-
pul închiderii rampelor de
deşeuri neconforme, acele de-

pozite unde se aruncă şi acum
gunoaie şi autorităţile sunt
pasibile de amenzi, pentru
realizarea de investiţii în co-
lectarea selectivă sau în de-
pozite noi ecologice şi aşa mai
departe” a declarat consilierul
judeţean, Roxana Mânzatu. În
luna aprilie s-a deschis linia
de finanţare, iar autorităţile pot
depune proiecte pentru finan-
ţarea proiectelor de manage-
ment al deşeurilor. Numai prin
punerea în aplicarea a unui sis-
tem integrat de management
al deşeurilor se pot închide de-
pozitele neconforme.        R.I.
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Corpul B al Spitalului
Clinic judeţean de Ur-
genţă Braşov va fi mo-
dernizat cu fonduri de
la Compania Naţională
de Investiţii. 

O condiţie ca proiectul să
poată fi derulat era ca am-
plasamentul să fie predat de
Consiliul Judeţean către
Compania Naţională. Preda-
rea a fost aprobată de consi-
lierii judeţeni, reuniţi
miercuri într-o şedinţă de în-
dată. Consiliul Judeţean a
identificat oportunitatea ca
lucrările de modernizare a
spitalului să fie finanţate de
Compania Naţională de In-
vestiţii şi nu de la bugetul ju-
deţului. 

CNI are fonduri disponibile
pentru sistemul sanitar, iar
acest pas era necesar pentru
a putea depune proiectul. 

„Este un pas foarte impor-
tant, ţinând cont de faptul că
valoarea acestui proiect este
de 5 milioane de euro. Trebuia
să avem alocări anuale ca să
realizăm această investiţie. În

speranţa în care acest proiect
va fi inclus pe lista Companiei
Naţionale de Investiţii, depă-
şind toate acest etape premer-
gătoare, vom reuşi ca din
banii pe care îi avem să putem
face dotări şi alte lucrări ce
sunt necesare la Spitalul Ju-
deţean sau la alte spitale din
Braşov”, a declarat preşedin-
tele Consiliului Judeţean Bra-
şov, Adrian Veştea.  

Consilierii judeţeni au fost
convocaţi într-o şedinţă de în-
dată pentru a putea vota  pro-
iectul de hotărâre privind
predarea către Ministerul Dez-
voltării Regionale şi Adminis-
traţiei Publice, prin Compania
Naţională de Investiţii, a am-
plasamentului Spitalului Clinic
Judeţean de Urgenţă Braşov,
corpul B, şi asigurarea condi-
ţiilor în vederea executării
obiectivului de investiţii „Rea-
bilitare – Spitalul Clinic Jude-
ţean de Urgenţă Braşov. 

„Am răspuns de urgenţă
invitaţiei executivului Con-
siliului Judeţean pentru un
proiect de importanţă ma-
joră pentru judeţul nostru.
Este vorba despre o inves-
tiţie şi bani veniţi de la
Compania Naţională de In-
vestiţii, bani care vin în
sprijinul cetăţeanului bra-
şovean”, a completat preşe-
dintele Comisie de Sănătate
din cadrul Consiliului Jude-
ţean, Andi Kadas.

R.I.

Ancheta de amploare în
Braşov după ce angajaţii unei
firme de salubritate au fost
surprinşi în timp ce descărcau
dintr-o maşină zeci de saci cu
gunoi, chiar în pădure. Im-
aginile au fost surprinse de
voluntarii unei organizaţii de
mediu si au devenit virale pe
internet. Un hotel din Poiana
Braşov si trei restaurante din
Braşov au fost menţionate de
angajaţii firmei de salubritate.
Ei spun ca in zecile de saci
de gunoi erau doar sticle, dar
cei care au făcut filmuleţul au
văzut altceva. 

„Am văzut o maşină a po-
liţiei lângă o dubă albă din

care câteva persoane descăr-
cau saci cu gunoaie, în pă-
dure. Toţi sacii se aflau în
fondul forestier naţional şi
erau aruncaţi până jos în
pădure”, a declarat preşedin-
tele Asociaţiei Prietenii Pă-
durilor, Florin Nan.

Reprezentanţii companiilor
incriminate se apăra şi spun
ca nu pot verifica ce fac an-
gajaţii firmei de salubritate
după ce gunoiul le este predat. 

„Noi ca societate, predând
ce aveam absolut gratis, fără
niciun fel de beneficiu pentru
sticla care i-am predat-o nu
putem să comentăm şi să-i
urmărim pe ei, ce fac cu ele

sau unde merg sau dacă le
răstoarnă undeva. Am avut
un control din partea Gărzii
de Mediu, control la care am
ieşit absolut bine, control în
care s-au verificat toate ac-
tele” a declarat unul dintre
patronii hotelurilor implicate
în scandalul deşeurilor, Tudor
Blendea. 

Comisarii Gărzii de Mediu
din Braşov au început verifi-
cările la toate firmele impli-
cate în acest scandal. „Se
adună toată documentaţia,
se identifică şi posesorii acelui
mijloc de transport, societatea
care s-a menţionat că ar fi
proprietara acelui autovehi-

cul. Prejudiciul adus mediu-
lui este imens. Pe lângă faptul
că se creează disconfort, toate
acele substanţe care rămân
la faţa locului distrug atât
flora cât şi fauna pentru că
animalele din pădure sunt
tentate să intre în acele deş-
euri, să mănânce de acolo, se
pot îmbolnăvi şi de acolo o
groază de consecinţe”, a com-
pletat directorul Gărzii de Me-
diu Braşov, Mircea Paraschiv.
Dacă se dovedeşte că firma de
salubritate a vrut să transforme
pădurea din Poiana Braşov în
groapă de gunoi, atunci com-
pania riscă amenzi de până la
40.000 de lei.                       R.I.

Conform proiectului tehnic, vor fi executate reparaţii la struc-
tura de rezistenţă a Corpului B al Spitalului Clinic Judeţean
de Urgenţă, precum şi lucrări de refacere a instalaţiilor şi de
reamenajare a saloanelor. Se vor realiza recompartimentări,
astfel ca fiecare salon să aibă grup sanitar. De asemenea,
vor fi complet refăcute instalaţiile electrice, de gaz, şi apă,
iar dacă bugetul va permite, va fi înlocuit mobilierul şi vor
fi făcute şi alte dotări.

Dacă v-aţi plictisit de clasicele mâncăruri gătite vă prezentăm
o reţetă de mâncare sănătoasă, simplu de gătit şi aflăm cum
să îl impresionăm pe partenerul de viaţă. „În această săptămână
pregătim o salată exotică cu fasole roşie şi carne de vită. Pentru
asta avem nevoie de rucola, de puţină valeriană, roşie româ-
nească, radichio, spanac baby, puţină salată verde, fasole
roşie, carne de vită, andiva şi ardei capia copt”. După ce aţi
pregătit toate ingredientele, puneţi carnea de vită la fiert
cam o oră. În timp ce carnea fierbe, într-un bol de salată adău-
gaţi pe rând valeriana, rucola, tăiaţi julien varza roşie. Salata
o rupeţi cu mâna şi nu o tăiaţi cu cuţitul pentru că se oxidează.
Adăugaţi şi fasolea roşie fiartă. Dacă aveţi toate ingredientele
în bolul de salată adăugaţi ulei de măsline, sare, piper şi puţin
aceto. Amestecaţi bine şi o lăsaţi 10 minute să se odihnească.
Căutaţi o farfurie adâncă şi iată cum puteţi dintr-o banală
salată să scoateţi o farfurie care impresionează! „Punem trei
frunze de andiv pentru decor tăiem trei felii de roşii şi le punem
printre andive şi facem un trandafir din feliile de ardei capia
şi salata este gata”, a explicat pentru BraşovTV.com Adrian
Babes  - bucătar chef . Salata exotică se serveşte alături de
crutoane şi un pahar cu vin alb sec. POFTĂ BUNĂ! 

Paula Păduraru

Anchetă pentru gunoaiele aruncate
în pădurea din Poiana Braşov

Braşovenii au ieşit în stradă, ne-
mulţumiţi de votul senatorilor îm-
potriva cereri DNA de urmărire
penală a fostului ministru de Inter-
ne, Gabriel Oprea. Zeci de persoane
s-au strâns în faţa Prefecturii, iar
după câteva ore, fostul ministru de
Interne, la îndemnul preşedintelui
Klaus Iohannis, a anunţat că demi-
sionează din Senat. „Vrem egalitate,
nu imunitate!!!”, au scandat bra-
şovenii în faţa Prefecturii.

Mobilizarea pentru protest s-a
făcut pe Facebook după ce, luni, se-
natorii au votat împotriva cererii
DNA privind urmărirea penală a lui
Gabriel Oprea sub acuzaţia de uci-
dere din culpă în cazul poliţistului
Bogdan Gigină. Cu doar câteva mi-
nute înainte de începerea protestelor
în marile oraşe din România, Gabriel
Oprea a postat pe contul de socia-
lizare o cerere de reluare a votului
din Senat. Vineri însă, preşedintele
Klaus Iohannis a declarat că sena-
torul Gabriel Oprea are posibilitatea
să demisioneze din Parlament pen-

tru a „detensiona situaţia”. Imediat
după declaraţia şefului statului,
Oprea a anunţat că demisionează.

„Nu mă ascund în spatele niciu-
nei imunităţi şi, la fel ca şi familia
Gigină, doresc adevărul despre acel
accident. Înţeleg că sunt opinii ju-
ridice divergente cu privire la posi-
bilitatea reluării votului. Prin
urmare, ca să nu mai existe vreo în-
doială, vă anunţ că demisionez din
Senatul României. Procedura, con-
form Regulamentului, se va realiza
săptămâna viitoare.”, e mesajul lui
Gabriel Oprea.

Prin demisie, Gabriel Oprea
renunță la imunitatea de care be-
neficiază în calitate de fost membru
al Cabinetului. În aceste condiții, o
nouă solicitare de încuviințare a ur-
măririi penale trebuie adresată
Președintelui României, în baza a
noi indicii pentru noi capete de acu-
zare, nicidecum tot pentru ucidere
din culpă.

Amelia Vulcu
Paula Păduraru

Protest la Braşov

Poteca fluturilor de pe Tâmpa

Investiţii la Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă

Reţeta săptămânii: Salată exotică
cu fasole şi carne de vită

.com

Iubitorii muntelui au un motiv
de bucurie. Poteca tematică „Flu-
turi şi flori” pe Muntele Tâmpa fost
inaugurată. 

Traseul are trei kilometri şi a fost
special amenajat pentru ca trecătorii
să afle totul despre fauna din zonă.
Pe Tâmpa există 975 de specii de
fluturi din totalul celor 4.000 din
România. 

Traseul poate fi străbătut în cel
mult două ore. Pe parcurs găsiţi mai
multe panouri de informare despre

speciile de fluturi de pe munte. Po-
teca tematică a fost amenajată de
Asociaţia Reanturopa şi Agenţia Me-
tropolitană Braşov. 

Proiectul a urmărit promovarea
biodiversităţii Ariei Protejate Mun-
tele Tâmpa prin realizarea unei po-
teci tematice. Peste 100 de voluntari
au luat parte la proiect. 30 dintre
aceştia au fost instruiţi să devină
ghizi. Proiectul „Zilele Ariei Protejate
Muntele Tâmpa” are o valoare totală
de 25.000 de lei.        M.S.
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La fiecare ploaie abun-
dentă, Braşovul devine o
mică Veneţie. În principal
din cauza canalizării în-
fundate, străzile oraşului
se inundă, iar circulaţia
maşinilor, dar şi a pieto-
nilor devine un calvar. 

După ploile din ultimul
timp, autorităţile locale au
 început să lucreze intens la
decolmatarea zonelor cu pro-
bleme. Primăria Braşov şi

Compania APA vor face in-
vestiţii pentru a reduce sau
chiar stopa riscul de inundaţii.
Zonele critice ale oraşului,
cum ar fi Stadionul Tineretu-
lui şi intersecţia Bulevardului
Gării cu Victoriei, sunt pri-
mele vizate. 

Primele lucrări la
canalizarea oraşului

Pe lângă lucrările de decol-
matare în zonele Gării şi
 Stadionului, se lucrează la

montarea unor noi guri de co-
lectare pe strada Hărmanului,
sub pasajul de cale ferată de
la intrarea în Craiter. La ca-
pătul dinspre cartierul Barto-
lomeu, spre strada Mihai
Viteazul va fi amenajată o ri-

golă transversală care să preia
apa şi să o deverseze în cana-
lul Timiş. Pentru zona respec-
tivă, proiectul prevede şi
construirea unei reţele de ca-
nalizare de suprafaţă. 

M.S.

28 de artişti îşi vor prezenta crea-
ţiile culturale şi vor interacţiona di-
rect cu publicul. 13 locaţii din Braşov
vor găzdui acest eveniment, care se
va desfăşura pe 30 septembrie. 

Noaptea albă a galeriilor va în-
cepe la 7 seara şi se va termina la 4
dimineaţa. Este un eveniment cul-
tural care promovează arta contem-

porană românească. Vor exista trei
categorii de spaţii distincte: galerii
de artă, hub-uri creative şi spaţii al-
ternative. Intrarea la Noaptea Albă
a Galeriilor este liberă. 

Evenimentul se desfăşoară în nouă
oraşe: Bucureşti, Braşov, Arad, Baia
Mare, Cluj-Napoca, Iaşi, Craiova, Si-
biu, Târgu-Mureş şi Timişoara.  M.S.

Toate persoanele cu pro-
bleme pulmonare din Braşov
se pot trata de acum la noua
sală de kinetoterapie, inaugu-
rată la Spitalul de Pneumo. 

Recuperarea pulmonară
constă în exerciţii fizice efec-
tuate cu cu ajutorul unor apa-
rate speciale. Noua sală de
kinetoterapie se află la Pa-
vilionul I al Spitalului de
Pneumo. A costat aproape
5.000 de lei şi a fost amena-

jată cu fonduri
proprii ale unităţii
medicale. Pacien-
ţii cu diverse pro-
bleme pulmonare
se pot recupera
gratuit la această
sală, însă sub în-
drumarea unui
medic sau kineto-
terapeut. 

„Antrenamen-
tul fizic, până la

urmă, este cel mai impor-
tant în recuperarea pacien-
ţilor cu boli pulmonare.
Creşte semnificativ calita-
tea vieţii acestor pacienţi
şi îi ajută să se refacă mult
mai repede”, a declarat ma-
nagerul Spitalului de Pneu-
mo, medicul Dan Moraru. 

Proiect susţinut 
de Consiliul Judeţean

Toată documentaţia pentru
deschiderea sălii de kineto-
terapie a fost aprobată prin
Hotărâre de Consiliu Jude-
ţean. „Ca membru în Co-
misia de Sănătate, eu şi
colegii mei apreciem lucru-
rile pozitive şi constructive
pe care le identificăm în
unităţile din subordinea
Consiliului Judeţean. Mai
ales aceste investiţii, care
sunt realizate prin chibzui-
rea banului public şi vin în

interesul şi sprijinul pacien-
ţilor din judeţul Braşov”, a
precizat şi Andi Kadas
(foto), preşedintele Comisiei
pentru sănătate, protecţia co-
pilului şi a persoanelor adulte
din cadrul Consiliului Jude-
ţean Braşov. 

Până la sfârşitul acestui an,
de serviciile aparaturii de la
Spitalul de Pneumo vor be-
neficia, tot în regim gratuit,
şi pacienţii care nu vor fi in-
ternaţi în unitatea medicală. 

M.S.

Elevii pasionaţi de fotogra-
fie au un motiv de bucurie.
Pentru aceştia se va lansa pro-
iectul ZOOM Braşov, care
are ca obiectiv promovarea
oraşului prin intermediul
obiectivului camerei de foto-
grafiat. 

Orice elev din învăţământul
preuniversitar din municipiu
se poate înscrie la acest con-

curs. Proiectul ZOOM Bra-
şov va fi realizat de Fundaţia
Transilvania Expres, împreu-
nă cu Inspectoratul Şcolar Ju-
deţean. Activităţile proiectului
vor cuprinde întâlniri cu ar-
tişti, oameni de cultură, foto-
grafi profesionişti braşoveni,
dar şi o expoziţie a celor mai
bune 30 de lucrări ale elevilor.
Concursul are trei secţiuni:

Braşovul Urban, Braşovul,
oraş rebel şi Braşovul verde! 

Pe 9 noiembrie, la Sala Pa-
tria, vor fi desemnaţi câştigă-
torii şi va fi organizat un
vernisaj care va cuprinde cele
mai bune fotografii. Proiectul
are o valoare totală de 41.000
de lei, iar 33.000 lei este suma
asigurată de la bugetul local. 

M.S.

Noaptea albă a galeriilor
ajunge, în premieră, la Braşov

Ajutoarele alimentare de la Uni-
unea Europeană rămase pe stoc vor
fi redistribuite. Direcţia de Servicii
Sociale Braşov va împărţi produsele
tot către persoanele care au primit
aceste ajutoare în perioada iunie –
septembrie. 

Fiecare beneficiar va primi două
cutii identice cu cele ridicate iniţial.
La ridicarea pachetelor, beneficiarii
trebuie să aibă la ei actul de identitate
în original şi copie. Pentru persoanele

care nu se pot deplasa, cei care ridică
pachetele trebuie să aibă o împuter-
nicire scrisă de mână, dar şi buletinul
beneficiarului şi al persoanei împu-
ternicite, original şi copie. 

Distribuirea pachetelor cu alimen-
te se va face în zilele lucrătoare, între
orele 8.30-15.30 (în zilele de joi între
orele 8.30-17.00), la depozitul aflat
în incinta sediului Direcţiei de Servicii
Sociale, situat pe strada Panselelor,
la numărul 23.      M.S.

Se împart din nou ajutoarele

18 braşoveni se află 
în arest la domiciliu

De la finalul acestui an, călătoria
cu taxiul s-ar putea scumpi. Compania
Bratax a cerut Primăriei Braşov ma-
jorarea tarifului pe kilometru. Solici-
tarea va fi analizată de comisia de
specialitate în perioada următoare. 

În prezent, tariful pe timp de zi
este de 1,73 lei/km şi 1,93 lei/km
pe timp de noapte. Un operator de
taxi a cerut municipalităţii să ma-
joreze tariful la 1,99 lei/km ziua şi
la 2,2 lei/km pe timp de noapte.
Operatorul respectiv are 38 de au-
toturisme în parcul auto propriu şi
alte 78 ale colaboratorilor. Până în

prezent, Primăria Braşov a eliberat
peste 14.000 de autorizaţii de taxi-
metrie. 

„Cei de la Bratax au depus la Pri-
mărie o solicitare prin care ne anunţă
că doresc majorarea tarifului. Această
solicitare va fi analizată în comisia
de specialitate şi dacă totul este în
regulă atunci va primi aviz favorabil”,
a menţionat Sorin Toarcea, purtă-
torul de cuvânt al Primăriei Braşov.
La sfârşitul anului trecut s-a aplicat
ultima majorare, de la 1,53 lei/km,
la 1,73 lei/km ziua şi de la 1,73
lei/km la 1,93 lei/km noaptea. M.S.

Călătoria cu taxiul ar putea fi 
şi mai scumpă la Braşov

Fotografiile cu Braşovul pot fi câştigătoare

.com

Ce măsuri vor lua autorităţile
pentru ca ploile să nu mai facă
ravagii în Braşov

Andi Kadas
preşedintele Comisiei pentru sănătate CJ

Colegiul Naţional Uni-
rea intră în reparaţii capi-
tale. Corpul A al unităţii
de învăţământ va fi reabi-
litat în totalitate. Lucrările
vor dura 12 luni,  iar
 investiţia de aproape 7 mi-
lioane de lei va fi supor-
tată de Primăria Braşov.
27 de săli de clasă sunt

în corpul A, iar elevii de
aici vor fi mutaţi în alte
săli. Vor fi lucrări de rea-
bilitare atât la interior, cât
şi la exterior. Vor fi supli-
mentate şi grupurile sani-
tare, dar vor fi refăcute şi
toate instalaţiile electrice. 

Cea mai importantă
parte a proiectului de rea-

bilitarea este realizarea
liftului exterior. Acesta va
putea fi folosit de elevi,
profesori, dar şi persoane
cu dizabilităţi. 

Colegiul Naţional Uni-
rea a fost înfiinţat în anul
1898, iar în 2004 a primit
titlul de şcoală europeană. BBBB

M.S.

Colegiul Naţional Unirea, la standarde europene

18 braşoveni sunt în acest mo-
ment în arestat la domiciliu, iar 148
sub control judiciar. În ultima lună,
oamenii legii au efectuat sute de
controale la domiciliile persoanelor
arestate, pentru a verifica dacă res-
pectă condiţiile impuse de lege. 

În luna august a încetat supra-
vegherea pentru 16 persoane aflate

sub control judiciar şi 4 în arest la
domiciliu, însă, alte 16 persoane au
intrat sub supraveghere 6 în arestate
la domiciliu şi 10 sub control judiciar. 

Luna trecută, poliţiştii au sesizat
instanţele de judecată cu privire la
14 cazuri de încălcări ale obligaţiilor
persoanelor aflate sub supraveghere. 

M.S.

PREVENIREA ESTE RESPONSABILITATEA FIECĂRUIA

ALEGE SĂ TE IMPLICI!

„Săptămâna prevenirii crimina-
lităţii” se derulează în judeţul nostru,
în perioada 26 – 30 septembrie. Po-
liţiştii braşoveni vor organiza, în fie-
care zi a săptămânii, activităţi pe
diverse domenii de prevenire: a
 delincvenţei juvenile, a victimizării
 minorilor, a infracţiunilor contra pa-
trimoniului, a infracţiunilor cu
 violenţă, dar şi acţiuni care vizează
siguranţa rutieră. 

Activităţile de prevenire urmăresc
informarea populaţiei cu privire la
fenomenele infracţionale care se
manifestă la nivelul societăţii, pre-
cum şi promovarea măsurilor de
protecţie adecvate. Implicarea
 comunităţii braşovene, alături de
poliţişti, în prevenirea criminalităţii
poate asigura un climat în care sen-
timentul de siguranţă să primeze,
spun oamenii legii. 

Recuperare pentru pacienţii de la Pneumo



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
⚫ Vând apartament cu 2 camere
confort 1, decomandat, spaţios
52 mp, situat în Astra, Calea Bu-
cureşti, etaj intermediar, bloc de
cărămidă, călduros, cu ziduri
groase, dotat cu centrală termică
proprie, gresie, faianţă, parchet,
termopan la toate camerele in-
clusiv la balcon care este lung de
aprox 10 m şi acoperă toată la-
tura exterioară a apartamentului,
uşă metalică. Are deasemenea şi
cămară cu aerisire, preţ 49.000
euro negociabil. Telefon:
0747.771.523
⚫ Vând apartament compus din
2 camere, decomandat, în Cen-
trul Civic, Bd M. Kogălniceanu
apropiere de Camera de Comerţ,
situat la etajul 3/8. Apartamentul
este renovat recent dispune de:
centrală termică, termopan, uşă
metalică, parchet, gresie, faianţă,
se vinde mobilat + utilat, este în-

sorit, luminos şi foarte spaţios,
preţ 59.900 euro. Telefon:
0747.771.523

CASE
⚫ 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
⚫ Vând vilă construcţie nouă în
Tractorul zona de vile,P+M com-

pusă din living, bucătărie, 2 dor-
mitoare, 2 băi şi terasă, cu toate
dotările moderne gresie, faianţă,
parchet, termopan, centrală ter-
mică proprie, construcţia este tip
„duplex”, din cărămidă şi are cur-
te proprie mică. Preţul este
59.900 euro. Tel: 0731.833.260

TERENURI
⚫ Vând teren intravilan pentru
construcţii de locuinţe P+1+M
în Sânpetru zona LIVADĂ între
Sânpetru şi Hărman, PUZ apro-
bat, Certificat de Urbanism, par-
cele pentru casă cu diverse
suprafeţe, utilităţile sunt aproape,
drum cedat, privelişte frumoasă,
intabulat cu extras CF, Preţ/

PARCELĂ începând de la 5.900
euro (15.5 euro/mp ). Se acceptă
şi PLATA ÎN RATE. IDEAL
INVESTIŢIE. Tel: 0747.771.523

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 foar-
te liniştită, se oferă şi loc de
 parcare. Preţ 280 euro/lună ne-
gociabil. Tel: 0731.833.260

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

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

TELEFON:DATE DE APARIŢIE:
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Imobiliare

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

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

26 septembrie – 2 octombrie
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

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

Numărul de apariţii se completează în  căsuţa
special prevăzută.

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

➭ Redacţia nu-şi asumă răspunderea 
pentru conţinutul anunţului.

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

Magazine Rapid:
J Str. Gării, nr. 32

intersecţia cu
Hărmanului

J Str. Dacia, nr. 69
J Str. Privighetorii

J Str. Gospodarilor
J Str. Barbu

Lăutaru
J Str. Zizinului, nr. 4
J Str. Toamnei, nr. 1
J Str. Crinului, nr. 1

Sediul BraşovTV:
J Bd. Mihail

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

Locaţii de preluare a taloanelor de mică publicitate

✄



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

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

⚫ Particular execut zugrăveli, re-
paraţii, izolaţie case, parchet, fa-
ianţă, gresie, glet, electrice,
sanitare. Telefon: 0721.468.578
⚫ Execut jaluzele exterioare din
mase plastice 50 lei/mp, jaluzele
de aluminiu 60 euro/ mp, plase
de ţânţari, perdele verticale,
uşi pliante, lambriuri.  Telefon:
0743.161.249 sau 0744.505.149
⚫ ATELIERUL DE  REPA-
RAŢII de pe Str. Aurel Vlaicu
nr. 4 (colţ cu Bd. Griviţei) în  curte
cu magazinul „Bazar” prestează
servicii de diagnosticare şi reparaţii
ale echipamentelor de tip electro-
casnic (FRIGIDERE, MAŞINI
DE SPĂLAT, cuptoare mi-
crounde, aspiratoare, etc), pentru
persone fizice şi so cietăţi comer-
ciale.  Telefon: 0268.708.946;
 Mobil: 0758.107.102.  Vă aştep-
tăm!!

⚫ La Magazinul BAZAR  cum-
peri un produs MAŞINĂ de spălat,
COMBINĂ sau LADĂ frigorifică
RETUR sau SECOND HAND
import Germania, şi primeşti RE-
DUCERE 10% dacă aduci pro-
dusul vechi la schimb. Ne găsiţi la

str. Aurel Vlaicu nr. 4, Braşov
(intersecţia cu Griviţei, lângă
 Synevo). VĂ AŞTEPTĂM cu o
diversitate mare de produse!!!
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Angajări

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

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

în câmp electrostatic
● Operatori linie de zincare

electrochimică
● Ambalatori produse finite
● Muncitori necalificaţi 
● Agent pază

ANGAJEAZĂ

Companie specializată în producţia
de confecţii metalice ușoare, 

Relaţii la telefon 0730 210 570
Trimiteţi CV-ul la

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

str. Orizontului nr. 3
(la ieşirea din oraşul Braşov, 

cartier Tractorul)

Servicii

SCUTECE
nr. 2 – 17 buc. 
nr. 3 – 15 buc. 
nr. 4 – 13 buc.
nr. 5 – 11 buc.

CEL MAI MIC
PREŢ DIN ORAŞ

9,98
lei

Ne găsiţi în Braşov str. Olteţ nr. 36,
str. Zorilor nr. 5, Valea Cetăţii nr. 15,

în Codlea str. Măgurii nr. 3,
în Râşnov str. Republicii nr. 10,

în Zărneşti str. Tiberiu Spârchez nr. 7

ASASELL INTERIOR DESIGN 

angajează muncitori
calificaţi şi necalificaţi

în construcţii
Salariu între 1.600 şi 2.500 lei

Relaţii la telefon:
0754.866.419

Electrocasnice

Diverse

Vineri, 30 septembrie 2016, ediţia
aniversară a Nopţii Albe a Galeriilor
creează o hartă a artei contemporane şi
a celor mai noi tendinţe de pe scena ar-
tistică locală şi internaţională, în zece
oraşe din România. 

Cu ocazia ediţiei #10, Noaptea Albă
a Galeriilor - NAG, proiect iniţiat şi or-
ganizat de Asociaţia Ephemair, îşi extinde
programul nocturn în galerii de artă,
spaţii alternative, huburi creative şi ate-
liere de artist din alte nouă oraşe. Astfel,
alături de Bucureşti, vor avea loc expoziţii
şi evenimente dedicate artei contem-
porane în Arad, Baia Mare, Braşov, Cluj-
Napoca, Iaşi, Craiova, Sibiu, Târgu Mureş
şi Timişoara. 

Pentru a evidenţia profilul cultural
al celor nouă oraşe invitate, în Bucureşti,
una dintre expoziţiile principale, realizată
cu sprijinul Administraţiei Fondului Cul-
tural Naţional şi al Ministerului Culturii,
va prezenta într-un spaţiu nou zece pro-
iecte curatoriale având drept invitaţi cu-
ratori şi artişti din oraşele partenere NAG
2016.

De asemenea, se va iniţia un program
adresat unui grup de specialişti străini
din domeniul artei contemporane, cărora
li se va oferi un contact direct cu scena
artistică din România şi care, timp de
trei zile, vor putea interacţiona cu tinerii
artişti emergenţi. 

Eveniment Facebook: https://www.fa-
cebook.com/events/1755166281429187/ 
http://noapteagaleriilor.ro/
https://www.facebook.com/noapteaga-
leriilor/ 

Despre NAG
Noaptea Albă a Galeriilor a fost primul

eveniment cultural nocturn din România
după Noaptea Muzeelor şi primul eve-
niment din ţară care a atras atenţia ma-
relui public asupra artelor contemporane
şi a tinerilor artişti, reunind, printr-un
program complex şi dinamic, toate ti-
purile de manifestări artistice - pictură,
desen, sculptură, grafică sau new media,
fotografie, video, performance, muzică,
dans, teatru, design etc. În Bucureşti,
Noaptea Albă a Galeriilor a generat o
hartă în care a fost făcută vizibilă infra -
structura dinamică a spaţiilor ce găzdu-
iesc evenimente de artă contemporană.

De-a lungul celor nouă ediţii desfă-
şurate până în prezent, Noaptea Albă a
Galeriilor a pus bazele unei platforme
de promovare a artei contemporane şi
a tinerilor artişti români, atât prin încu-
rajarea contactului dintre artişti şi galerii
sau spaţii dedicate artei contemporane,
cât şi prin prezentarea artiştilor unui pu-
blic extins, căruia îi oferă în fiecare an
oportunitatea de a descoperi arta ge-
neraţiei din care face parte.  

ORGANIZATOR: Asociaţia Ephemair
ORGANIZATOR LOCAL: Asociaţia Artburg
SPONSOR PRINCIPAL: BRD-Groupe So-
ciété Générale
CU SPRIJINUL: Administraţia Fondului
Cultural Naţional, Ministerul Culturii,
ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului
Bucureşti, Primăria Municipiului Bucu-
reşti, Bucureşti Capitală Europeană a
Culturii 2021, Institutul Cultural Român,
MARe - Muzeul de Artă Recentă

Pe 30 septembrie, Noaptea Albă a Galeriilor creează 
o hartă a artei contemporane în 10 oraşe din România

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



În etapa a noua din
Liga a doua, FC Braşov
a câştigat cu scorul de
4-2 (2-0) jocul din de-
plasare cu ACS Ber-
ceni. Pentru trupa
condusă de Cornel Ţăl-
nar au marcat Paul Ia-
cob (9’), Cătălin Stan
(12’), Petre Goge (49’)
şi Laurenţiu Manole
(90’+2). Pentru gazde
au înscris Grumăzescu
(79’) şi Ferariu (90’+4). 

În urma acestui rezul-
tat, FC Braşov rămâne
neînvinsă în acest sezon
iar în runda următoare
va primi vizita formaţiei
Chindia Târgovişte.
Galben-negrii au acum-
lat 21 de puncte în cla-
sament.
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Trupa lui Lacroix s-a încli-
nat pe propriul teren în faţa
celor de la Ferencvaros Buda-
pesta şi a pierdut şi derby-ul
cu Sprot Club Miercurea Ciuc
din deplasare. 

Spectacol cu final neaşteptat
Corona Wolves Braşov şi

Ferencvaros Budapesta au
oferit un spectacol de zile mari
pe gheaţa patinoarului olimpic
din Braşov. În faţa unui public
numeros, trupa condusă de
fostul antrenor al Coronei,
suedezul Greg Lindqvist, s-a
impus cu scorul de 5-3 (0-1,
3-0, 2-2). „Lupii” lui Martin
Lacroix au deschis scorul în
prima repriză prin reuşita
semnată de Tomas Klempa,
care a reluat în poartă un puc
respins de goalkeperul oaspe-
ţilor după un şut al lui McDo-
nald. În partea secundă Gliga
şi compania l-au făcut mare
pe Sevela, iar băieţii lui Lin-

dqvist au profitat aproape de
orice oportunitate de a marca.
Jabornik, fostul fundaş al Co-
ronei, Hietamaki şi Tendler
au făcut ca după 40 de minute
de joc tabela să arate scorul
de 3-1 în favoarea echipei din
Budapesta.

Cinci minute de speranţă 
„Lupii” au început în forţă

ultima treime şi în doar cinci
minute au reuşit să restabi-
lească egalitatea după golurile
lui Nagy Istvan şi Zsombor
Balasz. 

O nouă neatenţie în defen-
siva noastră a făcut ca Szappa-
nos să înscrie pentru Fradi şi
să ducă echipa maghiară din
nou în avantaj. McDonald şi
compania au încercat din răs-
puteri să egaleze, însă după ce
în ultimele două minute nu au
reuşit să fructifice o dublă su-
periorite, oaspeţii au scăpat pe
contraatac şi au marcat în poar-

ta goală prin Sumi. S-a termi-
nat 5-3 pentru Ferencvaros.

„Sunt fericit şi mă simt bine” 
La finalul partidei de la Bra-

şov, tehnicianul oaspeţilor,
suedezul Greg Lindqvist era
extrem de fericit pentru vic-
toria băieţilor săi. 

„Sunt foarte fericit cu cele
trei puncte câştigate azi. Am

avut multe penalizări dar to-
tuşi am reuşit să înscriem
două goluri în inferioritate
şi cred că acolo meciul a fost
oarecum decis. În prima re-
priză am jucat bine 5 la 5 dar
toate inferiorităţile ne-au
obosit. Corona este o echipă
bună, împotriva căreia se
câştigă greu. Mă bucur că
noi am reuşit, ceea ce mă

face fericit”, a
spus antrenorul
c e l o r  d e  l a
 F e r e n cv a r o s
 Budapesta, Greg
Lindqvist. 

„Este un re-
zultat dezamăgi-
tor pentru noi.
Am avut multe
superiorităţi din
care nu am reu-
şit să fructifi-
căm decât două.
Am fi putut mai
mult, mai ales la

ultima dublă superioritate
când am rămas 5 contra 3.
Am făcut multe greşeli, a
avut loc şi un blocaj emoţio-
nal al jucătorilor noştri dar
trebuie să recunosc că, în fi-
nal, Ferencvaros a jucat mult
mai bine decât noi şi a meri-
tat victoria”, a spus la finalul
jocului, tehnicianul „lupi-
lor”, Martin Lacroix.

„Lupii” au pierdut şi la Ciuc 
Corona a pierdut şi derby-

ul cu Sport Club Miercurea
Ciuc. Ciucanii s-au impus cu
scorul de 4-2 (1-0, 1-1, 2-1).
Pe patinarul Vakar Lajos, gaz-
dele au deschis scorul după
12 minute prin Papp Sza-
bolcs. În repriza secundă sco-
rul a devenit 2-0 pentru
ciucani după reuşita semnată
de Zsombor Molnar, dar „lu-
pii” au redus din handicap
prin Ian McDonald. În ultima
treime Aleksei Alekseev şi
Colin Mcintosh au rezolvat
meciul, iar golul lui Klempa
din finalul jocului nu a făcut
altceva decât să reducă din
proprţiile scorului. În urma
acestui rezultat Corona Wol-
ves Braşov a coborât pe po-
ziţia a opta în clasamentul
Ligii Mol, iar luni de la ora
18.30 elevii lui Martin La-
croix vor primi vizita maghia-
rilor de la Ujpest.  

„Lupii” au rămas fără colţi

Fosta jucătoare a naţiona-
lei României, Mihaela Ti-
vadar, a semnat un contract
pe un sezon cu opţiune de
prelungire pentru încă unul,
cu formaţia Corona Braşov.
Tivadar care a mai evoluat
pentru trupa de sub Tâmpa
în perioada 2004-2006, este
încântată de faptul că a sem-
nat cu gruparea condusă de
Mariana Tîrcă şi Dumitru
Berbece. 

„Chiar vorbeam cu cine-
va şi spuneam că singurul
tricou pe care nu-l mai am
este cel de la Braşov, aşa că

acum am venit să-l iau. Mă
bucur foarte mult că mă în-
torc aici unde m-am simţit
foarte bine şi unde am avut
rezultate foarte bune. Aici
am fost apreciată şi de câte
ori m-am întors au fost oa-
meni care m-au abordat şi
care m-au felicitat şi mi-au
urat succes. Sunt convinsă
că putem face lucruri fru-
moase aici şi că vom avea
rezultate foarte bune”, a de-
clarat Mihaela Tivadar. Noul
inter al Braşovului şi-a înce-
put cariera la Cluj iar apoi a
jucat la Rulmentul Braşov,

Oltchim Râmnicu Vâlcea,
Elda Prestigio, HCM Ro-
man,  Universitatea Jolidon
Cluj, SCM Craiova, CSM
Bucureşti şi CSM Ploieşti. 

Tivadar care va purta nu-
mărul 11 la Corona, a jucat
102 meciuri la echipa naţio-
nală, alături de care a cucerit
argintul la Campionatul
Mondial din Rusia din 2005
şi bronzul la Campionatul
European din Danemarca şi
Norvegia din 2010. Oficialii
formaţiei de sub Tâmpa ne-
gociază în aceste zile şi cu
un pivot.    

Hărmanul este pe podium
În runda a patra din liga a

treia, formaţia AFC Hărman
a câştigat în deplasare meciul
cu Sport Club Bacău cu sco-
rul de 2-0. Pentru trupa con-
dusă de Claudiu Ionescu a
punctat Avram de două ori.
În urma acestui rezultat, for-
maţia braşoveană a acumulat
9 puncte în clasament şi ocu-
pă poziţia a doua în seria I,
la egalitate de puncte cu li-
derul Atletico Vaslui. Cea-
laltă reprezentantă a

Braşovului, Olimpic Cetate
Râşnov a pierdut pe propriul
teren cu scorul de 1-0 (0-0)
meciul disputat în compania
celor de la Metalosport Ga-
laţi. În urma acestui rezultat,
elevii lui Dan Bona rămân pe
poziţia a 11-a cu trei puncte. 

„Am făcut un meci foarte
bun, am dominat jocul, dar
am ratat foarte mult. Am în-
tâlnit una dintre echipele ce
trag la promovarea, dar le-
am pus mari probleme. Din

păcate am primit gol în mi-
nutul 86, în urma unei exe-
cuţii de excepţie. Am pus la
punct o echipă care încet,
încet va arăta un fotbal tot
mai bun şi cu siguranţă în
etapele următoare vom stân-
ge şi puncte”, a declarat an-
trenorul râşnovenilor, Dan
Bona. În runda următoare,
Râşnovul va juca în deplasare
contra formaţiei CS Avântul
Valea Mărului, în timp ce
AFC Hărman va sta. 

„Olimpicele” au pierdut la Târgovişte
Olimpia CSU Braşov a

pierdut ambele jocuri ami-
cale dsputate în weekend la
Târgovişte. 

În primul meci, CSM Târ-
govişte s-a impus greu cu
scorul de 56-52. Pentru trupa
condusă de Dan Calancea,
Nenad Marinkovic şi Miruna
Crasnic cea mai bună jucă-
toare de pe teren a fost
Adrienne Webb care a înche-
iat jocul cu 19 puncte mar-
cate şi 9 recuperări. Pesovic
a reuşit 10 puncte, iar sărbă-

torita zilei, Alina Crăciun a
înscris 9 puncte. Higgins a
terminat partida de la Târgo-
vişte cu 7 puncte înscrise şi
10 recuperări, iar lista mar-
catoarelor a fost completată
de Houser cu 5 puncte şi
Ghizilă cu două. 

Olimpia CSU Braşov nu a
reuşit să le învingă pe fetele
de la CSM Târgovişte nici în
meciul al doilea. Ba mai
mult, „olimpicele” au fost în-
vinse clar cu scorul de 81-63
(19-14, 20-9, 29-25, 13-15). 

Pentru trupa de sub Tâm-
pa au punctat: Pesovic 17
puncte (5 recuperări), Hou-
ser 11 puncte, Webb 9 punc-
te (7 recuperări), Higgins 8
puncte (7 recuperări), Ghi-
zilă 6 puncte, Alina Crăciun
şi Dora Ardelean câte 4
puncte fiecare, Maria Fera-
riu şi Andra Haas câte 2
puncte fiecare. 

Olimpia CSU Braşov va
debuta în campionat pe 1 oc-
tombrie împotriva formaţiei
CS Municipal Satu Mare.

Corona Wolves Braşov a pierdut două jocuri în două zile
în Liga Mol şi a coborât pe poziţia a opta a clasamentului

Transfer important la Corona

.com

Victorie fără emoţii

foto Bogdan Balas



2016 11COMUNITATE

Viaţa noastră politică din ultimii ̓ jde
ani se tot desfăşoară între comic şi tra-
gic. De la tragicul de odinioară s-a
transformat în vesel-trist, într-un fel de
râsu’-plânsu’. Comparabilă transfor-
mare cu imaginea „savantei” de dinain-
te de... consoarta To’arşului, care, unul
dădea din mână şi cealaltă îşi etala cu
mândrie cocul celebru. Marele ei merit,
bârfeau bancurile iepocii era că reuşise
„să transforme” industria cocso-chimică
în industrie... chixo-comică. O imagine
emblematică mi-a rămas, cu două per-
sonaje, poate cele mai importante dis-
tribuite în roluri naţionale în „România
ca spectacol”. Doi lideri care s-au con-
fruntat, fie comic, fie aproape tragic,
desigur dramatic, în ultimii 10-15 ani,
în interiorul aceluiaşi sistem, învârtite
pe scenă şi distribuite în roluri de ace-
iaşi câţiva păpuşari miliardari. Năstase
şi Băsescu, „Băstase şi Năsescu”, dacă
vrem să glumim. 

Unul, sobru, morgă universitară, pre-
ţios europeană şi mondială, şcolit, puţin
arogant, cu obraz subţire... şi celălalt,
maidanez, hăhăitor, şmecher la vedere,
pus pe harţă şi pe trântă, gonflat în im-

agine drept autoritarist. După ce era s-
o ia pe coajă cu înmormântarea flotei
navale-comerciale, pentru care oriunde
în lumea asta se poate plăti cu vârf şi
îndesat pedeapsa, puşlamaua s-a căţărat
pe eleganţa celuilalt, care n-a vrut să
ordone băgarea lui la puşcărie, ca să
nu se deschidă „cutia Pandorei”. Apoi,
a deschis-o el şi acum beneficiază, asta-
i viaţa, şi el de şurlicăile scăpate pe
afară şi neîmblânzite, care încă mai as-
cultă de dresoarea DNA, cu binom cu
tot. 

Băsescu l-a învins pe Năstase cu aju-
torul aceloraşi oameni care l-au trădat
pe fostul premier şi drept spectacol ne-
a tras un plâns aproape de umărul scrâş-
nitorului Stolojan, ca să ne convingă
ce sentimental e el. Celălalt, alungat
din politică prin „meandrele justiţiei”
era să plece din această lume cu un
glonţ pe care şi l-a tras singur în cap.
Asta a fost „România ca spectacol” al
„sistemului ticăloşit”, în scena pe care
eu am numit-o „de la plânsul lui Bă-
sescu, la glonţul lui Năstase”... 

Al naibii sistem ticăloşit se răzbună
acum taman pe cel care l-a urcat pe

cele mai înalte culmi şi l-a investit cu
gradele militare maxime. Cel care şi-
a vânat cu SRI-DNA adversarii politici
şi nepolitici. Acum roata s-a întors şi
mecanismele koveşite îl mestecă pe
„inventator” în acest „malaxor”. După
ce i-au luat fratele, pe bune, se vede de
la o poştă, după ce i-au luat-o pe prima
Elenă şi au tăvălit-o de i-a plăcut şi ei,
după ce i-au luat şi ginerele, acum
„sfânta” dreptate a sărit pe fostul pre-
şedinte şi mai la sentiment. „Vor s-o
aresteze pe Ioana şi o voi apăra!”. Foar-
te frumos, părinteşte vorbind. Şi nu-i
doresc nimănui să aibă parte de asta.
Dar, de ce nu au fost apărate institu-
ţional vorbind de către fostul preşedinte
şi valorile justiţiei, transformată în pros-
tituată de lux? Are şefa DNA ceva cu
fostul preşedinte? A primit ordin „să-
l facă”? Actualul preşedinte are vreo
implicare în asta? DNA-ul mai este
„orientat” de SRI? Sunt doar întrebări.
În timp ce răspunsurile se joacă pe sce-
nă. Vom vedea ce va urma în preajma
acestor alegeri. România ca spectacol
continuă... şi nu doar online...

Ion Mânzală

Berbec
(21.03 – 19.04) 
Iubire. Liniştea conjugală este asi-
gurată de relaţia caracterizată de
devotament.
Sănătate. Stomacul e parcă mai sen-
sibil, însă nu aveţi de gând să res-
pectaţi vreo dietă. Bani. O surpriză
din partea unei rude vă dă senzaţia
de stabilitate financiară.
Taur (20.04 – 20.05)
Iubire. Veţi deţine frâiele puterii de
a decide în relaţiile de iubire. 
Sănătate. Vă pot sâcâi boli trenante,
ce nu sunt grave, dar par destul de
supărătoare.
Bani. Vor putea apărea comisioane
urgente, ce vă restabilesc bugetul
personal.
Gemeni (21.05 – 21.06)
Iubire. Persoana iubită se simte ex-
clusă şi puteţi avea neplăceri majo-
re.
Sănătate. Pentru unii nativi, tulburări
de circulaţie periferică sau palpitaţii
cardiace. Bani. Înregistraţi pierderi
de fonduri, dar vă salvează un bun
partener de afaceri.
Rac (22.06 – 22.07)
Iubire. Este necesar să faceţi o schim-
bare sentimentală în viaţa dvs.
Sănătate. Nu aveţi motive deosebite
de îngrijorare.
Bani. Pragmatismul dv. nu vă lasă
să luaţi decizii care v-ar afecta câş-
tigurile. 
Leu (23.07 – 22.08)
Iubire. Celibatarii doresc să se căsă-
torească cu persoane prospere din
străinătate. Sănătate. Sunteţi pre-
dispus să vă agitaţi sau să mâncaţi
exagerat de mult 
Bani. Vă puteţi bizui pe partenerul
de cuplu, dacă e suficient de pros-
per.
Fecioară (23.08 – 22.09)
Iubire. Veţi ieşi cam ciufulit dintr-o
relaţie în care veţi primi lecţii de
amor.

Sănătate. Încercaţi să vă impuneţi
un program de viaţă şi mai rela-
xant. 
Bani. Vă puteţi rotunji veniturile
şi prin activităţi care nu vă prea

plac.
Balanţă (23.09 – 23.10)
Iubire. Persoana iubită nu vă ajută,
aşa că vă bazaţi pe forţele proprii.
Sănătate. Apar tot felul de disfuncţii
şi colici abdominale pe care nu le
luaţi în seamă.
Bani. Prietenii vă ajută prin prezenţă
şi uită să vă plătească datoriile.
Scorpion (24.10 – 22.11)
Iubire. Înregistraţi un erotism excesiv,
iar sexualitatea e la maximum!
Sănătate. Pot apărea blocaje de ener-
gie, dureri de gât, din oboseală. 
Bani. E posibil ca toate cheltuielile
dv. să depăşească veniturile.
Săgetător (23.11 – 21.12)
Iubire. Unii celibatari trăiesc poveşti
de iubire. 
Sănătate. Puteţi să faceţi excese ali-
mentare deoarece nu sunteţi pre-
dispus la îngrăşare.
Bani. Declaraţi fără reţinere tuturor că
nu mai aveţi niciun fel de economii.
Capricorn (22.12 – 20.01)
Iubire. Iritarea manifestată faţă de
persoana iubită se va transfera asu-
pra amicilor.
Sănătate. Există posibilitatea de a
avea disfuncţii hormonale.
Bani. Pentru moment, situaţia fi-
nanciară nu stagnează şi apar noi
parteneri.
Vărsător (21.01 – 19.02)
Iubire. Tot ce faceţi e motivat de foar-
te multă iubire şi pasiune.
Sănătate. Prea multă dragoste vă
poate extenua, iar energia vitală e
limitată. 
Bani. Cu cât succesele financiare sunt
mai mari, cu atât deveniţi mai al-
truist.
Peşti (20.02 – 20.03)
Iubire. Senzuali şi pofticioşi, vă im-
plicaţi în diverse aventuri sentimen-
tale.
Sănătate. Apar efecte dăunătoare,
din exces de zel, ambiţii sau frustrări
perene.
Bani. Nu aveţi suficient curaj pentru
a pune în practică toate ideile finan-
ciare. 

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 5 4
1 4 9
7 5

3 8
4 1 5 8 2 3

6 1
6 1

5 6 2
7 9 4

ZODIAC
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A semănat vrajbă, Băsescu culege furtună... 

.com

În România, în ultimii peste
20 de ani, au dispărut peste
1.300 de fabrici şi peste 1,5
milioane de locuri de muncă.
În perioada 1997-1999, Ro-
mânia a ajuns de la peste 6
milioane de locuri de muncă
la 4,5 milioane. 

„Trebuie luate măsuri ur-
gente, cu efecte imediate, dar
care să asigure şi stabilitate
pe termen lung. Pentru a eli-
mina decalajele din România
şi a asigura un nivel de trai
decent pentru un număr cât
mai mare de români, practic
pentru a creşte clasa de mij-
loc, PSD va înfiinţa Fondul

Suveran de Dezvoltare şi In-
vestiţii (FSDI). 

FSDI are drept obiective
reindustrializarea României,
finanţarea proiectelor stra-
tegice, diminuarea decalaje-
lor de dezvoltare dintre
regiuni şi din interiorul re-
giunilor, dezvoltarea sectoa-
relor competitive şi creşterea
gradului de absorbţie a fon-
durilor europene, Fondul ur-
mând să includă, într-o
primă fază, toate companiile
de stat profitabile. Se preco-
nizează ca, pentru început,
prin FSDI să se creeze peste
42.000 de noi locuri de mun-
că şi creştere a bugetului de
stat de peste 6 miliarde de lei. 

Vom asigura, astfel, locuri
de muncă bine plătite, creş-
tere economică sustenabilă,
resimţită direct în buzunarele
românilor, precum şi dez -
voltare echilibrată în toate
 regiunile  ţării” susţ ine
 preşedintele PSD Braşov,
 Marius Dunca (foto). 

Volum despre istoria Junilor
Cu siguranţă toţi am auzit de Junii

Braşovului, însă puţin ştiu istoria şi
tradiţiile acestora. Uniunea Junilor
din Şchei şi Braşovechi a lansat vo-
lumul „Tradiţiile Junilor”, care pre-
zintă una dintre cele mai importante
moşteniri culturale a vechii comu-
nităţi din Braşov. Lucrarea prezintă
viaţa, obiceiurile şi tradiţiile junilor
braşoveni încă de la sfârşitul secolului
al 18-lea, până în zilele noastre. Oda-
tă cu acest volum va fi lansat şi un
film documentar care va avea aceeaşi

denumire. „Încercăm prin acest vo-
lum să arătăm braşovenilor ce în-
seamnă noţiunea de june. Ce au făcut
junii de-a lungul timpului, ce-i re-
prezintă, ce-i caracterizează, care le
sunt valorile şi tradiţiile. Toate le pu-
teţi afla din acest volum”, a declarat
Alexandru Stănescu, autorul cărţii,
dar şi preşedintele Uniunii Junilor.
Volumul Tradiţiile Junilor are un tiraj
de 1.000 de exemplare şi costă 10
lei. Pentru aceast proiect, Consiliul
Local a alocat 10.000 de lei.     M.S.

Cea mai bună muzică
clasică ajunge la Braşov

Regal de muzică clasică în Braşov.
În perioada 27 septembrie – 2 oc-
tombrie va avea loc cea de-a 13-a
ediţie a Festivalului Musica Coro-
nensis. Concertele sunt programate
în mai multe locaţii din Braşov. Fes-
tivalul are ca scop promovarea mu-
zicii braşovene şi a artiştilor locali.
Biserica Neagră şi Turnul Alb sunt
două dintre locaţiile care vor găzdui
concerte din cadrul festivalului, câte
două în fiecare zi. 

Tinerii muzicieni braşoveni plecaţi
la studii în străinătate vor susţine,

anul acesta, în premieră, concerte la
Festivalul Musica Coronensis. Dragoş
este plecat la studii în Austria încă
din anul 2010. „E foarte important
pentru noi să participăm la aceste
evenimente pentru a socializa şi pen-
tru a cunoaşte oameni noi. Trebuie
să demonstrăm că astfel de festivaluri
se organizează şi pentru cei mai tineri,
ca noi”, a precizat Dragoş Dimitriu. 

Detalii despre toate concertele se
găsesc pe pagina oficială a eveni-
mentului: www.musica.coronensis.ro.
Intrarea la festival este gratuită.M.S.

Concertele de la Filarmonica
Braşov vor suna mult mai bine.
Asta deoarece municipalitatea
a achiziţionat pentru instituţie
un pian nou. 

Instrumentul muzical va fi
adus la Braşov, din Germania,
până la finalul lunii octombrie.
La începutul acestei săptămâni

a fost semnat contractul de achi-
ziţie pentru pianul cu coadă
 lungă, care va costa aproape
720.000 de lei. 

Filarmonica avea un singur
pian, vechi de 15 ani. Până acum,
singurul pian cu coadă lungă din
Braşov era la Universitatea Tran-
silvania.        M.S.

Prioritatea PSD: 
clasa de mijloc

Marius Dunca
preşedintele PSD Braşov

Instrument muzical pentru Filarmonica Braşov
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Raed Arafat, declaraţii la
Braşov despre cutremur

„Intervenţia la cutremur
nu este numai a statului,
a Guvernului central, nu
este numai a IGSU, înce-
pe cu omul de rând, cu
comunitatea, cu autori-
tăţile locale şi judeţene”

Prezent la Braşov secretarul
de stat în MAI Raed Arafat a

declarat că „interven-
ţia la cutremur nu este
numai a statului, a
Guvernului central, nu
este numai a IGSU,
 începe cu omul de
rând, cu comunitatea,
cu autorităţile locale
şi judeţene”. El a adău-
gat că, în mod normal,
forţa majoră vine din
partea Inspectoratului
General pentru Situaţii
de Urgenţă, dintre toate

structurile statului care intervin
în acest sens. 

„A fost un cutremur de 5,6
grade, conform datelor pe
care le-am primit. L-am sim-
ţit şi în Braşov şi a fost simţit
în mai multe zone din ţară,
din fericire fără pagube,
fără probleme deosebite. Noi,
în secunda în care a avut loc

 cutremurul, la nivelul MAI,
al IGSU, am început imediat
verificările, dacă au fost
probleme şi, bineînţeles, fie-
care Inspectorat pentru Si-
tuaţii de Urgenţă a fost
sunat şi întrebat şi urmărite
apelurile de urgenţă şi soli-
citările populaţiei. Bineînţe-
les, nu au fost probleme, dar
asta ne îndeamnă să rămâ-
nem pregătiţi. Cu tremurele
pot apărea oricând, poate
peste 20 de ani, poate peste
două minute, asta nu ştim”,
a afirmat responsabilul MAI. 

Secretarul de stat a partici-
pat sâmbătă, la Braşov, la un
ceremonial militar şi religios,
desfăşurat în centrul oraşului,
cu ocazia primirii Drapelului
de Luptă de către Inspectora-
tul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă „Ţara Bârsei”. +A.C.
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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 

Producţiile Braşov TV, pe frecvenţa Mix 2PROGRAM Braşov TV


