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TIRAJUL EDIŢIEI:

Coadă şi la Braşov de zeci de
metri pentru „Casa Verde”

Programul „Casa Verde” a stârnit o adevărată isterie
la Braşov. Sute de oameni au stat mai bine de 14
ore la coadă pentru a primi finanţarea de la stat.
Braşovenii, unii bătrâni şi bolnavi au aşteptat în
frig să le vină rândul. Prin programul „Casa Verde”
persoanele fizice şi juridice primesc finanţare de
la stat pentru a-şi monta panouri solare. Proiectul
a fost reluat după o pauză de cinci ani. Finanţările
nerambursabile diferă în funcţie de instalaţia mon-
tată. Pornesc de la 3.000 de lei şi pot ajunge până
la 8.000 de lei de persoană. Dosarele de finanţare
se pot depune la agenţiile de mediu din oraşele re-
şedinţă de judeţ până pe 24 octombrie. 66655M.S.

Pentru ei, destinul a hărăzit mult prea puţine zâmbete.
Lor, soarele le-a surâs, cu adevărat, de mult prea puţine ori.
Asta pentru că ochii lor n-aveau cum să-l vadă. Erau, de
prea multe ori, plini de lacrimi... Să fi uitat să zâmbească?
Aşa cum au uitat de ei cei care le-au dat viaţă, dar şi cei
cărora le-au dat viaţă... Pare că nimic nu se mai poate schim-
ba, deşi ei sunt, cu toţii, nevinovaţi. Condamnaţi la speranţă.
În fiecare secundă, în fiecare minut, în fiecare oră, în fiecare
zi, ca şi în ziua asta. În ziua în care noi, cei neuitaţi, ne
gândim deja la Moş Nicolae, la Moş Crăciun, la sărbători
cu zăpadă şi cu multe, multe zâmbete. 

„Să le întindem şi lor o mână, pentru cel puţin un zâmbet.
Cine sunt ei? Sunt copiii din centrele de plasament şi adulţii
instituţionalizaţi pentru care doresc, şi acum, să fie mai
bine, să le fie mai bine. Îndemn pe toată lumea să întindă
o mână. După o discuţie cu copiii mei, verdict: întindem
o mână!”, a explicat preşedintele Comisiei pentru sănătate,
protecţia copilului şi a persoanelor adulte cu handicap din

Consiliul Judeţean Braşov,
Andi Kadas (foto). 

Mai exact, cei doi copii vor
merge cu mama şi tatăl lor la
unul dintre centrele de copii din
Braşov şi vor dona din jucăriile
copilăriei lor, din hăinuţele lor,
din dulciurile lor (foto
jos). Asta pentru
cât mai multe
zâmbete. Şi
ceilalţi compo-
nenţi ai Co-
misiei pentru
s ă n ă t a t e ,
p r o t e c ţ i a
copilului şi
a persoa-

nelor cu handicap din Consiliului Judeţean Braşov
garantează că vor proceda la fel şi îi îndeamnă pe
toţi cei cu inimă mare să aducă zâmbete, cât mai
multe zâmbete pe feţele schimonosite de destin
ale copiilor şi adulţilor instituţionalizaţi. 

„Nu m-am născut nici consilier judeţean, nici
preşedinte de comisie. Sunt un om cu o familie
frumoasă şi vă rog, pe voi toţi, să opriţi timpul
pentru o clipă şi să vă gândiţi la ei, la cei care nu
vor fi niciodată ca noi. Într-un ungher al fiecărei
case există, cu siguranţă, o bucurie pentru bătrâ-
neţe sau o amintire din copilărie la care, pentru
zâmbete în plus, merită să renunţăm.Din păcate,
lista centrelor cu persoane instituţionalizate din
Braşov e lungă, dar fiecare om de acolo merită,
cu siguranţă, o mână întinsă.”, a mărturisit con-
silierul judeţean Andi Kadas.5detalii în pag. 3

Să nu-i uităm pe cei
condamnaţi la speranţă…

Să nu-i uităm pe cei
condamnaţi la speranţă…
O mână întinsă, cât mai multe zâmbete
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Şomajul este în scădere la Braşov.
Cel puţin aşa arată datele publicate
de Agenţia Judeţeană pentru Ocu-
parea Forţei de Muncă. Este a patra
lună la rând când se înregistrează
scăderi ale ratei şomajului. Agenţia
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Braşov anunţă pentru luna
septembrie o scădere cu 0,1% a ratei

şomajului în judeţ. De asemenea,
este a doua lună consecutivă când
rata se află sub pragul de 4%, ajun-
gând la 3,8%, faţă de 3,9% cât s-a
înregistrat în luna august. Numărul
total al şomerilor înregistraţi în evi-
denţele AJOFM Braşov la sfârşitul
lunii septembrie era de 9.633 per-
soane. R.I.

Şomaj în scădere la Braşov

Agenţia Judeţeană pentru Ocu-
parea Forţei de Munca are vacante
în acest moment 476 de locuri de
munca. Este vorba despre joburi
pentru toate categoriile de şomeri:
necalificaţi, calificaţi, fără studii, cu
studii medii sau cu studii superioare. 

476 de locuri de muncă sunt va-
cante, în lista Agenţiei Judeţene pen-
tru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov,
în această săptămână. Lista este des-
chisă de un post pentru administrator
public. Mai sunt şi alte locuri de mun-
că în administraţie. Se caută ins -

pector de specialitate în administraţia
publică, consilier în administraţia
publică, cinci consilieri instituţii pu-
blice, funcţionar administrativ, se-
cretar administrativ, referent de
specialitate în administraţia publică. 

Sunt vacante, de asemenea, cinci
posturi de contabili, dar şi câte un
post de biolog şi biochimist. De ase-
menea, sunt anunţate vacante şi 3
posturi de asistenţi medicali gene-
ralişti, o infirmieră. Se mai caută şi
un... baci montan, un cioban montan
şi un oier.        R.I.

476 de job-uri la Braşov 

Halloween-ul atrage de la an la
an tot mai mulţi turişti. Proprietarii
de pensiuni se întrec în tot felul de
oferte. Şi castelul Bran vine acul acesta
cu un program special pentru această
sărbătoare. Sărbătoarea Halloween
devine şi în ţara noastră un eveniment
tot mai profitabil, aproximativ 20%
din totalul clienţilor care pleacă în
vacanţe în această perioadă a anului
fiind interesaţi de sărbătoarea de im-
port. Bran este zona cea mai populară.

Pentruacces în Castel, tur nocturn cu
Vlad Ţepeş şi jocul Contelui Dracula,
costul unui bilet va fi de 50 de lei, iar
cei care vor să participe şi la petrecerea
„Halloween After Party”, organizată
într-un cort amplasat în Parcul Regal,
la poalele Castelului, preţul va fi de
150 de lei de persoană. Cazarea la
Bran în această perioadă pleacă de
la 300 de lei pe cameră. Preţul include
cazare şi masă festivă de Halloween,
în data de 29 octombrie.   R.I.

Oferte de Halloween Fiscul îşi face magazin online. Pe noua plat-
formă vor putea fi vândute toate mărfurile
confiscate. Preţurile de vânzare vor fi mai
mici faţă de cele din de magazinele obişnuite. 

Fiscul va scoate la vânzare pe Internet, la
preţuri mai mici chiar şi cu 50% decât cele
de pe piaţă, diferite produse confiscate de-
a lungul timpului, precum haine, încălţă-
minte, electrocasnice sau chiar maşini.
Conducerea ANAF recunoaşte că în prezent
că instituţia nu se prea descurcă cu vânzarea
produselor confiscate. Fiscul a primit gratuit,
un site de vânzare online şi treptat acesta va
fi umplut cu marfă.       R.I.

Magazin online
pentru Fisc

Tichete mai
multe pentru
Rabla Clasic 2016

Energia verde
scumpeşte curentul

Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
– Rabla Clasic 2016 va fi suplimentat cu aproape 2
mii de tichete electronice. Suma realocată în cadrul
programului este de 12 milioane de lei. În cei 12 ani
de când funcţionează Programul Rabla, a fost prima
dată când tichetele electronice au fost epuizate în mai
puţin de trei săptămâni, dar şi primul an în care Mi-
nisterul Mediului decide două suplimentări de buget.
După ce în luna iulie, programul a fost completat cu
4000 de tichete electronice, care s-au epuizat în doar
câteva zile, acum s-a decis o nouă alocare bugetară,
care acoperă circa 2.000 de tichete electronice. R.I.

Cel puţin asta susţin specialiştii ANRE care sunt de
părere că preţurile vor creşte imediat ce legea privind
susţinerea energiei verzi va fi modificată. Contribuţia
pe care o plătesc consumatorii finali pentru energia
regenerabilă, prin sistemul de certificate verzi, va
creşte în perioada următoare, după ce va fi modificată
Legea privind susţinerea energiei verzi. Afirmaţia a
fost făcută de vicepreşedintele Autorităţii Naţionale
de Reglementare în domeniul Energiei. El a refuzat
să precizeze cu cât va creşte factura la electricitate în
urma acestor modificări, însă, potrivit unor surse din
domeniu, contribuţia pentru energia regenerabilă
(certificatele verzi) ar urma să fie majorată de la 42
de lei pe MWh, cât este în prezent, la 52 de MWh. R.I.

Că avem una din cele mai
frumoase destinaţii de
vacanţă din Europa, o ştie
toată lumea. Zona Braşo-
vului a început să fie
 vânată de turişti de pe în-
treg mapamondul indi -
ferent de anotimp. Dar
oare reuşim să ne compa-
răm din punct de vedere
turistic cu alte staţiuni
montane din Europa? 

Preţurile pachetelor turistice
din Poiana Braşov cu siguranţă
sunt în topul celor din Europa.
Dar oare din punct de vedere
al calităţii serviciilor, al dez-
voltării turistice ne ridicăm la

acelaşi nivel? Iată cum se vede
de la Bucureşti situaţia de la
Braşov. „Braşovul se vede ca
multe alte locuri din tara cu
resurse uriaşe, din fericire cu
mulţi paşi făcuţi, dar în con-
tinuare cu lipsa de dialog co-
erent. Mai avem foarte mult
de muncă”, a declarat Anca

Pavel – preşedin-
te ANT. Când
vine vorba despre
turism nu este su-
ficient să ne mul-
ţumim doar cu
cifrele crescute al
numărului de tu-
rişti care vin în
Braşov. Trebuie

să descoperim potenţialul lo-
cului care trebuie exploatat ca
atare. „Ca număr de turişti
Braşovul este al doilea după
Bucureşti, mă bucur să vad
că Braşovul aduce noi pro-
iecte, este nevoie de hoteluri
noi. Braşovul are toate şansele
să fie un pol serios al turis-

mului  romanesc”, a declarat
preşedinte Federaţia Industriei
Hoteliere din România. 

Turismul creează locuri de
muncă, are o contribuţie ma-
joră financiară la bugetele lo-
cale, turismul ajuta în
dezvoltarea afacerilor mici in-
diferent de domeniul de acti-
vare. Toate astea, dacă
turismul este făcut ca la carte.
În sprijinul acestor proiecte de
viitor vin şi cei de la Google
România care, într-un parte-
neriat cu Agenţia Naţională de
Turism, vor promova destina-
ţiile turistice mult mai bine
oriunde în lume. 

Paula Păduraru

.com

Google ar putea promova Braşovul

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

MARŢI
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 BRASO-
VUL IN DIRECT
19:00 STIRI
 FAGARAS
19:30 FAGARA-
SUL 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 RE-
TROSPECTIVA
SAPTAMANII
08:30 VA-
LEA PRAHO-
VEI TV
(retransmisie)
10:00 BOX OFFICE
10:30 MUSIC NEWS
11:00 RETROSPECTIVA 

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

13:00
TORTUL DE
CIOCOLA-
TA
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
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Persoanele interesate de de-
talii pot lua legătura cu iniţia-
torul proiectului la adresa de
e-mail comisiadesanatate@
judbrasov.ro. Cei care iau de-
cizia de a întinde o mână pen-
tru cât mai multe zâmbete
sunt rugaţi să-i contacteze pe
reprezentanţii instituţiilor spe-
cializate din Braşov, pentru
stabilirea procedurilor. 

Amelia Vulcu

În urma descinderi-
lor anchetatorilor
D.I.I.C.O.T., săptămâ-
na trecută, într-o casă
de pe strada Lungă din
comuna Cristian, s-a
descoperit cea mai
mare cultură de canna-
bis de la momentul în
care D.I.I.C.O.T. Bra-
şov şi-a început activi-
tatea. „Este vorba des-
pre 64 de kilograme de
cannabis. 3 persoane
sunt anchetate în acest
dosar, un bărbat din
Cristian, tată a 5 co-
pii, un tânăr din Să-
cele şi unul din Braşov. Drogurile
erau vândute la preţuri cuprinse în-
tre 20 şi 30 de lei gramul pentru
cantităţi mai mari şi 50 de lei gra-
mul pentru cantităţi mai mici.” a
explicat, pentu brasovtv.com, pro-
curorul şef al D.I.I.C.O.T. Braşov,
Cătălin Borcoman (foto). 

Cei 3 inculpaţi au fost reţinuţi şi
prezentaţi instanţei cu propunere de
arestare preventivă sub acuzaţia de
trafic de droguri de risc. Doi dintre

ei au fost arestaţi, iar în cazul celui
de al treilea, judecătorul de drepturi
şi libertăţi de la Tribunalul Braşov
a instituit măsura controlului judiciar
pentru 60 de zile. Împotriva hotărârii
s-au depus contestaţii, iar Curtea de
Apel Braşov va lua o decizie defini-
tivă. Bărbaţii implicaţi beneficiază
de prezumţia de nevinovăţie până
când judecătorii vor emite sentinţe
definitive.

Amelia Vulcu

Să nu-i uităm pe cei
condamnaţi la speranţă…
O mână întinsă, cât mai multe zâmbete

Record al procurorilor
antidrog din Braşov: 
64 de kilograme de cannabis

BrasovTV.com vă prezintă lista cu centrele de copii şi adulţi din judeţul Braşov
CENTRE PENTRU COPII
Complexul de Servicii 
„Piatra Craiului“ 
Adresă: Braşov, str. Carierei nr. 121
Telefon: 0268.516.743
E-mail: piatracraiului_1@dgaspcbv.ro 

Complexul de Servicii Săcele
Adresă: Săcele, str. Ştefan cel Mare fn
Telefon: 0268.276.879
E-mail: cssacele@dgaspcbv.ro

Complexul de Servicii Făgăraş
Adresă: Făgăraş, str. Combinatului nr. 8
Telefon: 0268.211.998
E-mail: fagarasbv@dgaspcbv.ro

CENTRE PENTRU COPII ŞI ADULȚI
Complexul de Servicii 
„Rază de lumină” Braşov
Adresă: Braşov, str. Mărăşeşti nr. 2bis
Telefon: 0268.516.651

Complexul de Servicii 
„Măgura” Codlea
Adresă: Codlea, str. Carpaţi nr. 23
Telefon: 0268.254.949
E-mail: dominobv@dgaspcbv.ro

Complexul de 
Servicii Victoria
Adresă: Victoria, str. Policlinicii nr. 1
Telefon: 0268.241.354
E-mail: azurbv@dgaspcbv.ro

Complexul de Servicii Tărlungeni
Adresă: Tărlungeni, str. Republicii
nr. 158
Telefon: 0268.365.688
E-mail: tarlungeni_1@dgaspcbv.ro

Complexul de Servicii Hărman
Adresă: str. Gării nr. 499
Telefon: 0268.367.932
E-mail: harman1@dgaspcbv.ro

CENTRU PENTRU ADULȚI
Complexul de 
Servicii Timiş
Adresă: DN1 nr. 3, Timişul de Sus,
jud. Braşov
Telefon: 0268.339.998
E-mail: ciatimis@dgaspcbv.ro

CENTRU DE RECUPERARE
Centrul de Recuperare şi Reabili-
tare Persoane cu Handicap
„Canaan“ Şercaia
Adresă: Şercaia nr. 169, Comuna Şer-
caia, jud. Braşov
Telefon: 0268.245.921

CENTRU DE REABILITARE ŞCOLARĂ
Complexul de Reabilitare Şcolară
Brădet – Săcele
Adresă: Brădet-Săcele, 
str. Barajului nr. 84
E-mail: bradetbv@dgaspcbv.ro

CENTRE DE PLASAMENT
Centrul de 
Plasament Dacia
Adresă: Com. Jibert, 
sat Dacia, 
str. Libertăţiinr.221
Telefon: 0268.285.560
E-mail: daciabv@dgaspcbv.ro

Centrul de Plasament 
„Casa Ioana” Rupea
Adresă: Rupea, 
str. Republicii nr. 173
Telefon: 0268.260.550
E-mail: casaioanabv@dgaspcbv.ro

CENTRU PENTRU MINORII CARE SĂVÂRŞESC
FAPTE PENALE, DAR NU RĂSPUND PENAL
Centrul 
„Sfântul Stelian” 
Ghimbav
Telefon: 0268.258.370

Cătălin Borcoman
procurorul şef al D.I.I.C.O.T. Braşov



Asemeni restului corpului
nostru, ochii au nevoi diferite
pe măsură ce înaintăm în vâr-
stă. Tocmai de aceea, este im-
portant să cunoaştem care
sunt aspectele ce ţin de o îm-
bătrânire naturală a ochilor,
şi ce semne ar trebui să ne de-
termine să facem o vizită spe-
cialistului.

Ochii între 20 şi 30 de ani
La ce să ne aşteptăm?

General vorbind, adulţii cu vârste
cuprinse între 20 şi 30 de ani, au
ochii sănătoşi şi, în cazul unor pro-
bleme de vedere, corectarea acestora
poate fi eficientă atât cu ochelari,
cât şi cu lentile de contact. Însă nu
este niciodată prea devreme să ne
protejăm ochii. În această perioadă,
prevenirea este cuvântul de ordine.
Ce este de făcut?

Pentru început, asiguraţi-vă că vă
protejaţi ochii de elemente dăună-
toare, pe care le întâlnim zilnic, cum

ar fi de exemplu fumul de ţigară sau
razele UV, ele pot creşte riscul bo-
lilor degenerative. În al doilea rând,
trebuie să conştientizăm influenţa
negativă a mediului de lucru, cum
ar fi petrecerea multor ore în faţa
calculatorului, care duce la oboseala
oculară cronică. 

Şi, nu în ultimul rând, mergeţi cel
puţin o dată pe an la specialist pentru
a evita efectele negative pe termen
lung. Pe scurt, purtarea ochelarilor
de soare, ai celor cu lentile de pro-
tecţie pentru calculator, alimentaţia
corectă şi evitarea fumatului vă vor
ajuta să vă menţineţi ochii sănătoşi
la orice vârstă.

Vederea se schimbă după 40 de ani
La ce să ne aşteptăm?

În timp ce măsurile de prevenţie
sunt importante pentru menţinerea
ochilor sănătoşi, schimbările fac par-
te dintr-un process natural pe mă-
sură ce înaintăm în vârstă.
Presbiopia, şi anume scăderea abi-

lităţii ochilor de focalizare datorate
rigidizării cristalinului, devine evi-
dentă în cea de-a patra decadă a vie-
ţii, cititul sau munca la aproape
devenind greoaie.
Ce este de făcut?

Uneori, la început conştientizăm
această problemă de focalizare, şi
simpla modificare a distanţei de citit
sau de lucru, poate compensa pentru
o perioadă scurtă această situaţie.
Însă, când îndepărtarea obiectelor
nu mai reprezintă o opţiune, este
timpul pentru ochelari, cu lentile
special concepute pentru presbio-
pie,sau… pentru lentile de contact
multifocale. Specialistul dvs. vă va
recomanda cu siguranţă soluţia po-
trivită pentru vederea dvs. 

Schimbări de vedere după 50 de ani
La ce să ne aşteptăm?

Pe măsură ce îmbătrânim, riscul
apariţiei afecţiunilor legate de vârstă
cum ar fi glaucomul, cataracta sau
degenerescenţa maculară, creşte. 

Ce este de făcut?
Menţinerea unei relaţii bune cu

specialistul, şi monitorizarea frec-
ventă a vederii şi tensiunii oculare
este importantă. Dacă apar anumite
afecţiuni, ca şi hipertensiunea arte-
rială sau diabetul, ochii sunt influ-
enţaţi în mod direct, şi un control
de specialitate trebuie să devină prio-
ritar. Iar în ce priveşte degeneres-
cenţa maculară, ea nu poate fi
reversibilă, şi consumarea unor ali-
mente bogate în luteină şi antioxi-
danţi este benefică.

Cataracta apare, de obicei după
60 de ani, şi este considerată a fi o
parte naturală a procesului de îm-
bătrânire. Cristalinul se opacifiază
treptat, înceţoşând vederea. Astfel,
dacă activităţile zilnice sunt îngreu-
nate, operaţia de cataractă reprezintă
o opţiune, cristalinul natural fiiind
înlocuit cu unul artificial, vederea
redevenind clară.

Aşadar, este necesar să ştiţi la ce
să vă aşteptaţi în fiecare etapă a vie-

ţii, să descoperiţi împreună cu op-
tometriştii noştri măsuri proactive
pentru a vă păstra vederea şi ochii
sănătoşi, şi să mergeţi la controlul
periodic anual, pentru a învăţa ce
măsuri corective vă pot ajuta să ve-
deţi mai clar şi să vă simţiţi cel mai
bine, indiferent de vârstă.

Ai încredere! Vezi cu ochii tăi!

În prezent, în întreaga lume, printre ambele sexe,
cancerul de colon este una dintre cele mai frecvenţe
neoplazii. S-a calculat că fiecare individ prezintă un
risc de 6%-8% de a face cancer de colon pe parcursul
vieţii. Anual, în lume, sunt depistate un million de noi
cazuri şi se înregistrează 500.000 de decese din această
cauză. Trist, deoarece cancerul de colon este perfect
tratabil dacă este descoperit în stadii incipiente. 

Un studiu realizat în Germania analizând cazuistica
din ultimii 10 ani indică faptul că folosirea sistematică
a colonoscopiei a redus cu 77% riscul apariţiei cancerului
colo-rectal. 

De ce să fac colonoscopie?
În ţările dezvoltate, populaţia cu vârstă >40-50 ani

efectuează regulat această investigaţie (la intervale
de 1-5 ani), de foarte multe ori chiar din proprie ini-
ţiativă, deoarece colonoscopia permite depistarea can-
cerului în stadiu precoce, atunci când este posibil
tratamentul eficace şi chiar vindecarea.

La cine este indicată investigaţia?
Explorarea este indicată mai ales la cei care prezintă

anemie, constipaţie sau diaree recent instalată, la
rudele bolnavilor descoperiţi cu cancer sau polipi ai
intestinului gros, la bolnavii de sau cei cu polipi colonici,
la pacientii cu diverticuloza si colon iritabil.

Cum mă pregătesc?
Investigaţia necesită pregatirea colonului printr-

un regim alimentar şi prin administrarea de purgative,
conform indicaţiilor medicale

Colonoscopia virtuală
Colonoscopia virtuală sau colonografia CT reprezintă

metoda de investigare prin computer tomografie a
colonului şi redă imagini bi– sau tri-dimensionale ale
interiorului intestinului gros (colon). Aceasta este o
metodă minim invazivă, ce nu necesită anestezie şi

constă în insuflarea cu aer
a colonului printr-o ca-
nulă transrectală de mici
dimensiuni. 

Scopul
investigaţiei

• screening-ul cancerului de colon sau polipilor co-
lonului; 

• descoperirea şi monitorizarea creşterii în dimensiuni
a polipilor; 

• screening-ul recurenţelor cancerului de colon la
persoanele tratate chirurgical pentru această afec-
ţiune; 

• urmărirea postoperatorie a colonului;
• evaluarea rezultatelor anormale ale altor investigaţii

de la nivelul colonului, cum ar fi irigografia
• poate înlocui colonoscopul obişnuit, în cazurile în

care, din anumite motive (de exemplu o tumoră
care blochează colonul) nu se poate depăşi obstacolul
cu instrumentul obişnuit;

• se indică la pacienţii vârstnici care au multiple afec-
ţiuni asociate (cardiopatie ischemică, tulburaăi de
ritm, etc.) la care este contraindicată anestezia.

Colonoscopia virtuală versus
colonoscopia obişnuită
Avantaje
• este mai puţin invazivă; 
• durează mai puţin timp; 
• foloseşte un tub subţire şi scurt care se

introduce în rect faţă de tubul lung care
se introduce în rect şi avansează în sus,
în colon; 

• nu necesită sedarea pacientului, astfel
încât după efectuarea colonoscopiei vir-
tuale, pacientul poate pleca acasă şi
efectua activităţile obişnuite;

• de asemenea, această investigaţie aduce

concomitent informaţii suplimentare în ceea ce pri-
veşte leziunile extracolonice ale organelor abdo-
mino-pelvine.

Dezavantaje
• necesită oprirea respiraţiei pentru perioade scurte

de timp, în care scanerul tomografiei computerizate
(CT) preia imagini de la nivelul colonului. CT se face
în 2 poziţii: în decubit dorsal (pe spate) şi în decubit
ventral (pe burtă); 

• se realizează în departamentul de radiologie şi im-
plică un grad mic de iradiere; 

• în cazul depistării unui polip este necesară confir-
marea prin colonoscopie obişnuită;

• nu se efectuează pacienţilor cu „anus contra naturii”.

De ce trebuie luată în consideraţie
colonoscopia virtuală?

În cazul persoanelor cu un risc mediu pentru cancerul
de colon, colonoscopia virtuală poate fi investigaţia
adecvată. Colonoscopia virtuală necesită aceeaşi pregătire
ca şi o colonoscopie obişnuită. În cazul unor anormalităţi
depistate este nevoie de colonoscopia obişnuită pentru
obţinerea de biopsii. Deoarece colonul este pregătit se
poate face în aceeaşi zi şi colonoscopia obişnuită. 
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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

Oana Mareş
Optometrist Best Optic RED

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

17-23 octombrie

Metode moderne de investigare a colonului: COLONOSCOPIA VIRTUALĂ

Vă reamintim pe scurt afecţiunile pe care le tratează terapia cu
cristale naturale de jad şi trumalină, încălzite cu infraroşu: durerile
de spate, de cap, sinuzită, inflamaţii la articulaţii, sau oriunde în
corp, afecţiuni ale căilor respiratorii, ale tubului digestiv, afecţiuni
ale aparatului urogenital, chisturi ovariene, fibrom, infertilitate mas-
culină şi mai ales feminină, afecţiuni ale prostatei.

Cele mai importante avantaje ale acestei terapii sunt:
• este 100% naturală;
• nu are contraindicaţii decât în cazuri extrem de rare, speciale,

spre deosebire de medicamentele clasice, care majoritatea au
foarte multe contraindicaţii;

• acţionează pe întreg organismul;
• vindecă mai multe afecţiuni în acelaşi timp;
• în comparaţie cu medicina clasică, este mult mai ieftină. Spre

exemplu, Roxana, din Braşov, 29 de ani, urma să meargă la Cluj
pentru inseminarea în vitro, care ar fi costat 2.800 de euro. A
urmat terapia cu cristale de jad şi trumalină, încălzite cu infraroşu
timp de 32 de zile, iar în luna februarie 2017, fetiţa va avea 3 ani; 

• costul unei şedinţe este doar 20 de lei, la Casa Jad în Bucureşti
costul unei şedinte este de 60 de lei, în Turcia este de 30 de euro,
în Germania 40 de euro.

În cadrul cabinetului, într-o ambianţă plăcută, puteţi beneficia
şi de masaj de relaxare, terapeutic, anticelulitic realizat de o maseuză
foarte bine pregătită. 

Serviciile pot fi achiziţionate ca şedinţe individuale sau sub formă
de abonament.

Avantajele terapiei cu cristale
naturale de jad şi turmalină, 
încălzite cu infraroşu

Ochi sănătoşi, indiferent de vârstă

.com

Pentru detalii suplimentare sau programări puteţi contacta:

Cabinet IOAN PAPARĂ – TERAPEUT
clădirea MODAROM,
etaj 3, ap. 13
Telefon: 0724.693.973

Colonoscopia virtuală şi alte investigaţii de rutină (tomo-
grafie computerizată – craniu, gât, torace, abdomen sau
pelvis) sau speciale : coronarografie CT, angiografie CT a
tuturor segmentelor corpului, flebografie CT, uro CT,
bronhoscopie virtuala CT, evaluarea nodulilor pulmonari
pot fi realizate în Braşov la:

CENTRUL DE IMAGISTICĂ MEDICALĂ SCAN EXPERT
Strada Şcolii, nr. 8 (incinta Spitalului Clinicco)
Telefon: 0368.005.145; 0774.433.429
office-bv@scanexpert.ro 
www.scanexpert.ro
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Braşovenii cu venituri
mici pot solicita formu-
larul pentru ajutoarele
de încălzire. Formulare-
le sunt disponibile la se-
diul Direcţiei de Servicii
sociale de pe strada
Panselelor. 

Ajutoarele se acordă celor
care beneficiază de încălzire
în sistem centralizat, celor
care se încălzesc cu gaze na-
turale, energie electrică sau
lemne.

Consumatorii care utilizea-
ză pentru încălzirea locuinţei
energie termică în sistem cen-
tralizat, beneficiază de ajutor
lunar, în cazul în care venitul
net mediu lunar pe membru
de familie este de până la 786
lei şi 1.082 lei în cazul per-
soanelor singure. „Şi în acest
an, Direcţia de Servicii So-

ciale derulează
campania de
acordare a aces -
t o r  aj u t o a re
pentru încălzi-
rea locuinţei.
Acordăm aceste
ajutoare benefi-
ciarilor care lo-
cuiesc pe raza
municipiului
Braşov şi folo-
sesc energie ter-
mică în sistem
centralizat, pentru energie
electrică, pentru cei care se
încălzesc cu gaze naturale
sau cu lemne”, a declarat
Adrian Pârvu, şef Serviciu
Relaţii Publice, DSS Braşov. 

La stabilirea venitului net
lunar al familiei sau, după caz,
al persoanei singure se iau în
considerare toate veniturile
pe care membrii acesteia

le-au realizat în luna anterioa-
ră depunerii cererii, inclusiv
cele care provin din drepturi
de asigurări sociale de stat,
asigurări de şomaj, indemni-
zaţii, alocaţii şi ajutoare cu
caracter permanent, indife-
rent de bugetul din care se su-
portă.

Formularele reprezentând
cererea şi declaraţia pe pro-

prie răspundere pentru acor-
darea ajutorului pentru în-
călzirea locuinţei se pot
ridica de la sediul Direcţiei
de Servicii Sociale, Str. Pan-
selelor nr. 23 de luni până
vineri între orele 08.30-
15.30. De asemenea se pot
descărca şi de pe adresa:
www.brasovcity.ro.

Răzvan Iancu

Teatrul Sică Ale-
xandrescu are un
nou manager. Ma-
rius Dan Zarafescu
(foto) a ajuns în
această funcţie după
ce contestaţia depu-
să în urma concur-
sului de ocupare a funcţiei de
manager a fost respinsă. Acum mai
este necesar doar ca primarul Mu-
nicipiului Braşov să emită ordinul de
numire. 

Noul manager va trebui să rezolve
URGENT problema de la teatru. Dacă
nu se vor relua spectacolele, cei vi-
novaţi vor fi sancţionaţi potrivit Co-
dului Muncii. Din punct de vedere
legal, concursul de ocupare a pos-
tului de manager al Teatrului Sică
Alexandrescu, a luat sfârşit. Marius
Dan Zarafescu a trecut de toate eta-
pele impuse de lege, iar acum mai

aşteapta doar ordinul
de învestire în funcţie. 

„ Î n  m o m e n t u l
acesta concursul pen-
tru ocuparea postului
de manager al Tea-
trului Sică Alexan-
drescu este încheiat.

Am făcut de comunicarea publică.
Candidatul care a câştigat acest con-
curs este Dan Zarafescu. El este noul
manager al teatrului şi urmează ca
în cel mai scurt timp să îşi preia atri-
buţiile”, a declarat viceprimarul Mu-
nicipiului Braşov Costel Mihai. 

Actorii nemulţumiţi de desfăşu-
rarea concursului spun ca nu vor re-
nunţa la protestele lor. Aceştia vor
cere Primăriei să facă publică ultima
etapă a concursului şi anume inter-
viul. Dacă acest lucru nu se va în-
tâmpla, atunci spectacolele NU vor
fi reluate.       R.I.

RAT Braşov vrea să cumpere 10
autobuze second hand. Maşinile vor
fi achiziţionate prin Sistemul Elec-
tronic. Cele 10 mijloace de transport
la mâna a doua valorează peste 1,2
milioane de lei. Regia are în vedere
ca vehiculele să fie plătite în rate, pe
o perioadă de 37 de luni. Anunţul li-

citaţiei, privind achiziţia mijloacelor
de transport în comun, a fost deja
publicat în Sistemul Electronic de
Achiziţii Publice. Firmele interesate
să liciteze pentru acest contract îşi
pot depune ofertele până pe 18 oc-
tombrie, valoarea garanţiei de par-
ticipare este de 24.000 de lei. R.I.

RAT Braşov vrea 
autobuze second hand

Biletele pentru Festivalului Inter-
naţional de Operă, Operetă şi Balet
2016 vor fi puse în vânzare de înce-
pând de luni. Evenimentul a ajuns
deja la cea de-a 14 a ediţie şi se va
desfăşura în perioada 5 noiembrie –
4 decembrie. Opera Braşov vă invită
să luaţi parte la evenimentele extra-
ordinare, la care vor participa artişti
braşoveni de renume, dar şi din ţară
şi străinătate precum Ucraina, Unga-
ria, Germania, Italia, Spania, Japonia.
Marea Gală a Festivalului va fi pe 5
noiembrie 2016, Seara Operetei Ma-

ghiare pe 12 noiembrie cu solişti de
la Operele Române şi Maghiare din
Cluj. Gala Extraordinară de Balet este
programată pentru 26 noiembrie
2016, la care vor lua parte cei mai
apreciaţi solişti de balet din România
şi de peste hotare iar, în încheiere,
premiera operetei „Voievodul ţiga-
nilor” de J. Strauss – 3, 4 decembrie
2016, în regia lui Marian Pop. 

Biletele pot fi procurare începând
cu 17 octombrie 2016 de la sediul
Operei de Luni până Vineri între orele
10:00 şi 17:00.        A.C. 

S-au pus în vânzare biletele
pentru Festivalul
Internaţional de Operă,
Operetă şi Balet Braşov

Poartă şi tu pălăria ce redă copi-
lăria! De ziua Internaţională de con-
ştientizare a nevoii de îngrijire
paliativă pediatric reprezentanţii Hos-
pice Casa Speranţei Braşov au iniţiat
o campanie inedită. Echipa Hospice
îi provoacă pe braşoveni şi nu numai,
să-şi facă selfi-uri cu pălării şi să le
posteze in mediul virtual. Astfel îşi
pot arăta susţinerea pentru copiii cu
boli incurabile în special de Ziua In-
ternaţională de conştientizare a nevoii
de îngrijire paliativă pediatrică mar-
cată pe 14 octombrie. 

„Ei nu sunt doar bolnavi, sunt copii
şi dorim ca ei să-şi petreacă copilăria,
adică să fie integraţi între copii, să se
joace să îşi dezvolte în continuare ca-

pacităţile lor si creativitatea lor”, a de-
clarat Delia Birtar – medic pediatru
Hospice Casa Speranţei Braşov. „Să
poarte pălărie şi ce mi-aş dori cel mai
mult este ca persoanele cu dizabilităţi
să fie privite ca nişte oameni normal,
să se poată integra în societate. Ei pot
să facă multe lucruri dar noi nu îi apre-
ciem aşa cum ar trebui”, a declarat
pentru Braşov TV Alina Pal – mămică. 

Numai în Braşov sunt în evidenţa
centrului Hospice 154 de copii. La
nivel naţional însă sunt peste 5.000
de copii diagnosticaţi cu boli cu prog-
nostic limitat de viaţă. Din păcate
însă doar 10 % din ei beneficiază de
îngrijiri de specialitate. 

Paula Păduraru

Pălăria care redă copilăria!

Vânătorii din toată ţara s-au
reunit la Braşov pentru a găsi
soluţii la ultimele propuneri
de stabilire a cotelor de inter-
venţie. 

Ministerul Mediului Apelor
şi Pădurilor a venit cu un pro-
iect de ordin în acest sens.
Propunerea a stârnit însă ne-
mulţumirea vânătorilor. Pro-
iectul de ordin privind
stabilirea unor „cote de inter-
venţie” al ministerului Me-
diului Apelor şi Pădurilor a
fost supus dezbaterii publice
pana pe 30 septembrie şi viza
„aprobarea derogărilor în ca-
zul speciilor urs, lup şi pisică
sălbatică”. Proiectul a stârnit
controverse în spaţiul public.
Tocmai de aceea reprezen-
tanţii vânătorilor din toată ţara

s-au reunit la Braşov pentru
a discuta despre această pro-
blemă. „Era mult mai bine
dacă se discuta înainte şi nu

după toate
aceste eveni-
mente. Mi-
n i s t e r u l
trebuia să
aibă acest
tact, şi dacă
aveau tact
trebuiau să
aibă şi tacti-
că ca să scă-
p ă m  d e
aceste discu-
ţii. Este mai
bine dacă
discutăm şi
după aceea
luăm decizii

nu invers”, a declarat Kelle-
men Attila, deputat de Mureş. 

De asemenea Mihai Pop,
reprezentantul unui ONG,

care militează pentru protec-
ţia animalelor a declarat că
„Extremismul în domeniul
biodiversităţii nu este o so-
luţie. Ultimele studii arată
că a cădea dintr-o extremă
în alta nu înseamnă întot-
deauna o soluţie bună pe ter-
men lung. Pe de altă parte a
fundamenta o soluţie doar
pe sentimente este greşit”. 

Reprezentanţii vânătorilor
doresc să înainteze primului
ministru un memoriu, prin
care speră să rezolve proble-
mele cu care se confruntă.
Acesta a fost semnat de mai
mulţi preşedinţi de asociaţii
de vânătoare, dar şi de repre-
zentanţii unor ONG-uri care
militează pentru protecţia ani-
malelor. ====== R.I.

S-a golit depozitul DSS, toate ajutoarele
alimentare au fost distribuite

Nu mai sunt alimente în
stoc! Direcţia de Servicii So-
ciale a finalizat distribuţia aju-
toarelor care au ajuns într-un
final la beneficiari. 

Începută în 13 iunie, cam-
pania s-a desfăşurat în mai
multe etape. Toţi cei aflaţi pe
listele direcţiei de servicii so-
ciale au primit pachetele de
la Uniunea Europeană. 

Campania de distribuire a
ajutoarelor alimentare acorda-
te de Uniunea Europeană s-a
încheiat la Braşov. Toate cele
17.772 de cutii cu alimente au
fost ridicate de persoanele cu
o situaţie economică precară.
Toate cutiile cu alimente au
fost ridicate de cei îndreptăţiţi,
de la depozitele Direcţiei de
Servicii Sociale. 

„După patru luni de zile de
la data de la care noi am în-
ceput această campanie, vi-
nerea trecută am finalizat
campania POA 2015. S-au
distribuit toate coletele pe care
noi le-am primit. Din păcate
numărul persoanelor cu di-
zabilităţi şi a pensionarilor a
fost tot redus, din numărul to-
tal care ne-a fost transmis pe

listele oficiale. Sperăm ca în
campania următoare să vină
din timp toţi cei îndreptăţiţi”,
a declarat Mariana Topolicea-
nu, director DSS Braşov. 

În primă fază, fiecare be-
neficiar a primit câte două cu-
tii, apoi, în 21 septembrie,
când în stoc mai erau peste
8.400 de pachete, a început
redistribuirea acestora.  R.I.

Se depun actele pentru
ajutoarele de încălzire
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Cotele de intervenţie pentru vânătoare
la nivel naţional, discutate la Braşov

Teatrul Sică Alexandrescu
are, oficial, un nou manager
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Este un eveniment foarte
important pentru comuna
Prejmer realizat chiar de
Asociaţia crescătorilor de
animale.

„Braşovenii găsesc produ-
se tradiţionale care se pro-
duc pe plan local, ale
gospodarilor din comuna
noastră şi nu numai. Sunt şi
câţiva din comunele înveci-
nate. În mod expres se gă-
sesc produse din carne,
produse din lapte, chiar şi
must, plăcinte cu prune,
prăjituri, ceea ce se face
practic, curat, natural, fără
aditivi. Pe de o parte e mult
mai uşor să mergi la super-
market dar produsele
 naturale sunt şi pentru să-
nătatea omului, şi totodată
pentru dezvoltarea comuni-
tăţii locale mai ales că sun-
tem o comună aproape de
municipiul Braşov, încura-
jăm pe consumatorii care

vor să mănânce ceva curat,
tradiţional. Practic există o
asociaţie a producătorilor
de produse tradiţionale şi a
crescătorilor de animale şi
se va înfiinţa în viitorul
apropiat asociaţia consuma-
torilor, pentru a se pregăti
coşul zilnic pentru consu-
matorii care doresc să con-

sume alimente sănătoase”,
spune Nicolae Bălăşcuţă,
preşedintele Asociaţiei Agro-
zoo Prejmer.

Târg lunar de 
produse bio la Prejmer 

Există un proiect de a pre-
găti în cel puţin o duminică
pe lună un târg de produse

bio pentru a-i atrage pe cei
de la oraş să vină să cumpere
astfel de produse spre bene-
ficiul atât al cumpărătorului
care va consuma o hrană mai
sănătoasă dar şi al producă-
torilor locali care îşi vor pu-
tea vinde produsele. 

Produsele făcute la Prej-
mer sunt extraordinar de
bune şi, de asemenea, după
modelul unor sate din vest,
din Germania şi din Franţa,

această piaţă de duminică va
fi amenajată chiar în centrul
localităţii în imediata veci-
nătate a Bisericii fortificate,
deci va fi un dublu câştig
pentru turişti care vor putea
vizita astfel şi cetatea. 

Pe lângă producătorii din
Prejmer, autorităţile locale
speră să îi aducă la acest târg
şi pe cei de la Teliu, din Vama
Buzăului, Tărlungeni, Hăr-
man şi Întorsura Buzăului. 

„Am venit  la vecinul şi la
prietenul meu, domnul pri-
mar Todorică Şerban, care
a arătat că se pot face multe
lucruri frumoase în metro-
pola noastră cum îi spun eu

şi bineînţeles nu pot decât
să-l felicit şi învăţ pentru că
şi de vârstă este mai mare ca
mine, şi în administraţie la
fel, şi ar fi un model de ur-
mat şi totdeauna mi-a dat
sfaturile cele mai bune şi am
tot respectul. Pe viitor pro-
ducătorii de la Tărlungeni
vor veni la Prejmer şi in-
vers”, spune Severius Beş-
chea primarul comunei
Tărlungeni.  

Biserica fortificată din
Prejmer – obiectiv UNESCO

Biserica fortificată a fost
pusă în valoare pe parcursul
celor două zile de festival.

„De când eram copil, aici
mă jucam în jurul acestui
obiectiv, aici ne întâlneam
cu colegii noştri, în acest
obiectiv am învăţat pentru
că aici e Şcoala generală.
Deci în jurul acestui obiec-
tiv mi-am petrecut viaţa. De
când am ajuns primar, din
2000, am fost convins că tre-
buie să-l facem mai frumos,
mai atrăgător. Relaţia noas-
tră cu etnicii germani este
foarte bună, şi ei sunt cei
care păstrează acest obiectiv
foarte bine îngrijit iar noi

am făcut tot ce ne-a stat în
putinţă ca în jurul acestui
obiectiv când vine turistul,
să aibă un loc de parcare
curat, civilizat. Acest loc îţi
aduce aminte de filmele
care se turnau aici, şi mi-
aduc aminte de Florin Pier-
sic pe care l-am întâlnit aici,
şi am jucat cu el, eram fi-
guranţi. Într-un cuvânt
acest obiectiv este Prejme-
rul”, spune Todorică Şerban,
primarul comunei.

Când sunt Zilele Recoltei,
Ziua Prejmerului şi la alte
evenimente porţile Bisericii
fortificate se deschid şi lasă
intrarea liberă pentru toţi cei
care doresc să o viziteze.

Florin Pop 

Zilele Recoltei... bio la Prejmer

Am curaj să spun tuturor că, da, este important să mergi în
supermarket dacă te grăbeşti, dar este important şi să te
respecţi pe tine însuţi, să înveţi că produsul bun pe care trebuie
să-l consumi este acel produs care se oferă pe plan autohton.

Todorică Şerban, primarul comunei Prejmer

.com

Pe 8 şi 9 octombrie la Prejmer s-au desfăşurat Zilele Recoltei, o ocazie
pentru producătorii locali de a-şi comercializa produsele tradiţionale  
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Din noiembrie braşovenii racor-
daţi la sistemul centralizat vor
avea căldură. Anunţul a fost făcut
de viceprimarul Mihai Costel, dar
nu a precizat o dată exactă. 

În următoarea perioadă se vor face
angajări la societatea de termoficare nou
înfiinţată, iar cel târziu pe 25 octombrie
furnizorul va avea si un director general.
Mare parte din angajaţi vor fi cei care
au lucrat la vechia societate de distribuire
a agentului termic. 

Cea mai importantă etapă este anga-
jarea personalului pentru noua societate
înfiinţată. Pe 25 octombrie, autorităţile
vor organiza un concurs pentru ocuparea
postului de director. A fost finalizată şi

inventarierea tuturor acti-
velor Tetkron, pentru a şti
cu ce bunuri va opera noul
serviciu. Toate aceste etape
vor mai trece şi prin Con-
siliul Local pentru aproba-
re. „Hotărârile de
Consiliul local pe care le
vom da cu privire la Ser-
viciul local Public de Ter-
moficare sunt necesare pentru
completarea dosarului de licenţiere.
Dosar pe care noi l-am depus săptă-
mâna trecută la ANRSC, iar odată cu
primirea licenţei avem posibilitatea să
completăm acest dosar cu aceste docu-
mente” a declarat Mihai Costel, vice-
primarul Municipiului Braşov. 

De asemenea, consilierul local Adrian
Oprică a declarat că „Sperăm, dacă toţi
paşii sunt respectaţi, ca la începutul lu-
nii noiembrie se va debloca situaţia
aceasta de criză. Tetkronul va asigura,
în continuare, mentenanţa reţelelor de
termoficare, dar nu va mai produce
agent termic”. ::::::::R.I.

Parlamentarii braşoveni sunt con-
vinşi că legea aeroportului va fi votată
marţi în plenul Camerei Deputaţilor.
Deşi trebuia adoptată încă de săp-
tămâna aceasta, legea prin care se
reglementează situaţia terenului ae-
roportului internaţional Braşov a fost
amânată, din lipsă de cvorum. Ca-
mera Deputaţilor este for decizional.
Odată lămurită problema juridică a
terenului, Consiliul Judeţean a anun-
ţat că va investi zece milioane de
euro pentru continuarea lucrărilor. 

Şedinţă transmisă LIVE 
„Pot să vă dau toate asigurările

că eu voi vota fără nicio ezitare aceast
proiect de lege. Mai mult, voi trans-
mite în direct pe Facebook şedinţa
de marţi. Asta pentru ca toţi braşo-
venii să vadă cum decurge votul. Să
avem parte măcar de un minim de
transparenţă”, a precizat deputatul
Mihai Sturzu. 

„Dacă ne referim la faptul că pro-
iectul de lege a fost adoptat la comisii
în unanimitate, atunci logic ar fi ca
şi la votul final acest proiect să treacă
în unanimitate. Important este să fie
cvorum”, crede şi deputatul Partidului
Naţional Liberal, Gabriel Andronache. 

Marian Stoica

Se îmbracă bine, două sau
chiar trei pulovere, iau gecile
groase pe ei, îşi pregătesc pa-
tul şi abia atunci se pun la
somn. Aşa dorm de câteva
săptămâni braşovenii racor-
daţi la sistemul centralizat de
încălzire. Sunt opt mii oameni
în această situaţie. Fără apă
caldă de aproape jumătate de
an şi acum fără căldură în
prag de iarnă. Temperaturile
din ultimele zile au scăzut
mult sub 10 grade Celsius, iar
oamenii încă nu au căldură în
case. Primăria dă asigurări că

va furniza agent termic de la
începutul lui noiembrie. 

Doamna Nicoleta este ne-
voită să se îmbrace gros ca să
nu îngheţe în propria locuinţă.
Este racordată la sistemul
centralizat de mulţi ani. 

Îngheaţă de frig
în apartamente

„Este foarte frig deja afară
şi automat a scăzut tempera-
tura şi în casă. Am şosete de
lână şi haine groase, ca să
nu îngheţ. Caloriferul electric
este pornit, dar nu îl lăsăm

prea mult în priză pentru că
totul costă. Soţul este bolnav
şi dacă nu vom primi căldură
o să ne îmbolnăvim toţi”, a
menţionat Nicoleta Secli. 

În aceeaşi situaţie se află şi
doamna Nuţi. În vârstă şi bol-
navă, femeia tremură în ca-
mera pe care şi-o încălzeşte
din când în când cu un calo-
rifer electric. De spălat se spa-
lă la rude. „De câteva zile
noaptea dorm cu geaca de
iarnă pe mine. Este destul de
frig. Sper totuşi ca oamenii
care ne conduc să se gân-

dească şi la noi şi să avem
căldură, pentru că altfel îmi
este groază să mă gândesc
cum o să trec prin iarnă”, a
spus şi Elena Iacob. 

Situaţia termoficării din
Braşov este departe de a fi re-
zolvată. Lucrurile s-au pus în
mişcare abia în ultimele săp-
tămâni. Edilii susţin că cele
8.000 apartamente din Braşov
racordare la sistemul centra-
lizat de încălzire vor avea apă
caldă şi căldură de la 1 no-
iembrie. 

Marian Stoica

Încercăm să oferim o edu-
caţie bună copiilor noştri, însă
uneori, fără să ne dăm seama,
greşim de faţă cu ei. Ca să mă
înţelegeţi mai bine vă dau un
exemplu: îi îndemnăm să facă
sport sau mai bine spus miş-
care în general, asta în timp
ce noi îi ducem şi îi luăm cu
maşina de la şcoală. 

Este ora 12 fără 10 minute.
Sună clopoţelul. 700 de elevi
începând de la clasa zero şi
până la clasa a 4-a ies pe
poarta şcolii încolonaţi cu în-
văţătoarele în frunte. Afară,
pe trotuarul străduţei înguste
aşteaptă zeci de părinţi şi bu-

nici sub umbrele să-şi recu-
pereze învăţăceii. 

„Ai grijă la maşină! Să
vezi ca se «pupa»! Asta este!
E foarte periculos pentru co-
pii”, strigă o bunică „Este
foarte periculos. Iarna cel
puţin este de groază, aluneca
pe aici copii ar fi bine să nu
circule maşinile”, spune o
altă bunică venită să şi ia ne-
potul de şcoală. Aşadar! pro-
blema de educaţie deja se
transformă într-o problemă
care pune în pericol viaţa ce-
lor mici. Deşi la intrare pe
străduţa care trece prin faţa
şcolii este un indicator de cir-

culaţie care indica faptul că
strada se înfundă, sunt părinţi
care ţin morţiş să-şi ia copiii
cu maşina direct din bancă
dacă ar fi posibil. 

Învăţătorii fac apel 
către părinţi

Învăţătorii au încercat să
facă apel către părinţi însă fără
niciun rezultat până acum.
„Putem să înţelegem că vin
de la distanţe foarte mari,
dar să îţi aduci copilul cu
maşina pana în poarta şcolii
este o educaţie greşită pentru
copilul transportat aşa, iar
ceilalţi copii care sunt aici în
totală nesiguranţă”, ne-a
spus Maria Achim – învăţă-
toare Şcoala 27 Braşov. 

„După cum vedeţi sunt
unii care nu înţeleg că ma-
şina poate fi parcată ceva
mai în spate”, explică un pă-
rinte. „Eu aş propune ca ma-
şinile între orele 11:00 şi
13:00 cel târziu să nu mai

circule aici. Pentru că loveşte
un copil şi îl nenoroceşte.
Dar ei nu înţeleg sunt în sta-
re să ducă maşina până la
odraslă”, explică un alt pă-
rinte

Primăria încearcă
să găsească soluţii

În cel mai scurt timp ser-
viciul rutier din cadrul Pri-
măriei va lua o măsură pentru
ca situaţia de la şcoala gene-
rală nr. 27 din Braşov să se
schimbe. Cel mai probabil pe
străduţa care se înfundă vor
mai avea acces doar riveranii.
„Acordam foarte mare aten-
ţie solicitărilor venite de la
unităţile de învăţământ pen-
tru că acolo vorbim despre
copii, iar circulaţia în zona
respectivă poate reprezenta
un pericol pentru aceştia”, a
declarat pentru Braşov TV,
purtătorul de cuvânt al Pri-
măriei Braşov Sorin Toarcea. 

Paula Păduraru

Parlamentarii braşoveni cred că
legea aeroportului va fi votată

Noul pod de pe strada Zizinului,
peste Timişul Sec, a fost deschis
circulaţiei. Actualul pod îl înlocu-
ieşte pe cel vechi, care a fost con-
struit în 1960 şi era într-o stare
avansată de degradare. 

Investiţia aparţine în totalitate
Primăriei şi are o valoare de aproa-
pe patru milioane de lei. Podul
face legătura între localitatea Tăr-
lungeni şi municipiul Braşov. Fosta
construcţie nu mai făcea faţă ce-
rinţelor actuale de trafic. Din cauza
vechimii, structura începuse să se
degradeze în zona trotuarelor, a
scurgerilor şi a rosturilor. Vechiul
pod a fost demolat zilele trecute. 

„După ce va fi deschis tronsonul
de ocolitoare la care se lucrează în
prezent şi este aproape finalizat,
noi ne vom apuca şi vom reabilita
întreg tronsonul de legătură, dru-
mul CET-ului, intersecţia cu Fun-
dătura Hărmanului. Toate străzile
colaterale vor fi reabilitate, refă-
cute în întregime, pentru că acum
sunt afectate de traficul greu care
încă mai tranzitează zona”, a men-
ţionat primarul Braşovului, George
Scripcaru. 

Podul are o lungime de 56 de
metri şi o lăţime de 11 metri. Tro-
tuarele vor avea câte un metru şi
jumătate fiecare. 

Se circulă pe podul 
de pe strada Zizinului

Fostul preşedinte al Consiliului
Judeţean Braşov, Aristotel Căncescu,
dat la o parte chiar de al doilea om
în stat! Călin Popescu Tăriceanu l-a
preferat copreşedinte ALDE Braşov
pe Ion Diniţă, în detrimentul lui Căn-
cescu. În caz contrar, ,,i-ar sălta pe
amândoi!” Copreşedinţii Organizaţiei
Judeţene a ALDE sunt Radu Puşcariu
şi Ion Diniţa. Acesta din urmă a fost
preferat se pare, în detrimentul lui
Căncescu, despre care presa a scris,
săptămâni în şir, că ar putea prelua
poziţia de co-preşedinte al filialei
judeţene a partidului condus de Tă-
riceanu. În cazul în care Diniţă şi Căn-
cescu ar fi fost co-preşedinţi, ar fi
fost necesar să discute chestiuni po-
litice. Numai că, fiind judecaţi în ace-
laşi dosar, pentru fapte de corupţie,
Diniţă şi Căncescu nu au voie să ia

legătura. În aceste condiţii, coordo-
natorul ALDE Braşov, Remus Borza,
a explicat, de ce nu este Căncescu...
alesul. 

„Înţeleg că într-adevar au un con-
trol judiciar şi nu pot să se vadă la
ochi, faţă în faţă. Ei, probabil d-aia
domnul Căncescu nu este membru
ALDE. Şi d-aia. Pentru că dacă s-ar
vedea, dacă ar sta sub acelaşi aco-
perământ cu domnul Diniţă, i-ar săl-
ta pe amândoi”, a declarat Remus
Borza, coordonatorul ALDE Braşov.
Fostul deputat al Partidului Conser-
vator, Ion Diniţă, şi fostul preşedinte
al Consiliului Judeţean Braşov, Aris-
totel Căncescu, sunt judecaţi pentru
fapte de corupţie, cu respectarea
prezumţiei de nevinovăţie, într-un
dosar cu un prejudiciu de peste 7,6
milioane de euro.    A.V. & M.S.

Diniţă, preferat 
în locul lui Căncescu

Temperaturile au scăzut în ulti-
mele zile, iar autorităţile se pregătesc
pentru sezonul de iarnă. Primăria
va achiziţiona în următoarele săp-
tămâni cinci tunuri care vor produce
zăpadă artificială pe pârtiile din Po-
iana Braşov. Investiţia va aparţine
municipalităţii şi va ajunge la
780.000 lei. 

Iarna trecută a nins destul de pu-
ţin în Poiana Braşov, iar tunuri de

zăpadă au funcţionat non-stop când
temperaturile au permis acest lucru.
Pentru ca în sezonul de iarnă să fie
zăpadă din belşug, Primăria va su-
plimenta numărul tunurilor. Dome-
niul schiabil din Poiana Braşov are
24 de kilometri. În prezent există 10
tunuri fixe şi 14 mobile. 1,3 milioane
de treceri pe la turnicheţii instala-
ţiilor de transport pe cablu au fost
înregistrate sezonul trecut.   M.S.

Mai multă zăpadă 
în Poiana Braşov
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Din noiembrie, braşovenii
racordaţi în sistem centralizat
vor avea căldură

Mihai Costel
viceprimar

Nopţi la rece în 8.000 de apartamente

Haos la intrarea în şcoală 
Copiii, în pericol din cauza maşinilor părinţilor



GARSONIERE
⚫ Vând garsonieră confort 1, Astra Bd.
Saturn zona Micşunica, recent amenajată,
dotată cu centrală termică proprie, gresie,
faianţă, parchet, termopan, semideco-
mandată, parter. Preţ 29.500 euro. Tel:
0747.771.523

⚫ Vând garsonieră în zona Griviţei– Pasaj,
Str. Ecaterina Teodoroiu, suprafaţă 24 mp,
situată la etajul 2/4, cu îmbunătăţiri ter-
mopan, gresie şi faianţă la baie şi bucătărie,
parchet, uşă metalică, separare de gaz,
încălzire cu convector şi apă caldă cu boiler,
preţ 17.900 euro. Telefon: 0741.059.397

APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând apartament cu 2 camere Astra,
L.C.Babeş apropiere de Calea Bucureşti
confort 1, suprafaţă de 48 mp, bucătărie
cu cămară, balcon lung, izolaţie exterioară
cu polistiren, separare de gaz, gresie, fa-
ianţă, parchet, uşă metalică, balcon închis
în cornier, încălzire de la Tectron, etaj 4/4,
preţ 36.900 euro. Telefon: 0747.771.523 
⚫ Vând apartament cu 2 camere confort
1, decomandat, spaţios 52 mp, situat în
Astra, Calea Bucureşti, etaj intermediar,
bloc de cărămidă, călduros, cu ziduri groase,
dotat cu centrală termică proprie, gresie,
faianţă, parchet, termopan la toate came-
rele inclusiv la balcon care este lung de
aprox 10 m şi acoperă toată latura exte-
rioară a apartamentului, uşă metalică. Are
deasemenea şi cămară cu aerisire, preţ
45.500 euro negociabil. Tel: 0747.771.523
⚫ Vând apartament în vilă zona reziden-
ţială Sprenghi str. 8 Martie situat la parter
într-o vilă P+E, are 2 camere, decomandat,
spaţios în suprafaţă de 60 mp, gresie, fa-
ianţă, parchet, încălzire cu sobe de teracotă,
grădină proprie în spatele casei de 125
mp. Liber la vânzare. Preţ 49.500 euro.
Tel: 0731.833.260
⚫ Vând apartament la casă Braşovul Vechi
str. De Mijloc, decomandat, 2 camere, baie,
bucătărie, foarte spaţios 70 mp, amenajat
cu centrală termică proprie, gresie, faianţă,
parchet, geamuri termopan, situat la parter
la nivelul solului, preţ 48.000 euro nego-
ciabil. Telefon: 0731.833.260
⚫ Vând apartament cu 2 camere, confort
1, Astra Calea Bucureşti, aproape de Spi-
talul Judeţean, decomandat, foarte spaţios

aproximativ 60 mp construiţi, compus din
2 camere decomandate, bucătărie mare,
cămară, hol mare, construcţie din cără-
midă, foarte călduros, apartamentul se
află la un parter înalt şi are separare de
gaz şi apă, parchet clasic, centrală termică
proprie, termopan integral, preţ 48.000
euro negociabil. Telefon: 0731.833.260

APARTAMENTE 3 CAMERE
⚫ Vând apartament 3 camere confort 1,
cartierul Scriitorilor, decomandat, spaţios,
parter/4, cămară, debara, 2 băi, separare
de gaz şi apă, necesită îmbunăţiri, preţ
56.000 euro uşor negociabil. Telefon:
0731.833.260

CASE
⚫ Vând casă 3 camere, bucă tărie, cămară,
baie, beci, pod,  terasă, toate utilitățile,
singur în curte, zona Cuza Vodă – Sitei,
74.000 euro negociabil. Relații la telefon:
0749.881.764

TERENURI
⚫ Vând teren pentru închiriat sau con-
strucţii vile, aproape de  Mănăstirea Mărcuş.
Telefon: 0771.139.569

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 ter-
mică proprie, gresie, faianţă, parchet, ter-
mopan, blocul este din cărămidă, foarte
călduros, amenajările sunt de cea mai
bună calitate, zona este foarte liniştită,
se oferă şi loc de parcare. Preţ 280
euro/lună negociabil. Tel: 0741.059.397

Manager: Nadia Râncu
tel. 0757.089.087
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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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Imobiliare

Închiriez spaţiu pentru clinică sau salon, cu
parcare, lângă pădure, în cartierul Dârste
din Braşov, 250 mp. Telefon: 0765 250 760

17-23 octombrie 2016
TIRAJ: 15.000

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:
� Str. Gării, nr. 32

intersecţia cu
Hărmanului

� Str. Dacia, nr. 69
� Str. Privighetorii

� Str. Gospodarilor
� Str. Barbu

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

Sediul BraşovTV:
� Bd. Mihail

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

Locaţii de preluare a taloanelor de mică publicitate

✄

Vineri 21 octombrie, ora 19,00, la Centrul Cultural Reduta din Brașov,
va avea loc spectacolul Seara Șlagărelor Românești, eveniment organizat
de Asociația Kids Music Production în parteneriat cu Centrul Cultural
Reduta și Asociația Musicando con Adina Sima din la Pitești. 

Spectacolul va fi susținut de 13 mici artiști cu vârsta cuprinsă între 7-
18 ani, din Brașov și Pitești, care vor interpreta melodii nemuritoare,
șlagăre celebre ale marilor artiști și compozitori români plecați la stele. 

Pe data de 28 octombrie același spectacol va avea loc și la Pitești, la
sala Adriana Trandafir din Bascov, tot de la ora 19,00.

Publicul brașovean iubitor de muzică de calitate este așteptat vineri
21 octombrie la Centrul Cultural Reduta, începand cu ora 19,00, intrarea
este liberă.



⚫ 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,
reparaţii, izolaţie case, parchet,
faianţă, gresie, glet, electrice, sa-
nitare. 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
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 !!!
⚫ Vând ieftin fotoliu rulant -
pliabil pentru handicapaţi,
aparat filtrare-mineralizare
apă, aparat electric de gătit
sub presiune, pernă electrică
de masaj pentru spate. Tele-
fon: 0368.803.632
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Cursuri

Angajări

Diverse

BraşovTV
ANGAJEAZĂ!

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

Se oferă salariu motivant şi telefon de serviciu!

Servicii

Electrocasnice 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

ASASELL INTERIOR DESIGN 

angajează muncitori
calificaţi şi necalificaţi

în construcţii
Salariu între 1.600 şi 2.500 lei

Relaţii la telefon:
0754.866.419

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

BRIDGE GUARD GROUP

Relaţii suplimentare se pot
obţine la: 0268.328.662

H AGENŢI DE PAZĂ 
H AGENŢI DE INTERVENŢIE

în condiţiile legii 333/2003
H ELECTRICIENI

Angajează:

BRIDGE GUARD GROUP

Relaţii la telefon: 0268.328.662

AGENŢI
SECURITATE

Organizează cursuri
pentru următoarele

calificări:
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Voleiul masculin, sportul
care a adus atât de multe
satisfacţii braşovenilor,
care umplea sala de la
Tractorul sau Sala Spor-
turilor, care a dat spor-
tivi, antrenori şi nu în
ultimul rând OAMENI de
valoare acestui oraş, e
pe cale de dispariţie. 

E exact ca speciile alea rare
care ar trebui protejate prin
lege de autorităţi, dar nimeni
nu face nimic. 

Oameni ca Tănase Tănase,
Gheorghe Ferariu, Petrică
Stancu, Constantin Sterea,
Doru Căşvean, Horaţiu Fera-
riu, Adrian Pustiu, Horaţiu
Peţa şi mulţi alţii şi-au rupt
genunchii prin sălile de sport
din Braşov şi au făcut o ima -
gine de excepţie acestui oraş.
În urmă cu ceva timp templul
voleiului braşovean, sala
Tractorul, a fost dărâmată, iar
în locul ei a apărut un super-
market... tipic românesc.
Dacă înainte toţi copiii mer-
geu la sport şi nu aveai loc în
săli, acum acestea ori nu mai
sunt, ori sunt goale. 

Vor să continue tradiţia
În urmă cu patru ani a apă-

rut o echipă de volei masculin
care activează în al doilea

eşalon valoric. La iniţiativa
fostului jucător al celor de la
Tractorul, Florin Oprea, mai
mulţi tineri s-au înhămat la
acest proiect, doar din pasiu-
ne. Nu au cerut niciodată ni-
mic mai mult decât nişte
condiţii civilizate de antrena-
ment. În acest moment echi-
pa CSU Braşov riscă să
dispară, iar odată cu ea se va
stinge şi voleiul masculin bra-
şovean. Voleibaliştii braşo-
veni nu au unde să se
antreneze, ei având o singură

poziţie pe săptămână, ceea
ce este extrem de puţin. Min-
gile pe care le folosesc au mai
mult de patru ani şi nu mai
sunt competitive. 

Doar PASIUNE 
Doar din pasiune aceşti

băieţi au continuat să facă
acest sport. Au făcut depla-
sări cu maşinile personale şi
mănâncă din traistă. Acum
echipa riscă să nu poată juca
în week-end la Timişoara
pentru că... nu sunt bani de

deplasare... Voleibaliştii de
la CSU Braşov se chinuie de
patru ani să construiască
ceva. Au ajuns doi ani la
rând la turneul semifinal de
promovare în liga 1, în con-
diţiile în care s-au bătut cu
echipe cu bugete impresio-
nante. Aceşti băieţi, extrem
de pasionaţi de volei nu vor
să lase acest sport să moară.
Pentru asta nu au nevoie de-
cât de o sală de antrenament,
de o cazare şi de o masă...
restul e PASIUNE.

Voleiul masculin braşovean
în MOARTE CLINICĂ!!!

Olimpia CSU Braşov
Vampires a câştigat jo-
cul de pe teren propriu
cu Universitatea Goldiş
ICIM Arad. 

La capătul unui meci ex-
trem de echilibrat şi în care
s-a mers cap la cap în cele
40 de minute de joc efectiv,
„olimpicele” s-au impus cu
scorul de 73-70 (22-15, 15-
20, 20-19, 16-16). Sub
 privirile atente ale selecţio-
nerului Miroslav Popov, Pe-
sovic şi compania au avut un
start foarte bun de joc şi au
terminat primul sfert în avan-
taj de şapte puncte, scor 22-
15. Arădencele, cu Stroman
în mare formă, au echilibrat
partida şi la pauza mare

Olimpia mai avea doar două
puncte avans. În partea se-
cundă s-a mers cap la cap,
niciuna dintre echipe nu s-a
distanţat la mai mult de cinci
puncte şi astfel finalul a fost
unul nebun. Trupa lui Calan-
cea, Marinkovic şi Crasnic a
fost mai atentă, s-a concen-
trat pe final şi a câştigat cu
73-70. 

„A fost o victorie muncită
în faţa unui adversar redu-
tabil. Ştiam că după ce nu au
reuşit să câştige niciun meci
în primele două runde, fetele
de la Arad vor veni aici să se
bată pentru fiecare minge.
Trebuie să le felicit pe fetele
noastre pentru că s-au con-
centrat foarte bine, au arătat
ca o echipă şi au reuşit să se

impună la final. Va fi un
campionat nebun, cu foarte
multe meciuri care se vor de-
cide la diferenţă de câteva
puncte”, a declarat la final,
tehnicianul braşovencelor,
Dan Calancea (foto).

Pivotul Olimpiei, Kristina
Higgins a terminat meciul în
double-doube cu 14 puncte

înscrise şi 14 recuperări reu-
şite. Pentru braşovence au
mai marcat Pesovic 23 de
puncte, Houser 16, Webb 10,
Crăciun 6 şi  Dora Ardelean
4. Echipa de sub Tâmpa se
va deplasa la Cluj, unde marţi
va juca derby-ul campiona-
tului contra formaţiei conduse
de Dragan Petricevic.  

Victorie muncită

Unul dintre sporturile cu tradiţie din
Braşov este în moarte clinică!

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

Rezultate diametral opuse pen-
tru cele două reprezentante ale
Braşovului în liga a treia de fotbal.
În runda cu numărul 7, AFC Hăr-
man s-a impus cu scorul de 4-1
(2-1) în jocul cu Sporting Lieşti,
în timp ce Olimpic Cetate Râşnov
a pierdut în deplasare cu AFK Csik-
szereda, scor 2-1 (1-1). Pentru
trupa condusă de Claudiu Ionescu
şi Ioan Naghy au marcat Vlad Bo-
ţia de două ori, Marius Ioniţă şi

Alexandru Avram, iar în celălalt
meci, golul râşnovenilor lui Dan
Bona a fost marcat de Sorin Bu-
gyur. În clasament, Hărmanul este
pe poziţia a treia cu 13 puncte dar
cu un joc mai puţin dispuate, în
timp ce Olimpic Cetate Râşnov
este pe locul  12 cu doar cinci
puncte strânse. În runda urmă-
toare, marţi, de la ora 15.00, se
joacă derby-ul Braşovului: Olimpic
Cetatea Râşnov – AFC Hărman.

Liga a treia de fotbal

Corona Wolves Braşov a defilat
în meciul de pe teren propriu cu
Steaua Bucureşti. „Lupii” s-au impus
cu scorul de 7-2 (3-1, 2-0, 2-1). Echi-
pa canadianului Martin Lacroix a
deschis scorul prin Ian McDonald,
care l-a învins pe Catrinoi după o
pasă excelentă a lui Klempa. Steaua
a reuşit să restabilească egalitatea
prin Florian Bocu, dar până la finalul
primei treimi „lupii” au mai punctat
de două ori prin Klempa şi Richard
Filip şi au intrat la cabine în avantaj

de două goluri. În partea secundă
Klepma şi compania au controlat
jocul şi s-au distanţat la 5-1 după
golurile marcate de Arpad Mihaly
şi Ian McDonald. Soarta meciului
era deja decisă. În ultima treime
trupa lui Lacroix a mai marcat de
două ori prin Gergo Biro şi Zsombor
Balazs iar golul al doilea al steliştilor
a fost reuşit de Andras Kostandi. S-
a terminat 7-2 pentru echipa de sub
Tâmpa care mai acumulează trei
puncte în clasament. 

„Lupii” au muşcat din stelişti

FC Braşov îşi continuă parcursul
fără greşeală din acest sezon. Ste-
garii au reuşit să se impună în der-
by-ul etapei a 12-a în faţa celor de
la Foresta Suceava cu scorul 2-1 (2-
1). Galben-negrii au început prost
meciul şi după opt minute moldo-
venii au deschis scorul prin Dumitriu.
Mijlocaşul celor de la Foresta a scă-
pat singur cu Florin Iacob şi l-a învins
pe goalkeeper-ul braşovean. Stegarii
au răspuns imediat şi în minutul
nouă, Manole a fost agăţat în careu,
iar veteranul Ştefan Grigorie a res-
tabilit egalitatea din lovitură de la
11 metri. În minutul 25, FC Braşov
a rămas în zece după ce Stan a văzut

roşu pentru un cot în figură aplicat
lui Cerlincă. Braşovenii au reuşit însă
să treacă în avantaj cu două minute
înainte de pauză. Vlad Munteanu a
tras din unghi, portarul Forestei a
respins în faţă, iar Istrati a trimis
mingea în poarta goală. 

În repriza secundă Foresta a do-
minat, dar ocaziile mari de a marca
au aprţinut tot braşovenilor. S-a
terminat 2-1 pentru FC Braşov şi
stegarii au cucerit trei puncte mari
în lupta pentru promovare. Trupa
de sub Tâmpa a acumulat 28 de
puncte în clasamentul ligii a doua
şi se menţine pe locurile fruntaşe
ale clasamentului.   

Victorie în derby

Echipa de handbal masculin a
Centrului Naţional Olimpic de Ti-
neret Braşov a câştigat fără pro-
bleme jocul disputat pe propriul
teren împotriva formaţiei Avram
Iancu Arad. Trupa condusă de Flo-
rin Paraschiv, Bogdan Voica şi Ali-
na Teslăraşu s-a impus cu scorul
de 35-22 (13-6). Braşovenii au în-
ceput ezitant şi în minutul şapte
tabela arăta scorul de 3-0 pentru
oaspeţi. Din fericire puştii de la
CNOT şi-au revenit rapid şi până
la pauză au întors rezultatul. Răz-

van Apostu a prins aproape tot în
poartă, Iar Roşca, Diaconu şi Ciu-
tacu au marcat la foc automat. S-
a terminat 35-22 pentru CNOT
Braşov care a reuşit astfel a doua
victoire din acest sezon. 

Pentru trupa de sub Tâmpa au
marcat: Roşca 8 goluri, Ciutacu şi
Diaconu câte 6, Cuciureanu şi La-
zăr câte 4, Bondor şi Ferencz câte
3 şi Matei un gol. În etapa urmă-
toare, echipa de sub Tâmpa va
evolua în deplasareîn compania
formaţiei HC Sibiu. 

Corona Braşov este foate aproa-
pe de eliminarea din Cupa EHF. În
prima manşă din turul al doilea
preliminar al Cupei EHF, trupa con-
dusă de Mariana Tîrcă şi Dumitru
Berbece a pierdut jocul din depla-
sare cu SG BBM Bietigheim cu sco-
rul de 37-24 (17-13). Nemţoaicele
au dominat autoritar jocul, s-au
impus la o diferenţă de 13 goluri

şi sunt practic calificate mai departe
în cupa EHF. Pentru braşovence au
marcat Hotea 5 goluri, Sorina Tîrcă,
Mari Neagu şi Chiper câte 4 goluri
fiecare, Tivadar 2, Dedu, Crăciun,
Ciuciulete, Briscan şi Bondar câte
un gol fiecare. Manşa a doua a dis-
putei dintre Corona Braşov şi SG
BBM Bietigheim se va disputa pe
22 octombrie, la Braşov.

Au defilat în faţa Aradului

Aproape de eliminare

.com
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Ce chestie! Din colecţia de bufniţe şi cucuvele
porţelanice aparţinând doamnei Kovesi, şefa DNA,
neînsufleţitele simboluri zburătoare şi noctambule
au mai şi migrat, evident, în mici exemplare. A
naibii, una, nu mai ştiu dacă bufniţă sau cucuvea,
zbârrr... taman la via domnului Ghiţă s-o călărească
şi, eventual, s-o tămâieze cu arome şi parfumuri
roz... Mamă, ce rozé ar fi ieşit, dacă totul se rezuma
la vin şi nu la vină şi vinovăţie, mai mult sau mai
puţin dovedită... Nu am fost, nu sunt şi nu voi fi
prietenă cu inculpatul Sebastian Ghiţă... îşi arăta
chipul imaculat în oglindă, mai deunăzi, sex-sim-
bolul justiţiei şi purităţii româneşti, Laura Codruţa.
Şi tot, ’Mneaei, ca s-o cităm, mai de multişor, zicea
că un procuror n-are ce căuta printre politicieni,
spriţangii şi infractori... Desigur că în vie la Ghiţă
sau acasă la viitorul inculpat cu stele mai multe
pe umeri decât pe cerul Armatei Române, generalul
Oprea, nu se pune. E ca aia cu Băsescu, sticlindu-
i ochii la un şpriţ cu Gigi Becali, înainte să asmută
procurorii pe el... 

În materie de usturoi, nici Băse şi nici Codruţa
nu se pot plânge de lipsă de parfumuri şi de mi-
roase. Miroase chiar de pute, de la o poştă şi ştie
toată lumea! Iar încăierarea de acum dintre cei
doi, pe viaţă şi pe moarte, pe libertate şi pe puşcărie,
pe onoare şi pe laşitate, pe adevăr şi pe minciună,
este una dintre scenele cele mai picante ale Ro-

mâniei ca spectacol. Am aflat bunăoară din disputa
celor doi şi din dezvăluirile aitiste ale lui Sebastian
Ghiţă, că unii ziarişti erau anunţaţi prin cucuveaua
roz pe cine să filmeze, în timp ce procurorii DNA
pun brăţările de rigoare... C-aşa e la telejustiţie.
Acum domnul preşedinte are amintiri şi dezvăluie
public informaţii de grad zero, care i-au fost în-
credinţate pe mandatul de preşedinte. Din cearta
asta, dincolo de personaje şi persoane, găşti, luptă
pentru putere şi păstrarea libertăţii, de omertă,
de şantaje şi de toate murdăriile care se revarsă
în spaţiul public, se conturează tot mai mult cele
două faţete definitorii ale acestei Românii. România
curată, lăsată aşa de Dumnezeu, cea din sufletele
şi din idealurile noastre, naiv sau înflăcărat gândită
aşa, generaţii, de cei mai mulţi dintre români. Şi
România furată, prădată de şmecherii şi ticăloşii
scăpaţi dintre noi şi cocoţaşi la vârfurile tuturor
puterilor văzute şi nevăzute, o Românie a ticăloşilor
şi nenorociţilor, infractorilor şi trădătorilor. Mulţi
dintre ei trimişi după gratii şi de ordinele băsiste
şi de execuţiile morariste şi koveşiste şi tot mulţi
dintre ei neintraţi încă în puşcărie. 

Unii se grăbesc să spună că Băsescu a creat
acest sistem. Parţial adevărat. Băsescu doar l-a
perfecţionat până la diabolic. Sistemul funcţiona,
poate chiar înainte de 1989 şi după aceea s-a dez-
voltat liber şi nestingherit sub un mototol prezi-

denţial ca Ion Iliescu. În care dedesubturile au
ajuns deasupra şi au preluat puterea şi au contro-
lat-o după aceea toate instituţiile din România.
Vă mai amintiţi de PNA, mama DNA, condusă de
procurorul Amariei pus de Iliescu, başca prieten
la cataramă cu şeful de atunci al SRI? Pe Constan-
tinescu cică l-a învins acelaşi sistem. Sistem pe
care Băsescu, când s-a avântat chiorâş spre putere,
l-a numit sistemul ticăloşit. Şi pac, şi-a înfundat
adversarul cel mai important în puşcărie. Plânsul
lui Băsescu pe umărul lui Stolo şi glonţul lui Năstase
vor rămâne scene memorabile în filmul „România
ca spectacol”. Când cuplul Băse-Stolo-preş îşi îm-
pingeau oamenii la putere, Alina Pippidi Mungiu,
Monica Macovei şi alte zâne fermecate au creat o
găselniţă propagandistică numită „România cu-
rată”. Sigur că PNL şi PD şi, evident, oamenii lor
care erau mânaţi către ciolan erau curaţi şi im-
aculaţi, în timp ce PSD era cel mai murdar. Timp
de 10 ani, sub Băsescu, am avut vreme să vedem
cum s-au murdărit toţi şi ne-au umplut de mizerie
din haznalele infracţionalităţii şi criminalităţii or-
ganizate, cu o singură pradă, România. Acum asis-
tăm la ultimul act, după care vom schimba şi piesa,
şi regizorul şi, încet, încet, şi toţi actorii... Că aşa
se vrea de la butonul de comandă... Iar rolul doam-
nei Kovesi este să stingă lumina...

Ion Mânzală

Berbec
(21.03 – 19.04) 
Iubire. Doar o aventură pasională vă
mai poate scoate din deprimare.
Sănătate. Toţi nativii se bucură de o vi-
talitate de invidiat şi de... poftă de mân-
care.
Bani. Unii nativi au făcut investiţii no-
rocoase, dar majoritatea cam trag mâţa
de coadă. 
Taur (20.04 – 20.05)
Iubire. Sunteţi ameninţat sau şantajat
de o persoană, cândva foarte iubită. 
Sănătate. Vă temeţi că unele maladii
se pot croniciza, dar nu renunţaţi la ex-
cese.
Bani. Se pot ivi multiple surprize finan-
ciare chiar foarte plăcute.
Gemeni (21.05 – 21.06)
Iubire. Cei mai mulţi nativi se pot în-
drăgosti de un fost „coleg” apatic şi in-
diferent.
Sănătate. Durerile de cap şi oboseala
continuă vă creează o stare de discon-
fort.
Bani. Vă cheltuiţi banii şi resursele de
energie pentru a da ajutor tuturor ru-
delor.
Rac (22.06 – 22.07)
Iubire. Duritatea şi dorinţa de întâietate
vor alunga până la urmă persoana iu-
bită.
Sănătate. Lipsa de vitalitate se datorează
tulburărilor abdominale repetate.
Bani. Nemulţumit de nivelul câştigurilor,
doriţi să vă diversificaţi activitatea.
Leu (23.07 – 22.08)
Iubire. Familiştii uită de partenerul de
viaţă şi se concentrează asupra locuinţei. 
Sănătate. Este posibil ca în unele cazuri
şi bolile de piele să creeze probleme.
Bani. Pe unii nativi, amânările de plăţi
îi fac să accepte multe împrumuturi.
Fecioară (23.08 – 22.09)
Iubire. Celibatarii vor să se căsătorească
pentru a avea un copil.
Sănătate. Vă obişnuiţi treptat cu varia-
ţiile inexplicabile ale stării dv. de sănă-
tate. 

Bani. Aveţi nevoie de bani şi pentru
cheltuielile casei şi familiei.
Balanţă (23.09 – 23.10)
Iubire. Vă construiţi o imagine atră-
gătoare, senzuală şi „misterioasă”.

Duritatea limbajului şi viaţă afectivă
cam deprimantă.
Sănătate. „Registrul” tulburărilor se va
schimba prin apariţia unor disfuncţii re-
nale.
Bani. Primiţi o sumă considerabilă de
bani, ce va fi imediat redirecţionată.
Scorpion (24.10 – 22.11)
Iubire. Vă certaţi cu persoana iubită,
dacă nu renunţaţi la atitudinea de fron-
dă.
Sănătate. Numai cei tineri vor avea mai
puţin de suferit din cauza reumatismului. 
Bani. Dintr-o dată „seacă” izvoarele fi-
nanciare cunoscute de dv. Şansele se
multiplică, dar apar probleme în ex-
ploatarea acestora.
Săgetător (23.11 – 21.12)
Iubire. Ştiţi cum să vă cuceriţi partenerul
de cuplu. Nativii ce nu credeau că se vor
îndrăgosti, pot face o pasiune „la mi-
nut”.
Sănătate. Pentru unii, nu este imposibilă
apariţia unor traume psihice.
Bani. Aţi învăţat deja să vă păstraţi se-
crete succesele dv. financiare.
Capricorn (22.12 – 20.01)
Iubire. Celibatarii se enervează, dacă
sunt repetate la nesfârşit cererile în că-
sătorie.
Sănătate. Unii nativi se vor lăsa copleşiţi
de stresul profesional. 
Bani. Apar ajutoare financiare neaştep-
tate de la rudele de care aţi uitat.
Vărsător (21.01 – 19.02)
Iubire. Veţi avea parteneri egali în cerce-
tările amănunţite ale universului erotic.
Sănătate. Atenţie la ce lichide consumaţi
şi la cât mâncaţi!
Bani. Succesele profesionale se oglindesc
în nivelul câştigurilor actuale.
Peşti (20.02 – 20.03)
Iubire. Unii nativi se îndrăgostesc la pri-
ma vedere. Persoana iubită are o atitu-
dine care nu vă face plăcere (nu o mai
înţelegeţi).
Sănătate. Aşteptaţi ca cineva să vă dea
leacul minune ori măcar să vă pună un
diagnostic corect.
Bani. Trăiţi momente de surprindere
când vi se „acordă” de către rude unele
beneficii.

ZODIAC

Tableta de cap

ROMÂNIA CURATĂ – ROMÂNIA FURATĂ!

.com

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

1 3
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3 5 6
1 6 2 7
5 6

1 3 5 4
4 7 5

7 9 6 1
3 8

Încercarea A.N.P. de a pune
„botniţă” A.S.U.M. Braşov 

Deranjată de criticile
aduse conducerii Peni-
tenciarului Codlea, „cloş-
ca” de la Bucureşti a sărit
în ajutorul „puiului” de
la Braşov. Aşa se face că,
imediat după numire,
proaspătul Director Ge-
neral al Administraţiei
Naţionale a Penitencia-
relor , în loc să rezolve
problemele sistemului,
a rezolvat problema ce-
lor care semnalează şi
critică deficienţele. 

Cum? Simplu. Pe principiul
aşa vor muşchii mei, Dl. Vulpe
a denunţat unilateral Protocolul
de Colaborare cu A.S.U.M.
Braşov!! Protocolul, cel mai
vechi chiar, a fost încheiat în
anul 2007 pe o perioadă nede-
terminată. „Motivele” denun-
ţării: critici aduse sistemului şi
conducerii Penitenciarului
Codlea, promovarea în spaţiul
public a unei imagini neobiec-
tive a Penitenciarului Codlea,
formularea unor afirmaţii iro-
nice, afirmaţii care depăşesc
limitele libertăţii de exprimare,
etc. Oau!!! Asta cu depăşirea
limitei de exprimare este foarte
tare! Nu ştiam că libertatea de
exprimare este cuantificată,
dar poate o face Dl. Vulpe,
precum vulpea... Şiret...!

 Sperăm că glumiţi, domnule
 Vulpe, altfel, este grav! NU
vreţi, cumva, să şi rescrieţi
CONSTITU<IA ROMÂ-
NIEI? Domnule Vulpe, demo-
craţia vă spune ceva? Înţelegeţi
semnificaţia reală a cuvintelor
democraţie, democratic? Ne
pare rău că nu înţelegeţi
care este rolul struc-
turilor neguver-
n a m e n t a l e
într-o socie-
tate demo-
c r a t i c ă ,
cum, de alt-
fel, regretăm
şi faptul că pi-
xul d-voastră
instituţional a
sancţionat, prin sem-
nătură, libertatea de exprimare.
Este grav! Ne scuzaţi domnule
Vulpe că nu ne-am conformat,
că nu am ascuns adevărul, că
nu am ascuns abuzurile con-
statate chiar de instanţele de
judecată, ne scuzaţi că ne-am
permis să vorbim despre cum-
etrie şi cumetri, ne scuzaţi că
am îndrăznit să vorbim despre
condamnările Statului Român
la CEDO, ne scuzaţi că ne-am
permis, în nesimţirea noastră
de contribuabili, să verificăm
modul în care sunt cheltuiţi ba-
nii publici, modul în care au
fost şi sunt premiaţi unii dintre

subordonaţii dumneavoastră
prin majorări salariale de 50%
pe bază de misiuni de excepţie.
Ne scuzaţi că am informat opi-
nia publică, obiectiv, de exem-
plu, cu privire la faptul că
mijloacele de transport ale Pe-
nitenciarului sunt folosite in in-

teres propriu de unii şi de
alţii, că directorul de

la Codlea Chiş
Florin a fost

amendat de
către instan-
ţa de jude-
cată pentru
neexecutarea

unei hotărâri
judecătoreşti,

ne scuzaţi că am
vorbit despre „oase” si

drumul lor, despre ouă expi-
rate, dar văzute de oamenii din
subordinea dumneavoastră
drept bune de consum, despre
soţii şi soţiile din sistem, despre
fraţi, despre naşi şi fini, despre
cumetrii şi despre multe alte-
le... Iertaţi-ne că, în nemernicia
noastră, ne-am imaginat că pe-
nitenciarul este o instituţie pu-
blică plătită din bani la fel de
publici, adică şi din taxele şi
impozitele plătite de noi toţi,
fapt pentru care avem dreptul
legal de a întreba şi de a primi
răspunsuri, ne scuzaţi că ne ex-
primăm opiniile, ne scuzaţi că

existăm... Cu plecăciune ne-
aplecată ne permitem, ţinând
cont de formularea din adresa
în care faceţi referire la „insti-
tuţia noastră” , să vă comuni-
căm faptul că, vă înşelaţi!! De
ce? Pentru că A.N.P. nu este
a d-voastră, nici a urmaşilor,
urmaşilor dumneavoastră, că
doar n-aţi moştenit-o în urma
vreunei succesiuni. Este o
INSTITU<IE PUBLICĂ, plă-
tită din banii unor netrebnici
la fel ca noi, pe care d-voastră,
vremelnic, o conduceţi. Spe-
răm ca vremelnic să însemne
cât mai scurt, aşa cum, de alt-
fel, este şi CV-ul d-voastră...

P.S.:Aşa cum rezultă
din adresa ANP nr.
200197/04.10.2016, de la
numirea Domnului Vulpe
M a r i u s  î n  fu n c ţ i e  –
01.08.2016 – şi până în
prezent, singurul Protocol
denunţat este cel cu Asum
Brasov. ASUM Braşov a
formulat, în baza Legii
554 a  Contenciosului
 Administrativ şi Fiscal,
plângere prealabilă împo-
triva deciziei, urmând să
acţionăm în judecată Ad-
ministraţia Naţională a
Penitenciarelor. 

jurist Ionel Spătaru
preşedinte A.S.U.M.

Braşov
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România dispune de o va-
rietate uimitoare de factori
naturali, benefici în tratarea
diferitor afecţiuni. Printre
nenumăratele bogăţii natu-
rale ale ţării se numără şi:–
ape minerale, sulfuroase,
carbogazoase, clorurate –
sodice, alcaline, iodurate,
feruginoase, etc.

– mofete cu emanaţii naturale de
CO2;

– ape termale;
– nămoluri;
Acestea sunt folosite pentru tra-

tarea de boli diverse: reumatism,
boli cardiovasculare, respiratorii,
neurologice, ginecologice, derma-
tologice, boli profesionale, stress
etc.

Este timpul să te bucuri de
beneficiile nenumăratelor bogaţii

naturale ale ţării noastre!

Alege oferta potrivită şi bucură-te
de relaxare!

Perioada ofertelor: 10.10.2016 –
10.12.2016

PROPUNERI:

Hotel Carol Vatra Dornei 4*

Hai la Băi!
Tarif: 750 Lei/ persoană/ pachet

– 5 nopţi cazare cu pensiune com-
pletă (meniu fix), 5 zile tratament
câte 2 proceduri electroterapie/zi
sau la alegere 5 şedinţe de masaj,
sau acces la centrul SPA parţial/per-
soană/sejur.
Decada Balneară

Tarif: 1.008 Lei/persoană/ pachet
– 9 nopţi cazare cu pensiune com-
plet, 7 zile tratament câte 3 proce-
duri electroterapie/zi, sau la alegere
7 şedinţe de masaj parţial/persoană/
sejur, sau acces la centrul SPA.
O săptămână de refacere

Tarif: 460 Lei/persoană/ pachet –
6 nopţi cazare cu mic dejun meniu
fix, 5 zile de tratament cu câte 3
proceduri electroterapie/zi, pe baza

recomandării medicale sau la ale-
gere 5 şedinţe de masaj parţial, sau
acces la centrul SPA.

Hotel Făget 
Sovata 2*

Hai la Băi!
Tarif: 625 Lei/persoană/ pachet –

5 nopţi de cazare cu pensiune com-
pletă, 2 proceduri/zi, 5 zile trata-
ment, consultaţie medicală la sosire
pe baza trimiterii de la medicul de
familie.
Decada Balneară

Tarif: 980 Lei/persoană/ pachet –
9 nopţi de cazare, pensiune comple-
tă, 7 zile de tratament, 3 proceduri/
zi, consultaţie medicală la sosire pe
baza trimiterii de la medicul de fa-
milie.
O săptămână de refacere

Tarif: 405 Lei/persoană/ pachet –
6 nopţi cazare cu mic dejun, 3 pro-
ceduri/zi, o consultaţie medicală la
sosire pe baza trimiterii de la me-
dicul de familie.

Hotel Traian 3* 
Calimanesti – Caciulata

Decada Balneară
Tarif: 890 Lei/persoană/ pachet –

9 nopţi de cazare, pensiune comple-
tă, 7 zile de tratament, 3 proceduri/
zi, consultaţie medicală la sosire pe
baza trimiterii de la medicul de fa-
milie.
O săptămână de refacere

Tarif: 560 Lei/persoană/ pachet –
6 nopti cazare cu demipensiune, 3
proceduri/zi – 5 zile, o consultaţie
medicală la sosire pe baza trimiterii
de la medicul de familie.

Complex Hotelier
Ciucas 3* 
Baile Tusnad
Hai la Băi!

Tarif: 750
Lei/persoană/ pa-
chet – 5 nopti de ca-
zare cu pensiune
completă, 2 proce-
duri/zi, 5 zile trata-

ment, consultaţie
medicală la sosire
pe baza trimiterii
de la medicul de familie.

Decada Balneara
Tarif: 1.030 Lei/persoană/ pachet

– 9 nopti de cazare, pensiune com-
pletă, 7 zile de tratament, 3 proce-
duri/zi, consultaţie medicală la sosire
pe baza trimiterii de la medicul de
familie.
O săptămână de refacere

Tarif: 455 Lei/persoană/ pachet –
6 nopţi cazare cu mic dejun, 3 pro-
ceduri/zi, o consultaţie medicală la
sosire pe baza trimiterii de la me-
dicul de familie

Contact:
Agenţia de Turism AdminPedia Braşov
Str. Berzei, nr.18, bl.C8, sc.B, ap.1, Braşov
turism@adminpedia.ro
0268 587 230 / 0720 065 918
www.pe-drumuri.ro 
https://www.facebook.com/AdminPedia/

.com

Agenţia de Turism AdminPedia Braşov vă recomandă săptămâna aceasta:

PSD a depus, în Parlament, un proiect de
lege care prevede eliminarea a 102 taxe ne-
fiscale care au un impact bugetar foarte mic,
sub 0,1% din Produsul Intern Brut. 

De la 1 ianuarie 2017 vor dispărea: 
• timbrul de mediu pentru autovehicule;
• cele 20 de taxe de la Registrul Comerţu-

lui;
• taxele consulare şi de cetăţenie în număr

de 33;
• taxa radio şi taxa TV, cu precizarea că

pentru Radio România şi TVR aceste sume
vor fi plătite de la bugetul de stat, nu ră-
mân fără buget;

• taxa suplimentară pentru eliberarea pa-
şaportului temporar;

• tarifele pentru pierderea sau modificarea
actelor, sunt 22 de tarife care trebuie plă-
tite;

• taxele extrajudiciare de timbru – 13; 
• taxa pentru permisele de pescuit recreativ

sau sportiv;
• taxele pentru serviciile prestate de Mi-

nisterul de Interne pentru public – nu în-
ţelegem de ce Ministerul de Interne tre-
buie să mai ia nişte taxe când lucrează
cu publicul;

• tarifele percepute de Casa Naţională de
Pensii – 4. 
„Relaxarea fiscală, şi prin eliminarea aces-

tor taxe, este prevăzută în programul de gu-
vernare al PSD, dar ne dorim ca acest proiect
de lege să intre în vigoare în acest an, în aşa
fel încât de la 1 ianuarie 2017, 102 taxe ne-
fiscale să fie eliminate. Este vorba de peste
50% dintre taxele nefiscale pe care le plătesc
cetăţenii români şi o valoare de peste 80%
a acestora. Dincolo de valoare, dincolo de
număr, este vorba de o cantitate de timp
uriaşă pe care o pierd românii pentru a plăti
aceste taxe. Unele sunt foarte mici, şi doar
enervează şi îi umilesc pe mulţi dintre cetă-
ţenii români, aproape toţi, atunci când trebuie
să meargă din ghişeu în ghişeu, când trebuie
să piardă ore în şir, câteodată zile. Pentru
toate aceste taxe care vor fi eliminate, bugetul
de stat va asigura sumele necesare pentru

instituţiile care primeau în bugetele proprii
aceste taxe. Speram ca şi Consiliul Legislativ,
şi Guvernul să se aplece cu atenţie către acest
proiect de lege şi să emită avizele pozitive
sau negative pentru a putea continua pro-
cedura parlamentară. Soluţii există, şi în Ro-
mânia putem să avem condiţii ca în alte ţări
europene. Birocraţia va dispărea. Avem ca-
pacitatea de a funcţiona ca un sistem eficient
în care cetăţenii să fie respectaţi şi nevoile
lor, de natură administrativă, să poată fi re-
zolvate cu un simplu click sau printr-o simplă
vizită la un singur ghişeu. Să îndrăznim să
credem în România” a declarat Marius Dunca,
preşedinte PSD Braşov.

PSD elimină 102 taxe

Marius Dunca
preşedintele PSD Braşov

OFERTELE BALNEO


