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

TIRAJUL EDIŢIEI:

Bucuria Darului
pentru nevoiaşi

Braşovenii nevoiaşi beneficiază zilnic de o masă
caldă. Mai mult, aceştia sunt ajutaţi să-şi re-
zolve problemele de zi cu zi sau în unele cazuri
să-şi caute un loc de muncă. Toate acestea sunt
oferite de Fundaţia Bucuria Darului. 

Fundaţia Bucuria Darului are nevoie şi de spri-
jinul nostru. ------------pag. 5

BraşovTV.com a prezentat, în exclusivitate, la finele
săptămânii trecute, lista candidaţilor PNL Braşov
pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie,
document trimis spre aprobare la centru. Numele
liberalului Dragoş David figurează pe lista candi-
daţilor pentru un loc în Senatul României. 

Întrebat ce fel de senator vrea să fie, Dragoş David
a explicat, scurt, că va fi exact opusul senato-
rului Vârtosu, din filmul regizat de
Mircea Daneliuc. Dragoş Da-
vid a afirmat, pentru Bra-
sovTV.com, că nu candidează
pentru a-şi face vilă la munte,
nu se vrea boier şi nu vrea
nici să-i impresioneze pe
jurnaliştii din Occident,
precum „senatorul
melcilor”. Vrea să
fie, cu adevărat,
senatorul braşo-
venilor! 
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LIBERALUL DRAGOŞ DAVID, ADEVĂRATUL
SENATOR AL BRAŞOVENILOR
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Încă 3.000 de solicitanţi vor pu-
tea beneficia de fonduri de la
 Ministerul Mediului pentru pro-
gramul Casa Verde.  Bugetul
 pentru acest program a fost su-
plimentat cu 20 milioane de lei. 

Ministerul Mediului a decis să
suplimenteze cu 20 de milioane
de lei bugetul alocat populaţiei
pentru programul „Casa Verde”,

3.000 de noi solicitanţi putând
accesa astfel programul, în con-
diţiile în care aproape două treimi
din bugetul total au fost consu-
mate doar în primele două zile
ale perioadei de depunere a do-
sarelor. Bugetul alocat a fost re-
partizat fiecărui judeţ, în funcţie
de numărul de locuitori al aces-
tuia.         R.I.

Bani mai mulţi pentru
programul Casa Verde

De dragul transportatorilor, po-
pulaţia va plăti un RCA mai scump
cu aproximativ 5%. Tarifele maxime
stabilite de ASF, potrivit legii, vor
fi transmise Ministerului Finanţelor
Publice, care le va supune aprobării
Guvernului. 

ASF a stabilit tarifele maximale
la RCA: 7.534 lei pentru un camion

de 16 tone, 6.600 lei pentru un au-
tocar de transport persoane, dar le-
a scumpit la categoria autoturisme
pentru populaţie. RCA-ul pentru un
autovehicul de 1.200 şi 1.400 cmc,
categoria de vârstă 31-40 de ani,
tariful maximal va fi de 610 lei, în
condiţiile în care tariful RCA în pre-
zent este de 580 de lei.   R.I.

RCA mai scump

A devenit lege! Alimentele
aproape de expirare vor fi donate
obligatoriu. Decizia a fost luată de
Camera Deputaţilor. 

Proiectul de lege prevede com-
baterea risipei alimentare, prin do-
narea, de către agenţii comerciali,
a alimentelor care se apropie de
termenul de expirare. Foarte im-
portant nerespectarea prevederilor
duce la sancţiuni de la 1.000 la

10.000 de lei. Alimentele vor fi do-
nate către fundaţii, ONG-uri, cămi-
ne de bătrâni, orfelinate sau spitale,
în baza unui contract semnat între
agenţii comerciali şi persoanele ju-
ridice respective. Camera Deputa-
ţilor este for decizional în acest caz. 

Actul normativ va intra în vigoa-
re peste 6 luni. România este pe
locul al nouălea în topul celor mai
risipitoare ţări din UE.    R.I.

Alimentele expirate 
vor fi donate obligatoriu Anul acesta mai mulţi românii îşi

vor petrece Crăciunul şi Revelionul
în ţară. Majoritatea vor alege Valea
Prahovei şi Braşovul. 

Cererea pentru vacanţele în Ro-
mânia este în acest an cu aproape
35% mai mare decât pentru alte
destinaţii. Pachetele turistice pe Va-
lea Prahovei sau Braşov, Maramu-
reş, Bucovina şi Apuseni sunt cele
mai solicitate în această perioadă,
arată datele transmise de agenţiile
de turism. 

În privinţa preţurilor, o miniva-
canţă de Crăciun la o pensiune rurală
poate costa 100 de euro de persoană.
Cei care nu-şi permit un sejur la ho-
teluri de patru sau cinci stele pe Va-
lea Prahovei, la Poiana Braşov sau
în Predeal pot merge la o pensiune
rurală sau într-o staţiune balneară. 

Specialiştii în turism se aşteaptă
la o creştere a numărului turiştilor
români de sărbători faţă de anul tre-
cut, mai ales în România, însă se fe-
resc să ofere cifre clare. 555R.I.

Cât costă Crăciunul şi Revelionul
la munte în acest an

ANAF-ul pregăteşte o
aplicaţie pentru mobil

ANAF-ul vrea să se împrietenească rapid
cu contribuabilii şi pregăteşte o aplicaţie pentru
mobil. Aceasta va fi gata în aproximativ o lună,
iar varianta pentru firme în cel mult trei luni. 

ANAF va avea o aplicaţie pentru toate
 telefoanele mobile care va oferi o serie de
 informaţii pentru că instituţia trebuie îmbu-
nătăţită procedura de comunicare a declarat
şeful ANAF. În acest moment, marii con-
tribuabili comunică pe e-mail cu ANAF, dar
nu într-un mod securizat şi, din această cau-
ză, este necesară o procedură tehnică mai
elaborată. 55555555555 A.C.

Braşovul este pe
locul patru la ni-
vel naţional în
ceea ce priveşte
piaţa chiriilor. Po-
trivit statisticilor
oficiale, judeţul
Braşov are aproa-
pe 40 de mii de
contracte înregis-
trate la ANAF. 

În judeţul Braşov,
sun t  î n reg i s t r a t e
39.218 de contracte
de închiriere. Braşo-
vul este pe locul patru
în ceea ce priveşte

piaţa chiriilor, după
Bucureşti, Galaţi şi
Cluj. Peste 305.000
de contracte de în-
chiriere au fost de-
clarate la Agenţia
Naţională de Admi-
nistrare  Fiscală
(ANAF) în toată
ţara, iar suma colec-
tată din impozitele
pe veniturile obţi-
nute din această sur-
să s-au ridicat la
188,2 milioane lei,
în prima jumătate a
acestui an. 

Răzvan Iancu

.com

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 
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Braşovul, locul patru la chirii
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Dragoş David este director ge-
neral al Agenţiei Metropolitane
pentru Dezvoltare Durabilă Bra-
şov. Se ocupă de coordonarea
acestei instituţii în ceea ce pri-
veşte utilizarea resurselor finan-
ciare, a celor materiale, dar şi a
resurselor umane. Totodată,
 potrivit afaceri.ro, gestionează
planificarea şi implementarea
proiectelor de dezvoltare a Me-
tropolei Braşov. „Ca director al
Agenţiei Metropolitane de Dez-
voltare Durabilă Braşov am co-
ordonat şi atras finanţări pen-
tru proiecte europene a căror
valoare depăşeşte 250 de milioa-
ne de euro. Sunt fonduri de care
beneficiază aproape 400.000 de
cetăţeni. Astfel, prin Agenţia
Metropolitană Braşov, pe care
o conduc din 2009, s-a acordat
asistenţă primăriilor din Zona
Metropolitană Brasov, s-au re-
dactat cereri de finanţare şi, cel
mai important, s-au şi obţinut
fonduri europene pentru proiec-
te majore ale comunităţilor
membre.” a explicat Dragoş
 David.

Proiecte de ultimă oră
La capitolul proiecte de ultimă

oră, Dragoş David s-a arătat re-
ceptiv în ceea ce priveşte inves-
tiţiile serioase propuse pentru
Braşov, printre care se numără
şi cele ale unui grup de oameni
de afaceri din Kuweit. Proiectul
a fost propus de liberalii din Să-
cele, reprezentaţi de consilierul
local PNL, Lucian Pascu. Este
vorba despre investiţii pentru
realizarea Aeroportul Internaţio-
nal Braşov – Ghimbav, investiţii
în managementul deşeurilor, dar

şi capital pentru des-
chiderea unui abator în
zona Săcele. Investiţia
iniţială, doar pentru
abator, este de aproxi-
mativ 3 milioane de
euro şi va genera sute
de noi locuri de mun-
că. „Suntem deschişi
oricăror investiţii în
zona metropolitană şi
punem la dispoziţia
tuturor oamenilor de
afaceri informaţiile de
care au nevoie. De
asemenea, ne-am ofe-
rit ajutorul şi pentru
localizarea oportuni-
tăţilor de afaceri în
domeniile pe care ei le
vizează. În zona me-
tropolitană există, de
exemplu, suficiente
ferme şi suficienţi
crescători de animale
pentru ca o investiţie
de tipul celei vizate de
partea kuweitiană să
poată fi realizată cu
succes.” a spus Dragoş
David, directorul ge-
neral al Agenţiei Me-
tropolitane Braşov.
Acesta accentuează şi
necesitatea punerii în
aplicare, cât mai cu-
rând, a Planului de
Management Integrat
al Deşeurilor, context
în care subliniază că şi acest do-
meniu reprezintă o oportunitate
importantă pentru investiţii.

Pentru Dragoş David însă, rea-
lizarea Aeroportului Internaţio-
nal Braşov – Ghimbav este pro-
iectul la realizarea căruia a avut
şi va avea o contribuţie decisivă.
Asta, evident, în colaborare cu

cei care îşi doresc, cu adevărat,
ca Braşovul să aibă aeroport, iar
nivelul economic al judeţului să
crească prin prezenţa investito-
rilor în zonă fără „nebunia” de
pe Drumul Naţional 1.

Dragoş David este de profesie
inginer, are 48 de ani, este că-
sătorit şi are doi copii.

Două case din comuna braşovea-
nă Cristian au fost călcate de hoţi
în doar câteva zile. Autori, deocam-
dată necunoscuţi, au intrat, mai întâi,
într-o locuinţă de pe drumul spre
Vulcan, în jurul orei 9. Proprietarul
a auzit zgomot dinspre una dintre
camere, a pornit spre încăperea vi-
zată, iar hoţul, speriat, a sărit pe fe-
reastră şi a reuşit să scape. 

Cea de a doua locuinţă prădată
este situată în apropierea căii ferate
din comună. De această dată, hoţii
au acţionat noaptea, în timp ce pro-
prietarii dormeau. Făptaşii au intrat

pe poarta dinspre calea ferată, au
tăiat grilajul uneia dintre ferestre,
cu un topor spun localnicii, au ajuns
într-una dintre camere, au scotocit
în dulap şi au furat toţi banii. Apoi,
suspecţii au intrat în garaj, au furat,
din maşina descuiată un portmoneu
cu bani şi acte şi carduri şi s-au făcut
nevăzuţi. Unul dintre proprietari nici
nu s-a mai gândit la pagubă. „Bine
că nu ne-au omorât!”, a afirmat
acesta. 

Poliţiştii au început ancheta şi spe-
ră să-i găsească, în cel mai scurt
timp, pe făptaşi.

LIBERALUL DRAGOŞ DAVID, ADEVĂRATUL
SENATOR AL BRAŞOVENILOR

Alertă în comuna Cristian!
„Bine că nu ne-au omorât!”

PROIECTELE SENATORULUI DRAGOŞ DAVID
Din Parlamentul României, Dragoş David va fi doar în slujba cetăţeanului. Iată cum!

▪ susţinerea luptei anticorupţie şi recuperarea prejudiciilor;
▪ o nouă lege a sănătăţii;
▪ un cadru motivaţional pentru resursa umană – salarizare doar pe criteriul

competenţei profesionale;
▪ un sistem educaţional în corelare cu piaţa muncii;
▪ o lege a lobby-ului;
▪ o lege a achiziţiilor publice adaptată economiei de piaţă;
▪ promovarea investiţiilor naţionale de interes judeţean;
▪ dezbateri publice pe teme de interes local, regional şi naţional;
▪ o nouă lege a valorificării şi protejării bogăţiilor naturale;
▪ interzicerea traseismului politic în Parlamentul României.

Dragoş David
Director general al Agenţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, candidat PNL pentru Senatul României



Care este misiunea noastră pe
acest pământ? Ne naştem pentru a
împlini un vis care se află în noi, iar
pe măsură ce-l lăsăm să strălucească
şi îl hrănim, oferim şi celorlalţi oa-

meni lumină, căldură şi bucu-
rie.

V-aţi întrebat vreodată: Aş
putea fi sau face ceva extraor-
dinar? 

Uitaţi-vă în oglindă şi răspun-
deţi-vă sincer la întrebarea: Cât
de importantă este viaţa mea
pentru mine?

De ce să nu avem o viaţă me-
diocră? Pentru simplu fapt că
putem alege, iar ceea ce facem
în acestă viaţă poate avea ecou
şi după ce fiinţa noastră a dis-
părut!

Vremurile noastre sunt vre-
muri ale mediocrităţii, unde me-
diocritatea pune mîna pe putere,
iar lipsa de sentimente, de cul-

tură, precum şi lenea sau incapaci-
tatea de a fi sincer şi dorinţa
puternică de a avea totul fără efort
sunt la mare căutare. Tot mai des
scara valorilor este puternic zdrun-

cinată şi inversată, spre o îndobito-
cire lină şi sigură. 

Trăim într-o lume care ţine cont
în mod vădit de propriul interes, iar
sentimentele sunt văzute ca fiind
slăbiciuni. 

Nonvalorile sunt pasiunea princi-
pală a parveniţilor, a celor care nu
au nici un vis sau poate că greşesc:
ei vor să fure visele altora. 

Aşadar acesta este tabloul lumii
fără de lege, fără de Dumnezeu, însă
salvarea noastră vine tot din regăsi-
rea divinităţii din noi: vindecarea
este exclusiv spirituală. 

Copiilor li se trec cu vederea gre-
şelile, lipsurile educaţionale şi sunt
extrem de cocoloşiţi de părinţii lor
chiar şi după majorat, primind mult
prea mult. 

Ce le rămâne de făcut: să cadă în
plictiseală, în depresie sau să trăiască
o viaţă doar pentru sine fără nici o
remuşcare.

Ne vine să credem sau nu fiecare
dintre noi este responsabil atât pen-
tru ceea ce face, cât şi pentru ceea
ce nu face, iar oricare ar fi alegerea
noastră trebuie sa fim conştienţi că
planul nostru de viaţă vine cu anu-
mite responsabilităţi indiferent de
pachetul pe care-l alegem.

Este ştiut faptul că mulţimile nu
cumulează inteligenţă sau valoare,
ci mediocritate, atît de confortabi-
lă… 

Cu aceste sentimente vă invit să
vă preocupaţi de suferinţa celorlalţi,
să căutaţi să-i ajutaţi, să căutaţi să
vă revigoraţi duhovniceşte, să îi iu-
bim pe cei din jurul nostru pentru
ca şi ceilalţi să ne iubească pe noi. 

Un bun exerciţiu de întoarcere că-
tre sine este să învăţăm să fim tăcuţi,
astfel vom observa că vom fi şi mai
liniştiţi.

Iar dacă credem că Dumnezeu nu
există, înseamnă că totul este per-

mis, iar dacă totul este permis, în-
seamnă că suntem pierduţi. Chiar
aşa este!

Pe măsură ce ne desprindem de
propriile temeri, prezenţa noastră îi
va elibera şi pe cei din jurul nostru.

Valorile ce ne-ar putea alimenta
dorinţa de viaţă are mai puţină le-
gătură cu a fi consumator şi mai
mult de-a face cu a fi un producător. 

Putem să ne deschidem pofta de
viaţă folosindu-ne creativitatea, ta-
lentele şi timpul pentru a realiza ceva
autentic, care va face lumea un loc
mai bun.

Imaginaţia este cu mult mai im-
portantă decât cultura, deoarece
omul cult are multe limite, iar im-
aginaţia poate face turul Pământu-
lui.

Va invit să nu facem nimic pe ju-
mătate, dacă poate fi făcut pe de-a
întregul!

O săptămînă excelentă tuturor!

În zilele noastre, lentilele de
contact sunt tot mai populare
şi milioane de oameni din în-
treaga lume le aleg pentru a-
şi corecta defectele de
vedere, devenind un bun
aliat si pentru o vedere per-
fectă indiferent de vârstă. 

Poate copilul meu să poarte len-
tile de contact? Sau... Am peste 40
de ani, pot purta lentile de contact?

Sunt unele dintre întrebările cu care
ne confruntăm.

În ceea ce îi priveşte pe copii, len-
tilele de contact sunt ideale pentru
cei care practică sporturi. Acestea
le oferă copiilor beneficiul unui
câmp vizual neîngrădit de rama
ochelarilor, oferindu-le posibilitatea
de a reacţiona mai rapid, nu se abu-
resc, nu alunecă de pe faţă, si rămân
mult mai stabile în momentul în care
cei mici aleargă. De cele mai multe

ori copii purtători de lentile de con-
tact au performanţe mai bune com-
parativ cu cei care poartă ochelari.

În plus, purtarea lentilelor de con-
tact îmbunătăţeşte încrederea în sine
a copiilor. De cele mai multe ori
atunci când copii au nevoie de oche-
lari şi sunt conştienţi de acest lucru,
aceştia se întristează de cele mai
multe ori, întrebându-se dacă oche-
larii li se vor potrivi, şi în ce măsură
le vor modifica aspectul fizic, dar

mai ales despre ce vor spune ceilalţi
copii la şcoală. Ideea de a purta len-
tile de contact îi încurajează în ma-
joritatea cazurilor să poarte corecţia
optică, aspect extrem de important
în dezvoltarea simţului vederii. 

Adolescenţii şi persoanele
adulte sunt cei care se bucură
cel mai adesea ce beneficiile
lentilelor de contact, ei alcă-
tuind majoritatea celor care le aleg
ca şi mijloc de corecţie. După vâr-
sta de 40 de ani, când apare şi ne-
voia ochelarilor pentru citit,
lucrurile se schimbă. In general,
după vârstă de 40 de ani, vederea
la aproape scade, datorită pierderii
elasticitaţii cristalinului, iar obiectele
aflate la aproape încep să fie văzute
cu dificultate, fiind necesară înde-
părtarea lor pentru a le putea foca-
liza. Acest proces poartă numele de
presbiopie.

Pentru purtătorii de lentile de
contact dar şi pentru cei care îşi do-
resc să se bucure de libertate de
mişcare, cu un stil de viaţă dinamic,
există o soluţie eficientă. Lentilele
de contact multifocale sunt o bună
alegere deoarece pacienţii pot vedea
clar atât la distanţă cât şi la aproape
şi asta fără să folosească ochelari.

Principalul beneficiu al lentilelor
de contact multifocale este liberta-
tea de a realiza orice fel de activi-
tate, care implică atât vederea la
distanţă cât şi la aproape fără să fie
necesară folosirea ochelarilor. Câm-
pul vizual este larg fără distorsiuni,
vederea este impecabilă şi atunci
când se face trecerea de la distanţă
la aproape şi invers. 

Aşadar, indiferent de vârsta dvs.,
specialiştii Best Optic au la dispo-
ziţie o gamă largă de lentile de con-
tact, cu ajutorul cărora vă puteţi
bucura de o vedere impecabilă şi de
confort indiferent de activităţile zil-
nice sau hobby-urile pe care le aveţi.

Ai încredere! Vezi cu ochii tăi!

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

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

Orica Măgdălina
optometrist Best Optic Red Uranus

24-30 octombrie

Lentile de contact... 
indiferent de vârstă 

.com

Mediocritatea este molipsitoare şi contaminează 
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Braşovenii nevoiaşi be-
neficiază zilnic de o
masă caldă. Mai mult,
aceştia sunt ajutaţi să-
şi rezolve problemele
de zi cu zi sau în unele
cazuri să-şi caute un loc
de muncă. Toate aces-
tea sunt oferite de Fun-
daţia Bucuria Darului. 

Sprijinul oferit rezolvă pro-
blemele a sute de persoane.
Fundaţia Bucuria Darului a
fost înfiinţată în urmă cu trei
ani cu sprijinul unor oameni
care au vrut să-i ajute pe cei
fără posibilităţi. Alături de
fundaţie a venit şi părintele
Pavel Stoica. Acesta nu ezită
să-i sprijine pe cei cu nevoi.
Angajaţii Fundaţiei asigură
zilnic câte o masă caldă pen-
tru sute de persoane fără po-
sibilităţi. 

„În medie noi asigurăm
masa pentru 300 de persoa-
ne care au adăpost şi pe lân-
gă ei avem 40 de persoane

la centrul de zi pentru per-
soanele fără adăpost. În
plus noi gătim şi pentru DSS
încă 100 de porţii, deci noi
gătim în medie cam pentru
400 de persoane zilnic. Pot
beneficia de ajutorul nostru
persoanele care au un venit
mai mic de 500 de lei pe
membru de familie.” a de-
clarat Sânziana Vatră, proiect
manager Fundaţia Bucuria
Darului. 

Fundaţia Bucuria Darului
nu asigură doar o masă caldă
celor nevoiaşi. De exemplu
persoanele fără adăpost be-
neficiază de mai multe faci-
lităţi oferite de fundaţie. Mulţi
dintre ei au găsit în părintele
Pavel, un adevărat sprijin.
Pentru că în foarte multe ca-
zuri, cei fără adăpost nu ştiu
nici să scrie, nici să citească,
Fundaţia a încercat să le ofere
o şansă la educaţie. O învăţă-

toare din Braşov s-a oferit vo-
luntar să susţină lecţii de al-
fabetizare pentru nevoiaşi. 

Facilităţile nu se opresc
însă aici, dar pentru a-i ajuta
şi mai mult, Fundaţia Bucu-
ria Darului are nevoie şi de
sprijinul nostru. Cine poate
dona haine sau încălţăminte
poate face acest lucru la se-
diul fundaţiei din strada Gos-
podarilor nr. 5. 

Răzvan Iancu

Se fac primele pregătiri pentru
Târgul de Crăciun de la Braşov. Ca
în fiecare an, acesta se va deschide
în Piaţa Sfatului, pe 6 decembrie,
atunci când se vor aprinde şi luminile
de sărbătoare în tot oraşul. 

Cele 40 de căsuţe din Piaţa Sfa-
tului vor fi atribuite prin licitaţie.
Preţul de pornire pentru ocuparea
domeniului public este de 3 lei/mp.
Cererile de înscriere la licitaţie se

pot depune la Primărie, în perioada
20 octombrie – 20 noiembrie. 

Dosarul fiecărui comerciant tre-
buie să conţină o cerere tip, copii
după codul unic de înregistrare al
agentului economic, actele dovedi-
toare a calităţii de producător, actul
de identitate al reprezentantului le-
gal, dar şi certificatul de neurmărire
fiscală aflat în termen de valabilitate. 

M.S.

Licitaţie pentru 
Târgul de Crăciun

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă Braşov face angajări. Vestea
bună pentru cei interesaţi este că
nu există limită de vârstă pentru în-
scrierea la concursurile de angajare. 

ISU Braşov a scos la concurs patru
posturi vacante de subofiţer admi-
nistrativ principal. Alte două joburi
vor fi scoase la concurs la serviciul

comunicaţii şi tehnologia informa-
ţiei. Aici se caută un ofiţer şi un su-
bofiţer. 

Cei interesaţi pot merge la sediul
Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă, de pe strada Mihai Viteazu
nr. 11. Detalii puteţi afla şi de pe
site-ul instituţiei, www.isujbv.ro. 

M.S.

Noi angajări la ISU Braşov

Românii ple-
caţi în străinăta-
te şi care doresc
să se întoarcă
acasă pentru a-
şi deschide o afa-
cere pot primi
până la 40 de mii
de euro. Finan-
ţarea este una asigurată din fonduri
europene. Afacerile trebuie să fie
însă în mediul urban şi nu în dome-
niul agricol. Bugetul total alocat
pentru acest proiect de finanţare
este de 30 de milioane de euro, fiind
dedicat exclusiv regiunilor mai puţin
dezvoltate. Contribuţia minimă a
solicitantului este între 0 -15 % din
totalul costurilor eligibile. 

„Pe programul Diaspora Start Up
sunt finanţate bussines-urile înce-

pute de persoanele
care pot să facă do-
vada că în ultimele
12 luni au avut re-
zidenţa sau domi-
ciliul în afara ţării.
Scopul programu-
lui este acela de a
atrage investitorii

români, practic pe cei din Diasporă,
să-şi înfiinţeze o afacere în România,
în mediul urban, o afacere non agri-
colă”, a declarat Cosmin Roşia, di-
rector CCI Braşov (foto). 

După înfiinţare, întreprinderile
trebuie să-şi continue activitatea
pentru o perioadă de minimum 18
luni. Toate plăţile aferente înfiinţării
şi funcţionării societăţii nou create
trebuie efectuate în primele 12 luni. 

R.I.

Braşoveni, vă pu-
teţi căsători pe
aceeaşi bani! Taxele
la starea civilă ră-
mân neschimbate.
Cel puţin asta pre-
vede un proiect de
hotărâre de Consiliu
Local, care va fi în
dezbatere publică. 

Dacă proiectul va
fi aprobat, taxele ar
putea rămâne la ni-
velul celor de acum
cinci ani. Pentru ofi-
cierea căsătoriilor în
zilele de sâmbătă,
taxa va fi tot de 130
de lei. Dacă vreţi să
spuneţi DA la Starea
Civilă duminica vă va
costa mai mult decât dublu, adică
270 de lei. 

În noul proiect de Consiliul Local
este prevăzută şi o taxă de 30 de lei,
pentru fotografierea şi filmarea ce-
remoniei. Eliberarea documentelor

în regim de urgenţă, adică în 48 de
ore de la înregistrarea solicitării, va
costa 100 de lei. Toate aceste taxe
pot fi consultate pe site-ul Primăriei:
www.brasovcity.ro . 

M.S.

Taxe neschimbate 
la Starea Civilă

Cei care sunt în căutarea
unui loc de muncă au şansa să
găsească o ofertă bună la Târ-
gul de Cariere ce se desfăşoară
în aceste zile la Casa Armatei. 

Peste o mie de joburi sunt
disponibile la această ediţie,
iar angajatorii caută atât per-
soane cu experienţă cât şi fără.

Târgul se desfăşoară pe par-
cursul a două zile. 

Organizatorii Târgului de
cariere spun că oferta de la
această ediţie se dresează tu-
turor persoanelor, indiferent
că au sau nu experienţă. „La
această ediţie a târgului de
cariere Braşov, în aceste două

zile de eveniment, sunt pre-
zente 40 de companii care
sunt în căutarea a peste 1.000
de joburi şi stagii de practică.
Astfel avem disponibile opor-
tunităţi pentru cei care sunt
în căutarea primului lor loc
de muncă dar şi pentru cei cu
experienţă”, a declarat Ma-
nuela Borza, count manager
TDC Braşov. 

Ofertele de joburi sunt din
mai multe domenii. Se caută
specialişti în IT, construcţii,
retail sau auto. Cei care sunt
în căutarea unui loc de muncă
spun că oferta este mult mai
variată decât în anii prece-
denţi. Târgul de Cariere de la
Braşov va avea loc în 19 şi 20
octombrie, la Casa Armatei. 

R.I.

O nouă serie de bilete la Casa de Pensii Braşov
Casa Judeţeană de Pensii

Braşov are disponibilă o nouă
serie de bilete de tratament.
Acestea sunt valabile pentru 16
staţiuni şi sunt cu plecare din
data de 28 octombrie. Dacă bi-
letele, repartizate în mod au-
tomat, nu vor fi ridicate, acestea
vor fi scoase la vânzare la liber. 

Biletele de tratament se
acordă pensionarilor şi asigu-
raţilor în limita numărului de

locuri repartizate de către
Casa Naţională de Pensii Pu-
blice Bucureşti. 

„Pentru seria cu numărul
17, cu plecare din 28 octom-
brie, au fost repartizate 333
de bilete de tratament dintre
care 41 de bilete cu titlu gra-
tuit. La această dată avem
150 de bilete care nu au fost
alocate, deci pot fi ridicate de
orice persoană care îndepli-

neşte condiţiile legale de acor-
dare a biletelor de tratament”,
a declarat pentru Braşov TV
Delia Târcolea, purtător de cu-
vânt Casa de Pensii Braşov. 

Pensionarii vor plăti 50%
din valoarea brută a pensiei.
Dacă pensionarul este şi sa-
lariat, atunci va plăti 50% din
valoarea biletului, cu condiţia
ca venitul să nu depăşească
salariul mediu pe economie. 

În total, Casa Judeţeană de
Pensii Braşov, are disponibile
bilete de tratament în 16 sta-
ţiuni. La ridicarea tichetelor,
beneficiarii trebuie să se pre-
zinte cu numărul de înregis-
trare al cererii, cuponul de
pensie aferent lunii septem-
brie 2016, o recomandare
medicală şi o copie de buletin. 

Ultima zi de ridicare a bi-
letelor este 24 octombrie.  R.I.

Bucuria Darului pentru nevoiaşi

Bursa locurilor de muncă,
ediţia de toamnă, a scos la
concurs peste 1.500 de joburi.
Târgul, organizat de Agenţia
Judeţeană de Ocupare a Forţei
de Muncă Braşov, a adunat
sute de persoane aflate în cău-
tarea unui nou loc de muncă.
Din păcate până şi autorităţile
au recunoscut că se confruntă
cu o adevărată problemă. Lip-
sa calificării s-a demonstrat,
încă odată, că este un obstacol
greu de trecut pentru cei fără
un job. 

90 de agenţi economici au
fost prezenţi la bursa locurilor

de muncă, organizată de
AJOFM. Aceştia au venit cu
peste 1.500 de noi locuri de
muncă. Joburile oferite de an-
gajatori au fost pentru persoa-
ne cu studii superioare dar si
pentru cei cu studii medii sau
fără calificare. De altfel, lipsa
calificării se pare că le dă mul-
te bătăi de cap şi autorităţilor
care spun că este tot mai greu
să găseşti oameni bine pregă-
tiţi. „Nu au calificarea nece-
sară. Acesta este rolul
guvernului de a găsi măsuri
pentru a putea integra aceste
persoane pe piaţa muncii. Ca

dovadă Ministerul Muncii
împreună cu Ministerul În-
văţământului, vor da drumul
din nou acelor şcoli duale,
acele şcoli profesionale pen-
tru că avem nevoie de oameni
bine pregătiţi”, a declarat Ci-
prian Băncilă, prefect judeţul
Braşov. 

„Locurile de muncă, care
sunt oferite, sunt foarte mul-
te, 90 de angajatori, iar în
ceea ce priveşte oamenii sunt
prea puţini pentru meseriile
respective. Au apărut meserii
noi, iar cei pe care îi avem în
evidenţă sunt cu meserii

vechi. Trebuie să ne gândim
la recalificarea acestora, la
pregătirea profesională pen-
tru timpul de astăzi”, a spus
Liliana Dragomir, director
executiv AJOFM Braşov. 

Organizatorii târgului de
locuri de muncă spun că ofer-
ta este una variată şi se adre-
sează tuturor categoriilor de
persoane. Au fost însă şi per-
soane care nu au avut succes
în găsirea unui job. Bursa lo-
curilor de muncă a fost orga-
nizată de această dată la fosta
casă de cultură a ROMAN
SA. ===<<<<<<<   R.I.

Braşovenii, necalificaţi pentru job-uri

Bani pentru Diaspora

Târg de Cariere la Braşov
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Secţia de boli respiratorii
a Spitalului de Pediatrie
din Braşov a intrat în re-
paraţii. Totul va fi mo-
dernizat de la saloane şi
până la aparatură. Lu-
crările au început deja. 

Secţia de boli respiratorii
din Spitalul de Pediatrie se
află la etajul patru al clădirii.
Tot palierul a fost golit de mo-
bilier, iar muncitorii au înce-
put lucrările. Se va schimba
absolut totul, iar treptat, în
funcţie de stadiul lucrărilor,
pacienţii vor fi aduşi înapoi
în saloane. 

„Noi de acum trei ani am
renovat întâi o zonă tampon,
să zicem o secţie mai mică,
care nu era ocupată şi acu-

ma ce renovăm câte o secţie
îi mutăm acolo. Sigur că

avem mai puţine paturi, vine
acum şi perioada de iarnă

cu boli respiratorii, speră să
ne descurcăm şi să facem
faţă”, a declarat pentru Bra-
şov TV dr. Marcel Albean,
medic primar chirurgie plas-
tică, Spitalul de Pediatrie Bra-
şov. 

Până acum pe toată secţia
funcţiona un singur grup sa-
nitar. Acest lucru se va schim-
ba odată ce lucrările vor fi
finalizate. 

Pe lângă lucrările de mo-
dernizare de la etajul patru al
clădirii, au mai fost începute
altele şi la parter, acolo unde
până nu demult funcţiona la-
boratorul spitalului. Acesta a
fost mutat provizoriu în altă
încăpere. Potrivit conducerii
lucrările se vor finaliza până
la sfârşitul acestui an. 1R.I.

Activitatea Spitalului Judeţean
Braşov a fost parţial blocată, miercuri
dimineaţă, după ce angajaţii TESA
au intrat în grevă de avertisment.
Oamenii sunt nemulţumiţi de faptul
că majorarea salariilor din sistem
nu i-au inclus şi pe ei. Mai mult spo-
rurile pentru salarii au rămas la ni-
velul anului 2009.

Personalul TESA de la Spitalul Ju-
deţean Braşov a oprit lucrul şi a de-
clanşat o grevă de avertisment.
Protestul a durat două ore, timp în
care activitatea din spital a fost par-
ţial suspendată. „După calendarul
nostru, pe data de 12 a fost grevă
japoneză, iar acum se face grevă de
avertisment. 30 % din activitate
funcţionează fără probleme, pacien-
ţii nu au de suferit. Protestul nostru

a celor de la TESA este un pic mai
dureros pentru că nu am fost trecuţi
pe noua grilă prin ordonanţa 20. În
consecinţă vrem urgent schimbarea
ordonanţei”, a declarat Lenke Balint,
lider sindicat TESA Spitalul Judeţean
Braşov. 

Principala nemulţumire a anga-
jaţilor TESA din sistemul medical
este salariul. Chiar dacă grila de sa-
larizare a fost modificată, există an-
gajaţi din sistem care nu beneficiază
de noile modificări. Personalul din
sistemul medical din România este
hotărât să continue protestele. Dacă
revendicările lor nu vor fi luate în
considerare, aceştia au anunţat că
pe 31 octombrie vor declanşa greva
generală pe termen nelimitat. 

R.I.

Protest timid la spital Renovări la Spitalul de Copii

.com

Braşovul a realizat în
2015, 63% din cifra de afa-
ceri totală a judeţului, cu 3
procente mai puţin decât în
urmă cu trei ani. 

63% din numărul firmelor
din judeţ îşi desfăşoară acti-

vitatea în Braşov, 6% în lo-
calităţile limitrofe munici-
piului reşedinţă de judeţ iar
20% în celelalte oraşe şi mu-
nicipii ale judeţului. 

În ceea ce priveşte repar-
tizarea salariaţilor în anul

2015, 61% sunt activi în Bra-
şov, 9% în localităţile limi-
trofe Braşovului şi 22% în
celelalte oraşe şi municipii
ale judeţului. 

„În ultimii 10 ani de zile
aportul Braşovului a scăzut

de la 79% la 63%. S-a ma-
nifestat o puternică deblo-
care a marilor întreprinderi
din oraşul Braşov către
 zonele apropiate”, a declarat
Carmen Tecuşan, reprezen-
tant CCI Braşov. 11  R.I.

Braşovul a realizat 63 % din cifra de afaceri a judeţului

dr. MARCEL ALBEAN
director medical Spitalul de Copii Braşov

LENKE BALINT
lider sindicat TESA Spitalul Judeţean Braşov

UAT Prejmer în calitate de Promotor implementează proiectul de cooperare bilaterală în parteneriat cu Hurum
Kommune Norvegia Enanţat în cadrul Apelului II al Programului RO 18 – „Întărirea capacităţii și cooperare
instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale și regionale române și norvegiene” gestionat de Ministerul
Fondurilor Europene în calitate de Punct Naţional de Contact. Finanţarea nerambursabilă este de 121 102,50 lei
compusă din 102 937,125 lei Granturi SEE 2009-2014 și 18 165,375 lei coEnanţare naţională.

Scopul proiectului constă în transferul de cunoștinţe, tehnici și bune practici între autorităţile locale ale celor
două comune, cu precădere în domeniul asistenţei și serviciilor sociale. În acest sens, o delegaţie reprezentativă
a comunei Prejmer a efectuat o vizită de studiu în Norvegia în perioada 25 – 29 septembrie 2016. „Norvegia este
cunoscută în întreaga lume ca model pentru calitatea vieţii locuitorilor săi și implicit a serviciilor sociale acordate
acestora. Vizita întreprinsă la Primăria din Hurum ne-a oferit exemple concrete de abordare a problemelor sociale,
educaţie și sănătate într-o comunitate similară ca număr de locuitori cu comuna noastră. Desigur nevoile de
 intervenţie sunt diferite și nivelul resurselor Enanciare și umane mobilizate este greu de comparat. În perioada
următoare intenţionăm să construim la Prejmer un centru socio-medical pentru asistenţă și îngrijire persoane
vârstnice. Este nevoie de asemenea de extinderea serviciilor Centrului Social de Zi pentru Copii și asigurarea unui
spaţiu modern de funcţionare. În acest sens, am putea adapta nevoilor noastre locale o parte din mulţimea
exemplelor de bună practică oferite de administraţia din Hurum. Am apreciat în mod deosebit determinarea și
responsabilitatea profesioniștilor din sfera asistenţei și serviciilor sociale, munca în echipă, centrarea întregului
sistem de protecţie socială pe nevoile individuale ale beneEciarului, impresionant îndeosebi în politicile faţă de
familiile cu copii” – a subliniat Șerban Todorică – Constantin, primarul Comunei Prejmer.

Pe durata vizitei de studiu au fost stabilite preliminariile unui viitor acord de parteneriat între cele două comune
care va E perfectat odată cu vizita delegaţiei norvegiene la Prejmer în luna noiembrie a.c. Domeniile vizate sunt
asistenţă și servicii sociale, educaţie, administraţie. Vizita în Norvegia a delegaţiei din Prejmer a inclus o întâlnire
cu ambasadorul României la Oslo. Prin mesajul transmis, dl. ambasador Adrian Gabriel Davidoiu a încurajat
 reprezentanţii celor două administraţii locale să acceseze fonduri nerambursabile din Granturi SEE 2014 -2021
pentru a putea continua proiectele iniţiate de acest parteneriat.

Persoana de contact:
Manager de proiect: Claudia Mihaiu
Tel: 0728289242, e-mail: primaria.prejmer@yahoo.com

Prejmer, 6 octombrie 2016
COMUNICAT DE PRESĂ

Perspectiva unei relaţii bilaterale durabile Prejmer Romania – Hurum Norvegia

Bărbatul lovit de un copac pe
drumul de Poiană este în conti-
nuare în stare gravă. Inspectoratul
Teritorial de Muncă Brașov a în-
ceput cercetările în acest caz, de-
oarece incidentul este considerat
accident de muncă. Specialiștii vor
stabilii, în funcție de starea de să-
nătate a bărbatului, ce măsuri vor
fi luate împotriva angajatorului. 

Victima era în timpul progra-
mului de lucru. Bărbatul, participa
alături de alți colegi la toaletarea

arborilor de pe marginea drumu-
lui. 

„La acest moment persoana se
află în spital, starea se pare că nu
este tocmai bună. Acesta este și
motivul pentru care noi am inițiat
efectuarea cercetării la fața locului
pentru că în acest moment având
în vedere că avem de a face cu un
eveniment soldat cu incapacitate
temporară de muncă, competența
de cercetare aparține angajatoru-
lui, dar pentru o situație nedorită

în care lucrurile se vor agrava vom
porni din nou cercetarea pe care
noi am făcut-o”, a declarat Adrian
Reit, inspector șef ITM Brașov. 

Chiar dacă au trecut mai multe
zile de când este în spital, starea
de sănătate a bărbatului este în
continuare critică. Medicii spun că
bărbatul a suferit răni grave în
zona capului dar și a toracelui. Mo-
mentan el este sub stricta supra-
veghere a specialiștilor. 

R.I.

Bărbatul strivit de un copac pe 
drumul de Poiană se află în stare gravă 
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Deficit de locuri pentru
 rezidenţi la Facultatea de Me-
dicină a Universităţii Transil-
vania. Anul acesta, instituţiei
i-au fost alocate doar 48 de
locuri pentru pregătirea în re-
zidenţiat. Asta în condiţiile în
care anul trecut au fost 111
absolvenţi. 

Braşovul a primit anul aces-
ta doar 1,5% din totalul locu-
rilor atribuite la nivel naţional,
unde au fost peste 3.000 de
absolvenţi. Anii trecuţi, numă-
rul de locuri alocate Braşovu-
lui, pentru pregătirea în
rezidenţiat a fost mai mare de-

cât numărul absolvenţilor.
Anul acesta doar 43% dintre
absolvenţi au un loc asigurat.

Contestaţie la
Ministerul Sănătăţii

În timp, lipsa medicilor re-
zidenţi va afecta serios acti-
vitatea în spitalele clinice din
judeţul Braşov. Universitatea
Transilvania va face un me-
moriu la Ministerul Sănătăţii
pentru suplimentarea locurilor
destinate rezidenţilor.

„De exemplu, pe secţia de
terapie intensivă am cerut
cinci rezidenţi şi nu am pri-

mit niciunul. Pentru secţia
de medicină internă am cerut
zece rezidenţi, am primit
doar patru. Pentru secţia de
cardiologie tot de zece rezi-
denţi avem nevoie, însă am
primit doar doi. Vom avea
mari probleme în asigurarea
liniilor de gardă”, a declarat
managerul Spitalului Jude-
ţean, Daniela Neculoiu. 

În prezent, la Spitalul Jude-
ţean lucrează 196 de medici
rezidenţi. Salariul net lunar al
unui începător este de 1.500
de lei, la care se adaugă o bur-
să de 650 lei. >> M.S.

Sărbătoare mare de Halloween
la Braşov, cu petreceri vampireşti.
La sfârşitul acestei săptămâni, Sta-
dionul Municipal va fi transformat
într-un tărâm de groază. 

Cei mai în vogă artişti ai mo-
mentului sunt pe lista de invitaţi
a primei ediţii Dracula Halloween
Festival, care va avea loc între 28
şi 31 octombrie. Sâmbătă seara
sunt programate două concerte
susţinute de Antonia şi Smiley. În
weekendul de la finalul lunii oc-

tombrie, pe scena amplasată la Sta-
dionul Municipal vor concerta Ni-
coleta Nucă, Phoenix, Vanotek şi
Delia. În cele patru zile, în zonă va
fi deschis până la miezul nopţii şi
un club al vampirilor. 

Festivalul va fi închis de un con-
cert extraordinar susţinut de Carla’s
Dreams. 

Preţul biletelor de intrare la Dra-
cula Halloween Festival este cuprins
între 50 şi 100 lei. Acestea vor fi puse
în vânzare pe site-ul bilet.ro. M.S.

Petrecerea vampirilor 
în Bartolomeu

Decizie istorică pentru Braşov!
Parlamentul a adoptat Legea Ae-
roportului. După mai multe discu-
ţii, legea care lămureşte situaţia
juridică a aeroportului internaţio-
nal Braşov – Ghimbav a fost adop-
tată cu unanimitate de voturi.
Acum trebuie ca preşedintele,
Klaus Johannis, să promulge legea
pentru a putea fi publicată în Mo-
nitorul Oficial. 

În şedinţa de marţi, din Parla-
ment, legea privind aeroportul in-

ternaţional Braşov – Ghimbav a
primit 233 voturi pentru. 

Următorul pas este ca actul nor-
mativ să fie promulgat de preşe-
dintele Klaus Johannis şi publicat
în Monitorul Oficial. Validarea legii
a fost amânată săptămâna trecută
din lipsă de cvorum. 

Preşedintele Consiliului Jude-
ţean Braşov, Adrian Veştea, a de-
clarat că anul viitor se vor finaliza
lucrările la turnul de control şi căile
de rulare.           R.I.

.com

Criză de medici rezidenţi la Braşov
Pacienţii care vor ajunge

la Spitalul Judeţean vor pu-
tea fi trataţi, de la începutul
anului viitor, cu aparatură
nouă. Conducerea spitalu-
lui a semnat un contract în
valoare de peste un milion
de lei pentru achiziţia mai
multor echipamente mo-
derne. 

Licitaţia pentru acest
contract, la care s-au înscris
12 firme, a fost lansată încă
din luna martie a acestui
an. În total, s-au primit 24
de oferte, însă doar 18 au
fost declarate eligibile.

Contractul prevede achizi-
ţionarea unui număr de şase
aparate de anestezie. Aces-
tea au costat 468.000 de lei.
Se vor mai cumpăra 10 pa-
turi speciale pentru secţia
de terapie intensivă, în va-

loare de aproape 150.000
de lei, dar şi trei defibrila-
toare cardiace, care costă
aproape 45.000 lei. 

Noua aparatură va ajun-
ge la Spitalul Judeţean în
cel mult patru luni.   M.S.

Legea Aeroportului 
a fost votată

„Dramă” la Dramatic! Scandalul
continuă, spectatorii trimişi acasă

unii actori refuză de aproape
o lună să urce pe scenă, la
avizierul instituţiei de cultură
nu există niciun anunţ care
să-i înştiinţeze pe braşoveni
că spectacolele sunt suspen-
date. Casieria teatrului este
deschisă în continuare, dar
pasionaţii de teatru nu pot
cumpăra bilete. 

În încercarea noastră de a
discuta cu actorii protesta-
tari, fosta directoare interi-
mară a teatrului ne-a spus
că singurul vinovat este di-

rectorul ales prin concurs,
Dan Zarafescu, care şi-a dat
demisia. Între timp, vicepri-
marul Costel Mihai (foto)
s-a întâlnit cu reprezentanţii
celor două tabere pentru a
pune capăt conflictului. De
altfel, autorităţile locale vor
numi şi un director interi-
mar. Acesta va trebui să se
ocupe de activitatea teatrului
până când va fi organizat un
nou concurs de ocupare a
postului de manager. 

Răzvan Iancu

Scandal fără sfârşit la
Teatrul Dramatic din
Braşov. Spectacolele
sunt în continuare sus-
pendate, iar unii dintre
actori nu vor să urce pe
scenă. Braşovenii sunt
în continuare trimişi
 acasă,  iar  bi lete la
spectacole nu există. 

Nici angajaţii Teatrului
Sică Alexandrescu nu ştiu
care este situaţia în prezent,
de ce unii colegi nu vor să

urce pe scenă. Până acum
toate spectacolele au fost
suspendate pentru că o parte
dintre actori nu au fost de
acord cu noul manager nu-
mit în urma concursului or-
ganizat de Primărie. Noul
director şi-a dat demisia
însă, dar problemele conti-
nuă. 

Singurii care au de suferit
în acest moment sunt braşo-
venii care vor să vadă spec-
tacolele Teatrului Sică
Alexandrescu. Chiar dacă

Viceprimarul Costel Mihai s-a întâlnit cu reprezentanţii celor două tabere 
pentru a pune capăt conflictului

PREMIERĂ: DOUĂ LOZURI – comedie garantată
– „Intră, vezi filmul, şi dacă nu râzi la final 
îţi dăm banii înapoi” 

Comedia  Două  Lo-
zuri – proiecţie specia-
lă în Braşov în prezenţa
actorilor. Luni, 24 oc-
t o m b r i e  2 0 1 6 ,  o r a
20.00, echipa comediei
româneşti Două lozuri
ajunge in Cinema One
din  Coresi  Shopping
Resort, Braşov, şi pune
pariu cu spectatorii că
o să le placă filmul. În
caz  că  nu  vor  râde ,
echipa îi va aştepta la
final să le dea banii în-
apoi. 

La  proiecţ ie  vor  fi
prezenţi regizorul, Paul
Negoescu, actorul Do-
rian Boguta, precum şi
o mare parte a echipei
de filmare. După succe-
sul  de  box  office  cu
Love Building, Dragoş
Bucur, Dorian Boguţă
şi Alexandru Papadopol
se întorc în cinemato-

grafe cu o nouă super
comedie! 

Comedia DOUĂ LO-
ZURI surprinde perfect
spiritul românului fără
bani. În stilul caracteris-
tic, aflat la ananghie, ro-
mânul visează la un loz
norocos şi la un câştig
peste noapte, dar, când
î l  loveşte  norocul ,  nu
ştie cum să reacţioneze. 

Povestea se învârte în
jurul celor trei protago-
n iş t i ,  S i le ,  Dinel  ş i
Pompiliu care află că
nu e de ajuns să fii de-
clarat  câşt igător doar
pentru că ai toate nu-
merele bifate pe bilet,
ci e nevoie să „suferi”
până ajungi milionar,
aşadar, vor trece printr-
o serie de aventuri pen-
tru a se putea prezenta
la Loterie şi a-şi ridica
premiul. A.C.

Aparatură nouă la Spitalul Judeţean



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. Telefon:
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 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
⚫ Vând apartament cu 2 camere Tractorul
zona Mall Coresi, în bloc construcţie nouă,
decomandat, confort 1, cu toate dotările
moderne gresie, faianţă, parchet, geam
termopan, centrală termică proprie, preţ
35.000 euro. Telefon: 0747.771.523
⚫ Vând apartament 2 camere semideco-
mandat zona Ultracentrală Bulevardul
 Gării, două camere, baie, bucătărie. Apar-
tamentul se află la parter (nu este pe colţ),
apartamentul se vinde complet îmbună-
tăţit la cheie cu centrală termică proprie,

gresie, faianţă, parchet, termopan, preţ
44.000 euro. Telefon: 0731.833.260
⚫ Vând apartament compus din 2 camere,
decomandat, situat în Cartierul Bartolomeu
– zona Penny – Avantgarden, dispune de
centrală termică, termopan, balcon închis
în termopan, uşă intrare lemn – capito-
nată, uşi interioare noi, gresie, faianţă,
parchet. Apartamentul este situat la par-
terul unui imobil de 4 etaje. Preţ 39.900
euro negociabil. Telefon: 0747.771.523

APARTAMENTE 3 CAMERE
⚫ Vând apartament compus din 3 camere,
zona Centrală Bd. Griviţei decomandat,
2 băi, renovat, având următoarele dotări:
centrală termică de apartament, termopan,
balcon de 8 ml închis în termopan, uşi in-
terior noi, uşă metalică parchet, gresie,

faianţă, mobilat + utilat. Apartamentul
este însorit, călduros, bloc reabilitat termic,
aer condiţionat. Se poate achiziţiona şi
prin Programul Prima Casă. Preţ 69.000
euro. Telefon: 0747.771.523

CASE
⚫ Vând vilă la cheie P+M Stupini zona
Bârsei, construcţie recentă, suprafaţă
160 mp având următoarea structură: la
parter – living, bucătărie, baie şi la man-
sardă – 3 dormitoare, baie, 2 balcoane,
teren 400 mp, preţ 75.000 euro. Telefon:
0747.771.523

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

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

24-30 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

✄

telefon: 0755.766.707
laxericonsulting@yahoo.com

Vrei să îţi renovezi casa?
Noi te putem ajuta

Contactează-ne şi
venim în ajutorul tău. 

Executăm lucrări de
interior de cea mai

bună calitate. 
Cartea noastra de

vizită este calitatea
manoperei pe care o

oferim!



⚫ 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  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!!!

⚫ C.N. ROMARM S.A. – FI-
LIALA S.C. PIROCHIM VIC-
TORIA S.A. – cu sediul în Or.
Victoria, str. Aleea Uzinei, nr. 8
bis, Jud. Braşov, telefon
0268/242993, fax 0268/242994
anunţă organizarea unei licitaţii
publice, deschise, cu ofertă prin
strigare pentru vânzarea de masă
lemnoasă pe picior, în volum de
286 mc, în data de 21 noiembrie,
ora 11, la sediul aceasteia.

Pentru admiterea la licitaţie se
organizează o preselecţie la se-
diul societăţii în data de 16 no-
iembrie 2016, ora 12, conform
prevederilor din Caietul de sar-
cini. Data limită de depunere a
documentaFiei este 16 noiembrie
2016, ora 10. Preţul de începere
a licitaţiei este de 130 lei/mc şi
treapta de licitare este de 6 lei.
Lista partizilor care se licitează
se va putea consulta la sediul
societăFii. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0268/242993 int. 194,
fax. 0268/242994

⚫ Vând ieftin fotoliu rulant -
pliabil pentru handicapaţi, aparat
filtrare-mineralizare apă, aparat
electric de gătit sub presiune, per-
nă electrică de masaj pentru spa-
te. Telefon: 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

Licitaţie

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

J AGENŢI DE PAZĂ 
J AGENŢI DE INTERVENŢIE

în condiţiile legii 333/2003
J ELECTRICIENI

Angajează:

BRIDGE GUARD GROUP

Relaţii la telefon: 0268.328.662

AGENŢI
SECURITATE
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Electrocasnice

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

• Descoperiţi împreună Internetul! Co-
municaţi deschis copiilor avantajele şi
dezavantajele lui. Stabileşte împreună
cu ei o listă de site-uri sigure şi un program
de folosire a computerului. Copilul trebuie
să ştie că poate discuta cu părinţii despre
orice subiect.
• Învăţaţi copiii să nu facă publice in-
formaţiile personale : numele complet,
adresa, numărul de telefon, CNP-ul, pa-
role, nume ale membrilor de familie, nu-

mere de cărţi de credit, sau să posteze
fotografii. Datele personale şi pozele pos-
tate în mediul virtual s-ar putea să fie
folosite împotriva lor.
• Discutaţi despre riscurile la care se
pot expune dacă acceptă întâlniri cu per-
soane necunoscute cu care au comunicat
prin e-mail, chat sau telefonul mobil.
• Încercaţi să aflaţi mai multe despre
„prietenii online” ai copiilor, aşa cum
doriţi să-i ştiţi şi pe cei din lumea reală.

În luna octombrie, în cadrul eveni-
mentului „Luna Cybersecurity” organizat
la nivel naţional de Poliţia Română, po-
liţiştii Biroului de Analiză şi Prevenire a
Criminalităţii din cadrul IPJ Braşov, îm-
preună cu specialişti din cadrul BCCO
Braşov desfăşoară sesiuni de informare
pentru elevii şcolilor gimnaziale şi liceelor

din municipiul Braşov, pe teme
privind siguranţa pe reţelele de
socializare, prevenirea porno-

grafiei infantile, respectarea drepturilor
de autor şi legalitatea comerţului elec-
tronic. Activităţile preventive au un ca-
racter interactiv, îmbinând informaţiile
teoretice cu cazuistica înregistrată. 

Iată câteva recomandări utile părin-
ţilor, tinerilor şi copiilor pentru siguranţa
on-line:

În atenţia părinţilor!

În atenţia copiilor şi tinerilor!
• Asiguraţi-vă că ceea ce postaţi vă re-
prezintă. Nu postaţi poze sau informaţii
personale pe internet, pentru că alţii le
pot vedea. 
• Fiţi selectivi în legătură cu persoanele
pe care le adaugaţi ca prieteni. Ţineţi
minte că atunci când adaugaţi pe cineva
ca prieten, el vă poate vedea toate datele
personale.
• Nu tot ce vedeţi sau citiţi pe internet
este adevărat sau potrivit vârstei voastre.
Aveţi mare grijă să intraţi pe siteuri sigure

şi să verificaţi cu părinţii informaţiile ci-
tite.
• Nu răspundeţi mesajelor supărătoare
sau care conţin cuvinte sau imagini ne-
potrivite. Blocaţi persoana care le trans-
mite şi informaţi părinţii.
• Verificaţi şi reverificaţi identitatea
partenerilor de chat înainte de a le furniza
informaţii sensibile.
• Nu daţi date personale, fotografii cu
voi şi nu vă expuneţi la webcam persoa-
nelor pe care le întâlniţi în mediul online.

Luna Cybersecurity
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După 12 meciuri fără în-
frângere, FC Brașov a
pierdut sâmbătă primul
meci din sezonul 2016-
2017 al Ligii a doua. În
runda a 13-a a campio-
natului, galben-negrii
au pierdut meciul dispu-
tat în deplasare la Brăila
cu scorul de 1-0 (0-0). 

Trupa condusă de Cornel
<ălnar a dominat jocul, și-a
creeat ocazii de a înscrie însă
nu a reușit să-l învingă pe
goalkeeperul gazdelor, Bog-
dan Olaru. 

După o primă repriză albă,
Brăila a deschis scorul în mi-
nutul 53, când Neagu a pro-
fitat de o eroare a defensivei
brașovene și l-a învins pe Flo-
rin Iacob. Stegarii au încercat
să restabilească egalitatea dar
Manole, Sburlea sau Istrati
nu au găsit drumul spre gol. 

Brașovenii au evoluat în ul-
timele 15 minute cu un om în
plus după ce Mucu=ă a văzut
cartonașul roșu, dar nu au
reușit să puncteze. 

S-a terminat 1-0 pentru
Brăila și FC Brașov a suferit
prima înfrângere în campio-
nat. Galben-negrii rămân cu
28 de puncte și sunt pe pozi=ia
a treia a clasamentului.

„Am pierdut cel mai ușor joc”. 
La finalul jocului de la Brăi-

la, tehnicianul trupei de sub
Tâmpa, Cornel <ălnar, era ex-

trem de dezamăgit de rezul-
tatul final al jocului. „Din pă-
cate am pierdut cu echipa
care, cred eu, ne-a pus cele
mai pu#ine probleme până
acum. Ne-am pierdut invin-
cibilitatea într-unul din cele
mai ușoare jocuri din acest
campionat. Am dominat și la
scorul de 0-0 și după golul
Brăilei, pe toată durata jo-

cului. Gazdele au dat gol la
un corner, practic la singura
lor ocazie. Am avut și noi

șansele noastre, dar din pă-
cate nu a fost suficient pentru
a câștiga puncte la Brăila”,

a declarat la finalul jocului de
la Brăila, tehnicianul galben-
negrilor, Cornel <ălnar. 

Invincibilitatea stegarilor
a luat sfârșit

Corona Brașov a dat o re-
plică bună în manșa a doua
a partidei cu Bietigheim din
turul al doilea preliminar al
Cupei EHF. Trupa de sub
Tâmpa a pierdut întâlnirea
de pe teren propriu cu scorul
de 19-23, după ce în tur, în
Germania, Bietigheim s-a
impus cu 37-24. 

Cum calificarea era deci-
să încă din Germania, me-
ciul din Sala Sporturilor
„Dumitru Popescu

Colibași” a fost doar un
spectacol pentru fanii
prezen=i în tribune.
Forma=ia condusă de Ma-
riana Târcă și Dumitru Ber-
bece a dat o replică foarte
bună echipei care conduce
în clasamentul din Bunde-
sliga. Brașovencele, lipsite
de mai multe jucătoare, An-
dreei Pricopi, Danilea Cor-
ban, Ani Mârcă sau Carmen
Cartaș toate accidentate, s-
au =inut scai de trupa ger-

mană și la pauză tabela arăta
egalitate perfectă 12-12. În
partea secundă echilibrul s-
a păstrat câteva minute
bune, până la scorul de 14-
14, după care nem=oaicele
s-au distan=at la 18-14. Ho-
tea și compania au profitat
de o superioritate numerică
și au revenit la un singur gol
distan=ă de trupa germană,
scor 17-18. Lidera din Bun-
desliga a gestionat foarte
bine finalul și s-a impus cu

23-19. 
Pentru Corona au marcat

Dincă 4 goluri, Mari Neagu
și Briscan câte 3 reușite fie-
care, S. Târcă, Chiper și
Adriana Crăciun câte 2 go-
luri fiecare, Hotea, Tivadar
și Dedu câte o reușită fie-
care. 

O evolu=ie foarte bună a
avut Denisa Dedu, goalkee-
perul Coronei închizând
poarta brașoveană în multe
momente ale meciului.

A marcat: Neagu (53)
Brăila: Bogdan Olaru - Gabriel Niţă, Ivan (cpt.), Ghiocel,
Stănciulescu - Olenic - Ioan (Roșoagă 82’), Petean (Roșu
73’), Neagu (Enciu 86’) - Puşcaşu, Mucuţă. 
Antrenor: Alin Pânzaru
FC Braşov: Florin Iacob (cpt.) - Băjan, Leca, Şerban,
Vlad Munteanu - Florin Răsdan (Horia Popa 66’), Paul
Iacob, Iulian Popa, Petre Goge (Manole 58’) - Sburlea,
Istrati.
Antrenor: Cornel Ţălnar 

Arbitru: Andrei Antonie (Bucureşti)
Asistenţi: Romică Bîrdeş şi Gheorghiţă Bălan (ambii din
Piteşti)
Cartonaș roșu: Mucuță (min. 77)

Dacia Unirea Brăila - FC Brașov 1-0 (0-0)

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

Echipa de polo pe apă Corona Spor-
tul Studențesc Brașov a câștigat fără
emoții primul meci din noul sezon al
super ligii naționale. Trupa condusă
de Aurelian Georgescu a trecut de Crișul
Oradea cu scorul de 22-8 (6-1, 3-2, 5-

2, 8-3). Pentru echipa brașoveană au
marcat Blazevici, Georgescu și Drăghici
câte patru goluri, Balakriev trei, Zurab
și Oanță câte două goluri, Vlăsceanu,
Stan și juniorul Vlad Tampa au înscris
câte un gol fiecare. 

Debut perfect în bazin

Corona Wolves Brașov și Sport Club
Miercurea Ciuc au oferit un nou spec-
tacol de calitate pe gheața patinoarului
olimpic din Brașov. Derby-ul hocheiului
românesc a adunat foarte mulți fani în
tribune, iar la final fericiți au fost
brașovenii. „Lupii” s-au impus cu scorul
de 4-2 (1-1, 1-1, 2-0) și au câștigat
practic șase puncte importante, trei în
campionatul intern și trei în Liga Mol. 

Ciucanii cu Tom McCarthy pe banca
tehnică, un fost jucător cu peste 460
de meciuri jucate în NHL pentru Min-
nesota North Stars și Boston Bruins,
au deschis scorul în minutul șase la
partidei  prin Zsombor Molnar.
Brașovenii au dominat prima treime
și au reușit să restabilească egalitatea
prin Richard Filip în minutul 12. 

În partea secundă, oaspeții au fost
cei care au trecut în avantaj după golul
lui Ervin Moldovan. „Lupii” nu s-au
pierdut, au continuat să atace și după

ce Klempa a lovit bara, Istvan Naghy
a marcat un gol norocos din pasa lui
Richard Filip. 

McDonald și compania au început
ultima treime în superioritate numerică
și au reușit să treacă pentru prima dată
în avantaj. MVP-ul partidei, Richard
Filip a pasat perfect pentru Tivadar
Petres care l-a executat pe goalkee-
per-ul Otto Onodi. Trupa lui Lacroix
și-a mai creeat câteva oportunități de
a înscrie dar nu a reușit să găsească
drumul spre gol. McDonald a stabilit
scorul final, după ce a marcat în poarta
goală cu doar câteva secunde înainte
de finalul jocului.

S-a terminat 4-2 pentru brașoveni
iar Corona Wolves Brașov este pe prima
poziție a clasamentului  în Liga
Națională cu 32 de puncte adunate
din 12 jocuri. „Lupii” sunt pe trei în
Liga Mol cu 29 de puncte din 16 jocuri
disputate. 

Victorie în derby

Echipa de baschet femi-
nin Olimpia CSU Brașov
Vampires va juca luni pe
propriul teren în compania
forma=iei Phoenix Gala=i.
Trupa brașoveană își
dorește să bifeze al patru-
lea succes în campionat și
să se men=ină pe locurile
fruntașe ale ierarhiei
na=ionale. Olimpia are trei
victorii din primele patru

jocuri ale campionatului,
dar în ultima rundă a pier-
dut la Cluj. Trupa de la
malul Dunării vine la
Brașov după ce în runda
precedentă a pierdut jocul
de pe teren propriu cu
CSM Târgoviște.  Baschet-
balistele de la Gala=i au
două victorii și două în-
frângeri în primele patru
runde. Pesovic și compania

și-au propus să câștige toa-
te punctele din jocul cu
Phoenix Gala=i. „Ne
așteaptă un nou meci difi-
cil, așa cum vor fi toate în
acest sezon. Gala=iul a de-
monstrat că este capabilă
să facă rezultate foarte
bune și trebuie să fim
concentra=i. Fetele sunt
conștiente de importan=a
jocului și sper că vor reuși

să câștige jocul. Ne dorim
toate punctele și pentru
asta avem nevoie și de fani.
Sper ca lumea să vină în
nmăr mare la sală”, a spus
tehnicianul brașovencelor,
Dan Calancea. Jocul dintre
Olimpia CSU Brașov și
Phoenix Gala=i se va dis-
puta luni, de la ora 17.30,
la Sala Sporturilor „Dumi-
tru Popescu Colibași”.

Olimpicele vor victoria

.com

S-au bătut cu nemțoaicele
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Tinerii unionişti care demonstrează
în capitală pentru Reîntregirea Româ-
niei, despărţită după Al Doilea Război
Mondial, au drept mesaj principal „Uni-
rea – Proiect de Ţară”. Este un proiect
ce se referă la reunirea Republicii Mol-
dova cu Ţara Mamă, România. Mesajul
se adresează în primul rând clasei poli-
tice. Bine ar fi fost şi bine ar fi ca acest
mesaj să rezoneze şi să fie adresat tuturor
românilor, elitelor culturale, ştiinţifice,
profesionale şi întregii suflări româneşti
de pe ambele maluri ale Prutului. 

Dar mesajul purtat de tinerii conduşi
la miting pe străzile Bucureştiului de
George Simion se adresează cu predi-
lecţie partidelor politice şi conducăto-
rilor acestora, ultimativ şi oarecum
răspicat. Veniţi să vorbiţi cu noi sau
venim noi la voi şi introduceţi pe agen-
da politică a partidelor voastre Unirea
ca proiect de ţară. După care, scenariul
se derulează pe modelul deja cunoscut.
Marş cu steaguri tricolore, pe un anume
traseu fix, aprobat de autorităţi parţial,

un grup forţează cordoanele de jan-
darmi înarmate ca la balamuc, se ope-
rează reţineri, se foloseşte forţa şi
violenţa, după care prostia îşi arată chi-
pul, parcă înadins încurajată de auto-
rităţi. Câţiva tineri între care şi liderul
sunt agresaţi, reţinuţi, ca apoi să fie eli-
beraţi şi victimizaţi, după reacţiile unor
voci predictibile în context. Apoi tinerii
manifestanţi se reunesc paşnic în Piaţa
Universităţii, locul simbol, unde îşi
aşează nestingheriţi corturile, apăraţi
de astă dată de aceeaşi jandarmi care
i-au tratat mai devreme cu violenţă. 

Toată lumea politică şi politicianistă
face declaraţii, mai înflăcărate sau mai
rezervate, după poziţie. Dragnea bâl-
bâie ceva, Alina Gorghiu o arată cu de-
getul pe Gabi Firea, care-i bate obrazul,
Cioloş tace, Iohannis tace, mutulicii şi
iezuiţii de serviciu, singurii vocali, Bă-
sescu-Turcescu-Tomac, în numele
PMP şi Ghiţă, mai mult sau mai puţin
voalat PRU, bineînţeles, acompaniat
de liderul Bogdan Diaconu, care şi el

transmitea în direct de la un miting cu
muzică populară şi tematică patriotică
mobilizatoare. Evident, fluturând chi-
pul lui Victor Ponta pe post de cutiuţă
de moaşte politice. 

De observat cu ochiul liber bătălia
pentru cele o treime de voturi ale ne-
hotărâţilor proveniţi în cea mai mare
parte de pe segmentul naţionalist, lăsat
gol după dispariţia lui Vadim Tudor.
Revenind la idealul nostru naţional,
reunirea României, ca proiect de ţară
şi perspectivă europeană pragmatică,
după aproape un secol de la înfăptuirea
istorică este posibilă, ba chiar foarte
posibilă!!! Dacă politica naţională ca
stat şi voinţă a partidelor şi diplomaţia
românească îşi stabilesc acest proiect
ca prioritate naţională. Şi dacă toate
elitele româneşti, culturale, artistice,
ştiinţifice şi poporul vor fi în stradă,
ca la Zidul Berlinului, alături de aceşti
tineri unionişti! Pentru acest ideal, eu
unul sunt deja în stradă...

Ion Mânzală

Berbec
(21.03 – 19.04) 
Iubire. Vi se pare nedrept că persoana
iubită vă critică şi îi desfiinţaţi argumen-
tele.
Sănătate. Sunteţi sensibil din cauza unei
vulnerabilităţi la bolile respiratorii.
Bani. Acceptaţi cu greu că nu vă puteţi
descurca financiar doar de unul singur.
Preferaţi să nu mai faceţi alte extinderi
ale afacerilor.
Taur (20.04 – 20.05)
Iubire. Excesele periculoase sunt întregul
interval mai ales de natură erotică. Alături
de partenerul de cuplu obţineţi tot ce aţi
sperat.
Sănătate. Aveţi nevoie de multă odihnă şi
este bine să renunţaţi la activităţile grele.
Bani. Vă gândiţi întruna cum puteţi ex-
ploata mai bine toate şansele financiare.
Gemeni (21.05 – 21.06)
Iubire. Persoana iubită vă tolerează toate
capriciile, dar speră să nu mai aveţi toa-
ne.
Sănătate. Staţi cât mai mult în aer liber şi
nu refuzaţi implicarea în muncile casnice.
Disfuncţiile tiroidiene şi problemele sto-
matologice se pot însă agrava.
Bani. Deveniţi prea optimişti pentru că
reuşiţi să vă recuperaţi drepturile finan-
ciare.
Rac (22.06 – 22.07)
Iubire. Aveţi şansa să cunoaşteţi persoana
potrivită pentru a întemeia un cuplu.
Sănătate. Continuaţi să luaţi multe supli-
mente nutritive şi vă simţiţi mult mai apă-
rat.
Bani. „Afacerile” financiare ale dv. şi ale
familiei sunt din ce în ce mai stresante.
Cei care colaborează cu străinii au mult
mai mult de câştigat.
Leu (23.07 – 22.08)
Iubire. Familiştii sunt şi ei, în sfârşit, fericiţi
şi îndrăgostiţi până peste cap.
Sănătate. Puteţi să faceţi multe confuzii,
care să vă afecteze din nou starea de să-
nătate.
Bani. De miercuri, partenerul de cuplu vă
susţine financiar toate intenţiile. Vă găsiţi
contracte mai serioase, care pot să vă aducă
visata bunăstare.
Fecioară (23.08 – 22.09)
Iubire. Relaţiile cu persoana iubită depind
de tactul cu care abordaţi problemele.

Sănătate. E posibil să apelaţi la un trata-
ment nepotrivit pentru răceală.
Bani. Veniturile vor creşte în continuare
datorită familiei din care faceţi parte.
Merg bine şi afacerile în care partenerii

vă sunt prieteni.
Balanţă (23.09 – 23.10)

Iubire. Cei căsătoriţi vor fi în pericol de a
uita că nu mai sunt liberi sentimental.
Sănătate. Vitalitatea se află la limită de
luni, dar vă încăpăţânaţi să faceţi excese.
Bani. Sunteţi mărinimos de marţi, pentru
că bugetul e mai puţin „subţire”. Achitaţi
dările uitate, pentru a nu fi sancţionat.
Scorpion (24.10 – 22.11)
Iubire. Sunteţi invidiaţi de toţi pentru „suc-
cesele” sentimentale şi aprecierea unani-
mă.
Sănătate. Cu sănătatea asigurată, veţi con-
sidera că vă puteţi permite orice.
Bani. Sunteţi cu siguranţă cei mai norocoşi
nativi din punct de vedere financiar. Nu
veţi reuşi într-un interval atât de scurt să
rezolvaţi toate problemele pe care doriţi
să le finalizaţi.
Săgetător (23.11 – 21.12)
Iubire. Sunteţi întregul interval mai înţe-
legător cu persoana iubită. Cei tineri pri-
mesc oferte sentimentale. Astfel pot
apărea complicaţii, îndeosebi pentru cei
căsătoriţi.
Sănătate. Oboseala a ajuns maximă, dar
şi senzaţia de împlinire şi de bine la fel.
Bani. Foarte avantajaţi sunt numai cei care
au contracte cu străini ori în străinătate.
Capricorn (22.12 – 20.01)
Iubire. Excludeţi confidenţele, cu excepţia
celor referitoare la succesele sentimentale.
Nu vă puteţi îndrăgosti din cauza decep-
ţiilor acumulate, dar nici nu mai sunteţi
la fel de stresat ca până acum.
Sănătate. Faceţi prea multe excese, în sen-
sul păstrării unor vicii foarte periculoase.
Bani. Ratare a planurilor financiare de vii-
tor, posibilităţile fiind minime.
Vărsător (21.01 – 19.02)
Iubire. Nemulţumirile majore sunt provo-
cate de partenerul de cuplu. Serile, vă de-
daţi multor feluri de plăceri.
Sănătate. Puteţi să vă faceţi planuri pentru
orice fel de activităţi care necesită efort.
Bani. Consideraţi întregul interval că totul
se rezumă la obţinerea mai multor bani.
Peşti (20.02 – 20.03)
Iubire. Toate intenţiile dv. sentimentale
nu sunt apreciate marţi, aşa cum doreaţi,
de persoana iubită.
Sănătate. Trebuie să fiţi mai atenţi întregul
interval la alimentaţie şi la administrarea
medicamentelor.
Bani. Refuzaţi cu încăpăţânare să-i ajutaţi
financiar pe cei care v-au dezinformat în
mod intenţionat.

ZODIAC
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O producţie Braşov TV, pe frecvenţa Mix2. 
Duminică, 11.30, reluare 21.30. 
Luni şi miercuri, reluare 16.30.

Unionismul – între ideal naţional şi interese politicianiste electorale

.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
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„România, a şaptea putere eco-
nomică a Europei”! Cel puţin aşa
a prezentat coordonatorul ALDE
Braşov, Remus Borza, programul
economic al formaţiunii conduse
de Călin Popescu Tăriceanu. 

Din punct de vedere al populaţiei,
România este pe locul şapte în Uni-
unea Europeană, dar ca putere eco-
nomică suntem pe poziţia a 17-a.
Programul ALDE de guvernare îşi
propune să aducă România pe linia
de plutire 

Apogeul creşterii economice, în 2008
„Programul economic ALDE este

centrat pe două valori fundamen-
tale, capitalul românesc şi între-
prinzătorul român. Sunt cei doi
vectori de creştere economică şi sta-

bilitate socială. Toate
proiectele noastre vizea-
ză capitalul autohton”,
a declarat coordonatorul
ALDE Braşov, Remus
Borza. 

Acesta a prezentat şi
statistica creşterii econo-
mice a României din ul-
timii ani, perioada de
vârf fiind în anul 2008,
în timpul Guvernului Tă-
riceanu. Creare a 50 de
mii de locuri de muncă,
adoptarea programului
„Prima afacere” şi repa-
trierea celor plecaţi la
muncă În străinătate sunt
de asemenea target-urile
programului economic. 

PP & MS

Obiectivul ALDE:
Reformarea economică

Remus Borza
coordonatorul ALDE Braşov

TE VEDE
BRAŞOVUL
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Early booking este un concept
care se traduce prin “Rezer-
vare timpurie” şi înseamnă re-
zervarea vacanţei cu câteva
luni înainte, iar beneficiul ma-
jor constă în reducerile oferi-
te, care pot ajunge şi până la
50% din tariful standard. Pen-
tru sejururile estivale, primele
praguri de Early booking sunt
în luna decembrie.

Oferte valabile pentru rezervări
efectuate şi achitate integral până la
data de 31.12.2016!

Recomandările acestei săptămâni
sunt:

Hotel Amelia 3* Albena, Bulgaria –
15.06 – 20.06.2017 – 5 nopţi

Tarif: 280 Euro/ 2 persoane, ca-
meră dublă cu balcon, demipensiu-
ne, transport individual

Hotel Grifid Arabella 4* Nisipurile de Aur,
Bulgaria – 15.06 – 20.06.2017 –
5 nopţi

Tarif: 910 Euro – 2 persoane, ca-
meră dublă cu vedere la mare, all
inclusive, două şezlonguri + 2 um-
brele gratuite

Hotel Heleni Beach 3* Rodos, Grecia –
29.05.2017 – 05.06.2017

Tarif: 780 Euro/ 2 persoane, ca-
meră dublă, sejur 7 nopţi, mic dejun,
bilet avion cursă charter, transfer
aeroport-hotel-aeroport, taxe aero-
port.

Hotel Lomeniz Beach 3* Rodos, Grecia –
29.05.2017 – 05.06.2017

Tarif: 840 Euro/ 2 persoane, ca-
meră dublă, sejur 7 nopţi, mic dejun,
bilet avion cursă charter, transfer
aeroport-hotel-aeroport, taxe aero-
port.

Hotel Guitart Rosa 3* Costa Brava, Spania
– 16.06.2017 – 23.06.2017 –
7 nopţi

Tarif: 980 Euro/ 2 persoane, ca-
meră dublă, sejur 7 nopţi, demi-
pensiune, bilet de avion, taxă de

aeroport, transfer aeroport – hotel
– aeroport, asistenţă turistică lo-
cală

Hotel Rondo 4* Gran Canaria, Spania –
18.06.2017 – 25.06.2017 – 7 nopţi

Tarif: 1450 Euro/ 2 persoane, ca-
meră dublă, 7 nopţi de cazare, de-
mipensiune, bilet de avion, taxe
aeroport, transfer aeroport – hotel
– aeroport, asis-
tenţă turistică lo-
cală

Lavris Hotel & Bun-
galows 4* Creta, Gre-
cia – 12.04.2017
– 19.04.2017 

T a r i f :
1005 Euro / 2 per-
soane, cameră du-

blă, sejur 7 nopţi, demipensiune, bilet
avion cursă charter, transfer aero-
port-hotel-aeroport, taxe aeroport.

Nu le rataţi şi beneficiaţi de
vacanţe minunate la

preţuri foarte accesibile!

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:

Salariul minim va creşte începând cu ia-
nuarie 2017 la 1.400 de lei, urmând ca până
în 2020 să ajungă la 1.750 de lei, o creştere
totală de 40%. În plus, până în 2020 este
prevăzută o creştere a punctului de pensie
la 1.400, de la 871,7, acum, iar pensionarii
nu vor mai plăti contribuţii pentru sănătate.
Pensia minimă garantată va creşte cu 60%
ajunând la 640 de lei. Sunt măsuri social-
democrate prevăzute în programul PSD de
guvernare. 

„În guvernarea precedentă am redat
demnitatea pensionarilor, profesorilor, me-
dicilor şi tot ce a tăiat Guvernul Boc. Acum
continuăm. Pentru a exista echitate şi a
avea o adevărată clasă de mijloc, vom creşte
şi salariul mediu cu 56%, astfel ca la 1 ia-
nuarie 2017 să fie 2.815 lei, urmând ca până
în 2020 să ajungă la 3.950 de lei. Legea sa-
larizării unitare va fi adoptată la 1 iulie 2017.
Vom lua măsuri să fie plătite toate orele

suplimentare efectuate, precum şi toate
gărzile efectuate de personalul medical. Ca
surse de finanţare pentru măsurile propuse
avem în vedere fonduri europene atrase,
ceea ce înseamnă 0,8% din PIB, înfiinţarea
Fondului Suveran de Investiţii (din profitul
şi dividendele companiilor de stat – 0,6%
din PIB), alte tipuri de investiţii 1,3% din
PIB, creşterea veniturilor populaţiei 2,7% PIB,
creşterea gradului de colectare 0,3% din
PIB, venituri suplimentare din impozit pe
profit de la multinaţionale şi din redevenţe
0,3% din PIB. Vom avea în 2020 faţă de
2016 un supliment de 6% din PIB. La acest
procent, se adaugă 3,7% din PIB, estimarea
creşterii economice dată de Comisia Naţio-
nală de Prognoză, fără a lua în calcul mă-
surile pe care le va lua guvernarea PSD. În
ceea ce priveşte cheltuielile bugetare su-
plimentare, acestea vor fi de 8,8% din PIB.
Practic, va exista un plus de 9,2 miliarde de

lei. Românii au dreptul să aibă salarii de-
cente, să fie plătiţi corect pentru munca
prestată şi să îşi poată construi un viitor aici,
acasă. Obiectivul PSD este ca fiecare român
care munceşte din greu, care contribuie sau
a contribuit la creşterea economică să facă
parte din clasa de mijloc. Nu forţa de muncă
ieftină trebuie să fie punctul de atracţie
pentru investitori, ci un mediu fiscal prie-
tenos şi predictibil şi o forţa de muncă bine
calificată”, a declarat Marius Dunca, preşe-
dinte PSD Braşov. 

Marius Dunca
preşedintele PSD Braşov

AU ATERIZAT OFERTELE EARLY BOOKING 2017! 
NU LE RATAŢI – REDUCERI DE PÂNĂ LA 50 %!

Măsuri social-democrate pentru
creşterea veniturilor


