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

TIRAJUL EDIŢIEI:

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, Aristotel Căncescu, a ajuns
din nou, săptămâna trecută, în beciul Poliţiei. Fostul şef de judeţ a fost reţinut
de procurorii DNA Braşov şi propus pentru arestare în dosarul „MITĂ
ELECTORALĂ”. După o noapte petrecută în arest, Căncescu a fost plasat,
de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul din Braşov, în arest
la domiciliu pentru 30 de zile. Nemulţumiţi că nu s-a emis mandat de arestare
preventivă, procurorii DNA Braşov au contestat decizia. Şi inculpatul a
contestat hotărârea. O decizie definitivă în ceea ce priveşte măsura preventivă
va fi luată de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Curtea de Apel. Totul
se întâmplă în cel de al treilea dosar penal deschis de procurorii anticorupţie
pe numele lui Aristotel Căncescu, dosar în care este pus sub acuzare şi un alt
fost preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, Claudiu Coman, dar şi alţi 4 inculpaţi.
Este vorba despre banii din campania electorală pentru alegerile din anul 2012,
dar şi despre angajări cu cântec într-una dintre instituţiile aflate în organigrama
Consiliului Judeţean Braşov, Agenţia Judeţeană de Dezvoltare Durabilă. Re-
dacţia BraşovTV i-a solicitat, încă de acum o lună şi jumătate, fostului
preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, Aristotel Căncescu,
puncte de vedere cu privire la mai multe teme de interes
public, printre care şi cea legată de angajări cu cântec şi
într-o altă mare companie din Braşov, dar Căncescu
nu a răspuns solicitării. 9999 Amănunte în pag. 3

AR(E)STOTEL CĂNCESCU,
AL TREILEA DOSAR PENAL
MITĂ ELECTORALĂ ŞI ANGAJĂRI CU CÂNTEC?

Doi tineri din Cluj
au fost arestaţi preven-
tiv după ce au înşelat
o femeie din Râşnov.
Aceasta a postat pe un
site de profil, un anunţ
de vânzare pentru un
laptop. Ea a fost sunată
de un bărbat care s-a arătat in-
teresat de achiziţionarea pro-
dusului, cu plata ramburs. În
timpul dialogului prin inter-
mediul telefonului, femeii i s-
a propus, pentru urgentarea
tranzacţiei, să se apeleze la ser-
viciile unei firme de curierat
ai cărei aşa-zişi angajaţi vor
ajunge la adresa femeii pentru
preluarea laptopului, cu plata
ramburs. Bărbatul care a iniţiat
apelul telefonic şi un complice
al acestuia s-au prezentat la lo-
cuinţa femeii şi au indus-o în
eroare. Cei doi s-au recoman-
dat, în mod mincinos spun po-
liţiştii din Braşov, ca fiind
agenţi ai unei firme de curie-
rat. Victima le-a dat crezare,
susţin surse judiciare, pe motiv
că inculpaţii deţineau un plic
şi un aviz cu însemnele unei
firme de curierat. Astfel, făp-
taşii au preluat laptopul, dar
nici vorbă de plată ramburs. 

Când şi-a dat seama că a fost
păcălită, femeia i-a anunţat pe
poliţiştii din Râşnov, cei doi
bărbaţi au fost reţinuţi, iar an-
chetatorii trebuie să stabilească

modul în care inculpaţii au reu-
şit să obţină plicul şi avizul cu
însemnele firmei de curierat. 

Tinerii implicaţi sunt bă-
nuiţi şi de comiterea altor pa-
tru fapte similare în Braşov,
Târgu Mureş şi Zărneşti, dar
şi de o tentativă de înşelăciune
în Codlea. Prejudiciul total
este de 8.200 de lei. Este vor-
ba despre telefoane mobile,
un laptop şi un televizor. 

În urma probatoriului ad-
ministrat de poliţişti şi de
procurorul de caz din cadrul
Parchetului de pe lângă Ju-
decătoria Zărneşti, magis-
tratul de drepturi şi libertăţi
de la Judecătoria din Zăr-
neşti a emis pe numele celor
doi inculpaţi mandate de
arestare preventivă pentru
30 de zile, sub aspectul co-
miterii a cinci infracţiuni de
înşelăciune. 

Prezumţia de nevinovăţie
fiinţează în cazul celor doi
bărbaţi implicaţi până când
magistraţii vor emite sentin-
ţe definitive.

Amelia Vulcu

Atenţie, braşoveni care vindeţi
pe site-uri specializate!

Ţeparii, NOU mod de operare
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România a înregistrat cea mai
mare reducere din Uniunea Euro-
peană la preţul benzinei la pompă,
de 23%, de la mijlocul anului 2014
şi până în luna iulie a acestui an. 

Şi preţul motorinei s-a redus cu
peste 20 de procente. În privinţa
preţului motorinei avem a treia
cea mai mare ieftinire din UE, arată
un raport prezentat de Consiliul

Concurenţei. Acesta a înregistrat
o scădere de 23,48 %. Preţul mediu
al unui litru de benzină la pompă,
în România, era de 1,10 euro la în-
ceputul lunii iulie 2016, faţă de
1,44 euro pe 30 iunie 2014. 

A doua şi a treia cea mai mare
reducere din UE, după România,
s-au înregistrat în Polonia şi în
Bulgaria.                                  R.I.

Cea mare reducere de preţ
la benzină din UE

Inspecţia tehnică periodică s-ar
putea face şi în străinătate. 

Vestea este una excelentă pen-
tru şoferii care sunt plecaţi din
ţară. Deocamdată însă totul este
doar la stadiul de proiect.

ITP-ul s-ar putea face şi în afa-
ra graniţelor României, un pro-
iect de lege aşteptat de şoferii
aflaţi în străinătate, care, în pre-
zent, sunt obligaţi, la fiecare doi
ani, să revină în ţară, cu auto-

mobilul propriu, pentru „corvoa-
da” ITP. 

Astfel, inspecţia tehnică, se va
putea efectua în  toate  ţăr i le
membre ale Uniunii Europene,
deci şi ale Spaţiului Economic Eu-
ropean (European Economic
Area), în Elveţia, dar şi pe terito-
riul Republicii Moldova, prin in-
termediul operatorilor autorizaţi
de Registrul Auto Român. 

R.I. 

ITP-ul în străinătate

Indicatorul Robor la trei luni,
în funcţie de care se calculează
costul creditelor de retail în lei,
a crescut joi cu 0,03 puncte pro-
centuale faţă de şedinţa de marţi,
până la 0,72% pe an. 

Un nivel similar de 0,72% pe
an a mai fost înregistrat la finalul
lunii trecute. În luna octombrie

Robor-ul a oscilat între 0,69% pe
an şi 0,7%. 

Scăderea Robor a creat premise
pentru ieftinirea creditelor, însă
inversarea trendului ar putea duce
la scumpirea împrumuturilor şi
implicit la majorarea ratelor plă-
tite la bănci.

R.I.

ROBOR-ul este în creştere
Vânzările de maşini noi

au crescut, însă producţia
auto naţională s-a diminuat. 

Analiza pe segmente de
clase arată faptul că, în pri-
mele nouă luni din acest an,
cele mai mari creşteri le în-
registrează SUV-urile. 

Vânzările de autovehicule
noi au înregistrat un salt de
18,6%, în primele nouă luni
ale anului, în timp ce pro-
ducţia naţională s-a dimi-

nuat cu 8 procente arată sta-
tistica Asociaţiei Producă-
torilor şi Importatorilor de
Autoturisme. 

În contextul datelor exis-
tente pe segmentul vânză-
rilor, Asociaţia apreciază că
estimarea pentru întreg anul
2016 făcută în luna ianuarie
de o creştere între 10 şi
12% a vânzărilor de auto-
turisme, va fi realizată şi
chiar depăşită.              R.I.

Au crescut vânzările 
de maşini noi

Tot mai multe maşini
electrice în România

Numărul autoturismelor
electrice şi hibrid vândute în
ţara noastră este în continuă
creştere. 

Aproape 700 de autoturis-
me electrice şi hibrid au fost
comercializate în România,
în primele nouă luni din
2016, în creştere cu 108 %
faţă de aceeaşi perioadă din
anul anterior, când numărul
acestora era de 333 de uni-
tăţi, relevă datele Asociaţiei

Producătorilor şi Importato-
rilor de Autoturisme. Con-
form statisticii, din ianuarie
până în septembrie 2016,
comparativ cu acelaşi interval
din anul precedent, pe seg-
mentul autoturismelor hibri-
de, vânzările au crescut cu
88,7%, până la 78 de exem-
plare, în timp ce în cazul ma-
şinilor electrice majorarea
este de 129,4%, respectiv
615 unităţi.                     R.I.

Luna august a fost cea
mai aglomerată din
punct de vedere turis-
tic din ultimii zece ani. 

Aproape 140 de mii de
turişti au ales Braşovul
pentru a-şi petrece timpul
liber. Dintre aceştia apro-
ximativ 30 de mii sunt
străini. 

Aproape 140.000 de tu-
rişti au vizitat judeţul Bra-
şov în luna august, în
creştere cu peste 15% faţă
de luna august a anului
anterior, arată datele sta-
tisticienilor braşoveni.

Practic, luna august
a fost una record
pent ru  tu r i smul
braşovean. 

Din cei 139.588
de turişti care s-au
cazat în hotelu rile şi
pensiunile braşove-
ne, 111.008 sunt ro-
mâni, iar 28.580
sunt străini. 

Practic, luna au-
gust este cea mai
bună lună din ultimii
zece ani din punct de
vedere turistic pen-
tru judeţul Braşov. 

Răzvan Iancu
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LUNI
07:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII
07:30 BOX OFFICE
08:00 MUSIC NEWS
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
15:30 ZODIAC
16:30 TE VEDE BRAŞOVUL (R)
18:00 ŞTIRI
18:30 iSPORT

19:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRAŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 ŞTIRI
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 ŞTIRI

21:30 iSPORT  (R)
22:00 ŞTIRI 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 iSPORT (R)
01:00 ŞTIRI
01:30 VALEA PRAHOVEI TV

MARŢI
07:00 ŞTIRI
07:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
08:00 iSPORT (R)
08:30 ŞTIRI
09:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
12:30 FĂGĂRAŞUL TVD
13:00 ŞTIRI
13:30 BRAŞOVUL ACTUAL
14:00 TORTUL DE CIOCOLATĂ
15:00 SPORT
15:30 MUSIC NEWS
16:00 BOX OFFICE
16:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
17:00 ZODIAC
18:00 ŞTIRI
18:30 BRAŞO-
VUL ÎN DIRECT
19:00 ŞTIRI 
FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRA-
ŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 ŞTIRI
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 ŞTIRI
21:30 BRAŞOVUL IN DIRECT (R)
22:00 ŞTIRI 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT (R)
01:00 ŞTIRI
01:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
02:00 VALEA PRAHOVEI TV

MIERCURI
07:00 ŞTIRI

07:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
08:00 BRAŞOVUL ÎN DIRECT (R)
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
12:30 FĂGĂRAŞUL TVD
13:00 ŞTIRI
13:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
14:00 VALEA PRAHOVEI TV
16:30 TE VEDE BRAŞOVUL (R)
18:00 ŞTIRI
18:30 iSPORT (R)
19:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRAŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”

20:00 ŞTIRI
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 ŞTIRI
21:30 MUSIC NEWS
22:00 ŞTIRI 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 VALEA PRAHOVEI TV

JOI
07:00 ŞTIRI
07:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
08:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
12:30 FĂGĂRAŞUL TVD
13:00 ŞTIRI
13:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
14:00 VALEA PRAHOVEI TV
16:00 iSPORT (R)
16:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT (R)
17:00 TORTUL DE CIOCOLATĂ
18:00 ŞTIRI
18:30 EXCLUSIV

19:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRAŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 ŞTIRI
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 ŞTIRI
21:30 EXCLUSIV (R)
22:00 ŞTIRI 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 EXCLUSIV (R)
01:00 VALEA PRAHOVEI TV

VINERI
07:00 ŞTIRI
07:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
08:00 EXCLUSIV (R)
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
12:30 FĂGĂRAŞUL TVD
13:00 ŞTIRI
13:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
14:00 EXCLUSIV (R)
14:30 BRAŞOVUL IN DIRECT (R)
15:00 VALEA PRAHOVEI TV
16:00 MUSIC NEWS
16:30 EXCLUSIV (R)
17:00 ZODIAC
18:00 ŞTIRI
18:30 POLITICA LA RĂSCRUCE

19:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRAŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 ŞTIRI
20:30 BOX OFFICE
21:00 ŞTIRI
21:30 POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
22:00 ŞTIRI 
22:30 MUSIC NEWS
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 VALEA PRAHOVEI TV

SÂMBĂTĂ
09:00 RETROSPECTIVA FĂGĂRAŞ
09:30 ŞTIRI
10:00 POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
10:30 MUSIC NEWS
11:00 TORTUL DE CIOCOLATĂ
12:00 BOX OFFICE
12:30 VALEA PRAHOVEI TV 

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

SĂPTĂMÂNII
17:30 EXCLUSIV (R)
18:00 ZODIAC

19:00 RETROSPECTIVA 
SĂPTĂMÂNII 

19:30 MUSIC NEWS
20:00 RETROSPECTIVA 

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

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

DUMINICĂ
08:00 RE-
TROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNII
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 BRAŞOVUL

13:00
TORTUL DE
CIOCOLA-
TĂ
14:00
MUSIC
NEWS

14:30 RETROSPECTIVA 
SĂPTĂMÂNII

15:00 BOX OFFICE
15:30 RETROSPECTIVA 

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

SĂPTĂMÂNII
20:00 POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
20:30 MUSIC NEWS
21:00 BOX OFFICE 
21:30 TE VEDE BRAŞOVUL (R)
23:00 EXCLUSIV (R)
23:30 POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
00:00 VALEA PRAHOVEI TV 
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Record de turişti la Braşov
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Judecătorul de drepturi şi
libertăţi de la Curtea de Apel
din Braşov decide, în această
săptămână, dacă Aristotel
Căncescu se întoarce sau nu
în arestul Poliţiei. 

Procurorii DNA cer ares-
tarea inculpatului pentru 3
fapte de luare de mită, dar şi
pentru abuz în serviciu. În
contextul campaniei electo-
rale din anul 2012, Căncescu,
în calitate de preşedinte al fi-
lialei judeţene a unui partid
politic, a pretins de la trei per-
soane 105.000 lei, dar şi alte
foloase, pentru angajarea anu-
mitor persoane în cadrul
Agenţiei Judeţene de Dezvol-
tare Durabilă, pentru ca, în
schimb, să îi pună pe cei trei
pe poziţii sigur eligibile pe lis-
ta de candidaţi pentru Consi-
liul Judeţean Braşov. 

Una dintre cele trei persoa-
ne este şi inculpatul Coman
Claudiu care, la acea vreme,
era şef de campanie electorală
şi consilier judeţean. Coman
a primit de la una dintre vii-

toarele candidate la funcţia
de consilier judeţean, 50.000
lei. Banii respectivi au fost
predaţi casieriei partidului,
fără documente, fiind utilizaţi
pentru materiale electorale,
consecinţa fiind alegerea celor
trei persoane în funcţia de
consilier judeţean, susţin pro-
curorii anticorupţie. Totodată,
este vorba şi despre achiziţio-
narea unor softuri
educaţionale, pentru
care au făcut cereri
15 primari din judeţ,
la solicitarea inculpa-
tului Claudiu Coman.
Din banii obţinuţi,
C oma n  a  fo lo s i t
86.000 lei pentru a-şi
asigura locul pe o po-
ziţie sigur eligibilă pe
lista candidaţilor pen-
tru Consiliul Judeţean
Braşov.

Şi alte angajări cu
cântec, intermediate
de Căncescu?

E s t e  d o a r  u n a
 dintre întrebările 
l a  c a r e  r e d a c ţ i a

 BraşovTV.com a încercat să
obţină, încă de acum o lună
şi jumătate, un punct de ve-
dere de la fostul preşedinte al
Consiliului Judeţean Braşov,
dar Aristotel Căncescu nu a dat
curs (foto stânga). 

Potrivit unor surse care au
dorit să-şi păstreze anoni -
matul, Căncescu ar fi inter-
mediat şi alte angajări la

ADDJB, nu doar cele amin-
tite de procurorii DNA Bra-
şov, dar şi la Compania Apa
din oraş. Deşi redacţia Bra-
şovTV a solicitat detalii des-
pre concursurile organizate
pentru ocuparea posturilor
precum şi notele obţinute de
candidaţi, datele cerute nu au
fost furnizate. Asta în condi-
ţiile în care reprezentanţii al-

Claudiu Coman a demisio-
nat din toate funcţiile politice.
A renunţat la fotoliul de con-
silier judeţean, dar şi la func-
ţia de conducere din PNL. 

Coman a luat decizia pentru
că este cercetat într-un dosar
penal. Având în vedere faptul
că este implicat într-o cerce-
tare penală, consilierul jude-

ţean Claudiu Coman a decis
să demisioneze din toate func-
ţiile pe care le deţine. Coman
a demisionat din comitetul
executiv judeţean al PNL.
Acesta şi-a înaintat demisia şi
din Consiliul Judeţean care in-
tră în vigoare pe 1 noiembrie. 

„Am considerat, având în
vedere că şi eu sunt într-o

fază de cercetare penală, ca
un gest de onoare, să-mi în-
aintez demisia, atât din ca-
drul Comitetului Executiv
Judeţean a PNL, cât şi din
cadrul Consiliului Judeţean,
pentru că nu vreau să aduc
niciun fel de probleme sau
niciun fel de chestiune le-
gată de imagine asupra par-

tidului din care provin şi pe
care l-am şi condus şi asu-
pra Consiliului Judeţean
unde, la fel, am fost şi con-
silier şi, pentru o scurtă pe-
rioadă, am executat şi atri-
buţiile preşedintelui”, a
declarat Claudiu Coman. 

Coman a renunţat şi la
funcţia deţinută în ATOP. R.I.

Fostul preşedinte interimar al CJ Braşov Claudiu Coman a demisionat

MITĂ ELECTORALĂ ŞI ANGAJĂRI CU CÂNTEC?

Implicat într-o cercetare penală,

Claudiu Coman

AR(E)STOTEL CĂNCESCU,
AL TREILEA DOSAR PENAL

tor instituţii, cărora li s-au adresat,
de-a lungul timpului, cereri similare,
au oferit informaţii concrete. Con-
form surselor citate, numele unuia
dintre angajaţii Companiei Apa
Braşov a figurat şi pe lista angajaţilor
ADDJB (foto). Aceeaşi persoană
însă, a colaborat şi colaborează şi cu
instituţia media pe care Aristotel
Căncescu a coordonat-o ani în şir. 

Investigaţia jurnalistică pe această
temă continuă, cu respectarea pre-
zumţiei de nevinovăţie. Şi în cazul
persoanelor cercetate penal, fiinţează
prezumţia de nevinovăţie până când
magistraţii vor emite sentinţe defi-
nitive. 



Fără îndoială, vă gân-
diţi  să vă completaţi
costumaţia pentru Ha-
loween cu accesorii
care să impresioneze. 

Şi, cel mai probabil aţi
aflat de lentilele de contact
speciale pentru această oca-
zie. Ca şi specialişti, noi re-
comandăm să le evitaţi.
Niciun furnizor reprezentativ
din România nu le importă,
majoritatea dintre ele nefiind
aprobate de forurile interna-
ţionale, din mai multe con-
siderente.

De asemenea, asociaţiile de
oftalmologie avertizează de
faptul că multe dintre lentilele
de contact cosmetice care pot
fi achiziţionate online nu sunt
aprobate. De exemplu în Sta-
tele Unite, comercializarea len-
tilelor de contact neautorizate
reprezintă o încălcare a legii,
majoritatea fiind contrafăcute.

Aceste lentile de contact pot
avea substanţe componente iri-
tante pentru ochi. Studiile efec-
tuate în 2015, au arătat că
lentilele de contact contrafă-
cute pot conţine clor sau fier,
pe lângă alte substanţe toxice

folosite pentru colorarea şi des-
ignul lentilelor.  În timpul stu-
diului, unele lentile prezentau
infiltraţii de clor, descoperite
după o clătire de rutină, iar al-
tele aveau o structură neuni-
formă care ar fi putut zgâria
corneea.

Într-adevăr, lentilele de con-
tact teatrale în ton cu Hallowe-
en-ul pot fi amuzante şi
îmbunătăţesc costumaţia, dar
orice lentilă de contact repre-
zintă un dispozitiv medical şi
trebuie prescrise şi adaptate de
către un specialist în domeniu,
pentru ca petrecerea să nu se

transforme într-o experienţă
neplăcută. De aceea nu reco-
mandăm achiziţionarea lenti-
lelor de contact online.

Problema principală o repre-
zintă adaptarea. În timp ce
aceste lentile sunt vehiculate a
fi de o singură mărime, pori-
vită tuturor, ochii fiecărui in-
divid sunt diferiţi. Dacă
lentilele de contact nu sunt
adaptate corespunzător, ele pot
duce la iritaţii ale ochilor, sau
în situaţii mai grave la infecţii.
Bineînţeles că există norocoşi
care le poartă şi nu păţesc ni-
mic, dar repercursiunile pot fi

foarte serioase, de la durere
foarte puternică până la posi-
bilitatea pierderii vederii. Ast-
fel de lentile pot cauza ulecere
corneeane (răni deschise foarte
dureroase) sau keratite (infla-
maţii ale corneei), şi de aceea
recomandăm ca lentilele de
contact să fie purtate doar în
urma prescripţiei şi adaptării
de către un specialist. 

Dacă totuşi alegeţi să optaţi
pentru achiziţionarea online,
să nu uitaţi că lentilele „teatra-
le” trebuie îngrijite ca orice
lentilă de contact. Trebuie cu-
răţate cu soluţie specială care
să le dezinfecteze, trebuie păs-
trate în recipiente corespunză-
toare, şi în niciun caz să nu
dormiţi cu ele, pentru că ma-
terialul din care sunt fabricate
nu permite oxigenarea necesa-
ră ochiului.

Aşadar, dacă doriţi să fiţi o
apariţie la petrecere, vizitaţi
optometriştii noştri înainte.
Există lentile de contact cos-
metice aprobate şi disponibile
în centrele specializate, care
au rolul de a vă schimba cu-
loarea ochilor cu o altă nuanţă
naturală, şi care vor fi adaptate
special pentru ochiul dvs., care
este unic. 

Ai încredere. Vezi cu ochii tăi

Bun găsit! Vă propun un subiect
de mare importanţă pentru noi toţi,
discutat de-a lungul istoriei omenirii
sub diferite forme. Astfel vom aborda
teme ca: Interesul Social, Sentimentul
Comunitar şi Capacitatea de a Coopera
a omului contemporan.   

Interesul Social este văzut ca ne-
cesitatea fiecărei fiinţe umane de a
crea legături cu ceilalţi, de a se bucura
de recunoaştere socială. Interesul
Social este aptitudinea de a empa-
tiza, adică de a ne identifica afectiv
cu trăirea celuilalt. 

Heinz Ansbacher (1977) spunea
că: „sentimentul de comuniune so-
cială înseamnă şi un interes în inte-
resul celorlalţi”. „Grija este un proces
prin care cineva ajută pe altcineva să
crească, să se actualizeze pe sine, ofe-
rindu-ne sens şi ordine în viaţă”.

Atât oamenii cât şi animalele sunt
în acelaşi timp cooperanţi şi compe-
titivi. Se pune astfel întrebarea: Care

este modul de a trăi cel mai bun? Iar
Adler spune: COOPERAREA.

Dacă privim lumea sub aspectul
nenorocirilor (crime, droguri, războa-
ie, ură…), toate îşi au originea - sus-
ţine Adler – într-un deficit al
sentimentului de comuniune socială;
pe când cele mai multe salturi în evo-
luţia omenirii s-au obţinut prin se-
lecţia grupurilor ce cooperau, nu prin
selecţia indivizilor.

Adler înţelegea individul prin în-
grijirea abilităţilor pentru binele său
doar în context social, iar legătura
cu ceilalţi reprezintă nevoia interioară
a fiecăruia de a ne recunoaşte prin
ceilalţi. 

A fi în comuniune socială înseam-
nă să ne identificăm cu faptul că bu-
năstarea unei persoane depinde de
bunăstarea celorlalţi, iar lipsa de in-
teres cu privire la bunăstarea celor
din jur este considerată a fi patogenă. 

Îngrijorările şi temerile ne consumă
mari cantităţi de energie, iar acest lu-
cru se întâmplă când oamenii nu au
Interes Social. Grija pentru a contribui
îi aduce persoanei putere şi confort
sufletesc, iar modul de viaţă defectuos
scoate la iveală egocentrismul, lipsa
compasiunii, agresivitate.

Interesul Social creşte curajul de a
încerca lucruri noi, de a rezolva situaţii,
de a comunica, coopera cu semenii. 

Încrederea în sine este un efect se-
cundar al Interesului Social, crescând
sentimentul propriei valori. (Eva Drei-
kurs Ferguson, Teorie Adleriană).

În cartea „Sensul vieţii”, Adler spu-
ne: „Toate funcţiile noastre corporale
şi sufleteşti sunt dezvoltate corect,
normal, sănătos în măsura în care

poartă în ele suficient sentiment de
comuniune socială şi sunt apte pentru
colaborare”; iar incapacitatea per-
soanei în a-şi manifesta sentimentul
de comuniune socială conduce la eşec. 

Aşa cum omul depinde într-o anu-
mită măsură de acţiunile celorlalţi şi
este influenţat de manifestările lor,
aşa depind şi ceilalţi de acţiunile şi
manifestările sale.

Allen (1971) spunea că sentimen-
tul de comuniune socială implică ceea
ce se numeşte „sinele extins”. 

Potrivit concepţiei lui Adler, mama
este aceea căreia îi revine misiunea
modelării copilului astfel încât acesta
să nu devină robul unui egoism care
mai târziu va căuta să-i înrobească
pe cei cu care vine în contact; de
aceea afirmă că, cea dintâi îndatorire
a mamei este de a sădi în conştiinţa
copilului sentimentul comuniunii so-
ciale, cultivându-i ideea că trăieşte
într-o lume în care este doar un om
între oameni.

Aşadar, dacă interesul social a fost
dezvoltat în familia de origine, iar la
şcoală copiii noştrii sunt învăţaţi să
se susţină unii pe alţii, va face să ne
simţim confortabil în viaţă şi să re-
zolvăm situaţiie de viaţă eficient. 

Sentimentul de Comuniune Socială
este pentru Adler un imperativ adre-
sat aleşilor unui popor, precum şi ai
unui grup obişnuit: „Dacă mă gândesc
doar la mine, voi fi inapt în a rezolva
problemele lumii”.

La final vă invit să-i abordăm pe
ceilalţi cu respect şi egalitate, privind
la scopurile noastre cât şi ale celor-
lalţi cu interes crescut.

O săptămână excelentă tuturor!
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Sentimentul comunitar, un dar de nepreţuit
Dacă în trecut afecţiunile cardiace

erau asociate cu înaintarea în vârstă,
în prezent bolile de inimă lovesc pu-
ternic şi în populaţia tânără. 

Viaţa alertă şi haotică, lipsă orelor
necesare de odihnă, alimentaţia ne-
sănătoasă şi acordarea unei atenţii
scăzute investigaţiilor medicale ex-
plică numărul tot mai mare de tineri
care suferă de boli cardiace sau sunt
predispuşi către astfel de probleme
de sănătate. 

Bolile cardio-vasculare reprezintă
prima cauză de morbiditate şi mor-
talitate în ţările dezvoltate. Un diag-
nostic precoce a condus la dezvoltarea
tehnicilor de examinare imagistică,
punându-se accent în ultima perioadă
pe examinarea Computer Tomogra-
fică cardiacă.

Coronarografia CT neinvazivă
Coronarografia CT este o metodă

ieftină, rapidă, non invazivă, care
pune în evidenţă arterele coronare
şi care nu necesită spitalizare.

Cui îi este indicată
Angiocoronarografia CT este indi-

cată la pacienţi asimptomatici cu risc
mic şi  mediu cardio-vascular,  la pa-
cienţi cu simptome atipice sau cu test
de efort neconcludent, bărbaţilor şi
femeilor cu vârsta peste 40 ani,  per-
soanelor cu antecedente familiale de
boli coronariene, fumătorilor, per-
soanelor cu diabet zaharat, persoa-
nelor hipertensive sau sedentare. 

Ca orice metodă de investigaţie
are contraindicaţii şi limite: frecvenţa
cardiacă neregulată (extrasistole ven-
triculare şi atriale frecvente), fibrilaţia
atrială, sarcina, calcificările parietale

masive (scor de calciu mai mare de
1000),  alergie la substanţa de con-
trast iodată,  insuficienţa renală cro-
nică şi hipertiroidism.

Cum mă pregătesc?
În ziua  examinării sunt contrain-

dicate cafeaua, băuturile care conţin
cofeină, ceaiul negru şi sucurile ener-
gizante. Pacientul nu trebuie să mă-
nânce cu 4 ore înainte de examinare.
Anamneza pacientului este de ase-
menea importantă, prezenţa sten-
turilor sau a grafturilor implicând
alegerea protocolului de examinare.

Scopul investigaţiei
–Evaluarea calcificărilor coronariene

(scorul de calciu Agatston), decelarea
prezenţei calcificărilor valvulare. Acesta
este un marker indirect de încărcare
aterosclerotică a arterelor coronare,
calcificările coronariene fiind un semn
precoce de boală coronariană (scorul
de calciu având valoare diagnostică în-
aintea apariţiei primelor semne
sau simptome de ischemie mio-
cardică). Nu necesită substanţă de
contrast. 

– Evaluarea arterelor coro-
nare şi cuantificarea stenozelor

– Evaluarea by-pass-urilor
– Evaluarea stent-urilor

– Vizualizarea pereţilor vasculari
şi a modificărilor suferite de aceştia
în procesul patologic de remodelaj
pozitiv care presupune prezenţa plăcii
de aterom fără că aceasta să exercite
un efect de diminuare a lumenului,
dar cu potenţial evolutiv imprevizibil 

– Studiul plăcilor ateromatoase
– Evaluarea funcţiei ventricului

stâng: fracţia de ejecţie, volumul te-
lesistolic, volumul telediastolic, ki-
netica septului interventricular şi a
pereţilor ventriculului

– Evidenţierea poziţionării son-
delor de pacemaker, reconstrucţii ci-
nematice pentru studierea kineticii
pereţilor ventriculari (utilă în cazul
anevrismelor de perete ventricular) 

– Investigarea bolilor cardiace con-
genitale, a formaţiunilor cardiace şi
a bolilor valvulare 

– Evaluarea morfologică a unui
organ cu anatomie complexă 

– Evaluarea circulaţiei pulmonare
şi sistemice 

Coronarografia CT şi alte investi-
gaţii de rutină (tomografie compu-
terizată – craniu, gât, torace,
abdomen sau pelvis) sau speciale:
Angiografie CT a tuturor segmentelor
corpului, Flebografie CT, Colonosco-
pia virtuală, Uro CT, Entero CT, Bron-
hoscopie virtuală CT, Evaluarea
nodulilor pulmonari pot fi realizate
în Braşov la:

Metode moderne de investigare 
a inimii – CORONAROGRAFIA CT

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

.com

Lentilele de contact pentru Halloween 
– înfricoşătoare… pentru ochi

Gyorgy Bodi – Optometrist Best Optic
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Braşovenii şi turiştii care
trec prin centrul Braşo-
vului pot admira în faţa
Muzeului Judeţean de
Istorie o mică parte din
trecutul oraşului. 

Este vorba despre o expo-
ziţie ce prezintă imagini vechi
cu femeile care locuiau la
poalele Tâmpei. Şi ca totul să
fie legat de actualitate, foto-
grafiile sunt expuse alături de
sloganul campaniei de luptă
împotriva cancerului la sân. 

Fotografiile expuse în faţa
Muzeului din Piaţa Sfatului
prezintă o mică parte din is-
toria Braşovului. Pentru că
instituţia este implicată şi în
campania de luptă împotriva
cancerului la sân, reprezen-
tanţii muzeului de istorie s-au

gândit să asocieze
fotografiile cu me-
sajul campaniei.
„Indiferent de epo-
ca istorică, indife-
rent de rangul
social, de avere, fe-
meia este expusă
unor pericole şi să-
nătatea este un lu-
cru extrem de
preţios şi sub aceas-
tă formă culturală,
cred eu, că mesajul
poate ajunge mai
uşor şi mai direct”,
a declarat Nicolae
Pepene, directorul Muzeului
Judeţean de Istorie Braşov.
Expoziţia din faţa Muzeului
Judeţean de Istorie atrage
imediat atenţia trecătorilor
care se opresc pentru câteva

minute pentru a admira ima -
ginile vechi ce reprezintă fe-
mei din diferite perioade
istorice ale Braşovului. Mu-
zeul intenţionează să organi-
zeze şi alte expoziţii tematice.

În faţa muzeului ar putea să
apară imagini vechi cu caba-
nele montane, de exemplu,
sau cu primele trasee turistice
din jurul Braşovului.

R.I.

Despre revoluţia din 89
s-a scris mult, însă nimeni
nu a îndrăznit să scrie des-
pre Revoluţia din Decembrie
1989 în romanul românesc.
Un braşovean s-a gândit to-
tuşi să aducă în actualitate
întâmplările de acum 27 de
ani aşa cum au fost ele vă-
zute de scriitorii  vremii.
Lansarea volumului de cri-
tică literară a fost găzduită
de oamenii care au trăit pe viu Re-
voluţia din 89. 

Iulian Cătălui (foto), jurnalist
şi scriitor braşovean, s-a gândit
să adune toate aceste poveşti într-
un volum care să reflecte literatura
românească de acum 27 de ani.
„Au apărut foarte multe cărţi de
istorie, în primul rând, de socio-
logie, de ştiinţe politice, dar nu
s-au scris cărţi de critică literară.
Cartea mea, tocmai din acest
punct de vedere, abordează ma-
rele subiect al Revoluţiei Române.
Am analizat creaţiile a peste 500
de scriitori”, a declarat scriitorul
braşovean Iulian Cătălui.

Alături de Iulian Cătălui s-au
aflat şi alţi scriitori de marcă din
Braşov, care au şi participat la Re-
voluţia din Decembrie 1989. 

„E o carte de nişă, pentru că în
critica românească nu există un
subiect tratat la nivelul acesta,
despre Revoluţia Română. Bele-
tristica română care se ocupă de

revoluţie trebuia cumva concen-
trată într-un studiu pe care l-a fă-
cut Iulian Cătălui, căruia îi prevăd
un viitor strălucit în critica literară
dar care nu se află la prima lucrare
de excepţie”, a declarat scriitorul
Mircea Brenciu. 

De asemenea profesorul de is-
torie Alexandru Roşca a completat
că: „E un lucru inedit. Eu vorbesc
acum din poziţia de istoric şi mi
se pare ceva special, pentru că
într-adevăr un eveniment de di-
mensiunea celui din 1989 a im-
presionat şi  mediul spiritual.
M-am bucurat când am văzut că
avem la Braşov un exemplu al cri-
ticii literare. Sigur, nu este spe-
cial itatea mea,  dar  asta nu
înseamnă că nu am rezonat şi m-
am alăturat celor care s-au apro-
piat de acest subiect”. 

Cartea „Revoluţia din Decem-
brie 1989 în romanul românesc”
costă 20 de lei şi poate fi găsită
în toate librăriile.      R.I.

Revoluţia din 1989 
în romanul românesc

Exerciţiu militar multinaţional
la Cincu. Peste o mie de militari
din 4 ţări participă până pe 2 no-
iembrie, la o simulare de război. 

Muniţia folosită va fi reală, iar
procedurile din teren vor fi la stan-
darde NATO. Peste 1.300 de mili-
tar i  din Canada,  Germania,
Republica Moldova şi România
participă la exerciţiul multinaţio-
nal Scorpion Fury – 16. Acesta se
desfăşură la Centrul de Instruire
pentru luptă al Forţelor Terestre

„Getica” din Cincu până pe 2 no-
iembrie. 

La misiunea Diviziei Multina-
ţionale de Sud-Est, Forţele Te -
restre Române part ic ipă cu
aproximativ o mie de militari din
Brigada 2 infanterie „Rovine”.
Scorpion Fury – 16 se desfăşoară
în trei etape constând în exerciţii
de comandament, de simulare
reală în teren şi cu trageri de luptă
cu toate categoriile de armament.      

R.I.

Simulare de război la Cincu

Seminarul teologic din Braşov
a fost în sărbătoare timp de trei
zile. Elevii liceului Dumitru Stă-
niloaie au participat la câteva eve-
nimente organizate  de
conducerea instituţiei de învăţă-
mânt cu ocazia Sfântului Dumitru. 

Sărbătoarea liceului a început
cu o slujbă religioasă, cu o zi în-
ainte de SF. Dumitru. Elevii au
participat la o masă, în familie,
aşa cum le place cadrelor didac-
tice să spună. Au participat toţi
cei implicaţi în acest proiect, in-
clusiv părinţii elevilor. 

„S-au ţinut referate de către
copii, au fost în număr de cinci.
Apoi au fost şi câteva momente
lirice dedicate părintelui, cântări
de natură spirituală şi chiar şi în

cinstea sfinţilor şi a fost de ase-
menea proiectat un film, cu toţi
elevii şi dascălii, dedicat părinte-
lui. Un fel de colaj dacă vreţi. A
fost un moment de surpriză, de-
oarece am aflat că această şcoală
s-a născut imediat după revoluţie
şi prin gândul părintelui Dumitru
Stăniloaie, acest mare teolog al
bisericii noastre”, a declarat preo-
tul Marcel Pop, prof. Coordonator
Seminarul Teologic. 

Pe holurile Seminarului Teo-
logic pot fi admirate şi acum crea-
ţ i i le  e levi lor ,  refer i toare  la
părintele Stăniloaie. De la foto-
grafii vechi şi chiar portrete ale
preotului până la o hartă cu tra-
seul pe tot parcursul în viaţă Du-
mitru Stăniloaie.       R.I.

Sărbătoare 
la Seminarul Teologic

Ziua porţilor deschise la
parchet. Braşovenii interesaţi
de activitatea procurorilor au
avut posibilitatea să vadă
efectiv cum lucrează aceştia,
mediul de lucru şi sediul în
care îşi desfăşoară activitatea
oamenii legii. 

Toate acestea cu ocazia Zi-
lei Justiţiei Civile în Europa.
Cei care au vrut să afle mai
multe despre activitatea pro-
curorilor de la Parchetul de
pe lângă Judecătoria Braşov,
Tribunalul Braşov, respectiv
Tribunalul pentru Minori şi
Familie Braşov au avut posi-
bilitatea s-o facă. 

Cum era de aş-
teptat, la invitaţie
au răspuns în prin-
cipal studenţii de la
Drept. Braşovenii
au putut intra în bi-
rourile procurori-
lor, în camera unde
sunt audiaţi mino-
rii, în cele două
spaţii amenajate
pentru arest, dar şi
în camera de recu-
noaştere. 

„A fost o manifestare care
s-a desfăşurat cu ocazia Zilei
Justiţiei Civile în Europa şi
le-am prezentat celor intere-
saţi Parchetul de pe lângă
Tribunalul Braşov, de pe
lângă Judecătorie şi de pe
lângă Tribunalul pentru Mi-
nori şi Familie Braşov. S-a
luat contactul cu procurori,
cu Grefa, cu tot ce înseamnă
activităţile Parchetului şi in-
frastructura nouă de care be-
neficiem din anul 2015”, a
declarat Adrian Aldea, pur-
tător de cuvânt al Parchetului
de pe lângă Tribunalul Bra-
şov. În ceea ce priveşte acti-

vitatea instituţiilor, anul tre-
cut, la Parchetul de pe lângă
Tribunalul Braşov au fost
2.000 de dosare, dintre care
1.000 au fost soluţionate de
cei 12 procurori care şi-au
desfăşurat efectiv activitatea
în cadrul instituţiei. 

Volumul cel mai mare de
dosare se găseşte la Parchetul
de pe lângă Judecătoria Bra-
şov, unde sunt în lucru peste
22.000 de cazuri. 

„Numărul este impresio-
nant, însă a mai scăzut în ul-
timii ani, datorită faptului
că au fost soluţionate foarte
multe dosare (anual, peste

10.000), în condiţiile în care
schema de personal este
aproape completă, destul de
bine calibrată pe volumul de
dosare pe care îl avem şi co-
roborat cu faptul că procu-
rorii, în fiecare zi, îşi dau
interesul în a soluţiona cât
mai repede dosarele pe care
le au în lucru” a declarat
Carmina Reit (foto), prim-
procuror al Parchetului de pe
lângă Judecătoria Braşov.
Ziua Porţilor Deschise a avut
loc cu ocazia Zilei Europene
a Justiţiei. Momentul a fost
marcat în toate instanţele din
Europa.                            R.I.

Liderii de mâine „antrenaţi” la Braşov
Asociaţia femeilor de Afa-

ceri şi a Femeilor Conducă-
toare de Întreprinderi din
Braşov sprijină tinerii să de-
vină liderii de mâine. 

Asociaţia va organiza pen-
tru a treia oară un proiect de
educare a tinerilor din liceele
din Braşov. 

Tinerii vor afla de exem-
plu ce înseamnă cu adevărat
să conduci un oraş sau ce
presupune dezvoltarea turis-
tică. Beneficiarii acestui

proiect sunt elevii de clasa
a XI-a din şase colegii şi li-
cee din Braşov. 

„Ca si metodă de selecţie,
fiecare elev care s-a înscris,
a trebuit să prezinte un fil-
muleţ, de maximum un mi-
nut, în care să ne spună
motivaţiile care îl fac să se
înscrie la acest proiect.
Vreau să vă spun că filmu-
leţele sunt toate foarte fru-
moase, elevii sunt deosebiţi.
Am fost surprinsă să con-

stat că în motivaţii vor să
schimbe Braşovul, vor să
schimbe ţara şi că nu vor
să plece în străinătate”, a
declarat Lămâiţa Stamate,
manager proiect „Liderii de
mâine”. 

În urma acestui proces de
selectare, elevii vor participa
la şase sesiuni de pregătire
care au mai multe module
practice, printre care eco-
nomie, administraţie locală,
educaţie, turism şi siguranţa

cetăţeanului. Mai exact, ele-
vii vor merge în instituţiile
locale şi nu numai pentru a
afla direct de la cei implicaţi
cum este să te ocupi zilnic
de bunul mers al comunită-
ţii. Sesiunile de pregătire se
vor desfăşura timp de şase
luni, în fiecare lună fiind
programat unul dintre mo-
dulele tematice. Proiectul se
va desfăşura pe durata anu-
lui şcolar. 

R.I.

Istoria în roz la Braşov

Braşovenii au intrat în birourile procurorilor
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De anul acesta,  elevii de
la Colegiul Tehnic Tran-
silvania vor învăţa să
construiască elicoptere.
Totul, datorită colabo-
rării dintre instituţie şi
o firmă privată speciali-
zată în aeronautică. Ac-
tualii cursanţi vor avea
un loc de muncă asigu-
rat la finalul studiilor. 

Pe baza acestui partene-
riat, de la începutul săptă-
mânii, în atelierele
Colegiului Tehnic a fost
adus un elicopter, pe care se
pot face demonstraţii prac-
tice, dar şi multe alte piese
folosite în tehnica de aviaţie.
„Ne-am dat seama că aceşti

copii nu se mai pot pregăti
după principiile de acum
30, 40 sau 50 de ani. Prac-
tica este cea mai importan-
tă. De aceea, firma noastră
le-a pus la dispoziţie un eli-
copter, pentru a experimen-

ta pe el tot ce învaţă. Doar
aşa pot evolua şi îi putem
cât mai bine pregăti pentru
cariera de tehnician în
aviaţie”, a precizat Mihail
Necula, director operaţii la
firma de aviaţie. 

Colegiul Tehnic Transil-
vania are 25 de clase. Pri-
măria Braşov a reabilitat
clădirea în care vor funcţio-
na noile ateliere ale Cole-
giului. Valoarea investiţiei
este de 194.000 lei. =M.S.

Perioada de depunere a candi-
daturilor pentru alegerile parlamen-
tare s-a încheiat. La Biroul Electoral
Judeţean s-au depus 14 liste: 12 ale
formaţiunilor politice şi două can-
didaturi independente. 

În noul Parlament, Braşovul va
trimite nouă deputaţi şi patru se-
natori. Au depus liste complete zece
formaţiuni politice. Partidul Socialist

Român a depus liste cu doar trei can-
didaţi atât la Senat, cât şi la Camera
Deputaţilor. 

Întrucât nu conţinea numărul le-
gal de semnături, dosarul Alianţei
Alternativa Naţională 2016 a fost
respins. Cei doi candidaţi indepen-
denţi, Dumitru Flucuş şi Nicu Rădu-
lescu vor candida la Camera
Deputaţilor.      M.S.

Centru de formare aeronautic la Braşov

.com

Cel mai nou şi modern cen-
tru de agrement din judeţul
nostru a fost inaugurat. Se află
în Poiana Braşov. 

Începută în anul 2013, con-
strucţia trebuia să fie gata în
decembrie 2014, însă firma
care se ocupa de proiect a in-
trat în insolvenţă. Investiţia
totală este de 31 milioane de
lei. 20 milioane de lei provin
de la bugetul local, iar restul
de la Uniunea Europeană.

Centrul este construit pe o su-
prafaţă de 15.000 mp. Este
destinat în principal copiilor,
cu foarte multe săli de jocuri,
dar şi adulţii pot petrece aici
câteva momente de relaxare.
La acest centru vor lucra 23
de persoane. 

„Acest proiect asta îşi pro-
pune, să ofere celor care vin
în Poiana Braşov o modali-
tate de petrecere a timpului
liber. În sezonul de iarnă,

părinţii pot veni la schi, iar
copiii pot fi lăsaţi să se joace
în acest centru. Poiana Bra-
şov ducea lipsă de tot ceea ce
înseamnă activităţi de agre-
ment. Ne bucurăm că al doi-
lea constructor nu ne-a mai
făcut probleme şi am reuşit
să terminăm proiectul”, a de-
clarat primarul Braşovului,
George Scripcaru. 

Complexul are opt piste
profesioniste de bowling, trei

mese de biliard, jocuri elec-
tronice, simulatoare, mese de
mini-hochei, minifotbal şi
mini baschet. Sala de minigolf
are o capacitate de 50 de per-
soane. Inedită este sala de
 căţărare, cu o suprafaţă de
250 mp. Centrul din Poiana
Braşov, care va fi deschis pu-
blicului de la finalul lunii
 noiembrie are şi o sală mul-
tifuncţională cu o capacitate
de 250 de locuri, dar şi un
spaţiu de expoziţie. Tiroliana
pentru copii reprezintă un alt
punct de atracţie. >>>>==M.S.

Baza Olimpia s-ar putea
transforma în muzeu. Clădi-
rea ar putea fi administrată
de Muzeul Judeţean de Istorie
şi va fi destinată sportului bra-
şovean. Cel puţin asta doreşte
Consiliul Judeţean Braşov să
realizeze cu imobilul pe care
acum nu îl foloseşte nimeni. 

Consiliul Judeţean Braşov
a încercat în repetate rânduri
să închirieze clădirea de la
Baza Olimpia, însă fără niciun
rezultat. Acum executivul s-a
gândit să folosească locaţia în

alt scop. Acolo ar putea func-
ţiona un muzeu al sportului
braşovean. De asemenea,
Consiliul Judeţean vrea să gă-
sească o utilitate şi pentru te-
renurile de tenis din zonă.
„Noi, ca şi executiv, avem
următoarea propunere:
aceea de a avea sediul Mu-
zeului Judeţean de Istorie,
de a avea un muzeu al spor-
tului braşovean în acea clă-
dire, iar pentru terenurile
de tenis asocierea cu Fede-
raţia Română de Tenis.

Acum vorbesc din perspec-
tiva a ceea ce făceam eu la
Râşnov, când am făcut
trambulinele, era clar că
acelea trebuiau folosite pen-
tru a pregăti sportivi. Cred
că de cuviinţă acele terenuri

nu pot fi gestionate decât
printr-un parteneriat cu en-
titatea cea mai reprezenta-
tivă şi anume Federaţia
Română de Tenis”, a decla-
rat preşedintele consiliului Ju-
deţean, Adrian Veştea.    R.I.

Inginerii în aviaţie de mâine sunt pregătiţi în şcolile din Braşov

13 candidaturi validate de BEJ

Contestaţii electorale la Tribu-
nalul din Braşov depuse de Partidul
Alternativa Civică Atitudine, Soli-
daritate, Acţiune din Bucureşti, faţă
de deciziile BEC cu privire la admi-
terea listelor candidaţilor la alege-
rile parlamentare pentru Camera
Deputaţilor, liste depuse de PNL şi
UDMR Braşov. 

Mai exact, din lista UDMR se con-
testă candidaţii de pe primul şi cel
de al doilea loc, Romer Ambrus Iza-
bella Agnes şi Mikes Melinda, iar
de pe lista PNL candidaţii pentru
Camera Deputaţilor de pe poziţiile
3 şi 4, Carmen Ferghete – Ţop şi
Marius Neculoiu. ,,Prin această ac-
ţiune, Partidul Alternativa Civică,
Atitudine, Solidaritate, Acţiune din
Bucureşti apreciază, prin preşedin-

te, că dosarele sunt incomplete de-
oarece nu sunt însoţite de listele
de susţinere ale candidaţilor, dar
şi faptul că nu s-au depus la BEC
liste de susţinere ale candidaţilor
cu respectarea prevederilor legii
208 din 2015.’’, a declarat, pentru
brasovtv.com, judecătoarea Cristina
Ciolacu de la Tribunalul din Braşov. 

Acest tip de acţiuni se judecă în
regim de urgenţă, mai exact în 48
de ore. 

Tribunalul Braşov a respins săp-
tămâna trecuta cele 2 contestaţii,
dar decizia poate fi atacată la  Curtea
de Apel Braşov. Între timp, au fost
depuse alte 4 contestaţii electorale
de către tot atâtea formatiuni po-
litice

Amelia Vulcu

Contestaţii la legea electorală

Partidul Naţional Liberal Braşov
a validat la Biroul Electoral Judeţean
listele pentru alegerile parlamentare.
PNL Braşov are şase candidaţi pentru
Senat şi opt pentru Camera Depu-
taţilor. Unii dintre candidaţi nu se
află în faţa primului mandat. Printre
parlamentarii de
Braşov care candi-
dează pentru un
nou mandat se nu-
mără Gabriel An-
dronache şi Marius
Neculoiu, locul 2,
respectiv 4 la Ca-
mera Deputaţilor,
dar şi Daniel Zam-
fir, locul 1 la Senat. 

„Dintre proiec-
tele mari de infrastructură, prioritare
vor fi aeroportul, autostrada Braşov
– Comarnic, dar şi inter-modalul de
la Feldioara. Trebuie să ne axăm să
ne facem judeţul mult mai atractiv
şi mult mai accesibil”, este de părere
preşedintele Consiliului Judeţean
Braşov, Adrian Veştea. 

Foştii parlamentari Gheorghe Ia-
lomiţianu şi Nicolae Vlad Popa nu
mai sunt pe poziţii eligibile. 

Parlamentar la 24 de ani
Cea mai mare surpriză a PNL Bra-

şov pe listele pentru parlamentare
este Mara Mareş (foto). Din Făgă-
raş, tânăra de 24 de ani este pe prima
poziţie la Camera Deputaţilor. Mara
Mareş a intrat în politică în urmă cu

doi ani şi este fata
consilierului jude-
ţean de Făgăraş,
Ioan Mareş. Este
absolventă a Fa-
cultăţii de Studii
Europene şi Inter-
n a ţ i o n a l e  a
 Universităţii din
Londra. 

„ P r i n c i p a l u l
meu obiectiv, dacă

voi ajunge în Parlament, este să ini-
ţiez proiecte politice prin care să
conving tinerii să se întoarcă în ţară.
Avem nevoie de ei, dar pentru asta
trebuie să le creăm condiţii şi să le
oferim un trai decent aici, în ţara
lor”, a declarat Mara Mareş. 

Listele PNL Braşov pentru alege-
rile parlamentare au fost validate
de organizaţia centrală a partidului. 

Marian Stoica

Liste depuse la Biroul Electoral

Centru de agrement în Poiana Braşov

Muzeu la Baza Olimpia

Un cal rănit a fost găsit abando-
nat în miezul nopţii pe o şosea în
apropiere de localitatea Cărpiniş,
judeţul Braşov. Mai multe autorităţi
au ajuns la faţa locului însă calul
nu a putu fi salvat. 

Calul a fost lăsat nesuprave-
gheat de stăpân. La un moment
dat, a fost lovit de un autoturism,
fiind grav rănit, cu un picior rupt.
O localnică a sesizat autorităţile.

La faţa locului a sosit un echipaj
al Poliţiei, a evaluat situaţia, după
care a plecat. La fel şi şoferul, a
plecat lăsând animalul să zacă rănit
în drum. Membrii Asociaţiei Mi-
lioane de Prieteni au trimis o echi-
pă de intervenţie în zonă. Din
păcate calul nu a putut fi salvat.
Abia după 24 de ore calul a fost
luat şi dus la Protan. 

Paula Păduraru

Cal abandonat pe şosea şi
lăsat să moară la Cărpiniş

Săcelenii au propriul
centru cultural

Municipiul Săcele are, în
sfârşit, un centru multicul-
tural şi educaţional. Acesta
a fost construit, în special,
pentru cei peste 4.000 de
elevi de la şcolile din Să-
cele. Centrul a fost ridicat
în doi ani şi jumătate şi a
costat aproape 11 milioane
de lei. Termenul iniţial de
finalizare al proiectului a
fost decembrie 2015. 

Centrul multicultural şi
educaţional a fost construit
în clădirea fostului Grup

Şcolar de Construcţii Mon-
taj. Are, în total, 14 săli.
Cea mai impunătoare este
cea de spectacole, care are
o capacitate de peste 300
de locuri. Opt angajaţi vor
lucra la noul centru. Noua
clădire va avea şi o sală
specială pentru persoanele
cu dizabilităţi. În plus, cen-
trul va oferi activităţi di-
verse, de la dans, muzică,
pictură, şah, până la cursuri
de informatică sau limbi
străine. >>===== M.S.

Fără inundaţii la Gară
Nu vom mai avea parte de

inundaţii în zona Gării la
fiecare ploaie mai serioasă.
Cel puţin asta susţin repre-
zentanţii Companiei APA. 

De câteva săptămâni, se
lucrează la curăţarea cana-
lizării din zona respectivă.
Ample lucrări de decolma-
tare se fac la canalul colec-
tor de sub fosta linie de
tramvai de pe Bulevardul
Gării. La curăţarea zonei se
foloseşte şi un dispozitiv
special pentru îndepărtarea
pietrelor care blochează ca-
nalul colector. Până de cu-

rând s-a curăţat canalizarea
pe o lungime de aproape 60
de metri, de la complexul
comercial din zona Gării,
până la giratoriul care face
legătura cu Bulevardul Vic-
toriei. 

Până la finalul anului se
va reabilita şi porţiunea de
canalizare până la intersec-
ţia cu strada Hărmanului.
După finalizarea lucrărilor,
va fi mărită capacitatea de
preluare a gurilor de cana-
lizare existente, care vor fi
folosite exclusiv la preluarea
apelor pluviale.
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Au sau nu voie comisiile
din Consiliul Judeţean să
ceară părerea experţilor in-
stituţiei? Asta este nelămu-
rirea membrilor comisie de
sănătate. După ce au apelat
la ajutorul specialiştilor, con-
silierii judeţeni au aflat că
persoanele abilitate au fost
mustrate. Tocmai din acest
motiv s-a cerut public în şe-
dinţa de plen părerea execu-
tivului. 

Membrii Comisiei de Să-
nătate din Consiliul Judeţean
au solicitat informaţii de la
persoanele abilitate din cadrul

instituţiei. După ce au primit
ajutorul şi a fost întocmit ra-
portul de activitate, persoa-
nele respective au fost

mustrate de
conducerea
Consiliului
Judeţean. 

Pentru a
lămuri si-
tuaţia, con-
s i l i e r u l
J u d e ţ e a n
Mariana
S e b e n i
(foto) a fă-
cut o inter-

pelare în ultima şedinţă.
„Vorbim despre oameni care
sunt din interior, pentru că
sunt angajaţi în subordinea

Consiliului Judeţean. După
cum am aflat cu toţii, fireşte
că au voie ba, mai mult decât
atât, trebuie să ne răspundă
la întrebări. Problema este
alta, noi nu am invitat prac-
tic pe nimeni. Oamenii au ce-
rut să stea de vorbă cu noi
şi, după ce au vorbit cu noi
şi noi am întocmit raport, oa-
menii au avut de suferit, unii
cu adevărat iar alţii sunt în
faza de ameninţări lansate,
ceea ce nu mi se pare în re-
gulă. De aceea am cerut gi-
rul preşedintelui şi al
întregului executiv pentru a
ne putea continua activitatea
în comisia 7”, a declarat Ma-
riana Sebeni Comşa, consilier
judeţean. ??????R.I. 

În judeţul Braşov nu am avut ni-
ciun caz de gripă până la această
oră. În schimb, săptămâna trecută,
la Direcţia de Sănătate Publică Bra-
şov au fost înregistraţi 347 de pa-
cienţi cu pneumonie, dintre care
80 de bolnavi au necesitat inter-
narea. De infecţii virale ale căilor
respiratorii au suferit 1.316 braşo-
veni din care 15 au avut nevoie de
tratament sub supravegherea me-
dicilor. Săptămâna trecută, Direcţia
de Sănătate Publică a judeţului a

primit şi prima tranşă de vaccinuri
anti-gripale.

Cum puteţi să faceţi diferenţa
între o răceală şi o gripă? Gripa este
o boală infecţioasă acută, cu un po-
tenţial epidemic crescut. Se mani-
festă prin febră mai mare de 38 de
grade, tuse iar debutul gripei du-
rează mai mult de 10 zile. Controlul
gripei poate fi realizat prin vacci-
narea antigripală recomandată de
Ministerul Sănătăţii. 

Paula Păduraru

Zero cazuri de gripă la Braşov

Teatrul Dramatic are un director
interimar. După săptămâni de pro-
teste, spectacole anulate şi demisii,
situaţia de la Teatrul Dramatic a rein-
trat, cel puţin pentru moment, în nor-
malitate. Prin dispoziţie de primar,
director interimar la Teatrul Sică Ale-
xandrescu a fost numită actriţa Viorica
Geantă Chelbea. Decizia a fost luată
de Primărie, de comun acord cu an-
gajaţii instituţiei de cultură.

Nemulţumiţi de felul în care s-a
organizat concursul pentru ocuparea

funcţiei de director, 13 angajaţi au
protestat încă de la sfârşitul lunii
septembrie. În tot acest timp au fost
anulate şase spectacole. În urmă cu
doar câteva săptămâni, concursul
pentru postul de director al instituţiei
de cultură a fost câştigat de Dan Za-
rafescu. Însă, pentru că nu avea sus-
ţinerea colegilor, acesta şi-a dat
demisia. În perioada următoare se
va organiza pentru a patra oară con-
curs pentru stabilirea unui manager
definitiv.       M.S.

.com

Director interimar 
la Teatrul Dramatic

Contracte cu noul serviciu
de termoficare

Mihai Costel
viceprimar

Cu sau fără ajutor?

Abonaţii racordaţi la sistemul
centralizat pot semna con-
tractele cu noul serviciu de
termoficare. Din cauza tim-
pului scurt, angajamentele se
vor încheia cu asociaţiile de
proprietari şi nu cu fiecare
abonat în parte. 

Sediul noului serviciu de termo-
ficare este la Primăria Nouă, pe

strada Mihail Kogălniceanu nr. 23.
Acolo pot merge, în intervalul orar
8.00 – 16.00 preşedinţii asociaţiilor
de proprietari pentru a semna noile
contracte. 

Viceprimarul Mihai Costel sus-
ţine că braşovenii vor primi apă cal-
dă şi căldură la începutul lunii
noiembrie. În prezent mai sunt
7.000 de abonaţi racordaţi la siste-
mul centralizat de termoficare. M.S.

Elevii Colegiului
pentru Agricultură
şi Industrie Alimen-
tară „Tara Barsei”
din Prejmer au fost
pentru o zi fermieri
în toată regula. Ace-
ştia şi-au prezentat
produsele specifice
sezonului de toam-
nă, dar şi animalele din gospodăria
proprie. 

Curtea colegiului „Ţara Bârsei”
din Prejmer s-a umplut de standuri
cu produse tradiţionale. Pentru a

întreţine atmosfera specifică, or-
ganizatorii evenimentului au pre-
gătit şi  un moment artistic.
Standurile elevilor au fost amena-
jate cu mare atenţie. Fiecare clasă

a contribuit pentru eve-
nimentul din curtea
şcolii. Ziua Elevului Fer-
mier este un eveniment
devenit deja tradiţie la
Prejmer. Ca de fiecare
dată, sărbătoarea de
toamnă nu putea fi or-
ganizată fără sprijinul
profesorilor, dar şi al
părinţilor.     R.I.

„Ziua elevului 
fermier” la Prejmer

Dor Geta Popescu are doar
13 ani şi are deja recorduri

mondiale şi euro-
pene în palmares.
Se pregăteşte să
cucerească noi
culmi. În noiem-
brie îşi doreşte să
ajungă în expedi-
ţie în Australia şi
în Oceania, dar
are nevoie şi de
susţinere finan-
ciară. 

Dor Geta Po-
pescu are cel mai
bun palmares

mondial în alpinismul feminin
sub 18 ani. În această toamnă

vizează altă două recorduri
mondiale de vârstă. În noiem-
brie vrea să plece în expediţia
din Australia si Oceania. Aco-
lo vizează recorduri mondiale
de vârstă pe cel mai înalt vul-
can şi cel mai înalt vârf al
continentului. 

Pentru a face performanţă
alpinista are nevoie şi de sus-
ţinere financiară. Cele două
expediţii costă 25.000 de do-
lari, iar toate datele necesare
precum şi palmaresul sportivei
le puteţi găsi pe blogul Getei
Popescu. Alpinista fenomen a
României are 13 ani şi a intrat

deja în Cartea Recordurilor.
A fost desemnată cel mai bun
alpinist de altitudine din Ro-
mânia. A reuşit în luna mai a
acestui an să doboare două re-
corduri mondiale de vârstă
într-o singură lună, după ce a
atins vârful Denali din Alaska
şi Pico de Orizaba din Mexic.
Are în palmares şase recorduri
mondiale şi unul european. Ul-
timul record a fost consemnat
marţi seara. Dor Geta Popescu
a reuşit să atingă vârful Denali
situat la 345 km sud de cercul
polar de nord, în Alaska. 

Paula Păduraru

Sprijin pentru Dor Geta Popescu

Suflu nou la PSD
Tinerii şi femeile primesc o

atenţie deosebită pe listele so-
cial-democraţilor pentru alege-
rile parlamentare. Faţă de
scrutinul din anii trecuţi, tinerii
şi femeile alcătuiesc în majoritate
listele Partidului Social Demo-
crat. La nivel naţional, 40% din-
tre candidaţii pentru Parlamentul
României sunt doamne, iar pro-
centul este similar şi în rândul
tinerilor. Peste 70% dintre can-
didaţi nu au mai făcut politică.
De meserie, cei mai mulţi sunt

jurişti şi economişti. 
„Venim cu un medic cu peste

25.000 de operaţii pe inimă, ve-
nim cu avocatul Mihai Popa,
cu Roxana Mînzatu, fost secre-
tar de stat la fonduri europene,
cu Viorel Chiriac, cu fostul pre-
fect Mihai Mohaci, cu doamna
inspector şcolar general, Ariana
Bucur, cu oameni care nu au
mai făcut politică şi care repre-
zintă ceva în societate”, a pre-
cizat preşedintele PSD Braşov,
Marius Dunca. 

Până în anul 2020, proiectul
de guvernare al PSD prevede în-
fiinţarea a peste 850.000 de lo-
curi de muncă.

Marius Dunca
preşedintele PSD Braşov



GARSONIERE
⚫ Vând garsonieră în zona
Griviţei– Pasaj, Str. Ecaterina
Teodoroiu, suprafaţă 24 mp,
situată la etajul 2/4, cu îmbu-
nătăţiri termopan, gresie şi
faianţă la baie şi bucătărie,
parchet, uşă metalică, sepa-
rare de gaz, încălzire cu con-
vector şi apă caldă cu boiler,
preţ 17.900 euro. Telefon:
0741.059.397
⚫ Vând garsonieră confort 1,
Centrul Civic bd. 15 Noiem-
brie lângă sediul BCR, situată
în bloc de apartamente la eta-

jul 4, cu structură semideco-
mandată, dispune de îmbună-
tăţiri gresie, faianţă, parchet
clasic, geamuri termopan şi
uşă metalică, încălzire cu pa-
nouri radiante, complet mo-
bilată şi utilată, preţ 28.500
euro uşor negociabil. Telefon:
0747.771.523

APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând apartament la casă
Braşovul Vechi str. De Mij-
loc, decomandat, 2 camere,

baie, bucătărie, foarte spaţios
70 mp, amenajat cu centrală

termică proprie, gresie, faian-
ţă, parchet, geamuri termo-
pan, situat la parter la nivelul
solului, preţ 47.800 euro ne-
gociabil. Tel: 0731.833.260
⚫ Vând apartament cu 2 ca-
mere, confort 1, Astra Calea
Bucureşti, aproape de Spitalul
Judeţean, decomandat, foarte
spaţios aproximativ 60 mp
construiţi, compus din 2 ca-
mere decomandate, bucătărie
mare, cămară, hol mare, con-
strucţie din cărămidă, foarte
călduros, apartamentul se află
la un parter înalt şi are sepa-
rare de gaz şi apă, parchet
clasic, centrală termică pro-
prie, termopan integral, preţ
48.000 euro negociabil. Te-
lefon: 0731.833.260
⚫ Vând apartament cu 2 ca-
mere Tractorul zona Mall Co-
resi, în bloc construcţie nouă,
decomandat, confort 1, cu
toate dotările moderne gresie,
faianţă, parchet, geam termo-
pan, centrală termică proprie,
preţ 35.000 euro. Telefon:
0747.771.523
⚫ Vând apartament 2 camere
semidecomandat zona Ultra-
centrală Bulevardul Gării ,
două camere, baie, bucătărie.
Apartamentul se află la parter
(nu este pe colţ), apartamentul
se vinde complet îmbunătăţit
la cheie cu centrală termică
proprie, gresie, faianţă, par-
chet, termopan, preţ 44.000
euro. Tel: 0747.771.523

⚫ Vând apartament în casă
zona Blumăna, str .  Avram
Iancu foarte spaţios 58 mp,
situat la parter, dotat cu cen-
trală termică proprie, gresie,
faianţă, parchet clasic, termo-
pan la toate geamurile, balcon
deschis tip terasă, curte co-
mună cu încă 5 familii, acces
auto în curte,  preţ  48.000
euro negociabil .  Telefon:
0731.833.260

CASE
⚫ Vând vilă cochetă, la che-
ie, P+M, zona Dârste intrare
în Săcele, construcţie 2009,
compusă din 3 camere, bu-

cătărie şi 2 băi, cu suprafaţa
utilă de 110 mp. Constructia
este tip „duplex”, din BCA,
foarte călduros şi are izolaţie
exterioară cu polistiren, dis-
pune de toate dotările mo-
derne ,  sis tem de a larmă,
interfon şi se vinde complet
mobilată  şi  u t i lată .  Preţ
63.000 euro negociabil. Se
acceptă posibilitate de RATE
cu avans 15.000 euro. Tel:
0747.771.523
⚫ Vând casă în Codlea zona
din spatele Primăriei, com-
pusă din 4 camere,  2  băi ,
bucătărie,  cu îmbunătăţiri
centrală termică pe gaz, gre-
sie, faianţă, termopan, sin-
gur în curte, curte suprafaţă
totală de 260 mp, cu acces
au to .  Preţ  44 .900  euro .
 Telefon: 0747.771.523

TERENURI

⚫ Vând teren pentru închiriat
sau construcţii vile. 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
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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

31 octombrie – 6 noiembrie 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:
F Str. Gării, nr. 32

intersecţia cu
Hărmanului

F Str. Dacia, nr. 69
F Str. Privighetorii

F Str. Gospodarilor
F Str. Barbu

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

Sediul BraşovTV:
F Bd. Mihail

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

Locaţii de preluare a taloanelor de mică publicitate

✄

În Braşov, vând 3 terenuri
pentru construcţii case şi
2 terenuri pentru grădină,
situate în str. Calea Feldioa-
rei vis-a-vis de Oligopol,
preţuri accesibile. 
Telefon: 0747.087.641

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!



⚫ Firmă de transport angajăm şo-
fer intern pe dubă de 3,5 tone. Re-
laţii  la office.migtrans@gmail.com.
Rugăm seriozitate.

⚫ 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

⚫ 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  RE-
PARAŢII de pe Str. Aurel
Vlaicu nr.  4 (col ţ  cu Bd.
Griviţei) în  curte cu magazi-
nul „Bazar” prestează servicii
de diagnosticare şi reparaţii
a le  echipamentelor  de t ip
electrocasnic (FRIGIDE-
RE, MAŞINI DE SPĂLAT,
cuptoare microunde, aspi-
ratoare, etc), pentru persone
fizice şi so cietăţi comerciale.
 Telefon: 0268.708.946;
 Mobil: 0758.107.102.  Vă
aşteptăm!!

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

⚫ Domn serios fără obligaţii caut
o doamnă pentru căsătorie. Te-
lefon: 0727.397.937

⚫ Vând circular pentru tăiat
lemne, fier, ladă frigorifică cu
5 sertare, redresor 12V-24V
pentru maşini şi tractoare, chiu-

vetă baie 40 lei, menghină, că-
rucior pentru persoane cu han-
dicap, cauciucuri Dacia şi Matiz.
Telefon: 0727.397.937

PUBLICITATE2016 9

Cursuri

Angajări

Servicii

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:

Angajez în condiţii
avantajoase 
vânzătoare 

(lucrător comercial) 
magazin alimentar 

în zona Astra. 
Informaţii la telefon: 

0755 73 64 88

BRAŞOV 2016   – ediţia 12
ÎNTRE 30 OCTOMBRIE – 6 NOIEMBRIE
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SĂPTĂMÂNA ÎNGERILOR 
ŞI ARHANGHELILOR

INTRAREA LIBERĂ!
ZILNIC DE LA

ORA 18.00
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INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

Infractorii apelează telefonic victima şi
sub diferite pretexte solicită bani care

pot fi depuşi într-un cont sau înmânaţi
unor persoane ce vin să-i ridice. 

Ai primit un telefon prin care
• eşti anunţat că o rudă este implicată

într-un accident rutier şi trebuie să
depui imediat bani într-un cont ban-
car?

• o persoană se prezintă drept poliţist
care efectuează formalităţi despre
votul prin corespondenţă sau pre-

tindes că este reprezentantul unei
instituţii care face sondaje de opinie
şi-ţi solicită informaţii despre rudele
plecate în străinătate, inclusiv nu-
mărul lor de telefon? 

• ţi se solicită diverse sume de bani în
scopuri umanitare, în numele unor
persoane publice?

ATENŢIE! VERIFICĂ MAI ÎNTÂI DACĂ TOTUL ESTE REAL!

CE TREBUIE SĂ ŞTII

1. Verifică dacă ruda respectivă se află
într-o situaţie de urgenţă dându-i un
telefon.

2. Nu da curs instrucţiunilor primite te-
lefonic de la persoane necunoscute
care pretind că sunt avocaţi, poliţişti,
procurori, medici etc. şi reprezintă
rudele „implicate în accidentul ru-
tier”.

3. Sună la Poliţie, la numărul de urgenţă
112 sau la unitatea de poliţie pe raza
căreia locuieşti, spune despre ce este

vorba, interesează-te de existenţa
accidentului rutier şi procedura legală
în această situaţie.

4. Nu efectua nici un transfer bancar în
contul unor necunoscuti şi nu înmâna
bani persoanelor care sunt trimise la
uşa ta sau cu care ţi se solicită se te
întâlneşti.

5. Nu da informaţii despre tine, familie,
prieteni, vecini sau cunoscuţi, per-
soanelor cu care intri în contact apa-
rent întâmplător.

AVEŢI GRIJĂ CUI ACORDAŢI ÎNCREDEREA!

În magazinele OFERTIS
găseşti textile şi obiecte
de uz casnic, detergenţi,

electrocasnice,
cosmetice, articole

pentru copii, jucării,
decoraţiuni, 

îmbrăcăminte şi
încălţăminte 

la cele mai mici preţuri
din oraş

BRAȘOV
str. Olteţ, nr. 36
str. Zorilor, nr 5
bd. Valea Cetăţii, nr. 15
CODLEA
str. Măgurii, nr. 3
RÂȘNOV
str. Republicii, nr. 10
ZĂRNEȘTI
str. Tiberiu Spârchez, nr. 7

Diverse

Electrocasnice

Matrimoniale
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Stegarii s-au impus cu
scorul de 2-0 (1-0) şi au
acumulat trei puncte im-
portante în clasament.

Disputa de pe Tineretului
a început bine pentru galben-
negrii, iar în minutul trei Is-
trati a reluat cu capul pe lângă
poartă o centrare a lui Iulian
Popa. Oaspeţii au trecut pe
lângă deschiderea scorului în
minutul 10, când Skraparas
a reluat spre poartă centrarea
lui Pădureţu, iar Florin Iacob
a scos de sub bară. Sburlea
putea deschide scorul dar,
portarul oaspeţilor a fost la
post la reluarea atacantului
stegar. Partida a fost echili-
brată în continuare. Stegarii
au dominat jocul dar Istrati,
Manole sau Paul Iacob nu au
găsit drumul spre gol. Şi re-
şiţenii puteau înscrie, dar
Skraparas a trimis puţin pe
lângă poarta apărată de Iacob.
Cu cinci minute înainte de

pauză galben-negrii au des-
chis scorul. Vlad Munteanu
a centrat la bara a doua, Stan-
cu a făcut o greşeală de înce-
pător, iar Manole a profitat şi
a trimis mingea în poartă.

Sburlea a marcat din nou
După odihnă, reşiţenii au

ieşit la joc, iar spaţiile lăsate
au fost speculate de trupa lui
Cornel Ţălnar. După opt mi-
nute de joc scurse din partea
secundă Sburlea a reuşit să
dubleze avantajul braşoveni-
lor cu un şut din marginea
careului de 16 metri. Până la
finalul jocului Istrati, Răsdan
şi Paul Iacob au trecut pe lân-
gă majorarea scorului. Şi
oaspeţii puteau marca, dar
Iacob a fost la post la relua-
rea din câţiva metri a lui Pă-
dureţu. S-a terminat 2-0
pentru FC Braşov care a acu-
mulat 31 de puncte în clasa-
ment şi se menţine pe poziţia
a doua a clasamentului.

Importante sunt punctele
„Importante sunt cele trei

puncte, acesta a fost singu-

rul nostru obiectiv pentru jo-
cul cu Reşiţa. De multe ori,
cu echipele mai mici îţi faci
singur meciul greu. Unii
dintre băieţi au jucat ceea
ce trebuia, alţii mai puţin,
dar mă bucur că ne-am im-
pus. După cum am spus mai
demult, Pâncota a dispărut
şi avem acum trei meciuri
consecutive în deplasare la
Mioveni, Clinceni şi Oradea.
Important este să nu pierdem
la Mioveni. Dacă vom câş-
tiga va fi senzaţional. Ur-
mează o perioadă cu multe
meciuri între formaţiile care
se luptă pentru promovare.
Până la finalul acestui an,
în mare se vor cunoaşte echi-
pele care vor rămâne în
această bătălie”, a declarat
la finalul meciului cu Reşiţa,
antrenorul galben-negrilor,
Cornel Ţălnar.

A debutat Răchişan
În ultimele minute ale jocu-

lui cu Metalul Reşiţa, scor 2-
0, pentru FC Braşov a debutat
şi juniorul Ştefan Răchişan.
Antrenorul Cornel Ţălnar a
terminat partida cu patru ju-
cători Under 21 pe teren. 

„L-am debutat şi pe Ră-
chişan, ceea ce este un lu-
cru foarte bun. De când se
antrenează cu noi, am vă-
zut o creştere în valoare.
Este un jucător cu poten-
ţial şi este normal să ne ui-
tăm cât mai mult în
propria curte după tineri
talentaţi”, a precizat antre-
norul Cornel Ţălnar. Născut
în 1998, Răchişan este un
produs 100% al centrului
de copii şi juniori al clubu-
lui galben-negru.

Trei puncte pentru stegari

Au marcat: Manole 40’ şi Sburlea 53’
FC Braşov: Florin Iacob (cpt.) - Băjan, Poverlovici, Şerban,
Vl. Munteanu – Manole (Răsdan 78’), Grigorie (Rechişan
84’), Paul Iacob, Iulian Popa – Istrati (Goge 69’), Sburlea.
Antrenor: Cornel Ţălnar
Metalul Reşiţa: Kololo - Dănănae, Cioranu, Dima, Stancu
(Tassin 46’) - Cr. Ionescu (cpt.) (Selishta 76’), Jamali -
Matei, Pădureţu, Oancea (Buduroi 46’) - Skraparas.
Antrenor: Mihai Stoica
Cartonaşe galbene: Iulian Popa – Cioranu, Tassin 
Arbitru: Mihai Amorăriţei (Câmpina)
Asistenţi: Răzvan Nistoran (Reşiţa) şi Călin Cimponeriu
(Lugoj)
Arbitru de rezervă: Marius Diaconu (Roman)

FC Braşov – Metalul  Reşiţa 2-0 (1-0)

Înainte de startul meciului FC Brașov - Metalul Reșița,
fostul căpitan al „stegarilor”, Cristi Ionescu, a avut parte
de un mic moment festiv. Pe stadionul care i-a fost „casă”
timp de 7 ani și în fața suporterilor care l-au adulat, Cristi
Ionescu a primit un tricou galben-negru din partea condu-
cerii clubului brașovean. 
„Este o onoare și îmi face deosebită plăcere să vin pe
acest stadion, să mă întâlnesc cu acești suporteri
minunați. Am petrecut 7 ani de vis la această echipă
și sufletul meu a rămas aici. Am participat la final și
la „islandeza” suporterilor stegari și m-am simțit foarte
bine”, a declarat la final Cristi Ionescu.
Cristi Ionescu a îmbrăcat de 153 de ori tricoul lui FC Bra-
şov, jucând 125 de meciuri în Liga 1 şi 28 în liga secundă.
În cele şapte sezoane în care a jucat la FC Braşov, Io-
nescu a marcat şase goluri. În România, Cristi Ionescu
a jucat la Electromagnetica, Rapid, Petrolul, FC Braşov, ACS Berceni şi Metalul
Reșița. În străinătate, Ionescu a jucat în Republica Moldova la Sheriff Tiraspol şi în
Azerbaidjan la FC Baku.

„Căpitanul” s-a întors pe Tineretului

FC Braşov a câştigat meciul cu Metalul Reşiţa, 
partidă ce a contat pentru runda a 14-a din Liga a doua

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

Corona Wolves Braşov s-a dis-
trat cu Sportul Studenţesc în Liga
Naţională de hochei pe gheaţă.
Braşovenii s-au impus în primul
meci cu scorul de 15-1 (7-0, 4-1,
4-0). Golurile trupei lui Lacroix au
fost înscrise de O. Biro 3, Balazs,
Chiţac, M. Biro şi G. Biro câte 2, N.
Feteş, Peter, Fodor şi Matyas câte
un gol. Corona Wolves Braşov a
câştigat şi cel de-al doilea joc cu

Sportul Studenţesc. Elevii lui Mar-
tin Lacroix s-au impus cu scorul
de 20-0 (3-0, 7-0,10-0). 

Fără niciun stranier pe gheaţă,
Corona s-a distrat cu modesta
formaţie bucureşteană. Pentru
trupa de sub Tâmpa au marcat:
M. Biro 5 goluri, Fodor 3, O. Biro,
Mihaly, Chiţac şi R. Feteş câte 2,
Peter, Matyas, I. Naghy şi Molnar
câte un gol. 

„Lupii” au luat şase puncte

Antrenorul hocheiştilor
de la Corona Wolves Braşov
este un mare fan al Hallo-
ween-ului. Astfel Martin
Lacroix a fost invitat de
preşdintele secţiei de ho-
chei pe gheaţă de la Coro-
na, Emilian Cenica, la o
vizită la castelul Bran. Mar-
tin a fost încântat de ce a
văzut la Bran în ajun de
Halloween. 

„Sunt de trei luni în Ro-
mânia şi îmi doream foar-
te mult să ajung aici la
castelul lui Dracula. Transilvania
este spectaculoasă, este minunată
şi fiind un mare fan al acestei săr-
bători de Halloween îmi doream
foarte mult să ajung aici la castelul
contelui Dracula. M-am întâlnit
cu contele, cu Vlad Ţepeş, cu vam-

piri şi chiar cu Frankenstein. A fost
o seară superbă şi mă bucur că am
văzut atât de multă lume care săr-
bătoreşte Halloween-ul  şi aici în
Europa”, a declarat pentru bra-
sovtv.com, tehnicianul „lupilor”,
Martin Lacroix. 

Consiliul Director al clubului
Corona Braşov s-a reunit vineri
pentru a se analiza situaţia echipei
de handbal senioare. Oficialii clu-
bului de sub Tâmpa au trasat ca
obiectiv pe termen scurt, obţine-
rea a nouă puncte în următoarele
patru etape, urmând ca în iarnă,
în pauza competiţională, să se
facă o nouă analiză şi să se ia de-
ciziile care se impun. 

„Aşa cum se ştie, ne-am reunit
în Consiliul Director pentru a ana-
liza ce se întâmplă la echipa de
handbal. Jocul fetelor şi rezultatele
nu mulţumesc pe nimeni. Am tra-

sat un obiectiv pentru următoarele
patru etape, şi anume să obţinem
cel puţin 9 puncte. În iarnă vom
lua deciziile care se impun. Am
purtat o discuţie şi cu fetele, iar
acum aşteptăm răspunsul lor în
teren”, a declarat Liviu Dragomir,
preşedintele clubului Corona. 

În acest moment, echipa de
handbal Corona ocupă locul trei
în clasament şi va juca în urmă-
toarele patru etape cu Dunărea
Brăila (meciul s-a jucat duminică
şi s-a terminat după închiderea
ediţiei), Unirea Slobozia, SCM Cra-
iova şi CSM Ploieşti.

Echipa de polo pe apă Corona
Sportul Studenţesc Braşov a câş-
tigat fără probleme dubla cu Rapid
din etapa a doua a Superligii. Bă-
ieţii pregătiţi de Aurelian Georges-
cu au câştigat prima întâlnire cu
scorul de 20-9 (5-0, 6-1, 5-5, 4-3). 

Pentru Corona au marcat V. Ge-
orgescu şi Oanţă câte 4 goluri, Bla-
zevic şi Zurab câte 3, Drăghici şi
Balakirev câte 2 şi Vlăsceanu şi C.
Georgescu câte un gol. 

În cel de-al doilea meci Corona
s-a impus cu scorul de 20-4 (8-1,
5-0, 2-2, 5-1). Pentru braşoveni
au marcat Lopes 5 goluri, V. Ge-
orgescu 4, Blazevic, Balakirev şi
Oanţă câte 3 şi A. Georgescu şi
Drăghici câte un gol. „În meciurile
acestea uşoare e foarte greu să îi

motivăm pe băieţi. Sunt doar 50%
mulţumit de evoluţia lor. Încer-
căm să cons truim o echipă pentru
viitor şi sunt foarte mulţi jucători
tineri în lotul nostru. Şi în meciu-
rile cu Crişul şi în cele cu Rapid,
după ce am avut o diferenţă mai
mare, băieţii s-au relaxat şi au
greşit foarte mult şi pe repliere şi
în  atac.  Urmează jocur i le  cu
Steaua în care ne propunem să
primim cât mai puţine goluri şi
să dăm o replică foarte bună. Tre-
buie să construim şi să ne atingem
vârful de formă în play-off. Avem
ca obiectiv locul trei şi sper să-l
obţinem şi în acest sezon”, a de-
clarat antrenorul băieţilor de la
Corona Sportul Studenţesc Braşov,
Aurelian Georgescu.

Obiectiv: 9 puncte

Au băgat Rapidul la apă

.com

Lacroix în vizită la Dracula
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Am mai scris despre libertate şi sta-
tutul acesteia în condiţia umană. Am
un prieten, analist economic şi bancar,
dar şi un om bine citit în probleme de
geopolitică şi globalitate, care, de fiecare
dată când afirm valorile libertăţii, mă
trimite la o mie de texte, care infirmă
că omul, aici, pe Pământ, ar fi liber,
cum susţin eu. Da! Omul e liber! Se
naşte liber şi moare liber, indiferent de
condiţia în care se naşte şi moare, de
timp, de ţară sau de sistem social! Pen-
tru că aşa a fost creat de Creatorul Dum-
nezeu. Infinit de liber, cu puterea
conştiinţei de a-şi accepta condiţia de
libertate, chiar şi în libertatea non-apa-
rentă (sclavie, subordonare, puşcărie
etc.). Asta-i părerea mea, după ce am
înţeles şi de ce suntem condiţionaţi kar-
mic să trăim binele şi răul, libertatea
absolută sau cons trângerile şi privaţiu-
nile de libertate în anumite condiţii date.
Nu e filosofie, e purul adevăr, gândiţi-
vă bine. „Îmi puteţi lua viaţa, dar nu-
mi puteţi face nimic!”, spun înţelepţii
puşi în situaţia socratică să aleagă cu-
cuta, eşafodul, butucul sau ghilotina,
după dotările tehnologice ale vremuri-
lor. Cu scaunul electric se rezolvă mai
uşor, din punct de vedere al „eticii”
morţii... 

N-am scris despre toate astea cu gân-
dul la moarte, care pentru unii este o
eliberare, pentru alţii un prag greu de

trecut şi chiar de neacceptat, până îl
treci... Mă întorc la condiţia omului de
azi, socialmente vorbind, etic vorbind,
nemaivorbind de celebra Cartă a Drep-
turilor sale. Este sau nu condiţionat şi
controlat de o „poliţie planetară”? Da
şi nu. Totdeauna, conducătorii au vrut
să-şi controleze supuşii. E şi mai con-
fortabil să ştii ce fac, atâta vreme cât şi
conducătorii şi supuşii nu sunt chiar uşi
de biserici... Dar până unde merge acest
control? Părerea mea este că excesul
acestui control, sub masca „pericolului
terorist”, a celui „sovietic”, „islamic”
etc. este împotriva evoluţiei fundamen-
tale spre care se îndreaptă Omenirea
acum. Nu se justifică, dacă este exa-
cerbat unul de control al resurselor şi
deciziilor planetare, iar descoperirile
ştiinţei sunt ţinute la sertar drept secrete
militare. Adică eu, omul de azi, care
aflu de la Einstein, Tesla şi o mie de
savanţi contemporani că energia este
liberă în Univers şi uşor accesibilă teh-
nologic, mâncarea naturală de aseme-
nea, până la abundenţă, sunt obligat să
plătesc cu banii din muncă şi timpul
meu de viaţă raţia zilnică pentru func-
ţionarea organismului, distrugând şi pla-
neta, în interesul a 10-20 de „stăpâni”
de minerale şi hidrocarburi, contami-
nând-o cu otrăvuri şi energii negative.
Când cu timpul meu, aş putea evolua
în conştiinţă, împreună cu toţi semenii

mei, liber şi umanist-planetar. Asta-i
problema! Până unde suntem controlaţi
în libertatea noastră dăruită de Dum-
nezeu de la naştere şi până la moarte? 

Despre încălcarea libertăţii şi poliţia
politică în România, depăşind perioada
comunistă blamată pentru aceasta, în-
trebarea este, dacă nu, mai subtil sau
chiar pe faţă, trăim din nou sub spectrul
acestui fapt. Mi-am pus problema, mult
mai serios, după ce zilele trecute, când
am exprimat şi opinii critice faţă de Co-
druţa Kovesi, procuror-şef DNA (evi-
dent, şi aprecieri), toţi prietenii mei de
la masă s-au crispat la faţă, au sărit pe
mine ca apucaţii şi mai aveau puţin să
mă lăse singur. Tot astfel s-a schimbat
la faţă şi a sărit în apărare, un senator,
jurist de profesie, într-o emisiune a mea.
Bun! Aveţi dreptul la opinie, chiar şi la
apărarea doamnei cu cucuvelele... O fi
doamna, cum spuneţi, în structurile
CIA. Să fie! Nici nu ştiu dacă-i bine
sau rău acest lucru. Eu oricum, ca şi
conştiinţă, sunt şi român, şi pământean-
planetar în acelaşi timp şi împărtăşesc
ambele valori. Dar, nu mă sperie să vor-
besc liber, să gândesc liber şi să mă so-
cot, în liberul meu arbitru pus de
Dumnezeu în structura mea ADN, egal
în condiţie umană şi ca drept funda-
mental pământesc cu oricine din ţara
asta şi din lumea largă...

Ion Mânzală

Berbec
(21.03 – 19.04) 
Iubire. Problemele dv. afective se
accentuează din cauza unei comu-
nicări defectuoase.
Sănătate. Durerile de cap şi de spate
vă vor necăji.
Bani. Nu vreţi să pierdeţi nimic din
ce aţi câştigat cu greu luna trecută.
Taur (20.04 – 20.05)
Iubire. Relaţia de cuplu pare în con-
tinuare să iasă din „tipare”. 
Sănătate. Veţi face efortul de a vă
impune un stil de viaţă sănătos.
Bani. Primiţi informaţii „comerciale”
ce vă ajută să cumpăraţi chilipiruri.
Gemeni (21.05 – 21.06)
Iubire. După toate „surprizele” sen-
timentale, urmează o săptămână li-
niştită. 
Sănătate. Veţi fi nevoit să lucraţi nu-
mai în echipă din cauza vitalităţii
scăzute.
Bani. Se pot acutiza brusc toate pro-
blemele financiare.
Rac (22.06 – 22.07)
Iubire. Se accentuează considerabil
senzualitatea, dar apar probleme în
cuplu.
Sănătate. Se pot acutiza afecţiuni
mai vechi, pe care nu le-aţi luat în
considerare.
Bani. Conflictele familiale nu vor in-
fluenţa succesele dv. „financiare” de
ieri.
Leu (23.07 – 22.08)
Iubire. Aspectele planetare deter-
mină reuşite sentimentale, păstrate
cu grijă secrete.
Sănătate. E bine să vă temperaţi ela-
nul pentru a nu reveni la starea de
stres anterioară.
Bani. Suspiciunile nu vă ajută să re-
cuperaţi toate fondurile risipite de
alţii.
Fecioară (23.08 – 22.09)
Iubire. Este de preferat să fiţi mai re-
ceptiv la starea deosebită a sănătăţii
persoanei iubite! 
Sănătate. În niciun caz nu trebuie să
apelaţi vreodată la medicamentele
rudelor dv.

Bani. Vă cresc considerabil fondu-
rile, dacă vă decideţi să lucraţi în
echipă. 
Balanţă (23.09 – 23.10)

Iubire. Vă deranjează reacţiile par-
tenerului de cuplu, care parcă s-a

înstrăinat. 
Sănătate. O simplă răceală poate să
se dezvolte, pe neaşteptate, în ceva
mult mai grav.
Bani. Financiar vă descurcaţi bine: pri-
miţi recompense din toate părţile!
Scorpion (24.10 – 22.11)
Iubire. Soarta vă „promite” multe
perspective romantice ieşite din co-
mun.
Sănătate. Nu vă mai miraţi dacă du-
rerile de cap trec de la sine, fără me-
dicamente ultra sofisticate.
Bani. Toate ideile dv. financiare au
succes maxim şi sunteţi asaltat de
admiratori.
Săgetător (23.11 – 21.12)
Iubire. Absenţa persoanei iubite e
una din cauzele claustrării dv. ac-
tuale.
Sănătate. Treceţi la „ofensivă” şi ata-
caţi problema refacerii unor analize
medicale.
Bani. Sunteţi prevenit de către prie-
teni (ori de rude) că încasările vor
întârzia.
Capricorn (22.12 – 20.01)
Iubire. Atât relaţiile vechi de iubire,
cât şi cele noi, vă aduc multă fericire.
Sănătate. Pentru cei care au tensiune
arterială mare, poate fi o săptămână
dificilă.
Bani. Situaţia dv. financiară le pare
numai celor din anturaj ideală ori
promiţătoare.
Vărsător (21.01 – 19.02)
Iubire. Nu mai scăpaţi de reproşurile
persoanei iubite şi vă pierdeţi simţul
umorului. 
Sănătate. Uitaţi că problemele ali-
mentare (de digestie) se rezolvă uşor
prin diete.
Bani. Sinceritatea dv. îi dezarmează
pe cei ce nu vor să vă dea banii  înapoi.
Peşti (20.02 – 20.03)
Iubire. Nu trebuie să lăsaţi îndoielile
să se adune! Provocaţi discuţii!
Sănătate. Seniorii vor avea doar de
câştigat, dacă se programează la me-
dic pentru analize.
Bani. Fiţi înţelegător cu cei care se
bazează pe câştigurile dv.! Munciţi
prea mult, ţinând cont că aţi devenit
conştient că sunteţi plătit insuficient.

ZODIAC

Tableta de cap

Realizator:
Ion Mânzală

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

Despre liber arbitru, libertate şi puţintică poliţie politică...

.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

2 8
1 7 8

5 7 4 3
9 4 7

3 6
4 9 1
5 6 2 9

3 5 9
3 8

TE VEDE
BRAŞOVUL

ALDE susţine creşterea
pensiilor şi a salariilor

Ioan Ghişe, numărul doi
pe lista ALDE pentru Ca-
mera Deputaţilor, susţine
ca obiectiv naţional creş-
terea accelerată a pensii-
lor şi salariilor: 

„Cetăţenii români au cele
mai mici salarii din UE, dar
preţurile la noi sunt la fel de
mari sau chiar mai mari de-
cât în ţările europene dezvol-
tate economic. Creşterea
bunăstării cetăţenilor trebuie
să fie principalul scop al po-
liticilor publice.Bunăstarea
poate să vină doar bazată pe

creştere economică, iar pro-
iectul economic al ALDE
«România a şaptea putere
economică a Europei» ne ara-
tă calea de urmat. Aceasta
este marea miza a alegerilor
parlamentare ce urmează!”.

Problemele cu care se con-
fruntă societatea românească
nu par să fie prioritatea Gu-
vernului actual, aceasta fiind
părerea multora dintre repre-
zentanţii ALDE Braşov, care
se regăsesc şi pe listele cu can-
didaţi la alegerile parlamentare
din 11 decembrie. 

Paula Paduraru

Ioan Ghişe
Candidat la Camera Deputaţilor din partea ALDE Braşov
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Iarna este perioada în care te
relaxezi şi te bucuri de o bine-
meritată vacanţă alături de
familie şi prieteni. Asta nu în-
seamnă că ai o scuză să nu faci
mişcare, mai ales că mesele
de Sărbători te ademenesc cu
o mulţime de bunătăţi. Dacă
te-ai plictisit de gimnastica
practicată acasă, încearcă niş-
te sporturi noi, care te menţin
în formă.

O vacanta la ski în Bulgaria, poate
reprezenta cel mai bun raport cali-
tate preţ pentru o vacanţă la ski în
Europa. Staţiunile sunt recunoscute
pentru condiţiile bune pentru ski şi
pentru ofertele de cazare avantajoa-
se. Se schiază foarte bine (doar în
Bansko sunt peste 70 km de pârtii),
baza de cazare este relativ nouă cu
hoteluri de 3, 4 şi 5 stele iar din
punct de vedere gastronomic taver-
nele (mehana) sunt la înălţime. Pro-
punem Bulgaria chiar şi pentru
vacanţa de revelion 2017.

Borovets este cea mai veche staţiune
de schi din Bulgaria cu o istorie în-

cepând din 1896. În zilele noastre
Borovets este cea mai mare şi mo-
dernă staţiune din Bulgaria şi o des-
tinaţie ideală pentru recreere şi
relaxare.
Oferte:

Hotel Bor & Edelweiss 3* – tarife
începând de la 46 euro/noapte, 2
persoane, cameră dublă, cu mic
dejun inclus
Hotel Ela 3* – tarife începând de
la 56 euro/noapte, 2 persoane, ca-
meră dublă, mic dejun inclus
Hotel Alpin 4* – tarife începând
de la 59 euro/noapte, 2 persoane,
cameră dublă, mic dejun inclus

Staţiunea numărul 1 din Bulgaria
este fără îndoială, Bansko. Oraşul
este situat în apropierea râului Gla-
zane, la poalele Munţilor Pirin, în
partea estică unde se află cele mai

frumoase, dar şi cele mai înalte vâr-
furi, doar 160 km de Sofia şi 6 km
de Razlog. În ciuda faptului că sta-

ţiunea în sine nu are mai mult de 10
ani vechime, are foarte multe de
oferit vizitatorilor ei. Cele 44 de tu-
nuri de zapada Technoalpine aco-
peră majoritatea pârtiilor şi fac ca
sezonul de schi să dureze mai mult.
Gama variată de pârtii oferă posi-
bilităţi de schi atât pentru începători
cât şi pentru avansaţi.
Oferte:

Hotel Iceberg 3* – tarife începând
de la 25 euro/2 persoane, cameră
dublă, mic dejun inclus

Hotel Dumanov 3* – tarife înce-
pând de la 33 euro/noapte, 2 per-
soane, cameră dublă, fără masă
inclusă
Hotel St. George 4* – tarife în-
cepând de la 47 euro/noapte, 2
persoane, cameră tip studio, fără
masă inclusă

Pamporovo este o staţiune moder-
nă, situată în inima munţilor Rodopi,
printre cele mai sudice staţiuni de
ski din Europa. Pamporovo este cea
mai însorită dintre resorturile de ski
bulgăreşti cu zăpadă întreg sezonul,
având pârtiile într-o condiţie exce-
lentă.
Oferte:

Hotel Mursalitsa 3* – tarife în-
cepând de la 44 euro/noapte,
2 persoane, cameră dublă, mic
 dejun
Hotel Perelik Palace
4* – tarife începând de
la 42 euro/noapte, 2
persoane, cameră du-
blă, mic dejun inclus
Hotel Finlandia 4* –
tarife începând de la
44 euro/noapte, 2 per -
soane, cameră dublă,
demipensiune

Pentru mai multe oferte
disponibile nu ezitaţi să ne

contactaţi!
Pentru pachete achiziţionate pe
teritoriul României, acceptam şi

plata cu tichete de vacanţă
Edenred!

Vă aşteptăm cu drag în agenţie!

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 Adminpedia vă recomandă săptămâna aceasta:

Oferte accesibile pentru toate buzunarele!
STAŢIUNI MONTANE DIN BULGARIA

Prima şansă reală din is-
toria Braşovului ca medicii
de gardă să aibă locuinţe
de serviciu. La iniţiativa
medicului Florin Orţan
(foto), plenul Consiliului
Judeţean a renunţat la drep-
tul de preemţiune pentru
2 apartamente din centrul
oraşului, care pot deveni în
scurt timp locuinţe de ser-
viciu pentru medicii de gar-
dă. Este vorba despre două
apartamente situate pe str.
Poarta Schei nr. 13 şi str. Mu-
reşenilor nr. 9. 

Propunerea vine după ce
pe 19 şi 21 octombrie, de

exemplu, pe maşina SMURD
de terapie intensivă mobilă,
nu a existat medic de gardă.
Dacă s-ar pune la dispoziţia
cadrelor sanitare o locuinţă
de serviciu, atunci s-ar evita

astfel de situaţii. „Ştiu că
mi s-a reproşat că suntem
în precampanie, dar vreau
să vă dau o informaţie. Pe
19 şi pe 21 octombrie pe
maşina SMURD de tera-
pie intensivă mobilă nu
am avut gardă de medic.
Deci lucrurile nu mai pot
fi amânate. Mulţumesc
braşovenilor că au cir -
culat regulamentar în

19 octombrie şi 21 octombrie
noaptea, pentru că nu am fi
avut medic de gardă”, a de-
clarat Florin Orţan, consilier
judeţean. 

Răzvan Iancu 

Soluţia medicului Florin Orţan pentru ca
maşina SMURD Braşov de terapie intensivă
mobilă să nu mai circule fără medic de gardă! 


