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TIRAJUL EDIŢIEI:

Doi bărbaţi din
Braşov au ajuns, la
finele săptămânii
trecute, în arest
sub acuzaţiile de
tâlhărie şi compli-
citate la această in-
fracţiune. 

Unul dintre in-
culpaţi organiza
totul. Potrivit unor
surse judiciare, îi
dădea indicaţii complicelui,
prin intermediul telefonului
mobil, cu privire la modul în
care trebuie să comită faptele.
Iniţial, bărbatul l-a determinat
pe principalul suspect, în urma
unei discuţii purtate într-o ma-
şină, pe strada Berzei din Bra-
şov, să găsească femei pe care
să le tâlhărească. 

La finele săptămânii trecute,
l-a îndemnat să intre intr-un
bloc de pe Bulevardul Saturn,
în care tocmai ajunsese o fe-
meie, să-i ia geanta şi să fugă.
Indicaţiile, prin intermediul
telefonului mobil, au fost foar-
te precise: „Fă-o varză p-aia,
când e lângă uşă. Te duci cu
fuga lângă ea, dai o bucată
şi iei tot!” Executantul a ur-
mat întocmai indicaţiile. „A
lovit-o pe victimă cu pumnul
în faţă, i-a spart ochelarii, a
fost rănită şi a avut nevoie de

9 zile de îngrijiri medicale.
I-a smuls, apoi, geanta şi a
urcat în maşina în care îl aş-
tepta cel de al doilea inculpat.
Au plecat, iar şoferul l-a lăsat
pe principalul suspect în
câmp, în zona ocolitoarei, cu
toate bunurile sustrase, pen-
tru a ajunge în benzinărie. L-
au oprit însă, poliţiştii, iar
prietenul lui a fost ridicat de
pe câmp.” a explicat, pentru
brasovtv.com, prim procurorul
Parchetului de pe lângă Jude-
cătoria Braşov, Carmina Reit. 

Cei doi bărbaţi implicaţi au
fost reţinuţi şi prezentaţi in-
stanţei cu propunere de ares-
tare preventivă. S-au emis
mandate, dar inculpaţii au de-
pus contestaţii. Ei beneficiază
de prezumţia de nevinovăţie
până când judecătorii vor emi-
te sentinţe definitive.

Amelia Vulcu

Indicaţii, prin telefon:
„Fă-o varză p-aia, când e lângă
uşă. Te duci cu fuga lângă ea,

dai o bucată şi iei tot!”

Autorităţile din Braşov şi Săcele au văzut, săptămâna trecută, cum arată un
abator cu adevărat modern. Tehnici avansate de prelucrare a cărnii, de la
tăierea animalului până la produsul pregătit pentru comercializare, au
fost prezentate de o firmă specializată în domeniu. Experţii le-au explicat
autorităţilor şi producătorilor locali cum poate fi dezvoltată o afacere
de succes în industria cărnii, într-o zonă cum este Braşovul. Astfel de
proiecte ajută fermierii, dar şi producătorii mici şi mijlocii să se dezvolte
şi să facă faţă concurenţei astfel încât să nu mai fie nevoiţi să vândă
produsul iniţial către firme care să se ocupe doar de prelucrare. Proiecte
de acest tip sunt susţinute de autorităţile locale. „Cred că este important
să avem pentru toate categoriile de vârstă şi de pregătire profesională
locuri de muncă, iar aici ne orientăm, în general, către partea rurală
a Zonei Metropolitane. Sunt lucruri pe care trebuie să le mişcăm şi în
această parte pentru că dezvoltarea economică în zona rurală este, totuşi,
destul de lentă în acest moment şi avem nevoie de investiţii care au resursele
materiale şi umane necesare în zonă.”, este de părere Dragoş David,
directorul general al Agenţiei Metropolitane Braşov. 
Dragoş David, candidat la alegerile din 11 decembrie
pentru un loc în Senatul României, coordonează
Agenţia Metropolitană Braşov în ceea ce priveşte
utilizarea resurselor financiare, a celor materiale,
dar şi a resurselor umane. Totodată, gestionează
planificarea şi implementarea proiectelor de dez-
voltare a Metropolei Braşov. Până acum, a atras
finanţări pentru proiecte europene a căror va-
loare depăşeşte 250 de milioane de euro, fon-
duri de care beneficiază aproape 400.000 de
braşoveni. Unul dintre proiectele prioritate
pentru viitorul mandat de senator al lui
Dragoş David îl reprezintă crearea unor
noi locuri de muncă în judeţul Braşov. 
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Abatoare ultramoderne,
sute de noi locuri de muncă
În Săcele, primul proiect cu deschidere din partea Agenţiei Metropolitane Braşov
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Judeţul Braşov este lider la
atragerea turiştilor străini. Bra-
şovul cazează de opt ori mai pu-
ţini străini ca Bucureştiul, dar de
100 de ori mai mulţi ca Vrancea. 

Braşovul a atras în primele opt
luni ale acestui an 87.513 turişti
străini, clasându-se pe primul loc
în topul judeţelor care au avut vi-

zitatori din afara României. Nu-
mărul străinilor care s-au cazat
în România a crescut în primele
opt luni din 2016 cu 10%, până
la 1,6 milioane de turişti. Cea mai
mare parte a acestora s-au cazat
în Bucureşti, adică peste 692.000
de vizitatori din străinătate. 

R.I.

Suntem lideri la 
atragerea turiştilor

Carburanţii s-au scumpit
semnificativ în ultima pe-
rioadă, din cauza cotaţiilor
p r o d u s e l o r  p e t r o l i e r e .
Scumpirile de la noi sunt cu
mult peste cele operate în
ţările din jur şi chiar peste
media europeană.  

Preţurile la carburanţi au
crescut semnificativ în ul-
timele două săptămâni la
staţiile din România, şi nici măcar
la benzinăriile care aveau, în mod
tradiţional, cele mai mici preţuri,
nu se mai găsesc carburanţi mai
ieftini de 5 lei pe litru. 

Dacă facem o comparaţie cu
statele din jurul nostru, reiese că
România este lider la scumpirea
carburanţilor. Potrivit datelor
unuia dintre serviciile de moni-

torizare a pieţei carburanţilor,
pe 24 octombrie, preţul mediu
al benzinei, în România ERA de
5,13 lei pe litru, iar motorina cos-
ta, în medie, 5,09 lei pe litru. 

Preţurile sunt cu 1,7% mai
mari, la benzină, şi cu 1,6% mai
mari, la motorină, comparativ cu
preţurile medii publicate în in-
tervalul anterior.                   R.I.

Preţurile la carburanţi,
creşteri peste cele
operate în ţările din jur

Panourile solare de pe case
şi eolienele din curţi vor livra
gratis energie în reţele, con-
tra reducerii tarifului. Totul
face parte dintr-un proiect
de modificare a legii privind
sistemul de subvenţionare a
energiei regenerabile. 

Persoanele fizice şi firmele
care deţin centrale producă-
toare de energie regenerabilă
cu puteri ins talate mai mici de
100 kW pe loc de consum,

precum şi ins tituţiile de stat
care şi-au cons truit capacităţi
de producţie de energie verde
cu fonduri UE, vor livra gratuit
în reţeaua electrică energia
produsă. Aceştia vor beneficia,
în compensaţie, de reducerea
tarifelor, potrivit unui proiect
de modificare a Legii privind
sistemul de subvenţionare a
energiei regenerabile, elaborat
de Ministerul Energiei. 

Răzvan Iancu

Energie electrică 
mai ieftină

Eliminarea timbrului de
mediu va creşte poluarea

România va deveni al doi-
lea „cimitir de maşini vechi”
al Europei, asta susţin cei
din Asociaţia Producătorilor
şi Importatorilor de Auto-
mobile. Eliminarea timbru-
lui de mediu va duce la
creşterea poluării produse
de către autovehicule şi va
afecta sănătatea populaţiei,
cu precădere în marile oraşe. 

În urma acestei măsuri, pe
drumurile din România nu-

mărul automobilelor vechi şi
cu norma de poluare ridicată
va deveni tot mai mare, arată
Asociaţia Producătorilor şi
Importatorilor de Automo-
bile într-un comunicat. 

Camera Deputaţilor a
adoptat proiectul de lege
care prevede eliminarea a
peste 100 de taxe nefiscale,
printre care şi timbrul de
mediu. 

Răzvan Iancu

Cel puţin asta reiese din
statisticile băncilor care
clasează Braşovul după
Bucureşti, Constanţa şi
Cluj.

Un braşovean are, în me-
die, la bancă un depozit de
14.300 de lei, sub media din
Bucureşti şi judeţul Ilfov –
34.400 de lei, Constanţa -
18.100 lei şi Cluj – 16.700 lei. 

10 milioane de persoane deţineau la
finele primului semestru depozite ban-

care, cu o valoare totală de 137 miliarde
lei, din totalul deponenţilor, 99,7% fi-
ind  persoane fizice rezidente. 

Potrivit legii, suma to-
tală de bani pe care o de-
ţine un deponent la o
bancă este garantată în li-
mita a 100.000 de euro,
echivalentul în lei, indi-
ferent de situaţia în care
s-ar putea afla o instituţie
de credit. 

În funcţie de vârstă, cea
mai mare pondere în rân-

dul persoanelor cu depozite la bănci
aparţine grupei de 41-50 ani (64,2%),
urmată de grupa 31- 40 ani (62,5%). R.I.

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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Media unui depozit bancar 
la Braşov este de 14.300 de lei
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În Săcele, primul proiect
Autorităţile locale din Săcele sunt

primele care vor face pasul spre
modernizarea tehnicii de prelucrare
în industria cărnii. „Avem un plan
şi un proiect pentru a dezvolta un

abator şi o unitate de abatorizare
în Săcele, în special pentru ovine.
Asta deoarece în zonă, tradiţia de
creştere a ovinelor este predomi-
nantă. Acest proiect este o mică
parte din acest abator şi ne-au fost
prezentate utilajele şi modul teh-
nologic de procesare a ovinelor.”

a declarat Cristi Popa, consilier lo-
cal din Săcele. 

Oameni de afaceri arabi au luat
parte la o întâlnire pe tema proce-
sării cărnii, organizată în sala de
consiliu a Primăriei Braşov. „Aveţi
aici foarte multe suprafeţe de teren
neexploatate. Aveţi şi forţă de

muncă numeroasă, oameni care
sunt profesionişti în domeniile lor
de activitate. Au însă nevoie de o
şansă, de o oportunitate pentru a
primi un loc de muncă adaptat
pregătirii lor. Acest business este
foarte important şi ar trebui dez-
voltat la maxim în Braşov.” con-

sideră omul de afaceri arab Zakaria
Ghattas. 

Construirea unui singur abator
asigură, direct şi indirect, locuri de
muncă pentru cel puţin 300 de per-
soane. 

Marian Stoica
Amelia Vulcu

Abatoare ultramoderne,
sute de noi locuri de muncă
În Săcele, primul proiect cu deschidere din partea Agenţiei Metropolitane Braşov

CRISTI POPA
consilier local Sacele



Cum funcţionează, 
de fapt, un ecran 3D? 

Practic, imaginea este se-

parată în două reprezentări,
astfel încât fiecare dintre ele
este văzută de fiecare ochi în

parte. Cele două imagini sunt
interpretate apoi de către cre-
ier pentru a creea percepţia
de adâncime. Separarea aces-
tor imagini are loc în general
prin intermediul unei perechi
de ochelari speciali, însă une-
le display-uri sunt construite
pentru a putea fi folosite fără
ochelari, dar este nevoie de
o înclinaţie specifică a ecra-
nului pentru a obţine o ima -
gine clară. 

Putem cu toţii 
să vedem efectele 3D? 

Din nefericire, nu. Pentru a
vedea imaginile tridimensio-
nale este nevoie ca fiecare
ochi în parte să vadă clar şi ca
ambii să funcţioneze împreu-
nă. Este posibil să nu poţi ve-
dea efectul 3D corespunzător
dacă unul dintre ochii tăi este
diagnosticat ca fiind leneş, sau
dacă există o diferenţă sem-
nificativă de vedere între cei

doi ochi sau dacă unul dintre
ochi suferă de strabism. 

Daca întâmpini dificultăţi
în a vedea efectele 3D şi nu
ai sesizat lucrul acesta înainte
(de exemplu dacă nu ai rea-
lizat faptul că unul dintre ochi
vede mult mai bine decât ce-
lelalt) atunci este timpul să îţi
faci o programare la un con-
sult de specialitate. 

Privirea unui ecran 3D 
poate să afecteze vederea? 

Ecranele 3D există de foar-
te mult timp şi nu s-a demons-
trat faptul că ar putea afecta
în vreun fel vederea. Totuşi,
unele persoane au dificultăţi
mai mari în funcţionarea ve-
derii binoculare şi, prin ur-
mare, dacă apar dureri de cap
sau oboseala oculara după ce
vizionezi un film 3D, trebuie
să ceri părerea unui specialist.
Există anumite exerciţii ocu-
lare care îţi pot fi sugerate,
sau să îţi fie prescrise lentile
speciale, cu prisme care vor
face ca utilizarea ochelarilor
sa fie mai confortabilă. 

Dar ce se întâmplă 
în cazul copiilor? 

Este important să vă asi -
guraţi că cei mici au o vedere

clară cu fiecare ochi în parte,
deoarece sistemul lor vizual
se dezvoltă continuu. Dacă
unul dintre ochi vede în ceaţă
(ar avea nevoie de corecţie
optică) sau ochii nu funcţio-
nează în sinergie, atunci co-
pilul poate dezvolta ambliopie
(sau ochi leneş) dacă proble-
mele nu sunt rezolvate în timp
util. 

Ca şi în cazul adulţilor,
ecranele 3D nu provoacă pro-
bleme oculare, dar este deo -
sebit de important controlul
periodic pentru a preîntâm-
pina eventuale probleme sau
imediat ce copilul se plânge
de dureri de cap, de exemplu
după ce mergeţi la cinemato-
graf cu el.

Specialiştii noştri vă pot
oferi mai multe informaţii
despre cum să vă păstraţi ochii
sănătoşi şi vederea impecabi-
lă, indiferent de situaţie. 

Ai încredere! Vezi cu ochii
tăi! 

Începând cu acest secol,
 terapia ocupaţională s-a dez-
voltat spectaculos datorită
evoluţiei cunoaşterii omului,
materializîndu-se într-o artă
şi ştiinţă, cu metode de învă-
ţare a unor activităţi destinate
ameliorării unor afecţiuni şi

care pot fi folosite într-o pa-
letă bogată de situaţii în pro-
cesul terapeutic. 

Astfel că terapia ocupaţio-
nală se practică în lume, în
următoarele sectoare: în spi-
tale, centre de sănătate, la
domiciliu, la locul de muncă,
în şcoli, în instituţii de co-
recţie, în închisori, cabinete
private, centre de zi, în co-
munităţi, în case de bătrâni,
în instituţii de ocrotire. 

Terapia ocupaţională este
o formă de tratament cu va-
loare spirituală care are ca
scop sprijinirea oameniilor
aflaţi în diferite situaţii de
viaţă şi stări de spirit, îmbu-
nătăţind abilităţile cognitive,
dezvoltă competenţele, ame-
liorează bolile mintale, de -
ficienţele educaţionale de
învăţare, tulburările com -
portamentale ale copiilor şi
părinţilor, contribuind la re-

cuperarea funcţiilor fizice şi
motrice în cazul persoanelor
cu dizabilităţi, dobândirea
 încrederii în sine, în ceilalţi,
dezvoltarea personalităţii,
asigurând o funcţionare op-
timă a individului în mediul
său de existenţă. 

În fiecare etapă de dezvol-
tare al vieţii omului există
ocupaţii potrivite privind
menţinerea stării de bine, de
sănătate, iar terapia ocupa-
ţională, acţionează asupra
factorilor psihologici, sociali
şi de mediu care pot afecta
şi influenţa în bine viaţa unui
om sub diferite forme.

Consultantul în terapie
ocupaţională vine în întîm-
pinarea clientului cu sfaturi,
programe, consultanţă, toate

având ca scop crearea unor
ocazii favorabile pentru ca
acestea să deruleze viaţa cât
mai echilibrat atât din punct
de vedere fizic cât şi psihic.

Formele pe care le îmbra-
că terapia ocupaţională sunt:
modelajul cu plastilină sau
cu lut, sculptura, desenul,
dansul, decoraţiunile, con-
fecţionarea de jocuri şi ju-
cării, marionete, artizanatul,
cititul. 

În terapia ocupaţională se
porneşte de la ideea că relaţia
şi contactul dintre pacient şi
materialul implicat în proce-
sul terapeutic produc stări
afective pozitive de satisfac-
ţie şi confort, reducând ten-
siunile psihice interne şi
canalizându-le spre exterior.

Activităţile ocupaţionale se
referă şi la activităţile de auto -
îngrijire, de hrănire, de îmbră -
care, manipulare a obiectelor,
activităţi şcolare şi educa -
ţionale, joaca pentru copii,
 pentru adulţi, sporturi, hob-
by-urile, activităţile recreative,
îndeletniciri legate de îngriji-
rea casei, a familiei.

Dezvoltarea umană prin ac-
tivitate practică pare să fie
mereu o cale sigură spre suc-
cesul şi evoluţia omului într-o
lume aflată într-o permanentă
schimbare.

Terapia ocupaţională folo-
seşte o abordare centrată pe
client şi poate fi văzută ca for-
mă de autoîngrijire, producti-
vitate sau petrecere a timpului
liber. Ea este destinată pre -

şcolarilor, şcolarilor, angaja-
ţilor, casnicilor, pensionarilor. 

O persoană care se implică
în activităţi voluntare de te-
rapie ocupaţională va obţine
emoţii plăcute, un sentiment
de împlinire şi satisfacţie cu
privire la performanţele ob-
servabile sau trăite.

Specialistul de terapie ocu-
paţională contribuie în mod
semnificativ la reglementarea
şi respectarea drepturilor
omului, care includ dreptul la
nediscriminare din cauza li-
mitărilor potenţialului fizic/
mental/psihic şi care pot con-
duce la restricţii de parti -
cipare la viaţa socială şi a
includerii sociale.

O săptămână cu activităţi
pe sufletul dumneavoastră!

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

7-13 noiembrie
.com

Alina Petric – Optometrist Best Optic 

Terapia ocupaţională, un leac
pentru sufletul fiecăruia dintre noi

Ecranele 3D au devenit astăzi din ce în ce mai po-
pulare, atât în sălile de cinema, cât şi în confortul
caselor noastre, fie prin intermediul televizorului,
fie al dispozitivelor inteligente. Această tehnologie
nu face parte din categoria celor care pot cauza pro-
bleme de vedere, însă dacă întâmpinaţi dificultăţi
în a percepe imaginile 3D sau aveţi dureri de cap
după ce mergeţi la cinematograf, ar trebui să îi faceţi
o vizită optometristului dvs. pentru a-i cere părerea. 

Vezi cu ochii tăi... Filmele 3D
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Taxe şi impozite locale de 185 de
milioane de lei achitate de braşoveni
şi de firmele din Braşov până pe
31 octombrie 2016. Direcţia Fiscală
a colectat cu aproape 7 milioane de
lei mai mult faţă de perioada similară
a anului trecut. 

Potrivit Primăriei Braşov, până la
sfârşitul lunii trecute, cele mai mari
încasări au fost din impozitul pe clă-

diri plătit de firme, respectiv 70 de
milioane de lei. De la persoanele fi-
zice, din impozitul pe clădiri, în pe-
rioada ianuarie-octombrie 2016 s-au
încasat peste 17 milioane de lei. 

Chiar şi aşa, mai sunt o serie de
debitori, astfel că Fiscul local a trimis
în ultima perioadă somaţii de plată
la peste 20.000 de braşoveni, dar şi
la aproximativ 3.000 de firme. A.C.

Taxe şi impozite de 185 de
milioane de lei la Braşov

Numărul virozelor raportate la
Braşov se menţine la peste 1.000 de
cazuri pe săptămână. Direcţia de Să-
nătate Publică anunţă totuşi că săp-
tămâna trecută nu au avut nici un
caz de gripă. 

În ultima săptămână din octom-
brie, în judeţul Braşov, numărul celor
care au fost afectaţi de „bolile de
sezon” a fost mai mic faţă de săp-
tămâna anterioară. Potrivit datelor
centralizate la nivelul Direcţiei de
Sănătate Publică Braşov, 1.216 bra-
şoveni au avut infecţii acute ale căilor

respiratorii superioare, faţă de 1.316
în săptămâna anterioară. 27 dintre
braşovenii cu infecţii ale căilor res-
piratorii au fost internaţi în spital. 

De asemenea, a scăzut şi numărul
pneumoniilor, de la 347 în săptă-
mâna 17-23 octombrie, la 299 în
săptămâna 24-31 octombrie. 69 din-
tre cei diagnosticaţi cu pneumonie
au avut nevoie de îngrijiri spitalizate,
dintre care 24 au fost bebeluşi. 

În săptămâna trecută nu a fost
înregistrat niciun caz de gripă. 

R.I.

1.000 de viroze în ultima
săptămână la Braşov

Peste 14.000 de medici români
lucrează în străinătate. Cel mai mulţi
în Franţa, arată cifrele oficiale. Şi
din Braşov, în ultimii an au plecat
un număr mare de cadre sanitare.
Motivul, condiţii de lucru mai bune
şi salarii motivante. 

Care sunt ţările cu cel mai mare
număr de doctori plecaţi din Româ-
nia? Ei bine, în top se află Franţa.
Peste 4.000 de cadre sanitare lu-
crează în această ţară. Tot atâţia
sunt la muncă şi în Germania. Ceea
ce este de remarcat este că numărul

şi rata intrărilor în Germania a crescut
exponenţial în ultimii trei-patru ani. 

Informaţiile au fost făcute publice
de preşedintele Colegiului Medicilor
din România, Gheorghe Borcean.
Potrivit acestuia, datele sunt trans-
mise chiar de către autorităţile pro-
fesionale din ţările respective. 

În Marea Britanie lucrează peste
3.000 de medici români, în Belgia
600, în Italia şi Spania câte 400. Me-
dicii români mai aleg să îşi desfă-
şoare activitatea în Statele Unite şi
în Australia.           A.C.

Medici la export

Legea privind comercializarea
acestora a fost promulgată. Pune-
rea pe piaţă a ţigărilor şi a tutu-
nului rulat cu aromă de fructe,
condimente, ierburi, alcool, dul-
ciuri sau vanilie, va fi interzisă,
după ce preşedintele Klaus Iohan-
nis a promulgat legea. 

Legea stabileşte condiţiile pen-
tru fabricarea, prezentarea şi vân-
zarea produselor din tutun, în
scopul  preluării în legislaţia na-
ţională a reglementărilor europene
şi internaţionale promovate pentru

reducerea consumului de tutun,
îndeosebi în rândul tinerilor. În
termen de 30 de zile de la data in-
trării în vigoare a legii, Guvernul
va pune la punct toate actele pen-
tru aplicarea dispoziţiilor legii. 

Apar astfel noi condiţii privind
ingredientele utilizate în fabricarea
produselor din tutun, inscripţio-
narea şi prezentarea produselor
din tutun, trasabilitatea, elemen-
tele de securitate şi comerţul trans-
frontalier la distanţă cu produse
din tutun.        A.C.

Adio, ţigări aromate! 

România are aproape 520.000
de şomeri. Numărul şomerilor a
scăzut în septembrie cu 9.200 de
persoane faţă de luna precedentă.
În aceste condiţii rata şomajului a
coborât la 5,9%, la nivel minim din
2008, anunţă Institutul Naţional
de Statistică. Braşovul avea în sep-
tembrie 9.600 de şomeri şi o rată
a şomajului de 3.80%.   Datele ofi-
ciale arată că numărul şomerilor a

scăzut puternic, cu circa 110.000
de persoane, în ultimul an. Şomajul
este în continuare mai mare în rân-
dul bărbaţilor, cu o rată de 6,7%
în septembrie în timp ce, în rândul
femeilor, şomajul este de doar
4,8%, mai arată datele oficiale. 

Cea mai mare rată a şomajului
la nivel naţional este în judeţele
Teleorman, 12%, şi Vaslui 11,5%.  

A.C.

Rata şomajului, 
la nivelul din 2008

Jurnaliştii Braşov TV au
fost luaţi la întrebări. O clasă
de elevi de la Colegiul Naţio-
nal Unirea au fost în vizită la
sediul nostru, totul cu ocazia
proiectului educaţional Şcoala
Altfel. 

Aceştia au aflat toate deta-
liile muncii de jurnalist chiar
de la reporterii Braşov TV
care le-au explicat ce se în-
tâmplă în spatele camerelor
de filmat. Elevii de clasa a

X-a de la Colegiul Naţional
Unirea au fost oaspeţii redac-
ţiei Braşov TV. Elevii au vrut
să vadă ce se ascunde în spa-
tele camerelor de luat vederi
şi cum se lucrează într-o re-
dacţie de televiziune. 

Primul popas a fost în re-
dacţia de ştiri, acolo unde re-
porterii noştri le-au explicat
oaspeţilor care sunt paşii ce
trebuie parcurşi pentru ca
când o ştire să ajungă în ca-

sele telespectato-
rilor. Un loc in-
teresant, pentru
elevi, a fost stu-
dioul Braşov TV. 

Cum era de aş-
teptat elevii Co-
legiului Naţional Unirea au
avut şi câteva întrebări despre
activitatea reporterilor Braşov
TV. Mulţi dintre elevi au
mărturisit că ar lua în calcul
o eventuală carieră în jurna-

lism şi s-au arătat interesaţi
să participe alături de repor-
terii Braşov TV la realizarea
unei ştiri pentru a afla mai
multe din secretele meseriei
de jurnalist. @@@@@R.I.

Restanţele la credite au
scăzut cu aproape 35%
în primele nouă luni din
2016. Chiar şi aşa există
judeţe unde ratele i-au
doborât pe români. Cei
mai mulţi restanţieri
sunt la Sibiu. Judeţul
Braşov se clasează pe lo-
cul 8 în ceea ce priveşte
datoriile la bănci. 

Chiar dacă restanţele la cre-
ditele contractate de populaţie
şi firme au scăzut semnifica-
tiv în primele nouă luni ale
acestui an, ponderea sumelor
restante depăşeşte 12% în ju-
deţele Sibiu, Giurgiu, Mehe-
dinţi şi Sălaj. Valoarea
restanţelor la împrumuturile
luate de la bănci de persoane
fizice şi firme au scăzut anul

acesta cu aproape 35%, până
la echivalentul a 13 miliarde
de lei, după ce în 2015 s-a
mai consemnat o scădere de
15%. Cifrele au fost date pu-
blicităţii de Banca Naţională
a României. Judeţul Sibiu este

pe primul loc în topul restan-
ţierilor la bănci – persoane fi-
zice şi persoane juridice. La
Braşov, ponderea restanţieri-
lor la bănci este de 9,03 pro-
cente, ceea ce ne situează la
coada clasamentului. În ju-

deţele Călăraşi şi Vrancea,
valoarea restanţelor la credi-
tele contractate de populaţie
şi firme nu depăşeşte 3% din
totalul finanţărilor. De fapt,
în aceste judeţe sunt cei mai
buni-platnici. R.I.

Subiectele de la BAC şi de la evaluarea
naţională: grad mediu de dificultate

Subiectele de la BAC şi de
la evaluarea naţională vor
avea un grad mediu de difi-
cultate şi vor putea fi rezol-
vate în aproximativ 120 de
minute. 

Cel puţin asta spun anali-
ştii care au studiat modelele
de subiecte pentru Bacul şi
Evaluarea de anul viitor. Ele-
vii de clasa a VIII-a şi de cla-

sa a XII-a care vor susţine
anul viitor Evaluarea Naţio-
nală şi Bacalaureatul au la
dispoziţie modele de subiecte
în vederea pregătirii celor
două examene. 

Elaborate de Centrul Na-
ţional de Evaluare şi Exami-
nare, modelele de subiecte
au fost publicate pe site-ul
subiecte2017.edu.ro. Pentru

Evaluarea Naţională, mode-
lele de subiecte au o formu-
lare clară, precisă şi în strictă
concordanţă cu programele
pentru Evaluarea Naţională,
nivel mediu de dificultate şi
posibilitatea de a fi rezolvate
în 120 de minute. Asta spun
reprezentanţii Ministerului
Educaţiei care dau asigurări
că modelele orientative de

subiecte pentru examenul na-
ţional de Bacalaureat au fost
concepute în concordanţă cu
programele în vigoare, astfel
încât tratarea lor să valorifice
capacitatea candidaţilor de
analiză, de sinteză şi de ge-
neralizare. 

Comparativ cu anul trecut
nu au fost operate modificări
în structura subiectelor. A.C.

Harta restanţierilor din România

Şcoala Altfel la Braşov TV

Timp de două zile, Uni-
versitatea Spiru Haret a fost
gazda unor dezbateri la care
au participat zeci de profe-
sori şi psihologi. Au fost in-
vitaţi să participe: cadre
didactice, psihologi, psiho-
terapeuţi, consilieri şcolari,
formatori, studenţi şi mas-
teranzi, precum şi toţi cei
interesaţi de acest subiect. 

„Ca în fiecare an, pentru
că am fost şi la ediţia de
anul trecut, sunt încântată
să mă întorc aici pentru că
am întâlnit întotdeauna

oameni foarte serioşi, foar-
te aplicaţi, foarte profesio-
nişti, de necrezut şi care
propagă metoda. Eu sunt
pur şi simplu sunt ,, ţeava
,, care leagă Institutul Feu-
erstein de asociaţia Deschi-
de-ţi Mintea. Eu nu fac
decât să treacă informaţia
de acolo aici şi aici să se
propage”, a declarat prof.
Maricica Haimovici – Insti-
tutul Feuerstein Jerusalem. 

Conferinţa a avut loc la
sediul Universităţii Spiru
Haret din Braşov. Activită-

ţile au fost structurate pe
parcursul a două zile. „Pen-
tru mine e o bucurie pentru
că organizatorii sunt cei
care de obicei încercau să
adune crema psihologiei
din diverse domenii şi mai
ales faptul că receptivitatea
psihologilor a fost pe mă-
sură. La început aşteaptă
cartea, asta e dovada că în-
ainte de a deveni psiholog
trebuie să studiezi. Apoi te
aşteaptă sala, asta înseam-
nă acolo unde trebuie să şti
să asculţi şi să şti să alegi

din ce trebuie să alegi din
ce asculţi. Apoi urmează
publicaţiile în care fiecare
încearcă să demonstreze
autoritatea pe domeniul în
care activează”, a declarat
pentru www.brasovtv.com,
Conf. Univ. Dr. Cornelia
Tatu, fost decan al Facultăţii
de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei Braşov. 

La finalul evenimentului
participanţii au primit di-
plome creditate de Colegiul
Psihologilor din România. 

R.I.

Psihologi din toată lumea s-au întâlnit la Braşov

Judeţul Braşov se clasează pe locul 8 în ceea ce priveşte datoriile la bănci

Topul
restanţierilor 

în România
1. Sibiu – 13,48 %
2. Giurgiu – 13 %
3. Mehedinţi – 12,21 %
4. Sălaj – 12,11 %
5. Teleorman – 12 %
6. Vaslui – 11,88 %
7. Bihor – 10,55 %
8. Braşov – 9,03 %
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Adrian Coco Tinca, îm-
preună cu ceilalţi colegi
de la Trupa Coco au
creat, la propriu, o at-
mosferă incendiară la
Festivalul Vinului de la
Râşnov, care a avut loc
în weekend. 

Deşi afară era destul de
frig, oamenii prezenţi în nu-
măr destul de mare în centrul
oraşului au fredonat piesele
mai vechi, dar au dansat şi pe
melodiile noi din repertoriul
trupei braşovene. Spectacolul
Trupei Coco a durat aproape
o oră, timp în care toţi cei
prezenţi la Festivalul Vinului
au ales să rămână până la final
la concertul susţinut de una
dintre cele mai apreciate tru-

pe rock de la noi din ţară. 
Unii fani ai muzicii de pro-

fil au venit special la Râşnov
pentru a lua parte la concertul

Trupei Coco. „Am auzit de
concertul lor de câteva zile
şi am dorit neapărat să fiu
prezentă aici. Am venit din

Braşov special pentru Coco
şi restul trupei. Îi ador pur
şi simplu. Sunt fana lor de
mulţi ani. Au nişte melodii

superbe, iar muzica lor este
adaptată atât pentru vechea
generaţie, cât şi pentru ti-
neri”, a menţionat una dintre
persoanele prezent la eveni-
ment. 

„Îmi face o mare plăcere
să cânt şi să ne promovăm
acasă, sau în apropierea
Braşovului. Avem o gaşcă de
prieteni şi mă bucur enorm
că suntem invitaţi la astfel
de evenimente. O să venim
de fiecare dată când vom fi
invitaţi. Râşnovenii sunt nişte
oameni minunaţi şi suntem
foarte fericiţi dacă am reuşit
să le facem seara mai fru-
moasă”, a declarat şi Adrian
Coco Tinca, fondatorul Tru-
pei Coco şi fostul membru al
formaţiei Compact. 

Vinurile, 
degustate la Râşnov

Vinuri pe alese, pentru toa-
te gusturile şi toate buzuna-
rele. De asta au avut parte cei
care au ajuns, în weekend, la
Râşnov. În Piaţa Unirii a avut
loc loc Festivalul Vinului.
Zeci de soiuri de vin au putut
fi admirate şi degustate în ca-
drul unei expoziţii amenajate
într-un cort de 300 de metri
pătraţi. 20 de producători lo-
cali, dar şi din alte judeţe, sau
chiar din Republica Moldova,
au venit cu vinurile lor la acest
eveniment. 

Pentru degustarea produ-
selor, fiecare vizitator a fost
nevoit să plătească o taxă de
20 de lei. 

M.S.

Muzică rock de calitate la Festivalul Vinului

.com

216 panouri electorale vom avea
în Braşov în această campanie elec-
torală. Primăria Braşov a stabilit
cele 27 de locaţii unde vor fi lipite
afişele şi materialele de propagandă
electorală. Panourile de afişaj se vor
monta pe amplasamente până cel
mai târziu pe 11 noiembrie 2016.

Foarte important, afişajul în scopuri
electorale în alte locuri decât cele
special amenajate va fi permis nu-
mai cu acordul proprietarilor, ad-
ministratorilor sau, după caz, al
deţinătorilor imobilelor în cauză,
însă cu respectarea prevederilor
 legale în vigoare.      A.C.

Parcul auto din România, îmbătrânit
13 ani şi jumătate! Acesta

este media de vârstă a parcu-
lui auto din Braşov. Suntem
pe locul 11 la nivel naţional. 

Potrivit cifrelor oficiale cele
mai noi maşini din România
sunt în Ilfov, Bucureşti şi Ar-
geş. În cele trei judeţe vârsta
medie a parcului auto este sub
media naţională adică
13,3 ani, la polul opus fiind
jumătate din judeţele din Ro-
mânia, unde media depăşeşte
14 ani. Potrivit datelor APIA,

medie vârstei a parcului auto
din judeţul Ilfov este de 10
ani, urmează capitala cu 10,6
ani şi Argeş 12,6 ani. Pe lo-
curile următoare sunt Con-
stanţa, Giurgiu, Călăraşi,
Tulcea, Brăila, Galaţi, Vran-
cea, Braşov şi Iaşi, unde par-
cul auto are vârste medii
cuprinse între 13 şi 13 ani şi
jumătate. În 22 din cele 42
de judeţe ale României, par-
cul auto are o vechime medie
de peste 14 ani.

Potrivit datelor Registrului
Auto, citate de APIA, peste
63% dintre vehiculele mai
vechi de 15 ani au prezentat

diferite neconformităţi 93%
dintre acestea fiind din cauza
unor deficienţe legate de si-
guranţa rutieră. BBBA.C.

Atenţie, şoferi! Noile tarife
pentru asigurarea auto obli-
gatorie ar putea intra în vi-
goare pe 15 noiembrie.
Legislaţia va permite înche-
ierea unei poliţe RCA pe o
perioadă cuprinsă între 1 lună
si 12 luni. Sistemele informa-
tice din domeniul asigurărilor

au fost şi ele adaptate în pro-
porţie de 80% noilor cerinţe
legislative. 

Acoperirile în cazul unor
accidente cu persoane rănite,
produse din vina şoferului,
precum şi asistenţele rutiere
vor putea fi acordate exclusiv
doar pentru asigurările înche-

iate de 6 luni, respectiv 12
luni. Potrivit proiectului supus
dezbaterii publice de Minis-
terul Finanţelor, la autoturis-
me, prima de asigurare
maximă poate fi cuprinsă în-
tre 547 lei şi 3.087 lei, în
funcţie de capacitatea cilin-
drică a maşinii şi vârsta şofe-

rului. La autovehiculele pen-
tru transport de marfă prima
este între 749 lei şi 2.979 lei. 

Tariful cel mai mare pentru
poliţele RCA este de 3.087
pentru maşinile cu capacitate
cilindrică de peste 2.500 cmc,
conduse de şoferi cu vârsta
sub 25 de ani. Dacă aveţi pes-
te 60 de ani şi o maşină de
1.400 cmc, poliţa va costa
541 lei. BBBBBBM.S.

Partidul Ecologist Braşov
şi-a prezentat echipa înscrisă
în lupta pentru alegerile par-
lamentare de la finalul acestui
an. Obiectivul ecologiştilor
este să obţină cel puţin un
mandat de senator şi două la
Camera Deputaţilor. 

Primii pe liste, atât la Ca-
mera Deputaţilor, cât şi Se-
nat, sunt principalii oameni
din conducerea filialei locale
a partidului, preşedintele Că-
tălin Nămăescu şi vicepreşe-
dintele Sorin Cristea. Toţi
candidaţii sunt din judeţul
Braşov. 

Deşi a contribuit la scorul
mult peste aşteptări al Parti-
dului Ecologist la alegerile lo-
cale din vară, actualul
consilier judeţean Mariana

Sebeni nu este pe lista pentru
alegerile parlamentare. „Nu
fac parte dintr-o categorie
care poate suporta din punct
de vedere financiar două

campanii electorale în de-
curs de şase luni. Sunt în
foarte multe comisii şi colegii
în Consiliul Judeţean, unde
am început o activitate foarte
importantă pentru comuni-
tatea braşoveană şi nu pot să
renunţ. Sunt în Colegiul Di-
rector la Protecţia Copilului,
dar şi în comisia de sănătate
este foarte mult de muncă.
De aceea am hotărât să nu
îmi depun candidatura pen-
tru alegerile parlamentare”,
a precizat Mariana Sebeni. 

La alegerile locale din vară,
Partidul Ecologist s-a clasat
pe locul 3 în preferinţele bra-
şovenilor, după PNL şi PSD,
cu 7,63% din sufragii.  M.S.

Braşovul este pe locul 11 la nivel naţional în privinţa vechimii maşinilor aflate în trafic 

216 panouri electorale în Braşov

Principala poartă de intrare în mu-
nicipiu, Gara Braşov, ar putea fi mo-
dernizată anul viitor. Cu fonduri
europene. Alte 11 gări din judeţul
nostru ar urma să fie reabilitate printr-
un program european al CFR. În urmă
cu mai bine de 30 de ani, Braşovul
avea una dintre cele mai frumoase
gări din ţară. Între timp, aceasta s-a
deteriorat vizibil şi este într-un proces

continuu de degradare. Umezeala a
deteriorat pereţii, iar pe peron sunt
bălţi uriaşe. Gara Braşov a fost inau-
gurată în anul 1962. A mai fost rea-
bilitată în anul 2007, însă de atunci
nu s-a mai făcut nicio modernizare
serioasă. Cu fonduri nerambursabile
ar urma să fie modernizate şi gările
din Stupini, Racoş, Bod, Feldioara,
Racoş, Apaţa şi Caţa.      M.S.

Se reabilitează Gara?

Nr. crt. Zona Nr. panouri [buc.]
1 Promenadă – vis-à-vis Oficiul PTTR 1 8
2 Promenadă – vis-à-vis ARO 8
3 P-ţa. Unirii 8
4 Bd. M. Kogălniceanu – Primăria Noua 8
5 Bd. Gării – Gară CFR 8
6 Bd. Valea Cetăţii – la lac 8
7 Bd. Muncii – Parcul Trandafirilor 8
8 Cap linie troleibuz 31 – Valea Cetăţii 8
9 Valea Cetăţii – blocuri 8

10 Brazilor (Noua – la Alimentară) 8
11 Str. Stejarului – Noua 8
12 Str. Hărmanului (Autogara nr.3) 8
13 Str. Hărmanului (Pasaj Triaj) 8
14 Bd. Saturn – Complex Saturn 8
15 Bd. Saturn – Micşunica 8
16 Str. Carpaţilor – zona Metrom 8
17 Str. Zizinului – Str. Traian 8
18 Calea Bucureşti – parc Berzei 8
19 Calea Bucureşti– Bd. Saturn 8
20 Str. Stadionului – Complex Bartolomeu 8
21 Str. Molnar Janos (Bartolomeu Nord) 8
22 Avangarden 1, 2, 3 8
23 13 Decembrie – Griviţei 8
24 Str. 13 Decembrie – Str. Independenţei 8
25 Str. Olteţ – complex 8
26 Cartier Stupini – Biserică 8
27 Poiana Braşov – parcarea mare 8

Total 216

1. Ilfov
2. Bucureşti 
3. Argeş 
4. Constanţa 
5. Giurgiu
6. Călăraşi,

7. Tulcea,
8. Brăila,
9. Galaţi,
10. Vrancea
11. Braşov 
12. Iaşi

Vârsta parcului auto din România

sursa:
APIA

Tarife noi pentru poliţele RCA

Ecologiştii vor în Parlament



Termoficarea continuă
să le dea bătăi de cap
autorităţilor. La finalul
acestei săptămâni a fost
suspendată semnarea
contractelor între Aso-
ciaţiile de Proprietari şi
Serviciul Public Local de
Termoficare. Procedura
se va relua după finali-
zarea controlului comi-
sarilor de la Protecţia
Consumatorului.

În ultimele zile au fost sem-
nate aproape 200 astfel de
contracte. Viceprimarul Mi-
hai Costel susţine că actualul
serviciu de termoficare a fost
înfiinţat în deplină legalitate,

dar aşteaptă rezul-
tatele controlului
demarat de Protec-
ţia Consumatoru-
lui. 

Sunt bani 
pentru datorii

S ă p t ă m â n a
aceasta, susţine
edilul, se va obţine
şi licenţa de func-
ţionare pentru noul
serviciu de termo-
ficare. „Sperăm ca
până la finalul
acestei săptămâni
să finalizam toate
procedurile. De as-
tăzi am început şi

toate probele de presiune
pentru instalaţii. Ne dorim
ca odată cu finalizarea tu-
turor documentelor, noi să
fim pregătiţi din punct de ve-
dere tehnic să dăm drumul
la apă caldă şi căldură”, a
precizat viceprimarul Mihai
Costel. 

Cea mai arzătoare proble-
mă o reprezintă achitarea da-
toriilor către Tetkron, însă
reprezentanţii Primăriei susţin
că există fonduri pentru aco-
perirea acestor sume, care
ajung la aproape 13 milioane
de lei. 

La sistemul centralizat de
termoficare mai sunt abonate
7.600 de apartamente.  M.S.

LOCAL2016 7
.com

Căldură, după 15 noiembrie

Mihai Costel
viceprimar

preşedinte PMP Braşov

România alocă printre cei mai pu-
ţini bani pentru plata salariilor bu-
getarilor din Uniunea Europeană. Ţări
ca Franţa, Portugalia, Finlanda, Belgia
alocă mult peste 10% din PIB. În pro-
punerea de buget pe 2016, ponderea
cheltuielilor cu salariile bugetarilor
era de 7,7% din PIB.

„PNL spune că este o «crimă po-
litică» ca PSD să crească salariile
personalului din sănătate şi educa-
ţie cu 15%. Li se spune «pomanagii»
celor care vor salarii mai mari. Re-
feritor la creşterea salariilor perso-
nalului din educaţie şi sănătate,
tehnocraţii vorbesc în mod eronat
despre un impact bugetar de 4 mi-
liarde. În realitate, acest impact este
unul contabil şi nu corespunde cu
realitatea economică. Din aceşti 4

miliarde, 42,9%  se întorc la bugetul
de stat contribuţie şi impozit pe ve-
nit. Din ce rămâne: 80% se duc în
consum, 20% rămân la economisire.
Impactul net în final este de 55-60%,
aproximativ 1,8 miliarde de lei, nu
4 miliarde. Aceşti bani reprezintă o
mică parte din creşterea economică

prognozată de Comisia de Prognoză,
pentru anul viitor. Avem prognozate
14 miliarde de lei în plus, venituri
la bugetul de stat. Deci bani la buget
sunt, mai trebuie să existe şi voinţă.
Astăzi, România are cea mai mare
creştere economică din Uniunea Eu-
ropeană datorită politicilor PSD şi
prin munca românilor. Românii au
dreptul să beneficieze de pe urma
muncii lor, pentru a se alătura clasei
de mijloc. Unele din primele măsuri
pe care PSD le va pune în aplicare
este această creştere de salarii cu
15%, pentru ca oamenii care au grijă
de educaţia copiilor noştri şi de să-
nătatea familiilor de români să poa-
tă să facă parte din clasa de mijloc”,
a declarat Marius Dunca, preşedinte
PSD Braşov.

Marius Dunca
preşedintele PSD Braşov

Creşterea cu 15% a salariilor din educaţie 
şi sănătate este o necesitate, nu o pomană

Politicienii, profesori pentru o zi
Politicienii braşoveni, pro-

fesori pentru o zi. Aceştia le
explică studenţilor, din pers -
pectiva lor, tot ce ar trebui să
ştie despre relaţia cu Uniunea
Europeană. Tinerii pot afla
care este importanţa Româ-
niei în actualul context euro-
pean, cum ne influenţează
politica Uniunii Europene şi
cum ar trebui să reacţioneze
politicienii la solicitările co-
misarilor europeni. La sfâr-
şitul săptămânii trecute a fost
rândul purtătorului de cuvânt
al Partidului Naţional Liberal
Braşov, Aurelian Danu. 

Întreaga acţiune face parte
din proiectul Jean Monnet,
realizat de Comisia Europea-
nă, cu scopul de a dezvolta
învăţământul şi cercetarea

academică din domeniul in-
tegrării europene. La Braşov,
proiectul se desfăşoară la Fa-
cultatea de Ştiinţe Economice
şi Administrarea Afacerilor
din cadrul Universităţii Tran-
silvania. Aici funcţionează un
Centru de Excelenţă.

Seminarii săptămânale
„Preocuparea acestui

Centru de Excelenţă este
 studierea provocărilor şi a
perspectivelor integrării eco-
nomice europene în ţările
Europei de Sud Est. În
 cadrul acestui proiect noi de-
rulăm seminarii săptămâ-
nale cu tema integrării
economice europene, care au
ca scop invitarea unor per-
sonalităţi din afară”, a men-

ţionat Ileana Tache, coordo-
natorul Centrului de Exce-
lenţă Jean Monnet. 

„Viitorul Uniunii Euro-
pene este reprezentat de ti-
neri. Am venit să ţin această
prelegere referitor la Agenda
Europa 2020, în care agri-
cultura ecologică, protecţia
mediului, dezvoltarea pro-
gramelor educaţionale,
orientarea şcolară şi profe-
sională a tinerilor, politica
educaţională, toate trebuie
restructurate din temelii”, a
precizat şi Aurelian Danu,
purtătorul de cuvânt al PNL
Braşov. 

Născut în 1888, în Franţa,
Jean Monnet este unul dintre
întemeietorii Uniunii Euro-
pene. EEEEEE   M.S.

Centenarul Vânătorilor 
de Munte la muzeu 

În Casa Sfatului s-a des-
chide expoziţia „Centena-
rul Vânătorilor de Munte”,
organizată de instituţia –
gazdă, Muzeul Judeţean de
Istorie Braşov şi Brigada 2
Vânători de Munte -Sar-
mizegetusa”. Expoziţia a
fost vizitată în avanpremie-
ră, de către ministrul Apă-
rării Naţionale, Mihnea
Motoc şi de oficialii mili-
tari români şi străini, care
au participat la ceremonia-
lul militar şi religios ce a
avut loc în Piaţa Sfatului. 

Expoziţia cuprinde uni-
forme, arme, echipamente

militare, schiuri, fotografii
de epocă şi un exponat rar,
surpriza directorului mu-
zeului, Nicolae Pepene,
pentru vânătorii de munte,
o uniformă a lor, purtată
de Regele Ferdinand I. 

Expoziţia rămâne des-
chisă pentru cei care vor
să vadă obiectele care da-
tează din cel de al doilea
război mondial, dar şi ar-
mele care se foloseau. Vor
avea loc şi proiecţii ori re-
constituiri istorice din pe-
rioada celui de-al doilea
Război Mondial.  

P.P. 

Filarmonica are pian nou
Este oficial! După foarte

mulţi ani de aşteptare, Filar-
monica Braşov are un nou
pian. Asta după ce artiştii in-
stituţiei au folosit acelaşi in-
strument muzical, care
fusese şi el donat Filarmoni-
cii, mai bine de 15 ani. 

Pianul Steinway a fost adus
de la Hamburg, Germania,
şi a fost ales de pianistul Fi-

larmonicii, Horia Mihail.
Pianul, care a fost cumpărat
în luna septembrie, a costat
aproape 720.000 de lei. O
parte din sumă a fost supor-
tată din bugetul local, iar alta
a fost obţinută în urma unui
eveniment caritabil. Acesta
a fost, deja, testat, în sala de
concerte a Filarmonicii. 

M.S.

Vom avea intermodal la Feldioara?
Construcţia intermodalului

feroviar de la Feldioara ar pu-
tea să facă parte din strategia
de dezvoltare teritorială a Ro-
mâniei. Aceasta este în con-
sultare publică până pe
7 decembrie şi prevede, în

special, modernizarea infras-
tructurii de transport, până în
anul 2035. Strategia de dez-
voltare teritorială a României
are ca principal obiectiv îm-
bunătăţirea calităţii vieţii ce-
tăţenilor şi va fi derulat de

Ministerul Dezvoltării Regio-
nale şi Administraţiei Publice. 

PNL va depune un amen-
dament la acest proiect prin
care va cere ca în această stra-
tegie să se introducă şi con-
strucţia intermodalului de la

Feldioara. Varianta actuală a
strategiei de dezvoltare nu
conţine şi intermodalul de la
Feldioara deoarece s-a con-
siderat că nodul intermodal
de la Braşov deserveşte în-
treaga zonă. EEEE  M.S.

Transport pe cablu
mai scump

Noul sezon de iar-
nă va începe cu tari-
fe majorate la
transportul pe cablu
în Poiana Braşov.
Potrivit primarului
George Scripcaru
este vorba de o ajus-
tare de 3%. Ultima
majorare a tarifului
la transportul pe ca-
blu s-a aplicat acum
trei ani, când s-a fă-
cut o corelare cu rata
inflaţiei de atunci. 

Primăria va achi-
ziţiona în următoa-
rea lună şi cinci
tunuri pentru produ-
cerea zăpezii artifi-
ciale. În prezent,
tarifele la transportul
pe cablu din Poiana
Braşov pornesc de la
20 de lei pentru o
călătorie simplă şi
ajung la 1.000 de lei,
pentru un abona-
ment complet pe
zece zile.   M.S.

Bani pentru somaţii
Direcţia Fiscală

Braşov va cheltui
aproape 400.000 lei
pentru a trimite prin
poştă notificări cu
titluri de execuţie.
Se va întâmpla în
noiembrie şi decem-
brie. Direcţiei Fis-
cale Braşov i-au fost
alocaţi aproape
400.000 lei. 

Decizia s-a luat
odată cu rectificarea
bugetu lu i  loca l
 aprobată în ultima
şedinţă de plen a

Consiliului Local
Braşov. O parte din
această sumă va fi
utilizată pentru achi-
ziţionarea de servicii
poştale pentru lunile
noiembrie şi decem-
brie. Mai exact vor
fi trimise către de-
bitori notificări şi a
titluri de execuţie. 

Pe lângă aceşti
bani, alţi 2.000 de
lei au fost solicitaţi
pentru deplasări
 interne, detaşări şi
transferuri. E P.P.



GARSONIERE
⚫ Vând garsonieră în zona Gri-
viţei– Pasaj, Str. Ecaterina Teo-
doroiu, suprafaţă 24 mp, situată
la etajul 2/4, cu îmbunătăţiri ter-
mopan, gresie şi faianţă la baie
şi bucătărie, parchet, uşă meta-
lică, separare de gaz, încălzire
cu convector şi apă caldă cu boi-
ler, preţ 17.900 euro. Telefon:
0741.059.397

APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând apartament cu 2 camere,
confort 1, Astra Calea Bucureşti,
aproape de Spitalul Judeţean, de-
comandat, foarte spaţios aproxi-
mativ 60 mp construiţi, compus
din 2 camere decomandate, bu-
cătărie mare, cămară, hol mare,
construcţie din cărămidă, foarte
călduros, apartamentul se află la
un parter înalt şi are separare de

gaz şi apă, parchet clasic, centrală
termică proprie, termopan inte-
gral, preţ 48.000 euro negociabil.
Telefon: 0731.833.260
⚫ Vând apartament în casă zona
Blumăna, str. Avram Iancu foarte
spaţios 58 mp, situat la parter,
dotat cu centrală termică proprie,
gresie, faianţă, parchet clasic, ter-
mopan la toate geamurile, balcon
deschis tip terasă, curte comună
cu încă 5 familii, acces auto în
curte, preţ 46.500 euro negocia-
bil. Telefon: 0731.833.260
⚫ Vând apartament cu 2 camere
tip studio, Ultracentral Mârzescu

– hotel Ambient, în zonă de case,
la etajul 4/4 complet renovat, do-
tat cu gresie, faianţă, parchet,
termopan integral, amenajat co-
chet şi se vinde mobilat şi utilat,
dispune şi de o gradină comună,
cu vecini liniştiţi, o locuinţă cu
adevărat primitoare. Telefon:
0731.833.260
⚫ Vând apartament nou cu scară
interioară situat în Tractorul 6,

zonă de vile, bloc nou dat în fo-
losinţă în anul 2014. Apartamen-
tul se desfăşoară pe etajul 3 şi

mansardă, jos fiind bucătria şi
un spaţiu de zi, iar la mansardă
sunt 2 camere nedecomandate şi
cu baie. Toate finisajele sunt de
bună calitate, ferestre de tip VE-
LUX în tot apartamentul, supra-
faţa este generoasă, preţul este
39.900 euro. Tel: 0747.771.523
⚫ Vând apartament 2 camere, în
cartierul Astra – Gemenii. Apar-
tamentul dispune de următoarele
dotări: centrală termică proprie,
termopan, balcon închis în ter-
mopan, bloc reabilitat termic,
parchet clasic, preţ 38.000 euro
uşor negociabil. Telefon pentru
detalii 0747.771.523 

APARTAMENTE 3 CAMERE
⚫ Vând apartament cu 3 camere
cartierul NOUA, zona Aqua

Park, confort 1, semidecomandat
cu 2 holuri, balcon la sufragerie
închis în termopan, centrală ter-
mică proprie, gresie, faianţă, par-
chet, aer condiţionat, situat la
etajul 4/4, izolaţie exterioară cu
polistiren. Preţ 48.000 euro ne-
gociabil. Telefon: 0731.833.260
⚫ Vând apartament nou, 3 ca-
mere, confort 1, în Râşnov, car-
tierul rezidenţial TOAMNEI,

construcţie nouă, bloc dat în fo-
losinţă în anul 2011, situat la eta-
jul 1/4, foarte spaţios, are vedere
pe 2 părţi, compus din 2 dormi-
toare şi living, dotat cu gresie,
faianţă, parchet, termopan, are
terasă şi loc de parcare. Preţul
este 41.000 euro. Telefon:
0741.059.397

CASE
⚫ Vând casă 3 camere, bucătă-
rie, cămară, baie, beci, pod, te-
rasă, toate utilităţile, singur în
curte, zona Cuza Vodă – Sitei,
74.000 euro negociabil. Relaţii
la telefon: 0749.881.764
⚫ Vând vilă construcţie nouă în
Tărlungeni zona Târgului auto,
parter + mansardă. Construcţia
este pe structură de lemn (grinzi
de lemn), la parter: living, bucă-
tărie, baie, birou; iar la mansardă:
2 dormitoare, baie, balcon. Casa
dispune de încălzire cu centrală
pe lemne, curent, apă, fosă sep-
tică. Proprietatea este ca o oază
de linişte şi relaxare, pretabil pen-
tru locuit cât şi pentru casă de
vacanţă. Preţ 49.900 euro nego-
ciabil. POSIBILITATE DE
RATE. 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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Imobiliare

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

Telefon: 0765 250 760

7-13 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:
H Str. Gării, nr. 32

intersecţia cu
Hărmanului

H Str. Dacia, nr. 69
H Str. Privighetorii

H Str. Gospodarilor
H Str. Barbu

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

Sediul BraşovTV:
H 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

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!
telefon: 0755.766.707

laxericonsulting@yahoo.com



⚫ Caut tânără sau doamnă pen-
tru curăţenie după o lucrare de
amenajare a unei case, aparta-
ment. Telefon: 0735.768.064 – 
⚫ 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

⚫ Execut zugrăveli case, aparta-
mente, scări de bloc. Caut me-
seriaşi, zugravi serioşi şi cu
experienţă. 0735.768.064

⚫ 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” pres-
tează servicii de diagnosticare şi
reparaţii ale echipamentelor de
tip electrocasnic (FRIGIDE-
RE, MAŞINI DE SPĂLAT,
cuptoare microunde, aspira-
toare, etc), pentru persone fizice
şi so cietăţi comerciale.  
Telefon: 0268.708.946;  Mobil:
0758.107.102. Vă aşteptăm!!

⚫ La Magazinul BAZAR a în-
ceput sezonul REDUCERI-
LOR DE IARNĂ!! Maşini de
spălat, combine frigorifice, us-
cătoare de rufe, frigidere second
hand import Germania, găseşti
acum cu SUPER REDUCERE
la magazinul BAZAR de pe
str. Aurel Vlaicu nr. 4, Braşov
(intersecţia cu Griviţei, lângă Sy-
nevo). VĂ  AŞTEPTĂM  cu o
diversitate mare de produse!!!

⚫ Vând circular pentru tăiat lem-
ne, fier, ladă frigorifică cu 5 sertare,
redresor 12V-24V pentru maşini
şi tractoare, chiuvetă baie 40 lei,
menghină, cărucior pentru persoa-
ne cu handicap, cauciucuri Dacia
şi Matiz. Telefon: 0727.397.937

⚫ Domn ser io s  fă ră  ob l i -
ga ţ i i  cau t  o  doamnă  pen-
t r u  c ă s ă t o r i e .  T e l e fo n :
0727 .397 .937
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Cursuri

Angajări

Servicii

BRIDGE GUARD GROUP

Relaţii suplimentare se pot
obţine la: 0268.328.662

? AGENŢI DE PAZĂ 
? AGENŢI DE INTERVENŢIE

în condiţiile legii 333/2003
? ELECTRICIENI

Angajează:

BRIDGE GUARD GROUP

Relaţii la telefon: 0268.328.662

AGENŢI
SECURITATE

Organizează cursuri
pentru următoarea

calificare:

Conform unui studiu realizat de Poliţia
Română în anul 2015, una din princi-
palele cauze generatoare de accidente
rutiere grave în România este viteza (ex-

cesivă sau neadaptată condiţiilor de
drum). 
La nivelul judeţului Braşov, în primele
9 luni ale anului 2016, aproximativ 31%
din accidentele rutiere grave au fost
produse pe fondul vitezei neadaptate
la condiţiile de drum,
O atitudine preventivă în trafic şi res-
pectarea vitezei legale duce la evitarea
unor situaţii periculoase pentru condu-
cătorul auto şi pasagerii din autoturism.

Pentru a vă deplasa în siguranţă IPJ Braşov vă recomandă:

> Respectaţi viteza legală de circu-
laţie;

> Adaptaţi în permanenţă viteza la con-
diţiile de trafic şi drum;

> Efectuaţi manevra de depăşire numai
după o temeinică asigurare. Renunţaţi
la depăşiri riscante.

> Păstraţi distanţa corespunzătoare în-
tre autovehicule în mers.

> Păstrează distanţa legală în mers faţă
de autovehiculele care rulează în faţă;

> Nu vorbiţi la telefon în timp ce con-
duceţi, concentraţi-vă atenţia asupra
traficului.

> Utilizaţi centura de siguranţă oricât de
scurt ar fi traseul pe care îl parcurgeţi.

> Nu vă grabiţi să ajungeţi la destinaţie
atunci când sunteţi obosiţi.

VITEZA IŢI SCURTEAZĂ VIAŢA!

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

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

Braşov, Str. Nicolae Titulescu nr. 28
Tel.: 268405231 sau 268409719, e-mail – prevenire@bv.politiaromana.ro

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAȘOV
BIROUL DE ANALIZĂ ȘI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

ANGAJEAZĂ
Personal copy-center
• persoană amabilă, responsabilă, 

cu spirit de echipă, cunoştinţe PC

Reprezentant vânzări
• abilităţi de comunicare, cunoştinţe PC
Posibilitatea unor câştiguri mari!

Detalii şi CN la brasov@da-1.ro
Telefon: 0735-47.11.55
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Trupa lui Cornel Ţălnar
va evolua luni în depla-
sare contra formaţiei CS
Mioveni, ocupanta po-
ziţiei a treia în clasa-
ment. Stegarii sunt pe
locul secund în liga a
doua şi îşi doresc să se
întoarcă de la Mioveni
cu punct sau puncte.

FC Braşov a avut un par-
curs foarte bun în acest sezon
în liga a doua şi a pierdut un
singur joc din cele 14 dispu-
tate până acum. Braşovenii
ocupă locul secund în clasa-
ment cu 31 de puncte strânse. 

În ultima rundă, galben-ne-
grii s-au impus pe Tineretului,
cu scorul de 2-0 în jocul cu
Metalul Reşiţa. Stegarii vor
evolua în etapa a 15-a din liga
secundă în deplasare contra
formaţiei CS Mioveni. Trupa
argeşeană a reuşit în runda pre-
cedentă să câştige în deplasare
la Clinceni cu scorul de 4-1 şi
ocupă poziţia a treia a clasa-
mentului cu 28 de puncte. 

Stegarii sunt încrezători
Braşovenii îşi doresc să se

întoarcă neînvinşi de la Mio-

veni. „Ştim că vom avea un
meci greu la Mioveni. Întâl-
nim o echipă bună, care în
acest moment se află la trei
puncte în spatele nostru. Este
un meci decisiv pentru noi,
pentru că în cazul unei vic-

torii ne vom putea distanţa
la şase puncte de locul trei.
La Mioveni este un teren
foarte bun, astfel că vom
avea toate condiţiile să obţi-
nem cele trei puncte puse în
joc. Trebuie să avem atitu-

dine şi dorinţă şi atunci cred
că ne putem întoarce cu trei
puncte din această deplasa-
re. Este adevărat că până
acum am avut ceva probleme
în jocurile din deplasare,
unde nu prea am reuşit să

câştigăm. Sperăm
ca odată cu meciul
de la Mioveni să
începem să câşti-
găm şi în deplasa-
re. Campionatul
cred că se va deci-
de în etapa a doua
din retur, atunci
când vom juca la
Juventus Bucu-
r e ş t i ” ,  a  s p u s
 mijlocaşul galben-
negrilor,  Florin
Răsdan.

Doar Vagner mai
are probleme 

Pentru partida
de  l a  M ioven i ,
Cornel Ţălnar se
va putea baza şi pe
f u n d a ş u l
Mihai Leca, refă-
cut după o acciden-
tare şi pe apărătorul
lateral Cătălin Stan,

care şi-a ispăşit cele două eta-
pe de suspendare. 

Tehnicianul galben-negri-
lor nu se va putea baza la par-
tida de luni pe Alexandru
Vagner a cărui accidentare a
recidivat. 

„E bine că am scăpat de
problemele de lot. Aproape
toţi jucătorii sunt apţi, mai
puţin Vagner. Acest meci de
la Mioveni este foarte im-
portant pentru noi. Dacă
vom reuşi să obţinem un re-
zultat pozitiv în acest meci,
ne-am distanţa faţă de ur-
măritoare. Campionatul
este lung, mai sunt foarte
multe puncte puse în joc,
dar meciul de la Mioveni
este unul aparte. Mergem să
facem un meci bun şi să nu
pierdem la Mioveni. Dacă
vom câştiga va fi extraor-
dinar. Cei de la Mioveni au
avut rezultate bune în ultima
perioadă şi au ajuns pe locul
al treilea. I-am urmărit, au
echipă bună care joacă de
doi ani împreună. Am vorbit
şi cu Cătălin Stan, care mi-a
dat mai multe informaţii
despre punctele lor forte, dar
şi despre punctele lor mai
slabe”, a spus antrenorul for-
maţiei braşovene, Cornel
Ţălnar. 

Jocul dintre Dacia Mioveni
şi FC Braşov se va disputa
luni cu începere de la ora
18.00.

Vor trei puncte de la Mioveni

Echipa de handbal feminin
Corona Braşov va juca în
runda a noua a ligii naţionale
în deplasare la Slobozia. Fe-
tele conduse de Mariana Târ-
că şi Dumitru Berbece sunt
obligate să câştige toate punc-
tele puse în joc pentru a ieşi
din pasa proastă pe care o tra-
versează. 

Corona a ajuns pe locul
şapte al clasamentului cu 13
puncte acumulate în primele
opt runde ale campionatului.
Braşovencele trag din greu la
antrenamente pentru a obţine
primul succes după şase jo-
curi în care nu au simţit gustul
victoriei. 

Formaţia din Slobozia are
o singură victorie şi două re-
zultate de egalitate în primele
opt meciuri din campionat şi
ocupă poziţia a 11-a în Liga
Naţională. 

Hotea şi compania sunt
obligate să se impună la Slo-
bozia. „Ştim că nu va fi un
joc uşor la Slobozia, dar noi
trebuie să intrăm în teren de-
cise să luăm puncte. Avem
mare nevoie de ele, pentru că
trebuie să ieşim din pasa asta
prin care trecem. Ba mai
mult avem obiectiv 9 puncte
în următoarele trei jocuri.
Asta nu trebuie să apese prea
tare pe umerii noştri, pentru

că, până la
urmă aceasta
este datoria
noastră, să lup-
tăm meci de
meci pentru toa-
te punctele puse
în joc”, a decla-
rat antrenoarea
Coronei, Maria-
na Târcă (foto).
Tehnicienii for-
maţiei braşovene
nu se vor putea
baza la jocul de la Slobozia
pe Ani Mîrcă, Andreea Pri-
copi, Carmen Cartaş, Laura
Chiper şi Daniela Corbean,
toate accidentate şi pe Cami

Hotea care este suspendată. 
Partida dintre CSM Unirea

Slobozia şi Corona Braşov se
va disputa luni de la ora
19.00.

FC Braşov se află în faţa unui nou meci dificil în liga a doua

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

Echipele ce reprezintă Braşovul
în seria 1 din Liga a treia au avut
din nou parte de un weekend bun.
Băieţii de la Olimpic Cetate Râşnov,
conduşi de Dan Bona, au reuşit să
obţină un punct din deplasarea de
la Vaslui. Râşnovenii au terminat
la egalitate, scor 0-0 jocul cu At-
letico. Tot în runda a 11-a, AFC
Hărman s-a impus pe teren propriu
în disputa cu Avântul Valea Mă-

rului cu scorul de 5-0. Veteranul
Florin Stângă a reuşit o dublă, iar
Boţia, Avram şi Pasăre şi-au trecut
şi ei numele pe lista marcatorilor. 

În urma acestor rezultate, Hăr-
manul este pe poziţia secundă a
clasamentului cu 25 de puncte, la
o lungime distanţă de liderul din
Miercurea Ciuc. Olimpic Cetate
Râşnov este pe poziţia a zecea a
ierarhiei cu 12 puncte. 

„Una manita” la Hărman

„Olimpicele” îşi păstrează in-
vincibilitatea pe teren propriu şi
după meciul disputat sâmbătă
în compania foramţiei CSBT Ale-
xandria. 

Olimpia CSU Braşov a câştigat
partida din etapa a opta a Ligii Na-
ţionale cu scorul de 78-67 (28-20,
18-17, 13-16, 19-14). 

Pesovic şi compania au dominat
jocul cu fetele de la Alexandria de
la un capăt la celălalt şi în niciun
moment nu s-a pus problema
echipei învingătoare. Kristina Hig-
gins a terminat din nou în dou-
ble-double cu 18 puncte înscrise
şi 16 recuperări reuşite. Pentru

trupa de sub Tâmpa au mai înscris
Houser 20 de puncte, Webb 17,
Pesovic şi Crăciun câte 9 puncte şi
Dora Ardelean 5 puncte. 

De partea cealaltă, fosta „olim-
pică” Bartee a reuşit 16 puncte şi
13 recuperări fiind cea mai bună
jucătoare a trupei din Alexandria.  

Un moment emoţionant a avut
loc la începutul partidei, când
maestrul  emerit  al  sportului,
domnul Gheorghe Ferariu a efec-
tuat aruncarea de început a me-
ciului.  

Olimpia CSU Braşov a acumulat
14 puncte în clasament şi se află
pe poziţia a patra a clasamentului. 

Victorie clară 
pentru „olimpice” Obligate să câştige

Conducerea clubului Coro-
na a demarat negocierile cu
jucătoarele echipei de hand -
bal pentru prelungirea înţele-
gerilor scadente în această
vară. Laura Chiper şi-a pre-
lungit contractul până în

2019, iar Andreea Pricopi
până în 2018, cu opţiune de
prelungire pe încă un an.

„Am demarat negocierile
cu toate jucătoarele. Fetele şi-
au exprimat dorinţa de a con-
tinua la Braşov, pentru că au

văzut că aici există stabilitate,
există continuitate şi ne dorim
performanţă. Ne bucurăm că
Laura Chiper, jucătoare de
echipa naţională, a semnat
deja prelungirea. Şi Andreea
Pricopi a parafat un nou con-

tract. Am discutat şi cu cele-
lalte fete şi au mai rămas de
pus la punct doar chestiuni
tehnice. În principiu fetele vor
să rămână la Corona”, a de-
clarat preşedintele grupării bra-
şovene, Liviu Dragomir. 

Chiper şi Pricopi au semnat contracte noi

.com
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Într-o zi, m-am trezit că-i mulţumesc lui Dumnezeu
că nu sunt mai prost decât sunt! Sau de cât am fost...
de prost. Prostia este omenească şi face parte din
experimentul uman în care vieţuim. Noi vieţuim în
sacru şi în profan. A fi prost nu e o virtute, dar nici
un defect prea mare, nevindecabil. Cu condiţia să te
trezeşti, să te prinzi că eşti prost şi, ca în bancul
acela... „te-ai prins?”... „acum, dă-ţi drumul!”...
Pentru unii prostia e un păcat. Şi este. Pentru că pă-
catul este greşeală. Iar greşeala este îndreptabilă.
Ca în „Tatăl Nostru”... „ne iartă greşelile, cum şi noi
(trebuie să!) să iertăm greşelile greşiţilor noştri”...
Mulţumirea mea către Tatăl Divin, când mi-am dat
seama, per ansamblu, că aş fi putut fi mult mai prost
decât sunt, suna aşa: „Mulţumesc, Doamne, că nu
am fost mai prost decât am fost şi că nu sunt mai
prost decât sunt!”. 

Prima dată, am meditat asupra acestui aspect,
după „căderea comunismului”! Sună cumva a căderea
îngerilor sau căderea în păcat... Dar atunci n-am în-
ţeles-o aşa. Într-un interviu, când voiam să mă fac
politician de vremuri noi, altfel decât am fost poate
fără de voia mea politician de vremuri vechi, am răs-
puns că „pe mine, în 1957, când am venit pe lumea
asta, mama nu m-a întrebat dacă vreau să mă nasc
în comunism sau dincolo de Zidul Berlinului...”. Ime-

diat „după Revoluţie”, ba chiar şi în timpul acesteia,
înflăcărat de cele citite prin cărţi şi exagerarea isto-
riografică a unor astfel de evenimente, gen 1789,
Revoluţia Franceză, 1917, Revoluţia Rusă (în fond
lovituri de palat, răsturnări de „orânduiri”, după sce-
narii bine elaborate şi bine susţinute financiar, militar
şi chiar „popular”, prin manipularea maselor), m-am
apucat să scriu la un jurnal şi un fel de memorii re-
cente, intitulat „Amintirile unui prost”... N-am con-
tinuat prea mult, dar acum aş modifica puţin titlul,
cu „Amintirile unui fost prost”... 

Deşi nu m-am lecuit nici după aceea. Poate, acum,
trezit, voi înţelege mai bine de ce am mai fost şi după
aceea prost cu „P” mare. Dar probabil că nu aveam
de ales. Un prost cu vot. Deci părtaş la prostiile co-
lective. Scriu asta cu puţin timp înainte de declanşarea
campaniei electorale pentru alegerile parlamentare,
unde probabil că voi continua să fiu mai mult sau
mai puţin prost... 

Dar analiza mea voia să ducă, de fapt, în altă parte.
La U.E.uropenism, ca un fel de heirupism, cum a fost
şi în comunism... Vom face şi vom drege, idealuri în-
flăcărate, Nea Nicu ne-a dus în pisc, acum în pisc ne
duce... Europa atlantică. Bogaţii Europei şi ai Lumii ne
vor în continuare sclavi. Iar noi am acceptat şi acceptăm
de bună voie această sclavie. Din păcate. Şi nu văd

lider politic român care să merite votul meu acum!
 Atlanţii, din pământul pe care m-am născut şi eu, în-
temeietorii Europei de azi atât de mândră de sine
depun mărturie prin urmele lăsate că am fost aici lea-
gănul civilizaţiei europene, acum 8-10.000 de ani, Va-
ticanul şi Pentagonul ştiu că-i aşa, avem energii şi
bogăţii importante, dar ne lăsăm jefuiţi în continuare... 

Eu am fost, în prostia mea, pro-european. Şi nu
mi-am schimbat opţiunea, dar nu pentru că Europa
ar aparţine în exclusivitate „clubului” U.E.ist, ci pentru
că eu sunt european şi aparţin Europei, ca român.
Iar istoric vorbind, ţara noastră a făcut enorm pentru
această Europă. Lichelele care ne conduc habar n-au
de niciunele. Se tot vorbeşte despre euroscepticism
şi eurosceptici, mai ales după Brexit, când Anglia
şi-a dat seama că visul german, după ce a pacificat
cu Franţa, este pe cale de a se înfăptui „sub al treilea
Reich”... Eu, unul, recunosc că am fost doar... euronaiv.
În sensul că eu am crezut în idealul politic european,
sincer şi adevărat. Ce se întâmplă acum cu ţări ca
România, care şi-au abandonat suveranitatea sub
platoşa altor interese, nu este idealul european al
naţiunilor înfrăţite. Este o şmecherie prin care bogăţiile
şi resursele noastre sunt prăduite şi împiedicate să
se dezvolte. Euronaivitatea încă mai dăinuie, dar eu,
unul, mulţumesc lui Dumnezeu, că nu mai sunt la
fel de prost cum am fost...

Ion Mânzală

Berbec
(21.03 – 19.04) 
Iubire. Vă bazaţi pe ajutorul partenerului
dv. de cuplu, care încă vă susţine.
Sănătate. Nerăbdarea şi starea de ner-
vozitate sunt mult accentuate în prezenţa
şefilor.
Bani. Aveţi tot interesul să munciţi şi mai
mult, chiar şi în afara serviciului, pentru
că banii vor veni cândva.
Taur (20.04 – 20.05)
Iubire. Relaţiile sentimentale, ce până
acum v-au oferit o oază de linişte, devin
din ce în ce mai stresante.
Sănătate. Sunteţi dispuşi să vă distraţi
mai mult, să vă bucuraţi de viaţă.
Bani. Atenţie la bani, pentru că sunteţi
pe cale să faceţi o greşeală.
Gemeni (21.05 – 21.06)
Iubire. Excludeţi orice fel de întâlniri,
fiind hiperocupat. 
Sănătate. Pentru nativii care fac excese,
există pericolul unei indispoziţii biliare.
Bani. Vă preocupă în cel mai înalt grad
renovarea casei în care locuiţi.
Rac (22.06 – 22.07)
Iubire. Înainte de toate, este necesar să
aveţi acasă asigurată o atmosferă sen-
timentală calmă!
Sănătate. Plănuiţi împreună cu prietenii
lungi călătorii ca să găsiţi leacuri minune
pentru imunitatea dv. din ce în ce mai
firavă.
Bani. Banii vin greu şi se duc repede.
Leu (23.07 – 22.08)
Iubire. Prietenii vă atrag atenţia că par-
tenerul dv. de cuplu întârzie sau uită să
mai apară şi afirmaţiile lor binevoitoare
vă cam enervează.
Sănătate. Cu cât veţi dormi mai puţin,
cu atât vor apărea noi probleme de să-
nătate.
Bani. Banii sunt pe sponci, pentru că v-
aţi bazat pe un anumit contract, care
acum se termină brusc.
Fecioară (23.08 – 22.09)
Iubire. Seniorii zodiei sunt în primejdie
de a se îndrăgosti de o persoană răuvoi-
toare şi infidelă.
Sănătate. Este posibil ca deplasările lungi
să vă afecteze din nou starea de sănă-
tate.

Bani. Planul dv. financiar nu este prea
fericit, datoriile vă apasă şi încă re-
simţiţi criza economică „personală”.
Balanţă (23.09 – 23.10)

Iubire. Sunteţi luat prin surprindere
de propunerile amoroase ale colegilor

şi de şansele ce continuă să apară.
Sănătate. Starea de oboseală generală
se va instala din nou de miercuri.
Bani. Apar griji majore din cauza resur-
selor precare, dar exageraţi.
Scorpion (24.10 – 22.11)
Iubire. Sunteţi din ce în ce mai orgolios
şi pretenţios, îndeosebi cu persoana iu-
bită, care vă adoră.
Sănătate. Nu veţi reuşi să vă întăriţi im-
unitatea, cu toate că doriţi din tot sufletul
să vă bucuraţi de sănătate deplină.
Bani. Munciţi foarte mult, destul de bine
motivat, pentru că la capătul eforturilor
vă aşteaptă o recompensă.
Săgetător (23.11 – 21.12)
Iubire. Excludeţi intenţionat orice formă
de divertisment. Aveţi un program atât
de încărcat, încât uitaţi de iubire.
Sănătate. Pericolul va apărea imediat ce
veţi renunţa la tratamente, în cazul în
care suferiţi de boli cronice.
Bani. Aveţi nevoie de mulţi bani şi apare
tendinţa de a privi totul în negru, lamen-
tându-vă pe marginea „sărăciei” dv.
Capricorn (22.12 – 20.01)
Iubire. Sunt avantajaţi nativii care au un
partener stabil şi o familie unită. Deveniţi
conştient că v-aţi neglijat partenerul de
cuplu.
Sănătate. Este posibilă apariţia sensibi-
lităţii la nivelul plămânilor, rinichilor sau
ochilor.
Bani. Deciziile referitoare la bani conţin
o oarecare doză de risc.
Vărsător (21.01 – 19.02)
Iubire. Partenerul de cuplu nu are cum
să vă înţeleagă şi pot apărea conflicte
de durată.
Sănătate. Nu trebuie să renunţaţi în ni-
ciun caz la tratamente.
Bani. Planul financiar e destul de pro-
miţător, chiar dacă nu se poate vorbi de
bani mulţi.
Peşti (20.02 – 20.03)
Iubire. Prea sensibili, în cazul în care vă
sunt criticate deciziile şi partenerul de
cuplu, aveţi reacţii exagerate.
Sănătate. Întregul interval, vă păstraţi
intactă credinţa că nu puteţi fi atins de
nicio boală.
Bani. Faceţi planuri financiare de viitor,
dar aveţi grijă să nu vindeţi iar blana ur-
sului din pădure!

ZODIAC

Tableta de cap
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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

9 1 2 5 8
6 5 8 7

6 1
3 8 4 2 6

8 6
1 6 9 5 8
5 1
7 5 1 4
9 2 3 7 8

Dezvoltarea Braşovului
Un spital regional, au-
tostradă dar şi aeroport
am putea avea funcţio-
nale în Braşov până în
anul 2020, spune Remus
Borza, candidatul ALDE
la Camera Deputaţilor. 

Braşovul este situat în cen-
trul României, iar statistica
arată că în judeţul nostru
ajung de 10 ori mai mulţi tu-
rişti decât pe litoral. Când
vine însă vorba despre depla-
sare... situaţia lasă de dorit.
Remus Borza este de părere
că un buget bine gestionat
permite ca până în 2020 să
avem şi aeroport, dar şi au-
tostradă 

„Turiştii din România şi
mai ales turiştii străini re-
clamă acest minim de civili-

zaţie într-o ţară europeană
din 2016. Să avem fie calea

aeriană, fie calea terestră pe
autostradă sau cu un tren ra-

pid. Sper că şi acest lucru să
se realizeze în următorul in-
terval de timp 3 – 4 ani. Şi
nu aş susţine neapărată o au-
tostradă pentru că înseamnă
mulţi bani şi mult timp de
realizare a investiţiilor şi a
lucrărilor. Un drum expres
sau un alt drum care să fie
paralel cu DN 1 şi atunci ac-
tualul DN 1să rămână pe un
sens şi încă un drum cu
2 benzi pe celălalt sens ar re-
zolva problema traficului
dintre Bucureşti şi Braşov şi
conexiunile cu celelalte seg-
mente”, a declarat Remus
Borza – ALDE Braşov. Can-
didatul ALDE la Camera De-
putaţilor mai spune că la
Braşov ar trebui un spital care
să răspundă în timp real ori-
cărui tip de solicitare. &P.P.

Angajări în spitalele din Braşov
Se fac angajări în spitalele din Braşov. La

Spitalul Judeţean de exemplu de caută nu mai
puţin de 58 de asistenţi medicali. Sunt posturi
disponibile la Maternitate, dar şi la Spitalul de
Copii. În luna noiembrie la Spitalul Clinic Ju-
deţean va fi organizat concurs pentru angajarea
a 56 de asistenţi medicali în medicină generală
şi 2 asistenţi medicali laborator clinic. În privinţa
asistenţilor medicină generală, locurile sunt
atât pentru cei cu studii postliceale, cât şi pentru
cei cu facultate în domeniu. Cei interesaţi pot
depune dosarele până în pe 9 noiembrie, iar
proba scrisă este programată în 16 noiembrie.
Interviul va avea loc în 18 noiembrie, iar rezul-
tatele vor fi afişate în 21 noiembrie. 

Spitalul mai are vacante şi două posturi pen-
tru fiziokinetoterapeuţi, pentru care concursul
se organizează în 23 noiembrie, dar dosarele

de înscriere trebuie depuse până în 16 noiem-
brie. Mai este vacant un post de inginer şi un
alt post de auditor grad II, concursurile fiind
organizate în 21 respectiv 22 noiembrie. 

Şi Spitalul de Copii va organiza, în luna no-
iembrie, concurs pentru ocuparea a 3 posturi
de asistenţi medicali, pe diverse secţii. Cei in-
teresaţi trebuie să depună dosarele până pe
15 noiembrie, urmând să susţină proba scrisă
în 23 noiembrie, iar interviul, în 25 noiembrie. 

La Maternitate sunt disponibile un post de
medic ATI şi un economist. Cei care vor să se
înscrie pentru postul de medic vor susţine exa-
menele în 11 şi 12 ianuarie 2017, dar dosarele
trebuie să le depună până în 11 noiembrie.
Pentru economist, dosarele se depun până pe15
noiembrie, iar proba scrisă va avea loc în 24
noiembrie şi interviul, în 28 noiembrie. A.C.

Partidul Naţional Liberal
susţine adoptarea Ordo-
nanţei de Urgenţă prin care
salariile din Educaţie şi Să-
nătate se vor majora cu
15% chiar de la 1 ianuarie
2017, însă numai în forma
aprobată de Guvern. Libe-
ralii cred că amendamen-
tele aduse de Partidul Social
Democrat la această lege
încalcă Constituţia Româ-
niei. Deputaţii din comisiile
de buget şi muncă au adop-
tat mai multe amenda-
mente la această lege. 

Actul normativ prevede
majorări de salarii pentru
angajaţii Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate,
personalul din învăţă-
mânt, dar şi alte sporuri
care vor fi acordate medi-
cilor. Deputatul liberal Ga-
briel Andronache spune că
PNL va susţine majorarea
salariilor, dar în forma pro-
pusă de Guvern. Aceste
măriri salariale reprezintă
un efort financiar de 4 mi-
liarde de lei anual de la
bugetul de stat.   M.S

Salarii mai mari în
educaţie şi sănătate

Remus Borza
candidatul ALDE la Camera Deputaţilor

U.E.ISM, HEIRUPISM, EURONAIVITATE... PROSTIE...
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Revolta anticomunistă
de la Braşov, din 15 No-
iembrie 1987, a fost eve-
nimentul politic major
care a anunţat prăbuşi-
rea iminentă a comunis-
mului în România. 

Revolta s-a declanşat la Întreprin-
derea de Autocamioane Braşov, printr-
o grevă începută în data de 14
noiembrie, noaptea, la schimbul III şi
continuată a doua zi dimineaţă cu un
marş, până în centrul oraşului, în faţa
Comitetului Judeţean al Partidului Co-
munist Român. Refuzul autorităţilor
comuniste de a dialoga cu demons-
tranţii a provocat luarea cu asalt a se-
diului comunist de către mulţimea
adunată. Portretul dictatorului Ceau-
şescu a fost doborât de pe frontispiciul
clădirii şi incendiat. Au urmat inter-
venţia brutală a trupelor speciale de
securitate, arestările, torturile etc.
După ce iniţial se anunţase pedeapsa

capitală pentru muncitorii arestaţi,
sub presiunea opiniei publice mon-
diale, comuniştii au revenit asupra
hotărârii lor, deportând, în urma unui
proces înscenat, un număr de 61 de
muncitori şi schimbând locurile de
muncă ale altor 27 de persoane dintre
cele peste 300 arestate şi anchetate
în sediile Miliţiei şi Securităţii din Bra-
şov şi Bucureşti. 

Acum, după 29 de ani, Asociaţia
15 Noiembrie 1987 încearcă să men-
ţină vie amintirea acelor clipe prin
două manifestări. Sâmbătă, 12 No-
iembrie 2016 se va desfăşura Crosul

15 Noiembrie devenit tradiţie,
ajuns la ediţia numărul 27 şi pe
15 noiembrie 2016 se va oficia o
slujbă de pomenire şi se vor depune
coroane la Monumentul ridicat în
faţa Spitalului Judeţean Braşov. 

Crosul care se va desfăşura sâm-
bătă 12 noiembrie va urma traseul
parcurs de manifestanţi în 1987:
Uzina Român–Calea Bucureşti–

Spitalul Judeţean Braşov–Bulevardul
15 Noiembrie–Teatrul Sică Alexan-
drescu–Prefectură. 

Sunt aşteptaţi la cros toţi braşovenii
care vor să alerge, se vor oferi premii
pe diferite categorii de vârstă şi este
un bun prilej să facem sport şi să ne
amintim de curajul braşovenilor care
s-au ridicat împotriva regimului com-
munist. 

Înscrieri se fac la locul de start (Uzina
Roman-strada Poienelor) începând
cu ora 9. Traseul are o lungime de 6
km şi este unul uşor pentru amatorii
de alergare. 

.com

Se împlinesc 29 de ani de la revolta
anticomunistă din 15 Noiembrie 1987

Lucrez în domeniul fondurilor eu-
ropene despre 12 ani şi am constatat
că cel mai bine sunt folosite când spri-
jină afacerile aflate la început de drum.
De aceea susţin deschis măsurile pen-
tru antreprenoriat propuse de PSD în
pachetul START UP ce va fi aplicat de
viitorul guvern social democrat.

Am derulat proiecte europene mari
de sprijin pentru întreprinzători şi am
lucrat cu aproape 900 de antreprenori
la început de drum. La vremea aveam
dreptul să oferim, cu ajutorul fondu-
rilor europene obţinute, doar cursuri,

mentorat şi
consiliere.

Era, evi-
d e n t ,
t o t a l
insu-
f i -

cient.
C a m
10%
d i n

cursanţii noştrii au pornit efectiv afa-
cerea dorită. Oricum, eu îi promovez
de fiecare data. Majoritatea micilor
lor afaceri sunt în domeniul serviciilor,
de exemplu cabinet stomatologic, ca-
tering, cafenea, design vestimentar.

În 2015, Guvernul social-demo-
crat, din care am făcut parte ca şi se-
cretar de stat al Ministerului Fondurilor
Europene, lansa o linie de finanţare
nerambursabilă – pilot, cu un bu-
get de 100 milioane de euro, nu-
mită România Start Up. Prin acest
program am maximizat pentru prima
dată fondurile europene generoase
pentru zona de resurse umane direc-
ţionând-o către persoanele cu iniţia-
tivă în afaceri aflate la început
de drum. Concret, prin POSDRU Ro-
mania Start Up, organizaţii antrepre-
noriale din România au putut
oferi beneficiarilor nu doar cur-
suri ci şi granturi de 25.000
euro pentru demararea
afacerii.

Colaborez şi acum cu beneficiari ai
acestei linii de finanţare şi văd cât de
util a fost acest program şi ce antre-
prenori cu vocaţie a ajuns să susţină.

Ştiu şi ce alte măsuri sunt necesare
pentru a ajuta antreprenorii să supra-
vieţuiască cu bine primilor ani pe pia-
ţă.

În 2016, prin programul de gu-
vernare, PSD propune un pachet
ambiţios de măsuri, iar unele acoperă
exact nevoile exemplificate mai sus:
* crearea a minim un incubator de

afaceri în fiecare judeţ al României
* un program naţional puternic şi

unitar de granturi care să susţină
anual 10.000 de noi afaceri cu
o sumă de maxim 200.000 lei / pro-
iect. Programul va reuni toate sur-
sele de finanţare, disparate şi
ascunse până acum, şi va avea pro-
cedure simple şi unitare de acce-
sare, indiferent că fondurile vin din
buget european sau naţional. 

Roxana Mînzatu
Expert fonduri nerambursabile,

candidat PSD 
la Camera Deputaţilor

START UP: un program naţional puternic
pentru antreprenorii la început de drum

Află mai multe despre progra-
mul de guvernare al PSD pe
www.indraznestesacrezi.ro
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Dacă vă gândiţi să achiziţionaţi draperii
noi pentru casa dumneavoastră trebuie să
luaţi în considerare draperiile Black Out.

Black Out este un material care are o
ţesătură foarte densă, fabricată cu o teh-
nologie specială, complet opacă şi care nu
permite nici pătrunderea căldurii în încă-
pere. Caracterul său extraordinar este dat
de modul de fabricaţie: între două fire este
strecurat şi un fir negru. 

De asemenea, datorită densităţii şi opa-
cităţii lor, draperiile confecţionate din acest

tip de material au ca-
pacitatea de a izola în-
căperea de zgomotul
din exterior cu până la
40% şi de a reduce
costurile pentru ener-
gie, deoarece în tim-
pul iernii captează
căldura în interior, iar
în sezonul de vară nu
o lasă să pătrundă în
locuinţă păstrând o
temperatură conforta-
bilă. 

În Braşov în maga-
zinele  Jeorjette puteţi
găsi o varietate impre-
sionantă de draperii
black out cu design
plăcut sau într-o sin-
gură culoare. De ase-
menea, puteţi alege o
perdea transparentă
care să se asorteze
perfect cu draperiile
Black Out.

Draperiile Black Out


