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Braşovenii sunt aşteptaţi la urne, în cea de a doua
duminică a lunii decembrie, pentru alegerea noilor
senatori şi deputaţi. Votul fiecărui braşovean con-
tează. Braşov TV se implică! Implică-te şi tu!
VOTEAZĂ pe 11 decembrie! „Nu mă pozaţi,
dar ascultaţi ce vă spun! Pe vremea comuniştilor
stăteam la coadă şi în ziua votului, nu doar la
carne şi la portocale. Oamenii mergeau la vot
şi de frică, puteau să apară urmări... Noi, acum,
trebuie să dăm dovadă de responsabilitate.
Atunci nu se punea problema câştigătorului.
Era o formalitate. Acum însă, e altceva. E bine
ce faceţi voi, că îndemnaţi oamenii să meargă
la secţiile de votare. Mă alătur şi eu demersului
vostru. Nu sunt obligat, dar sunt responsabil.
Eu, cu voia lui Dumnezeu, nu am lipsit niciodată
de la vot! Vă arăt buletinul!” a explicat, pentru
BraşovTV.com, nenea Ion, un bătrân de 76 de
ani din comuna Cristian. ''''''  pag. 3

Pe 11 decembrie,

15.000
TIRAJUL EDIŢIEI:

Tinerii sunt viitorul, să-i sprijinim!

Tinerii trebuie să aibă șansa de a
face parte din clasa de mijloc. Numai
așa nu vor mai fi nevoiți să plece, iar
cei plecați, vor putea să revină acasă. 

PSD propune măsuri concrete, via-
bile, care oferă stabilitate și perspective
tinerilor. Prin programul „Primul Sa-
lariu” garantăm tinerilor cu studii su-
perioare, un salariu de încadrare de
2.500 de lei brut cel puțin în primii trei

ani de muncă, iar pentru cei care îi an-
gajează subvenționare a 50% din chel-
tuielile angajatorului în cei trei ani, cu
condiția de a-i ține angajați cinci ani.
Învățăm tinerii o meserie prin Progra-
me pentru tineri pentru însușirea unei
profesii: pentru ucenicie, tinerii între
16 și 24 de ani, programe de ucenicie
pentru învățarea unei meserii, iar pen-
tru absolvenții de studii superioare
între 20 și 24 de ani, programe de stagii
de experiență profesională. Stimulăm
antreprenoriatul în rândul tinerilor,
prin programul „România start-up na-
tion”, o schemă de ajutor de stat pentru
start-up-uri: în fiecare an cel puțin
10.000 de start-up-uri, schema de aju-
tor, grant 100%, până la 200.000 de
lei. Asigurăm tuturor acces la educație
– sprijin de 250 de lei pe lună pentru
continuarea studiilor de către tinerii
din familiile sărace, potențiali benefi-

ciari 270 de mii de elevi, cost 180 de
milioane de euro. Este esențial să ex-
tindem programul Erasmus, cu scopul
de a face schimb de bune practici între
antreprenorii europeni, impactul e ne-
semnificativ, 3 milioane de lei. 

În plus, trebuie să găsim o soluție
pentru tariful RCA – un tânăr sub 25 de
ani trebuie să plătească aproape dublu
polița RCA față de un om care este
peste 60 de ani. Cum argumentează
ei că un tânăr sub 25 de ani prezintă
un risc mai mare de accident față de
un om în vârstă – pe care îl respectăm
– care poate avea 90 de ani? De ce? 

Să fim corecți, să fie echitate și să
oferim un viitor mai bun fiecărui român
– acesta este obiectivul meu.
Îndrăznește să crezi în România!

Marius Dunca 
Președinte PSD Brașov

Candidat PSD pentru Senat

Comandat de PSD, executat de SC BRAŞOVUL TĂU SRL, tiraj 5.000 de exemplare, Cod Unic AEP 11160007

BraşovTV se implică!
Implică-te și TU!

VOTEAZĂ!

Marius Dunca 
Președinte PSD Brașov

Candidat PSD pentru Senat
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Piaţa IT a scăzut cu 15%, în tri-
mestrul al treilea din 2016. Cel
puţin asta arată un studiu realizat
recent care confirmă că piaţa de
IT din România a înregistrat vân-
zări mai mici comparativ cu ace-
iaşi perioadă din 2015.  

Trei dintre cele mai importante
segmente ale sectorului, respectiv
desktop-urile, calculatoarele por-

tabile şi tabletele au continuat
să scadă comparativ cu al treilea
trimestru al anului 2015. 

Piaţa de IT din România a în-
registrat vânzări de 92 de milioa-
ne de euro în cel de-al treilea
trimestru din acest an, scăzând
cu aproape 15% faţă de aceeaşi
perioadă a anului precedent. 

R.I.

Mai puţine vânzări 
pe piaţa IT

Pentru prima dată în România
vor putea fi amenajate destinaţii
ecoturistice. Asta după ce au fost
alocate 20 de milioane de lei pen-
tru acest domeniu. Programul ECO
– Turism a fost lansat la începutul
acestei săptămâni de Ministerul
Mediului, Apelor şi Pădurilor.
Acesta va avea o finanţare de 20
de milioane de lei. 

Programul se va desfăşura pen-
tru prima dată în România şi prin
intermediul acestuia vor putea fi
finanţate lucrări pentru amena-
jarea şi promovarea destinaţiilor
eco-turistice, cum ar fi realizarea
infrastructurii de acces nemoto-
rizat sau realizarea de puncte de
informare turistică şi protecţia
mediului.                                      R.I.

ECO – Turism în România

Şoferii ar putea achita din
decembrie rovinieta online.
Şi alte taxe vor fi achitate pe
internet, asta după ce un nou
sistem informatic va fi pus
la punct de către autorităţi. 

Compania Naţională de
Administrare a Infrastruc-
turii Rutiere are în vedere
punerea în producţie a unui
portal web, unde utilizatorii
vor putea achita atât rovi-
nieta, cât şi tariful de trecere

de la Feteşti - Cernavodă,
începând cu luna decembrie
a acestui an, portal prin in-
termediul căruia vor putea
fi efectuate plăţi cu cardul
bancar. 

Portalul reprezintă aceeaşi
platformă dezvoltată la
 implementarea sistemului in-
formatic de emitere, gestiu-
ne, monitorizare şi control al
rovinietei în anul 2010. 

R.I.

Rovinietă online S-au stabilit preţurile RCA
Noile tarife RCA intră în

vigoare pe 18 noiembrie. Ti-
nerii cu maşini puternice vor
plăti cele mai scumpe poliţe
RCA, iar persoanele de 60
de ani, care conduc maşini
cu capacitate cilindrică cu-
prinsă între 1,2 şi 1,4 litri,
cele mai mici poliţe. 

Hotărârea de Guvern pri-
vind noile tarife maxime ale
RCA, care nu vor putea fi
majorate de firmele de asi-

gurare timp de şase luni va
intra în vigoare la data de
18 noiembrie, potrivit textu-
lui de lege. Dacă nu vor res-
pecta această prevedere,
firmele de asigurare riscă
amenzi de până la 50.000 de
lei. Cea mai mică poliţă
RCA pentru un autoturism
va fi de 541 de lei pe an, iar
cea mai mare de 3.087 de
lei. Cel mai mult vor plăti ti-
nerii cu maşini puternice. R.I.

Este probabil un vis al
multor familii, dar care
s-ar putea realiza în
curând. 

Ministerul Dezvoltării re-
gionale doreşte să optimizeze
programul şi să introducă
această facilitate.  Programul
„Prima Casă” va continua şi
se încearcă optimizarea lui, 

în sensul că, în anumite
condiţii, unele familii ti-
nere ar putea avea acces
la acesta fără să plătească
un avans. 

În urma unei analize,
Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administra-
ţiei Publice va încerca să
găsească soluţii şi pentru
familiile care nu au cum

să achite un avans. „Pentru
multe familii tinere, 15% din
valoarea unei locuinţe este
poate prea mult, este şi greu
de  obţinut un credit. Aşa în-
cât ne gândim la facilitarea
acestor credite legate de Pri-
ma Casă”, a declarat vicepre-
mierul Vasile Dîncu, ministrul
Dezvoltării Regionale.                        

Răzvan Iancu

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 

Producţiile Braşov TV, pe frecvenţa Mix 2PROGRAM Braşov      TV

Credit „Prima Casă” cu avans zero

Numărul înmatriculărilor
de vehicule noi a urcat cu
4%, în octombrie. Autotu-
rismele au înregistrat un salt
de 18%, la 10 luni. Numărul
înmatriculărilor de vehicule

noi a crescut, în luna octom-
brie a acestui an, cu 4,02%,
până la 11.084 unităţi, com-
parativ cu aceeaşi perioadă
din 2015, în această marjă
autoturismele înregistrând un

salt de 5,14%, reiese din da-
tele Direcţiei Regim Permise
de Conducere şi Înmatricu-
lare a Vehiculelor. La nivelul
primelor 10 luni ale anului,
au fost înmatriculate în Ro-

mânia 75.943 de autoturisme
noi, în creştere cu aproape
18%, în comparaţie cu ace-
laşi interval din anul anterior,
când au fost consemnate
64.401 înregistrări.         R.I.

Numărul înmatriculărilor de vehicule noi a urcat cu 4%

.com
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Alegerile politice nu au fost în-
totdeauna ca acum, cu o ofertă
bogată de candidaţi şi de par-
tide. În vremea regimului co-
munist aveau loc alegeri pentru
Marea Adunare Naţională, va-
rianta de Parlament pentru
acea vreme. Termenul ,,alegeri’’
era impropriu atunci, pentru că
era vorba de un singur partid,
Partidul Comunist Român, şi
doar de candidaţii propuşi de
acesta, chiar dacă în jurul PCR
existau structurile denumite
fronturi, construite doar pentru
a lăsa impresia unei cât mai
largi reprezentări sociale. 

Deşi nu era concurenţă, exista
chiar şi o campanie electorală în
care candidaţii – aproape toţi cu
funcţii importante în partidul con-
ducător – se întâlneau cu „oamenii
muncii de la oraşe şi sate”. Rezul-
tatul era că 99,9% dintre români se
prezentau la vot şi aproape tot atâţia
votau cu candidaţii comunişti, sin-
gura opţiune de altfel. Alegerile din
1985 au fost ultimele alegeri legis -
lative din România comunistă. Au
avut loc pe 17 martie şi au fost câş-

tigate de Frontul Democraţiei şi Uni-
tăţii Socialiste, cu 97,73%. Prezenţa
la urne a fost de 99,9%. Participarea
la vot a fost cea mai mică în judeţul
Vâlcea – 99,79%. Cei mai puţini
care au votat contra au fost în Me-
hedinţi – 0,04% , iar cei mai mulţi
care au votat contra au fost în 3 ju-
deţe: 3,88% în Sibiu, 3,68% în Bra-
şov şi 3,62% în Prahova. În ziarele
de marţi care apăreau după ziua vo-
tului erau notate numele celor 369
de aleşi în MAN, câte unul pentru
fiecare circumscripţie. 

Ultima dată la care românii au
fost chemaţi la urne în timpul regi-
mului comunist a fost pe 23 noiem-
brie 1986 când, la iniţiativa lui Ni-
colae Ceauşescu, a fost organizat
referendumul privind propunerea de
reducere cu 5% a cheltuierilor de
înarmare în toată lumea. La fel ca
la alegeri, era o campanie premer-
gătoare votului, cu îndemnuri şi me-
saje. Potrivit timpuldevalcea.net., în
ziua scrutinului, „agitatorii” veneau
acasă şi te îndemnau să mergi la vot,
iar dacă nu puteai, veneau cu urna
la domiciliu, nu aveai scăpare. „Nu
mă pozaţi, dar ascultaţi ce vă spun!
Pe vremea comuniştilor stăteam la
coadă şi în ziua votului, nu doar
la carne şi la portocale. Oamenii

mergeau la vot şi de frică, puteau
să apară urmări... Noi, acum, tre-
buie să dăm dovadă de responsa-
bilitate. Atunci nu se punea pro-
blema câştigătorului. Era o
formalitate. Acum însă, e altceva.
E bine ce faceţi voi, că îndemnaţi
oamenii să meargă la secţiile de
votare. Mă alătur şi eu demersului
vostru. Nu sunt obligat, dar sunt
responsabil. Eu, cu voia lui Dum-
nezeu, nu am lipsit niciodată de la
vot! Vă arăt buletinul!”,a explicat,
pentru brasovtv.com, nenea Ion, 
un bătrân de 76 de ani din comuna
Cristian.

Procedura de vot 
pentru 11 decembrie

La alegerile parlamentare din
2016, alegătorii vor primi două bu-
letine de vot: unul pentru Camera
Deputaţilor şi unul pentru Senat. Nu
se vor mai vota candidaţi, cum s-a
întâmplat în 2008 şi 2012, ci liste
de partid. Pentru prima dată în is-
toria electorală de după 1989, cetă-
ţenii români cu domiciliul sau reşe-
dinţa în străinătate pot vota şi prin
corespondenţă. Asta dacă şi-au făcut
cunoscută, în prealabil, această op-
ţiune de vot. Alegătorii din diaspora
trebuie să trimită plicurile cu votul

prin corespondenţă astfel încât aces-
tea să ajungă la Biroul electoral pen-
tru străinătate cu până la trei zile
 înainte de data alegerilor, inclusiv
ziua de 11 decembrie, informa, la
finele săptămânii trecute, într-un
comunicat de presă, Biroul electoral
de circumscripţie nr. 43 pentru ce-
tăţenii români cu domiciliul sau re-
şedinţa în afara ţării. 

În ţară, alegătorii români cu do-
miciliul sau reşedinţa în România
care în ziua votării se află în ţară
pot să voteze la secţiile organizate
în România, în baza unuia dintre ur-
mătoarele acte de identitate, valabile
în ziua votării: cartea de identitate,
cartea electronică de identitate, car-
tea de identitate provizorie, buletinul

de identitate, paşaportul diplomatic,
paşaportul diplomatic electronic,
paşaportul de serviciu, paşaportul
de serviciu electronic, carnetul de
serviciu militar, în cazul elevilor din
şcolile militare. Nu se poate vota
însă, cu paşaportul turistic. 

Alegătorii români cu domiciliul
sau reşedinţa în ţară pot vota numai
la secţia de votare la care este aron-
dată strada sau localitatea unde îşi
au domiciliul ori reşedinţa. În cazul
în care, în ziua votării, alegătorii se
află în altă unitate administrativ-te-
ritorială din cadrul aceleiaşi circum-
scripţii electorale, aceştia pot vota
la orice secţie de votare din cadrul
circumscripţiei electorale unde au
domiciliul sau reşedinţa.

Pe 11 decembrie, VOTEAZĂ!

Razie a poliţiştilor
rutieri, la finele săptă-
mânii trecute, în Râş-
nov pentru prevenirea
şi combaterea consu-
mului de alcool. 

În timpul controale-
lor, pe strada Florilor
din oraş, agenţii au
oprit o maşină la vola-
nul căreia se afla un
bărbat de 45 de ani.
Şoferul fost testat cu
aparatul etilotest care

a indicat o al-
coolemie de
1,32 mg/l al-
cool pur în
aerul expirat.
Conducătorul
auto a fost
transportat la

spital şi i s-au recoltat
probe biologice în ve-
derea stabilirii alcoo-
lemiei şi în laborator.
Totodată, s-a întocmit
dosar penal pentru in-
fracţiune la Legea Cir-
culaţiei, dar bărbatul
implicat beneficiază
de prezumţia de nevi-
novăţie până când ju-
decătorii vor emite o
sentinţă definitivă.

Amelia Vulcu

Alcoolemie de 1,32 mg/l
alcool pur în aerul
expirat, la volanCu ochii pe Grupul de Acţiu-

ne Locală din Săcele! Asta după
ce subiectul a generat polemici
în şedinţa de îndată, care a avut
loc la finele săptămânii trecute,
a Consiliului Local din munici-
piu. 

Viceprimarul Géczi Gellért a
cerut, ferm, transparenţă şi co-
rectitudine, urmând ca subiectul
Grupului de Acţiune Locală din
Săcele să fie trecut pe ordinea
de zi a şedinţei Consiliului Local
din 28 noiembrie. Primăria Mu-
nicipiului Săcele trebuie să se-
lecteze parteneri pentru înfiin-
ţarea noului Grup de Acţiune
Locală adaptat cerinţelor de dez-
voltare locală cu responsabilita-
tea comunităţii până în anul
2020. Practic, trebuie elaborate
strategii de dezvoltare locală
pentru comunităţile marginali-
zate aflate în risc de sărăcie. 

„Grupul de Acţiune Locală
din Săcele este un subiect fier-

binte în primul rând pentru că
este vorba despre 7 milioane de
euro ce pot fi accesate pe două
linii de finanţare. Este impor-
tant să formăm un Grup de Ac-
ţiune Locală aşa cum se cuvine,
să avem un statut care să per-
mită accesarea fondurilor eu-
ropene. Din punctul meu de ve-

dere trebuie să atragem în Gru-
pul de Acţiune Locală, ca fon-

datori, persoane, entităţi
şi societăţi comerciale care
au experienţă dovedită în
atragerea fondurilor
europene.” a explicat
consilierul local PNL
din Săcele, Ciprian
Sterpu. 

„Este foarte impor-
tant să facem toate
demersurile astfel în-
cât să pornim, din
start, cu o construcţie

bine fundamentată, trans-
parentă şi echitabilă care
să satisfacă toate cerinţele
în vederea accesării cât mai
multor proiecte pe fonduri eu-
ropene. Noi, dacă nu reuşim să
facem acest Grup de Acţiune
Locală într-o formă 100% co-
rectă de la bun început, vom

avea, ulterior, probleme în ceea
ce priveşte desfăşurarea acestor
activităţi.” a explicat vicepri-
marul UDMR din Săcele, Géczi
Gellért. 

Rămâne de văzut cum va evo-
lua Grupul de Acţiune Locală
din Săcele, primul pas urmând
să fie făcut în şedinţa Consiliului
Local din 28 noiembrie.

Amelia Vulcu

Cu ochii pe G.A.L.–ul din Săcele

Ciprian Sterpu
consilier local Săcele

Géczi Gellért
viceprimar Săcele

Pe 11 decembrie,

BraşovTV se implică!
Implică-te și TU!

VOTEAZĂ!

BraşovTV se implică!
Implică-te şi TU!



Vederea bună este esenţială
pentru şofatul în siguranţă.
Chiar şi o mică problemă
poate afecta abilitatea de a
citi indicatoarele de circulaţie
sau de a recunoaşte obiecte
situate la distanţă.

Vederea suferă modificări
pe măsură ce avansăm în vâr-

stă, acest lucru făcând parte
din procesul natural de îm-
bătrânire. Chiar şi o mica
problemă poate afecta capa-
citatea de a vedea pericole,
pietoni sau alte maşini şi
obiecte aflate în drum. 

Este de asemenea impor-
tantă abilitatea de a identifica

semnalele color (semaforul)
sau vederea periferică (pentru
a putea schimba benzile de
mers, pentru identificarea ci-
cliştilor sau a pietonilor).

Vederea şi şofatul
Pe timp de noapte şoferii

trebuie să aibă capacitatea de

a vedea în condiţii de ilumi-
nare slabă, şi de a nu fi deran-
jaţi de farurile celor care vin
din sens opus. În general, după
40 de ani, vederea pe timp de
noapte se deteriorează. 

Aşadar, pentru a conduce
maşina în siguranţă este ne-
cesară o vedere bună la dis-

tanţă,  vedere
per ifer ică  şi
 capacitatea de a
aproxima dis-
tanţa (percepţia
adâncimii).

A c u i t a t e a
 vizuală este ter-
menul tehnic
 folosit pentru a
descrie capaci-
tatea de a vedea
la distanţă, fiind
măsurată prin
cât de corect se
pot citi literele
de pe un tabel
standard. Sin -
gurul mod prin
care puteţi afla
dacă vederea
dvs. se află în
parametri este
prin vizita la
 optometrist. 

Dacă trebuie să purtaţi
ochelari sau lentile de con-
tact, trebuie ca vede-
rea cu aceastea
să fie în pa-
r a m e t r i , 
şi pe fişa
dvs. se va
specifica
că sunt ne-
cesare a fi
purtate în timpul condusului. 

Vederea periferică repre-
zintă abilitatea de a vedea
obiecte situate în lateral, în
timp ce priviţi înainte (sau
popular, cu coada ochiului).
Este foarte importantă, deoa-
rece vă permite să vedeţi ma-
şinile de pe benzile de mers
laterale, în timp ce priviţi în
faţă. Pentru a putea avea per-
mis de conducere trebuie să
vedeţi orizontal o zonă de 110
grade şi vertical de 10 grade. 

Majoritatea dintre noi  per-
cepem o zonă mult mai mare.

Percepţia adâncimii este o
cerinţă necesară şofatului.
Este esenţială pentru a putea
aproxima distanţa la care se
află un alt autoturism, mai
ales în intersecţii. Este mai
greu de aproximat distanţa la

care se află vehicule mai mici,
de genul bicicletelor sau a mo-
tocicletelor,  fiind necesare
măsuri de precauţie. 

Problemele vederii colo-
rate pot cauza dificultăţi
pentru şoferi. Cei cu proble-
me de percepţie a culorilor
roşu/verde, nu pot distinge
culorile semaforului şi nu pot
vedea în timp util stopul ma-
şinii din faţă. 

Aşadar, în urma unui con-
trol amănunţit se poate evalua
capacitatea dvs. de a conduce
maşina în siguranţă. Mergeţi
la control de fiecare dată când
simţiţi că este o problemă,
pentru că doar astfel veţi fi în
siguranţă atât dvs. cât şi cei
din trafic.

Ai încredere! 
Vezi cu ochii tăi

Cu ceva timp în urmă s-a
prezentat la cabinet o tânără
cu o prezenţă firavă, foarte
slăbită şi care în câteva zeci
de minute mi-a povestit prin-
tre lacrimi şi suspine poves-
tea unei căsătorii care a durat
3 luni. Totul a început ca în

basme, unde prinţesa îl în-
tâlneşte pe prinţ şi împreună
îşi fac jurăminte, promisiuni
care să dureze toată viaţa. 

Ea 22, el 26 de ani, o mână
de orez, aruncată la biserică,
braţe de flori, rochie albă de
mireasă, credinţa că şi-a găsit
jumătatea, inima bate cum
n-a mai bătut vreodată şi sen-
timentul că sunt tare norocoşi
că se au unul pe altul şi vor
trăi fericiţi până la adânci
 bătrâneţi toate acestea se
 regăsesc în cuplu, într-o că-
sătorie. 

Căsătoria este un eveni-
ment care nu lasă pe nimeni
indiferent, însă v-aş întreba
ce ne împinge pe unii mai
devreme, iar pe alţii mai târ-
ziu la oficializarea relaţiei?
Care este stilul ideal de a
percepe căsătoria şi asupra
căruia ne aplecăm sub dife-
rite forme chiar din fragedă

pruncie, fie prin mitul Ce-
nuşăresei sau al Albei ca Ză-
pada sau poate ne căsătorim
pentru că aceasta este tra -
diţia, ori pentru a împlini
 iubirea partenerului sau pen-
tru a ne asigura că avem o
certitudine în cuplu şi a fon-
da o familie? Familia este o
piatră pe care fiecare trebuie
să o cântărescă cu propria
măsură.        

Tipul de relaţie pe care îl
cultivăm cu partenerul de
viaţă reflectă multe despre
experienţele noastre de via-
ţă, cât şi despre modul nos-
tru de a vedea şi a acţiona
în viaţă.

Când idealul este pueril,
sau idealizăm partenerul, iar
experienţele trecute nu au
produs maturizarea noastră
emoţională, este lesne de în-
ţeles că drumul acesta con-
duce la depresie, blocaje

emoţionale, neacceptare, de-
cepţie garantată. 

Pe de altă parte dragos-
tea, căsătoria, viitorul rela-
ţiei noastre, viaţa însăşi nu
are garanţii, certitudini, iar
cei care ştiu acest lucru se
simt liberi şi îşi asumă ale-

gerile

pe care le fac cu respect
pentru sine şi cei din jur.

Un cuplu matur şi lipsit de
temeri depăşeşte emoţiile
negative care apar la un anu-
mit interval în cuplu, venti-
lând relaţia şi restabilind
dialogul. Altfel spus, un
 cuplu este menit să ofere
dreptul de a se exprima al
partenerilor şi acceptarea

imaginii a ceea ce sunt cu
ade-

vărat cei doi parteneri. 
Familia unde iubirea este

dusă la extreme: fie sufocă,
fie dispare, este un model de
familie destul de des întâlnit
în cabinetul de lucru cu
clienţii. 

Trăim o viaţă în continuă
schimbare, diferită de cea a
părinţilor noştri, suntem mai
liberi, mai puţin obligaţi să
ne supunem îndatoririlor faţă
de comunitate, iar ideea
noastră despre familie suferă
modificări. 

La generaţii noi, ritualuri
noi… Dar v-aş întreba: unde
ne este „cuibul”, unde ne sunt
rădăcinile?  

Închei spunîndu-vă că: „Un
adult sănătos emoţional pro-
vine dintr-o familie sănătoa-
să emoţional”. 

O săptămână cu armonie
în cuplu şi în familie!

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

Oana Mareş
Optometrist Best Optic RED Răcădău

14-20 noiembrie
.com

Viaţa de cuplu, o cutie a Pandorei

Siguranţa la condus
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Pensionarii braşoveni
cu venituri de până la
o mie de lei pot primi
tichete sociale.

Din 14 noiembrie începe o
nouă ediţie a programului
„Pentru Suflet”. Tichetele vor
fi împărţite beneficiarilor
după o serie de reguli stabilite
de Consiliul local Braşov.  

„Pot beneficia de tichetele
sociale toţi pensionarii din
Municipiul Braşov, care au

împlinit în cursul
acestui an calenda-
ristic 63 de ani fe-
meile şi 65 de ani
bărbaţii, a căror
pensie nu depăşeşte
1000 de lei. Cetăţe-
nii trebuie să vină
cu o cerere scrisă de
acasă prin care so-
licită acordarea ti-
chetului social, o
copie după actul de
identitate şi o copie

după cuponul de
pensie”, a  declarat
pentru  Braşov TV
Mariana Topolicea-
nu, director DSS
Braşov. Beneficiarii
pot ridica tichetele
de luni până vineri
între orele 08:30-
15:30, iar joi,  între
orele 08:30-18:00. 

Pentru beneficiarii
care nu se pot depla-
sa, tichetele pot fi în-

mânate şi către persoane îm-
puternicite, condiţia fiind ca
aceştia să prezinte toate do-
cumentele necesare plus o îm-
puternicire de mână semnată
de beneficiar şi actul de iden-
titate a celui împuternicit (în
original şi copie). Tichetele
vor putea fi folosite de către
persoanele beneficiare doar
pentru achiziţionarea de pro-
duse alimentare, având acelaşi
regim cu tichetele de masă. 

R.I.

Permisele auto vor fi eliberate
doar celor care au absolvit cel
puţin 11 clase. Prin această res-
tricţie, Guvernul vrea să reducă
la jumătate numărul de decese
rezultate din accidente rutiere,
în următorii 3 ani. 

Interdicţia eliberării carnetului
de şofer auto pentru persoanele
care nu au cele 11 clase va fi in-
trodusă de Executiv printr-un act
normativ care va schimba actua-
la legislaţie rutieră. Guvernul
şi-a propus să completeze legi-

slaţia în domeniu cu norme care
să facă posibilă aplicarea obiec-
tivelor incluse într-o Comunicare
a Comisiei Europene având titlul
„Pentru un spaţiu european de
siguranţă rutieră: orientări pen-
tru politica de siguranţă rutieră
2011-2020”. 

Documentul Comisiei propune
încurajarea statelor membre să
contribuie la realizarea acestui
obiectiv prin propriile strategii
naţionale în domeniul siguranţei
rutiere.                                         R.I.

Reguli noi 
pentru viitorii şoferi

Românii au locuinţe mici şi
proaste! O spun statisticile euro-
pene. Peste 95% dintre noi sun-
tem proprietarii locuinţelor în care
stăm, asta este o bilă albă,  dar la
nivelul Uniunii, suntem pe primul
loc în topul celor mai proaste con-
diţii de trai, cu locuinţe mici şi de
calitate slabă. 

Zeci de mii de locuinţe se dau în
folosinţă în fiecare an. Mai mult,
potrivit statisticilor, în România
avem o locuinţă la aproape doi lo-

cuitori, dat fiind că populaţia ţării,
potrivit celui mai recent recensă-
mânt, era de circa 19 milioane de
persoane, iar fondul locativ include
aproximativ 8 milioane de unităţi. 

Cu toate astea, locuinţele din
România sunt mici şi proaste cali-
tativ, dacă ne raportăm la condiţiile
din restul ţărilor UE. Peste 50% din
români trăiesc în condiţii improprii,
locuiesc în spaţii supraaglomerate,
specifice unei vieţi sărace. 

R.I.

Locuinţe mici şi proaste

2.094 lei. Acesta a fost câştigul
salarial mediu nominal net, în sep-
tembrie, cu 18 lei mai mult com-
parativ cu luna anterioară. Cel mai
mult s-a câştigat în România în ex-
tracţia petrolului şi informaţii –
comunicaţii. Cele mai mari salarii
medii s-au înregistrat în extracţia
petrolului brut şi a gazelor naturale
(5.737 lei), iar cele mai mici în ho-

teluri şi restaurante (1.265 lei).
Comparativ cu luna septembrie a
anului trecut, câştigul salarial a
crescut cu 14,2%. Faţă de luna oc-
tombrie 1990, indicele câştigului
salarial real a fost de 159,9%, cu
1,5 puncte procentuale mai mare
faţă de cel înregistrat în luna august
2016, informează Institutul Natio-
nal de Statistică.                             R.I.

A crescut salariul mediu net

Încet, încet lucrurile încep
să se clarifice la Teatrul Sică
Alexandrescu. Piesele de tea-
tru au fost reluate, iar inevita-
bil, autorităţile locale au aplicat
şi sancţiuni pentru perioada în
care spectacolele au fost sus-
pendate. Subvenţiile teatrului
au fost tăiate. 

Totuşi oficialii au dat asigu-
rări că Festivalul de Drama-
turgie Contemporană nu va
avea de suferit. Pentru că spec-
tacolele Teatrului Sică Alexan-
drescu au fost suspendate în
perioada 29 septembrie –
2 noiembrie, ca urmare a pro-
testului actorilor de la bugetul

local nu au mai fost virate sub-
venţiile pentru instituţia de cul-
tură. Potrivit autorităţilor
locale, pentru piesa care nu s-a
jucat în data de 29 septembrie,
teatrul nu a mai primit de la
bugetul local 14.500 de lei, iar
în luna octombrie, când nu a
fost pusă în scenă nici o piesă,
Teatrul Sică Alexandrescu nu
a primit subvenţii în valoare
de 177.000 de lei. 

„În ceea ce priveşte specta-
colele care nu s-au jucat, pri-
măria Municipiului Braşov a
luat decizia de a tăia subven-
ţia pentru acele spectacole
pentru că era o chestiune

până la urmă de legalitate să
acorzi o subvenţie din bani
publici pe nişte spectacole
care nu au fost jucate”, a de-
clarat Mihai Costel, vicepri-
mar Municipiul Braşov. 

Activitatea teatrului braşo-
vean a revenit la normal pe
3 noiembrie, iar programul
este stabilit pentru întreaga
lună. Teatrul Sică Alexandres-
cu va avea o pauză în perioada
21 – 25 noiembrie, când în
sala mare se vor desfăşura con-
certele din cadrul festivalului
de jazz. 

În ceea ce priveşte festivalul
de Dramaturgie Contempora-

nă, viceprimarul a anunţat că
la şedinţa de îndată care a avut
loc joi 10 noiembrie 2016 a
fost repartizată suma de
200.000 de lei pentru organi-
zarea aestui festival deşi iniţial
suma alocată acestui eveni-
ment era de 150.000 lei. „Am
luat decizia de a suplimenta
fondurile, ţinând cont că anul
acesta Teatrul Dramatic îm-
plineşte 70 de ani de la înfi-
inţare şi dorim să acordăm o
atenţie deosebită acestui sim-
bol cultural al Braşovului”,
a declarat Mihai Costel, vice-
primar Municipiul Braşov.  

R.I.

Atenţie la cumpărăturile din Vinerea Neagră!
Citiţi cu atenţie caracteris-

ticile produsului şi vedeţi
dacă acesta corespunde cu
adevărat dorinţelor şi nevoi-
lor dumneavoastră. Este în-
demnul Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consuma-
torilor, pentru toţi cei care
intenţionează să facă cum-
părături de Black Friday. 

Pentru  cumpărăturile
 on line, clienţii ar trebui să
verifice stocul existent, să se

asigure că preţul afişat pe site
este integral şi dacă acesta
include şi costul de livrare. 

Vânzările cu preţ redus, in-
diferent de tipul acestora
(soldare, lichidare sau vân-
zări promoţionale) trebuie să
respecte o serie de reguli de
fixare şi publicitate a preţu-
rilor, informează Autoritatea
Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor. Astfel, orice
comerciant care anunţă o re-

ducere de preţ trebuie să o
raporteze la preţul de refe-
rinţă practicat în acelaşi spa-
ţiu de vânzare pentru produse
identice. 

Preţul redus trebuie să fie
inferior preţului de referinţă.
Preţul de referinţă reprezintă
cel mai scăzut preţ practicat
în acelaşi spaţiu de vânzare
în perioadă ultimelor 30 de
zile, înainte de data aplicării
preţului redus. Comerciantul

este obligat să informeze co-
rect şi complet consumatorii.
Pe website-ul acestuia trebuie
publicate o serie de informa-
ţii: datele de identificare, ca-
racteristicile esenţiale ale
produsului, preţul cu toate ta-
xele incluse, cheltuielile de
livrare, dacă este cazul, mo-
dalităţile de plată şi de livrare,
precum şi perioada de vala-
bilitate a ofertei sau a preţu-
lui. R.I.

Atenţie la călătoria cu trenul!
Mare atenţie la călătoria cu

trenul! Vecinul de comparti-
ment vă poate reclama dacă
are impresia că nu aveţi bilet.
CFR Călători a introdus în-
cepând cu luna noiembrie po-
sibilitatea de raportare online
a călătoriei frauduloase. 

Practic, pasagerii au acum
posibilitatea să-i reclame pe
toţi cei care circulă fără bilet.
Acest lucru poate fi făcut on-
line  pe site-ul CFR. Cei care
obişnuiesc să circule cu na-
şul, vor putea fi reclamaţi. 

Sesizările pot fi făcute de
orice alt călător doar online,
prin completarea unui for-
mular specific pus la dispo-
ziţie de reprezentanţii CFR
călători. Campania „Impli-
că-te! Raportează călătoria
fără bilet” are drept scop
combaterea călătoriei fără
bilet, spun reprezentanţii
CFR Călători. Potrivit lor,
pasagerii vor putea semnala
situaţiile de tolerare a călă-
toriei fără bilet prin comple-
tarea unui formular online

disponibil pe site-ul
cfrcalatori.ro, care
poate fi accesat aici. 

Măsura face parte
din demersul manage-
mentului CFR Călă-
tori de îmbunătăţire a
calităţii călătoriei cu
trenul şi dublează ac-
ţiunile repetate de control în
trenuri de la nivelul întregii
reţele feroviare. Reprezen-
tanţii companiei precizează
că în punctele de oprire unde
nu sunt case de bilete, călă-

torii au obligaţia de se pre-
zenta imediat după urcarea
în tren pentru a-şi cumpăra
bilete de la personalul de
tren, la un tarif similar celui
de la casa de bilete.        R.I.

Se dau tichetele „Pentru suflet”

Au început pregătirile pentru 
Festivalul de Dramaturgie Contemporană

.com
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Tot centrul istoric al Bra-
şovului va fi împodobită
cu ornamente noi, iar pe
mai multe străduţe din
centrul oraşului vor fi
montate perdele lumi-
noase. 

Primăria a stabilit şi o temă
specială pentru acest sezon
de iarnă, după care vor fi îm-
podobite străzile. Celebra
operă „Spărgătorul de Nuci”,
va sta la baza decoraţiunilor.
Angajaţii firmei care se ocupă
de iluminatul public au înce-
put deja pregătirile pentru săr-
bătorile de iarnă, prima stradă
care a intrat în lucru a fost
Republicii, unde se montează
cablurile de susţinere a tava-
nelor luminoase. Sunt în plan
multe noutăţi în acest an, noi
culori– roşu, auriu şi argintiu,
faţă de „alb cald” şi „alb rece”
nuanţe folosite în 2015. 

„Toate ornamentele care
vor fi montate pe stâlpii de
iluminat din centrul Braşo-
vului vor fi modele noi. To-
todată ne-am propus să
extindem zona de tavan
 luminos, nu doar pe strada

 Republicii ci şi pe celelalte
străduţe”, a declarat purtăto-
rul de cuvânt al Primăriei
Braşov, Sorin Toarcea.

Instalaţii pe toate străzile
din centrul istoric

Autorităţile vor să monteze
astfel de instalaţii pe toate
străzile din centrul istoric al
oraşului. Dacă anul trecut,
perdeaua de lumini a fost
doar pe strada Republicii şi
pe o porţiune a străzii Mi-
chael Weiss, anul acesta au-

torităţile locale au în vedere
ca astfel de instalaţii să fie
montate şi pe străzile Apol-
lonia Hirscher şi, eventual, în
Piaţa Enescu şi străzile Dia-
conul Coresi şi Postăvarului. 

Culoarea dominantă pe
străzile unde urmează a se
monta tavanele luminoase
este auriul.

Municipalitatea a stabilit şi
o temă, după care se vor de-
cora străzile oraşului. „Spăr-
gătorul de Nuci” va fi în prim
plan. Doi soldaţi construiţi

după personajele
din celebra operă îl
vor păzi pe Moş
Crăciun, atunci
când va sosi în Pia-
ţa Sfatului. De alt-
fel, alţi doi soldaţi
din „Spărgătorul de
nuci” vor înlocui
îngeraşii care flan-
cau până acum in-
trarea pe Republicii
pe toata perioada
sărbătorilor de iar-
nă. Şi zona de la
Casa Armatei va fi
decorată.

Ornamente luminoase
în formă de fundiţă 

Pentru strada Mureşenilor
în proiect se prevede montarea
unor ornamente luminoase în
formă de fundiţă cu bomboa-
ne şi acadele luminoase. Cu-
loarea dominantă pentru
această arteră va fi roşu. Pe
străzile Nicolae Iorga, Lungă
(în dreptul Casei Armatei), în
Livada Poştei şi pe Bulevardul
Eroilor vor fi montate globuri
luminoase argintii. 

Răzvan Iancu

Pregătiri pentru sărbătorile de iarnă!
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Redăm demnitatea pensionarilor! Ajutorul social şi zonele defavorizate,
pe agenda liberalului Dragoş David

Directorul Agenţiei Me-
tropolitane Braşov, Dragoş
David (foto), care candidea-
ză din partea PNL pentru
Senatul României, îşi do-
reşte ca în viitorul mandat pe
care îl va deţine în Parla-
ment, să fie cu adevărat le-
giferate ajutorul social şi
mobilitatea socială. 

Totodată, Dragoş David
vrea să contribuie, esenţial, şi
la elaborarea unei strategii de
dezvoltare a zonelor defavori-
zate, prin experienţa dobândită
din poziţia de director al Agen-
ţiei Metropolitane de Dezvol-
tare Durabilă Braşov. Dragoş
David coordonează acest for

şi a reuşit să atragă finanţări
pentru proiecte europene a că-

ror valoare depăşeşte 250 de
milioane de euro. Sunt fonduri
de care, în prezent, beneficiază
aproape 400.000 de cetăţeni.
Prin Agenţia Metropolitană
Braşov, pe care o conduce din
2009, s-a acordat asistenţă pri-

măriilor din Zona Metropoli-
tană Brasov, s-au redactat ce-
reri de finanţare şi, cel mai
important, s-au şi obţinut fon-
duri europene pentru proiecte
majore ale comunităţilor
membre. 

În viziunea sa, zonele defa-
vorizate necesită atenţie şi so-
luţii în regim de urgenţă. „Ne
dorim ca Parlamentul să-şi
schimbe imaginea, să fie fo-
rul suprem şi să impunem
acea parte a legislaţiei care
să fie, cu adevărat, în spri -
jinul cetăţenilor. Nu doar a
 celor din Braşov, ci a tuturor
românilor.” a subliniat, pentru
brasovtv.com, Dragoş David.

De ce vrem să mărim ve-
niturile şi să aplicăm relaxări
fiscale? Pentru că una dintre
cele mai mari supărări ale
românilor, firească de altfel,
pe care unii nu vor să o în-
ţeleagă, de parcă nu ar apar-
ţine acestor meleaguri, este
„că dacă tot vorbim de creş-
terea economică, şi ea nu se
simte şi în buzunarele româ-
nilor, pentru ce mai e această
creştere?”. 

Doar pentru unii,
ca să facă din nou
averi din banul pu-
blic?

Oamenii vor să
trăiască astăzi cu
demnitate si cu res-
pect pentru munca depusă şi
înţeleg, prin respect salarii şi
pensii, conforme cu munca
lor.

Stop jafului. Stop celor
care nu ne vor binele. Nu sun-
tem o naţie care să stea în ge-
nunchi în faţa şmecherilor. Şi
noi ştim să luptăm şi să ne ba-
tem pentru această ţărişoară.

Spre exemplu, în cazul pen-
siilor, media ponderii în PIB
pentru pensiile din Uniunea
Europeană este de 14%. 

PSD, prin programul de
guvernare creşte punctul de
pensie de la 871, cât e azi, la
1400 în 2020, o creştere cu
60%, iar în 2021 România

poate să fie
pregătită să
realizeze ceea
ce-şi doresc
pensionarii în

mod special, punctul de pen-
sie să fie 45% din salariul me-
diu brut pe economie.

Noi prin ceea ce facem
acum mărim doar cu un punct
procentual, atât putem acum,
dar o mărim! Încă mai e loc,
pentru că în toate ţările civi-
lizate respectul pentru pen-
sionari este maxim dintr-un
motiv foarte simplu: ei au
construit ţara pe care o gu-
vernează cei care iau decizii
pentru ei. Aşa trebuie să gân-
dim şi în România. Vom creş-
te pensia minimă la 640 de
lei până în 2018.

Pensiile sub 2000 de lei nu
vor mai fi impozitate, peste

2000 de lei pensie impozitul
scade de la 16 la 10%. 

Tot pentru pensionari, con-
tribuţia la sănătate redevine 0.
Trebuie să facem apel la me-
morie, pentru că unii vor să
se uite aceste lucruri: contri-
buţia la sănătate pentru pen-
sionari a fost 0, au băgat-o
Băsescu cu Boc în 2011, dacă
nu greşesc, şi nu a mai fost
anulată de atunci. 

Va reveni la 0, cu precizarea
că pensionarii vor fi asiguraţi
medical, numai că această
contribuţie aferentă pentru
fiecare dintre dumnealor va
fi plătită de la bugetul de stat.

Este datoria noastră să re-
dăm demnitatea pensionari-
lor! Îndrăzneşte să crezi în
România!

Mihai Mohaci
Candidat PSD Camera Deputaţilor

Comandat de PSD, executat de SC BRAŞOVUL TĂU SRL, tiraj 5.000 de exemplare, cod mandatar 11160007

Comandat de PNL BRAŞOV, executat de SC BRAŞOVUL TĂU SRL, tiraj 5.000 de exemplare, COD AEP 11160004

Asta au descoperit re-
prezentanţii unei asociaţii
pentru protecţia anima-
lelor într-o casă din Codlea.
Autorităţile au intervenit,
au luat toate pisicile şi le
vor steriliza. 

Proprietarul a declarat
că a plecat de acasă să
cumpere mâncare pentru
pisici, dar pentru a face rost de bani a
muncit câteva zile într-o localitate în-
vecinată. Iniţial, mama bărbatului a
anunţat autorităţile, pentru că nu mai
ştia nimic de fiul ei de aproape o săp-
tămână. Femeia a cerut şi sprijinul unei
asociaţii de protecţie a animalelor de-
oarece în casa erau nu mai puţin de 9
pisici. La locuinţa bărbatului din Coldea
s-a deplasat un echipaj de poliţie dar şi
o maşină de la Asociaţia Milioane de
Prieteni, pentru a prelua pisicile. 

Odată cu autorităţile şi-a făcut apa-
riţia şi bărbatul dat dispărut. Acesta a
plecat de acasă la muncă în localitatea
Vulcan să facă rost de bani pentru a cum-
păra hrană animalelor de companie. To-
tuşi, înainte de a pleca le-a lăsat de
mâncare pisicilor, dar nu suficientă. Timp
de o săptămână animalele au stat închise
într-o cămăruţă şi nu au putut ieşi nici
măcar în curtea casei. „Nu am greşit cu
nimic. Am plecat să muncesc, pentru
două zile, dar s-au făcut şapte. Eu le-
am lăsat de mâncare dar nu a fost de
ajuns. Acum am strâns ceva bani, mai
bine mor eu de foame decât să le las pe
ele fără mâncare”, a declarat stăpânul
pisicilor, Mihai Costea. 

Acum pisicile au fost preluate de către
membrii Asociaţiei Milioane de Prieteni.
Animalele vor fi sterilizate şi deparazi-
tate. Puii vor fi şi ei îngrijiţi, iar după ce
îşi vor reveni, vor fi înapoiate proprie-
tarului. „Ele sunt îngrijite, se vede că
proprietarul este sufletist, dar ţinându-
le o săptămână nemâncate ele au suferit.
Acum am înţeles că vor fi luate. Am reuşit
să-l convingem pe proprietar să le lase.
Cele adulte să fie castrate, deparazitate
şi vaccinate. La fel şi tineretul care pro-
babil va necesita mai multe zile de în-
grijire”, a declarat Ioan Ivănuş,
reprezentant al DSV Braşov. 

„O perioadă puii vor rămâne la noi,
dar pe cei adulţi îi vom aduce mâine în-
apoi. Ne-a dat voie să îi luăm ca să-i cas-
trăm să nu se mai înmulţească în
încăperea aceea, pentru că erau ţinuţi
toţi într-o singură încăpere. Sunt nişte
pisoi foarte iubiţi”, a completat purtă-
torul de cuvânt al Asociaţiei Milioane
de Prieteni, Paula Ciotloş. 

Tocmai de aceea bărbatul a plecat
la muncă să poată cumpăra hrană pisi-
cilor. El avea de gând să le pregătească
felinelor şi un tort, pentru că în curând,
acesta îşi serbează ziua de naştere. R.I.

NOUĂ pisici închise într-o cameră
Lăsate nesupravegheate mai bine de o săptămână şi cu foarte puţină mâncare

Cum va fi amenajat centrul istoric al Braşovului 

Drumul spre Poiana Braşov blocat de un brad prăbuşit
peste carosabil

Drumul spre Poiana Braşov a fost
blocat. Un brad s-a prăbuşit dumi-
nică la prânz peste carosabil şi a
blocat astfel traficul către stațiune.
La fața locului au fost mobilizate
mai multe forțe de intervenție. Co-
loanele de maşini s-au întins pe
mai multe sute de metri în ambele
direcții de mers. 

În Poiana Braşov erau ieri -5 gra-
de Celsius şi a viscolit. Echipele de
intervenție au reuşit câteva ore mai
târziu să taie bradul, iar traficul a
fost reluat.

Paula Păduraru

Mihai Mohaci
Candidat PSD Camera Deputaţilor



În cel mai scurt timp
braşovenii  vor avea
căldură în apartamen-
te. Ser viciul Public Lo-
cal de Termoficare a
o b ţ i n u t  l i c e n ţ a  d e
funcţionare, iar după
ce verificările instala-
ţiilor vor fi finalizate,
va începe şi distribu-
ţia agentului termic.  

Toate procedurile de acre-
ditare au intrat acum în linie
dreaptă. Cel mai important
pas pe care municipalitatea,
trebuia să-l parcurgă, pentru
ca braşovenii să aibă căldură,
a fost finalizat cu succes.
Serviciul Public Local de
Termoficare a fost licenţiat.
Imediat după ce se vor fina-
liza verificările tehnice ale
instalaţiilor din apartamen-
tele braşovenilor, aceştia vor
primi căldură. 

„Unul dintre obiectivele
mele principale de când am
preluat poziţia de Vicepri-

mar al Braşovului a fost
acela de a rezolva problema

termoficării. După cum
bine ştim cu toţii, această

problemă este resimţită de
braşoveni din luna aprilie
a acestui an. După foarte
mult efort, presiuni, insis-
tenţe, dar şi frâne din par-
tea unora, am reuşit să
obţinem licenţa de funcţio-
nare de la Autoritatea Na-
ţională de Reglementare
pentru Serviciile Comunita-
re fară de care nu am fi pu-
tut da drumul la apă caldă
si căldură. 

În continuare preocupa-
rea şi efortul meu pentru re-
zolvarea problemei apei
calde si a caldurii ramâne
la cel mai înalt nivel.” a de-
clarat Mihai Costel, vicepri-
marul Municipiului Braşov. 

Licenţa obţinută de la
ANRSC le permite celor de
la Serviciul Public Local de
Termoficare să funcţioneze
legal. Reprezentanţii Primă-
riei Braşov speră ca verifi-
cările instalaţiilor să fie gata
în cel mai scurt timp. 

Răzvan Iancu
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Mihai Costel
viceprimar

Cel mai mare local de
concerte rock din România
a fost sigilat de ISU. Este
vorba despre renumitul club
Rockstadt de pe stradă Ni-
colae Titulescu. 

Pe uşa localului este pus
sigiliu. În acestă dimineaţă,
pe pagină oficială a localului
a fost postat un anunţ: „Prie-
teni! Ne cerem scuze faţă
de voi, dar această este rea-
litatea! Deşi sala noastră
are toate dotările pentru a
petrece în siguranţă, aseară
am depăşit limita admisă
de ISU! În aceste condiţii,
o perioadă, sperăm noi –
scurtă, clubul Rockstadt are
activitatea suspendată!

Vom încerca să mutăm o
parte din activitate la Kruh-
nen Musik Halle! Vreau să
vă spun doar atât: de când
am început această activi-
tate, am fost condus de dra-
gostea pentru muzică rock
şi de bucuria pe care am pu-
tut să o văd pe feţele voastre
la concertele organizate de
noi! Vreau să ştiţi că deşi
în faţă legii am greşit, pen-
tru voi am făcut toate efor-
turile să va aflaţi în
siguranţă când aţi trecut
pragul clubului nostru! Cu
siguranţă din această situa-
ţie vom ieşi mai puternici!
Cu durere în suflet, Dan –
P.S. Vă rog să păstrăm de-

cenţa, singurii vinovaţi sun-
tem noi!”, se arată în anun-
ţul de pe pagină oficială de
Facebook a clubului Rock -
stadt. 

Potrivit unor spectatori
prezenţi la concert, la un
moment dat, în local au in-
tervenit reprezentanţi ai Po-
liţiei Locale, Jandarmeriei
şi ISU Braşov. Aceştia au
anunţat că va fi întrerupe
concertul din cauză că în lo-
cal erau mai mulţi spectatori
decât limita maximă de si-
guranţă. Pe scenă concerta
trupa Viţa de Vie care se
afla în turneu naţional de
promovare a noului album. 

Paula Păduraru 

Braşov: Cel mai mare local de concerte rock
din România a fost sigilat de ISU Din 12 noiembrie, fiecare

medic de familie este obligat
să activeze dosarul electronic
de sănătate al fiecărui asigu-
rat. Documentul va conţine
informaţii despre istoricul
medical al fiecărui pacient.
Bolile cronice, patologice,
alergiile şi toate celelalte pro-
bleme medicale vor fi incluse
în acest dosar. Istoricul me-
dical poate fi folosit de doc-
torul de familie numai cu
acordul scris al pacientului. 

Cu ajutorul acestui dosar
electronic medicul poate afla
toate afecţiunile de care su-
feră pacientul şi astfel ştie ce
tratament este recomandat
sau chiar contraindicat chiar
şi în momentul în care cardul
de sănătate nu funcţionează.

Cu un cod PIN,
fiecare pacient cu
acces la internet
poate vedea pro-
priul dosar.

Peste 300 de
medici au contract
cu CASJ Braşov

Toţi furnizorii şi medicii
de familie vor fi obligaţi, din
12 noiembrie, să activeze
acest dosar electronic. Chiar
şi cei care nu au contract cu
Casa Naţională de Asigurări.
„Tot istoricul medical îl re-
găsim în acest dosar electro-
nic. Este foarte util şi
recomand tuturor braşove-
nilor să-l folosească pentru
că va veni mult în ajutorul
lor. Este o inovaţie a siste-

mului medical şi sunt con-
vins că va aduce numai be-
neficii”, a menţionat Cătălin
Şeitan, preşedintele Casei Ju-
deţene de Sănătate. 

Casa Judeţeană de Sănăta-
te a încheiat contracte cu 320
de medici de familie şi 712
furnizori. Bugetul alocat anul
acesta de Ministerul Sănătăţii
este de peste 650 de milioane
de lei, cu 14% mai mare faţă
de anul trecut. BBB M.S.

S-au aprobat 
noile tarife la încălzire

Chiar dacă braşovenii
încă nu au apă caldă şi căl-
dură, consilierii locali au vo-
tat, într-o şedinţă de îndată,
noile tarife ale energiei ter-
mice. 

Preţul gigacaloriei rămâne
neschimbat, adică 210 lei.
Ultima majorare a tarifului
gigacaloriei s-a făcut la în-
ceputul anului trecut. Stabi-
lirea tarifului gigacaloriei

printr-o Hotărâre de Consi-
liu Local a fost esenţială
pentru primirea licenţei de
funcţionare pentru noul ser-
viciu public local de termo-
ficare, care s-a obţinut la
finalul săptămânii trecute. 

Cele 7.600 de apartamen-
te branşate la sistemul cen-
tralizat vor fi încălzite, cel
mai probabil, după mijlocul
lunii noiembrie. BB M.S.

Se ştie ordinea 
pe buletinele de vot

S-a stabilit ordinea pe bu-
letinele de vot pentru alegerile
parlamentare din 11 decem-
brie. Partidul Social Demo-
crat va fi pe poziţia 1. Pe
locurile următoare vor fi,
ALDE, UDMR şi Partidul
Naţional Liberal. Tragerea
la sorţi a ordinii pe buletinele
de vot a fost făcută în pre-
zenţa presei şi a reprezentan-
ţilor candidaţilor validaţi de
Biroul Electoral Judeţean. Pe
listele pentru alegerile par-
lamentare locul cinci va fi

ocupat Partidul Mişcarea Po-
pulară, pe şase este Partidul
Ecologist, iar pe şapte Par-
tidul România Mare. Urmea-
ză, în ordine, Uniunea Salvaţi
România, Alianţa Noastră
România, Partidul România
Unită, Partidul Socialist Ro-
mân. Ultimii pe liste vor fi
cei doi independenţi: Nicu
Rădulescu şi Dumitru Flu-
cuş. Buletinele de vot pentru
alegerile din 11 decembrie
vor fi tipărite cel târziu până
la data de 6 decembrie. M.S.

Documentar despre Noiembrie 1987
Anul viitor se împlinesc 30

de ani de la prima revoltă po-
pulară a braşovenilor împo-
triva regimului comunist. Pe
15 noiembrie 1987, mii de
muncitori de la uzina Steagu
Roşu au ieşit în stradă, nemul-
ţumiţi de condiţiile în care tră-
iau. 

Proiectul Braşov 1987, al
Muzeului Judeţean de Istorie
să readucă în atenţie semni-
ficaţia revoltei de acum 30 de
ani. Obiectivul principal al
campaniei Braşov 1987, care
va începe în primăvara anului
viitor, este cercetarea, docu-

mentarea şi valorizarea, la ni-
vel naţional şi internaţional a
evenimentelor din noiembrie
1987. Cea mai importantă
parte a proiectului o constituie
lansarea unui film documen-
tar. 

Braşovenii, invitaţi 
să colaboreze

„O să avem proiecte edu-
caţionale, culturale, dar şi
multe conferinţe internaţio-
nale. Ne propunem nu să fa-
cem o investigaţie din acest
eveniment şi să punem accent
pe semnificaţia revoltei din

1987. Să ne mândrim cu
ceea ce au făcut braşovenii
atunci”, a declarat directorul
Muzeului Judeţean de Istorie,
Nicolae Pepene. 

Dacă aţi luat parte la eve-
nimentele din noiembrie 1987
şi aveţi poze sau documente,
puteţi să le trimiteţi la adresa
contact@brasov1987.ro. Astfel
veţi ajuta la documentarea
proiectului Braşov 1987. Do-
cumentarul proiectului Braşov
1987 va putea fi urmărit, în
premieră, la Festivalul de Film
Istoric de la Râşnov, din luna
august a anului viitor. BM.S.

Serviciul Public de Termoficare
a obţinut licenţa de funcţionare

Dosarul electronic de sănătate, obligatoriu



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
⚫ Vând garsonieră în zona Str.
Lungă – Carierei, etaj 1/1, con-
fort 1, decomandată, o suprafaţă

de 37 mp, dispune şi de balcon,
şi cotă parte din grădină şi are
îmbunătăţiri gresie, faianţă, par-
chet, termopan, centrală termică
proprie. Preţul este 35.500 euro
negociabil. Tel: 0731.833.260

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: 0747.771.523
⚫ 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, ter-
mopan integral, amenajat cochet
şi se vinde mobilat şi utilat, dis-
pune 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. Aparta-
mentul se desfăşoară pe etajul
3 şi mansardă, jos fiind bucătria
şi un spaţiu de zi, iar la mansar-
dă sunt 2 camere nedecoman-
date şi cu baie. Toate finisajele

sunt de bună calitate, ferestre
de tip VELUX în tot apartamen-
tul, suprafaţa este generoasă,
preţul este 39.900 euro. Telefon:
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. Apartamentul se vinde
COMPLET MOBILAT ŞI UTI-
LAT. Preţ 48.000 euro negocia-
bil. Telefon: 0731.833.260 
⚫ Vând apartament nou, la cheie,
în bloc nou, cartierul Tractorul
7, confort 1, decomandat, parter,

cu 3 camere, 2 băi, bucătărie,
acumulând un total de 77 mp
utili. Apartamentul este finisat
în totalitate şi îşi aşteaptă noul
cumpărător. Preţ 70.000 euro.
Telefon: 0731.833.260. Pentru
mai multe detalii nu ezitaţi să ne
contactaţi.

⚫ Vând apartament în casă zona
Blumăna str Nicopole, situat la
parter cu încă doi vecini în curte,
dispune de pod şi boxă de beci.
Casa are o structură semi-de -
comandată, suprafaţă 75 mp,
 dispune de 3 camere, baie, bu-
cătărie, hol, 2 debarale, are toate
separările de utilităţi, fără îmbu-
nătăţiri. Preţ 48.000 euro. Tel:
0731.833.260

CASE
⚫ Vând casă singur în curte zona
Ultracentrală, str. Lungă, com-
pusă din 2 camere, bucătărie,
beci, pod pretabil pentru man-
sardare. Casa nu intră în zona de
protecţie a monumentelor isto-
rice, deci amenajarea nu este o
piedică. Pretabil pentru spaţiu
comercial sau locuinţă, preţ
98.000 euro negociabil. 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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

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

14-20 noiembrie 2016
TIRAJ: 15.000

Închiriez
apartament

în regim
hotelier,

50€/noapte. 

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:
E Str. Gării, nr. 32

intersecţia cu
Hărmanului

E Str. Dacia, nr. 69
E Str. Privighetorii

E Str. Gospodarilor
E Str. Barbu

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

Sediul BraşovTV:
E 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!

CV-urile se vor depune la sediul societăţii, 
din strada Calea Feldioarei nr. 75E, Braşov

Şoferi profesionişti
autocamion, maşini

de mare tonaj

® S.C. CONSAL S.R.L.,
cu sediul în Braşov, 

Calea Feldioarei, nr. 75E

angajează:

Relaţii la
telefon:

0765.250.760

Știrile 
BrașovTV

cu
Silvana VOROVENCI

De Luni până Vineri: 
18:00; 20:00; 

21:00; 22:00, 23:00 
RELUARE: 

Marți - Vineri 
07:00 şi 13:00



⚫ Caut o doamnă de 30 – 50 de
ani pentru îngrijirea unei fete de
40 de ani cu handicap, la Făgă-
raş. Asigur locuinţă şi plată. Te-
lefon: 0268.280.510
⚫ 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, re-
paraţii, izolaţie case, parchet, fa-
ianţă, gresie, glet, electrice,
sanitare. Telefon: 0721.468.578

⚫ Execut jaluzele exterioare din
mase plastice 50 lei/mp, jaluzele
de aluminiu 60 euro/ mp, plase
de ţânţari, perdele verticale,
uşi pliante, lambriuri.  Telefon:
0743.161.249 sau 0744.505.149
⚫ ATELIERUL DE  REPA-
RAŢII de pe Str. Aurel Vlaicu
nr. 4 (colţ cu Bd. Griviţei) în
 curte cu magazinul „Bazar” 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 congelator 5 sertare, re-
dresor 12-24 V, cauciucuri DA-
CIA şi OLTCIT, cărucior pentru
persoană cu handicap, chiuvetă
baie şi bucătărie, circular tăiat
lemne şi fier. Tel: 0727.397.937

⚫ ANUNŢ privind depunerea
s o l i c i t ă r i i  d e  e m i t e r e  a
acordului de mediu

SC MAGNETIC PARK
SRL aunţă publicul interesat
asupra solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru
proiectul  CONSTRUIRE
BRANŞAMENT CANALI-
ZARE propus a fi amplasat
în Hărman, str. Braşovului.
Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la se-
diul autorităţii competente
pentru protecţ ia  mediului
Braşov, str. Politehnicii nr. 3,
în zilele de luni-joi între ore-
le 08:00-16:30 şi vineri între
orele 08:00-14:00. 

Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul auto-
rităţii competente pentru pro-
tecţia mediului Braşov.

⚫ Domn fără obligaţii, caut o
doamnă pentru căsătorie. Tel:
0727.397.937
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Cursuri

Angajări

Mediu

Servicii

BRIDGE GUARD GROUP

Relaţii suplimentare se pot
obţine la: 0268.328.662

I AGENŢI DE PAZĂ 
I AGENŢI DE INTERVENŢIE

în condiţiile legii 333/2003
I ELECTRICIENI

Angajează:

BRIDGE GUARD GROUP

Relaţii la telefon: 0268.328.662

AGENŢI
SECURITATE

Organizează cursuri
pentru următoarea

calificare:

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

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 CV la brasov@da-1.ro
Telefon: 0735-47.11.55

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

Producţiile BRAŞOV TV, în casele dvs., pe frecvenţa Mix 2 !
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În runda cu numărul 16,
stegarii au fost învinşi
la Clinceni cu scorul de
2-1 (0-0). Galben-negrii
au ratat şansa de urca
pe prima poziţie a cla-
samentului după ce
 liderul Juventus Bucu-
reşti a remizat pe pro-
priul teren  cu Râmnicu
Vâlcea, scor 0-0.

FC Braşov s-a deplasat la
Clinceni pentru jocul din eta-
pa a 16-a din liga a doua. Gal-
ben-negrii porneau ca favoriţi,
mai ales că în runda prece-
dentă s-au impus pe terenul
celor de la Mioveni. În acest
sezon, trupa din Clinceni nu
a reuşit să învingă formaţiile
care sunt în lupta pentru pro-
movare. Academica a pierdut
la scor jocurile cu Juventus
Bucureşti, Sepsi Sfântu Ghe-
orghe, CS Mioveni şi Chindia
Târgovişte. În aceste condiţii
FC Braşov pornea cu prima
şansă în meciul din runda a
16-a.

Învinşi în minutul 90 
Prima repriză a fost una

echilibrată, iar la cabine s-a
intrat la egalitate perfectă,
scor 0-0. Băieţii conduşi de
Cornel Ţălnar au început mai
bine partea a doua a meciului
şi au reuşit să deschidă scorul
în minutul 56 în urma unei
faze fixe. Cătălin Stan a exe-
cutat perfect o lovitură de la
colţ şi Mihai Leca a reluat
mingea cu capul în poarta

gazdelor de la Clinceni. Bu-
curia stegarilor nu a durat de-
cât cinci minute, după care
Florin Ştefan a reuşit să-l în-
vingă pe Iacob şi a restabilit
egalitatea. Galben-negrii şi-au
făcut singuri meciul greu. 

În minutul 67, mijlocaşul
Manole a văzut al doilea car-
tonaş galben şi a fost eliminat.
Când toată lumea aştepta flu-
ierul de final, Antohi a înscris
în poarta braşovenilor, care
au protestat vehement acu-
zând o poziţie de off-side. S-a
terminat 2-1 pentru Clinceni,
iar stegarii au rămas cu 34 de
puncte în clasament. Liderul
Juventus s-a distanţat la două

puncte de braşoveni după re-
miza de pe teren propriu cu
Râmnicu Vâlcea.

„Arbitraj pro-Clinceni”
„Nici o înfrângere nu pică

bine, dar acum este şi mai
frustrant, pentru că am con-
dus cu 1-0. Pe lângă golul
marcat, am mai avut două
ocazii importante, dar trebu-
ie să fim corecţi şi să spunem
că şi rivalii le-au avut pe ale
lor. Nu comentez dacă a fost
sau nu eliminare corectă, dar
maniera de arbitraj a fost
una pro Clinceni. Au fost
două faulturi criminale asu-
pra portarului Florin Iacob

şi la nici una nu s-a acordat
măcar cartonaşul galben.
Totuşi, acest aspect nu tre-
buie să fie o scuză pentru
noi. Suntem fraieri că nu am
profitat de avantajul pe care
l-am avut pe tabelă. I-am
spus lui Manole să fie atent,
mai ales că avea un galben,
iar el a făcut un fault inutil
la 80 de metri de propria
poartă şi a fost eliminat.
Acesta este fotbalul. Trebuie
să învăţăm din acest meci şi
să ne concentrăm pentru
partidele pe care le mai avem
de disputat în acest an”, a
declarat antrenorul galben-
negrilor, Cornel Ţălnar.

Eşec pentru stegari

Jucătorii de la Corona Wolves Bra-
şov aflaţi în aşteptarea cetăţeniei ro-
mâne, vor evolua în Liga Mol ca
„stranieri”. Pentru că procedura privind
obţinerea cetăţeniei române, în cazul
celor trei jucători de la Corona Wolves,
Patrik Polc, Denis Zabludovsky şi Yev-
geni Emelianenko, nu a fost încă fi-
nalizată, s-a luat decizia ca aceştia să
fie legitimaţi ca „jucători străini” în
Liga Mol. 

Preşedintele secţiei de hochei de
la Corona, Emilian Cernica, a trimis o
adresă către Liga Mol, pentru ca ju-
cătorii respectivi să poată evolua în
meciurile oficiale, ca „stranieri”.

„Am decis să nu mai aşteptăm şi să
îi înscriem pe cei trei hocheişti ca jucători
străini. În acest sezon al competiţiei,
echipele pot avea înscrişi pe foaia ofi-
cială a unui meci maximum şase ju-

cători de altă naţionalitate. Noi avem
acum şapte, dar dacă într-un meci nu
evoluează, de exemplu Polc, sau se mai
ivesc suspendări sau accidentări, restul
pot juca.  Oricum, în campionatul na-
ţional, Polc nu poate juca, conform re-
gulamentului competiţiei. Urgenţa este
la Liga Mol, acolo unde nivelul este
foarte ridicat şi avem nevoie de cât mai
mulţi jucători valoroşi”, a declarat pre-
şedintele celor de la Corona Wolves
Braşov, Emilan Cernica.

Astfel cei şapte jucători străini din
lotul echipei de sub Tâmpa sunt: Patrik
 Polc, Ian McDonald, Rory Rawlyk, To-
mas Klempa, Richard Filip, Denis Za-
bludovsky şi Yevgeni Emelianenko. 

O altă veste bună pentru fanii „lu-
pilor” este faptul că Huba Borş şi-a re-
venit după accidentare şi va reintra în
lotul lui Lacroix.

FC Braşov a pierdut al doilea joc din acest sezon

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

Echipele ce reprezintă Braşovul în seria 1
a Ligii a treia nu au reuşit să câştige în această
etapă. 

Olimpic Cetate Râşnov a fost învinsă pe
propriul teren de CSM Roman, iar AFC Hărman
a remizat în deplasare cu Odorheiul Secuiesc,
echipă aflată printre ultimele echipe ale seriei. 

Trupa lui Dan Bona, Cetate Râşnov a pier-
dut cu scorul de 2-1, golul râşnovenilor fiind
marcat de Mariean. Trupa dn Hărman, con-
dusă de Claudiu Ionescu, a făcut un pas greşit
reuşind doar o remiză pe terenul unei echipe
ce se află în subsolul clasamentului. Echipa
din Odorheiul Secuiesc, formaţie ce a fost în-
vinsă în runda precedentă de liderul Miercurea
Ciuc cu scorul de 8-0, a condus cu 2-0 în jocul
cu Buga şi compania. Căpitanul Florin Stângă
a dat tonul revenirii şi a reuşit o dublă prin
care Hărmanul a salvat un punct. S-a terminat
2-2, iar Hărmanul este la trei puncte distanţă
de liderul Miercurea Ciuc.   

Doar un punct
în liga a treia

Din păcate blestemul acci-
dentărilor a lovit din nou echipa
de handbal feminin Corona Bra-
şov. Căpitanul braşovencelor,
Camelia Hotea (foto), s-a ac-
c identat  grav  la  un antrena-
ment, iar diagnosticul pus de
medici a fost de ruptură de ten-
don achilian. Jucătoarea se va
opera zilele acestea. 

„Avem din nou ghinionul unei
accidentări a unei jucătoare im-
portante. Chiar eram în sală la
antrenamentul fetelor şi la o în-
toarcere la o fază de apărare, am
văzut-o pe Camelia căzând şi
apoi plângând de durere. Nu mi-
a venit să cred că avem de-a face
cu o accidentare atât de serioasă,
însă realitatea ne-a arărat că ten-
donul este rupt şi că trebuie să

se opereze. Este încă un moment
greu şi pentru ea şi pentru noi,
dar nu avem ce face, trebuie să
ne adunăm şi să trecem şi peste
el, iar jucătoarele care o vor su-
plini să facă faţă cu bine şi să ter-
minăm anul competiţional cu o
victorie, acasă cu SCM Craiova”,
a spus Liviu Dragomir, preşedin-
tele clubului Corona Braşov. 

Blestemul accidentărilor

Fetele de la Corona Braşov vor
juca în etapa a zecea a Ligii Na-
ţionale de handbal feminin îm-
potriva formaţiei SCM Craiova. 

Partida, care se anunţă a fi ex-
trem de dificilă, se va disputa luni
de la ora 19.00 în Sala Sporturilor
„Dumitru Popescu Colibaşi”. Co-
rona a reuşit să câştige în extre-
mis meciul din runda precedentă
de la Slobozia şi a spart gheaţa
după şase meciuri consecutive
fără victorie. 

Pentru fetele pregătite de Ma-
riana Târcă şi Dumitru Berbece
urmează jocul de pe teren propriu
cu CSM Craiova. Trupa din Bănie,
condusă de fostul tehnician al
Coronei, Bogdan Burcea şi cu fos-
ta vedetă de sub Tâmpa, Cristina
Zamfir, printre titulare, este în
formă. 

În ultimele două runde, Craio-
va a câştigat meciul de pe teren
propriu cu CSM Roman şi a ter-
minat la egalitate partida din de-
plasare cu Dunărea Brăila. Partida

de luni de la Braşov se anunţă
una extrem de interesantă, una
a orgoliilor şi în care Corona e
obligată să câştige. 

„Ne aşteptăm la un meci foarte
interesant având în vedere că la
Craiova pe banca tehnică este fos-
tul antrenor al Coronei, Bogdan
Burcea, iar în teren o fostă jucă-
toare a Braşovului, Cristina Zam-
fir, doi oameni care au contribuit
la ceea ce a realizat Corona în ul-
timii ani. Cu toate acestea, sportul
profesionist aduce şi schimbări,
iar la un moment dat poţi fi pus
în faţă cu cei cu care ai făcut echi-
pă. Una peste alta, Craiova are o
echipă bună, care cu siguranţă
va veni la Braşov cu gândul de a
câştiga, dar noi jucăm acasă, ju-
căm în faţa propriilor suporteri
iar acest lucru ne va motiva şi mai
tare să facem totul pentru victo-
rie. Avem mare nevoie de puncte
şi vom face totul pentru a le câş-
tiga", a declarat preşedintele Co-
ronei, Liviu Dragomir.

Derby cu Craiova

Încă trei stranieri
pentru Corona Wolves

.com
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Cam astea sunt datele la zi ale geo-
politicii mondiale. Deocamdată, axa
nord-atlantică se află în uşoară derivă.
Şi se pare că se doreşte ca Europa să
mai reducă din „tutela” Americii. Nu
mă refer continental, ci la relaţia SUA-
UE-NATO. Din păcate, planeta se ţine
cu forţă şi strategie militară. Poate în
viitor să scăpăm de aceasta. Şi planeta
să fie guvernată de alte energii, de alte
forţe, de alte filosofii şi ideologii. 

Europa de azi, costelivă, în iminenţa
dispariţiei doamnei Merkel din spaţiul
decizional politic german (poate
doamna primeşte o altă însărcinare
europeană!), cu un prezident franţuz
efeminat politic cum este domnul Hol-
land, pe care recent l-a văzut şi Ghim-
bavul din judeţul nostru la faţă, e
numai bună de băgat în frisoane şi
zgâlţâit să se trezească la realitate. Mai
ales că are în prezent trei personaje
de care trebuie să ţină seama. Două
în coastă şi unul peste coastă... 

Mai întâi a fost Putin. Spaimosul
prezident rus, emanaţia serviciilor se-
crete ale URSS, când preşedinte, când
prim-ministru cu un preşedinte deco-

rativ, acum iarăşi preşedinte, a devenit
un jucător foarte activ la ruleta euro-
peană, euroasiatică şi globală. S-a dus
cu armata în Ucraina, fără însemnele
statale, şi-a readus Crimeea în corpul
Rusiei, s-a jucat în Siria şi a dejucat
planul american în Turcia... Bun băiat!
În ce priveşte România, nu există pu-
tinţa, deşi există dorinţa... Mai ales că
la mijloc există şi nişte guri ale Du-
nării, o Mare Neagră împărţită între
Rusia, Turcia şi hai să zicem Europa,
prin noi, există o republică separatistă
moldovenească ruptă din Moldova,
există o republică găgăuză şi o Mol-
dovă cu un picior în Europa şi cu unul
în Rusia... 

Apoi a venit Erdogan. Mai spaimos
şi mai spahiu decât Putin. Un personaj
scăpat de sub control, având sub cârmă
o ţară mare, Turcia, cu o mare putere
militară, cu nostalgii religioase şi is-
torice, care au mai rupt o dată Europa
în bucăţi în mileniul trecut, un fanatic
mai periculos decât Saddam Hussein,
Gadaffi şi toţi liderii arabi cu epoleţi
de mucava americană, care au fost
aruncaţi la coş de însăşi mătuşa Ame-

rica... Un Erdogan prieten cu Putin şi
ameninţător pentru Europa buimacă
de azi şi în coasta României, cel puţin
maritim, e un pericol de luat în seamă
foarte serios. 

Şi ultimul venit pe scenă, din aceeaşi
galerie a personajelor care dau de furcă
adormiţilor europenişti şi globalişti,
Donald Trump, ajuns, surprinzător
(?!), în fruntea Statelor Unite, deci-
dentul militar, strategic, geopolitic şi
chiar economic al lumii. Dacă omul
acesta, miliardar, fără experienţă po-
litică, personaj care a jucat şi în film,
va continua să joace pe scenariul de-
clarat în campanie, va fi naşpa. În sen-
sul că Europa şi implicit România
trebuie să-şi reconsidere poziţia în
NATO, prin statele componente, să
găsească o altă deschidere şi abordare
spre Rusia şi Turcia şi să înţeleagă că,
istoric şi continental, şi politic, nu tre-
buie să se bazeze doar pe pilonul fran-
co-german. Oricum, trio-ul amical
Putin-Erdogan-Trump (se vorbeşte de
astfel de prietenii, mai ales de afinităţi
Putin-Trump) reprezintă o realitate
menită să ne trezească din „somnul ra-
ţiunii”. Dacă nu, se vor naşte „monştri”
şi, evident, or să ne zgâlţâie...

Ion Mânzală

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

Bani. Veniturile vor creşte în continuare
datorită familiei din care faceţi parte. 
Balanţă (23.09 – 23.10)
Iubire. Cei căsătoriţi vor fi în pericol

de a uita că nu mai sunt liberi senti-
mental.

Sănătate. Vitalitatea se află la limită de
luni, dar vă încăpăţânaţi să faceţi în con-
tinuare excese.
Bani. Sunteţi mărinimos pentru că bu-
getul e mai puţin „subţire”.
Scorpion (24.10 – 22.11)
Iubire. Sunteţi invidiaţi de toţi pentru
„succesele” sentimentale şi aprecierea
unanimă.
Sănătate. Cu sănătatea asigurată, veţi
considera că vă puteţi permite orice.
Bani. Nu veţi reuşi într-un interval atât
de scurt să rezolvaţi toate problemele
pe care doriţi să le finalizaţi.
Săgetător (23.11 – 21.12)
Iubire. Sunteţi întregul interval mai în-
ţelegător cu persoana iubită. Cei tineri
primesc oferte sentimentale.
Sănătate. Oboseala va ajunge maximă,
dar şi senzaţia de împlinire şi de bine la
fel.
Bani. Foarte avantajaţi sunt numai cei
care au contracte cu străini ori în stră-
inătate.
Capricorn (22.12 – 20.01)
Iubire. Sunteţi mai înţelegător cu per-
soana iubită. Primiţi oferte sentimentale,
dar nu le daţi curs.
Sănătate. Oboseala vă ajunge din urmă,
după eforturile făcute, ar fi momentul
să vă gândiţi şi la odihnă.
Bani. Datoriile acumulate vă dau coş-
maruri, dar se întrezăreşte o rezolvare
la orizont.
Vărsător (21.01 – 19.02)
Iubire. Nemulţumirile majore sunt pro-
vocate de partenerul de cuplu. Serile, vă
dedaţi multor feluri de plăceri.
Sănătate. Puteţi să vă faceţi planuri pen-
tru orice fel de activităţi care necesită
efort.
Bani. Consideraţi întregul interval că
totul se rezumă la obţinerea mai multor
bani.
Peşti (20.02 – 20.03)
Iubire. Toate intenţiile dv. sentimentale
nu sunt apreciateaşa cum doreaţi, de
persoana iubită.
Sănătate. Trebuie sa fiţi mai atenţi în-
tregul interval la alimentaţie şi la admi-
nistrarea medicamentelor.
Bani. Refuzaţi cu încăpăţânare să-i ajutaţi
financiar pe cei care v-au dezinformat
iar în mod intenţionat.

ZODIAC

Tableta de cap

.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

4 5 6 3
2 7 9 5

6 8
5 7 2

6 2 3 5 1
3 1 6

9 4
6 8 7 2
2 3 8 6

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

Desfrişarea ilegală a pădu-
rilor este o temă intens co-
mentată şi dezbătută ȋn ultimii
ani, atȃt de mass-meia cȃt şi
de cetăţeni. Deşi toată lumea
este de acord că acestea ar
trebui oprite, măsurile luate
de Parlament şi Guvern au
fost superficiale şi insuficien-
te. Legile ȋn vigoare sunt am-

bigue, lasă loc de interpretări,
iar pedepsele pentru cei care
le ȋncalcă sunt minore şi fără
niciun fel de impact. Asta se

ȋntȃmplă ȋn mare parte
pentru că politicul a
fost şi este direct im-
plicat ȋn astfel de
activităţi iar
cȃştigurile făcute

de pe urma a lor
au fost de-a
dreptul fabu-
loase. 

Partidul Ecologist Romȃn
şi-a fixat drept una dintre
principalele priorităţi stoparea
acestui fenomen periculos pe
termen mediu şi lung, atȃt
pentru ţară, cȃt şi pentru so-
cietate, printr-un pachet legi-
slativ coerent şi adecvat. 

Cei care taie copaci sunt
ȋmpărţiţi ȋn două categorii:

marile companii din industria
lemnului, controlate adesea
politic şi persoane fizice care
ori ȋşi cȃştigă existenţa din
asta, ori o fac pentru un venit
suplimentar. 

Cum ȋi oprim? Prin educa-
ţie şi coerciţie, ȋn paralel.
Campanii naţionale de infor-
mare a populaţiei asupra ris-
curilor pe care astfel de
activităţi le presupun, ȋnsoţite
de ore de ecologie ȋn şcoli şi
dublate de ȋnăsprirea pedep-
selor ȋşi vor face, ȋn scurt
timp, simţit efectul. Cetăţenii
vor deveni mai sensibili dar

şi mai atenţi ȋn privinţa
acestui subiect, şi vor deveni

un partener activ al instituţii-
lor statului ȋn combaterea des-
frişărilor ilegale, prin plȃngeri
şi sesizări. 

Ca şi propunere personală,
printre primele proiecte de
lege pe care le voi depune
atunci cȃnd voi deveni sena-
tor, va fi ȋnăsprirea pedepselor
pentru cei care defrişează ile-

gal, astfel: pentru companii –
amendă de până la 10% din
cifra de afaceri sau de 10-20
ori valoarea materialului re-
coltat şi pentru persoane fizice
– muncă în folosul comunităţii
la împădurirea a minim 10 x
suprafaţa defrişată. 

Un alt proiect, mai amplu,
la care ţin şi pentru care mă
voi lupta ca şi parlamentar, va
fi adoptarea unei Strategii Eco-
logice Naţionale, pe termen
mediu şi lung (5-10-20) de ani.
Aici voi include bineȋnţeles, şi
problema desfrişărilor dar şi a
ȋmpăduririi imediate şi obliga-
torii, precum şi celelalte pro-
bleme presante de mediu.
Lipsa viziunii şi a gȃndirii pen-
tru viitor ne va costa mai mult
decȃt ne imaginăm acum, iar
preţul va fi plătit de generaţiile
care vor urma. Iar eu unul, ȋn
calitate de tată a doi copii, nu
sunt dispus să le las o astfel de
moştenire. 

Sorin Marius Cristea
Candidat Senat din partea PER

TRUMP-ISM, PUTINISM, ERDOGANISM...

Defrişarea ilegală a pădurilor
– cauze şi consecinţe
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80.000 de oameni.
80.000 de români.
80.000 de salvatori ai
vieţilor noastre. Aceştia
sunt cei pe care Guver-
nul preferă să-i ignore,
atunci când au reven-
dicări de natură sala-
rială. Sau mai rău, să-i
dea în judecată pentru
că au declanşat o grevă
generală, pentru că n-
ar fi parcurs, pretinde
ministrul
Sănătăţii,
toţi paşii
procedu-
rali. Aici
este pri-
m u l
punct în
care le dau dreptate sindica-
liştilor, care nu se lasă inti-
midaţi de această ameninţare,
o instanţă va decide în privin-
ţa legalităţii conflictului de
muncă, nu un ministru.

„Prea mulţi medici pleacă
din ţară. În România nu s-au
mai construit spitale noi”. Mi
se pare culmea ipocriziei să
faci aceste afirmaţii. Ştiţi cui
aparţin? Sunt ale premierului,
se regăsesc alături de faimoa-
sele principii tip „să fie bine
ca să nu fie rău” din cadrul
platformei de prim-ministru
care nu candidează, dar ar

vrea să mai rămână pe
scaun. Aşadar, constata-
rea era că ne pleacă me-
dicii din ţară. Cum facem

să-i ţinem aici? Păi ce supă-
rări au, când vine vorba să
vorbească despre ele? Una
este despre munca pe care o
prestează pe bani prea puţini.
O măsură este să le acorzi
burse medicilor rezidenţi, aşa
cum PSD a făcut în timpul
guvernării sale. O altă posi-
bilitate ar fi să le acorzi o scu-
tire de impozit pe venit, aşa
cum propunem în programul
de guvernare.

O altă problemă ridicată,
mai ales de medici, este
cea a condiţiilor în care îşi
desfăşoară activitatea, dotările

cabinetului, sau cum arată spi-
talul în care muncesc. Soluţia
e simplă, să repari, să inves-
teşti, pentru că aici ai în
 vedere nu doar personalul
medical, ci, mai ales, pacien-

tul. Aloci fonduri, nu
le returnezi pentru că
nu ai fost în stare să le
aloci, cum se întâmplă
cu cele 500 de milioa-
ne de lei.

În sfârşit, ce se în-
tâmplă cu revendică-
rile salariale ale
sindicaliştilor din să-
nătate este iar proble-
matic. În loc să încerci
să rezolvi problema
cumva, îngropi capul
în nisip. Votezi ca să
nu mai existe inechi-
tăţile din Ordonanţa

20. Nu părăseşti şedinţele co-
misiilor si apoi plenul Parla -
mentului, aşa cum au făcut
parlamentarii PNL. Rămâi să
faci ceea ce nu face Guvernul.
Replica ministrului Muncii,
a fost să acuze cumpărarea
votului oamenilor. Aşa vede
dl.Pâslaru lucrurile. Mi-e tea-
mă că ar trebui să-i recomand
o vizită la unul dintre oamenii
pe care îi desconsideră, la
unul dintre medicii care se
ocupă de astfel de patologii.
Nu pentru o lămurire privind
sistemul salarial sau necesi-
tatea investiţiilor, ci pentru o
consultaţie. 

Florin Orţan
Medic cardiolog

Candidat PSD pentru Senat 
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