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Măsuri PSD pentru mediul de afaceri

99% din companiile din
România sunt IMM-uri,
care produc 60% din PIB
şi angajează 60% din forţa
de muncă.

Mediul de afaceri este extrem de
important pentru stabilitatea eco-
nomiei, drept pentru care acesta tre-
buie încurajat şi susţinut. Primul pas
în acest demers îl constituie infor-

matizarea. Toate obligaţiile fiscale
se vor plăti online, firmele vor putea
depune online toate formularele
 solicitate, sistemele informatice ale
instituţiilor publice vor fi interco-
nectate până la 1 decembrie 2018.
Nu va mai fi permis să se solicite
unei firme de către o instituţie pu-
blică un document care se află la

altă instituţie publică şi
îl pot transmite între
ele. 

Aşa cum am militat
şi din postura de preşe-
dinte al ANPC, prevenim
înainte de a combate.

Instituţiile de control vor face cel
mult un control pe an, cu excepţia
sesizărilor şi cazurilor flagrante. Vom
implementa legea prevenţiei: nu se
va putea lua nicio măsură punitivă

din partea  instituţiilor de control
fără derularea premergătoare a eta-
pelor de informare şi prevenţie, cu
excepţia cazurilor de natură penală,
a cazurilor flagrante. Managerii sau
administratorii nu trebuie să mai
piardă timp pentru a răspunde so-
licitărilor organelor de control ale
statului, consultantul fiscal, conta-
bilul, expertul, auditorul să fie cei
care să interacţioneze cu instituţiile
de control ale statului şi care să-şi
asume şi răspunderea. 

Trebuie să acţionăm cu deplină
responsabilitate în aşa fel încât să
creştem clasa de mijloc! Îndrăzneşte
să crezi în România!

Marius Dunca 
Preşedinte PSD Braşov

Candidat PSD pentru Senat
Cod Unic AEP 11160007

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

Marius Dunca 
Președinte PSD Brașov

Candidat PSD pentru Senat

Deşi lucrări concrete la Aeroportul Internaţional Braşov – Ghimbav
nu s-au mai făcut de câţiva ani, 2016 se încheie cu o veste bună pentru
cel mai important proiect de infrastructură al judeţului. După numeroase
drumuri la Bucureşti şi interpelări în Parlament ale deputaţilor şi se-
natorilor de Braşov, noua lege a aeroportului a fost promulgată, zilele
trecute, de preşedintele României, Klaus Johannis. Acest act normativ
prevede „transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public
al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare
– Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, în domeniul
public al judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean, pentru
realizarea obiectivului Aeroport Internaţional Braşov – Ghimbav.”

Licitaţie pentru suprafeţele de mişcare
După publicarea noii legi în Monitorul Oficial, autorităţile locale vor
putea continua investiţia pe un teren ce le va aparţine chiar lor. Noul
act normativ nu mai specifică o anumită perioadă de timp în care
acest teren este trecut în proprietatea statului. Odată clarificată situaţia
juridică a terenului, responsabilitatea finalizării proiectului rămâne,
exclusiv, în mâna Consiliul Judeţean Braşov. Preşedintele C.J. Braşov,
Adrian Veştea, susţinea acum două luni, că în 2017 instituţia pe care
o conduce va investi 10 milioane de euro în acest proiect. Tot el spunea
că ar mai fi nevoie de alte 54 de milioane de euro pentru finalizarea
obiectivului. „În luna decembrie sperăm ca plenul Consiliului Ju-
deţean să aprobe indicatorii tehnico-economici rezultaţi în urma
revizuirii studiului de fezabilitate, astfel încât pasul imediat următor
să fie demararea procedurii de licitaţie privind proiectarea şi execuţia
suprafeţelor de mişcare.” a precizat Adrian Veştea, după promulgarea
legii de către preşedintele Klaus Johannis.555 continuare în pag. 3

Adrian Veştea
Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov

Eforturi pentru... zbor,
chiar şi în ultimele zile din an
După zeci de drumuri ale conducerii Consiliului Judeţean la Bucureşti, se fac în
continuare eforturi uriaşe, tocmai pe final de an, pentru lămurirea situaţiei
juridice a terenului de pe care ar trebui să decoleze primul avion
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Cât alocă românii pentru
vacanţa de sărbători

Programul Prima Casă ar putea
fi modificat din nou. Doar pentru lo-
cuinţele mai noi de 5 ani, procentul
de garantare va fi menţinut la 50%.

Programul Prima Casă ar putea
fi modificat astfel încât în următorii
cinci ani, 2017-2021, doar pentru
imobilele cu destinaţia de locuinţă
mai noi de 5 ani sau consolidate în

ultimii 5 ani faţă de data acordării
creditului, procentul de garantare
de către stat se fie menţinut la 50%
în timp ce pentru celelalte credite
procentul va fi redus la 40%. În primii
doi ani plafonul anual de garantare
pus la dispoziţia băncilor va fi de 2
miliarde lei, iar pentru următorii trei
ani va scădea la 1,5 miliarde lei.  R.I.

Prima Casă, încă cinci ani

Agenţiile de turism, vor fi obligate
să se asigure în limita a 50.000 de
dolari sau să cotizeze la un Oficiu de
Garantare. Asta prevede un proiect
de ordonanţă de urgenţă, care va
reglementa activitatea agenţiilor
de turism din România. 

Potrivit unui proiect de ordonanţă
de urgenţă agenţiile detailiste, care
în prezent pot asigura vacanţele

clienţilor în limita a 10.000 de dolari,
vor fi obligate, să se asigure în limita
a 50.000 de dolari, aşa cum o fac în
prezent agenţiile tur-operatoare. În
cazul în care agenţia de turism do-
reşte să contribuie la Oficiul de Ga-
rantare, contribuţia este de 15% din
cifra de afaceri asigurabilă, adică
valoarea totală a pachetelor turistice
vândute persoanelor fizice.      R.I.

Asigurări pentru 
agenţiile de turism

Benzina şi motorina s-au ief-
tinit în ultimele zile. Preţul car-
buranţilor a scăzut cu aproximativ
4 procente. Totuşi nu avem cei
mai ieftini carburanţi din UE. 

Carburanţii s-au ieftinit masiv
în ultimele zile, după scumpirile
anterioare. În mai puţin de două
săptămâni, preţul la benzină şi

motorina a scăzut aproape 4%. 
Ieftinirile sunt cauzate de evo-

luţia cotaţiilor la produse petro-
liere. Totuşi nu suntem nici pe
departe o ţară cu carburanţi ief-
tini. La benzină, cu un preţ mediu
de 1,11 euro pe litru, suntem pe
locul cinci în rândul statelor din
UE.            R.I.

S-au ieftinit carburanţii Gaze naturale de import mai ieftine
Un sfert din consumul zilnic de

gaze provine, în această perioadă,
din import. Motivul: preţul este mai
mic. 

În ceea ce priveşte gazele natu-
rale, Autoritatea Naţională de Re-
glementare în domeniul Energiei a
stabilit un minimum necesar de 1,7
miliarde mc pentru a fi înmagazinat.

Înmagazinarea Romgaz este de 2,4
miliarde de metri cubi, aproximativ
aceeaşi cantitate ca şi anul trecut. 

În primele 10 zile ale lunii no-
iembrie s-au consumat din depozite
40 milioane de metri cubi. De exem-
plu, în 2012, în luna noiembrie, din
depozite s-au consumat peste 340
de milioane.         R.I.

Braşovul este al patru-
lea judeţ din ţară în
clasamentul firmelor
profitabile din Româ-
nia. Adică 5,93% din
companiile braşovene
sunt profitabile, în
condiţiile în care me-
dia pe ţară este de 4%. 

Analiştii spun că acestea
firme profitabile sunt mo-
torul economiei româneşti,
o economie care înregistrea-
ză în acest an cea mai rapidă

creştere din Europa Centra-
lă şi de Sud-Est. 

Profitul acestor firme re-
prezintă 92% din profitul

total obţinut de companiile
din România. Cifra de afa-
ceri totală a acestor firme
înseamnă 41% din cifra de

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

Braşovul, locul 4 la numărul de firme profitabile

Poprir i le  vor  f i  inst ituite de
Fisc asupra unui singur cont ban-
car! Întreg proces va fi electronic
şi  va dura cel  mult câteva ore,
fără a mai afecta inutil activita-
tea companiilor. În prezent, au-
torităţile fiscale transmit titlurile
e x e c u t o r i i  p r i n  p o ş t ă  l a  t o a t e

băncile unde debitorul are con-
turi deschise. Noua procedură se
va aplica după intrarea în vigoare
a modificărilor propuse de Mi-
nisterul de Finanţe la Codul de
procedura fiscală. 

În prezent una dintre cele mai
mari probleme este că organul

fiscal are autoritatea să instituie
poprirea asupra tuturor conturi-
lor debitorului.  Deşi  banca are
obl igaţ ia  să  indisponibi l izeze
doar sumele prevăzute în titlul
executoriu, au existat foarte mul-
te cazuri unde au fost reţinute
sume mai mari, în principal prin
poprirea mai multor conturi si-
multan. 

O altă problemă este că, deşi le-
gea dă un termen de cinci zile pen-
tru restituirea banilor reţinuţi în
plus faţă de debit, în realitate, pro-
cedurile de ridicare a popririi şi res-
tituire a sumelor pot dura câteva
săptămâni, de multe ori, debitorii
fiind nevoiţi să prezinte personal la
bancă decizia de ridicare a popririi.

Răzvan Iancu

.com

1. Bucureşti (14.164 firme -20,24%)
2. Cluj (4,019 firme – 5,74%)
3. Timiş (3,307 firme – 4,73%)
4. Braşov (2.675 de firme – 3,82%) 
5. Constanţa (2.576 de firme – 3,68%) 

Dispar popririle multiple

Românii alocă până la 1.500
lei/persoană pentru vacanţa de săr-
bători în ţară şi 1.800 euro/persoană,
în destinaţii exotice. 

Braşovul se regăseşte printre pre-
ferinţele turiştilor care aleg să pe-
treacă la munte. Bugetul alocat de
români pentru vacanţele de sărbători
în ţară se situează la aproximativ
1.000 lei/persoană, de Crăciun, şi la

1.500 lei/persoană pentru Revelion,
dar ajunge până la o medie de 1.800
euro pentru destinaţiile exotice, spun
reprezentanţii agenţiilor de turism.
Pentru România, „la modă” sunt re-
giunile Bucovina şi Maramureş, dar
şi oraşele Sibiu, Braşov, Oradea şi îm-
prejurimile lor, dar şi staţiunea Ma-
maia, iar pentru turismul extern sunt
preferate pieţele de crăciun.     R.I.

afaceri înregistrată de toate com-
paniile din ţară. 1 angajat din 3 lu-
crează la aceste companii, se arată
într-un raport recent. Una din cinci
firme profitabile din România se
află în Bucureşti. 

A.C.
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continuare din pag. 1

Aeroportul, în mâna 
Consiliului Judeţean Braşov

„Anul acesta am căutat să
lămurim situaţia juridică a
terenului, care a fost
foarte încâlcită. A
fost încurcată în
special de legea
apărută în
2015, adopta-
tă fără niciun
fel de consul-
tare politică şi
impusă de
m aj o r i t a t e a
parlamentară. În
2016 am reluat pro-
cedura legislativă şi îm-
preună cu experţi în dome-
niu, de la Consiliul Legislativ
şi de la Comisia Juridică din
cadrul Parlamentului, am
reuşit să identificăm soluţia
juridică foarte clară, astfel

încât după adoptarea legii
să se poată continua investi-
ţiile la acest obiectiv. Confir-
marea că am făcut o lege
bună a venit de la preşedin-
tele României, care a pro-

mulgat acest act nor-
mativ”, a declarat

deputatul PNL,
G a b r i e l
 Andronache
(foto meda-
lion).

Se anulează 
legea Chiriac

din 2015
Legea pro-

mulgată de preşe-
dintele României,

Klaus Johannis, prevede mo-
dificarea articolului 2 din Or-
donanţa de Urgenţă numărul
41/2007 ce reglementa trans-
miterea unei suprafeţe de
 teren din administrarea Insti-

tutului Cartofului în adminis-
trarea Consiliului Judeţean
Braşov. 

Ordonanţa din 2007, apro-
bată printr-o lege votată de
parlamentari în 2009, preve-
dea că terenul de la Ghimbav
trece, pentru o perioadă de
cinci ani, în proprietatea ju-
deţului Braşov,
pentru realizarea
aeroportului. Ter-
menul respectiv a
expirat în 2014,
astfel că terenul s-
a reîntors în admi-
nistrarea Institutu-
lui Cartofului, iar
Consiliul Judeţean
era în imposibili-
tatea de a mai face
investiţii la acel
moment. Acum,
ca şi atunci, doar
pista aeroportului
este finalizată. În

acelaşi timp, legea promulgată,
zilele trecute, de preşedintele
României abrogă şi actul nor-
mativ adoptat în 2015 şi iniţiat
de senatorul PSD Viorel Chi-
riac. Din cauza unor erori la
numerele cadastrale din anexe,
acea lege era imposibil de pus
în aplicare.

Acum, problema realizării
aeroportului internaţional Bra-
şov – Ghimbav este în mâna
Consiliului Judeţean Braşov
condus de liberalul Adrian
Veştea care, tocmai pe final de
an, face eforturi susţinute pen-
tru realizarea proiectului care
ar însemna pentru braşoveni,

pentru zona Braşov şi nu nu-
mai, un pas uriaş spre dezvol-
tare, în primul rând spre crea-
rea de noi locuri de muncă. 

BrasovTV.com vă va ţine la
curent, pas cu pas, cu modul
în care eforturile autorităţilor
judeţene vor fi puse, cu ade-
vărat, în practică.

După zeci de drumuri ale conducerii Consiliului Judeţean la Bucureşti, se fac în continuare eforturi uriaşe, tocmai
pe final de an, pentru lămurirea situaţiei juridice a terenului de pe care ar trebui să decoleze primul avion

Un bărbat din Chile ar fi deturnat 76 de milioane de pesos

Un chilian de 41 de ani,
care era dat în urmărire in-
ternaţională de anchetatorii
din ţara, a fost capturat, la
finele săptămânii trecute,
într-un mall din Braşov.
Bărbatul este acuzat de de-
turnare de fonduri, iar an-
chetatorii sud-americani
au emis pe numele lui, în
septembrie, un mandat in-
ternaţional de arestare.
Suspectul dispăruse din
ţara natală, cu o sumă con-
siderabilă de bani. 

Poliţiştii braşoveni spun
că inculpatul, economist
de profesie, este bănuit ca
ar fi deturnat 105.000
euro, dar presa din Chile
vehiculează suma de 900
de milioane de dolari. În
calitate de reprezentant al
unei companii, bărbatul
ar fi fugit cu banii investiţi
de mai multe persoane.
După ce a fost prins, sus-
pectul a fost dus în arestul
Poliţiei din Brasov, iar
apoi, procurorii Parche-

tului Curţii de Apel din
Braşov l-au prezentat ma-
gistraţilor cu propunere
de arestare provizorie. Ju-
decătorul de drepturi şi
libertăţi de la Curtea de
Apel a respins propunerea
procurorilor de arestare
provizorie şi a decis pla-
sarea chilianului în arest
la domiciliu, într-o lo-
cuinţă situată în Braşov.
Decizia poate fi contes-
tată. 

Bărbatul beneficiază de
prezumţia de nevinovăţie
până când judecătorii vor
emite o sentinţă definiti-
vă. Subiectul capturării
chilianului de către poli-
ţiştii braşoveni prezintă
interes şi pentru presa in-
ternaţională, purtătorul de
cuvânt al I.P.J. Braşov,
comisarul şef Liviu
Naghi, fiind intervievat,
printre alţii, şi de jurna-
lişti din Chile şi Ungaria.

Amelia Vulcu

Captură de proporţii a
poliţiştilor din Braşov

Eforturi pentru... zbor, 
chiar şi în ultimele zile din an

Treceri de pietoni nou semaforizate
♦Griviţei, intersecţia cu Codrii Cosminului
♦13 Decembrie, intersecţia cu str. Nicolae Labiş
♦13 Decembrie, intersecţia cu strada Olteţ
♦B-dul Victoriei, intersecţia cu str. Prahova – la Piaţa Dacia
♦Calea Bucureşti, în zona Metro
♦B-dul Saturn, intersecţia cu str. Cometei
♦str. Hărmanului, intersecţia cu Aleea Petuniei

Pentru prima dată, Braşovul a
fost reprezentat la Târgul de Tu-
rism de la Bucureşti, care a avut
loc în perioada 17-20 noiembrie.
Judeţului nostru a fost invitat spe-
cial la acest eveniment. 

La standul nostru, experţi în
domeniu le-au arăta vizitatorilor
care sunt principalele destinaţii
turistice ale sezonului de iarnă
din judeţul Braşov. Oferta turis-

tică a Braşovului se va baza pe
trei teme: sport, cultură şi natură. 

Toţi cei care vor vizita standul
judeţului nostru pot afla infor-
maţii despre cum se pregăteşte
sezonul de iarnă la Braşov şi cum
îşi pot petrece timpul liber cei
care ajung iarna la munte. În fie-
care zi, la standul Braşovului au
fost transmisiuni în direct din
principalele zone de interes tu-

ristic ale judeţului. 
În ultima zi a târgului a fost

programată conferinţa „Mana-
gementul Destinaţiei Carpaţii
României”, cuprinsă în progra-
mul derulat sub egida Convenţiei
Carpatice. România a devenit
ţară semnatară a acestei convenţii
în 2006. În 2014 a fost adoptată
Strategia pentru Turism Durabil
în Carpaţi. >>>>>>M.S.

Braşovul, în premieră la Târgul de Turism

Semafoare noi la trecerile de pietoni
Accidentele rutiere petrecute în zona tre-

cerilor de pietoni nu au rămas fără ecou.
Autorităţile au luat măsuri pe tot parcursul
anului. Comparativ cu 2015, în municipiul
Braşov există mai multe semafoare cu buton
la trecerile de pietoni. Zece mai exact, mon-
tate doar anul acesta. 

Municipalitatea are în plan să amenajeze
mult mai multe astfel de dispozitive anul
viitor. Toate deciziile de amenajare a acestor

dispozitive au fost lua-
te după aprobări veni-
te de la Poliţia Rutieră
şi Comisia de Circu-
laţie din Primăria Bra-
şov. 

Primele treceri de
pietoni semaforizate
din oraş au fost ame-
najate pe strada Iuliu

Maniu şi Calea Bucu-
reşti, ultima în zona
parcului Someş. La
solicitarea autorităţilor
locale şi judeţene,
anul viitor s-ar putea
monta astfel de sema-
foare şi la trecerile de
pietoni de pe Drumul
Naţional 13. M.S.



Cu toţii ştim că mişcarea
este benefică pentru
noi, pentru a ne menţi-
ne în formă,  pentru a
slăbi sau în general pen-
tru sănătate şi pentru
starea de bine creată. 

Poate nu ştiţi că exerciţiile
fizice influenţează şi sănăta-
tea ochilor. 

Lipsa exerciţiilor fizice con-
tribuie semnificativ la anumite
afecţiuni oculare în rândul per-
soanelor în vârstă, dar şi cei
mai tineri trebuie să fie atenţi
la condiţia fizică. În urma stu-
diilor desfăşurate în ultimii 10
ani s-au descoperit legături

strânse între  exerciţiile fizice
zilnice şi reducerea riscului
afecţiunilor oculare frecvente,
de tipul cataractei, glaucomului
sau degenerescenţei maculare. 

Pe de altă parte, dieta echi-
librată combinată cu mişcarea
vă pot ajuta să evitaţi boli care
nu sunt legate iniţial de sănătatea
ochilor, dar care în timp îi pot
afecta, cum ar fi diabetul de tip
II, de exemplu, care dacă nu
este ţinut sub control, poate avea
influenţă asupra vaselor de sân-
ge din retină şi în situaţii grave
poate duce la pierderea vederii.
Tensiunea arterială ridicată sau
colesterolul influenţează deopo-
trivă structura vaselor de sânge

ale ochiului, fiind importantă
monitorizarea acestora.

Calitatea vieţii noastre de-
pinde foarte mult de sănătatea
ochilor noştri, deoarece mai
mult de trei treimi din infor-
maţiile pe care le primim sunt
pe cale vizuală. Aşadar , orice
problemă de vedere poate avea
o influenţă negativă a modului
în care funcţionăm.  Cercetă-
torii se aşteaptă ca pe măsură
ce populaţia îmbătrâneşte, nu-
mărul persoanelor cu proble-
me de vedere se va dubla.

Ce este de făcut?
Este important să conştien-

tizăm importanţa controlului

optometric periodic, cel puţin
o dată pe an, pentru a avea
prescripţia pentu ochelari ac-
tualizată, şi pentru a identifica
din timp probleme ce pot in-
fluenţa calitatea vederii. 

Mişcarea este deosebit de
importantă. Este bine să vă sta-
biliţi o rutină zilnică, şi cel pu-
ţin 30 de minute să faceţi sport,
sau faceţi plimbări lungi în na-
tură. Exerciţiile cardiovasculare
precum aerobicul pot să scadă
presiunea intraoculară, prote-
jând astfel celulele retinei, fiind
benefice pentru persoanele
care suferă de glaucom. 

Glaucomul afectează ner-
vul optic, alterând capacitatea

lui de a funcţiona. Nervul op-
tic este cel care transmite
ima ginile către creier, iar
când acesta este afectat,  apar
probleme de vedere de la pro-
bleme ale vederii periferice,
până la pierderea vederii în
cazuri severe.  

Dacă plimbările nu sunt
tocmai pe placul dvs., puteţi
opta pentru orice fel de acti-
vitate, precum ciclismul, îno -
tul sau chiar dansul. Indiferent
de activitatea preferată, be-
neficiile nu se vor regăsi doar
în starea de sănătate a ochilor,
dar şi a inimii.

Exerciţiile corecte şi potri-
vite păstrează reflexele active,

iar alimentaţia echilibrată păs-
trează sistemul imunitar pu-
ternic, prevenind astfel bolile.
Nu trebuie să fiţi un atlet de
performanţă, nu e nevoie să
cunoaşteţi extrem de multe
despre sport şi alimentaţie,
Un stil de viaţă echilibrat şi
sănătos e suficient pentru a
vă păstra ochii, mintea şi cor-
pul în formă.

Ai încredere. 
Vezi cu ochii tăi

Bun găsit dragi cititori. A
început postul Crăciunului
sau postul Naşterii Domnu-
lui, o perioadă atât de dragă
nouă tuturor. 

În noua societate, să vor-
bim despre post, pare cumva
un subiect lipsit de interes,
însă abţinerea de la mâncare
pusă împreună cu adânca re-
flecţie şi cugetare sunt prac-
tici străvechi atât creştine cât
şi a altor religii ale lumii, care
le recunosc meritelele: de
exemplu, Gandhi, Confucius,
yoghinii din India, Platon,
Socrate, Aristotel, toţi au
practicat şi susţinut postul.

Am observat însă că o zi de
post pe săptămână în care pot
să mă dedic cu tot ceea ce am
de dăruit lui Dumnezeu pre-
cum şi aproapelui meu este
foarte benefică pentru evolu-

ţia mea spirituală. Cu ajutorul
unei disciplinări temeinice în-
văţ să îmi depăşesc condiţia
de a trăi într-o lume materială,
în care să nu fiu dominată de
acţiuni şi scopuri fizice. Postul
restabileşte echilibrul pe care
atât de uşor îl putem pierde.

Referindu-mă la disciplină,
sunt de părere că ea este
esenţială dacă ne dorim să ne
împlinim misiunea noastră
pe acest pământ (în cazul în
care am identificat-o până în
acest moment) şi să urmăm
o cale plăcută lui Dumnezeu.
Dacă însă alegem o cale fără
disciplină ajungem să fim
spectatorii propriei vieţi care
se va rostogoli la vale într-un
mod haotic, iar consecinţele
nu vor întârzia să apară.

De aceea, vă invit pe toţi
să ne antrenăm disciplina de
zi cu zi, deoarece este de do-
rit să devină o prioritate şi un
scop în îndreptarea vieţii
noastre, spre a o trăi frumos
şi cu folos în tot ceasul. Aşa-
dar, doar viaţa trăită în dis-
ciplină capătă sens şi valoare. 

Iată şi o invitaţie la a ac-
ţiona spre o viaţă disciplinată
şi chibzuită atât de benefică
trupului, sufletului, cât şi ce-
lor din jurul nostru: alegeţi
o zi pe săptămână în care să
practicaţi DISCIPLINA
într-un mod foarte conştient. 

Renunţaţi la mâncare, bău-
tură (beţi doar apă), la activităţi
precum calculator, televizor,

tabletă, bârfă, ironie, la activi-
tăţi care să vă distragă atenţia
şi dedicaţi-vă o parte din timp
unor rugăciuni, acte de volun-
tariat sau faceri de bine, unor
discipline spirituale cum ar fi
studiul şi meditaţia biblică. 

Astfel că o zi de post poate
fi numită o zi de „disciplină
spirituală”, în care renunţăm
la obişnuinţele de zi cu zi, ne
conectăm la Cuvântul lui
Dumnezeu, căutăm să iertăm
pe cei care ne-au greşit, ne
abţinem de la a avea relaţii in-
time în acea zi cu partenerul
nostru, toate având ca scop
suprem evoluţia spirituală şi
atingerea unui stări de bine. 

Aşa cum putem
observa, timpul dedicat dis-
ciplinării, a postului, este un
timp special, care are ca scop
intrarea în comuniune cu
Dumnezeu, dar şi cu sinele
autentic de care pare să ne
depărtăm cu ştiinţa noastră.

Aşadar, dragii mei, e clară
treaba: „Voinţa omului este
o condiţie esenţială, căci fără
ea nici măcar Dumnezeu În-
suşi nu face nimic”.

Închei cu o scurtă rugăciu-
ne: „Doamne, umple cu iu-
bire inimile noastre, înlătură
grijile noastre de la noi, alină
inimile rănite, iar pe cei care
au necazuri întăreşte-i şi
mângâie-i cu iubirea ta nes-
fârşită! Amin!

O săptămână plină de iu-
bire tuturor!

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

Orica Magdalina, optimetrist
Best Optic Red Uranus

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

21-27 noiembrie

Spiritualitate, post şi disciplină

Angio-computer tomo-
grafia, denumită şi angiogra-
fia CT reprezintă o metodă
de investigaţie rapidă, ieftină
şi non invazivă, care utilizea-
ză  tehnologia  tomografiei
computerizate multislice
pentru a crea imagini deta-
liate ale vaselor de sânge din
corp, permiţând depistarea
leziunilor stenozante, ane-
vrismelor, ocluziilor, disec-
ţiilor sau malformaţiile
acestora. 

De asemenea, înaintea
unei intervenţii chirurgicale,
o angiografie CT dă posibi-
litatea să se studieze rapor-
turile între vase şi structurile
anatomice de vecinătate.  

TIPURI DE ANGIOGRAFIE CT:
● Angiografie cerebrală –

pentru diagnosticul malfor-
maţiilor arterio-venoase, ane-
vrismelor 

● Angiografia arterelor
carotide – cu evidenţierea
stenozelor, anevrismelor, cu-
antificarea acestora şi detalii
privind placa de aterom 

● Angiografia aortei tora-
cale, aortei abdominale şi a
marilor trunchiuri arteriale
– pentru diagnosticul steno-
zelor, anevrismelor, disecţii-
lor, coarctaţiei 

● Angiografia vaselor mari
pulmonare pentru evidenţie-
rea emboliilor 

● Angiografia arterelor re-
nale pentru evidenţierea ste-
nozelor renale, cauză a
hipertensiunii arteriale se-
cundare 

● Angiografia mem -
brelor inferioare sau
superioare: pentru
diag nosticul ane vris -
melor, arteriopatiilor
obliterante, embolii-
lor, evaluarea circula-

ţiei colaterale, evaluarea post-
chirurgicală. 

FLEBOGRAFIA
Flebografia reprezintă exa-

minarea radiologică a siste-
mului venos, după
administrarea unei substanţe
de contrast. 

Indicaţii 
● diagnosticarea trombo-

zei venoase profunde 
● evaluarea afecţiunilor

venoase congenitale 
● examinarea funcţionării

valvelor venelor profunde ale
membrelor inferioare 

● identificarea venei adec-
vate grefei de bypass 

Angiografia CT, Flebografia
CT  şi alte investigaţii de rutină
(tomografie computerizată –
craniu, gât, torace, abdomen
sau pelvis) sau spe-      ciale: Co-
ronarografia CT, Colonoscopia
virtuală, Uro CT, Entero CT,
Bronhoscopia virtuală CT,
Evaluarea nodulilor pulmonari
pot fi realizate în Braşov la : 

Metode moderne de investigare 
a vaselor de sânge ale corpului
uman (artere şi vene). 
Angiografia şi Flebografia CT

Ochi sănătoşi, în corp sănătos

CENTRUL DE IMAGISTICĂ
MEDICALĂ SCAN EXPERT

Strada Şcolii, nr. 8 
(incinta Spitalului Clinicco)

Telefon: 0368.005.145; 0774.433.429
office-bv@scanexpert.ro

www.scanexpert.ro
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După trei ani de activita-
te, Fundaţia Bucuria Da-
rului, a organizat una
dintre cele mai aşteptate
conferinţe ale sfârşitului
de an. Părintele Constan-
tin Necula, celebru pen-
tru prelegerile sale a fost
invitat să stea de vorbă
cu braşovenii şi să le ex-
plice ce înseamnă de fapt
Bucuria de a Dărui.

Sala Teatrului Dramatic a
fost neîncăpătoare pentru su-
tele de persoane care au do-
rit să se alăture fundaţiei
caritabile.

Sala Teatrului Sică
Alexandrescu a fost
arhiplină

Chiar dacă nu mai era loc
în sală, braşovenii au conti-
nuat să sosească. În acest
condiţii, organizatorii con-
ferinţei s-au văzut nevoiţi să
închidă uşile teatrului, astfel
că foarte mulţi oameni au ră-
mas în faţa instituţiei. Toată
lumea a venit să asiste la pre-
legerile părintelui Constantin
Necula, despre Bucuria Da-
rului. Este pentru prima dată
când părintele Necula susţi-
ne o astfel de conferinţă,
acasă, la Braşov. 

„Je suis Braşov nu este
doar o poveste. Este drama
vieţii mele că cei de la Si-
biu spun că eu sunt braşo-
vean, iar cei de la Braşov
spun că sunt de la Sibiu.
Nu! Eu sunt părintele Con-
stantin Necula de pe Stea-
gu’ Roşu 22 Braşov... .din
voia Lui Dumnezeu, mutat
mai la centru dar nu ne-
apărat” ,  a spus preotul
Constantin Necula. 

De vorbă cu părintele Necula
Părintele a lăudat iniţiativa

fundaţiei de a organiza o astfel
de conferinţă şi i-a felicitat

pe voluntarii care se ocupă
zilnic de persoanele nevoiaşe.
„Eu mă bucur să vă spun că
a fost printre primele proiecte
în care am văzut cum laicii
iau de pe umărul preotului
o greutate şi o poartă cu
demnitate în numele preoţiei
lui Hristos. Noi în numele
preoţiei lui Hristos când fa-
cem binele, îl facem bine,
pentru că dacă facem binele
fără Dumnezeu, iese la
DNA... iese prost”, a mai spus
Părintele Constantin Necula. 

Conferinţa părintelui Cons -
tantin Necula a durat mai bine
de trei ore. În tot acest timp,
braşovenii au avut ocazia să-i
adreseze preotului mai multe
întrebări, legate atât de viaţa
personală cât şi de activitatea
Fundaţiei Bucuria Darului.
Părintele a încheiat conferinţa
cu promisiunea ca va reveni
la Braşov cât mai curând. 

Răzvan Iancu

Peste 600 de locuri de muncă sunt dis-
ponibile în acest moment la AJOFM Bra-
şov. Ofertele de JOB-URI sunt din domenii
diverse. Joburile se adresează tuturor ca-
tegoriilor de persoane, indiferent de pre-
gătirea pe care o au. 

„Aceste locuri de muncă sunt în diferite
domenii de activitate atât persoanele
care au studii medii, cât şi pentru cei care
au studii superioare. Cele mai multe locuri
sunt în cons trucţii, zidari, faianţari, dul-

gheri. Avem şi pe domeniul servicii sau
IT”, a declarat pentru Braşov TV Liliana
Dragomir, director executiv AJOFM Braşov. 

Potrivit datelor Agenţiei Judeţene
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cele
mai multe oferte şi anume 36 de locuri
disponibile, sunt pentru meseria de zidar
– tencuitor. Pe locul doi în top cu 25 de
locuri disponibile se regăseşte meseria
de zidar – pietrar, iar pe trei meseria de
vânzător cu 7 oferte.

O lună de curăţenie intensivă la Braşov
a însemnat peste 7 mii de metri cubi de
deşeuri. Mare parte din acestea au fost co-
lectate de pe domeniul public spun auto-
rităţile. Luna curăţeniei s-a încheiat. Au fost
realizate igienizări ale domeniului public,
au fost curăţate spaţiile verzi, străzile, rigolele
s-a tuns gardul viu şi apoi au fost ridicate

gunoaiele aruncate în locuri nepermise. Bi-
lanţul în cifre arată astfel: din oraş s-au
strâns 7.106 metri cubi de gunoaie. Peste
4.700 (4.732) de metri cubi, s-a strâns de
pe domeniul public, în urma igienizărilor
şi a ridicărilor deşeurilor depozitate „acci-
dental”. De la containerele portocalii s-au
strâns 2.374 de metri cubi de deşeuri.  A.C.

Oferta locurilor 
de muncă la Braşov

Rata şomajului a scăzut la Braşov în
ultima perioadă. Cel puţin asta reiese din
datele oficiale. 

În judeţul Braşov sunt în momentul
de faţă 9.500 de şomeri, din aceştia sunt
indemnizate 1.500 de persoane. Rata şo-
majului este în scădere faţă de luna trecută
de la 3,80 % a ajuns acum la 3,78%. Grupa
de vârstă din rândul căreia se înregistrează
cei mai mulţi şomeri este cea cu vârsta

cuprinsă între 40 – 49 ani care reprezintă
25% din numărul persoanelor aflate în
evidenţa Agenţiei la egalitate cu grupa
de vârsta de până în 29 de ani. Următoarea
categorie de vârstă 30-39 de ani se regă-
seşte în procent de 24%. Persoanele cu
vârsta de peste 55 de ani reprezintă 16%
din numărul şomerilor urmate de categoria
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 50 –
55 ani cu un procent de 10%. R.I.

Rata şomajului 
la Braşov: 3,78%

6.493 de spaţii de parcare au rămas
libere în Braşov după licitaţiile de rea-
tribuire. Autorităţile anunţă că braşovenii
interesaţi pot depune cereri de atribuire
directă până la sfârşitul anului. Braşovul
are 42.500 de locuri de parcare de re-
şedinţă, iar peste 34.300 de braşoveni
plăteau chirie la începutul anului pentru
un astfel de loc. Potrivit purtătorului de
cuvânt al Primăriei Braşov, Sorin Toarcea,
mai sunt locuri libere în zonele Fundătura

Hărmanului, Drumul Cernatului, Lami-
noarelor, Brazilor, Lânii, Spicului, Gos-
podarilor, Ştefan Mironescu, Drezinei,
Ceferiştilor, Aleea Petuniei, Prelungirea
Crinului. 

Atenţie, pentru toate străzile unde
sunt locuri de parcare libere, cererile
pentru închirierea unui loc pot fi depuse
în continuare, chiar dacă şedinţele de
reatribuire s-au încheiat şi vor fi reluate
abia în primăvara anului viitor.    A.C.

6.493 de spaţii 
de parcare libere la Braşov

7.000 mc de gunoaie
adunaţi în luna curăţeniei

Un schimb de experienţă
extrem de binevenit a avut loc
în aceste zile la Prejmer. Mai
exact, o delegaţie de 7 per-
soane din Norvegia a venit
pentru a împărtăşi din expe-
rienţa din domeniul asistenţei
şi protecţiei sociale. 

Scopul Proiectului „Prej-
mer – Hurum – perspectiva
unei relaţii bilaterale durabile”
este facilitatea schimbului şi
transferului de cunoştinţe, ex-
perienţe, tehnici şi bune prac-
tici în domeniul asistenţei şi
protecţiei sociale între Prej-

mer şi localitatea Hurum din
Norvegia. 

„O vizită de studiu, 6 per-
soane de la Primăria Prej-
mer în special pe zona
socială şi educaţională în
Hurum, Norvegia şi acum
sunt ei la noi 7 persoane. Ce
am, învăţat din această ex-
perinţă? Să ne pregătim, să
facem mult mai multe în
zona socială în zona educa-
ţională la fel şi să facem mai
mult noi ca şi comunitate să
nu mai aşteptăm să ne vină
de la Guvern te miri ce”, a

declarat primarul Prejmer
Șerban Todorică. 

„Primarul din Prejmer şi
echipa lui a fost în Norvegia
unde au învăţat despre siste-
mul nostru de sănătate şi cel
democratic. Am încercat să
le explicăm cum se fac lu-
crurile la noi în ţara. Acum
am venit noi în Romania şi
speram să continuam schim-
bul de idei”, a spus Monica
Vee Bratlie – primar Hurum,
Norvegia. 

Schimbul de experienţă şi
proiectul au luat sfârşit cu un

flashmob organizat la şcoala
gimnazială din Prejmer cu
ocazia Zilei Internaţionale a
Toleranţei. Cadrele didactice
dar şi cei mici au fost direct
implicaţi în proiect. „Este o
activitate prin care elevii au
marcat ziua toleranţei. Este
de fapt o activitate de final
pentru că noi am discutat
despre toleranţă şi discutăm
în fiecare zi despre toleran-
ţă”, ne-a spus Mircea Stoian
Mircea – director şcoala gim-
nazială Prejmer. 

Paula Păduraru

Probleme pentru pacienţii cu hepatită
Semnal de alarmă: Bolna-

vii cu hepatită C nu au acces
la terapii moderne! Asociaţia
Persoanelor cu Afecţiuni He-
patice reacţionează! 

În ciuda promisiunilor,
unii pacienţii nu pot benefi-
cia de un tratament cores-
punzător. În România sunt
diagnosticate 8.000 de noi
cazuri de în fiecare an. Ro-
mânia este în continuare ţara
cu un număr foarte mare de

bolnavi cu hepatita C şi pen-
tru mulţi pacienţi niciun tra-
tament nu mai dă rezultate. 

Potrivit statisticilor oficia-
le, peste 600.000 de români
suferă de această boală cro-
nică, cu 8.000 de noi cazuri
diagnosticate în fiecare an.
Din păcate bolnavii de hepa-
tită nu pot beneficia de tera-
piile moderne, în ciuda
promisiunilor. „Situaţia,
nouă ni se pare în acest mo-

ment distructivă. Nu înţeleg
de ce. Programul, din punc-
tul nostru de vedere a fost
întrerupt, degeaba ni se tot
repetă că nu a fost întrerupt.
Atâta timp cât comisia nu
se mai întruneşte, chiar
dacă există pacienţi în tra-
tament, sunt pacienţi cărora
li s-au aprobat dosarele la
ultimele şedinţe. În acest
moment aşteptăm nişte răs-
punsuri de la autorităţi să

ne spună foarte clar, pentru
că promisiuni au fost făcu-
te”, a declarat pentru Braşov
TV Marinela Debu, preşe-
dinte Asociaţia Persoanelor
cu Afecţiuni Hepatice.

Marinela Debu mai spune
că există nemulţumiri foarte
mari pentru că nu se trece
încă la un tratament cu in-
terferon free şi pentru pa-
cienţii aflaţi în stadiile
incipiente ale bolii. R.I.

Reguli noi 
pentru managerii
de spitale care
sunt şi medici

Managerii de spital vor fi obligaţi să se
ocupe strict de conducerea unităţii sanitare
în timpul orelor de program. Managerii-me-
dici vor putea opera doar după ora 16.00,
arată un proiect de lege care va fi discutat în
Guvern. Totodată, proiectul prevede că cei
care vor să devină şefi de secţie vor fi nevoiţi
să susţină un concurs pentru a ocupa această
funcţie. BBBBBBBBBBBB  A.C.

Mai multe boli de sezon
Vremea rece a trimis mai mulţi

braşoveni la uşile medicilor de fa-
milie. Numărul persoanelor diag-
nosticate cu boli de sezon a fost cu
20% mai are în ultima săptămână. 

Cele mai multe probleme au fost
cu virozele respiratorii. 1.779 de
braşoveni au avut probleme de să-
nătate în ultima săptămână cu 20
de procente mai mulţi faţă de săp-
tămâna anterioară când au intrat în
evidenţele specialiştilor 1.473 de
cazuri. Potrivit Direcţiei de Sănătate
Publică Braşov, 1.408 braşoveni au
avut infecţii acute ale căilor respi-

ratorii superioare (IACRS), faţă de
1.171 în prima săptămână din no-
iembrie. 35 dintre braşovenii cu
IACRS au fost internaţi, dublu faţă
de prima săptămână din noiembrie. 

Tot săptămâna trecută, 371 de
braşoveni au ajuns la medic cu
pneumonie, iar 57 dintre ei au avut
nevoie de îngrijiri spitalizate. Chiar
dacă a crescut numărul cazurilor
de pneumonie, a scăzut în schimb
numărul celor care au avut nevoie
de spitalizare. Potrivit DSP Braşov
săptămâna trecută nu a fost înre-
gistrat niciun caz de gripă. BA.C.

Norvegienii au venit la Prejmer

.com

„Bucuria Darului” la Braşov, 
cu părintele Constantin Necula
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V-aţi gândit ce ţinute se
poartă anul acesta de
revelion? Ei bine răs-
punsul vine de la crea-
torii de modă din
Braşov care spun că ţi-
nutele extravagante
sunt din nou la modă. 

Doamnelor, dacă nu ştiţi ce
rochii de seară să alegeţi pen-
tru noaptea dintre ani şi vreţi
să fiţi în top vă dăm câteva
indicii: trebuie să aibă cu pa-
iete şi... pene. 

Braşovul a fost pentru un
weekend capitala modei.

<inute care mai de care mai
strălucitoare, paiete şi rochii
de seară cu pene, toate au pu-
tut fi admirate de braşoven-
cele care nu ştiu ce ţinute să-şi
aleagă pentru noaptea dintre
ani. Chiar dacă sunt extrava-
gante, rochiile nu trebuie să
fie neapărat şi costisitoare. 

„Aici avem prezentă o co-
lecţie capsulă ce are ţinute
accesibile oricărui buzunar
asta ca să înţeleagă lumea că
nu facem doar ţinute glam
cu preţuri părea mare sau ne-
accesibile ci facem şi ţinute
care se pot preta oricărui bu-

zunar cu modelul clientului
sau cu modele propuse de
noi”, ne-a spus Luminiţa Un-
gureanu, creator de modă. 

Chiar dacă anul acesta se
poartă ţinutele glam, desig-
nerii spun că în primul rând
trebuie avut în vedere că nu
orice rochie se potriveşte
doamnelor şi domnişoarelor.
În primul rând se poartă ceea

ce vă vine bine şi vă avanta-
jează, dar totuşi nu ar strica
puţină dantelă fină sau câteva
pene. Aşadar, doamnele şi
domnişoarele trebuie fie aten-
te la ce rochii îşi achiziţionea-
ză pentru noaptea dintre ani.
Neapărat ţinutele trebuie să
fie unele strălucitoare pentru
a putea ieşi în evidenţă. 

Răzvan Iancu

.com

Nicu Rădulescu: 
Turismul balnear trebuie revitalizat

Potenţialul pe acest seg-
ment este foarte mare, dar
nu există implicare din par-
tea politicienilor. Pentru că
provine din domeniu, can-
didatul independent la Ca-
mera Deputaţilor, Nicu
Rădulescu, spune că are toa-
te cunoştinţele şi resursele
pentru a repune pe picioare
turismul balnear din Româ-
nia. Şi în judeţul Braşov
avem localităţi care se pot
transforma în staţiuni bal-
neare. Este vorba despre
 Zizin, Codlea sau Veneţia. 

„În momentul în care mi-
am propus să candidez m-
am gândit că pe lângă
temele generale pe care toţi
candidaţii le au precum ae-
roportul, transportul inter-
modal sau sala sporturilor,

lucruri care sunt de ani de
zile în atenţia candidaţilor
şi care dintr-un motiv sau al-
tul nu s-au realizat, vin cu
un concept nou, acela de
Braşov Balnear. Studiez de
ceva timp resursele balneare
în zona Braşovului nici eu
nu ştiam că sunt atât de mul-
te şi de variate. Şi atunci, în

calitate de pre şedinte al
Patronalului  Balnear al
României,  cu conexiunile pe
care le am m-am gândit ca
ar fi foarte bine să refacem
vechile stabilimente balneare
din perioada interbelică”, a
declarat Nicu Rădulescu, can-
didat independent la Camera
Deputaţilor.

Cei mai buni arhitecţi din
România au venit la Braşov
să ne spună cum ar trebui să
arate din punct de vedere ar-
hitectural oraşul modern al
secolului 21. 

Punerea în valoare a clădi-
rilor părăsite şi exploatarea
spaţiilor neutilizate sunt prin-
cipalele obiective ale expozi-
ţiilor care se organizează în

aceste zile la Muzeul Civili-
zaţiei Urbane. Expoziţia
„Oraşul Adaptiv” a Centrului
Maghiar pentru Arhitectură
Contemporană îşi propune să
demonstreze cum pot fi folo-
site în mod util pentru socie-
tate clădirile părăsite şi cum
pot fi reintroduse într-un cir-
cuit de interes turistic, cultu-
ral, istoric sau educaţional. 

Clădirile construite haotic
sunt principala problemă ar-
hitecturală a Braşovului. La
valorificare spaţiilor neuti -
lizate se referă expoziţia
„Puncte Energizante”. Cele
două expoziţii de la Muzeul
Civilizaţiei Urbane pot fi vi-
zitate în perioada 14 – 25 no-
iembrie, în intervalul orar
9 – 17. ===== =M.S.

Comandat de Nicu Rădulescu, candidat independent la Camera Deputaților, executat de  SC BRAŞOVUL TĂU SRL, tiraj 5.000 de exemplare, COD AEP 14160028

Fostul preşedinte al României şi
candidatul Partidului Mişcarea Populară
la Senat, Traian Băsescu, a venit la Bra-
şov... cu trenul. Acesta a ajuns la Braşov,
pentru a lua parte la lansarea candi-
daţilor PMP pentru alegerile parla-
mentare. 

Traian Băsescu a depus o coroană
de flori şi la ceremonia organizată cu
prilejul împlinirii a 29 de ani de la re-
volta braşoveană din noiembrie 87.

„15 noiembrie a însemnat un moment
de mare curaj pentru poporul român.
A fost scânteia care s-a finalizat cu Re-
voluţia din 1989. Nu se putea să vin la
Braşov şi să nu iau parte la acest eve-
niment atât de important pentru istoria
noastră”, a menţionat Traian Băsescu. 

Fostul preşedinte al României a vi-
zitat şi redacţia Braşov TV. Traian Bă-
sescu a fost invitatul Dianei Goşman
la emisiunea Braşovul Actual.   M.S.

Rochia pentru Revelion 2017:
paiete şi... pene

Cum ar schimba arhitecţii Braşovul

Traian Băsescu, la Braşov TV

Un olandez care de mese-
rie este designer de... grădini
zoologice a ajuns şi în Bra-
şov. Vă prezentăm acum po-
vestea lui Erik Van Vliet. 

Pasiunea pentru animale şi
design i-au adus succesul în
afaceri lui Erik Van Vliet.
Meseria de designer de gră-
dini zoologice l-au adus pe
olandez şi în Braşov pentru
a da o faţă nouă parcului din
Noua. „Aici vedeţi schiţa cu
vechea casă a maimuţelor
care, din punct de vedere
tehnic, este în condiţii bune.
Dar din punct de vedere al
animalelor nu mai repre-
zeintă un climat foarte bun.
Aşa ca ceea ce vom face va
fi să schimbăm cuştile cu un
spaţiu mult mai mare”, a ex-
plicat Erik Van Vliet. Erik
spune despre casa maimuţe-
lor, care a fost construită în
anii ’60 că nu se mai înca-
drează în standardele pentru
creşterea animalelor. Aici va

face prime-
le modifi-
cări. „Aici
este foarte
mult spaţiu
şi la fel este
şi pe partea
cealaltă a
c l ă d i r i i ,

aşa că aici vom face un ha-
bitat pentru animale în care
se vor putea căţăra în copaci
şi vor face toate lucrurile pe
care le fac maimuţele”, a
mai spus expertul. Practic,
dintr-un ţarc de 400 de metri
pătraţi, maimuţele vor avea
la dispoziţie un spaţiu de pes-
te 2.000 de metri pătraţi pen-
tru se simţi mai libere. 

Unul dintre cele mai im-
portante proiecte este şi cel
pentru realizarea ţarcului
unde vor trăi câteva exem-
plare de urs panda roşu. 

Erik a avut o pasiune pen-
tru animale, încă de mic.
Condiţiile îngrozitoare în
care trăiau ani-
malele din grădi-
nile zoologice în
urmă cu 30-40 de
ani, l-au făcut pe
olandez să  îşi
 dorească să le
schimbe viaţa ne-
cuvântătoarelor.

A studiat design-ul în ţara sa
şi la vârsta de 29 de ani şi-a
văzut visul împlinit. A con-
ceput design-ul unui parc cu
tematică safari. Acum ajunge
în toate ţările lumii ca să pro-
iecteze design-uri pentru gră-
dini zoologice, la fel şi în
Braşov. „O vom îmbunătăţi
conform standardelor aso-
ciaţiei europene a grădinilor
zoologice, mai ales că anul
ce vine vom avea evaluarea
finală în ceea ce priveşte in-
trarea în asociaţie si este
foarte important ca toate
spaţiile şi tot ceea ce facem
să fie la standardele lor”, a
declarat Alin Pânzaru – di-
rectorul Grădinii Zoologice
Braşov. 

O comisie a Asociaţiei Eu-
ropene a Grădinilor Zoolo-
gice va face o inspecţie în
urma căreia se va hotărî dacă
parcul ZOO va fi sau nu ac-
ceptat în această asociaţie. 

Paula Păduraru

Un designer de grădini zoologice 
din Olanda a venit la Braşov 
să facă schimbări radicale la Noua



Veste bună pentru şo-
ferii  care vor să evite
traficul aglomerat din
municipiul Braşov. S-a
deschis tronsonul I al
Ocolitoarei Braşovului,
care face legătura între
DN1 zona Dârste şi DN
11, Triaj, spre Hărman. 

Are o lungime de 7,3 kilo-
metri şi a costat aproape 60 de
milioane de lei. Bani de la Uni-
unea Europeană. Lucrările la
acest tronson al Ocolitoarei au
început în anul 2012, dar au fost

suspendate din cauza intrării în
insolvenţă a firmei care se ocu-
pa de proiect. Au fost reluate
în luna decembrie a anului
2014. 

Tronsonul III al Ocolitoarei
Braşovului, între DN 13 şi
DN 1, a fost inaugurat la înce-
putul acestui an. A costat 97 de
milioane de lei. 

Ultimul, tronsonul II, va fi
gata în prima parte a anului vii-
tor. 

În total, Ocolitoarea Braşo-
vului are 18,5 kilometri. 

M.S.
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O echipă de 15
oameni a lucrat
aproape 20 de
ore să scoată bra-
dul dintr-o pădu-
re de lângă Vama
Buzăului, să îl
transporte şi să îl
monteze în condiţii de sigu-
ranţă în centrul Braşovului. 

După o zi de muncă la foc
continuu, în Piaţa Sfatului a
ajuns şi bradul de Crăciun.
A fost transportat aproape 50
de kilometri, fiind adus de la
Vama Buzăului, dintr-o pă-
dure aparţinând municipiului
Braşov. Platforma care l-a

transportat a ieşit din pădure
la ora 23:00 şi două ore mai
târziu în Piaţa Sfatului. Bra-
dul are 28 de metri înălţime,
aproape 10 tone, are 70 de
ani şi a costat 15.417 lei. 

„Tavanele de lumini pe
care le veţi vedea în muni-
cipiul Braşov se vor întinde
pe o suprafaţă de 2 ori mai

mare comparativ cu anul
trecut, vom avea pe Hirs-
cher, pe Michael Weiss,
evident Republicii şi pe
strada Postăvarului. Mai
mult decât atât o să avem
un brad foarte frumos şi
în Piaţa Enescu unde vor

fi evenimente, la fel ca şi
anul trecut evenimente cul-
turale specifice sărbătorilor
de iarnă”, a declarat Miklos
Gantz, administrator public
Municipiul Braşov. Ilumina-
tul de sărbătoare va fi aprins
pe 6 decembrie, la ora 17.00. 

Paula Păduraru
Răzvan Iancu

Chiar dacă temperaturile
au scăzut mult, iar noaptea
se înregistrează valori nega-
tive, în municipiul Braşov
mii de oameni îngheaţă în
continuare în propriile lo-
cuinţe. Cele mai mari pro-
bleme sunt la şcolile din
oraş. 

În unele instituţii de învă-
ţământ, micuţii învaţă în săli
de clasă unde temperatura
abia dacă depăşeşte 5-6 gra-
de Celsius. În această situaţie
este Şcoala Generală Nr. 3.
Aici învaţă, în frig, zi de zi,
aproape 700 de elevi. Câteva
calorifere electrice încălzesc
atmosfera în cele 23 de săli
de clasă. Însă, copiii sunt ne-
voiţi să stea cu gecile de iar-
nă pe ei la cursuri. 

Control OPC
„Fiecare stăm mai îm-

brăcaţi, atât profesorii, cât
şi elevii. Ne descurcăm aşa
cum putem, cu nişte calori-
fere electrice. Am redus pro-
gramul orelor de la 50 de
minute, la 30 de minute.
Sperăm să se rezolve cât mai

repede situaţia cu în-
călzirea”, a precizat di-
rectoarea instituţiei,
Iuliana Gherghe. 

Protecţia Consumato-
rului s-a autosesizat şi a
efectuat un control la
unitatea de învăţământ
unde elevii studiază în
frig. Sancţiunile pot duce
până la închiderea activiţăţii
unităţii de învăţământ. „Am
constatat o realitate cruntă
pentru zilele noastre. Sute de
copii începând cu vârsta de
6-7 ani învaţă într-un frig
cumplit. Temperaturile în
anumite încăperi nu depă-
şesc 5-6 grade celsius. În
plus, sălile de clase sunt în-
călzite cu sisteme care nu
prezintă siguranţă şi care pot
produce anumite tragedii în
orice moment”, a declarat
comisarul şef al Protecţiei
Consumatorului Braşov, So-
rin Susanu. 

Primăria a dat banii 
pentru centrală

Primăria susţine că a alo-
cat fonduri Şcolii nr. 3 pen-

tru achiziţionarea unei cen-
trale termice. Şase unităţi
deja şi-au montat sisteme al-
ternative de încălzire. „Noi
am alocat fondurile nece-
sare către toate instituţiile
de învăţământ racordate la
sistemul centralizat de ter-
moficare. Însă, unii direc-
tori s-au mişcat mai repede,
alţii mai încet. Am ajuns în
situaţia de a convoca Con-
siliile de Administraţie pen-
tru a-i face să demareze
procedurile. Sursele alter-
native de încălzire ar fi tre-
buit să devină funcţionale
încă de la începutul anului
şcolar”, a menţionat purtă-
torul de cuvânt al Primăriei
Braşov, Sorin Toarcea.

Marian Stoica

Săptămâna viitoare Ro-
mânia intră în prima mini-
vacanţă. Se deschide oficial
sezonul de iarnă. Miercuri
de Sfântul Andrei şi joi de
1 Decembrie vor fi zile li-
bere date de stat. 

Iată ce vă aşteaptă în Po-
iana Braşov de exemplu.
Minivacanţa de 1 Decem-
brie se prelungeşte începând
din acest an. Şi sărbătoare de
Sfântul Andrei este zi liberă,
aşa că nici ofertele turistice
nu au întârziat să apară. Pe
Valea Prahovei, în Poiana
Braşov şi în zona Bran-Mo-
ieciu cu greu mai găseşti un
loc liber. 

„Pentru cazare avem ofer-
te de 5 zile pachete care in-
clud şi mic dejun. Îi
aşteptam şi la restaurant pe

1 decembrie cu preparate
tradiţionale”, a declarat pen-
tru Braşov TV Macsim Ma-
rius – manager hotel Poiana
Braşov. În funcţie de staţiu-
nea montană pe care o alegeţi
dar şi de clasificarea hotelu-
lui, preţurile pentru miniva-
canţa de 1 Decembrie diferă.
De exemplu, la un hotel de
trei stele din Poiana Braşov,
care a fost categorisit ca
având una din cele mai bune

bucătării, sejurul costă 240
de euro de persoană cu
mic dejun inclus şi dis-
count de 10 la sută pentru
serviciile din restaurant.
Şi chiar dacă unele preţuri
sunt cam piperate, locuri
libere mai sunt foarte pu-
ţine. 

„Gradul de ocupare
este de 89-90% însă pentru
doritorii de last minute , mai
avem ceva locuri aşa că cine
doreşte este rugat să se ocupe
de acest aspect chiar în aces-
te zile”, a declarat Nora Vlad
-PR Asociaţia hotelierilor
Poiana Braşov. Aşadar,turi-
ştii vor începe minivacanţa
de 1 Decembrie miercurea
viitoare. Hotelurile vor ră-
mâne pline până duminică. @@@

P.P.

Ocolitoarea Braşovului, aproape finalizată

Pregătiri pentru minivacanţa de 1 Decembrie

Elevii tremură de frig în şcoliBradul de Crăciun din Piaţa Sfatului, 
adus de la Vama Buzăului



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
Astra, L.C.Babeş apropiere de
Calea Bucureşti confort 1, su-
prafaţă de 48 mp, bucătărie cu
cămară, balcon lung, izolaţie ex-
terioară cu polistiren, separare
de gaz, gresie, faianţă, parchet,
uşă metalică, balcon închis în
cornier, încălzire de la Tectron,
etaj 4/4, preţ 36.900 euro. Tel:
0747.771.523 

APARTAMENTE 3 CAMERE
⚫ Vând apartament cu 3 came-
re cartierul NOUA, zona Aqua
Park confort 1, semidecoman-
dat cu 2 holuri, balcon la sufra-
gerie închis în termopan,

centrală termică proprie, gresie,
faianţă, parchet, aer condiţionat,
situat la etajul 4/4, izolaţie ex-
terioară cu polistiren. Preţ
46.000 euro negociabil. Tele-
fon: 0731.833.260
⚫ Vând apartament în casă
zona Blumăna str Nicopole, si-
tuat la parter cu încă doi vecini
în curte, dispune de pod şi boxă
de beci. Casa are o structură
semi-decomandată, suprafaţă
75 mp, dispune de 3 camere,
baie, bucătărie, hol, 2 debarale,
are toate separările de utilităţi,
fără îmbunătăţiri. Preţ 48.000
euro. Telefon: 0731.833.260

APARTAMENTE 4 CAMERE
⚫ Vând apartament compus din
4 camere, Ultracentral zona Onix
confort 1, decomandat, 2 balcoa-
ne închise în termopan, vedere
pe 2 părţi. Apartamentul este si-
tuat la etajul 1 într-un imobil de
4 nivele, şi are încălzire centrală
proprie, termopan şi uşă metalică
2 balcoane, 3 debarale, 1 cămară,
însă mai necesită renovare. Preţ
65.000 euro negociabil. Telefon:
0747.771.523 

CASE
⚫ Vând vilă la cheie P+M Stu-
pini zona Bârsei, construcţie re-
centă, suprafaţă 160 mp având
următoarea structură: la parter –
living, bucătărie, baie – şi la man-
sardă – 3 dormitoare, baie, 2 bal-
coane, teren 400 mp, preţ 75.000
euro. Telefon: 0747.771.523 
⚫ Vând casă de tip „gospodărie”
la 300 m de Centrul Comunei
Dumbrăviţa (lângă Codlea) în
drumul spre lac, compusă din
2 corpuri construcţie din cărămi-
dă, şură şi teren 1.000 mp. Primul
corp de casă are 3 camere mari,
bucătărie şi hol, iar al doilea corp
de casă are 1 cameră şi o bucă-
tărie. Ambele construcţii suportă
mansardare şi au nevoie de reno-
vare şi îmbunătăţiri. Baia este în
curte, avem apă curentă, energie
electrică şi gaz  Terenul este în
suprafaţă de 1.000 mp cu un front
de 17 ml. Preţ 27.000 euro ne-
gociabil. Tel: 0723.985.424
⚫ Vând vilă P+M zona Pensiunii
ELA în Sânpetru, construcţie
nouă, din cărămidă, acoperită cu
ţiglă, având la parter: living, baie,
bucătărie, iar la mansardă are

2 dormitoare cu baie, birou şi 2 te-
rase. Construcţia face parte dintr-
un duplex, la exterior este izolată
cu polistiren, dispune de termo-
pan, conectată la curent, apă cu
puţ forat şi fosă septică, necesită
amenajări la interior, iar terenul
este în suprafaţă de 250 mp. Pre-
ţul este 33.000 euro. Telefon:
0747.771.523

ÎNCHIRIERI BIROURI
⚫ Închiriez (ofer) 5 birouri Str.
Lungă zona Memorandului, su-
prafeţe între 12 -15 mp, având
ca şi dotări termopan, parchet,
încălzire centrală pe clădire (cos-
turi mici), acces într-un spaţiu
destinat pentru fumători; acces
la baie, preţ 100 euro/încăpere
de birou. Telefon: 0747.771.523

TERENURI
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COMANDĂ ANUNŢ MICĂ PUBLICITATE
NUME (FIRMĂ): CI, SERIA NR.

Nr. apariţiiAcestă comandă se achită la casă, 
în oricare magazin partener
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TALONUL SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE
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Imobiliare

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

Telefon: 0765 250 760

Închiriez
apartament

în regim
hotelier,

50€/noapte. 

➭ 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 pen-
tru construcţii case şi 2 tere-
nuri pentru grădină, situate în
str. Calea Feldioarei 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

Manager: Nadia Râncu
tel. 0757.089.087
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Editat de SC Braşovul Tău SRL
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⚫ Caut o doamnă de 30 – 50 de
ani pentru îngrijirea unei fete de
40 de ani cu handicap, la Făgăraş.
Asigur locuinţă şi plată. Telefon:
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

⚫ 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

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

Angajări

Servicii
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

BRIDGE GUARD GROUP

Relaţii suplimentare se pot
obţine la: 0268.328.662

B AGENŢI DE PAZĂ 
B AGENŢI DE INTERVENŢIE

în condiţiile legii 333/2003
B 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

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

De multe ori, sub un chip prie -
tenos şi binevoitor se ascund
 infractori, care profită de naivi-
tatea  noastră şi ne câştigă încre-
derea, cu scopul de a ne sustrage

diferite bunuri şi mai ales bani.
Aceştia vizează în special persoa-
nele în vârstă, pe care le abor-
dează sub diferite pretexte, care
se dovedesc în f inal  false.

Pentru a nu deveni victime ale unor înşelăciuni,
poliţiştii braşoveni va recomandă:

A Nu daţi dovadă de credulitate când
sunteţi contactat de diferite persoane
care pretind a fi reprezentanţi ai di-
feritelor firme

A Nu daţi curs solicitărilor venite din par-
tea persoanelor pe care le cunoaşteţi
doar prin intermediul telefonului

A Nu achitaţi sume în avans pentru ri-
dicarea unor premii

A Verificaţi prin intermediul operato-
rului de telefonie veridicitatea infor-
maţiilor furnizate

A Nu comunicaţi informaţii cu caracter
personal (CNP, serie de buletin, pa-
role, conturi bancare etc)  

A Nu trimiteţi copii după buletin sau
cărţi de credit, prin email sau fax 

A Pentru a împiedică „documentarea”
infractorilor despre familia dum-
neavoastră, fiţi atenţi cu cine intraţi
în contact, pe stradă, în jurul blo-
cului, în parc, aparent întâmplător

A Interziceţi accesul în locuinţă per-
soanelor străine ce pretind că repre-
zintă diverse instituţii sau oferă
diverse servicii şi care nu se pot le-
gitima

A Nu daţi  dovadă de credulitate
atunci când sunteţi abordaţi de
persoane care solicită bani pentru
ajutoare umanitare

A Nu ţineţi în locuinţă  sume mari de
bani, bijuterii sau obiecte de va-
loare

AVEŢI GRIJĂ CUI PERMITEŢI ACCESUL ÎN LOCUINŢĂ!

CAMPANIE DE PREVENIRE A ÎNŞELĂCIUNILOR

În cazul în care aţi fost victima unei  astfel de
infracţiuni, adresaţi-va urgent celei mai apropiate

unităţi de Poliţie, pentru a spori şansele că infractorul
să fie identificat şi prejudiciul recuperat
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În runda următoare,
braşovenii vor evolua
marţi, de la ora 14.00, în
deplasare contra celor
de la Luceafărul Oradea.  

Stegarii sunt pe trei 
FC Braşov a avut parte de

un weekend liber. Trupa de
sub Tâmpa trebuia să joace
împotriva celor de la Şoimii
Pâncota, dar cum formaţia
arădeană s-a retras din cam-
pionat, galben-negrii au stat
în această rundă. Sepsi Sfântu
Gheorghe a profitat din plin
de acest lucru şi a trecut de
stegari în clasamentul ligii a
doua. Sepsi s-a impus la Brăi-
la cu scorul de 1-0 şi i-a egalat
pe galben-negrii la numărul
de puncte. Formaţia din Sfân-
tu Gheorghe ocupă poziţia se-
cundă în clasament datorită
golaverajului mai bun. 

Obligaţi să câştige la Oradea 
FC Braşov are ocazia să re-

vină pe un loc de promovare
după meciul de marţi de la
Oradea. Trupa condusă de
Cornel Ţălnar va evolua în
runda a 18-a a ligii secunde
în deplasare contra celor de
la Luceafărul Oradea. Orăde-
nii sunt în formă, ei reuşind
două victorii în ultimele două
runde, 3-1 acasă cu Metalul
Reşiţa şi 2-1 în deplasare cu
CS Mioveni. 

„Ne aşteaptă un joc cu o
echipă imprevizibilă. Oradea

a făcut meciuri bune contra
echipelor puternice ale seriei
dar a avut momente în care
a pierdut inexplicabil puncte
cu echipele mai slab cotate
ale ligii. Din nefericire pen-
tru noi, în ultima perioadă
cei de la Luceafărul sunt în
formă şi au învins formaţii
puternce precum Chindia
Târgovişte, Foresta Suceava
şi acum CS Mioveni. Noi tre-
buie să fim foarte concen-
traţi, să reuşim să ne facem
jocul nostru şi să ne întoar-
cem neînvinşi de la Oradea.
Este clar că noi vom juca la
victorie, aşa cum o facem de
fiecare dată când intrăm pe
teren, dar uneori ne mulţu-
mim şi cu un singur punct.
Atmosfera la echipă este una
bună, băieţii au învăţat din

greşelile jocului de la Clin-
ceni şi sperăm să revenim cu
punct sau puncte din această
deplasare”, a declarat tehni-
cianul stegarilor Cornel Ţăl-
nar (foto).

Fără Manole la Oradea
Tehnicianul echipei FC

Braşov nu se va putea baza în
jocul de la Oradea pe Lau-
renţiu Manole, suspendat,
după ce a fost eliminat în jo-
cul pierdut de galben-negrii
la Clinceni. 

„Din păcate nu ne vom
putea baza pe Manole la me-
ciul de la Oradea. El a făcut
două faulturi inutile la me-
ciul de la Clinceni, la apro-
ximativ 80 de metri de poarta
noastră. Aceste două infrac-
ţiuni au dus la eliminarea

lui. Acest lucru a cântărit
enorm în desfăşurarea par-
tidei şi am pierdut jocul de
la Clinceni, unul în care am
condus şi eram pe val până
la eliminarea lui Manole.
Acum nu îl voi putea folosi
la Oradea şi asta ne-a dat un
pic planurile peste cap. Sper
să-l putem recupera pe Leca.
El a acuzat probleme la me-
ciul de la Clinceni şi în
această săptămână s-a an-
trenat separat de restul lotu-
lui”, a mai spus Ţălnar. Jocul
dintre Luceafărul Oradea şi
FC Braşov se va disputa marţi
cu începere de la ora 14.00.

„Aceste echipe au încurcat
campionatul” 

Până acum două formaţii
s-au retras din campionatul
Ligii secunde. Şoimii Pâncota
şi ACS Berceni au spus adio
eşalonului secund datorită
problemelor financiare cu
care se confruntă. 

„E păcat că se retrag echi-
pe, am spus de câteva săptă-
mâni că după Pâncota vor
urma altele, a venit rândul
Berceniului. Cele două mai
mult ne-au încurcat. Ar tre-
bui să nu se permită înscrie-
rea echipelor care nu au un
buget clar, iar cei de la Fe-
deraţie ar trebui să fie mai
atenţi la acest lucru. Eu cred
că va mai fi cel puţin o echi-
pă care nu va încheia acest
campionat”, a spus Ţălnar.

Obligaţi să câştige

Echipa de handbal feminin
Corona Braşov a pierdut ultimul
joc din acest an, pe propriul te-
ren, cu SCM Craiova, scor 28-
21. În urma acestui rezultat,
trupa de sub Tâmpa nu a reuşit
să îşi îndeplinească obiectivul
pe care conducerea clubului l-a
fixat pentru ultimele patru jo-
curi din 2016. 

Preşedintele clubului Coro-
na, Liviu Dragomir a declarat
că deşi echipa nu şi-a îndeplinit
obiectivul pe termen scurt, de-
ciziile nu se vor lua „de pe o zi
pe alta" ci vor veni în urma unei
analize a tuturor factorilor care
au dus la acest lucru. 

„La echipa de handbal lu-
crurile nu merg aşa cum ne do-
rim noi şi suporterii. Venim

după un rezultat nedorit în
compania Craiovei, care impu-
ne acea analiză de care am spus
acum câteva săptămâni. Deci-
ziile nu se vor lua însă de pe o
zi pe alta, astfel că vom profita
de faptul că am intrat în pauză
competiţională şi vom analiza
toate aspectele care ne-au dus
aici. Cu siguranţă ceva trebuie
schimbat în bine, pentru că nu
ne putem permite să mai avem
astfel de prestaţii precum au
fost cele din ultimele meciuri",
a spus preşedintele clubului
Corona, Liviu Dragomir. Con-
siliul director al clubului Corona
fixase ca obiectiv pentru echipa
de handbal obţinerea a cel pu-
ţin 9 puncte în patru meciuri,
lucru care nu s-a realizat. 

FC Braşov a stat în etapa a 17-a din liga secundă
şi a coborât pe poziţia a treia a clasamentului

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

În runda a 13-a din seria 1 a ligii a treia, AFC
Hărman a primit vizita liderului AFK Miercurea
Ciuc. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-
1 (0-0). Hărmănenii au deschis scorul în minutul
48 prin Alexandru Avram, dar trupa lui Ilyeş a
egalat în minutul 52, după ce Barna a trans-
format o lovitură de la 11 metri acordată pentru
un fault al lui Florin Stângă asupra căpitanului
oaspeţilor, Robert Ilyes. 

În minutul 61, Leonte a fost eliminat pentru
cumul de cartonaşe galbene, iar tehnicianul
hărmănenilor, Claudiu Ionescu a vrut să retragă
echipa de pe teren. 

S-a terminat 1-1, iar Hărmanul rămâne la trei
puncte în spatele liderului din Miercurea Ciuc. 

Cealaltă formaţie braşoveană prezentă în
liga a treia, Olimpic Cetate Râşnov, a pierdut
jocul din deplasare cu  SC Bacău cu scorul de
4-1 (1-1). Trupa lui Dan Bona a evoluat în in-
ferioritate numerică din minutul 55, când Robu
a fost eliminat. 

Remiză în derby-ul
pentru promovare

Manequin Challenge este ul-
tima provocare care circulă pe
internet. Distracţia a ajuns şi în
România şi tot mai mulţi tineri
participă la acest joc. 

Fetele de la Olimpia CSU Braşov
au sacrificat un minut din antre-
nament pentru un Manequin Chal-
lenge. După modelul „ice bucket
challenge” o nouă provocare circulă
pe internet în această perioadă. 

Manequin Challenge este jocul
în care la comanda stop, toţi par-
ticipanţii îngheaţă exact în poziţia
în care se află în acel moment.
Totul este imortalizat şi postat
apoi pe reţelele de socializare. 

Acest joc a ajuns şi la Braşov,
iar în Sala Sporturilor „Dumitru
Popescu Colibaşi”, baschetbalis-
tele de la Olimpia au rămas stană
de piatră timp de un minut. 

Manequin Challenge

Nu mai puţin de opt jucătoare
de la Corona au fost convocate
pentru meciurile de la Trofeul Car-
paţi, competiţie amicală ce se va
desfăşura în perioada 26-27 no-
iembrie la Cluj-Napoca. 

Alături de România A şi Româ-
nia B, la turneu vor participa pu-
ternicele naţionale ale Olandei şi
Ungariei. 42 de handbaliste au
fost convocate pentru cele două
naţionale. Denisa Dedu, Laura Chi-
per şi Marinela Neagu au fost con-
vocate  de  Mart in  Ambros  ş i
Costică Buceschi pentru lotul A,
în timp ce Daciana Hosu, Ana Ma-
ria Lopătaru, Sorina Tîrcă, Daria

Bucur şi Ana Maria Berbece au
fost convocate pentru lotul B,
echipă ce îi va avea pe bancă pe
Ion Crăciun şi Ildiko Barbu. 

În altă ordine de idei, oficialii
clubului  braşovean au anulat
cantonamentul ce trebuia să aibă
loc din 21 noiembrie în Poiana
Braşov. 

Corona are opt jucătoare la lo-
turile naţionale, iar Cami Hotea,
Carmen Cartaş, Daniela Corban şi
Ana Maria Mârcă sunt accidentate. 

În aceste condiţii, jucătoarele
apte se vor antrena la Braşov, ur-
mând ca accentul să fie pus în
principal pe pregătirea fizică. 

Corona are 8 jucătoare 
la Trofeul Carpaţi

Analiză la secţia de
handbal de la Corona

.com
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Faimoasa instituţie se ţine bine în
sondaje şi apreciere publică. Mai cu
seamă de când stă călare pe talgerele
balanţei cu chip de cadână legată la
ochi. Aproape de Biserică şi de Arma-
tă. Deşi este o instituţie de forţă. Doam-
ne fereşte, dacă am fi măsurat cât de
bine stă în sondaje Securitatea, pe vre-
muri apărătoare de stat, dar şi făcătoare
de poliţie politică, cred că ar fi ieşit tot
cu un asemenea procent. Din păcate,
DNA-ul actual, după ce a răcorit po-
porul cu „dreptatea” şi televizorul, este
tot mai mult o instituţie aservită siste-
mului dirijat de servicii şi supusă de-
cidentului politic. Acum e Iohannis!
Ieri a fost Băse! Constantinescu nu se
pune. Iar răs-alaltăieri, a fost Iliescu,
pe vremea căruia a fost creată Mama
DNA, numită PNA, cu vestitul procu-
ror Amariei, prieten cu răposatul
 Timofte din fruntea SRI. 

După ce ne-a dat spectacolul cu că-
tuşe la televizor, cu miniştri, primari
de mare rang şi parlamentari, duşi pe
bandă spre puşcării, unde să devină au-
tori de cărţi şi doctorate (Doamne, fe-
reşte!), ba chiar şi cu un prim-ministru
condamnat pe un rahat de doi lei şi nu
pe fapte solide, care a încercat să-şi
zboare creierii în iminenţa rearestării,
apăsătorul pe butoane, nimeni altul de-

cât Băsescu şi sistemul de poliţie poli-
tică de sub el s-a gândit să-şi înlăture
cu acelaşi instrument şi duşmanii din
partid şi din apropierea sa, obrăzniciţi
sau neascultători. Ia-l pe primarul So-
lomon de la Craiova! Ia-l pe primarul
Gutău de la Vâlcea! Ia-l pe ăla şi pe ăla
şi sperie-i pe toţi cei din jur să nu mişte
în front!... 

După ce a plecat de la butoane, ace-
laşi Băsescu a vrut să controleze în con-
tinuare sistemul, prin oamenii pe care
i-a instalat să-l mişculeze. Dar a avut
surpriza ca aceştia să pupe mâna noului
stăpân şi să-i întoarcă lui spatele, tot
spre pupat... Între timp, DNA s-a mai
democratizat în ce priveşte încătuşarea
politicienilor şi a început să ia din toate
părţile, şi de la PSD, şi de la PNL, şi
de la PDL. Aşa, ca să nu se mai supere
nimeni. Aşa se face că vestita şi încrun-
tata Kovesi a devenit o veritabilă
„doamnă de fier”, care nu mai ascultă
de nimeni, nici măcar de cei care au
pus-o şefă peste „ghilotină”. De aici
încolo, e un război pe viaţă şi pe moar-
te, pe onoare şi pe libertate, pe min-
ciună şi pe adevăr între fostul preşedinte
şi şefa DNA. Între timp, au apărut şi
fisuri în gaură, ca să glumim şi vor apă-
rea tot mai multe. Dezvăluiri despre
încrengături între structuri din servicii
şi DNA, lupte intestine între procuro-
rii-şefi şi procurori în general, că unii-s
mai procurori decât alţii, între procurori

şi judecători, între toată lumea şi toată
lumea... 

Vestitul ministru Remeş câştigă în in-
stanţă un proces civil împotriva DNA
şi TVR şi primeşte 15.000 de lei des-
păgubire pentru celebra defăimare cu
caltaboşul. În sensul că obiectul nu era
caltaboş sau cel puţin dacă era nu era
de provenienţă penală. Un alt condam-
nat, care a stat trei ani în puşcărie, pri-
marul Gutău de la Vâlcea a primit
satisfacţie la CEDO. Prin slugile lui, gen
Stanciu şi alţii, Băsescu a executat penal
zeci de oameni. Dar a primit şi el o pal-
mă grea cu fratele şi mafia ţigănească
şi nici fetele sale nu se simt prea bine,
din păcate. În timp ce dosarele lui încă
nu se pun în mişcare. În ce priveşte pla-
giatul şi doctoratul doamnei Kovesi, cică
o universitate a găsit că este doar un pla-
giat parţial. E ca aceea cu trabucul lui
Clinton şi cu emisiunile parţial color din
vremea lui Ceaşcă... Mai nou, Băsescu
s-a luat la trântă cu propriul sistem pe
care l-a creat şi care acum l-a trădat.
Sunt foarte curios care pe cine sau cine
pe care... Cât priveşte titlul editorialului
de faţă, trebuie să recunoaştem, ca în
orice lucru creat cu un scop şi deturnat
cu alt scop, că într-adevăr DNA este şi
bun şi rău. Cum se spune, rău cu rău,
dar mai rău fără rău. Eu vreau în con-
tinuare DNA. Dar nu la comandă poli-
tică! În rest, Doamne ajută!

Ion Mânzală

Berbec
(21.03 – 19.04) 
Iubire. Agresivitatea dv. se manifestă în
cele mai neaşteptate momente, îndeosebi
când persoana iubită devine cicălitoare.
Sănătate. Este necesar să mai faceţi un set
de analize pentru a primi tratamentul po-
trivit.
Bani. Vă cenzuraţi şi găsiţi destule motive
pentru a tergiversa implicarea în situaţii
financiare de risc.
Taur (20.04 – 20.05)
Iubire. Starea de iritabilitate dispare, dar
rămâneţi cu un fel de aroganţă pe care o
manifestaţi mai ales faţă de persoana iu-
bită.
Sănătate. Excesele alimentare se dovedesc
contra indicate. Apar tulburări digestive şi
nu numai.
Bani. Nimeni nu vă ascultă ori nu au intenţia
să vă pună sfaturile în practică.
Gemeni (21.05 – 21.06)
Iubire. Chiar dacă partenerul de cuplu va
încerca să se impună iar şi să vă oblige să
renunţaţi la planurile dv. de viitor, veţi
avea grijă să-l ignoraţi.
Sănătate. Fierbeţi din cauza energiei ad-
ministrate defectuos.
Bani. Analizaţi la cererea rudelor perspec-
tivele pe care le au contractele actuale şi
vă declaraţi total nemulţumit.
Rac (22.06 – 22.07)
Iubire. Mutaţi discuţiile pe alte segmente
de viaţă imediat ce nu vă convine că pierdeţi
teren în faţa persoanei iubite.
Sănătate. Lipsa de vitalitate vă dă o stare
generală de nemulţumire. Pentru seniori,
posibili calculi renali.
Bani. Continuaţi să cheltuiţi mai mult decât
câştigaţi şi vă miraţi că sunteţi dator.
Leu (23.07 – 22.08)
Iubire. Vă ambalaţi în „recuperarea” unor
relaţii sentimentale ce exclud aventurile
şi presupun stabilitate.
Sănătate. Lipsa de energie şi tensiunea ar-
terială mare sunt cauzate de consumul de-
fectuos al lichidelor.
Bani. Vă certaţi cu o parte dintre rude, în
primul rând pentru că nu vor să se implice
în afacerile dv. actuale.
Fecioară (23.08 – 22.09)
Iubire. Cei ce se scoală cu faţa la cearşaf,
au şanse ca seara să devină expansivi şi ve-
seli.

Sănătate. Sunt contraindicate excesele
de orice natura, dar mai cu seama cele
alimentare şi consumul de alcool.
Bani. Partenerul de cuplu e din ce în ce
mai nemulţumit de starea dv. materială.

Balanţă (23.09 – 23.10)
Iubire. Cumpăniţi cu mare atenţie fiecare
acţiune ori cuvânt, sperând că veţi reuşi să
readuceţi pacea în cuplu.
Sănătate. Este bine să faceţi un control me-
dical pentru a nu vă trata cu medicamente
în exces pentru o simplă viroză.
Bani. Nu mai acceptaţi să vă fie „fondurile”
cheltuite de ceilalţi.
Scorpion (24.10 – 22.11)
Iubire. Dacă partenerul dv. de cuplu este
în continuare încăpăţânat, veţi prefera,
pur şi simplu, să alegeţi altul.
Sănătate. Pe lângă febră, aveţi şi alte sim-
ptome destul de ciudate (greaţă, dureri de
cap, ameţeală şi colici care „migrează”).
Bani. Refuzaţi autoritatea celor din jur şi
nu acceptaţi mai ales nicio lecţie despre
finanţe, dacă este impusă.
Săgetător (23.11 – 21.12)
Iubire. Uimiţi prin expresivitate şi capaci-
tatea de redare a unor sentimente deosebit
de pasionale.
Sănătate. Din cauza sensibilităţii emoţio-
nale, percepeţi negativ observaţiile indirecte
ale celor cu care intraţi in conflict.
Bani. Manierele sunt uitate şi cu deplină
sinceritate le ţineţi un curs despre economie
ori contabilitate celor din anturaj.
Capricorn (22.12 – 20.01)
Iubire. V-aţi cam obişnuit cu noutăţile foarte
stresante, care vă parvin prin partenerul de
cuplu, şi le trataţi ca pe „apă de ploaie”.
Sănătate. Dispuneţi în continuare de o
energie colosală, pe care însă nu aveţi răb-
dare să o canalizaţi constructiv.
Bani. Familia dv. e mult mai puţin înţele-
gătoare cu independenţa financiară pro-
clamată, de care chiar aveţi nevoie.
Vărsător (21.01 – 19.02)
Iubire. Încă regretaţi neînţelegerile cu par-
tenerul de cuplu, însă păstraţi tăcerea.
Sănătate. Se pot instala nevroze şi oricum
apar nemulţumiri din cauza stresului şi a
programului care se schimba permanent. 
Bani. Sunteţi gata să faceţi eforturi finan-
ciare în plus, doar să fiţi iertat.
Peşti (20.02 – 20.03)
Iubire. Cei care au iniţiativa unei vacanţe
petrecute împreună cu partenerul de cuplu
vor avea surprize plăcute (o revigorare a
pasiunii).
Sănătate. Se pot croniciza boli ale aparatului
digestiv sau sexual.
Bani. Stabiliţi nişte acorduri de principiu
cu amicii care s-au decis să se implice în
afaceri împreună cu dv.

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

6 9
5 3 2 9 6

7 3
7 1 5

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

4 2
Realizator: Ion Mânzală

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

Un motto al meu dacă ȋi pu-
tem spune aşa, pe care ȋl fo-
losesc şi ȋn această campanie,
este „Ecologie prin educaţie”.
De ce am ales formula asta şi
nu un slogan pompos, cum fac
celelalte partide? Pentru că
ecologia nu este doar un trend,
aşa cum este greşit prezentată

şi ȋnţeleasă de unii, este
o ştiinţă şi un mod 

de viaţă. Ȋn limba
 greacă, „ecos”

ȋ n s e a m n ă 
casă şi „logos”
ȋ n s e a m n ă

 ştiinţă. Rezultă
 astfel, „ştiinţa studierii ha-
bitatului”. Nu este suficient
să facem nişte lucruri
 mecanic, trebuie să şi

ȋnţelegem, iar pentru a ȋnţelege,
trebuie să studiem. Personal,
sunt un om care crede ȋn pu-
terea educaţiei şi beneficiile
pe care le aduce. Ȋn Romȃnia,
din păcate, a fost un capitol
neglijat şi subfinanţat ȋn ultimii
26 de ani. Iar rezultatele ȋncep
să se vadă. Materia stufoasă şi

ȋnvechită face ca promovabi-
litatea la examenul de baca-
laureat să fie din ce ȋn ce mai
mică şi produce pe bandă ru-
lantă tineri care ȋngroaşă
rȃndurile şomerilor. Avem, pe
cealaltă parte, absolvenţi de
facultăţi private care acordă
diplome pe bani, şi care nu au
nicio pregătire şi nicio califi-
care profesională. 

Ca şi senator, voi susţine
modificarea programei şco-
lare şi adaptarea sa la nevoile
actuale ale pieţei muncii. Ȋn
ceea ce priveşte ecologia, voi
promova ca aceasta să devină
o disciplină obligatorie ȋn cla-
sele primare. Mă voi implica
ȋn promovarea ȋnvăţămȃntului
dual, care ȋnseamnă dezvol-
tarea de şcoli şi sisteme de for-
mare profesională, însoţite de
stagii de practică, în mai multe
domenii, şi ȋn special ȋn me-
serii care au legătură cu me-
diul şi tehnologiile moderne
de prevenţie a poluării. Ȋn

Vest, această formula s-a do-
vedit deja a fi un succes şi sunt
sigur că va fi la fel şi ȋn
Romȃnia. Ṣtiu deja companii
de profil care ar fi interesate
să se implice ȋntr-un astfel de
program. De asemenea, con-
sider că ar trebui stimulate
parteneriatele public-private
ȋntre aceste companii şi uni-
versităţi prin acordarea de fon-
duri pentru cercetare, precum
şi brevetarea descoperirilor
cele mai de impact. Voi milita
şi pentru ca statul să acorde
mai multă importanţă, respec-
tiv fonduri, cercetării şi inova-
ţiei. Ca stat, ar trebuie să fim
preocupaţi să fim mereu cu
un pas ȋnaintea celorlalţi. Doar
aşa vom reuşi să fim priviţi cu
respect, să avem un cuvȃnt de
spus ȋn problemele importante
din regiune şi să ne asigurăm
o dezvoltare economică reală
şi sustenabilă. 

Sorin Marius Cristea
Candidat Senat din partea PER

DNA BUN/DNA RĂU!

TE VEDE BRAŞOVUL

Despre „Ecologie prin educaţie”

Comandat de PER, executat de SC BRAŞOVUL TĂU SRL, tiraj 5.000 de exemplare, cod mandatar financiar 11160068
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La ultima şedinţă de plen al Consiliului
Judeţean, am blocat împreună cu colegii mei
o iniţiativă. Era vorba despre propunerea de
a se renunţa la dreptul de preempţiune al
Consiliului Judeţean asupra a două aparta-
mente. Ideea era de a le atribui ca locuinţe
de serviciu pentru medici din specialităţi de-
ficitare. Am avut discuţii cu salariaţi din apa-
ratul tehnic al Consiliului Judeţean, care s-au
plâns că nu există cadrul legislativ. Înţeleg că
alte judeţe pot, aşa că ori noi nu cunoaştem
foarte bine legea, ori alţii încalcă legea, ambele
variante pot fi adevărate.

Între timp lucrurile s-au schimbat, a apărut
legea 198/2016, în care se prevede că „auto-
rităţile administraţiei publice locale pot acorda
personalului medical şi de specialitate, din
spitalele publice, din reţeaua sanitară proprie,
stimulente financiare lunare, în limita a două
salarii minime brute pe ţară, în baza hotărârii
autorităţilor deliberative ale autorităţilor ad-
ministraţiei publice locale, în limita bugetului
aprobat.”

În urma apariţiei acestei legi, consilierii
judeţeni PSD şi Comisia de Sănătate au re-
nunţat la iniţiativa cu apartamentele şi au
depus la CJ o cerere de iniţiere a unui proiect
de hotărâre de înfiinţare a unor burse pentru
tinerii medici. Banii ar urma să ajungă la
medicii din specialităţile deficitare, în limita
a 300 de euro pe lună. Suma înseamnă o
chirie medie în oraşul nostru, care nu este
unul ieftin.

Nu este o altă modalitate
de retenţie a personalului me-
dical, mai ales cel cu pregătire
superioară, care are o excepţională mobilitate.
Au 32-33 de ani, sunt în majoritatea lor că-
sătoriţi, au unul-doi copii, se află într-o zonă
de dezvoltare personală în care necesităţile
financiare sunt mari. Sunt oameni care pot
deschide un computer şi cumpăra un bilet de
avion spre altă ţară. 

Personalul medical cu pregătire superioară
nu mai poate fi păcălit să mai stea. Degeaba
batem moneda cu românismul, oamenii îşi
vor cumpără biletul de avion şi vor pleca. 

De ce acum, de ce în campanie? Mi s-a
 reproşat acest lucru, populism, etc.

Dreptul de practică este primit după ce me-
dicul absolvă rezidenţiatul şi îşi dă examenul
de medic specialist. El rămâne în acel moment
şi fără salariul de medic rezident, care ştim,

este foarte mic şi devine liber de contract, ne-
angajat, în căutarea unul loc de muncă. Totul
se întâmplă în luna octombrie. Îmi pare rău că
examenul de specialist pică în campania elec-
torală. Medicii aceştia nu vor mai aştepta cinci
luni pentru ca un guvern să se instaleze, ca să
nu mai fie populism, ei vor căuta de lucru.

La această iniţiativă am depus ca funda-
mentare o scrisoare deschisă a doctoriţei

 Cristina Vecerdi, şefa Unităţii de Primire
Urgenţe, care s-a adresat preşedintelui
CJ, Adrian Veştea. Pentru doi medici de
gardă ar trebui să fie 20 de mii de pre-
zentări, noi avem 80 de mii. Noi avem sub
un sfert din numărul de medici de gardă
de urgenţă care să permită funcţionarea

în bune condiţii. În loc să fie 32, ei sunt 8.
Am propus ca primele burse să fie pentru

medicii de medicină de urgenţă, ei nu îşi pot
rotunji salariile prin activitate în ambulator,
ei nu pot consulta în privat, acolo nu vin po-
litraumatizaţi. Am propus că aceste burse să
fie 24 de luni, nu vrem să transformăm acest
lucru în asistenţă socială, le primesc până când
familiile lor se vor aşeza şi vor intra într-o nor-
malitate. Managerilor de spitale din subordinea
Consiliului Judeţean li s-a cerut să facă o listă
cu specializări deficitare. Eu vă pot spune că,
din câte ştiu, Anestezia-Terapia Intensivă şi
neonatologia sunt specialităţi deficitare.

Florin Orţan
candidat PSD la Senat

COD AEP 11160007

Cum să ne păstrăm medicii

Data Ora Locaţia Candidaţi

Luni – 21.11 16:00 – 19:00
Sediu PSD Triaj – str. Simeria nr. 4 Mihai Mohaci, Mihai Popa

Sediu PSD Micşunica – str. Saturn nr. 31 Florin Orţan,  Roxana Mînzatu

Marţi – 22.11 16:00 – 19:00
Sediu PSD Cerna – str. Olteţ nr. 27 Mihai Mohaci, Mihai Popa

Sediu PSD Răcădău – str. Carpenului nr. 3 (Pietonală) Florin Orţan,  Roxana Mînzatu

Miercuri – 23.11 16:00 – 19:00
Sediu PSD Iuliu Maniu – str. Grădinarilor nr. 2 Florin Orţan,  Roxana Mînzatu

Sediu PSD Micşunica – str. Saturn nr. 31 Mihai Mohaci, Mihai Popa

Joi – 24.11 16:00 – 19:00
Sediu PSD Triaj – str. Simeria nr. 4 Florin Orţan,  Roxana Mînzatu

Sediu PSD Răcădău – str. Carpenului nr. 3 (Pietonală) Mihai Mohaci, Mihai Popa

Vineri – 25.11 16:00 – 19:00
Sediu PSD Cerna – str. Olteţ nr. 27 Florin Orţan,  Roxana Mînzatu

Sediu PSD Iuliu Maniu – str. Grădinarilor nr. 2 Mihai Mohaci, Mihai Popa

PSD vă invită la discuţii
PSD Braşov vă invită să discutaţi cu candidaţii 
la alegerile parlamentare, să îi cunoaşteţi, precum şi să dezbateţi
problemele cu care vă confruntaţi, după programul următor:

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

PARADISUL MONTAN – centru de
rezidenţă de lux pentru vârstnici

Rezidenţa Paradisul
Montan este o co-
munitate destinată
persoanelor vârst -
nice, situată în zona
Bran – Moeciu de
Jos şi a fost creat
pentru a oferi un stil
de viaţă care încura-
jează independenţa,
păstrarea demnităţii şi
libertatea vârstnicilor. 

Este un loc cald, primitor cu camere
private (o singură persoană în cameră),
semiprivate (două persoane în cameră)
sau camere de 3 persoane, dotate cu
baie proprie şi balcon, cu o capacitate
de 12 locuri. Clădirea este amplasată
aproape de drumul principal dar înve-
cinată cu natura, oferind o privelişte
absolut încântătoare şi o atmosferă
caldă şi liniştită ca în familie. 

Servicii all-inclusive
Serviciile pe care le vi oferă Paradisul

Montan, sunt menite să facă viaţa lo-
catarilor cât mai confortabilă, îmbi-
nând independenţa personală cu
servicii specializate în asistarea vâr-
stnicilor. Pachetul de servicii de bază
a fost proiectat să acopere majoritatea
nevoilor unei persoane vârstnice asis-

tate la activităţile zilnice, astfel încât
preţul lunar plătit de locatar să nu va-
rieze decat în cazul unor servicii şi pro-
duse excepţionale.

Paradisul Montan oferă
permanent asistenţă şi
 supraveghere medicală, in-
firmiere şi îngrijitoare. Per-
sonalul specializat oferă
servicii de administrare a tra-
tamentului conform schemei
terapeutice, administrare a
tratamentului în caz de ur-
genţă, îngrijire corporală. 

Condiţii de Cazare
Fiecare cameră este dotată

cu: baie proprie cu bare de
susţinere şi cu preşuri şi ac-
cesorii care evită alunecarea,
tv, cablu tv, telefon, internet,
mobilier nou (pat + husă pro-
tecţie saltea, noptieră etc.),
sistem climatizare, terasă. 

Pe lângă serviciile de cazare, masa,
sănătate, asistenţă şi îngrijire perso-
nală (tuns, manichiură, pedichiură,
etc.) şi curăţenie, mai sunt nincluse
în ofertă diverse programe de terapie
ocupaţională: vizionare de spectacole,
serate muzicale, activităţi în aer liber,
slujbe religioase şi servicii de trans-
port.

Tarife:
În funcţie de pachetul ales, tarifele

pornesc de la 2.00 lei/lună.

Mai multe informaţii şi rezervări:
Braşov, Moieciu de Jos, drumul principal
Telefon: 0758 11 38 34
E-mail: contact@paradisulmontan.ro
www.paradisulmontan.ro


