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SE POATE! Secţia de Oncologie a Spitalului
de Copii, la standarde internaţionale
• Investiţia pentru modernizarea secţiei a costat mai bine de 600.000 de euro
• Companiile din Braşov, invitate în luna decembrie să investească în proiectele comunitare
Secţia de Oncologie a Spitalului Clinic
de Copii Braşov a fost redeschisă după
ce în ultimele luni a trecut printr-un amplu proces de modernizare. Investiţia a
costat mai bine de 600.000 de euro, iar

acum micuţii pacienţi beneficiază de cele Copii din Braşov a fost renovată printr-o
mai bune condiţii.
investiţie privată. Proiectul a fost iniţiat
de Asociaţia Dăruieşte Viaţă şi a fost susInvestiţie privată
ţinut financiar de 100 de companii şi perSecţia de oncologie a Spitalului Clinic de soane fizice. „Sprijinul companiilor a fost
foarte important pentru că
impozitul de 20% pe profit al
oricărei companii poate merge către un astfel de proiect.
Invit companiile ca acum, în
luna decembrie, să investească în proiectele Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, pentru a avea
toate secţiile de oncologie pediatrică din ţară la aceste
standarde”, a declarat pentru
BraşovTV Carmen Uscatu,
preşedinte al Asociaţiei Dăruieşte Viaţă.
continuare în pag. 3

Alege speranţa în locul fricii
Marius Dunca
Președinte PSD Brașov
Candidat PSD pentru Senat

În câteva zile, românii îşi vor vota
reprezentanţii în Parlament, pentru
următorii 4 ani. Este o alegere pentru
viitor, este o alegere pentru destinul
fiecărui român şi al României.
Fiecare alegere ar trebui să se facă
în cunoştinţă de cauză, în urma analizei programelor cu care candidaţii
au venit în faţa alegătorilor. În momentul în care cerem încrederea
cuiva, trebuie să îi prezentăm argumente şi proiecte care să fie în concordanţă cu nevoile sale, însoţite de
fapte care să îl convingă că vom fi în
slujba sa. Prin sinceritate, pragma-

tism, profesionalism şi responsabilitate demonstrăm că facem o altfel
de politică, că facem schimbarea pe
care vrem să o vedem în lume.
Este momentul să depăşim etapa
fricii, vremea alegerilor în care ne
conformam manipulărilor celor care
ţin „cu dinţii” de putere. A vota este
un drept constituţional, care trebuie
exercitat, în mod democratic, fără
niciun fel de constrângere.
PSD vine în faţa alegătorilor cu
un amplu program, al cărui principal obiectiv este creşterea clasei
de mijloc. Fiecare român care munceşte din greu, care contribuie sau
a contribuit la creşterea economică
trebuie să facă parte din clasa de
mijloc. Aşa cum am demonstrat în
guvernarea 2012 – 2015, facem
ceea ce trebuie pentru a le oferi
românilor o viaţă mai bună.

Este momentul să ne orientăm
către adevăratele nevoi – sănătate,
învăţământ, siguranţă publică,
dezvoltare economică (turism şi
agricultură) şi creştere economică
resimţită în buzunarul fiecărui
cetăţean.
Împreună, putem să facem mai
mult! Uniţi, dăm forţă întregii naţiuni şi garanţie generaţiilor următoare că nu vor mai fi sacrificate!
Prin votul dumneavoastră acordat echipei de profesionişti a PSD
Braşov pentru Parlament veţi avea
parte de normalitate, progres şi
bunăstare!
Îndrăzneşte să crezi! Nu vom
dezamăgi!
Marius Dunca
Președinte PSD Brașov
Candidat PSD pentru Senat
Cod Unic AEP 11160007

Comandat de PSD, executat de SC BRAŞOVUL TĂU SRL, tiraj 15.000 de exemplare, Cod Unic AEP 11160007

Mihai Costel, preşedintele
Partidului Mişcarea Populară
Braşov, este convins că PMP
va obţine un scor bun
Viceprimarul Braşovului,
Mihai Costel, preşedinte al Partidului Mişcarea Populară Braşov, este convins că PMP va
obţine un scor bun şi speră că în
Parlamentul României vor fi cel
puţin trei reprezentanţi ai braşovenilor, din partea acestui partid. Aceasta, cu siguranţă, va contribui la materializarea unor
proiecte importante pentru comunitatea braşoveană, proiecte
care până în prezent au zăcut în sertarele foştilor aleşi ai Braşovului ori nu au avut câştig de cauză la nivel naţional din
cauza neimplicării suficiente a acestora. În opinia sa, fără o
reală şi permanentă conlucrare între administraţia locală şi
politicienii mandataţi să ne reprezinte la Bucureşti, nimic nu
se va finaliza iar braşovenii nu vor avea parte decât de vorbe
goale şi de promisiuni deşarte. Viceprimarul Mihai Costel a
ţinut să precizeze că multe dintre temele din programul Partidului Mişcarea Populară au fost alese în funcţie de problemele
şi necesităţile identificate la nivelul administraţiei locale şi
judeţene braşovene.
continuare în pag. 7
Comandat de PMP. Executat de SC BRAŞOVUL TAU SRL. Tiraj 15.000 de exemplare. Cod unic de identificare 11160002
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Job-uri disponibile în Europa

Record pe piaţa
imobiliară românească!
Anul 2016 este cel mai bun din
istoria pieţei imobiliare rezidenţiale
din România. Aproximativ 30.000
de locuinţe vor fi finalizate în acest
an în proiecte rezidenţiale, un record pentru segmentul de profil.
Cele mai mari pieţe rezidenţiale,
după Bucureşti, sunt Cluj-Napoca,
Constanţa, Sibiu şi Braşov. 2016 este
cel mai bun an pentru piaţa rezidenţială locală, în ciuda dificultăţilor
înregistrate în sectorul finanţărilor
după aprobarea legii dării în plată
şi epuizările succesive ale plafoanelor

disponibile pentru Prima Casă. Aproximativ 30.000 de locuinţe urmează
a fi finalizate până la finalul acestui
an în proiecte rezidenţiale din România. Cele mai mari pieţe rezidenţiale regionale din ţară au fost în
2016: Cluj-Napoca, Constanţa şi Sibiu, cu peste 2.000 de unităţi estimate spre livrare în fiecare din aceste
zone, urmate îndeaproape de Braşov, Iaşi şi Timişoara. Cele mai mari
grade de absorbţie a noii oferte, de
peste 90%, s-au înregistrat în ClujNapoca şi Braşov.
A.C.

Primă de 500 de lei
pentru şomeri
Luna decembrie le poate aduce
şomerilor 500 de lei în plus. Este
vorba despre o primă de care ar putea beneficia persoanele aflate în
căutarea unui loc de muncă ce se
angajează în alt oraş.
Şomerii vor putea beneficia, începând din decembrie, de prime
mai mari la angajare. Condiţiile în
care aceste persoane vor putea obţine banii acordaţi de stat sunt prevăzute într-o ordonanţă care va
intra în vigoare pe 3 decembrie. Actul normativ stabileşte măsuri suplimentare de sprijin pentru şomerii
ce îşi găsesc un loc de muncă sau
îşi mută domiciliul pentru a fi încadraţi în muncă. Ordonanţa stabileşte

acordarea unei prime de activare,
neimpozabile, în valoare de 500 de
lei, acelor persoane înregistrate la
agenţiile pentru ocuparea forţei de
muncă, ce se angajează cu normă
întreagă, prin intermediul unui contract de muncă cu o valabilitate de
cel puţin trei luni. Foarte important,
în situaţia în care raporturile de
muncă sau de serviciu vor înceta
înainte de termenul de trei luni, angajaţii vor fi obligaţi să restituie integral banii primiţi.
În plus, prima de activare nu va
fi acordată persoanelor care se angajează la companii cu care au fost
în raporturi de muncă sau de serviciu
în ultimele 12 luni.
A.C.

AJOFM anunţă că se fac
angajări în ţările europene. Locurile de muncă sunt disponibile prin
reţeaua EURES.
Cei care sunt în căutarea
unui loc de muncă într-o ţară
europeană se pot înscrie în

LUNI

15:30
16:30
18:00
18:30

RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII
BOX OFFICE
MUSIC NEWS
VALEA PRAHOVEI TV
(retransmisie)
ZODIAC
TE VEDE BRAŞOVUL (R)
ŞTIRI
iSPORT

19:00
19:30
19:50
20:00
20:30
21:00

ŞTIRI FĂGĂRAŞ
FĂGĂRAŞUL TVD
„5 MINUTE DE POVESTE”
ŞTIRI
BRAŞOVUL ACTUAL
ŞTIRI

21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30

iSPORT (R)
ŞTIRI
BRAŞOVUL ACTUAL (R)
ŞTIRI
ŞTIRI FĂGĂRAŞ
FĂGĂRAŞUL TVD
iSPORT (R)
ŞTIRI
VALEA PRAHOVEI TV

MARŢI
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00

ŞTIRI
BRAŞOVUL ACTUAL (R)
iSPORT (R)
ŞTIRI
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 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
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 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

Până în 2022, salariile bugetarilor vor creşte, iar cel
mai mare venit va fi de peste
20.000 de lei. Veştile nu sunt
atât de bune pentru demnitarii de rang înalt. În cazul
lor salariile vor fi îngheţate.

muncitori necalificaţi în agricultură. Nu se solicită cunoaşterea limbii spaniole şi se oferă
un salariu de 40,15 euro brut/zi
plătibil la două săptămâni. Angajatul trebuie să achite lunar
2% impozit pe venit şi 113
euro asigurare socială. În Danemarca sunt disponibile 250

de posturi şi se caută tot lucrători în agricultură. Şi în Germania sunt libere aproximativ
200 de locuri de muncă.
Cei interesaţi pot să acceseze portalul naţional EURES:
www.eures.anofm.ro, unde se
pot vizualiza toate ofertele de
muncă disponibile.
R.I.

Salariile bugetarilor vor
creşte în etape până în 2022,
iar raportul dintre remuneraţia minimă şi cea maximă
va fi de 1 la 13, cu sporuri
în limita a 30%. Cel mai mic
salariu va fi 1.625 lei, iar sa-

lariul cel mai mare va fi
21.540 lei, conform măsurilor care vor fi incluse în
noua Lege a salarizării bugetarilor.
Salariile demnitarilor de
rang înalt vor fi îngheţate.

Conform Ministerului Muncii, cel mai mare salariu va
fi al preşedintelui, dar salariul premierului va fi redus
cu 300 de lei faţă de nivelul
actual.
R.I.

INS: Mai puţine autorizaţii
de construcţie

Cât cheltuim
pe carburanţi?

Numărul autorizaţiilor de
construire pentru clădiri rezidenţiale a scăzut cu 0,3%,
în primele zece luni din
2016, comparativ cu perioada similară a anului precedent, arată datele Institutului
Naţional de Statistică.
În perioada 1 ianuarie - 31
octombrie 2016 s-au eliberat
33.462 de autorizaţii de con-

O gospodărie cheltuieşte
773 de lei pe carburanţi în
fiecare an. 58% reprezintă
taxele la pompă. Persoanele
cu studii superioare cheltuiesc cei mai mulţi bani pe
benzină sau motorină.
În România există peste
2.000 de benzinării, în care
o gospodărie lasă anual, în
medie, 773 de lei pentru car-

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”

ŞTIRI
BRAŞOVUL ACTUAL
ŞTIRI
MUSIC NEWS
ŞTIRI
BRAŞOVUL ACTUAL (R)
ŞTIRI
ŞTIRI FĂGĂRAŞ
FĂGĂRAŞUL TVD
VALEA PRAHOVEI TV

struire pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu 0,3%
faţă de perioada 1 ianuarie
- 31 octombrie 2015, reflectată astfel în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Est:
-562 autorizaţii, Sud-Muntenia: - 409, Nord-Est: -303,
Bucureşti-Ilfov: -190 şi SudVest Oltenia: - 49.
R.I.

buranţi, iar
dacă taxele nu
ar reprezenta
58% din preţul
la pompă, cetăţenii ar rămâne în buzunar cu aproape 450
lei, conform unei analize
realizate pe baza datelor Institutului Naţional de Statistică.
R.I.

Producţiile Braşov TV, pe frecvenţa Mix 2

MIERCURI
07:00 ŞTIRI

20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30

reţeaua EURES. Sunt vacante
circa 1.800 de locuri de muncă, verificate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă şi girate de
Comisia Europeană.
Cele mai multe locuri de
muncă sunt în Spania, respectiv
806, fiind căutaţi, în special,

Calendarul majorărilor salariale pentru bugetari

PROGRAM Braşov TV
07:00
07:30
08:00
08:30

5-11 decembrie

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
19:30
19:50
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00

ŞTIRI FĂGĂRAŞ
FĂGĂRAŞUL TVD
„5 MINUTE DE POVESTE”
ŞTIRI
BRAŞOVUL ACTUAL
ŞTIRI
EXCLUSIV (R)
ŞTIRI
BRAŞOVUL ACTUAL (R)
ŞTIRI
ŞTIRI FĂGĂRAŞ
FĂGĂRAŞUL TVD
EXCLUSIV (R)
VALEA PRAHOVEI TV

VINERI
07:00
07:30
08:00
08:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
16:00
16:30
17:00
18:00
18:30

ŞTIRI
BRAŞOVUL ACTUAL (R)
EXCLUSIV (R)
VALEA PRAHOVEI TV
(retransmisie)
ŞTIRI FĂGĂRAŞ
FĂGĂRAŞUL TVD
ŞTIRI
BRAŞOVUL ACTUAL (R)
EXCLUSIV (R)
BRAŞOVUL IN DIRECT (R)
VALEA PRAHOVEI TV
MUSIC NEWS
EXCLUSIV (R)
ZODIAC
ŞTIRI
POLITICA LA RĂSCRUCE

19:00
19:30
19:50
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30

ŞTIRI FĂGĂRAŞ
FĂGĂRAŞUL TVD
„5 MINUTE DE POVESTE”
ŞTIRI
BOX OFFICE
ŞTIRI
POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
ŞTIRI
MUSIC NEWS
ŞTIRI
ŞTIRI FĂGĂRAŞ
FĂGĂRAŞUL TVD
VALEA PRAHOVEI TV

SÂMBĂTĂ
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
12:00
12:30

RETROSPECTIVA FĂGĂRAŞ
ŞTIRI
POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
MUSIC NEWS
TORTUL DE CIOCOLATĂ
BOX OFFICE
VALEA PRAHOVEI TV
(retransmisie)
MUSIC NEWS
BRAŞOVUL IN DIRECT (R)
RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNII
EXCLUSIV (R)
ZODIAC

DUMINICĂ

08:00 RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNII
08:30 VALEA PRAHOVEI TV
(retransmisie)
10:00 BOX OFFICE
16:00
10:30 MUSIC NEWS
16:30
11:00 RETROSPECTIVA
17:00
„5 MINUTE DE POVESTE”
11:30 TE VEDE BRAŞOVUL
17:30
13:00
18:00
TORTUL DE
CIOCOLATĂ
14:00
MUSIC
NEWS
14:30 RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNII
15:00 BOX OFFICE
15:30 RETROSPECTIVA
FĂGĂRAŞ
16:00 VALEA PRAHOVEI TV
19:00 RETROSPECTIVA
17:30 MUSIC NEWS
SĂPTĂMÂNII
18:00 BOX OFFICE
19:30 MUSIC NEWS
18:30 ZODIAC
20:00 RETROSPECTIVA
„5 MINUTE DE POVESTE” 19:30 RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNII
20:30 BOX OFFICE
20:00 POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
21:00 RETROSPECTIVA
20:30 MUSIC NEWS
SĂPTĂMÂNII
21:00 BOX OFFICE
21:30 ZODIAC
21:30 TE VEDE BRAŞOVUL (R)
22:30 MUSIC NEWS
23:00 POLITICA LA RĂSCRUCE (R) 23:00 EXCLUSIV (R)
23:30 POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
23:30 BOX OFFICE
00:00 VALEA PRAHOVEI TV
00:00 VALEA PRAHOVEI TV
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ACTUALITATE 3

DEŞTEAPTĂ-TE, ROMÂNE!

Întotdeauna ne-am ales conducătorii pe care i-am meritat.
La fel vom face şi în decembrie. Vom trimite în Parlament
alte putori, amante, hoţi, turnători, acoperiţi, trădători şi
vânzători de ţară. Că doar suntem consecvenţi cu propria
noastră ignoranţă şi laşitate.
Clasa politică nu e nici mai
bună, nici mai rea decât însăşi
societatea românească. Simplul
motiv că această „elită” nu este
altceva decât imaginea în oglindă a societăţii exprimă o stare
de spirit, o anumită mentalitate

şi comportament social. Să încercăm un exerciţiu de imaginaţie. Pe 11 decembrie, trimitem în Parlamentul ţării 466
de vrednici români. Unul mai
cinstit, mai educat, mai curajos, mai vizionar, mai asumat
şi mai patriot decât celălalt.
Doamne, ce noroc pe capul
nostru! Chiar şi într-o atare situaţie, România nu se va
schimba, statul nu se va reforma, marile sisteme publice:
educaţie, sănătate, apărare, administraţie vor fi la fel de ineficiente şi anacronice, iar noi

din ce în ce mai oprimaţi şi săraci. O reformă reală a statului
şi implicit a clasei politice se
va produce doar atunci când
vom accepta că şi noi, cei vreo
20 de milioane de cetăţeni,
avem o problemă, când ne-o
vom recunoaşte şi asuma. Şi
anume că nu suntem buricul
pământului. Că nu suntem cei
mai frumoşi, harnici şi deştepţi
locuitori ai planetei. Când vom
accepta că în ultimii 26 de ani,
de tranziţie de nicăieri spre niciunde, ne-am dezumanizat,
că am devenit sclavii banului
şi ai puterii, cerând ostentativ
drepturi, uitând că avem şi
obligaţii, când vom conştientiza
că ne-am pierdut rădăcinile,
că am abandonat acele valori
şi principii imuabile pe care sa clădit naţiunea română, când
ne vom ruşina de lipsa de respect faţă de părinte sau dascăl,
de lipsa credinţei în Dumnezeu, a dragostei, compasiunii
şi sacrificiului pentru semenul
nostru, de lipsa loialităţii faţă
de ţară. Atunci şi doar atunci,
ne vom salva de la extincţie ca
individ, naţiune, ţară şi popor.
Avem nevoie de o restartare a mentalului nostru colectiv, a comportamentului nostru social. Doar când vom
redeveni OAMENI vom putea desăvârşi reforma statului
şi a ţării. Pentru că în fond

statul şi ţara înseamnă tot oameni. Când noi vom fi mai
responsabili, mai corecţi şi
mai muncitori, atunci vom
avea şi instituţii mai bune şi
mai eficiente. Când nu vom
mai opera cu generalităţi detrimentale de felul: toţi politicienii sunt corupţi, toţi oamenii de afaceri sunt hoţi şi
toate averile sunt ilicite, va
însemna că ne-am lecuit de
securisme. Când vom accepta
că unii compatrioţi de-ai
noştri vor şi pot mai mult şi
că nu-i o crimă să fii bogat,
când nu ne vom ruga să moară şi capra vecinului, însemnă
că ne-am scuturat de reminiscenţele bolşevice. Când
vom renunţa să promovăm
nonvaloarea, grotescul, promiscuitatea, circul, facilul şi
delaţiunea, când vom promova în spaţiul public pe acei români care inspiră şi motivează, care dau sens şi substanţă
vieţii, care generează performanţă şi plusvaloare, acceptându-i şi recunoscându-i ca
modele aspiraţionale pentru
copiii noştri, atunci România
va avea viitor. Când vom termina cu formele de discriminare dintre privat şi public,
dintre capitalul românesc şi
capitalul străin, dintre firmele
româneşti şi cele străine, dintre femeie şi bărbat, tânăr şi

adult, când vom înlocui mediocritatea cu meritocraţia
atunci vom deveni o naţiune
puternică şi prosperă.
Când vom renunţa să mai
fim slugi la străini, să ne vindem ţara şi să ne trădăm poporul, vom redeveni ceea ce
am fost odată, o ţară respectată, un măreţ popor? Din
1990 s-au furat sute de miliarde de euro din România,
mă mir cum de mai stă în picioare. 2/3 din economia ţării
e în mâinile străinilor, 50%
(3 milioane ha) din terenul
arabil al ţării e în mâinile străinilor, codrii şi pădurile străbunilor sunt în mâinile străinilor, resursele minerale şi
de hrană sunt în mâinile lor.
România azi e doar o colonie
şi o piaţă de desfacere. Avem
o mare responsabilitate pe 11
decembrie, să trimitem în
Parlamentul ţării adevăraţi
patrioţi care SĂ REDEA
ROMÂNIA ROMÂNILOR!
Din punct de vedere al conştiintei naţionale, România
anului 2016 este în aceiaşi situaţie cu Ţările Române de la
1848. Au trecut 168 de ani de
când Andrei Mureşanu şi Anton Pann au compus „Deşteaptă-te, române”, imnul naţional
din 1989. Noi continuăm să

dormim şi să visam urât în
timp ce alţii ne fură şi ne înrobesc. Trezeşte-te, române,
până nu e prea târziu!Deşteaptă-te, române şi du-te la vot
pe 11 decembrie! Altminteri,
alţii o să-ţi hotărască soarta şi
destinul. Somnul naţiunii, dar
deopotrivă şi al raţiunii, naşte
monştri. Or, noi, prin ignoranţă şi lipsă de spirit civic, tocmai
asta am făcut. Nu politicienii
sunt de vină că 37% din populaţia României trăieste în
sărăcie şi excluziune socială,
sau că unul din doi copii nu
are de mâncare (aproape 2 milioane), că 3 milioane de români au fost constrânşi să-şi
părăsească ţara pentru un trăi
decent, că bunicii noştri de la
ţară trăiesc de pe o zi pe alta
dintr-o pensie mizeră şi în condiţii medievale, că intelectualitatea ţării luat calea exilului.
Noi, cetăţenii, suntem de vină,
doar noi i-am făcut pe politicieni. După chipul şi asemănarea noastră. Şi continuăm
să îi votăm. Şi în decembrie
îi vom vota doar pe acei politicieni, unii chiar noi, care doar
promit că fac, deşi în viaţa lor
profesională, socială sau chiar
politică nu au făcut nimic.
Bună dimineaţa, România!
Trezeşte-te!

Comandat de ALDE, executat de SC BRASOVUL TAU SRL, tiraj 15.000 de exemplare, cod unic AEP 11160008

SE POATE! Secţia de Oncologie a Spitalului
de Copii, la standarde internaţionale
• Investiţia pentru modernizarea secţiei a costat mai bine de 600.000 de euro
• Companiile din Braşov, invitate în luna decembrie să investească în proiectele comunitare
continuare din pag. 1

Standarde foarte înalte
de tratament
Secţia de Pediatrie Oncologică, Diabet şi Boli Rare a
Spitalului de Pediatrie din
Braşov deserveşte mai multe
judeţe. Peste 800 de copii
sunt internaţi aici, anual. „Înainte, aveam doar două grupuri sanitare pe secţie, unul
de fete, unul de băieţi, iar
copiii erau nevoiţi să iasă
din saloane ca să meargă la
aceste grupuri sanitare, ceea
ce creştea riscul de infecţii
mai ales la pacienţii cu probleme, care aveau imunitatea scăzută. Acum, avem
grupuri sanitare pentru fiecare salon, ceea ce este de o
foarte, foarte mare utilitate”, a ţinut să precizeze Daniela Vodă, medic primar pediatru.

dr. Liviu Muntean
managerul Spitalului de Pediatrie Braşov
Medicii secţiei spun că o
astfel de investiţie este mai
mult decât necesară, periodic, mai ales când este dedicată îngrijirii copiilor cu cancer, dar şi altor micuţi cu boli
grave. „E o secţie nouă de
hemato-oncologie pediatrică, unde sunt trataţi copii cu
afecţiuni grave, care necesită
îngrijiri speciale. Ne bucurăm că o avem la dispoziţie.

Practic, sunt ridicate la un
nivel foarte înalt standardele
de tratament, de confort fi-

zic, psihic, ale pacienţilor”,
ne-a explicat dr. Liviu Muntean, managerul Spitalului de

Pediatrie Braşov.
Proiectul va continua, pentru modernizarea altor două

secţii ale Spitalului de Pediatrie.
Răzvan Iancu

4 SĂNĂTATE

5-11 decembrie

Sfatul optometristului
Majoritatea dintre noi
ne-am familiarizat cu
faptul că dimineaţa ne
trezim cu ochii uscaţi,
deşi foarte rar ne-am întrebat care este cauza.
Deşi cauzele care pot sta în
spatele acestei probleme pot
fi chiar interesante, există mai
multe metode prin care putem combate senzaţia de ochi
uscat.
Se spune că ochii sunt
oglinda sufletului. Această zicală este nemaipomenită, dar
ochii noştri primesc într-adevăr ce li se cuvine? De cele
mai multe ori nu acordăm
atenţie suficientă nevoilor
ochilor, dar trebuie să ţinem
cont de faptul că pe măsură
ce înaintăm în vârstă îngrijirea corespunzătoare este

esenţială. Ochii uscaţi dimineaţa pot fi un semn care să
ne determine să începem să
facem alegeri mai sănătoase
în ceea ce priveşte modul nostru de viaţă.
Există o multitudine de motive pentru care ochii se usucă
dimineaţa, printre
care sindromul de
ochi uscat, o afecţiune destul de comună, cauzată de o
anomalie în producerea lacrimilor,
care poate duce la o lipsă de
umectare a suprafeţei ochiului.
Lacrimile sunt esenţiale pentru
sănătatea ochilor, deoarece ele
conţin diferite elemente importante, printre care şi uleiuri
care împiedică evaporarea lor.
Simptomele acestui sindrom
de ochi uscat pot fi de la mân-

Best Optic BLUE Centrul Civic

Sfatul psihologului

Bun găsit! Dacă v-aş întreba: „Ce este starea de bine?”
care ar fi răspunsul pe care
l-aţi da fără să staţi prea mult
pe gânduri?
Apoi, dacă v-aţi întreba colegii de serviciu, prietenii, familia, rudele, cunoscuţii,
vecinii: „Ce este starea de
bine?” aţi strânge multe răspunsuri, unele poate asemănătoare, însă vor avea valoare
şi sens diferit de cel pe care-l
atribuiţi dumneavoastră.
Îndrăznesc să cred că multe
răspunsuri se vor referi la ceea
ce este bine pentru un om în
general.

Iată o secvenţă dintr-un
scenariu al vieţii de familie:
Zi după zi ne cufundăm în
agitaţia unei vieţi tumultoase,
zgomotoase: ne trezim în

cărimi, la senzaţie de arsură
sau de nisip în ochi, care pot
deveni foarte supărătoare dacă
nu sunt luate măsuri în acest
sens.
O altă cauză a ochilor uscaţi dimineaţa poate fi mediul
în care trăim şi ne desfăşurăm

activităţile zilnice, cum ar fi
utilizarea îndelungată a dispozitivelor digitale. De exemplu în zonele în care vântul
bate mai puternic, ochii noştri
sunt mai expuşi uscăciunii.
De asemenea, cei care trăiesc
în oraşe, tind să experimenteze uscăciunea oculară mult

Best Optic RED Vlahuţă

Str. B-dul 15 NOIEMBRIE nr. 69
Mobil: +40 787 523 524
E-mail: blue@best-optic.ro

Camelia Bolocan
psiholog-psihoterapeut adlerian,
autonom
Specialist în psihoterapie
şi consiliere psihologică
pentru copii, adolescenţi şi părinţi
Telefon 0745.356.801
camibolocan@gmail.com

Ochi uscaţi dimineaţa?

mare grabă. Micul dejun îl
servim în grabă sau îl sărim,
bem o cafea dacă mai apucăm
acasă, dacă nu, la automatul
din colţul străzii şi repede ne
îndreptăm spre serviciu. Acolo ne aşteaptă multe lucruri
de făcut, dosare de rezolvat,
telefonul care sună, colegi care
se agită, clienţi, şeful care îşi
duce o mână la frunte. Apoi,
după orele de serviciu întors
acasă, unde familia aşteaptă
cu nerăbdare, dornică de joacă, afecţiune, mâncat împreună, joacă şi poveşti de seară…
Aici eşti mereu în căutare de
momente de evadare: fie te
oferi să cumperi ceva de la
magazin, fie cauţi să fii preocupat de ceva anume, fie stai
la W.C. de uiţi de tine, doar,
doar te-or lăsa ceilalţi în pace
să-ţi verifici emailurile sau să
citeşti şi tu ceva. Seara cu ultimele sforţări cauţi să te implici în viaţa de familie, cu o
prezenţă fragilă şi oboseala
emanată prin toţi porii. Aşa
arată tabloul unei zile „normale” din viaţa unui om care
munceşte, are familie, iar rutina l-a acaparat fără să ţină
cont de ceea ce îşi doreşte.
Unde este totuşi starea de bine
în acestă etapă a vieţii?

Să vedem lumea
prin ochii unui copil:
Ce mare şi complicată e lumea din jur! Însă, în lumea
mea pământul este un tărâm
unde locuiesc tot felul de fiinţe
magice: spiriduşi, zâne, prinţi

B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 61
Telefon/Fax: +40 268 313 199
Mobil: +40 733 024 793
E-mail: office@best-optic.ro

mai frecvent decât cei din
zona rurală, datorită nivelelor
mari de poluare atmosferică,
şi a încălzirii centrale din
apartamente. Puteţi să apelaţi
în acest caz la un umidificator
pentru cameră, pentru ca aerul să nu devină uscat.
Efectele adverse ale medica men t elor ,
mai ales ale celor pe care le
administraţi înainte de culcare, pot cauza senzaţie de ochi
uscat la trezire. Trebuie să citiţi cu atenţie prospectul medicamentelor, şi să măriţi
cantitatea de apă băută în timpul tratamentului cu un astfel
de medicament.
Dieta este de asemenea foarte importantă. Lipsa antioxi-

danţilor este asociată de cele
mai multe ori cu cele mai multe afecţiuni oculare. Fructele,
de exemplu afinele, sunt foarte
bogate în vitamina C, de patru
ori mai mult decât portocalele.
Afinele ajută în procesele antiinflamatorii, ajută la întărirea
vaselor de sânge şi a circulaţiei
sanguine, esenţiale pentru sănătatea ochilor. Esenţiali în sănătatea oculară sunt şi acizii
graşi, de tipul omega-3, în special în cazul ochilor uscaţi.
Aceştia se regăsesc în peştele
gras, seminţe de in sau nuci.
Pe lângă un stil de viaţă sănătos, lacrimile artificiale pot
ajuta foarte mult la ameliorarea simptomelor. Acestea
produc o hidratare rapidă şi
de lungă durată a ochilor, şi
pot fi folosite de toţi cei care
resimt simptome de ochi us-

Best Optic RED Uranus

Alina Petric, optometrist Best Optic Red

cat, fie ei purtători de lentile
de contact sau nu.
Aşadar, pot fi multe cauze
care pot cauza senzaţia de
ochi uscat dimineaţa, fiecare
dintre ele având o soluţie specifică. Doar în urma unui
consult de specialitate se pot
identifica corect cauzele acestui discomfort. Specialiştii
noştri vă vor face ochii să
zâmbească din nou.
Ai încredere. Vezi cu ochii tăi!

Best Optic RED Răcădău

Str. Uranus nr. 12, Parter
Telefon/Fax: +40 268 322 920
Mobil: +40 733 417 999
E-mail: uranus@best-optic.ro

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

În căutarea stării de bine
şi prinţese, unicorni, o lume
în care mă joc toată ziua, părinţii mă iubesc şi mă ocrotesc,
iar cei buni câştigă şi trăiesc
fericiţi pînă la adânci bătrâneţi.

Dar cum arată lumea
privită de un pensionar:
Mulţi dintre pensionari renunţă, treptat, la orice activitate şi ajung să-şi ducă
existenţa pe canapea, la televizor, având un timp liber dominat de plictiseală şi mici
griji domestice. Clişeele triste
cu pensionari „care nu fac nimic toată ziua sau se plimbă
cu autobuzul sau prin supermarket-uri ori bătrânii care se
strâng în grupuleţe mici în parcuri în zilele cu puţin soare şi
propun diferite teme de socia-

lizare: politică, mâncare, nepoţi, copii, gineri, nurori, neajunsuri, boli, dorinţe
neîmplinite, facturi, tragedii,
vorbesc despre întreţinerea casei, instalaţii sanitare, amenajări interioare în regie proprie.
Mai sunt acei bătrâni care
îşi cresc nepoţii, „ajutânduşi” copii care, fie au un serviciu solicitant, fie sunt sclavii
unor credite la bănci pe zeci
de ani şi în care viaţa lor de
familie precum şi responsabilităţile faţă de copiii lor cad
în grija bunicilor.
Totuşi, a trăi nu înseamnă
doar a fi în viaţă un număr
mare de ani, ci calitatea vieţii
este esenţială pentru bătrânii
noştrii dragi. Aşadar, să recunoaştem deschis, sunt pu-

ţine opţiuni pentru ei, cel puţin în Romania.

Sau poate un episod din viaţa
unui om care zace la pat:
„Am cancer… Cu fiecare
zi simt cum mă topesc pe picioare, slăbesc şi chiar mersul
prin casă a devenit un efort
prea mare pentru mine. Mă
gândesc cu groază că vine
Crăciunul şi eu voi fi tot în
pat, iar soţia mea mă va hrăni
cu lingura, ca pe un copil.
Trag speranţă cu ceva tincturi, sau soluţii naturiste poate, poate mă vor ajuta şi mai
prind ceva putere. Apoi dacă
mă voi simţi mai bine poate
ies din casă, că n-am mai ieşit
de opt luni. Ar mai fi ceva:
m-am gândit să mă informez,

să citesc de boala asta a mea
mai mult. Nu ştiu cât o mai
duc, singura mea speranţă e
la Dumnezeu…”

La final iată două
întrebări revelatoare:
Aţi observat gândurile şi
dorinţele care vă ocupă timpul cel mai mult?
V-aţi oprit o clipă pentru a
vă gândi dacă vă place ceea
ce aţi devenit?
Dragi oameni, în lume este
multă suferinţă, dar am o veste bună: Starea de bine e în
copilul din noi, să-l readucem
la viaţă, să-l hrănim, să-l mângâiem şi doar aşa el va face
lumea noastră mai armonioasă, mai bună!
Numai bine vă doresc!

.com
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Zece întrebări pentru sănătate
Dacă ajungeţi în spital,
la externare veţi completa un nou chestionar,
mai complex.
Veţi putea răspunde la
zece întrebări, prin SMS sau
e-mail. Actualul chestionar
s-a dovedit inutil. Chiar şi
Ministerul Sănătăţii recunoaşte că un grad de satisfacţie al pacienţilor de
97,5%, raportat acum de spitale, este UTOPIC.
Prezentul sistem de interogare privind satisfacţia pacienţilor presupune un

chestionar anonim, completat în spitale, pe format de
hârtie. A fost deja testat în
349 de spitale din ţară, dar
au fost constatate deficienţe
în aplicare.
„O dovadă a rezultatelor
distorsionate este gradul de
satisfacţie de 97,5% faţă de
calitatea serviciilor primite
de pacienţi la nivel naţional,
situaţie nerealistă având în
vedere situaţia sistemului
sanitar şi rezultatele studiilor similare efectuate”, se
arată într-un referat postat
pe site-ul Ministerului Sănă-

Expoziţie 100%
românească la Dino Parc

La Parcul cu Dinozauri din Râşnov s-a lansat DinRo Expo, o colecţie ştiinţifică de exponate
100% româneşti.
Expoziţia, care conţine printre
altele roci, schelete şi ouă de dinozaur, poate fi vizitată la Dino
Parc Râşnov până pe 18 decembrie.
Expoziţia a fost realizată în colaborare cu Universitatea Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie
Naturală „Grigore Antipa”, Institutul Geologic Român, Muzeul

Naţional Secuiesc şi Muzeul Naţional de Istorie Braşov. Atractive
sunt şi ouăle de dinozaur vechi
de 65 de milioane de ani.
La expoziţia de la Râşnov a fost
prezent şi profesorul Dan Grigorescu, de la Universitatea din Bucureşti, unul dintre cei mai
cunoscuţi geologi din România.
Dino Parc Râşnov este o zonă
de agrement şi un muzeu în aer
liber, situat în apropierea Cetăţii.
Are 50 de dinozauri în mărime
naturală, atestaţi ştiinţific. M.S.

tăţii – ms.ro, la secţiunea Legislaţie, subsecţiunea Transparenţă decizională.
Ministerul Sănătăţii vrea
un mecanism de feedback al
pacientului în unităţile sanitare publice din sistemul de
sănătate românesc, altfel decât până acum. Mai exact,
prin intermediul unor chestionare mai scurte, cu 10
întrebări, transmise prin sms
sau e-mail şi astfel, asumate
de către cei care le completează.
Un astfel de sistem a fost
deja testat în 5 spitale din ţară,
iar Ministerul Sănătăţii
vrea să-l introducă în
toate cele 350 de spitale
din ţară.
Rezultatele vor fi publicate trimestrial pe
pagina web transparenta.ms.ro, administrată
de Ministerul Sănătăţii.
Până atunci, însă, angajaţii din spitale trebuie
să obţină datele de contact ale pacienţilor externaţi (telefon, e-mail),
pe care să le introducă
în platforma electronică
a CNAS.
A.C.

Cum va arăta Chestionarul de Feedback al Pacientului
care va fi primit prin SMS sau prin e-mail
1. Cât de mulţumit eşti de serviciile medicale oferite de spital? Notă 1 – 4
1 – Foarte nemulţumit;
2 – Nemulţumit;
3 – Mulţumit;
4 – Foarte mulţumit
2. Cât de mulţumit eşti de activitatea şi implicarea medicului?
Notă 1 – 4 (de la foarte nemulţumit la foarte mulţumit)
3. Cât de mulţumit eşti de curăţenia din spital?
Notă 1 – 4 (de la foarte nemulţumit la foarte mulţumit)
4. A fost nevoie să cumperi medicamente sau alte materiale sanitare?
DA / NU
5. Cât de mulţumit eşti de activitatea şi implicarea asistentelor medicale?
Notă 1 – 4 (de la foarte nemulţumit la foarte mulţumit)
6. Ai primit explicaţii clare cu privire la diagnostic şi tratament?
DA / NU
7. Ai recomanda unei persoane apropiate să se trateze la acest spital?
DA / NU
8. Starea ta de sănătate este mai bună după externare?
DA / NU
9. Ţi s-au solicitat bani sau atenţii de către medici sau asistente?
DA / NU
10. (dacă s-a răspuns DA la întrebarea 9) Doreşti să raportezi responsabilului
anticorupţie al Ministerului Sănătăţii faptul că ţi s-au solicitat bani sau atenţii?
DA / NU

Notă: În cazul în care pacientul răspunde DA la întrebarea nr. 10, Compartimentul de Integritate va fi notificat
de Platforma informatică securizată a Mecanismului de Feedback al Pacientului şi va intra în legătură cu pacientul
pentru a clarifica speţa şi, după caz, va sesiza autorităţile abilitate.

Trenul Regal în Gara Braşov
Trenul regal a ajuns şi în gara din Braşov. Pe covorul roşu au coborât Principesa Moştenitoare Margareta şi
Principele Radu, însoţiţi de Principesa
Maria, care iau parte la călătoria anuală
a Trenului Regal de 1 Decembrie. Trenul
a pornit din Gara Sinaia. Călătoria a început miercuri şi se încheie la Sibiu. Trenul a făcut pe parcurs popas în mai multe

gări, dintre care patru în judeţul Braşov.
Sute de oameni au venit să vadă trenul, dar şi familia regală. Au cerut autografe şi s-au pregătit chiar şi cu imnul
Casei Regale. Şi autorităţile au aşteptat
trenul regal cu mare interes. Din păcate,
în acest an, accesul în trenul regal a fost
interzis, iar familia regală nu a făcut
nicio declaraţie oficială.
P.P.

Tarife pe distracţie în Poiana Braşov
Braşovenii şi turiştii pot merge de acum şi la
centrul de Agrement din Poiana Braşov. În ultima
şedinţă de plen, consilierii locali braşoveni au aprobat
tarifele pentru activităţile de la Centrul de Agrement
şi Divertisment din Poiana Braşov. De acum, cei interesaţi pot participa la una dintre zecile de activităţi
pe care le oferă centrul.
Turiştii şi braşovenii care vor veni în vacanţa de
iarnă vor avea foarte multe opţiuni de petrecere a
timpului liber. Centrul cuprinde un club de bowling,
având capacitatea de 180 de persoane, care include:
8 piste profesioniste de bowling, 3 mese de biliard,
o sală de jocuri pentru copii care conţine: jocuri elec-

Mentenanţă pentru cardul de sănătate
CNAS a atribuit acordul cadru
privind mentenanţa şi suportul
tehnic al card-ului naţional de
sănătate, la mai bine de patru
luni de la câştigarea acordului
cadru.
Valoarea contractului este de
aproape 15 milioane de lei. Acordul cadru de servicii de help desk,
mentenanţă şi suport tehnic afe-

rente componentei aplicative a sistemului informatic cardul electronic de
asigurări de sănătate a fost
atribuit pe 21 noiembrie
2016 şi se va derula pe o
perioadă de 36 de luni.
Contractul a fost atribuit
prin licitaţie deschisă, în
baza celui mai mic preţ şi

nu poate fi subcontractat. Compania
privată a semnat acordul cadru şi primul contract subsecvent de mentenanţă şi suport tehnic al cardului
naţional de sănătate, la peste patru
luni de la câştigarea acordului cadru.
O oră de nefuncţionare a sistemului
cardului naţional de sănătate înseamnă, în medie, 150.000 de pacienţi şi
peste 20.000 de medici afectaţi. R.I.

tronice, simulatoare, mese de mini-hochey, minibaschet, minifotbal, mini-curling şi două piste de
mini-bowling, – o sală de căţărare cu suprafaţa de
250 mp, având pereţi de escaladă pentru trei tipuri
de dificultate şi capacitatea de 10 persoane simultan,
– o sală minigolf cu 9 module, având capacitatea
de 50 de persoane, – o sală multifuncţională cu capacitatea de 246 persoane, – un spaţiu expoziţional
de 345 mp, dar şi două spaţii de recreere.
Tarifele pornesc de la 3 lei, partidele de biliard
de exemplu şi pot ajunge până la câteva zeci de lei.
Centrul de agrement din Poiana Braşov a fost inaugurat la sfârşitul lunii trecute.
R.I.

Şofer de TIR,
cea mai căutată meserie
Ocupaţia de şofer de tir se află
pe primul loc în topul celor din
sectorul privat, cu 145.000 de
contracte individuale de muncă.
Chiar dacă este un domeniu în
plină dezvoltare, sectorul de
transport – logistică, nu se regăseşte în strategia de competitivitate a României, cu toate că

tinde să devină unul dintre principalele sectoare angajatoare. Potrivit studiului, în 2015, pe locul
doi în topul ocupaţiilor din sectorul privat se aflau vânzătorii,
cu 125.000 de contracte, iar pe
trei lucrătorii comerciali, cu
120.000 de contracte.
R.I.
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Ziua Naţională
la Braşov
Ziua Naţională a
României a fost marcată şi de Junii Braşovului. Îmbrăcaţi în
costume vechi de
sute de ani, cetele de
juni au marcat aşa
cum se cuvine cea
mai importantă zi
din an a românilor.

Sute de braşoveni au
luat parte la evenimentele
din Piaţa Unirii.
Deşteaptă-te, române s-a cântat
şi în Piaţa Unirii. Momentul a
fost urmat de
ceremonii religioase. Cel mai
aşteptat moment
a fost intonarea Te Deum.
Momentele speciale din
Piaţa Unirii dedicate zilei
de 1 Decembrie au fost
organizate de Uniunea Junilor şi Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale. Sute de braşoveni au stat în frig aproape
două ore pentru a par-

Defilarea de 1 Decembrie
Manifestările publice de
1 Decembrie au început
dimineaţă în centrul Braşovului, cu o slujbă religioasă şi defilarea a opt
batalioane. La ceremonie

au luat parte
braşoveni,
t u r işt i , d a r şi
reprezentanţi ai
autorităţilor
locale.
Parada militară
de 1 Decembrie
a a d u n a t sute
de braşoveni în
centrul Braşovului. Cu mic, cu
mare, au venit să
vadă defilarea cadrelor
militare şi să asiste la ceremonia religioasă. După
defilare, autorităţile braşovene le-au urat „La
Mulţi Ani” tuturor românilor. 111M.S. & P.P.

ticipa la ceremon iile
din Piaţa
Unirii. Evenimentele sau încheiat
cu depuneri
de coroane
de flori şi
momente
folclorice.

Spectacol inedit la Prejmer,
de Ziua Naţională a României

Zeci de elevi din localitate
au susţinut mai multe momente artistice, pentru a
marca ziua de 1 Decembrie.
Recitaluri de muzică, dar şi dansuri
populare, toate
acestea i-au încântat pe localnicii
prezenţi la eveniment.
După ce au participat la parada de
1 Decembrie, prejmerenii au fost
invitaţi la un spectacol special de
Ziua Naţională a

României. Momentele artistice au fost create de elevii
din localitate. Aceştia au urcat rând pe rând pe scenă

unde au susţinut mai multe
reprezentaţii.
Elevii care au
urcat pe scena
din Prejmer au
avut mari emoţii, dar au dorit
să le ureze tuturor românilor
un sincer „La
Mulţi Ani”!
În fiecare an,
spectacolul de
1 Decembrie din localitatea
braşoveană adună tot mai
mulţi prejmereni, de toate
vârstele. 111111R.I.
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Troiţele din Şcheii Braşovului –
patrimoniu pentru viitor
Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov a implementat,
în parteneriat cu Uniunea Junilor din
Şcheii Braşovului şi Braşovul Vechi,
proiectul cultural „TROIŢELE DIN ŞCHEII
BRAŞOVULUI – PATRIMONIU PENTRU
VIITOR”, finanţat de Consiliul Judeţean.
Valoarea totală este de aproape 52.000
de lei. Proiectul a urmărit valorificarea
patrimoniului cultural construit al BraDragoş David
şovului şi lărgirea ofertei culturale prin
directorul Agenţiei Metropolitane Braşov
aducerea la cunoştinţa populaţiei locale, dar şi a turiştilor români şi străini
a moştenirii culturale din Şcheii Braşovului. • valorificarea patrimoniului cultural braşovean printr-un clip de promovare;
„Prin proiect s-a dorit, de asemenea, creşterea gradului de cunoaştere a istoriei, • organizarea de excursii tematice şi activităţi
de informare a populaţiei;
tradiţiilor şi obiceiurilor din Braşovul
Vechi, din perspectiva monumentelor ar- • organizarea unui eveniment prilejuit de
1 Decembrie – Ziua Naţională a României,
hitecturale cu caracter religios – troiţele,
în parteneriat cu Uniunea Junilor din Braunele dintre ele înscrise pe Lista Monuşov, prin care s-au valorificat produsele
mentelor Istorice din Braşov şi pe Lista
realizate prin proiect, dar şi obiceiurile şi
Patrimoniului Cultural Naţional. Proiectul
tradiţiile junilor.
a promovat consolidarea identităţilor
culturale şi istorice, dar şi conservarea La acţiune au participat aproximativ 200 de
tradiţiilor braşovene prin mijloace mo- persoane.
„Pentru realizarea tuturor acestor activităţi,
derne şi alternative, precum şi dezvoltarea
şi susţinerea turismului cultural în mu- Agenţia Metropolitană Braşov a colaborat cu
nicipiul şi judeţul Braşov.’’ a explicat di- consultantul ştiinţific specializat în patrimoniul
rectorul Agenţiei Metropolitane Braşov, cultural, doctorul în istorie Alexandru Stănescu
şi cu membrii Uniunii Junilor din Braşov. ReDragoş David.
zultate: un traseu cultural nou creat, o aplicaţie
Prin acest proiect s-a urmărit:
IT&C de valorificare a traseelor cultural-turis• îmbunătăţirea şi extinderea accesului pu- tice de vizitare a patrimoniului cultural local
blicului la troiţele din Şcheii Braşovului, – 30 de troiţe, monumente, case memoriale,
promovarea cunoaşterii acestora, dar şi un film de promovare, peste 250 de persoane
valorificarea traseelor cultural-turistice informate, 2.500 de pliante în limbile română
create prin precedentul proiect cu ajutorul şi engleză, 2.000 de cărţi poştale şi 10 panouri
aplicaţiei smartphone – TROIŢE BRAŞOV, de informare despre aplicaţia IT&C.’’ a explicat
care poate fi accesată gratuit prin Google directorul Agenţiei Metropolitane Braşov,
Play şi Appstore;
Dragoş David.

Concerte de Moş Nicolae şi Revelion în Piaţa Sfatului
Anul acesta vom avea şi foc de artificii
Andra, Lidia Buble şi Unison
le vor cânta braşovenilor în Piaţa Sfatului pe 6 decembrie. Primăria a anunţat lista cu invitaţii
care vor deschide oficial sezonul
sărbătorilor de iarnă. Spectacolul va începe la ora 17:30, iar
prezentator va fi Iustinian Radu.

Cei care vor alege să petreacă
Revelionul în Piaţa Sfatului îi
vor vedea în concerte pe DJ Project, Anna Lesko şi Trupa Coco.
Autorităţile au anunţat că vom
avea şi un foc de artificii în noaptea dintre ani în Piaţa Sfatului.
A.C.

.com
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Mihai Costel, preşedintele Partidului Mişcarea Populară
Braşov, este convins că PMP va obţine un scor bun
continuare din pag. 1
Reporterul nostru a încercat să afle
mai multe de la preşedintele PMP
Braşov, viceprimarul Mihai Costel:
Domnule Mihai Costel, sunteţi viceprimar al Braşovului de aproape 6 luni.
Aţi reuşit în acest timp să identificaţi
problemele majore ale Braşovului?
Da, mi-am dat seama că există două
categorii mari de probleme: cele care ţin
strict de administraţia locală şi cele a căror
rezolvare ţine practic de Parlament şi de
Guvern. În privinţa primei categorii, aş
menţiona că, deşi sub presiunea unui an
electoral, am reuşit, cu greu ce-i drept, să
rezolvăm situaţia gravă generată de problemele din zona termoficării. Dar până
şi aici, lucrurile ar fi putut fi rezolvate mult
mai repede dacă sistemul nu ar fi fost ultra-birocratizat. În cea de-a doua categorie
aş include în continuare, deşi subiectele
s-au banalizat şi am obosit cu toţii să mai
discutăm despre ele, Aeroportul BraşovGhimbav şi Autostrada Braşov-Comarnic.
E clar că acestea sunt priorităţile mele şi
voi lupta pentru rezolvarea lor. Sunt tânăr,
am puterea să o fac şi nu voi face compromisuri, aşa cum au făcut parlamentarii de
Braşov care au stat trei mandate la putere
fără să obţină nimic din toate acestea.
Cum vă gândiţi să soluţionaţi, împreună cu ceilalţi colegi din Partidul
Mişcarea Populară, problemele de na-

tură economică ale României
şi implicit ale Braşovului ?
Astăzi, din punct de vedere
economic, ne confruntăm cu câteva probleme mari: creşterea
economică este bazată într-o
măsură prea mare pe creşterea
consumului şi nu pe cea a producţiei şi, de asemenea, avem o
infrastructură învechită sau chiar
inexistentă, ceea ce a dus la un
nivel scăzut al investiţiilor străine
la noi. Braşovul a fost totuşi privilegiat din acest punct de vedere
datorită poziţiei sale geografice,
dar şi a existenţei forţei de muncă
înalt calificate, ceea ce a reprezentat un atu în faţa altor regiuni
ale ţării. Totuşi, trebuie să luptăm
pentru ca salariile angajaţilor
braşoveni să fie similare cu cele
ale angajaţilor din Bucureşti, Timişoara sau Cluj, unde nivelul
de trai este mult mai ridicat. La
nivel naţional, se impun câteva
domenii de acţiune prioritare,
respectiv măsuri coerente de stimulare a investiţiilor productive,
singurele care pot genera locuri
de muncă pe termen lung şi alocarea de
bugete consistente pentru investiţii în infrastructură. Totodată, trebuie să creăm
un sistem de facilităţi fiscale atractive pentru
investitorii străini şi autohtoni, cu precădere

în privinţa domeniilor productive, dar şi a
celor inovative. Doar afacerile circumscrise
acestor direcţii de dezvoltare vor putea genera locuri de muncă bine plătite şi, pe termen lung, reprezintă singurul mod de a

avea un sistem de pensii viabil şi sigur. La
rândul lor, tinerii au nevoie de un cadru
politic naţional care să le ofere şansa împlinirii din punct de vedere educaţional,
profesional şi material.

Braşovul şi-a câştigat titlul de oraş
turistic dar nu l-a avut niciodată pe cel
de oraş cultural. Credeţi că sunt şanse
ca, în viitor, Braşovul să devină un important punct de reper pe harta culturală a ţării şi, de ce nu, a Europei?
Avem artişti extrem de valoroşi atât la
Braşov cât şi în ţară: scriitori, pictori, scenografi, compozitori, scenarişti, balerini,
dar care sunt trecuţi sub anonimat din
lipsa unor programe coerente de promovare, la nivel naţional şi internaţional. La
nivel local, vreau să aduc la Braşov din nou
Festivalul Internaţional Cerbul de Aur, dar
şi alte festivaluri de muzică clasică şi teatru
care să introducă Braşovul în reţeaua de
interes cultural şi artistic, naţională şi internaţională.
Care sunt priorităţile Partidului Mişcarea Populară în ceea ce priveşte sistemul de învăţământ în România şi în
ce măsură acestea sunt prezente şi în
programul candidaţilor PMP la nivelul
Braşovului ?
Voi începe prin a spune că, la nivel naţional, PMP susţine aplicarea Legii educaţiei naţionale în forma originală, cea
din 2011, aceasta fiind singura lege adoptată în ultimii 27 de ani care a reuşit, deşi
pentru puţin timp, să dezvolte sistemul
educaţional, să stopeze extinderea abuzurilor sistemului şi să minimizeze feno-

menul plagiatului. Suntem datori să luptăm pentru a găsi şi implementa soluţii
viabile şi rapide pentru a stopa destrămarea şanselor noastre la un viitor mai
bun, prin depolitizarea reală a învăţământului, pe toate nivelurile de studii,
creşterea alocaţiei bugetare pentru învăţământ la 6% din PIB, reducerea „analfabetismului funcţional”, salarizarea
adecvată a profesorilor, conform importanţei strategice a muncii lor şi stimularea
producţiei ştiinţifice, a cercetării avansate
şi a inovării ştiinţifice.
Ce alte proiecte cu impact naţional
aveţi în vedere, în cazul în care veţi fi
ales, domnule Mihai Costel?
În primul rând voi milita, împreună cu
colegii mei din Partidul Mişcarea Populară,
pentru restabilirea ordinii constituţionale,
în sensul aplicării voinţei suverane a poporului român, adică a rezultatului referendumului privind limitarea numărului
de parlamentari la 300, desfăşurat în 2009.
În al doilea rând, voi continua să lupt pentru împlinirea unui proiect de suflet al meu
şi al nostru, al tuturor românilor, Unirea
cu Republica Moldova. Nu în ultimul rând,
voi milita pentru un sistem de sănătate
performant, aflat în slujba cetăţeanului,
cu medici foarte bine pregătiţi şi plătiţi,
pentru că o Românie sănătoasă şi educată
înseamnă o Românie puternică!

Comandat de PMP. Executat de SC BRAŞOVUL TAU SRL. Tiraj 15.000 de exemplare. Cod unic de identificare 11160002

Bani pentru stimularea medicilor
Spitalele braşovene vor
primi lunar sume de bani
pentru a stimula personalul
medical acolo unde situaţia
o cere. Şi locuinţele pentru
medicii rezidenţi ar putea fi
plătite din aceşti bani.
Consiliul Judeţean Braşov
a luat în calcul acordarea
unor sume de bani pentru
spitalele braşovene, în conformitate cu legislaţia în
vigoare, care permite asigurarea unui plafon pentru stimulente. După ce s-a discutat
cu toţi reprezentanţii spitalelor din judeţ şi după ce s-au
calculat numărul de gărzi, a
apărut următoarea propunere: „Plafonul pe care noi îl
propunem spre a fi aprobat
este de 40.000 de lei pe lună
ceea ce ar însemna aproape

tul aparţine candidatului PSD
la Senat, Florin Orţan, membru în Comisia pentru Sănătate, Protecţia Copilului şi a
Persoanelor Adulte cu Handicap. „Sunt foarte bucuros
că acest proiect se înfiripă.

Adrian Veştea
preşedinte CJ Braşov

500.000 de lei la nivelul
unui an”, a declarat Adrian
Veştea – preşedinte CJ Braşov (PNL).
Propunerea a primit votul
consilierilor judeţeni. De asemenea, reprezentanţii administraţiei publice judeţene au
anunţat că la începutul anului
2017 mai multe clădiri în
care funcţionează unităţi medicale din judeţ vor intra în
lucrări de reabilitare. Proiec-

Florin Orţan

membru în Comisia
pentru Sănătate CJ Braşov

Este dovadă de maturizare
politică, o dovadă că forţele
politice înţeleg mesajul pieţei
şi oferă şi altceva decât pâine şi circ”, a declarat Florin
Orţan. === M.S. & P.P.

Chestionar despre importanţa realizării
unor noi piste de biciclete la Braşov
Toţi braşovenii, pietoni
sau şoferi sunt invitaţi să
răspundă unor întrebări
despre necesitatea extinderii traseelor de piste
pentru biciclete. La asta
se referă proiectul Agenţiei Metropolitane, care se
va desfăşura timp de o lună.
În prezent, în tot municipiul Braşov există 30 de ki-

lometri
de piste
pentru
biciclete.
Unele
d int re
ele sunt
doar pe hârtie, pentru că în
realitate sunt impracticabile.

Municipalitatea intenţionează ca în anii viitori să extindă
reţeaua de piste pentru biciclişti şi să creeze o legătură
între Braşov, Cristian şi Râşnov. Proiectul SPACE al
Agenţiei Metropolitane îşi
propune şi promovarea bicicletei ca mijloc de transport
şi agrement în rândul locuitorilor. ===== M.S.
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GARSONIERE

S.C. CONSAL S.R.L.,
cu sediul în Braşov,
Calea Feldioarei, nr. 75 E

®

angajează:

Şoferi profesionişti
autocamion, maşini
de mare tonaj

⚫ Vând garsonieră în zona Griviţei– Pasaj, Str. Ecaterina Teodoroiu, suprafaţă 24 mp, situată
la etajul 2/4, cu îmbunătăţiri
termopan, gresie şi faianţă la
baie şi bucătărie, parchet, uşă
metalică, separare de gaz, încălzire cu convector şi apă caldă
cu boiler, preţ 17.900 euro. Telefon: 0741.059.397
confort
⚫ Vând garsonieră
 
 1,
cartierul Astra
lângă
Policlinică

situată la etajul 3, semidecomandată, cu balcon de 6 mp,
construcţie nouă, finisaje LUX,
preţ 29.500 euro. Telefon:
0731.833.260

Ştirile BraşovTV



 

 

cu Silvana VOROVENCI
De Luni până Vineri: 18:00;
20:00; 21:00; 22:00, 23:00
RELUARE:
Marţi - Vineri 07:00 şi 13:00



APARTAMENTE 2 CAMERE

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

Imobiliare

Închiriez
apartament
în regim
hotelier,
50€/noapte
Relaţii la
telefon:
0765.250.760
Închiriez spaţiu pentru clinică sau salon, cu parcare,
lângă pădure, în cartierul Dârste din Braşov, 250 mp.
Telefon: 0765 250 760

⚫ Vând apartament cu 2 camere Astra, L.C.Babeş apropiere
de Calea Bucureşti confort 1,
suprafaţă de 48 mp, bucătărie
cu cămară, balcon lung, izolaţie
exterioară 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.
Telefon: 0747.771.523
⚫ Vând apartament la casă Braşovul Vechi str De Mijloc, decomandat, 2 camere, baie,
bucătărie, foarte spaţios 70 mp,

amenajat cu centrală termică
proprie, gresie, faianţă, parchet,
geamuri termopan, situat la demisol – parter la nivelul solului,
preţ 46.800 euro negociabil.
Telefon: 0731.833.260

APARTAMENTE 4 CAMERE
⚫ Vând apartament compus din
4 camere, Ultracentral zona
Onix confort 1, decomandat, 2
balcoane închise în termopan,
vedere pe 2 părţi. Apartamentul
este situat 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 nego ciabil. Telefon:
0747.771.523

Locaţii de preluare a taloanelor de mică publicitate
Magazine Rapid:
I Str. Gării, nr. 32
intersecţia cu
Hărmanului
I Str. Dacia, nr. 69
I Str. Privighetorii

I Str. Gospodarilor
I Str. Barbu
Lăutaru
I Str. Zizinului, nr. 4
I Str. Toamnei, nr. 1
I Str. Crinului, nr. 1

Sediul BraşovTV:
I Bd. Mihail
Kogălniceanu,
nr. 15 – Galeriile
comerciale,
et. 3, cam. 4

CASE
⚫ Vând casă de tip „gospodărie”
la 300 m de Centrul Comunei
Dumbrăviţa (lângă Codlea) în
drumul spre lac, compusă din 2
corpuri construcţie din cărămidă, 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 bucătărie. Ambele construcţii
suportă mansardare şi au nevoie
de renovare şi îmbunătăţiri. Baia
este în curte, avem apă curentă,
energie electrică şi gaz Terenul
este în suprafaţă de 925 mp cu
un front de 17 ml. Preţ 27.000
euro nego ciabil. Telefon:
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 terase. Construcţia face parte dintrun duplex, la exterior este izolată
cu polistiren, dispune de termopan, conectată la curent, apă cu
puţ forat şi fosă septică, necesită
amenajări la interior, iar terenul
este în suprafaţă de 250 mp. Pre-

➭ 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.

ţul este 33.000 euro. Telefon:
0747.771.523
⚫ Vând vilă construcţie nouă în
Tărlungeni, dispusă pe parter +
mansardă. La parter: living, bucătărie, baie, birou; iar la mansardă sunt 2 dormitoare, baie,

balcon. Casa dispune de încălzire
cu centrală pe lemne, curent, apă,
fosă septică.Construcţia este pe
grinzi de lemn, iar zona este liniştită, pretabil pentru locuit cât
şi pentru casă de vacanţă. Preţ
52.900 euro negociabil. POSIBILITATE DE RATE. Telefon:
0747.771.523

ÎNCHIRIERI APARTAMENTE
⚫ Închiriez (ofer) apartament
confort 1, decomandat, Triaj în
bloc tip vilă situat la etajul 1/ 2,
recent amenajat, COMPLET
MOBILAT ŞI UTILAT, dotat

cu centrală termică proprie, gresie, faianţă, parchet de esenţă nobilă, termopan, blocul este din
cărămidă, foarte călduros,amenajările sunt de cea mai bună calitate, zona este foarte liniştită,
se oferă şi loc de parcare. Preţ
295 euro/lună negociabil. Tel:
0723.985.424

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

➭ 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.
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Angajări

Producţiile Braşov TV pot fi urmărite live pe internet, oriunde v-aţi afla
www.BrasovTV.com
de ţânţari, perdele verticale,
uşi pliante, lambriuri. Telefon:
0743.161.249 sau 0744.505.149

Cursuri

BRIDGE GUARD GROUP

Organizează cursuri
pentru următoarea
calificare:

AGENŢI
SECURITATE
Relaţii la telefon: 0268.328.662

Electrocasnice

Echipa FlorideLux
Braşov caută un
ajutor florist.
Persoanele interesate
pot trimite CV pe
adresa de e-mail
brasov@floridelux.ro
Detalii suplimentare la nr. de telefon:

0751 088 115

BRIDGE GUARD GROUP
Angajează:
D AGENŢI DE PAZĂ
D AGENŢI DE INTERVENŢIE
în condiţiile legii 333/2003
D ELECTRICIENI
Relaţii suplimentare se pot
obţine la: 0268.328.662

⚫ Caut o doamnă de 30-50 de
ani, pentru îngrijirea unei fete de
40 de ani cu handicap, în 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 condiţii de muncă decente. Telefon:
0730.333.377

Servicii
⚫ Particular execut zugrăveli, reparaţii, izolaţie case, parchet, faianţă, gresie, glet, electrice,
sanitare. Telefon: 0721.468.578
⚫ ATELIERUL DE REPARAŢII de pe Str. Aurel Vlaicu
nr. 4 (colţ cu Bd. Griviţei) în
curte cu magazinul „Bazar” prestează servicii de diagnosticare şi
reparaţii ale echipamentelor de
tip electrocasnic (FRIGIDERE, MAŞINI DE SPĂLAT,
cuptoare microunde, aspiratoare, etc), pentru persone fizice
şi societăţi comerciale.
Telefon: 0268.708.946; Mobil:
0758.107.102. Vă aşteptăm!!
⚫ Execut jaluzele exterioare din
mase plastice 50 lei/mp, jaluzele
de aluminiu 60 euro/ mp, plase

⚫ La Magazinul BAZAR a început sezonul REDUCERILOR DE IARNĂ!! Maşini de
spălat, combine frigorifice, uscătoare 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 Synevo). VĂ AŞTEPTĂM cu o
diversitate mare de produse!!!

şi OLTCIT, circular tăiat lemne
şi fier, chiuvetă baie + bucătărie
noi, geamantan pe role cu cifru,
nou, menghină, joc rummy.
Telefon: 0728.373.540

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

Matrimoniale

⚫ Vând cărucior pentru persoană
cu handicap, redresor 12-24 V,
cauciucuri + piese DACIA 1300

⚫ Domn fără obligaţii, caut o
doamnă pentru căsătorie. Tel:
0728.373.540

BrasovTV.com

.com

10 SPORT
Una caldă, alta rece
Echipa de hochei pe gheaţă Corona Wolves Braşov a câştigat meciul disputat împotriva formaţiei
maghiare Debrecen în Liga Mol,
dar a pierdut la Gheorghieni în întrecerea internă. Trupa lui Lacroix
a trecut de Debrecen cu scorul de
5-3 (2-1, 1-2, 2-0) în Liga Mol,
pentru „lupi” marcând Klempa,
Richard Filip, Petreş, Naghy Csaba
şi Arpad Mihaly.
Trupa braşoveană a acumulat
45 de puncte în clasament şi ocupă poziţia a patra. Pentru Corona
Wolves Braşov a urmat jocul din
deplasare cu Progym Gheorghieni.
„Lupii” au părăsit ternul învinşi,

scor 3-0 (0-0, 2-0, 1-0). Golurile
formaţiei din Gheorghieni au fost
marcate de Alekseev şi Koviazin
de două ori. Trupa lui Lacroix este
în continuare pe prima poziţie a
clasamentului cu 47 de puncte.
Braşovenii sunt urmaţi în clasament de Progym cu 38 de puncte
dar cu trei partide mai mult disputate şi de Sport Club Miercurea
Ciuc cu 35 de puncte şi cu un joc
mai puţin disputat decât Corona.
La patinoarul Olimpic din Braşov a avut loc jocul dintre Corona
Wolves Braşov şi Sport Club Miercurea Ciuc. Jocul s-a terminat după
închiderea ediţiei.

Rawlyk a părăsit Braşovul
Fundaşul Rory Rawlyk şi-a reziliat pe cale amiabilă contractul
cu Corona Wolves Braşov şi va
juca în continuare la o echipă satelit a celor de la Florida Panthers, o formaţie de renume din
NHL.
„Personal, am avut o relaţie
de colaborare foarte bună cu fundaşul canadian, astfel încât rezilierea contractului s-a făcut pe
cale amiabilă. Îi mulţumesc lui
Rory pentru tot ce a făcut la echipă şi nu exclud o colaborare viitoare. Aşa cum am promis, până

la partidele de la Braşov din Cupa
României, vom aduce un atacant,
pe post de centru dar şi un fundaş, care să suplinească plecarea
lui Rory. Ambii jucători vizaţi de
noi sunt nord-americani, care
vor aduce un plus important în
jocul echipei. Totodată, aştept
şi sunt încrezător în soluţionarea
cât mai rapidă a dosarelor celor
trei jucători ai noştri, care au solicitat cetăţenia română”, a declarat preşedintele formaţiei
Corona Wolves Braşov, Emilian
Cernica.

Keresztes, înlocuit de Kovacs
Oficialii formaţiei Corona Wolves Braşov au făcut o analiză a
primei părţi a sezonului reglat
din Liga Mol şi din Campionatul
Naţional. Au fost analizate evoluţiile jucătorilor dar şi comportamentul celor din staff-ul tehnic.
În urma acestei analize s-a decis ca antrenorul secund Ottó Keresztes să nu mai facă parte din
colectivul tehnic al echipei de
seniori. „După o analiză, la care
au mai fost prezenţi antrenorul

principal Martin Lacroix şi căpitanul echipei Arpad Mihaly, personal, am decis ca Ottó Keresztes
să nu mai fie antrenor secund,
urmând să aibă atribuţii la Centrul de juniori al clubului. Totodată, până la finalul sezonului,
am luat decizia ca antrenor secund să fie numit Laszlo Kovacs,
cel care a mai ocupat şi în trecut
această funcţie”, a declarat preşedintele de la Corona Wolves,
Emilian Cernica.
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Remiză în derby-ul cu
Sepsi Sfântu Gheorghe
FC Braşov nu a reuşit să
obţină decât un punct
din jocul de pe propriul
teren cu Sepsi Sfântu
Gheorghe şi a ratat şansa
de a se apropia la doar
două lungimi de liderul
Juventus Bucureşti.
La capătul unui joc disputat, cu ocazii de ambele părţi,
FC Braşov şi Sepsi Sfântu
Gheorghe au remizat, scor 11, pe Tineretului, într-un meci
ce a contat pentru etapa a
20-a din Liga a doua.

Repriza stegarilor
Pe un teren îngheţat şi pe
un frig pătrunzător cele două
echipe au încercat să ofere un
spectacol celor aproape 600
de spectatori prezenţi în tri-

bune. Oaspeţii au început mai
bine jocul şi au avut două şanse de a deschide scorul, dar
fostul fundaş al celor de la Corona, Răzvan Damian a ratat
de fiecare dată. Galben-negrii
au reuşit să puncteze la prima
acţiune de poartă. În minutul
13, Iulian Popa a executat perfect o lovitură de la colţul terenului, iar Poverlovici a avut
o simplă formalitate de îndeplinit. Astfel FC Braşov conducea cu 1-0 şi lucrurile
mergeau bine pentru echipa
de sub Tâmpa. Stegarii au continuat să atace şi să caute golul
al doilea, dar Ştefan Grigorie
şi Laurenţiu Manole nu au reuşit să-l învingă pe Niczuly din
situaţii foarte bune. Astfel la
cabine s-a intrat cu FC Braşov
în avantaj de un singur gol.

FC Braşov – Sepsi Sf. Gheorghe 1-1 (1-0)
Au marcat: Poverlovici min. 13 / Issa min. 82
FC Braşov: Fl. Iacob - Băjan, Leca, Poverlovici, Stan - Manole (Răsdan 87'), I. Popa (Vl. Munteanu 63'), P. Iacob,
Goge - Grigorie -Istrati (Sburlea 56').
Antrenor: Cornel Ţălnar
Sepsi Sf. Gheorghe: Niczuly - Dumbravă, Damian, Ursu,
Ţepeş (Plămadă 70') – Chiş, Minciună (Burlacu 76'), Issa,
Huiban (Răduţoiu 90+3') - D. Ene, Hadnagy.
Antrenor: Valentin Suciu
Cartonaşe galbene: I. Popa, Răsdan / Ţepeş, Issa
Arbitru: Ionuţ Coza (Cernica)
Asistenţi: Gabriel Stroe (Piteşti) şi George Neacşu (Câmpulung Muscel)
Rezervă: Ovidiu Oprea (Ploieşti)
Observatori: Gheorge Constantin (Suceava) şi Adrian Mihalcea (Bucureşti)

FC Braşov rămâne pe poziţia
a doua a clasamentului cu 38
de puncte, la patru lungimi
distanţă de Juventus Bucureşti, ocupanta primei poziţii.

„Un rezultat echitabil”

Sepsi a dominat
partea secundă
După odihnă, FC Braşov a
fost de nerecunoscut. După
câteva minute în care a încercat să ţină de minge şi să facă
un joc de posesie, trupa lui
Cornel Ţălnar (foto) a cedat
iniţiativa. Sepsi a prins curaj,
a făcut pasul în atac, a început
să domine teritorial şi după ce
Hadnagy şi Minciună au ratat
ţinta, trupa covăsneană a deschis scorul spre bucuria celor
peste 300 de fani veniţi de la
Sfântu Gheorghe pentru a-şi
încuraja favoriţii. În minutul
82, după o centrare din banda
dreaptă, Hadnagy deviază de
lângă Paul Iacob, Leca îl scapă
din marcaj pe Issa care îl învinge pe Florin Iacob cu un
şut sub transversală. Trupa din
Sfântu Gheorghe nu s-a mulţumit cu un singur punct şi a
continuat să atace căutând golul al doilea. Până la final,
Hadnagy a ratat două oportunităţi mari de a-şi duce echipa
în avantaj. S-a terminat 1-1 şi

„Terenul impracticabil a
fost o mare problemă pentru
noi. Noi nu avem jucători de
luptă, băieţii mei sunt mai degrabă tehnici. Din păcate, în
aceste condiţii nu s-au putut
face zece pase la firul ierbii,
iar integritatea corporală a
jucătorilor este pusă în pericol. Pe astfel de terenuri nu
se poate juca fotbal. Nu leam spus jucătorilor la pauză
să se retragă, ba dimpotrivă,
însă condiţiile meteorologice
şi terenul deplorabil au influenţat jocul. Rezultatul este
unul echitabil, în condiţiile în
care în prima repriză vântul
ne-a ajutat pe noi şi am controlat jocul, iar repriza a doua
a bătut contra noastră şi cei
de la Sepsi au fost la conducere. Nu trebuia să se mai dispute aceste două etape. Este
păcat că Federaţia Română
de Fotbal nu se gândeste la
integritatea jucătorilor. Am
încredere că vom temina anul
cu un rezultat bun pe terenul
celor de la Juventus Bucureşti”, a spus la finalul jocului
antrenorul Cornel Ţălnar. În
ultimul meci din acest an, FC
Braşov va evolua în runda următoare în deplasare contra liderului Juventus Bucureşti.

Înfrângere după prelungiri la Satu Mare
Olimpia CSU
Braşov a început
cu stângul returul
Ligii Naţionale de
baschet feminin.
După un tur de
campionat aproape perfect, fetele
pregătite de Dan
Calancea (foto),
Nenad Marin kovic şi Miruna
Crasnic au pierdut surprinzător
în prima etapă a
returului, în deplasare la Satu
Mare.
CSM Satu Mare a câştigat
cu scorul de 73-71 (20-9, 817, 14-22, 21-15, 10-8) jocul
disputat în compania formaţiei braşovene.

pagină realizată de Răzvan Ţirea

Pesovic şi compania au
avut un start de meci de coşmar, dar au revenit în joc şi
cu zece minute înainte de finalul timpului regulamentar
de joc aveau un avans de şase
puncte. Cu mai puţin de 30

de secunde înainte de final,
Olimpia avea avantaj de două
puncte, scor 63-61. Houser a
beneficiat de două aruncări
libere şi putea închide meciul,
însă le-a ratat, iar Satu Mare
a restabilit egalitatea şi a trimis meciul în prelungiri.
Şi în „overtime” Pesovic şi
compania au fost la conducere, însă în ultima secundă Andreea Olah a reuşit o aruncare
de două puncte şi Satu Mare
a câştigat jocul. Pentru Olimpia au marcat Webb şi Houser
câte 21 de puncte, Pesovic
17, Alina Crăciun şi Kristina
Higgins câte 6.
În runda următoare, Olimpia CSU Braşov primeşte vizita formaţiei Sirius Târgu
Mureş.
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Berbec
(21.03 – 19.04)
Iubire. Celibatarii doresc să se căsătorească cu persoane prospere
din altă ţară.
Sănătate. Circulaţia venoasă defectuoasă de la nivelul picioarelor se
poate agrava.
Bani. Situaţia financiară devine pentru moment excelentă (niciun fel
de stres).
Taur (20.04 – 20.05)
Iubire. Geloşi, dar şi devotaţi, vă înţelegeţi cel mai bine în… bucătărie.
Sănătate. Toţi nativii vor putea să
facă orice excese vor, fără repercusiuni grave.
Bani. Aveţi datorii faţă de amici, pe
care trebuie să le achitaţi foarte rapid.
Gemeni (21.05 – 21.06)
Iubire. Veţi ieşi cam ciufulit dintro relaţie în care veţi primi numeroase lecţii de erotism.
Sănătate. Durerile de cap şi oboseala continuă vă creează o stare
permanentă de disconfort.
Bani. Faceţi întreaga zi excese financiare maxime, însă munciţi pe
măsură.
Rac (22.06 – 22.07)
Iubire. Atrageţi privirile, aveţi şarm,
dar relaţia de cuplu e fără viitor.
Sănătate. Există destule restricţii,
însă doar pentru nativii cardiaci de
vârsta a treia.
Bani. Sunteţi prosperi (vă permiteţi
să faceţi daruri tot felul de obiecte
de lux).
Leu (23.07 – 22.08)
Iubire. Persoana iubită nu vă mai
ajută, aşa că vă bazaţi doar pe forţele proprii.
Sănătate. Lipsa de vitalitate de azi
se datorează tulburărilor abdominale repetate.
Bani. Din păcate, nu mai sunteţi în
stare să „simţiţi” ce afaceri sunt
profitabile.

COMUNITATE 11

ZODIAC

Colectarea selectivă a deşeurilor, obligatorie

Fecioară (23.08 – 22.09)
Iubire. Sunteţi tot timpul iritaţi
din cauza relaţiilor sentimentale
dificile.
Sănătate. Starea de sănătate e
bună pentru cei care-i dau atenţia
cuvenită.
Bani. Se risipesc neşansele financiare,
iar falşii prieteni sunt demascaţi.
Balanţă (23.09 – 23.10)
Iubire. Majoritatea înregistrează un
erotism excesiv, iar sexualitatea este
la maximum!
Sănătate. Atenţie la vulnerabilitatea
organismului dv.!
Bani. Aveţi atât de mari datorii, încât
cu greu puteţi să scăpaţi de ele.
Scorpion (24.10 – 22.11)
Iubire. Sunteţi în pericol de a pierde
persoana iubită.
Sănătate. Este posibil ca în unele cazuri şi „formula” sanguină să creeze
probleme.
Bani. Speranţele financiare prind
viaţă (atrag atenţia familiei că aţi
avut dreptate).
Săgetător (23.11 – 21.12)
Iubire. Unii celibatari trăiesc poveşti
simultane de iubire..
Sănătate. Unele complicaţii pot apărea din cauza unor tratamente inadecvate.
Bani. Toţi îşi achită datoriile mai vechi
faţă de prieteni ori familie.
Capricorn (22.12 – 20.01)
Iubire. Persoana iubită nu vă susţine
şi nu vă mai încurajează.
Sănătate. Vă veţi obişnui cu variaţiile
inexplicabile ale stării dv. de sănătate.
Bani. Câştigurile financiare din alte
surse rămân la cote înalte.
Vărsător (21.01 – 19.02)
Iubire. Iritarea faţă de persoana iubită
se va „transfera” asupra prietenilor.
Sănătate. Unii nativi sunt speriaţi şi
de apariţia unor tulburări cardiace..
Bani. Cei care v-au făcut promisiuni
fără acoperire absentează iar.
Peşti (20.02 – 20.03)
Iubire. Persoana iubită e încântată
de dv. şi vă face declaraţii duioase.
Sănătate. „Registrul” tulburărilor se
va schimba (apariţia unor disfuncţii
renale).
Bani. Vorbiţi mult despre ideile dv.
financiare cu oricine vrea să vă
asculte.

Despre colectarea selectivă
se discută de mai bine de
15 ani ȋn România, odată
cu apariţia primului act
normativ privind regimul
deşeurilor, OUG
78/2000.
Ȋn campania pentru
alegerile
locale din
vară, nu
cred că a
fost candidat
la vreo

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

primărie sau pe la consilii
care să nu atingă subiectul
curăţenie ȋn localităţile lor.
Toţi spuneau că vor face mai
mult şi mai bine decȃt s-a făcut pȃnă atunci. Aproape
fără excepţie, au susţinut colectarea selectivă a deşeurilor şi gropi de gunoi
moderne, care să nu reprezinte un pericol pentru
sănătatea locuitorilor. Au
trecut şase luni şi nu am
auzit de un proiect concret
demarat măcar, ȋn acest
sens.
Nu ne permitem, ca ţară,
să mai aşteptăm ȋn
continuare,
ani

buni,
pȃnă cȃnd se vor
mobiliza aleşii locali. Această pro-

blemă este gravă, este urgentă şi trebuie rezolvată la nivel
naţional, prin lege. Nepăsarea şi ignorarea ei vor avea
repercursiuni asupra mediului şi asupra sănătăţii fiecăruia dintre noi şi vor trage
Romȃnia ȋn jos cu consecinte
financiare dezastruoase.
Ca Senator, voi propune ȋn
Parlament reducerea sau
anularea taxelor de salubritate în zonele ȋn care se realizează colectarea selectivă,
dar şi stimularea punctelor
sau centrelor de colectare publice sau private. De ase menea, voi impune măsuri
de selectare a deşeurilor în
şantiere şi în spaţiile publice.
Avantajele acestui proiect
sunt multiple – recuperarea
materialelor reciclabile, reducerea consumului de lemn
pentru producerea hârtiei sau
a ţiţeiului pentru masele plastice, reducerea cantităţii de
deşeuri depozitate la sol etc.
Prin reciclare se poate obţine
şi biomasă care să fie utilizată la producerea apei calde.

Ȋntr-adevăr, acest procedeu
creşte costurile operatorilor
din domeniu şi necesita investiţii pe care ei trebuie să
le suporte pentru a avea un
sistem corespunzător. Dar,
printr-un management performant al administraţiilor
locale ȋn ceea ce priveşte
deşeurile, investiţiile se vor
amortiza rapid. În calcul trebuie luat şi impactul pe care
îl au actualele gropi de gunoi
asupra zonelor în care se află.
Ȋn ceea ce priveşte reciclarea, putem accesa fonduri
europene , mai ales că există
obligativitatea de a recicla
60% din ambalajele puse
în vânzare. Ȋn caz contrar,
amenda pe care o prevede
acordul cu UE este de
200.000 de euro pe zi.
Împreună, putem să facem
Braşovul o Capitală verde a
României şi a Europei.
Voteaza pentru viitor !
Partidul Ecologist protejează
România.
Candidat Senat din partea PER
Marius-Sorin Cristea

Tableta de cap
Ziua Naţională, pistolul, porcul, fasolea şi parada preşedintelui...
Nu am niciun fel de simpatii politice
pe care să le exprim în momentul de
faţă. Sunt român şi gândesc româneşte.
Da, sunt şi european şi gândesc critic
cum ar trebui să fie Europa şi românii
locuitori în ea. Aştept de la politicieni
şi partidele politice fapte concrete, nu
doar vorbe de campanie, eşuate apoi
în lamentări guvernamentale şi deturnări oculte, cu privire la poziţia pragmatică a României în actualul sistem
european şi mondial de valori. Dar nu
prea am... ba chiar n-am! La fapte mă
refer.
Ziua Naţională din acest an n-a mai
păstrat din festivismul şi parada de altădată decât fasolea cu cârnaţi, împărţită sărbătoreşte soldaţilor şi românilor
veniţi să se bucure. S-a bucurat stomacul. E bine şi aşa. Dar sufletul naţional? Nu trebuia să se bucure şi el la
această sărbătoare? Cred că, dincolo
de răutatea, circul şi prostia politicienilor, sufletul naţional s-a bucurat de
sărbătoarea lui, ca de fiecare dată.

Episodic vorbind, la Alba-Iulia, Capitala Unirii Tuturor Românilor, a fost
ca de fiecare dată, emoţie şi simţire.
Tot episodic vorbind, la Bucureşti, a
fost altfel. E şi normal, avem un altfel
de preşedinte. Lucru bine făcut, trebuie
ca parada militară şi ceremonialul să
fie altfel. Şi a fost altfel. Domnul preşedinte, ca pe vremuri domnul fost
preşedinte, nu s-a simţit confortabil în
tribuna oficială decât alături de preşedinta PNL, şefa DNA, primul ministru şi, decorativ, preşedintele Curţii
Constituţionale şi cei trei foşti preşedinţi. Toţi cu „escu”, cel mai picant
dintre aceştia, Băsescu...
„Penalii” (în opinia preşedintelui
prezumţia de nevinovăţie operează
doar în dosarul caselor sale), adică şefii
PSD, şeful Senatului şi toţi cei din
Opoziţie, au fost rânduiţi după noile
rigori europene să stea undeva mai jos
şi departe de preşedinte. Asta la Bucureşti. La Arad, penibilul fost ministru
înlocuitor de Interne Igaş a găsit de cu-

viinţă să taie un porc de 500 kg şi săl arate la televizor cum se face jumări...
pe televiziunea lui Ghiţă. Da, s-a dat
şi fasole cu cârnaţi şi ciolan, la soldaţi
şi popor prin oraşele ţării.
Dar cu calul ce-au avut? Nitam-nisam, pe undeva prin parc, zelul autorităţilor a înşfăcat şi trimis să dea
explicaţii un paznic care se întorcea
de la serviciu şi avea la el pistolul cu
gaze din dotare. Mamă, ce terorist, ce
ştire bombă! Dacă atenta cu vreun gaz
lacrimogen la domnul preşedinte? Nar fi plâns el, ca Băsescu de altădată,
acum lângă? Vigilenţi, băieţii! Şi bună
reclamă!
Cam aşa a fost sărbătorită Ziua Naţională, cu doi ani înainte de Centenarul Marii Uniri! Şi pentru că tot e
campanie electorală şi pe 11 decembrie
trebuie să mergem la vot, e bine ca de
astă dată să măsurăm în fapte, cât de
puţine or fi şi nu în promisiuni şi vorbe
electorale puterea votului nostru.
Ion Mânzală

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

Realizator:
Ion Mânzală
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1 care ştie

PARADISUL MONTAN – cel mai nou şi modern
centru de rezidenţă pentru vârstnici
liniştită ca în
familie.

Condiţii
de cazare

Rezidenţa Paradisul
Montan este o comunitate destinată persoanelor vârstnice, situată
în zona Bran –Moeciu de
Jos şi a fost creat pentru
a oferi un stil
de viaţă care
încurajează 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 învecinată cu natura, oferind o privelişte absolut încântătoare şi o atmosferă caldă şi

Fiecare
cameră este
dotată cu: baie
proprie cu bare
de susţinere şi
cu preşuri şi accesorii care
evită alunecarea, tv, cablu tv,
telefon, internet, mobilier nou
(pat + husă protecţie saltea,
noptieră etc.), sistem climatizare, terasă.

Servicii all-inclusive

fel încât preţul lunar plătit de
locatar să nu varieze decat în
cazul unor servicii şi produse
excepţionale.
Paradisul Montan oferă
permanent asistenţă şi supraveghere medicală, infirmiere
şi îngrijitoare. Personalul specializat oferă servicii de administrare a tratamentului
conform schemei terapeutice,
administrare a tratamentului
în caz de urgenţă, îngrijire
corporală.
Pe lângă serviciile standard
de cazare, masa, sănătate,
asistenţă şi îngrijire personală
(tuns, manichiură, pedichiură, etc.) şi curăţenie, mai sunt
incluse în ofertă diverse programe de terapie ocupaţională: vizionare de spectacole,
serate muzicale, activităţi în
aer liber, slujbe religioase şi
servicii de transport.

Serviciile pe care vi le oferă
Paradisul Montan, sunt menite
să facă viaţa locatarilor cât
mai comfortabilă, îmbinând
independenţa personală cu servicii speMai multe informaţii şi rezervări:
cializate în asistarea
Braşov, Moieciu de Jos,
vârstnicilor. Pachetul
de servicii de bază a
drumul principal
fost proiectat să acoTelefon: 0758 11 38 34
pere majoritatea neE-mail: contact@paradisulmontan.ro
voilor unei persoane
vârstnice asistate la
www.paradisulmontan.ro
activităţile zilnice, ast-

Florin Orţan
candidat la Senatul României

Problema cadrelor medicale, pe care le-a pierdut Spitalul Judeţean, este veche. A
fost întocmai ca o hemoragie, care a rupt tot mai mult
din plagă şi tot mai mult din
sânge s-a scurs în afara organismului numit Braşov.
Problema medicilor lipsă
din Unitatea de Primiri Urgenţe a mai fost adusă la cunoştinţa opiniei publice, chiar
şi anul acesta. Colega mea,
Cristina Vecerdi a venit în
plenul Consiliului Judeţean
ca să ofere date precise celor
interesaţi să rezolve ecuaţia
gărzilor acoperite de prea
puţini medici specializaţi în
Urgenţe. Am spus „celor interesaţi”. Pentru că în afară
de o compătimire şi de
aproape-o-strângere-demână, şefa UPU nu a primit
nimic, nici măcar promisiuni
de la majoritatea celor prezenţi. Sau de la Majoritate.
Următorul moment important a fost acela din 24 sep-

tembrie. Secretarul
de stat Raed Arafat
a venit la Braşov
pentru a înmâna
ISU Braşov, drapelul de luptă. Ceea ce
nu s-a văzut a fost o
discuţie în
patru. A
doctorului Arafat, cu doctorul Orţan, prefectul Băncilă
şi preşedintele Consiliului Judeţean, Veştea. Evident că
ministrul cunoştea situaţia
din UPU, chiar dacă nu o putea gestiona, cu Spitalul Judeţean în subordinea CJ. Dar
putea oferi îndrumare celui
care o cerea. În cazul de faţă,
Adrian Veştea. Preşedintele
CJ Braşov se plângea că nu
are suportul legal pentru a
stimula medicii să rămână.
Raed Arafat i-a dat exemplul
altor judeţe care făceau exact
acest lucru, dădeau nişte bani
în plus medicilor din specializările deficitare, ca să-i ţină
pe unii, să-i atragă pe alţii.
Acelaşi răspuns, cu cadrul
legal, l-am primit şi eu, în plenul deliberativului judeţean,
atunci când am propus să
cumpărăm noi două locuinţe
pentru a le oferi doctorilor

aflaţi la început de drum. Mă
interesa ca nişte medici să
ştie că sunt ai comunităţii,
care are grijă de ei.
Dar s-a creat până la urmă
şi cadrul legal. Comunicam
permanent cu colegii mei,
printre care şi doctorul Tudor
Ciuhodaru de la PSD Iaşi,
care a iniţiat o modificare a
Legii Reformei în Sănătate,
exact în acest sens. Acum
exista şi suportul legal, iniţiat
de majoritatea PSD din Parlament, susţinut şi aplicat de
minoritatea PSD din Consiliul Judeţean.
Am anunţat în conferinţa
de presă a partidului că pe
baza acestui act normativ se
pot oferi de acum bani în
plus medicilor.
De atunci lucrurile au
mers teribil de repede. În
prima şedinţă de plen după
promulgarea legii, am propus acordarea stimulentelor.
S-a aprobat. Aflu acum că
nu eu am iniţiat asta. Nici
măcar PSD. Ghinion.
Se pare că administratorii
publici au uitat sau nu ştiu.
Votaţi 1 care ştie!
Florin Orţan
Candidat la
Senatul României
COD AEP 11160007
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