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Producţiile BRAŞOV TV, în casele dvs., pe frecvenţa Mix 2 !

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

Petrecerea tuturor braşovenilor!
Peste o mie de braşoveni au făcut cunoştinţă cu echipa BraşovTV

Atmosferă incendiară în Piaţa Sfatului! Peste o mie
de braşoveni au participat la concertul oferit de echi-
pa Braşov TV. Pe scenă au urcat nume consacrate
ale muzicii româneşti, atât din braşov cât şi din ţară.
Artişti cunoscuţi la nivel naţional şi internaţional

au întreţinut atmosfera mai bine de 6 ore. Copiii
talentaţi de la Kids Music Production, Ioana Bozga,
A m n a ,  B ib a nu  M ix X L ,  N ico ,  T r up a  C o co  ş i
 Taraful din Clejani au compus cadoul pe care echi-
pa Braşov TV l-a oferit braşovenilor.// pag. 3
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Proiectul de normă privind me-
todologia de calcul a RCA-ului a
fost publicat pe pagina de inter-
net a instituţiei în vederea con-
sultării publice, timp de cinci zile. 

Aşadar cei interesaţi pot accesa
pagina web a ASF. Potrivit pro-
iectului de normă, structura tari-
fului  este construită pr in
segmentarea pe riscuri similare,

luându-se în considerare criterii
de risc precum tipul asiguratului,
vârsta persoanei fizice sau carac-
teristicile tehnice ale vehiculului. 

De asemenea, norma precizea-
ză că ASF utilizează date privind
structura portofoliului istoric pe
clase de bonus - malus, pentru a
cuantifica ajustarea tarifului.

R.I.

Cum se calculează RCA?

A treia etapă de evaluare Valoarea tichetelor de masă
ar putea fi majorată până la
15 lei. Propunerea tocmai a
trecut de Comisia de muncă
din Camera Deputaţilor şi va
fi supusă votului săptămâna
viitoare. Dacă va trece şi de
votul Camerei, atunci anga-

jatorii care oferă bonuri de
masă ar putea creşte valoare
bonurilor de la 9 la 15 lei.

Deputaţii din Comisia de
muncă au adoptat, de curând,
un amendament care permite
creşterea valorii tichetului de
masă până la 15 lei, faţă de 9

lei cât este în prezent, raportul
urmând să ajungă în plen săp-
tămâna viitoare. Iniţial, unii
deputaţi au propus majorarea
bonurilor de masă până la o
valoare de 13 lei, însă a existat
un amendament care a modi-
ficat valoarea maximă la 15

lei, amendament care a şi fost
aprobat. 

Totuşi, rămâne la latitudi-
nea angajatorului dacă poate
să păstreze valoarea actuală
sau să o mărească până la 15
lei. Camera Deputaţilor este
for decizional.                     R.I.

ANAF se mută online
ANAF-ul se transformă.

Preşedintele instituţiei a
anunţat recent că o parte din
activitatea instituţiei se va
muta online. Fiscul va fi ast-
fel o instituţie modernă şi
digitalizată. Preşedintele
ANAF, Dragoş Doroş, a
anunţat recent, o serie de
măsuri care vor reduce po-
vara administrativă în inte-
racţiunea cu sediilor fiscale
atât  la nivelul cetăţenilor

cât şi al companiilor. Noul
motto al agenţiei este
„ANAF se mută online” şi
există dorinţa de a transfor-
ma Fiscul într-o instituţie
modernă şi digitalizată. Mai
mult, funcţionarii din cadrul
agenţiei vor fi încurajaţi să
aibă un dialog deschis cu
companiile şi să le ofere asis-
tenţă privind aspectele prac-
tice ale legislaţiei fiscale.

R.I.

Chiriile la control
Agenţia Naţională de Ad-

ministrare Fiscală va începe
verificarea amănunţită a con-
tractelor de închiriere. Prima
etapă, o campanie de infor-
mare a proprietarilor de lo-
cuinţe, urmată de acţiuni de
control şi sancţiuni unde se
constată nereguli.

Primul pas va fi acela de a
discuta cu administratorii de
bloc, în imobilele mai mari
unde există zone sensibile.

Proprietarii care închiriază lo-
cuinţele vor fi informaţi des-
pre riscurile la care se expun
în cazul în care nu declară ve-
niturile. Abia după această
campanie de informare se va
trece şi la sancţiuni. Şi până
acum proprietarii care închi-
riau locuinţele şi obţineau ve-
nituri considerabile erau
verificaţi, însă această activi-
tatea nu era prioritară pentru
ANAF.                              R.I.

Bani pentru şomerii care se an-
gajează sau prime de acomodare
celor care îşi găsesc un loc de
muncă la o distanţă mai mare de
50 de km de casă. Sunt doar câ-
teva dintre facilităţile acordate
de Guvern pentru relaxarea pieţei
muncii. Guvernul a adoptat de
curând noi măsuri de stimulare a
forţei de muncă. 

Prevederile vizează persoanele
aflate în căutarea unui loc de
muncă, angajatorii, dar şi românii
din diaspora. Pachetul cuprinde

măsuri destinate ocupării ce în-
curajează mobilitatea lucrătorilor,
prin acordarea unor prime sau
decontarea navetei. Spre exem-
plu,  şomeri i  care  decid să  îş i
schimbe domiciliul la o distanţă
mai mare de 50 kilometri, pentru
a deveni angajaţi, vor beneficia
de o primă de instalare de 12.500
de lei. Finanţarea acestor măsuri
active se va face, pentru prima
dată, din fonduri externe neram-
bursabile şi din fondurile publice
naţionale.                                   R.I.

Facilităţi pentru şomeri

Potrivit Codului Fiscal, data de
30 septembrie a fost termenul fi-
nal de plată pentru taxele locale
pe clădiri, terenuri şi maşini. Pro-
prietarii care şi-au plătit integral
aceste taxe până la 30 iunie au
beneficiat de reduceri, dar cei care
plătesc după 30 septembrie vor
achita majorări. Sancţiunea pentru
întârzierea după termenul de 30
septembrie a plăţii taxelor locale

constă într-o majorare cu 1% pe
lună a sumei datorate. Impozitele
locale sunt datorate, pentru în-
tregul an, de către persoana care
avea în proprietate bunul la data
de 31 decembrie 2015. 

Cei care cumpără pe parcursul
anului 2016 locuinţe, terenuri sau
mijloace de transport vor plăti im-
pozitele aferente abia din 2017. 

R.I.

Termen scadent pentru taxe!

ONG-urile de interes public ar
putea primi şi anul viitor unele
facilităţi la plata taxelor şi impo-
zitelor. În această perioadă, ser-
viciile de specialitate din Primăriei
Braşov lucrează la proiectul de
hotărâre privind taxele locale.
Acesta va intra curând în dezba-
tere publică. Deocamdată nu au
fost înregistrate propuneri de mo-

dificare a nivelului taxelor şi im-
pozitelor, iar în ceea ce priveşte
facilităţile aplicate unor ONG-uri
sau altor categorii prevăzute de
Codul Fiscal, acestea ar putea fi
menţinute şi anul viitor. 

Decizia privind acordarea faci-
lităţilor pentru categoriile prevă-
zute de codul fiscal va fi luată de
Consiliul Local. 

Scutiri de taxe

Administraţia Fondului pentru
Mediu a publicat rezultatul celei
de-a treia etape de evaluare şi va-
lidare a dosarelor depuse de per-
soanele juridice în cadrul
programelor „Rabla” şi „Rabla
Plus” 2016. 

În această etapă, pentru pro-
gramul 'Rabla', au fost analizate
330 de dosare depuse de persoane
juridice. Din acestea, 197 de do-
sare au fost acceptate pentru 540

autovehicule şi 133 de dosare au
fost respinse. De asemenea, au
fost aprobate şapte contestaţii
pentru 22 de autovehicule afe-
rente dosarelor respinse în cea de-
a doua etapă de evaluare. Pentru
programul „Rabla Plus” au fost
analizate zece dosare depuse de
persoane juridice. Din acestea,
şapte dosare au fost acceptate
pentru 15 autovehicule şi trei do-
sare au fost respinse.              R.I.

Preţuri mai mici la locuinţe
75% dintre bănci se aşteaptă

ca Legea dării în plată să ducă la
o scădere moderată a preţului la
locuinţe, 20% dintre acestea esti-
mează o ieftinire semnificativă şi
doar 5% dintre bănci consideră că
această lege nu va influenţa preţul
locuinţelor. Asta reiese din ultimul
barometru bancar realizat pentru

anul 2016. Studiul permite com-
pararea rezultatelor cu cele ale
sondajului similar realizat cu peste
200 de bancheri din alte 12 pieţe
europene. Băncile consideră că
anumite iniţiative legislative locale
se numără printre principalele as-
pecte care afectează negativ sis-
temul bancar românesc.        R.I.

Bonul de masă – maximum 15 lei

Programele Casa Verde,
Casa Verde Plus şi Natura în-
cep în noiembrie, cu pre-fi-
nanţare de 30%. De aceste
programe vor putea beneficia
inclusiv instituţiile publice.
Formatul de lansare va fi unul
public, nu pe site. Fiecare lan-

sare va fi anunţată cu zece zile
înainte, într-o conferinţă pu-
blică, atât Casa Verde, cât şi
Casa Verde Plus. În momen-
tul de faţă, Agenţia Fondului
pentru Mediu are cea mai
mare colectare din istorie,
există fonduri, dau asigurări

autorităţile. În noiembrie se
va drumul la programele prin-
cipale, şi Casa Verde Plus.
Element important este că
această Casa Verde Plus va fi
deschisă autorităţilor, se va
putea finanţa partea de clă-
diri, spitale, şcoli, mai mult

decât a pune doar panouri so-
lare, inclusiv ce înseamnă izo-
laţie, elemente de construcţie.
Programul va avea şi compo-
nenta de cofinanţare şi va
avea avantajul pre-finanţării
de 30% care nu exista până
acum.                                R.I.

„Casa Verde”, din noiembrie

Livezile de nuci, o afacere
profitabilă la Braşov

Nucile sunt o adevărată
sursă de vitamine şi pro-
teine, dar mai ales o im-
portantă sursă de venit. 

În Franţa, livezile de nuci
au devenit tot mai populare,
iar cererea pentru aceste fruc-
te este într-o continuă creş-
tere. Tocmai de aceea,
specialiştii din Vest, vor să îi
înveţe şi pe români cum să
profite de această sursă de ve-
nit.Livezile de nuci au început
să fie din ce în ce mai răspân-
dite în Vestul Europei. 

În Franţa, de exemplu,
există unele dintre cele mai
mari plantaţii de nuci. Live-
zile actuale au înlocuit cu
succes fostele plantaţii de
pomi fructiferi. Cultivarea
nucilor s-a dovedit a fi o afa-
cere profitabilă şi sigură.
Acum experţii din vest vor
să împartă cunoştinţele cu
fermierii braşoveni. 

„Este o nişă în care cei care
deţin terenuri pot investi, nu
este un efort foarte mare.

Există o profitabilitate con-
stantă într-o astfel de inves-
tiţie, iar ceea ce este foarte
important de reţinut este că
cererea  pentru nuci este mai
mare decât oferta. Desfacerea
din acest punct de vedere este
asigurată”, a declarat pentru
BraşovTV Cosmin Roşia
(foto), director CCI Braşov. 

Potrivit specialiştilor, cos-
turile nu sunt foarte mari
pentru o investiţie iniţială, în-
treţinerea nu este foarte cos-
tisitoare din punctul de
vedere al banilor şi al timpu-
lui. După 4 – 5 ani de la plan-

tare se poate discuta despre
profit, iar durata de viaţa a
plantaţiei este de 25 – 30 de
ani. Pe piaţa locală putem
găsi nuci, vorbim aici chiar

şi de pieţele agroalimentare.
Totuşi la o asemenea planta-
ţie de nuci, majoritatea mărfii
merge la export. Estul Euro-
pei este o piaţă de desfacere
excelentă pentru aceste pro-
duse. De exemplu, nucile din
Franţa se vând foarte bine în
Republica Moldova, Ucraina
şi Rusia. Mai multe informa-
ţii legate de plantaţiile de nuci
vor putea fi obţinute de la se-
minarul organizat săptămâna
viitoare  la Camera de Co-
merţ şi Industrie Braşov. Aici
vor participa unii dintre cei
mai mari cultivatori din Eu-
ropa.                               R.I.
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Petrecerea tuturor braşovenilor!
Peste o mie de braşoveni au făcut cunoştinţă cu echipa BraşovTV
Maraton muzical

Evenimentul a început la
ora 16:00. Pe scena special
amenajată în Piaţa Sfatului, a
urcat şi celebra interpretă de
muzică populară, Ioana Bozga.
Aceasta i-a încântat pe bra-
şovenii. „Sunt foarte fericită,
dragii mei, să fiu alături de

voi în această zi atât de im-
portantă pentru voi! Vă do-
resc să aveţi numai succese,
să trăiască Braşov TV, să
aveţi mulţi telespectatori şi
să promovaţi artiştii de va-
loare!”, a declarat Ioana Boz-
ga. 

Imediat după recitalul de
folclor, pe scenă au urcat unii
dintre cei mai talentaţi copii
din Braşov, cei din proiectul
Kids Music Production. Aceş -
tia au interpretat cântece din-
tre cele mai cunoscute. Pe
scenă a urcat apoi Amna.
„Vin cu mare plăcere la Bra-
şov de fiecare dată. Aici, în
Piaţa Sfatului, am şi filmat
videoclipul piesei Tell Me
Why, iar acest lucru mi-a
purtat noroc pentru că piesa
a fost un real succes. Voi re-
veni la Braşov ori de câte ori

voi avea ocazia. La mulţi
ani, Braşov TV!”, a declarat
Amna, imediat după ce a co-
borât de scenă.

Hip-Hop, din 
inima Braşovului

Cu fiecare minut care tre-
cea, Piaţa Sfatului devenea,

duminică, neîncăpătoare.
Poate şi datorită faptului că
urmau să urce pe senă artişti
din ce în ce mai mari. Con-
certul lui BIBANU MixXL a
încins, cu adevărat, atmosfera. 

Raper-ul braşovean a venit
să cânte cu mare drag pentru
braşoveni, pentru oraşul pe
care îl iubeşte cel mai mult,
şi bineînţeles pentru Bra-
şov TV. „Mă bucur că am
reuşit să cânt aici la Braşov.
Eu de doi ani m-am mutat
în Bucureşti şi de atunci, am
tot cântat prin capitală. Mă
bucur să fiu alături de voi,
pentru că pe unii compo-
nenţi ai echipei Braşov TV
îi cunosc foarte bine. Am lu-
crat alături de ei. Aşadar,
succes pe viitor! La mulţi
ani, Braşov TV!”, a declarat
Bibanu MIXXL. 

Alături
de braşo-
veni a fost
şi NICO.
„Scena de
aici, din Piaţa Sfatului, îmi
este foarte dragă. Asta pen-
tru că, în 2003, am câştigat
locul al doilea la Cerbul de
Aur. Braşovenii sunt nişte
oameni senzaţionali şi me-
rită o televiziune obiectivă şi
profesionistă, aşa cum este
Braşov TV. Muţi ani să
aveţi, să fiţi sănătoşi şi să
faceţi cele mai bune ştiri!”,
a declarat NICO.

A fost şi ROCK, cu adevărat,
în Piaţa Sfatului

Alături de echipa Braşov
TV s-au aflat şi cei din Trupa
COCO. Concertul a electrizat
pur şi simplu publicul din Pia-

ţa Sfatului. Piesele cunoscute
au răsunat din nou în centrul
Braşovului. „Întotdeauna mă
simt bine pe scena din Braşov
şi mi-aş dori să cânt cât mai
des la mine acasă. Dacă o să
organizaţi cât mai multe eve-
nimente şi o să ne chemaţi,
o să venim cu cea mai mare
plăcere. Vă rugăm, chiar, să
ne ajutaţi să ne promovaţi
valorile din Braşov. Vă do-
rim din tot sufletul să aveţi
succes!” a declarat Adrian
COCO Tincă.

Noi suntem Braşov TV
După concertul Trupei

COCO a venit momentul ca

braşovenii cunoască echipa
Braşov TV. Toţi reporterii,
prezentatoarele jurnalelor
Braşov TV, realizatorii de
emisiuni, dar şi cei care stau
în spatele camerelor de filmat
au urcat pe scenă. Nu au lipsit
nici reprezentanţii departa-
mentelor marketing şi mana-
gement. Pe ecranul gigant din
Piaţa Sfatului au rulat filme
de prezentare cu echipa celui
mai nou proiect media din
oraş, Braşov TV. 

Imediat după prezentarea
echipei, pe scena din centrul
Braşovului a urcat, pentru pri-
ma dată într-un concert live
în Piaţa Sfatului, Taraful de

la Clejani. Nu mai puţin de
17 artişti i-au încântat pe cei
peste o mie de braşoveni care
au decis să participe la eve-
nimentul oferit cadou de echi-
pa Braşov TV. Concertul ta-
rafului a fost unul de excepţie.
„Publicul a fost senzaţional,
braşovenii sunt minunaţi. Au
fost oameni de-ai mei. M-am
dus în mijlocul lor şi am fă-
cut o horă. Ştiam ce e la Bra-
şov, dar am fost surprinşi de
căldura cu care am fost în-

tâmpinaţi. Am cântat pentru
prima dată în Piaţa Sfatului,
dar a meritat aşteptarea.
Trăiască Braşov TV! Vă do-
rim viaţă lungă!”, a declarat

Viorica de la Clejani,
la finele concertului.

„Le mulţumesc tu-
turor pentru acea zi,
pentru spectacolul din
acea seară. Cel mai
frumos gând, către
toţi braşovenii... Ur-
măriţi producţiile
Braşov TV, pe frec-
venţa MIX 2, şi nu
veţi regreta.’’, este în-
demnul managerului
general, Nadia Râncu.

Echipa Braşov TV

Amna

Taraful din Clejani

Nadia Râncu
manager general

Ioana Bozga



Constituţia noastră genetică
este un factor determinant
al multor aspecte ale pro-
priei noastre persoane şi al
faptul că fiecare dintre noi
suntem unici. Felul în care
aratăm, ne comportăm, şi
până şi proble mele de sănă-
tate sunt influenţate în mare
parte de factori ereditari. 

Desigur, există întotdeauna mo-
dalităţi de a remedia anumite pro-
bleme, prin dietă, modificări ale
stilului de viaţă, sau prin intermediul
chirurgiei. Totuşi, cunoaşterea isto-
ricului medical al familiei este o
componentă obiectivă în analiza să-
nătăţii individuale şi anticiparea po-
tenţialelor probleme. 

Ochii nu sunt o excepţie. Sunt

multe afecţiuni influenţate de gene-
tic care pot afecta sănătatea ochilor
şi vederea. Unele pot să apară în co-
pilărie, în timp ce unele afecţiuni
pot apărea pe parcursul vieţii. Con-
ştientizarea riscului crescut al acestor
afecţiuni şi informarea optometris-
tului sau oftalmologului dvs. sunt
cheia menţinerii sănătăţii ochilor. 

Printre cele mai frecvente
probleme oculare care 
pot fi influenţate de genetică,
enumerăm: 

Strabismul, se referă la alinerea in-
corectă a ochilor sau tendinţa lor de
a privi cruciş. Această afecţiune are
o prevalenţă de 25% în familie care
o au în istoric. Pentru a putea diag-
nostica strabismul, specialistul ca
efectua o serie de teste printre care

măsurarea acuităţii vizuale sau de
aliniere a ochilor. De îndată de diag-
nosticul se arată a fi pozitiv, pentru
corecţie se vor folosi, după caz,
ochelari, antrenament vizual, sau în
unle cazuri tratamentul chirurgical. 

Ambliopia mai este cunoscută şi
sub denumirea de ochi leneş. Atunci
când creierul învaţă cum să focali-
zeze şi să combine imaginile prove-
nite de la cei doi ochi la copii cu
vedere normală, unul dintre ochi
este neutralizat, cel mai adesea da-
torită imaginii incorecte pe care o
transmite. Astfel, ochiul va deveni
mai slab, şi nu va avea capacitatea
de a focalize corect. Această afec-
ţiune este uneori considerată a fi
ereditară.

Viciile de refracţie, se referă în ge-
neral la miopie sau la hipermetropie.

Acestea afectează vederea la distanţe
variabile, şi în mod uzual necesită
corecţie cu ochelari sau lentile de
contact. Studiile au arătat o apariţie
mai frecventă a erorilor de refracţie
în rândul membrilor familiei, suge-
rând faptul că genetica are o mare
influenţă. Astfel controlul anual de-
vine foarte important pentru a avea
o situaţie clară asupra evoluţiei pro-
blemei de vedere. 

Cunoaşterea istoricului medical
al familiei este una dintre modali-
tăţile cele mai concludente prin care
puteţi să vă înţelegeţi starea de să-
nătate. Factorii ereditari nu vor de-
termina doar predispunerea dvs. la
anumite afecţiuni, ci şi impactul pe
care îl vor avea asupra copiilor. Pen-
tru a vă proteja vederea, dar şi ve-
derea celor mici, trebuie să fiţi

informaţi şi
să mergeţi
la control
periodic.

M e r -
gând la
un spe-
cialist
d e
î n -
c r e -
dere,
ş i

care să vă cunoască istoricul familiei
din punct de vedere vizual, puteţi
să preîntâmpinaţi potenţiale proble-
me.

Ai încredere! Vezi cu ochii tăi!

Bun găsit! Trăiesc o imensă bucurie de fiecare dată
cînd vă scriu! Încep acest articol invitându-vă să răs-
pundeţi la o întrebare amuzantă: 

Ce fiinţă merge dimineaţa în patru picioare, la
prânz în două şi seara în trei picioare?

Aţi ghicit….Omul! Pentru că omul, cînd e mic,
merge de-a buşilea, adică în patru picioare, la prânz
în două, iar seara, spre amurgul vieţii, adică la batrâ-
neţe, se sprijină în baston şi merge în trei picioare.

Fiecare din noi de cînd se naşte şi până moare por-
neşte într-o aventură în căutarea fericirii şi a stării de
bine. Cu toţii căutăm un confort sufletesc, mental şi
unul trupesc pe tot parcursul vieţii. 

Astfel că, oamenii care ştiu să se bucure de viaţă,
o văd ca pe o binecuvântare, iar cei ce nu ştiu, ca pe
un blestem, în funcţie de alegerile pe care le face.

Cum vă explicaţi faptul că oamenii îşi doresc să
trăiască bine şi totuşi ei trăiesc rău şi se simt neîmpliniţi
cu alegerile pe care le fac? 

Tot ceea ne încurcă în viaţă sau nu ne place se da-
torează singurului duşman real: cel pe care îl privim
zi de zi în oglindă.

Există oare posibilitatea ca oameni nefericiţi să
nu-şi fi pus vreodată întrebări de genul: Ce mă face
fericit? Ce este iubirea? Ce este sufletul? Unde se află
el? Ce este starea de bine lăuntrică? Ce îmi aduce li-
niştea? Ce sunt gândurile şi de unde vin ele? 

Oamenii cunoscând foarte puţine lucruri despre
ei, despre interiorul lor, nu vor fi feriţi de la interac-
ţiunea cu viaţa şi provocările ei. De aici trag concluzia
că acţiunile noastre hotărăsc fericirea sau nefericirea,
iar viaţa întreagă devine opera noastră, în călătoria
pe care o parcurgem cu mai multă intensitate, uneori
în exteriorul fiinţei noastre, alteori în interiorul ei.

O altă idee care ne împiedică să fim fericiţi şi stă
la baza educaţiei noastre se referă la faptul că, părinţii
noştri ne-au arătat încă de mici multe modalităţi de
a fi previzibili sau predictibili. 

Astfel că părinţii noştrii au făcut tot posibilul să-
şi asigure acest confort, iar în viaţă să nu existe schim-
bări care se petrec pe neaşteptate, pentru a nu fi scoşi
din zona de confort; consecinţa acestui fapt este că
nici copilul şi nici părintele nu evoluează într-o direcţie
prea optimistă.

Un lucru e clar: părinţii, mentorii, statul, şeful, par-
tenerul de viaţă, prietenii au nevoie de Control şi
de Predictibilitate, care ne aruncă într-o luptă con-
tinuă unii cu alţii pentru aşa zisa siguranţă.

Omul contemporan a devenit singura fiinţă care
se opune naturalului: adică, omul de azi zâmbeşte
când este trist, mănâncă când nu-i este foame, gân-
deşte ceva şi spune altceva, iar abaterea omului de
la legile naturii se pedepseşte fără echivoc.

Omul zilelor noastre se preface că nu se preface,
iar consumul acesta de energie este unul foarte pă-
gubos.

Vă invit să deveniţi conştienţi de evoluţia pe care
aţi parcurs-o, să credeţi că totul este un miracol şi să
daţi şansă fiecărei zile să fie cea mai frumoasă din
viaţa voastră pentru că e posibil ca ceea ce nu trăim
la timp, să nu mai putem trăi niciodată! 

O săptămână excelentă şi nu încetaţi să faceţi bine
şi să vedeţi binele!

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

Alina Petric
Optometrist Best Optic 

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
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Omul, fiinţă enigmatică şi fragilă

Influenţa geneticii asupra sănătăţii ochilor

.com

Durerile de spate sunt cauza
numarul 1 la nivel mondial pen-
tru concedii, iar în ţara noastră,
acestea afectează 6 din 10 ro-
mâni! Aceste dureri pot avea
cauze multiple: fie că stăm prea
mult la birou, fie că petrecem
prea multe ore stand în picioare
sau suferim de diverse afecţiuni
ale coloanei vertebrale, ale sis-
temului muscular sau ale arti-
culaţiilor. 

Terapia de masaj pe paturi
cu pietre semipreţioase de jad
şi turmalină, încălzite cu raze
infraroşii este una dintre cele
mai noi metode terapeutice din
România, este simplă, plăcută
şi aduce numeroase beneficii
asupra sănătăţii, în special în
privinţa tratării şi eliminării du-
rerilor de spate. Această formă
de terapie are efecte foarte
bune şi asupra psihicului, de-
oarece induce o stare de rela-
xare profundă, combate
insomnia, reduce stresul şi îm-
bunătăţeşte memoria. Conform
medicilor chinezi, folosită cu
regularitate, această terapie
poate preveni şi trata bolile cor-

nice, crescând astfel speranţa
de viată, jadul fiind considerat
piatra longevităţii.

Principiul acestei terapii este
relativ simplu: în momentul în
care razele infrarosii trec şi pe-
netrează straturile cristaline ale
pietrelor de jad şi turmalină,
acestea emit o lungime de undă
şi o frecvenţă care corespunde
cu anumite elemente din corpul
nostru. Energia aceasta pene-
trează profund corpul şi are un
efect de rezonanţă care poate
regenera ţesuturi, îmbunătăţi
circulaţia sângelui şi poate face
celulele să elimine substanţele
dăunatoare şi toxinele.

Prin masajul coloanei verte-
brale, veţi obţine
efecte pozitive
pentru întreg orga-
nismul, deoarece
pe coloana verte-
brală se află centrii
nervoşi de la care
pleacă legăturile
către toate organe-
le. Aşadar, masajul
pe coloană va avea
acţiune asupra sto-

macului, vezicii urinare, vezicii
biliare, rinichilor, inimii, fica-
tului etc. 

Şedinţele de masaj terapeutic
pe patul de jad şi turmalină, in-
clud întinderea mecanică şi rea-
şezarea coloanei vertebrale în
poziţia fiziologică printr-un sis-
tem ingenios, ce duce la alinie-
rea şi spaţierea uşoară a
vertebrelor. Aceasta relaxează
muşchii şi tendoanele din jurul
coloanei, eliberând presiunea
din coloană şi deblocând rădă-
cinile nervoase. În acest fel sunt
tratate şi eliminate durerile de
spate provocate de diverse afec-
ţiuni ale coloanei vertebrale sau
ale sistemului muscular.

Pentru detalii suplimentare sau programări
puteţi contacta:
CABINET IOAN PAPARĂ – TERAPEUT
clădirea MODAROM, 
et. 3. ap. 13. 
Telefon: 0724.693.973
În cadrul cabinetului sunt oferite şi servicii de masaj clasic,
terapeutic sau anticelulitic. Serviciile pot fi achiziţionate
ca şedinţe individuale sau sub formă de abonament.

Durerile de spate – jad şi turmalină
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Scandal la Teatrul Sică Ale-
xandrescu. O parte dintre ac-
torii braşoveni refuză să mai
urce pe scenă. Nemulţumirea
vine după ultima etapă a con-
cursului pentru ocuparea pos-
tului de manager al instituţiei. 

Mai multe piese de teatru
au fost anulate, iar braşovenii
care au cumpărat bilete îşi vor
primi banii înapoi. Din cauza
neînţelegerilor, braşovenii au
fost nevoiţi să plece joi seară
acasă. Piesa ce trebuia să se
joace la sala Studio a teatrului
Sică Alexandrescu a fost anu-
lată, deoarece o parte dintre
actori au refuzat să urce pe
scenă. Aceştia sunt nemulţu-
miţi de desfăşurarea concur-
sului pentru postul de
manager. Această nemulţu-
mire a împărţit însă angajaţii
teatrului în două tabere, iar
singurii care au de suferit de
pe urma acestui scandal sunt
bineînţeles spectatorii. 

„Noi avem nevoie de un
manager la teatru, indiferent
care va fi acesta. Suntem în
momentul acesta, iertaţi-mi

expresia, un sat fără câini.
Conduce ba stânga, ba
dreapta. Vine unu de sus şi
spune, prin interimar, noi nu
vrem aia. De ce ? Că nu
vrem, pentru că nu priveşte
grupul nostru! Cum este po-
sibil aşa ceva?” a declarat
Viorica Geantă Chelbea, ac-
tor la Teatrul „Sica Alexan-
drescu” Braşov. 

De asemenea actorul Ovi-
diu Grădinar a declarat: ,,Do-
rim să ne delimităm în mod

ferm de cei 13 colegi care au
hotărât să suspende specta-
colul de ieri seară de la sala
Studio, pe motiv că nu au
fost de acord cu rezultatul
pe care îl intuiau, în urma
concursului pentru ocuparea
postului de manager la tea-
trul «Sică Alexandrescu»”. 

Autorităţile susţin că orga-
nizarea concursului pentru
ocuparea postului de manager
la Teatrul „ Sică Alexandres-
cu” , a fost cât se poate de

transparenta, iar în urma eva-
luării comisia a decis cine va
conduce unitatea în următoa-
rea perioadă. „ Avem un can-
didat care a obţinut o notă
de trecere la ambele probe,
9,41 este media generală.
Din punct de vedere proce-
dural, perioada de contestare
a acestui concurs este de
cinci zile. Vreau să vă spun
că rezultatul poate fi contes-
tat doar de către ceilalţi par-
ticipanţi la acest concurs”,

a dat asigurări viceprimarul
Municipiului Braşov, Mihai
Costel.

„ A fost un concurs măsluit”
De cealaltă parte, actorii

nemulţumiţi spun că ceea ce
s-a întâmplat la concursul de
joi nu are cum să rezolve
 problemele teatrului „Sică
Alexandrescu”. „A fost un
concurs măsluit pe faţă ca
să spun aşa. Comisia nu a
făcut decât să demonstreze
tuturor că proiectul este mi-
nunat şi toată lumea să în-
ţeleagă că este un candidat
minunat. El nu prea a avut
la ce întrebări să răspundă,
decât să asiste la această ex-
punere minunată a proiec-
tului său.” a spus managerul
interimar al Teatrului „Sică
Alexandrescu”, Mariana Bră-
dişteanu. 

La rândul ei actriţa Ada
Galeş, a spus „Cu mare regret
şi tristeţe, pe noi ne doare
foarte tare să nu jucăm. Nu
jucăm pe bani foarte mulţi,
e o chestie de demnitate, de

respect şi faptul că nu am ju-
cat a fost un semn de protest
pentru concursul care a fost
organizat ieri. Acelaşi can-
didat care a fost respins la
concursul trecut, acum a fost
ajutat să ia concursul şi
cumva noi să înţelegem că
aşa e bine pentru noi”.

Totuşi, până când proble-
mele nu vor fi rezolvate, o
parte dintre actorii de la Tea-
trul „Sica Alexandrescu” nu
vor să mai urce pe scenă. În
consecinţă piesele de teatru
ce trebuiau jucate în acest
weekend, de exemplu, nu se
vor mai ţine. Chiar dacă la in-
trarea în teatru a fost postat
un mesaj din partea condu-
cerii, vânzarea de bilete nu a
fost sistată. 

Situaţia tensionată de la
Teatrul Dramatic persistă încă
de anul trecut. Concursul de
joi, pentru ocuparea postului
de manager este al treilea.
Până acum nimeni nu a reuşit
să ocupe postul de conducere,
din diverse motive. 

Răzvan Iancu

• O parte dintre actorii braşoveni refuză să mai urce pe scenă 
• Braşovenii, trimişi acasă, deşi aveau bilete pentru spectacol 

Şoferii de TIR-uri ar putea să fie
chemaţi periodic la şcoală. Propunerea
vine din partea companiilor de asigu-
rări, care speră ca prin această măsură
să mai reducă numărul accidentelor
produse de transportatori. 

Companiile de asigurări cer au-
torităţilor să promoveze o lege a si-
guranţei în trafic, care să ducă la
reducerea accidentelor produse de

transportatori. Asiguratorii consideră
necesare şi cursuri de siguranţă în
trafic, la care şoferii de TIR-uri să
participe constant, după ce au fost
pregătiţi profesional corespunzător. 

Apelul Uniunii Naţionale a Socie-
tăţilor de Asigurare şi Reasigurare
din România vine în urma creşterii
accidentelor grave produse de trans-
portatori.       R.I.

Şoferii vor merge la şcoală? 

Din 28 octombrie SIF Transilvania
va începe plăţile pentru dividende.
Instituţia va da bani tuturor celor
care deţin acţiuni la companiile din
portofoliul SIF Transilvania. Sumele
nu sunt foarte mari şi pornesc de la
0,02 lei pe acţiune. 

Profitul net al SIF Transilvania în
2015 a fost de aproape 159 de mi-
lioane lei, în timp ce suma ce ur-

mează a fi distribuită drept dividend
este de 57 de milioane lei. SIF Tran-
silvania are în portofoliu acţiunile
unei bănci comerciale, pe locul doi
se află participaţia în cadrul com-
paniei Turism Băile Felix şi pe locul
trei se află producătorul naţional de
gaze naturale Romgaz, ce reprezintă
6% din activul total al SIF, conform
raportului semestrial.    R.I.

Începe plata dividendelor

Braşovul este pe locul doi la nivel
naţional în ceea ce priveşte cursurile
de recalificare gratuită. Cei mai mulţi
participanţi sunt în judeţul Alba, iar
după Braşov este Bucureştiul. Ofer-
tele sunt destul de variate de la lu-
crător în comerţ până la inspector
resurse umane. În luna octombrie,
Agenţia naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă va lansa 175 de pro-
grame de formare profesională. Vor

fi disponibile peste 3.200 de locuri.
Cei mai mulţi participanţi sunt aş-
teptaţi în judeţele Alba – 200 de
persoane, Braşov – 196, Bucureşti
– 182, Mureş – 181 şi Dâmboviţa –
154. Programele cu cele mai multe
locuri disponibile vizează calificări
precum: lucrător în comerţ, bucătar,
ospătar, instalator instalaţii tehni-
co-sanitare şi de gaze, cotabil sau
referent resurse umane.    R.I.

Recalificări gratuite la AJOFM

Circulaţia, dirijată de elevi în centrul Braşovului
Elevii au ieşit în stradă să

dirijeze circulaţia. Braşovenii
au fost ajutaţi de copii să tra-
verseze corespunzător chiar în
centrul oraşului. Micuţii au
fost ajutaţi bineînţeles de agen-
ţii de la poliţia rutieră care la
rândul lor au împărţit pliante
trecătorilor cu regulile de cir-
culaţie ale pietonilor. Patrula
de circulaţie a intrat în acţiune,
încă de la primele ore ale di-
mineţii. Echipaţi corespunză-
tor, mai mulţi elevi, ajutaţi de
poliţiştii de la rutieră au dirijat

circulaţia autoturismelor din
centrul oraşului. Totul a făcut
parte din acţiunile poliţiei pri-
lejuite de săptămâna Prevenirii
Criminalităţii. „Cu această
acţiune dorim să atragem
atenţia tuturor pietonilor cu
privire la regulile pe care le
au de respectat. Când traver-
sează strada pe trecerea pen-
tru pietoni trebuie să nu uite
niciodată de acea asigurare,
stânga – dreapta şi abia când
sunt siguri că sunt în sigu-
ranţă pe trecerea de pietoni

să traverseze. Recomandăm
ca trecerea străzi să se efec-
tueze numai prin locurile spe-
cial amenajate în acest sens.”

La acţiunea poliţiştilor au
participat mai mulţi elevi de la
Liceul Andrei Mureşanu din
Braşov. „Sunt copii care la
clasă la orele de orientare fac
cursuri de educaţie rutieră.
Tot noi îi implicăm şi în nu-
meroase concursuri rutiere.
Copiii au fost foarte bucuroşi
să participe la această activi-
tate, a fost ca un premiu pen-

tru ei faptul că pot colabora
efectiv cu poliţiştii în trafic.
Ei sunt membri ai patrulelor
de circulaţie, aşa cum eram
şi noi odată în şcoală” – Car-
mina Vakulovski, profesor Li-
ceul Andrei Mureşanu Braşov. 

Micuţii au dirijat circulaţia
din faţa Teatrului Dramatic,
timp de o oră. În toată acest
timp poliţiştii de la Serviciul
de Prevenire au împărţit
pliante tuturor pietonilor care
au trecut prin zonă. 

Răzvan Iancu

Abonamente gratuite pentru elevi. 
Care sunt condiţiile de acordare

Elevii care nu au absenţe
vor putea călători gratuit cu
autobuzele RAT. Cei care fac
naveta zilnic la şcoală cu mij-
loacele de transport în comun,
vor primi abonamente nomi-
nale ce vor fi încărcate de că-
tre reprezentanţii RAT. Elevii
braşoveni vor primi câte un
abonament valabil pe toate li-
niile de autobuz din oraş. 

Primăria Braşov a transmis
la sfârşitul săptămânii trecute
către şcolile din oraş o infor-

mare privind procedura refe-
ritoare la eliberarea card-urilor
gratuite de călătorie pentru
elevi. De această facilitate be-
neficiază numai cei care îşi au
domiciliul la o distanţă mai
mare de o staţie de şcoală şi
nu au absenţe nemotivate în
luna anterioară.

Şcolile vor transmite către
Primăria Braşov, în format
electronic, o listă a cererilor
depuse de elevi, prin care so-
licită acordarea „abonamen-

tului unic gratuit”, iar până
miercuri, 5 octombrie, unită-
ţile de învăţământ vor trebui
să transmită către RAT Bra-
şov situaţia absenţelor înre-
gistrate de elevi în luna
septembrie. „Aceste liste vor
ajunge la Regia Autonomă
de Transport Braşov şi pe
baza lor sunt tipărite cardu-
rile nominale pentru elevi.
Regiei autonome de Trans-
port îi revine şi obligaţia de
înmâna şi preda şcolilor car-

durile pentru distribuţie fie-
cărui elev”, a declarat pentru
Braşov TV Silviu Ştefan, pur-
tător de cuvânt RAT Braşov. 

Elevii sunt încântaţi de
această facilitate, mai ales că
pentru unii biletele de călă-
torie costă destul de mult. Lu-
nar, şcolile vor trebui să
întocmească liste cu datele
privitoare la absenţele elevi-
lor. În urma acestora, RAT
Braşov va acorda sau nu acele
călătorii gratuite. 444R.I.

Scandal la Teatrul Dramatic
.com



LOCAL 3-9 octombrie6

Troiţele şi monumentele
din Şcheii Braşovului vor
putea fi descoperite
acum şi pe smartphone.
De curând a fost lansată
o aplicaţie pentru tele-
foanele mobile cu ajuto-
rul căreia putem afla
imediat informaţii pre-
ţioase despre monumen-
tele din zona istorică. 

Aplicaţia este compatibilă
cu sistemele IOS şi Android.

AplicaţiA mobilă – TROITE
BRASOV este doar una dintre
componentele proiectului
„Troiţele din Şcheii Braşovu-

lui – patrimoniu pentru vii-
tor”. Aceasta facilitează ac-
cesul celor interesaţi la
patrimoniul cultural braşo-

vean reprezentat de troiţele
din Şcheii Braşovului, dar şi
la alte monumente de interes
istoric şi cultural din oraş.
Prin aplicaţia IT&C sunt ofe-
rite informaţii pentru apro-
ximativ 50 de monumente
culturale şi istorice. 

Deţinătorii de telefoane in-
teligente, cu aplicaţia Troiţe
Braşov, descărcată din Goo-
gle Play sau Appstore, pot ob-

ţine informaţii la faţa locului
despre fiecare monument,
despre evenimentele culturale
ale Uniunii Junilor Braşoveni
şi coordonate pentru orientare
şi deplasare la celelalte obiec-
tive. Faţă de alte aplicaţii IT
care au ca subiect monu -
mentele istorice, TROITE
 BRASOV adaugă informaţii
pentru orientarea vizitatorilor. 

Răzvan Iancu

Scene ca-n filme, în
miez de noapte, în plin
centrul Braşovului! To-
tul s-a petrecut în noap-
tea de 6 spre 7 aprilie.
O copilă de 17 ani şi
mama ei, care uitaseră
uşa de acces în locuinţă
deschisă. Un tânăr de 24
de ani a intrat peste ele,
înarmat cu un cuţit. 

„Bărbatul a lovit-o,
mai întâi, pe mamă, în
cap, cu cuţitul. Fiica ei,
de 17 ani, s-a trezit şi
i-a sărit în ajutor. Fata
a prins, pur şi simplu,
cu mâna lama cuţitului
cu care principalul sus-
pect intenţiona să-i lo-
vească mama. Copila
şi-a tăiat un deget, iar
apoi, atacatorul a lo-
vit-o cu cuţitul în spate.
Fata a avut nevoie de
55 de zile de îngrijiri
medicale, iar mama
ei de 14 zile de tra -
tament”, a explicat,
 pentru BrasovTV.com,
prim procurorul Parche-
tului de pe lângă Tribu-
nalul pentru Minori şi
Familie din Braşov, Da-
niel – George Dancă. 

Iniţial, s-au efectuat
cercetări sub acuzaţia de
lovire. Procurorul de
caz a strâns însă probe,
a fost schimbată înca-
drarea juridică a faptei
în tentativă de omor,
principalul suspect a
fost reţinut şi prezentat
instanţei cu propunere
de arestare preventivă.
Judecătorul de drepturi
şi libertăţi de la prima
instanţă a emis mandat
de arestare pentru 30 de
zile, decizia a fost con-
testată, dar Curtea de
Apel a hotărât, definitiv,
ca inculpatul să rămână
arestat preventiv. 

Potrivit prim-procu-
rorului Daniel – George
Dancă, bărbatul impli-
cat a declarat că nu-şi
mai aminteşte nimic,
pentru că băuse foarte
mult, şi nu poate spune
din ce motiv a comis
faptele. Inculpatul be-
neficiază de prezumţia
de nevinovăţie până
când judecătorii vor
emite o sentinţă defini-
tivă. 

Amelia Vulcu

În această săptămână vă propunem o reţetă de top care se
prepară în doar 15 minute ! Asta ca să puteţi să îi impresionaţi
pe musafirii care apar la uşă ... pe nepusa masă!  
Adrian Babeş – bucătar chef: „Pentru această săptămână vă
pregătim un tartar de ton. Avem nevoie de ton roşu, capere,
icre roşii, ceapă roşie, unt şi pentru decor andive mici, roşie
cherry, sos wasabi iute soia şi tabasco. Începem cu tonul file. Îl
tăiem bastonaşe. Trebuie tăiat nici mărunt , nici mare. Tonul
trebuie să aibă culoarea foarte roşiatică şi atunci ne dam seama
că este foarte proaspăt. L –am tăiat julin apoi venim invers’.
După ce mărunţiţi tonul îl puneţi într-un bol pentru salată. Adău-
gaţi peste el puţin ulei de soia, tabasco, sare şi piper după gust.
Îl amestecaţi bine şi îl lăsaţi să se odihnească trei minute cât să
îşi ia aromele. În acest timp tocaţi mărunt caperele şi ceapa
roşie. „Luam frunzuliţele de andive pe care le-am pregătit şi o
să le punem la montaj lângă ton”, a mai spus Adrian Babeş –
bucătar chef. Acum fiecare trebuie să îşi pună imaginaţia la con-
tribuţie pentru aranjarea în farfurie. Pe un platou sau o farfurie
întinsă puneţi tonul într-o formă rotundă. Puteţi să folosiţi o
lingura cât să îi daţi o forma estetică. Lângă ton aşezaţi şi frunzele
de andiva umplute . „Venim cu sosul wasabi pe mijloc şi în com-
binaţie cu tonul şi untul pe care îl punem aici si decor balsamic,
roşia cherry şi preparatul este gata”, a mai adăugat Adrian
Babeş. Timpul de preparare nu depăşeşte 15 minute. Fiecare
musafir îşi va amesteca ingredientele în farfurie în funcţie de
gusturi. Se serveşte cu pâine prăjită caldă iar cea mai potrivită
băutură la tartarul de ton este vinul alb. POFTĂ BUNĂ! 

Paula Păduraru

Şi-a salvat mama de la
moarte, la 17 ani

Asta au cerut executivului, mem-
brii Comisiei de Sănătate din Con-
siliul Judeţean Braşov după au fost
descoperite anumite nereguli pri-
vind cheltuirea banilor publici. 

Mai mult decât atât, Consiliul Ju-
deţean Braşov va avea un repre-
zentant în consiliul consultativ al
Unităţii de la Sânpetru. Decizia a
fost luată în ultima şedinţă de plen.
Există mai multe rapoarte ale bi-
roului de audit din Consiliul Jude-
ţean Braşov, care arată o serie de
nereguli la unitatea de la Sânpetru.
Problemele identificate de către
auditori ţin de management şi de
cheltuirea banului public. În con-
secinţă, membrii Comisie de Sănă-
tate din cadrul Consiliului Judeţean
au cerut executivului să verifice
exact ceea ce se întâmplă. 

„La spitalul de la Sânpetru s-au
identificat mai multe probleme. De
exemplu bani alocaţi unor angajaţi
care nu au specializarea necesară
pentru sumele pe care le-au primit.
Vorbim aici de psihologi profesio-
nişti din absolvenţi de jurnalism,
care au primit pe lângă leafa de
3.000 lei, încă 6.000 lei lunar vreme
de un an, conform auditului întoc-
mit, pentru servicii psihologice pro-
fesioniste, ei nefiind psihologi
profesionişti. La fel s-a întâmplat
şi în cazul arhivarilor profesionişti

care au primit câte 6.000 lei lunar.
Vorbim de nişte bani care au plecat,
vreme de 12 luni, într-un sac fără
fund”, a declarat Mariana Sebeni,
consilier judeţean PER. 

De asemenea, membrii Comisiei
de Sănătate au mai atras atenţia şi
asupra faptului că la Direcţia Gene-
rală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Braşov există un buget
mare. Mai exact instituţia ar avea
la dispoziţie nu mai puţin de 30 de
milioane de euro, anual, ceea ce re-
prezintă jumătate din fondurile
Consiliului Judeţean pe un an. În
consecinţă, şi în acest caz s-a cerut
în şedinţa de plen o verificare amă-
nunţită asupra acestor date. 

„Toate aceste audituri au nişte
măsuri care trebuie urmate. De fie-
care dată, cel care întocmeşte au-
ditul trebuie să vadă în ce condiţii,
aceste măsuri pe care le-a stabilit
el, sunt luate în calcul. După ce
ajung într-o situaţie finală, are obli-
gaţia fie să sesizeze instituţii, fie să
dispună comisiei de disciplină luarea
diverselor măsuri”, a declarat Adrian
Veştea, preşedintele Consiliului Ju-
deţean Braşov. 

În perioada următoare vor fi ana-
lizate toate sesizările cu privire la
cele două instituţii. În urma rezul-
tatelor se vor lua şi măsurile ce se
impun.         R.I.

Verificări la Unitatea de Asistenţă
Medico Socială de Pneumo -
ftiziologie de la Sânpetru Troiţele din Braşov,

pe smartphone

Reţeta săptămânii: Tartar de ton

.com

Braşovul, la BBC

România este din nou promo-
vată de postul de televiziune BBC.
Filmul de prezentare face parte
dintr-o nouă serie de documentare
difuzate de postul britanic. Rea-
lizatorul este un fost ministru al
apărării din Regatul Unit. 

Primul popas din ţara noastră
este bineînţeles în Transilvania.
Aici sunt promovate toate obiec-
tivele de interes din Braşov, dar
şi din Bran. „Braşovul este poarta
de intrare în Transilvania. Este
înconjurat de Munţii Carpaţi,
punctul de întâlnire a trei vechi
principate Transilvania, Valahia
şi Moldova”, spune jurnalistul
britanic. 

Călătoria fostului ministru al
apărării şi diplomat londonez, Mi-
chael Portillo porneşte din Braşov,
unde acesta remarcă Centrul Is-
toric şi farmecul oraşului transil-
vănean. Într-una dintre plimbările
sale prin Braşov, jurnalistul bri-

tanic ajunge şi pe
Tâmpa. „De aici de
sus se observă un
imens contrast între
vechiul oraş, cu su-
perbele acoperişuri
şi noul oraş cu blo-
curile lui hidoase,
rămase de pe vre-
mea comunismului.

Este o poveste a două oraşe”, mai
spune Michael Portillo. 

Jurnalistul vizitează apoi Cas-
telul lui Dracula din Bran, unde
află detalii despre opera lui Bram
Stoker – Dracula, merge la o re-
zervaţie de urşi unică în Europa,
iar apoi află detalii inedite despre
Castelul Peleş din Sinaia, printre
primele astfel de clădiri din lume
care avea, în anii 1900, încălzire
centralizată, aspirator şi tavan re-
tractabil electric. 

Tot cu trenul, Michael Portillo
ajunge apoi la Ploieşti unde
 primeşte detalii despre prima ra-
finărie de petrol din lume, cons -
truită în România, iar apoi
vizitează Bucureştiul. Pe tot par-
cursul reportajului, sunt oferite
informaţii inedite despre toate
aceste obiective şi veţi vedea ima -
gini incredibile care ar putea fi
incluse în orice prezentare video
turistică a României. ???R.I.
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Eventualele condamnări
în dosarul în care fostul
preşedinte al Consiliului
Judeţean Braşov, Aris-
totel Căncescu, are nu
mai puţin de 9 capete de
acuzare, ar putea trimite
în faţa instanţei şi alte
persoane. 

Surse care au dorit să ră-
mână anonime susţin că, prin-
tre aceste persoane s-ar
număra şi o apropiată a lui
Aristotel Căncescu, Onelia
Pescaru. 

Aceasta ar avea, în prezent,
calitate de suspect, într-un do-
sar disjuns, în ceea ce priveşte
modul în care ar fi obţinut
casa în care locuieşte, situată
în zona Bunloc. Cotidianul
Evenimentul Zilei, titra, încă
din decembrie 2014:  

„Aristotel Căncescu a fost
turnat la DNA de un cola-
borator apropiat”. Mai mult,
jurnaliştii bucureşteni au
scris, cu referire la o firmă al
cărei şef este trimis în jude-
cată alături de Aristotel Căn-
cescu: „Faptul că Aristotel
Căncescu a controlat această

societate (n.r. SC Canaris
SRL) în permanenţă şi că
astfel toate aceste contracte
perfectate cu SC Gotic SA i-
au profitat în mod direct re-
zultă şi din declaraţia
suspectei Pescaru Onelia Ni-
coleta, cel mai important co-
laborator al inculpatului în
trustul media:  «Am fost an-
gajată timp de 21 de ani la
firmele acestuia (n.n. Căn-
cescu) şi am avut o relaţie
personală apropiată, de prie-
tenie. Nu cred că m-ar fi ex-
pus vreodată în modalitatea
în care aş fi pasibilă de răs-
pundere penală... Din câte
ştiu eu firma Canaris nu fost
deţinută vreodată de altci-
neva. De altfel şi denumirea
societăţii vine de la numele
lui Căncescu Aristotel. În
fapt tot timpul firma Canaris
a fost condusă de domnul
Căncescu, chiar dacă legal
era desem nat un asociat sau
un administrator»”
(sursa: Evenimentul Zilei)

Potrivit surselor care au do-
rit să rămână anonime, se jus-
tifică solicitarea punctului de

vedere al Oneliei Pescaru cu
privire la următoarele teme:

În vederea respectării princi-
piului imparţialităţii, prin pre-
zenta, vă solicităm să vă
exprimaţi punctul de vedere
cu privire la următoarele teme:
1. În urma legăturilor foar-
te apropiate cu Aristotel –
Adrian Căncescu,  aţ i
 be neficiat de prestaţiile
 angajaţilor S.C. RAMB
 SISTEM SRL Braşov, so-
cietate care aparţine incul-
patului Gabriel Bâgiu, au
efectuat lucrări de finisare
şi amenajări interioare în
casa pe care o deţineţi în
Bunloc, în perioada în care
Aristotel – Adrian Cănces-
cu era preşedinte al Consi-
liului Judeţean Braşov, iar
omul de afaceri Gabriel Bâ-
giu avea contracte cu Con-
siliul Judeţean;

2. Aţi depus mărturie min-
cinoasă la DNA Braşov
cum că banii aşa-zis achi-
taţi pentru casa dobândită
de la omul de afaceri Ion
Diniţă provin din creditul

contractat de soţul
dumneavoastră, dar
în realitate au fost uti-
lizaţi pentru stingerea
unei datorii  către
 cămătari din Braşov?

3. Provenienţa  sumei
de 200.000 de Euro
pe care o deţineţi în
cont?

4. Personal de la postul de
televiziune MIX TV pres-
tează servicii de presă în
condiţiile unei înţelegeri
prealabile cu inculpatul
Aristotel – Adrian Cănces-
cu, în urma angajării celor
vizaţi la Compania Apa
Braşov.

Onelia Pescaru a oferit ur-
mătorul punct de vedere:

„Având în vedere notifica-
rea pe care mi-aţi transmis-
o şi conţinutul acesteia,
consider că aberaţiile prezen-
tate nu merită vreun răspuns.
Pentru că notificarea este
semnată în numele unei în-
tregi redacţii ( ????) vă aduc
la cunoştinţă tuturor celor

care se ascund sub această
sintagmă că, în cazul în care
nu încetaţi cu telefoanele de
ameninţare, cu urmărirea şi
încercarea de intimidare, cu
şantajul pe care îl faceţi la
adresa mea permiţându-vă
să mă atacaţi chiar în pro-
priul birou sau la domiciliul
personal şi solicitându-mi
sume de bani pe care nu le
datorez (când, de fapt, «re-
dacţia» îmi datorează  mie
2000 de euro, din salariul
acela, la «gri», neonorat!) ,
voi formula plângere penală,
împotriva întregii redacţii,
pentru ŞANTAJ. Am contac-
tat deja poliţia în acest sens.
Jurnalismul nu are nimic în
comun cu şantajul. Dacă
aveţi informaţii de care eu nu

am habar, vă rog să le pre-
zentaţi anchetatorilor. De-
mersul pe care îl faceţi vă
declasează, atât ca potenţiali
jurnalişti, cum vă pretindeţi,
cât şi ca oameni”.

Procurorii urmează să sta-
bilească, după sentinţele de-
finitive din dosarul în care
capul de afiş îl deţine Aristo-
tel Căncescu, dacă se impune
sau nu ca în faţa judecătorilor
să fie trimise şi alte persoane.
O eventuală punere în mişca-
re a acţiunii penale nu poate
să înfrângă, în nicio situaţie,
principiul prezumţiei de ne-
vinovăţie care, de altfel, fiin-
ţează în cazul tuturor până
când magistraţii vor emite
sentinţe definitive.

Braşov TV

EFECT DE BUMERANG: Onelia Pescaru,
victimă colaterală?! 

Inspectoratul de Poliţie al Jude-
ţului Braşov organizează concursuri
pentru ocuparea a 55 posturi va-
cante în structurile de ordine pu-
blică şi 19 în cele de poliţie rutieră.
De asemenea, se va organiza con-
curs şi pentru reîncadrarea a doi
agenţi la Poliţia Municipiului Bra-
şov. Secţia Regională de Poliţie
Transporturi Braşov va organiza
concursuri pentru ocuparea a 15
posturi vacante de agenţi, dar şi

pentru reîncadrarea a doi poliţişti.
Persoanele interesate se pot înscrie
la concurs în perioada 3 –7 octom-
brie. Detalii cu privire la aceste con-
cursuri se pot obţine de la Serviciul
Resurse Umane al I.P.J. Braşov, te-
lefon 0268407500, de luni până vi-
neri, între orele 08.00-16.00, sau
accesând site-ul I.P.J.Braşov, bv.po-
l i t i a r om a n a . r o , s e c ţ i u n e a
carieră/posturi scoase la concurs.

A.V.

Poliţia Braşov face angajări

Şeful Inspectoratului de Poliţie
al Judeţului Braşov are, de astăzi,
un nou adjunct. Este vorba despre
comisarul Cristian - Cătălin Marin
care, prin dispoziţia inspectorului
general al Poliţiei Române, este
împuternicit să exercite, cu caracter

temporar, funcţia de adjunct al in-
spectorului şef. Cristian Cătălin –
Marin a deţinut până acum, funcţia
de şef al Serviciului de Investigaţii
Criminale din cadrul Inspectora-
tului Judeţean de Poliţie. 

A.V.

Adjunct nou, la Inspectoratul
de Poliţie din Braşov

Deputaţii au realizat o schimbare
majoră la Monitorul Oficial. De
acum, pentru accesul la publicaţia
electronică nu se va mai plăti. Cu
192 de voturi pentru şi nici unul
împotrivă, legea a fost modificată
săptămâna trecută. Astfel, Articolul
19 va avea următorul cuprins:

 „Regia Autonomă Monitorul Oficial”
realizează un produs electronic con-
ţinând actele publicate în Monitorul
Oficial al României care poate fi ac-
cesat gratuit pe internet şi este dis-
ponibil, în varianta pentru citire,
timp de 10 zile de la publicarea res-
pectivelor acte.                           A.V.

Accesul la Monitorul Oficial
este acum gratuitNoul serviciu de termofi-

care, are, în sfârşit, buget. În
şedinţa de Consiliu Local s-
a alocat prin rectificare bu-
getară suma de 10.000 de lei
pentru cheltuielile noului ser-
viciu de termoficare. Proiec-
tul prin care s-au acordat

aceşti bani a fost votat în
unanimitate. Braşovenii ar
putea avea căldură de la 1
noiembrie.  

Tot în şedinţă ordinară de
Consiliu Local s-a aprobat şi
Regulamentul de Organizare
şi Funcţionare a Serviciului

Public Local de Termoficare.
În câteva zile se va trimite
dosarul de licenţiere la Au-
toritatea Naţională de Regle-
mentare pentru Serviciile
Comunitare. 

71 de persoane vor fi an-
gajate la noul serviciu de ter-

moficare. Procedura de ocu-
pare a funcţiei de director
pentru noua societate este în
plină desfăşurare. 

În Braşov sunt 8.000 de
abonaţi racordaţi la sistemul
centralizat de încălzire. 

Marian Stoica

Totul a fost pus la cale de
unul dintre angajaţii firmei
de curierat. Este vorba des-
pre un tânăr de 22 de ani,
care este recidivist. Bărbatul
a pus ochii pe plicurile în
care se aflau încasările so-
cietăţii şi l-a determinat pe
un coleg, să fure banii. Este

vorba despre suma de 53 de
mii de lei. Procurorii au în-
ceput o anchetă şi au efectuat
mai multe percheziţii. L-au
audiat pe bărbatul care luase
plicurile în care se aflau în-
casările şi au aflat totul. Ast-
fel, din locuinţa angajatului
în vârstă de 22 de ani, pro-

curorii au reuşit să recupe-
reze 27 de mii de lei. Insti-
gatorul a fost reţinut şi
prezentat judecătorului de
drepturi şi libertăţi cu pro-
punere de arestare preventi-
vă. S-a emis mandat, decizia
a fost contestată, iar judecă-
torul de drepturi şi libertăţi

de la Tribunalul Braşov va
lua o decizie definitivă, în
ceea ce priveşte măsura pre-
ventivă, pe 3 Octombrie. In-
culpaţii beneficiază de
prezumţia de nevinovăţie
până când magistraţii vor
emite sentinţe definitive. 

Amelia Vulcu

Jaf la o firmă de curierat din Braşov! S-au furat 53.000 lei

Buget pentru serviciul de termoficare

Vă place să faceţi gimnas-
tică, dar nu aveţi bani să
mergeţi la sală? 

Primăria s-a gândit la per-
soanele care vor să facă miş-
care în aer liber şi va monta,
până la sfârşitul anului, mult
mai multe aparate de fitness
în parcurile din municipiu.
În prezent, în 19 zone din

oraş există astfel de aparate.
Chiar dacă suntem la finalul
lunii septembrie, braşovenii
dornici de mişcare în aer li-
ber folosesc foarte des apa-
ratele de fitness din parcuri.  

Suma alocată pentru mon-
tarea şi achiziţia acestor
echipamente este de
130.000 de lei.  

Locurile vizate
unde s-ar putea am-
plasa aparatele de
fitness sunt Com-
plexul Studenţesc
Memorandumului,
zona Pavilioane
CFR, strada Bron-
zului din cartierul Tractorul,
Pietrele lui Solomon, Pasajul

Fartec şi Parcul din Livada
Poştei.                             M.S.

Mai multă gimnastică în aer liber la Braşov

ONELIA PESCARU
(sursa: Facebook)



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 Tetkron,
etaj 4/4, preţ 36.900 euro. Tel:
0747.771.523 
⚫ Vând apartament cu 2 camere
confort 1 situat pe Bd. Gării
apropiere de Sala Sporturilor su-
prafaţă de 56 mp, cu 2 debarale
şi cămară în bucătărie, dotat cu
geamuri termopan, uşă metalică,
gresie, faianţă, parter/4, încălzire
cu panouri radiante şi apă caldă
cu boiler. Preţ 41.900 euro ne-
gociabil. Telefon: 0747.771.523
⚫ Vând apartament cu 2 camere
confort 1, decomandat, spaţios
52 mp, situat în Astra, Calea Bu-
cureşti, etaj intermediar, bloc de
cărămidă, călduros, cu ziduri
groase, dotat cu centrală termică
proprie, gresie, faianţă, parchet,
termopan la toate camerele in-
clusiv la balcon care este lung de
aprox 10 m şi acoperă toată la-
tura exterioară a apartamentului,
uşă metalică. Are deasemenea şi
cămară cu aerisire, preţ 49.000
euro negociabil .  Telefon:
0747.771.523
⚫ Vând apartament compus din
2 camere, decomandat, în Cen-
trul Civic, Bd M. Kogălniceanu
apropiere de Camera de Comerţ,
situat la etajul 3/8. Apartamentul
este renovat recent dispune de:
centrală termică, termopan, uşă
metalică, parchet, gresie, faianţă,
se vinde mobilat + utilat, este

 însorit, luminos şi foarte spaţios,
preţ 59.900 euro. Telefon:
0747.771.523

CASE
Vând vilă cochetă, la cheie,
P+M, zona Dârste intrare în Să-
cele, construcţie 2009, compusă
din 3 camere, bucătărie şi 2 băi,

cu suprafaţa utilă de 110 mp.
Construcţia este tip „duplex”, din
BCA, foarte călduros şi are izo-
laţie exterioară cu polistiren, dis-
pune de toate dotările moderne,
sistem de alarmă, interfon şi se
vinde complet mobilată şi utilată.
Preţ 63.000 euro negociabil. Se
acceptă posibilitate de RATE cu
avans 15.000 euro. Telefon:
0747.771.523
⚫ Vând vilă individuală (NU este
duplex) la cheie situată în Sân-
petru ieşire spre Bod, foarte
 spaţioasă, dispusă pe parter,
compusă din 2 camere, living
mare de aproximativ 40 mp,
baie, camera centralei. Amena-
jările interioare gresia, faianţă,
parchetul sunt calitativ peste me-
die, dispune de utilităţi (curent,
puţ de apă forat, fosă septică şi
centrală pe lemne), terenul este
în suprafaţă de 490 mp, preţul
65.000 euro negociabil. Relaţii
la telefon: 0747.771.523
⚫ Vând vilă construcţie nouă în
Tractorul zona de vile, P+M

compusă din living, bucătărie,
2 dormitoare, 2 băi şi terasă, cu
toate dotările moderne gresie, fa-
ianţă, parchet, termopan, centrală
termică proprie, construcţia este
tip „duplex”, din cărămidă şi are
curte proprie mică. Preţul este
59.900 euro. Tel: 0747.771.523

TERENURI
⚫ Vând teren intravilan pentru
construcţii de locuinţe P+1+M
în Sânpetru zona LIVADĂ între
Sânpetru şi Hărman, PUZ apro-
bat, Certificat de Urbanism, par-
cele pentru casă cu diverse
suprafeţe, utilităţile sunt aproape,
drum cedat, privelişte frumoasă,
intabulat cu extras CF, Preţ/

PARCELĂ începând de la 5.900
euro (15.5 euro/mp ). Se acceptă
şi PLATA ÎN RATE. IDEAL
INVESTIŢIE. Tel: 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, termopan, blocul
este din cărămidă, foarte căldu-
ros, amenajările sunt de cea mai
bună calitate, zona este foarte li-
niştită, se oferă şi loc de parcare.
Preţ 280 euro/lună negociabil.
Telefon: 0747.771.523

Manager: Nadia Râncu
tel. 0757.089.087
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COMANDĂ ANUNŢ MICĂ PUBLICITATE
NUME (FIRMĂ): CI, SERIA NR.

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

TELEFON:DATE DE APARIŢIE:
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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

3-9 octombrie 2016
TIRAJ: 15.000

Închiriez apartament 
în regim hotelier, 50€/noapte. 

Relaţii la telefon: 0765.250.760

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

• Asfaltatori;
• Bordurari-pavatori;
• Şoferi autocamion,

maşini de mare tonaj;
• Mecanici utilaj;
• Mecanici

deservanţi utilaje;

• Mecanici reparaţii
auto şi utilaje;

• Betonişti;

• Fierari-betonişti;

• Dulgheri;

• Zidari.

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

Calea Feldioarei, nr. 75E
angajează:

Săptămânal Gratuit ISSN 2537 - 138X

Editat de SC Braşovul Tău SRL
email: brasovtv@yahoo.com

➭ Anunţurile se depun pe talon în locaţiile de alături
➭ Preţul unei apariţii este de 5 RON
➭ Talonul este valabil pentru numărul de apariţii plătite. 

Numărul de apariţii se completează în  căsuţa
special prevăzută.

➭ Anunţurile pentru decese, comemorări, aniversări şi
matrimoniale se depun numai cu cartea (buletin)
de identitate.

➭ Redacţia nu-şi asumă răspunderea 
pentru conţinutul anunţului.

➭ Anunţurile se depun de luni până vineri la ora 12.

Magazine Rapid:
K Str. Gării, nr. 32

intersecţia cu
Hărmanului

K Str. Dacia, nr. 69
K Str. Privighetorii

K Str. Gospodarilor
K Str. Barbu

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

Sediul BraşovTV:
K Bd. Mihail

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

Locaţii de preluare a taloanelor de mică publicitate
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⚫ SC Rosenau SRL – service
auto cu sediul în Râşnov – caută
pentru angajare mecanic auto.
Se ofera salariu atractiv şi con-
diţii de muncă decente.  Telefon:
0730.333.377

⚫ Particular execut zugrăveli,
reparaţii, izolaţie case, par-
chet ,  faianţă,  gresie,  glet ,
electrice, sanitare. Telefon:
0721.468.578

⚫ ATELIERUL DE  REPA-
RAŢII 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 electro-
casnic (FRIGIDERE, MAŞINI
DE SPĂLAT, cuptoare mi-
crounde, aspiratoare, etc), pentru
persone fizice şi so cietăţi comer-
ciale.  Telefon: 0268.708.946;
 Mobil: 0758.107.102.  Vă aştep-
tăm!!

⚫ La Magazinul BAZAR
cumperi un produs MAŞINĂ de
spălat, COMBINĂ sau LADĂ
frigorifică RETUR sau SE-
COND HAND import Germa-
nia, şi primeşti REDUCERE
10% dacă aduci produsul vechi
la schimb. Ne găsiţi la str. Aurel
Vlaicu nr. 4, Braşov (intersecţia
cu Griviţei, lângă  Synevo). VĂ
AŞTEPTĂM cu o diversitate
mare de produse !!!

⚫ Vând ieftin fotoliu rulant -
pliabil pentru handicapaţi, aparat

filtrare-mineralizare apă, aparat
electric de gătit sub presiune, per-
nă electrică de masaj pentru spa-
te. Telefon: 0368.803.632

PUBLICITATE2016 9
Angajări

Diverse

BraşovTV
ANGAJEAZĂ!

Cei interesaţi pot trimite CV-urile la: 
officebrasovtv@gmail.com

Se oferă salariu motivant şi telefon de serviciu! Servicii

Electrocasnice

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 13:00ASASELL INTERIOR DESIGN 

angajează muncitori
calificaţi şi necalificaţi

în construcţii
Salariu între 1.600 şi 2.500 lei

Relaţii la telefon:
0754.866.419

SCUTECE
nr. 2 – 17 buc. 
nr. 3 – 15 buc. 
nr. 4 – 13 buc.
nr. 5 – 11 buc.

CEL MAI MIC
PREŢ DIN ORAŞ

9,98
lei

Ne găsiţi în Braşov str. Olteţ nr. 36,
str. Zorilor nr. 5, Valea Cetăţii nr. 15,

în Codlea str. Măgurii nr. 3,
în Râşnov str. Republicii nr. 10,

în Zărneşti str. Tiberiu Spârchez nr. 7
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Partidele au contat atât
pentru Liga Mol cât şi
pentru campionatul in-
tern. 

„Lupii” s-au impus în primul
joc cu scorul de 6-4 (3-1, 2-1,
1-2). Braşovenii au făcut un
joc bun şi s-au impus meritat
la capătul unui meci interesant.
Trupa lui Lacroix a deschis re-
pede scorul prin Ian McDo-
nald, care a punctat din pasa
lui Tomas Klempa după doar
patru minute şi jumătate scurse
din meciul de aseară. Gălăţenii
au răspuns imediat şi în mai
puţin de un minut au restabilit
egalitatea prin Levente Lo-
rincz. Până la finalul primei
reprize „lupii” au mai marcat
de două ori prin Ian McDonald
şi Levente Zsok, iar Klempa
şi-a mai trecut în cont alte două
pase decisive. 

În repriza secundă Tomas
Devecka a redus din nou din
handicap, dar băieţii lui La-
croix s-au dus la trei goluri di-
ferenţă după punctele semnate
de Ian McDonald şi Tomas
Klempa. Astfel înaintea ulti-
melor 20 de minute de joc,
Corona Wolves Braşov con-
ducea Dunărea Galaţi cu sco-
rul de 5-2. Startul ultimei
treimi a fost unul de excepţie
pentru gălăţeni care au reuşit
să marcheze repede, de două
ori, prin Levente Lorincz şi
Robert Krajci şi astfel finalul
de meci a devenit unul extrem
de interesant. S-a jucat de la
o poartă la alta, iar cu mai pu-
ţin de un minut rămas din tim-
pul regulamentar de joc,
Roberto Gliga a înscris pentru
Corona care s-a impus meritat
cu scorul de 6-4. Din păcate,

jucătorul Coronei Wolves
Braşov, Tivadar Petres, a pă-
răsit terenul accidentat şi încă
nu se ştie cît de gravă este ac-
cidentarea sa. 

Şase puncte importante
„Am câştigat şase puncte

în această seară, trei în Liga
Mol şi trei în Campionatul
Naţional. Meciul din această
seară a avut de toate, dar nu
a fost unul din cele mai bune
meciuri jucate de noi până
acum. În atac am jucat bine,
am reuşit să marcăm şase go-
luri şi pentru asta sunt fericit.
Ceea ce nu mi-a plăcut este
modul în care ne-am relaxat
şi le-am permis adversarilor
să revină de la 5-2 la 5-4.
Apoi am început să ne pani-
căm şi să nu mai reuşim să
legăm pasele. Cred că trebuie
să fim mult mai atenţi pe
gheaţă şi asta vom încerca

să remediem pentru meciul
următor”, a spus la finalul jo-
cului, tehnicianul braşovenilor,
canadianul Martin Lacroix.

Galop de sănătate
În cel de-al doilea joc dis-

putat contra celor de la Du-
nărea Galaţi, „lupii” lui
Lacroix s-au impus cu scorul
de 12-4 (2-2, 4-0, 6-2). Me-
ciul a fost echilibrat doar în
prima repriză în care gălăţenii
au condus cu scorul de 2-1 şi
au fost egalaţi pe final de Co-
rona. Din repriza a doua, oas-
peţii au căzut din punct de
vedere fizic şi acest lucru s-
a văzut pe tabelă. „Lupii” au
înscris din orice poziţia, au
făcut spectacol pe gheaţă şi
şi-au mulţumit fanii prezenţi
în tribune. S-a terminat 12-4
pentru Corona Wolves Braşov
care astfel a mai acumulat
şase puncte, trei în Liga Mol

şi trei în campionatul intern.
Pentru Corona au punctat
Otto Biro, Zsombor Balazs şi
Nagy Csaba de câte două ori,
Daniel Trancă, Rory Rawlik,
Arpad Mihaly, Zsolt Molnar,
Roberto Gliga şi Tomas
Klempa câte un gol fiecare.

„Oboseala şi-a spus cuvântul”
Tehnicianul secund al for-

maţiei oaspete, Marius Tran-
dafir, a declarat la finalul
jocului că diferenţa de pe ta-
belă nu este una reală şi că
echipa sa este foarte obosită.
„După a doua jumătate a re-
prizei secunde şi-a pus am-
prenta oboseala celor şapte
meciuri disputate în opt zile.
Vom merge acasă, vom ana-
liza această situaţie şi ne vom
pregăti pentru următoarele
meciuri. Diferenţa de scor
nu este reală, se va vedea
asta în următoarele meciuri
pe care le vom disputa”, a
spus Marius Trandafir. 

„Ceea ce am apreciat foar-
te mult în această seară, a
fost devotamentul şi atitudi-
nea jucătorilor mei care nu
s-au panicat deloc, au jucat
foarte calm şi pozitiv. Mi-a
plăcut că mulţi dintre jucă-
tori au înscris. Poate că ju-
cătorii Galaţiului au fost
obosiţi după meciurile multe
jucate în ultima perioadă,
dar eu tot îmi voi asuma me-
ritul acestei victorii. Am jucat
simplu, am şutat pucul spre
poartă şi per total sunt mul-
ţumit”, a declarat şi antrenorul
„lupilor”, Martin Lacroix.

Meciuri de şase puncte
Corona Wolves Braşov a câştigat ambele jocuri
disputate la patinoarul olimpic din parcul
Tractorul în compania formaţiei Dunărea Galaţi

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

Olimpic Cetate Râşnov, trupa
condusă de Dan Bona, a obţinut
un rezultat de egalitate în meciul
disputat în deplasare cu formaţia
Avântul Valea Mărului, scor 3-3.
În meciul ce a contat pentru etapa
a 5-a a primei serii a Ligii a treia,

pentru Olimpic Cetate Râşnov au
marcat Haidău, Marian şi Boghior.
În urma acestui rezultat, echipa
antrenată de Dan Bona a acumu-
lat patru puncte în clasament şi
ocupă poziţia a 11-a. AFC Ghim-
bav a stat în această rundă. 

Punct pentru Râşnov

Corona Braşov a suferit prima
înfrângere din acest sezon. Echipa
de sub Tâmpa, lipsită de aportul
unor jucătoare precum Carmen
Cartaş sau Camelia Hotea, s-a în-
clinat la Cisnădie în faţa formaţiei
Măgura cu scorul de 22-26 (11-
15). Fetele pregătite de Mariana
Tîrcă şi Dumitru Berbece au făcut
cel mai slab meci din acest început
de campionat şi au fost nevoite

să se recunoască învinse. Braşo-
vencele au făcut foarte multe gre-
şeli pe faza de atac, au ratat din
situaţii de unu la unu cu portarul
advers, iar apărarea nu a funcţio-
nat.  Pentru Corona au marcat Pri-
copi patru goluri, Mari Neagu,
Mihaela Tivadar, Sorina Tîrcă şi
Mihaela Briscan câte trei, Corban
şi Chiper câte două şi Dincă şi Ciu-
ciulete câte o reuşită fiecare.  

Corona, la prima înfrângere

Olimpia CSU Braşov Vam-
pires a început cu o victorie
noul sezon al Ligii Naţionale
de baschet feminin. Trupa de
sub Tâmpa a câştigat meciul
din prima etapă cu CSM Satu
Mare, cu scorul de 65-58 (22-
10, 15-6, 8-17, 20-25). 

„Olimpicele” au făcut o pri-
mă repriză aproape perfectă
şi au rezolvat meciul după
doar două sferturi. Braşoven-
cele au avut o cădere în sfer-
tul  t re i ,  moment  în  care
baschetbalistele de la Satu Mare
au redus din handicap şi  s-au
apropiat ameninţător de Pesovic
şi compania. Până la urmă trupa
condusă de Dan Calancea, Nenad
Marinkovic şi Miruna Crasnic a
reuşit să se impună cu scorul de
65-58. Pentru Olimpia CSU Braşov
Vampires au marcat: Pesovic 18
puncte şi cinci pase decisive, Hig-
gins 14 puncte şi 11 recuperări,
Houser 12 puncte şi 5 pase deci-
sive, Webb 10, Crăciun 6, Ghizilă
3 şi Dora Ardelean două puncte. 

„În repriza a doua am căzut fi-
zic, lucru normal pentru perioada
în care suntem. CSM Satu Mare a

anunţat că se va lupta pentru
«bronz» în acest sezon. Este o
echipă foarte bună, puţine for-
maţii o vor mai învinge. Pentru
prima etapă şi pentru faza în care
ne aflăm din punct de vedere al
pregătirii sunt mulţumit de evo-
luţia fetelor. Cel mai important
este că am câştigat, iar acest suc-
ces ne dă multă încredere pentru
ceea ce va urma”, a spus antre-
norul „olimpicelor” Dan Calan-
cea (foto) .  În  runda a doua a
campionatului, trupa de sub Tâm-
pa va juca în deplasare contra fe-
telor  de  ACS BC S i r ius  Târgu
Mureş. 

Debut perfect pentru
„olimpice”

Cupa României la hochei pe
gheaţă, ediţia 2016 se va disputa
la Braşov. 

Oficialii formaţiei Corona Wol-
ves Braşov au reuşit să obţină un
succes important la federaţie şi
astfel le-au făcut un cadou fru-
mos fanilor de hochei din oraşul

de sub Tâmpa. În urma şedinţei
biroului federal s-a stabilit ca
partidele ce contează pentru
Cupa României să se desfăşoare
între 20 şi 23 decembrie la pati-
noarul olimpic din Braşov, în or-
g a n i z a r e a  c l u b u l u i  C o r o n a
Wolves. 

În etapa a 6-a a Ligii Naţionale
de handbal masculin, CSM Făgăraş
a suferit o nouă înfrângere. Băieţii
conduşi de Dumitru Opriş şi Vasile
Curiţeanu au pierdut jocul dispu-

tat pe teren propriu cu CSM Foc-
şani, scor 23-26 (9-14). CSM Fă-
găraş  ocupă ult imul  loc  în
clasament, fără punct acumulat
până în acest moment.

Cadou de Crăciun

N-au găsit 
drumul spre victorie

.com
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Războiul crâncen pentru putere vi-
zibilă şi putere nevăzută în România
intră în faza „pe rupte şi pe capete spar-
te”. Dacă puterea arogantă, la vedere,
cu prostie şi tupeu, afişată de icşii de
toate mărimile ai zilelor noastre (de la
preşedinţi, premieri, miniştri şi parla-
mentari şi până la baroni regionali şi
locali) se vede, puterea din spatele pu-
terii, nu se „vede”, nu se „aude” şi nu
se „miroase”... Decât atunci când bă-
tălia dintre aceste structuri înalt ma-
fiote scapă chiar de sub controlul
acestora. Şi devine crâncenă! Şi atunci,
dăi ghioage şi măciuci, arde-l la gioale,
cotonogeşte-l, şi pe el, şi pe mă-sa, şi
pe tac’su, şi până pe la mătuşi, unchi
şi veri... La adversarul pentru putere
mă refer, bineînţeles. Şi dânsul adver-
sar ce credeţi că face în acest timp?
Acelaşi lucru, cu clanul celălalt! 

Iată, pe scurt, războiul de până acum
şi culisele lui anterioare în materie de
cotonogeală pentru putere, exprimat
cel mai elocvent prin circuitul bani-
putere-co rupţie-bani. În 2014, Ponta
era dat ca sigur viitorul preşedinte al
României, după „retragerea antones-
ciană” pe motiv de şantaj la nevasta
mituită la Bruxelles... Şi „pac”! Servi-
ciile, fluctuante în materie de stăpâni,
mai mult sau mai puţin vremelnici, îi
suflă pontul, taman de sub nas, cu o
reacţie de masă gonflată pe Facebook
şi preparată pe filierele SIE din Dias-
pora. Cam cum i-au suflat-o şi lui Năs-
tase, cu vreo 10 ani în urmă, pentru
că acesta scăpase de sub controlul aces-
tor servicii (de fapt, structuri mafiote
care au acaparat puterea în interiorul
acestor servicii!), per motiv că ar fi
putut deveni prea puternic şi incontro-
labil. Dacă Năstase a ratat să devină
atotputernic, Băsescu a fost patronul
ideal al sistemului ocult, bazat pe struc-
turile informative corupte. S-a şi au-
toproclamat „Zeus”, apoi a trecut la
tocat adversarii şi fostele slugi mai tu-
peiste. Au rămas cele obediente, care
s-au întrecut să-i lingă chelia, până i-
a dispărut şuviţa. Sigur că e bine că

avem SIE, care se ocupă de spioni şi
contracararea acestora! Trecem cu ve-
derea că se imixtionează în alegeri, pe
faţă, de o parte şi nu echidistant. Sigur
că e bine că avem SRI care strânge in-
formaţii, mai mult sau mai puţin legal,
despre tot ce mişcă în ţara asta, dar
când se face selecţia acestor informaţii,
de către cei care controlează sistemul,
sunt extraşi doar adversarii celor de la
putere şi doar de formă câte un rătăcit
„dintre ai noştri”. Sigur că e bine că
avem DNA, DIICOT şi Parchet, dar
câtă vreme acestea sunt controlate su-
biectiv clientelar doar de o persoană,
două şi executate obedient de o a treia
sau o a patra persoană, nu mai este
tocmai în regulă. 

Sistemul creat şi controlat de Băses-
cu se întoarce acum împotriva lui. I-
au luat fratele, i-au luat apropiata, i-au
luat ginerii, acum au trecut la fete, că
nepoţii sunt prea mici pentru asta. Ce
e urât în chestia asta, nu că nu şi-ar
merita-o cu vârf şi îndesat, este că o
fac fostele lui slugi, care acum slujesc
pe următorul. Băsescu este creaţia ser-
viciilor şi a lui Vasile Blaga. Cum şi
Iohannis, de altfel. Da, Buldogul, dat
acum afară din coteţ, i-a făcut preşe-
dinţi, şi pe Traian, şi pe Klaus. Sigur
că e bine că DNA s-a apucat în sfârşit
să cerceteze circuitul de tip „Caritas”,
bani-putere-corupţie-bani din campa-
niile electorale. În aceste campanii s-
a atins culmea infracţionalităţii şi
criminalităţii organizate din toată is-
toria României! Ca pe vremea fana-
riotă şi a Stambulului. E clar că unul
ca Blaga, una ca Udrea, unul ca Bă-
sescu, unul ca MRU sau unul ca Drag-
nea şi Oprea, au operat cu bani grei,
negri şi murdari. Se putea altfel? Poate
că da, dar nu la noi, în aceste vremuri. 

Noul preşedinte a venit la Cotroceni
cu morgă de alb imaculat, ştaif de ne-
amţ, cinstit şi adept al „lucrului nem-
ţesc bine făcut” şi la început s-a
manifestat, cum l-au învăţat „dresorii”
în rol de „mutulică”. Pe urmă, s-a trezit
berea-n el şi a început să-i fiarbă-n

vintre... L-a dat jos pe adversarul Ponta
cu guvern cu tot, pe o emoţie colectivă,
adusă în stradă şi după aceea şi-a in-
stalat „guvernul meu”. Cu Cioloş, mai
insipid, inodor, incolor decât el însuşi.
Şi-a pus SRI-ul lui în persoana lui Hel-
lvig. Acum are ocazia să-şi pună şi SIE
al lui, după plecarea intempestivă a lui
Ungureanu. Şi PNL-ul lui, după înlă-
turarea lui Blaga şi o să vedeţi, chiar
şi PSD-ul lui... Asta-i puterea când
este lăsată în mâinile unui singur om!
Omul-păpuşă de astă dată. Mâna cu
care a tăiat şi a spânzurat Băsescu se
numeşte DNA şi serviciile secrete.
Mâna aceasta, acum, se doreşte a fi
acum băgată lui Iohannis în buzunar. 

Dar cine crede că un vulpoi bătrân
ca Băsescu sau un buldog tăvălit ca
Blaga se vor lăsa gâtuiţi de o „cucoană”
care, cu toată imaginea pozitivă creată,
se pare că ascunde o... „gaură” de ca-
racter, se înşeală. „Doamna de fier”
se dovedeşte a fi cam de plastic şi s-
ar putea să plesnească precum mate-
rialul din dotare. Recentul scandal cu
doctoratul plagiat, cu petreceri la vie,
alături de Ghiţă şi Ponta sau alte pe-
treceri alături de Oprea şi alţi... incul-
paţi de DNA o degonflează pe Kovesi
ca pe o baloneasă... Sigur că vom vedea
şi filme de Oscar mioritic, cu actori
cunoscuţi din politică şi afaceri. S-ar
putea să vedem şi popor în stradă apă-
rând cuceririle revoluţionare ale DNA.
Dar când microfoanele din strugurii
lui Ghiţă au început să vorbească şi
vor arăta şi partea goală a situaţiei, iar
„ploşniţele şi gărăgăriţele” puse ilegal
de un procuror în tricoul fostului iubit
al fiicei fostului preşedinte vor cădea
pe jos, făcând rânduri rânduri, să le
vadă toată lumea, spectacolul ne va
arăta încă o dată în ce teatru absurd
trăim. Nu vă înghesuiţi la marea ma-
nipulare care urmează şi la „gladiatorii”
care se vor sfâşia în direct, sunt locuri
pentru fiecare dintre noi... Măcar să
ne distrăm, dacă tot suntem supăraţi
şi săraci!

Ion Mânzală 

Berbec
(21.03 – 19.04) 
Iubire. Decideţi că aveţi nevoie de
consiliere (partenerul vă „demolea-
ză” speranţele). 
Sănătate. Stare de sănătate bună,
pentru cei ce nu suferă de reumatism.
Bani. Aveţi impresia că faceţi eco-
nomii, dar în realitate nu puteţi re-
zista tentaţiilor.
Taur (20.04 – 20.05)
Iubire. Lipsa de înţelegere a persoa-
nei iubite este doar aparentă.
Sănătate. Sensibilitate emoţională,
posibile probleme intestinale şi stres.
Bani. Pot apărea mici stipendii şi ca-
douri ori promisiuni ferme din partea
şefilor. 
Gemeni (21.05 – 21.06)
Iubire. Nativii foarte tineri atrag aten-
ţia unor parteneri periculoşi prin ge-
lozie.
Sănătate. Stare de sănătate bună,
cu probleme reumatismale pentru
nativii maturi. 
Bani. Aveţi noroc şi beneficiaţi de fi-
nanţe bune, fără foarte multă muncă
ori stres.
Rac (22.06 – 22.07)
Iubire. Unii nativi se decid să plece
în străinătate pentru a ieşi din în-
curcăturile amoroase.
Sănătate. Vă simţiţi ca şi cum v-aţi
fi născut a doua oară şi aveţi impresia
că puteţi realiza orice.
Bani. Faceţi economii, însă relaţiile
familiale devin dificile. În plus, sunteţi
în pericol să faceţi investiţii neinspi-
rate.
Leu (23.07 – 22.08)
Iubire. Majoritatea vor lua decizii
originale, referitoare la relaţiile lor
amoroase.
Sănătate. Sensibilitatea emoţională
e la ordinea zilei, la fel ca pericolul
de pneumonie. 
Bani. Tinerii suportă de la părinţi
„penalizări” financiare, iar maturii
scutură portofelele.

Fecioară (23.08 – 22.09)
Iubire. Vă lăsaţi în voia partenerului
de cuplu. Geloşi, renunţaţi la rela-
ţiile care nu presupun fidelitate.
Sănătate. Sunteţi în pericol să fa-

ceţi pusee reumatismale.
Bani. Banii se „scurg” ca nisipul printre
degete. Sunteţi obsedaţi de economii.
Balanţă (23.09 – 23.10)
Iubire. Călătoriile planificate sunt
amânate din cauza atitudinii per-
soanei iubite.
Sănătate. Tensiunile psihice scot la
iveală tot ce e mai fragil în dv.
Bani. Situaţia financiară e atât de
stresantă, încât nu mai aveţi răbdare
cu nimeni. 
Scorpion (24.10 – 22.11)
Iubire. Lipsiţi de optimism, veţi relua
relaţiile amoroase. 
Sănătate. Nu vă odihniţi destul şi
nici nu respectaţi dieta alimentară. 
Bani. Primiţi garanţiile amicilor ca
pe o favoare (vi se reproşează că sun-
teţi modeşti).
Săgetător (23.11 – 21.12)
Iubire. Sunteţi îndrăgostiţi de o per-
soană mult prea serioasă.
Sănătate. Nu vreţi să luaţi concediu,
deşi aţi acumulat mult stres. 
Bani. Situaţia financiară e înfloritoare
şi vă depăşeşte aşteptările. 
Capricorn (22.12 – 20.01)
Iubire. Nu renunţaţi la prieteniile
amoroase dubioase. 
Sănătate. Starea de sănătate poate
deveni instabilă şi din cauza oboselii. 
Bani. Primiţi mulţi bani, însă aveţi
din păcate datorii de „onoare” pe la
amici.
Vărsător (21.01 – 19.02)
Iubire. Relaţii amoroase amicale, cu
întâlniri surprinzătoare. 
Sănătate. Plini de energie, faceţi
eforturi ce vă pot pune la pat.
Bani. Actuala postură vi se pare în-
robitoare, aducătoare de cheltuieli.
Peşti (20.02 – 20.03)
Iubire. Nu vă place să vă divulgaţi
secretele amoroase şi nu lăsaţi pe
nimeni să vă „descoasă”.
Sănătate. Unii nativi suportă inter-
venţii chirurgicale, alţii se plâng de
dureri de oase.
Bani. Situaţia financiară este peri-
culoasă pentru cei ce nu vor să pună
bani deoparte. 

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

7 6 4
6 1 8 2

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

4 8 7 1 5
8 1 7 5
3 6

7 6 5

ZODIAC

Tableta de cap
De la tricoul cu „gărgăriţe” al iubitului Ioanei Băsescu
la strugurii „Philips” din podgoria lui Ghiţă...

.com

Românii  cheltuiesc
anual 4,2 miliarde lei
pe generice şi 9,8 mi-
liarde lei pe originale.
Conform unui Ordin al
Ministrului Sănătăţii
emis în perioada fostei
guvernări PSD, înce-
pând cu 1 iulie 2016,
ar fi trebuit să intre în
vigoare o reglementa-
re privind alinierea
preţurilor medicamen-
telor originale, la pre-
ţul medicamentelor
generice echivalente. 

Prin această măsură, pre-
ţul medicamentelor originale

care îşi pierd patentul ar tre-
bui să scadă cu 35%. Guver-
nul Cioloş a amânat deja în
iunie o decizie care ar fi ief-
tinit cu 35% medicamente
importante pentru zeci de
mii de bolnavi. Ministrul Să-

nătăţii intenţionează să amâ-
ne din nou decizia. Pentru
românii care plătesc taxe şi
impozite, înseamnă 400 MI-
LIOANE EURO în plus din
bugetul CNAS. Adică peste
20 de euro din buzunarul fie-
cărui român.

„Cel care pierde este pacien-
tul român care a scos din bu-
zunar diferenţa de 35% dintre
medicamentele originale fără
patent ce i-au fost prescrise de
către medic – el neavând com-
petenţa medicală de «opta»
pentru un alt produs. Un alt
pierzător este statul român
care «compensează» preţuri
mai mari la medicamentele

originale. Pentru a le impune
guvernanţilor să scadă preţul
la medicamente, PSD a lansat
o petiţie online prin care ce-
rem ca pacienţii români să fie
respectaţi, să aibă acces la me-
dicamente cu un preţ corect.
Dacă preţurile nu vor scădea,
România ar continua să ră-
mână o piaţă nereglementată,
în care marii producători fac
jocurile. Ţara cu cele mai mici
salarii din Uniunea Europea-
nă, ar continua să plătească
preţuri uriaşe pentru medica-
mente importante pentru pa-
cienţi. Trebuie să acţionăm!
ACUM!” declară preşedintele
PSD Braşov, Marius Dunca. 

Preţul medicamentelor trebuie să scadă cu 35%

Marius Dunca
preşedintele PSD Braşov
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Maria Magdalena Dumitru
are 75 de ani. Este sora lui Cor-
neliu Vadim Tudor. Locuieşte
în Bran de 17 ani, aici unde tri-
bunul a cumpărat pământ şi a
ridicat două case: una pentru el
şi familia lui şi o altă casă pentru
sora lui, Magdalena Dumitru.
Zilele acestea femeia a aflat că
va pierde totul: casa în care Va-
dim îşi petrecea vacanţele dar
şi casa ei pentru care a muncit
ani de zile. Samson Lidia, o alta
soră mai mică de-a lor s-a ho-
tărât să scoată totul la vânzare. 

„Casa asta este luată pe nu-
mele ei, căci fratele meu  (nr.

Vadim Tudor) avea imunita-
tea luată, avea procese şi ea
fiind directoare la ziar, i-a zis
ia-o pe numele tău că tu nu ai
copii, nu ai nimic şi o rezolvăm
cumva. Şi ea acum, după
moartea lui s-a ridicat că vrea
să vândă. Asta este iubirea de
bani la sfârşitul vremurilor”,
a declarat pentru BraşovTV
Maria Magdalena Dumitru -
sora lui Corneliu Vadim Tudor.
Până acum niciun expert nu a
evaluat casa familiei Vadim,
însă obiectele de artă din inte-
rior şi istoria casei ridică preţul
proprietăţii. Magda, aşa cum îi
spunea Vadim Tudor se gân-
deşte cu groază la ziua când va
trebui să părăsească locuinţa.
Spune că îi va fi greu să se des-
partă de casa şi locurile în care
a trăit alături de fratele ei. „O
să facă Domnul dreptate. Eu
mă aşez înaintea lui Dumne-

zeu şi Dumnezeu va lucra. În
ce stadiu este procesul acuma?
Nu este proces. Ea mi-a zis să
eliberez locuinţa şi a anunţat
la Zărneşti să vină executorul.
Nu a venit încă. O să vorbesc
cu el şi o să fixeze o dată”, a
mai declarat Maria Magdalena
Dumitru. Singura alinare pe
care o mai are după moartea
tribunului sunt câinii pe care
Corneliu Vadim i-a adunat de
pe stradă şi i-a îngrijit. Are un
venit de 1.200 de lei, pensia şi
spune că lunar primeşte de la
soţia lui Vadim bani pentru a
putea să plătească întreţinerea
caselor. Femeia nu se plânge.
Nici măcar vecinii nu ştiu că
proprietatea din Bran va fi vân-
dută. Încearcă să trăiască de pe
o zi pe alta cu speranţa că
Dumnezeu va face dreptate
într-o bună zi. 

Paula Păduraru

LUNI
07:00 RETROSPECTIVA SAPTAMANII
07:30 BOX OFFICE
08:00 08:30 MUSIC NEWS
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
15:30 ZODIAC
16:30 TE VEDE BRASOVUL (R)
18:00 STIRI
18:30 iSPORT

19:00 STIRI FAGARAS
19:30 FAGARASUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 STIRI
20:30 BRASOVUL ACTUAL

21:00 STIRI
21:30 iSPORT  (R)
22:00 STIRI 
22:30 BRASOVUL ACTUAL (R)
23:00 STIRI
23:30 STIRI FAGARAS
00:00 FAGARASUL TVD
00:30 iSPORT (R)
01:00 STIRI
01:30 VALEA PRAHOVEI TV

MARŢI
07:00 STIRI
07:30 BRASOVUL ACTUAL (R)
08:00 iSPORT (R)
08:30 STIRI
09:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 STIRI FAGARAS
12:30 FAGARASUL TVD
13:00 STIRI
13:30 BRASOVUL ACTUAL
14:00 TORTUL DE CIOCOLATA
15:00 SPORT
15:30 MUSIC NEWS
16:00 BOX OFFICE
16:30 BRASOVUL ACTUAL (R)
17:00 ZODIAC
18:00 STIRI
18:30 BRASOVUL IN DIRECT

19:00 STIRI FAGARAS
19:30 FAGARASUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 STIRI
20:30 BRASOVUL ACTUAL
21:00 STIRI
21:30 BRASOVUL IN DIRECT (R)
22:00 STIRI 
22:30 BRASOVUL ACTUAL (R)
23:00 STIRI
23:30 STIRI FAGARAS
00:00 FAGARASUL TVD
00:30 BRASOVUL IN DIRECT (R)
01:00 STIRI
01:30 BRASOVUL ACTUAL (R)
02:00 VALEA PRAHOVEI TV

MIERCURI
07:00 STIRI

07:30 BRASOVUL ACTUAL (R)
08:00 BRASOVUL IN DIRECT (R)
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 STIRI FAGARAS
12:30 FAGARASUL TVD
13:00 STIRI
13:30 BRASOVUL ACTUAL (R)
14:00 VALEA PRAHOVEI TV
16:30 TE VEDE BRASOVUL (R)
18:00 STIRI
18:30 iSPORT (R)
19:00 STIRI FAGARAS
19:30 FAGARASUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”

20:00 STIRI
20:30 BRASOVUL ACTUAL
21:00 STIRI
21:30 MUSIC NEWS
22:00 STIRI 
22:30 BRASOVUL ACTUAL (R)
23:00 STIRI
23:30 STIRI FAGARAS
00:00 FAGARASUL TVD
00:30 VALEA PRAHOVEI TV

JOI
07:00 STIRI
07:30 BRASOVUL ACTUAL (R)
08:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 STIRI FAGARAS
12:30 FAGARASUL TVD
13:00 STIRI
13:30 BRASOVUL ACTUAL (R)
14:00 VALEA PRAHOVEI TV
16:00 iSPORT (R)
16:30 BRASOVUL IN DIRECT (R)
17:00 TORTUL DE CIOCOLATA
18:00 STIRI
18:30 EXCLUSIV

19:00 STIRI FAGARAS
19:30 FAGARASUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 STIRI
20:30 BRASOVUL ACTUAL
21:00 STIRI
21:30 EXCLUSIV (R)
22:00 STIRI 
22:30 BRASOVUL ACTUAL (R)
23:00 STIRI
23:30 STIRI FAGARAS
00:00 FAGARASUL TVD
00:30 EXCLUSIV (R)
01:00 VALEA PRAHOVEI TV

VINERI
07:00 STIRI
07:30 BRASOVUL ACTUAL (R)
08:00 EXCLUSIV (R)
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 STIRI FAGARAS
12:30 FAGARASUL TVD
13:00 STIRI
13:30 BRASOVUL ACTUAL (R)
14:00 EXCLUSIV (R)
14:30 BRASOVUL IN DIRECT (R)
15:00 VALEA PRAHOVEI TV
16:00 MUSIC NEWS
16:30 EXCLUSIV (R)
17:00 ZODIAC
18:00 STIRI
18:30 POLITICA LA RASCRUCE

19:00 STIRI FAGARAS
19:30 FAGARASUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 STIRI
20:30 BOX OFFICE
21:00 STIRI
21:30 POLITICALA RASCRUCE (R)
22:00 STIRI 
22:30 MUSIC NEWS
23:00 STIRI
23:30 STIRI FAGARAS
00:00 FAGARASUL TVD
00:30 VALEA PRAHOVEI TV

SÂMBĂTĂ
09:00 RETROSPECTIVA FAGARAS
09:30 STIRI
10:00 POLITICA LA RASCRUCE (R)
10:30 MUSIC NEWS
11:00 TORTUL DE CIOCOLATA
12:00 BOX OFFICE
12:30 VALEA PRAHOVEI TV 

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

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

19:00 RETROSPECTIVA 
SAPTAMANII 

19:30 MUSIC NEWS
20:00 RETROSPECTIVA 

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

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

DUMINICĂ
08:00 RETROSPECTIVA 

SAPTAMANII
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
10:00 BOX OFFICE
10:30 MUSIC NEWS
11:00 RETROSPECTIVA 

„5 MINUTE DE POVESTE” 
11:30 TE VEDE BRASOVUL

13:00 TORTUL DE CIOCOLATA
14:00 MUSIC NEWS
14:30 RETROSPECTIVA 

SAPTAMANII
15:00 BOX OFFICE
15:30 RETROSPECTIVA FAGARAS
16:00 VALEA PRAHOVEI TV
17:30 MUSIC NEWS
18:00 BOX OFFICE
18:30 ZODIAC
19:30 RETROSPECTIVA 

SAPTAMANII 
20:00 POLITICA LA RASCRUCE (R)
20:30 MUSIC NEWS
21:00 BOX OFFICE 
21:30 TE VEDE BRASOVUL (R)
23:00 EXCLUSIV (R)
23:30 POLITICA LA RASCRUCE (R)
00:00 VALEA PRAHOVEI TV 

Producţiile Braşov TV, pe frecvenţa Mix 2PROGRAM Braşov TV

Exclusiv: Averea lui Corneliu Vadim Tudor
din Bran, pe cale să fie pierdută
Pământul şi cele două case ridicate prin munca lui
şi a surorii lui, Magdalena, vor fi scoase la vânzare

.com


