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Stenturi de ultimă generaţie
pentru pacienţii din Braşov
Echipa de cardiologi de la Spitalul Judeţean condusă de medicul Florin Orţan realizează
pentru pacienţii din sistemul medical de stat operaţii care până acum se realizau la privat

Pacienţii sistemului medical de stat din România, şi
anume cei cu boli cardiovasculare au fost supuşi unor
operaţii care până acum se realizau cel mai frecvent în
mediul privat. La Spitalul Judeţean Braşov s-au aplicat,
unor pacienţi, stenturi bioresolvabile.
Este vorba despre un implant care se dizolvă singur
în termen de trei ani de la intervenţie. Acum, pacienţii
cu boli cardiovasculare pot beneficia de intervenţii chirurgicale de ultimă generaţie. Echipa de medici cardiologi
de la Spitalul judeţean Braşov a reuşit, cu succes, să implanteze aceste stenturi de ultimă generaţie. Această in-

TIRAJUL EDIŢIEI:

15.000

Coadă la
informaţie
Braşovenii vor să fie bine informaţi!
Săptămânalul gratuit BraşovTV.com este sursa de
informaţii pentru mii de braşoveni care în fiecare
luni dimineaţă aşteaptă cu nerăbdare, la propriu, să
ajungă ziarul gratuit în mâinile lor.++++pag. 7

tervenţie era însă întâlnită frecvent în spitalele private.
„Este vorba despre nişte dispozitive care se implantează în muşchiul inimii şi care restabilesc fluxul de
sânge înspre muşchiul inimii, dar au o caracteristică
revoluţionară, sunt dintr-un material plastic, care în
trei ani de zile dispar. Aceste tehnologii sunt viitorul
revascularizării prin implantare de stenturi, de fapt
este vorba despre nişte stenturi care în trei ani se dizolvă”, a declarat medicul Florin Orţan, şeful Secţiei
de Cardiologie din Spitalul Judeţean Braşov.
continuare în pag 03

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

.com

2 ECONOMIC
Start pentru „Casa Verde”
Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov primeşte cereri pentru „Casa verde”. Fondurile alocate
judeţului depăşesc 1.5 milioane
de lei.
Cererile vor fi aprobate doar în
limita bugetului. Braşovenii - persoane fizice - care vor să obţină
bani pentru „Casa Verde” îşi pot
depune la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului din str. Politehnicii nr. 3 cererile de finanţare,

în vederea instalării panourilor
solare sau a pompelor de căldură.
Cuantumul finanţării, criteriile
de eligibilitate ale solicitantului,
conţinutul dosarului, precum şi
alte informaţii cu privire la derularea programului se găsesc în
Ghidul de finanţare postat pe pagina web a Administraţiei Fondului pentru Mediu: www.afm.ro
- programul Casa Verde Clasic persoane fizice.
R.I.

PRIMA CASĂ:
Suplimentare insuficientă?
5.500 de români ar putea beneficia de suplimentarea plafonului de garanţii pentru
programul de creditare Prima
Casă. Banii vor fi suficienţi însă
doar pentru o lună. Banii vor ajunge pentru circa 5.500 de români,
la valoarea medie a împrumuturilor acordate în ultimele luni.
Prin această nouă suplimentare, a doua din acest an, valoarea
finanţărilor acordate prin acest

program va ajunge aproape de
nivelul de anul trecut, adică circa
1,2 mld. euro împărţite la 30.000
de credite.
Dacă ne bazăm pe ritmul zilnic
în care Fondul Naţional de Garantare a aprobat dosare după intrarea în vigoare a legii dării în plată,
când băncile au întins la maxim
garanţiile de stat, atunci noile
fonduri s-ar epuiza în circa o lună.
R.I.

Maşinile fără RCA, inspecţie
tehnică sau impozit plătit vor
fi ridicate după doar 2 luni
Totul face dintr-o propunere legislativă ce va intra în curând în
dezbatere. Toate maşinile parcate
pe domeniul public şi cu inspecţia
tehnică expirată, precum şi cele
neasigurate sau pentru care nu au
fost achitate taxe şi impozite vor

fi ridicate de primării după doar
două luni de la data la care au fost
găsite şi considerate astfel abandonate, în loc de 1 an cât prevede
în acest moment legea. Modificările vor intra în dezbaterea Parlamentului în această toamnă. R.I.

RAR măsoară noxele în trafic
Registrul Auto Român cumpără
un echipament special care va măsura noxele emise de maşini iar
acest lucru se va întâmpla chiar în
trafic. Procesul de achiziţie publică
a fost lansat la sfârşitul lunii trecute.
Achiziţia vine la un an după izbucnirea scandalului Diesel Gate. Registrul Auto Român a lansat un
proces de achiziţie a unui echipament portabil de măsurare a emisiilor poluante, valoarea fiind

estimată la 1,62 milioane lei fără
TVA. Echipamentul va permite prelevarea şi analizarea unor mostre
din gazele emise în mers, în condiţii
reale de trafic, pentru toate tipurile
de maşini. Potrivit experţilor, utilizarea de echipamente precum cel
care urmează să intre în dotarea
Registrului Auto Român fac imposibilă trucarea testelor, pentru că
sunt măsurate emisiile efective în
condiţii de trafic real.
R.I.

O idee de afacere auto
Deşi a lăsat Braşovul cu ani în
urmă şi s-a mutat în diaspora cu
întreaga familie, acum vrea să se
întoarcă acasă şi să lanseze o idee
de afacere auto, care poate ajuta
orice familie cu venituri medii sau
mici. Este vorba de domnul Nicu
Savu (foto), un braşovean mutat
în Italia din anul 2008, care vrea
să se întoarcă pe plaiurile natale,
cu o idee inovatoare şi care, spune
el, poate ajuta orice familie care
îşi doreşte şi nu îşi permite să investească într-o maşină nouă.
„Este vorba de o companie multinaţională, un holding care are un
proiect pentru familie şi pentru siguranţa acesteia, atât pe plan social,
cât şi pe plan economic. Acesta poate
fi un mare sprijin pentru familiile cu
venituri mici şi medii din România,

care doresc o maşină nouă la fiecare
doi ani şi cu costuri lunare 0.” – ne-a
declarat domnul Nicu Savu.
Mai mult decât atât, domnul
Nicu Savu este dispus să împărtăşească detalii oricui doreşte să afle
despre acest concept. Cei interesaţi
pot trimite un e-mail cu subiectul
INFO la adresa info.autosenzapensieri@gmail.com
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Spania va avea primul elicopter
fabricat integral la Ghimbav
Spania a cumpărat primul elicopter H215. Aparatul de zbor va fi produs
integral în fabrica de la
Ghimbav, şi va fi disponibil abia în 2018.
Forţele aeriene ale Spaniei
au recepţionat primul elicopter H215, un aparat robust,
de ultimă generaţie, cu o excelentă capabilitate de zbor
şi foarte eficient din punct de

vedere al
costurilor. Aparatul a
fost comandat în
iulie 2016 de
Ministerul
Spaniol al
Apărării,
prin intermediul
Agenţiei
NATO de
Sprijin şi Achi-

ziţii.
Elicopterul urmează
să fie produs

în fabrica de la
Ghimbav. Airbus Helicopters
a inaugurat pe 13 septembrie
2016 noua fabrică de la Braşov, în prezenţa preşedintelui
francez Francois Hollande şi
al premierului Dacian Cioloş.
Primul H215 fabricat 100%
în România ar putea ieşi de
pe linia finală de asamblare
în 2018.
R.I.

Braşovenii au plătit taxe şi impozite
în valoare de 170 de milioane de lei
Direcţia Fiscală Braşov a
încasat de la contribuabili,
până la sfârşitul lunii septembrie, impozite locale în
valoare de peste 170 de milioane de lei.
Din 1 octombrie, contribuabilii plătesc majorări de
întârziere de 1% pe lună.

De la persoanele fizice
s-au încasat impozite pe clădiri în valoare de aproape
17 milioane de lei, impozite
pe terenuri în valoare de 4,5
milioane de lei şi impozite
auto în valoare de 10 milioane de lei. Pe de altă parte,
de la persoanele juridice

s-au încasat impozite pe clădiri în valoare de 65 de milioane de lei, impozite pe
terenuri de 6 milioane de lei
şi impozite auto în valoare
de 7 milioane de lei.
30 septembrie 2016 a fost
ultima zi în care contribuabilii braşoveni au mai putut

plăti impozitele pentru clădirile, terenurile şi autoturismele pe care le deţin fără
penalităţi.
Din 1 octombrie, contribuabilii plătesc majorări de
întârziere de 1% pe lună sau
fracţiune de lună.
R.I.

Braşovul are cea mai mică diferenţă de preţ
între locuinţele din centru şi cele de la periferie
La Braşov se înregistrează
cea mai mică diferenţă de
preţ între locuinţele din centru şi cele de la periferie.
Pentru un apartament cu
două camere, diferenţa ajunge la 5 mii de euro. Potrivit
unei analize de specialitate,

în oraşul nostru se înregistrează cea mai mică diferenţă de preţ între proprietăţile
imobiliare situate în zona
centrală şi cele aflate la periferie. Această diferenţă
este de doar 5.000 de euro.
De exemplu un apartament

din centru costă 55.000 de
euro, în vreme ce, în zona
semicentrală, o locuinţă similară ajunge la o medie de
51.900 de euro.
Nu în ultimul rând, în cartierele periferice, valoarea
medie de listare a unei uni-

tăţi bicamerale ajunge la
50.200 de euro.
Diferenţa între o locuinţă
situată central şi una de la
periferie se situează între
5.000 euro în Braşov şi peste
20.000 euro în Bucureşti.
R.I.

Popririle Fiscului pe conturile bancare se vor executa mai repede
Cel puţin asta îşi doreşte
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală care vrea să
introducă un sistem electronic prin care să lucreze direct cu băncile pentru
popriri pe conturile celor cu
datorii la fisc.

Acum, Fiscul blochează
toate conturile de la toate
băncile pentru cel puţin 10
zile şi ia banii aflaţi în acestea, chiar dacă datoria este
mai mică decât suma aflată
în conturi. Practic, dacă poprirea este pentru 1.000 de

lei, fiecare bancă la care
există conturi va vira suma
către bugetul de stat, pentru
că nu există o comunicare
între bănci.
După ce sistemul electronic va fi pus în funcţiune, lucrurile se vor simplifica.

Instituţia ar urma să realizeze o aplicaţie electronică, fiind, de asemenea, nevoie de
spaţii pe servere.
Deocamdată, sunt discuţii
asupra cadrului funcţionării
acestui sistem.
R.I.

Hotelurile la control

Preţ final pentru RCA

După agenţiile de turism,
hotelurile şi restaurante
sunt acum în vizorul autorităţilor. Federaţia Patronatelor din turism a cerut de
la ANT o listă completă cu
toate hotelurile şi restaurantele care sunt acest moment pe piaţă.
Federaţia Patronatelor din
Turismul Românesc cere
Autorităţii Naţionale pentru
Turism să continue „acţiunea de curăţare a pieţei de
turism" şi cu hotelurile şi

Noile tarife maximale pentru poliţele RCA vor fi stabilite până pe 19 octombrie.
Acestea vor fi adoptate prin
hotărâre de guvern, urmând
ca apoi să fie făcute publice.
Autoritatea de Supraveghere
Financiară a anunţat, miercuri, că va stabili tarifele de
primă maxime pentru asigurările de răspundere civilă
auto, pe categorii de vehicule,
până pe 19 octombrie 2016.
În urma propunerilor primite
în cadrul procedurilor de

restaurantele. În opinia federaţiei, este nevoie de o listă
completă cu hotelurile, unde
să apară nu doar clasificarea,
ci şi societatea de care aparţine unitatea şi de unde turistul să poată afla daca
respectiva structură este sau
nu sezonieră.
O astfel de listă este utilă
şi în cazul restaurantelor, de
unde atât clienţii, cât şi partenerii, să poată afla toate
informaţiile de care au nevoie.
R.I.

consultare publică, ASF a eliminat unul dintre coeficienţii
de calcul şi a definit o încărcare de siguranţă care să asigure acoperirea cheltuielilor
cu daunele cu o probabilitate
de cel puţin 95%.
De asemenea, rata cheltuielilor va include şi costul capitalului. Noua metodologie
de calcul pentru tarifele
RCA se va aplica pe baza de
date solicitate de la toate societăţile de asigurări.
R.I.

.com
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Stenturi de ultimă generaţie
pentru pacienţii din Braşov
Echipa de cardiologi de la Spitalul Judeţean condusă de medicul Florin Orţan realizează
pentru pacienţii din sistemul medical de stat operaţii care până acum se realizau la privat
continuare din pag. 1
Primul pacient a fost operat
pe 30 septembrie, la Braşov,
iar deja a fost externat. De altfel acesta este unul dintre marile beneficii ale acestei tehnologii.
Cel de al doilea pacient a
fost operat luni, pe 3 octombrie, iar în prezent el se simte
foarte bine.
„Am ales Braşovul cu încredere. Am încredere în
echipa de medici de aici, nu
ştiu cum e în altă parte pentru că am venit direct aici.
Mă simt foarte bine după
operaţie, asta după ce mi sau implantat două stenturi”,
a declarat unul dintre pacienţi
operaţi la Spitalul clinic Judeţean de Urgenţă Braşov.
Un astfel de stent biorezolvabil costă aproximativ 1.000
de euro. Pacienţii care vor beneficia de o astfel de inter-

nanţării primite pentru cazurile rezolvate. „În ultimii doi
ani acest centru a lucrat din
ce în ce mai mult, ca volum,
astfel încât finanţarea a
crescut de la o lună la alta.
Dacă la început primeam o
finanţare de 100.000 de lei
pe lună, acum, în septembrie

În prezent din echipa cardio intervenţională fac parte
3 medici. Ar mai fi nevoie
de încă un medic specialist.
Chiar şi aşa, în secţia de la
Braşov se realizează în medie de 180 de internări pe
lună.
Răzvan Iancu

dr. FLORIN ORŢAN

Şef Secţie Cardiologie SCJU Braşov
venţie chirurgicală, în sistemul public de sănătate, trebuie să ştie că stenturile sunt
gratuite. Toate costurile sunt
decontate de către CAS. Principalul criteriu de selecţie a
beneficiarilor acestei tehnologii este vârsta. Vor primi un
astfel de stent pacienţii care

au mai puţin de 55 de ani, potrivit dr. Orţan.

Încă zece stenturi
Spitalul mai poate asigura
încă 10 astfel de stenturi în
perioada următoare. Achiziţia
acestor dispozitive a fost posibilă o dată cu creşterea fi-

Portativul cu steluţe, la Râşnov

Festivalurile pentru copii
au devenit deja o tradiţie în
judeţul Braşov. De această
dată micuţii şi-au prezentat
talentele pe scena cinematografului de la Râşnov.
„Portativul cu steluţe” a
adunat zeci de copii talentaţi din întreaga ţară. Juriul
a trebuit să stabilească, în
weekendul ce tocmai s-a

a fost 400.000 de lei. În fiecare lună avem 170-180 de
internări. Avem 15 paturi.
Media de stentări este de 100
pe lună, dintre care 35-40
sunt urgenţe. În septembrie
am avut 120 de stentări cu
stenturi obişnuite”, explică
dr. Orţan.

încheiat, cine va cuceri marele trofeu de la această
ediţie. Printre copiii care
au urcat pe scenă s-au aflat
şi câteva nume mari ale
scenei româneşti. De exemplu, printre alţii, în juriu sau regăsit Aurelian Temişan, Alexandra Ionescu sau
celebrul compozitor Mihai
Alexandru.

„Este o onoare pentru
mine să particip la astfel
de evenimente. Aceste festivaluri sunt ca o rampă
de lansare pentru micile
talente. Mă bucură faptul
că de la ediţie la ediţie
sunt tot mai mulţi participanţi şi tot mai talentaţi”,
a declarat pentru BraşovTV.com, Aurelian Te-

mişan. De asemenea din
juriul festivalului a făcut
parte şi managerul Braşov
TV Nadia Râncu.
„Portativul cu steluţe” a
fost împărţit pe mai multe
secţiuni. Copiii au urcat pe
scenă în funcţie de vârstă,
iar festivalul a durat până
seara târziu.
Răzvan Iancu

La mulţi ani, Coco!

Compozitorul braşovean
Adrian Coco Tinca şi-a serbat, la finele săptămânii trecute, ziua de naştere. Cum
altfel decât pe scenă, cu chitara.
Braşov TV i-a pregătit o
surpriză interpretului de muzică rock, chiar în ziua aniversării: un tort preparat din
cea mai gustoasă ciocolată.

„Este, într-adevăr, o mare
surpriză pentru mine şi mă
bucur să vă am alături în
această zi.” a spus, vizibil
emoţionat, Coco. El le-a
mulţumit tuturor membrilor
echipei Braşov TV şi le-a
promis braşovenilor că va
încerca să stea cât mai mult
pe scenă, cu muzică de cea
mai bună calitate. ::A.V.

.com
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Sfatul optometristului

Când ştim că este timpul
pentru ochelarii de citit?
De obicei nevoia ochelariilor
de citit apare în jurul vârstei
de 40 de ani, atunci când vederea devine înceţoşată în
timpul cititului sau la folosirea
calculatorului. Această problemă este presbiopia, o cauză comună a slăbirii vederii
pe măsură ce oamenii avensează în vârstă.

• Nevoia de a îndepărta obiectele
la lungimea mâinii pentru a le
putea vedea clar
• Dificultatea de a vedea obiectele apropiate
• Vederea înceţoşată în timpul cititului

• Oboseala oculară, somnolenţă
atunci când se desfăşoară activităţi ce implică detalii fine, ca
de exemplu cusutul, scrisul sau
lucrul la computer
• Dureri frecvente
de cap

În mod normal, ochii noştri pot
focaliza detaliile fine datorită flexibilităţii cristalinului (lentila ochiului). Cu timpul, ochii îşi pierd
această flexibilitate, făcând greoaie
focalizarea corectă a detaliilor fine
ale obiectelor ţinute la o distanţă
mică. Este o componentă firească
a procesului de îmbătrânire, şi afectează pe toată lumea.

Vederea înceţoşată şi celelalte
semne ale presbiopiei
Specialiştii au identificat anumite
semne clare ale presbiopiei, şi anume:

Best Optic BLUE Centrul Civic

Best Optic RED Vlahuţă

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

Sfatul psihologului
rată una din cele mai
serioase probleme de
sănătate publică. În
ţara noastră, la fiecare patru ore se
întâmplă un viol.
Aceasta este o statistică oficială, pe
cât de incredibilă,
pe atât de revoltătoare şi dramatică.
Abuzul sexual
poate fi corelat cu
psiholog-psihoterapeut adlerian, autonom
o paletă bogată de
Specialist în psihoterapie şi consiliere psihologică
alţi factori: drogupentru copii, adolescenţi şi părinţi
rile, alcoolul, antuTelefon 0745.356.801
rajul, sărăcia, lipsa
camibolocan@gmail.com
u nui job , mul t
timp pe care o perBun găsit! Filosofia „nouă soană îl are la dispoziţie şi
nu ni se poate întâmpla” nu gîndurile care hoinăresc fără
se poate aplica în cazul dra- limită.
Cît priveşte relaţia părinmelor, astfel că atunci cînd
vine vorba de abuz sexual la te–copil, vă invit să acordaţi
copii sau tineri este cu mult o atenţie deosebite comunimai greu să reparăm un rău cării deschise cu copilul dumneavoastră şi să îi vorbiţi
făcut decât să-l prevenim.
Abuzul sexual este o problemă despre limite.
Din observaţiile mele vă
foarte gravă şi care lasă urme pe
termen lung, încît este conside- pot spune că mulţi copii îşi

Camelia Bolocan

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

Pentru a alege perechea corectă de
ochelari de citit este recomandabil să
consultaţi un specialist. Astfel, problema dvs. va fi identificată corect,
deoarece presbiopia poate fi asociată
şi cu alte afecţiuni. Este adevărat că
se pot achiziţiona şi ochelari pentru
citit şi din farmacii
sau drogherii, însă trebuie să ţineţi cont de
faptul că acei ochelari
sunt fabricaţi la o distanţă interpupilară
standard (distanţa
dintre pupilele fiecărui ochi), ceea ce poate conduce în timp la
dureri de cap şi de
discomfort în timpul
cititului.
Este de asemenea
important de ştiut că
majoritatea dintre noi
avem diferenţe în
ceea ce privesc dioptriile dintre cei doi
ochi, iar aspectul

Best Optic RED Uranus

Alina Petric
Optometrist Best Optic
acesta nu se regăseşte în ochelarii
prefabricaţi, de aceea este foarte important să mergeţi la un consult înainte de a lua decizia achiziţionării
unei perechi de ochelari.
Chiar şi cei care au nevoie de
ochelari pentru distanţă au nevoie
la un moment dat de ochelari pentru
citit, iar o soluţie foarte bună pentru
aceştia poate fi o pereche de ochelari
cu lentilă bifocală sau progresivă,
sau se poate opta pentru lentile de
contact.
Aşadar, dacă cititul a devenit o
problemă, şi nu un mijloc de a vă
delecta, nu ezitaţi să mergeţi la un
consult de specialitate pentru a găsi
soluţia individualizată pentru problema dvs.

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

Postura de victimă a agresiunii sexuale
încalcă spaţiul de intimitate:
să le spunem cît putem lăsa
pe cineva să vină înspre noi,
care sunt atingerile sau apropierile potrivite sau să spună
NU atunci cînd se simt inconfortabil cu cineva.
Vă invit să le povestiţi copiilor despre sexualitate, prietenie, cum se pot proteja în
faţa unui abuz sexual, dar şi
cum să-şi exporeze corpul astfel încît să diferenţieze o atingere plăcută de una neplăcută,
după ce vă informaţi din cărţi
sau de la specialişti.

Iată cîţiva paşi prin care
copilul dumneavoastră
poate preveni un abuz:
1. Să spună un NU categoric.
2. Să plece din acel mediu.
3. Să caute, să se adreseze
persoanelor de încredere, părinţilor, profesorului.

Care sunt semnele
după care recunoaştem
un abuz sexual:
Comportamente autodistructive, agresivitate faţă cei

din jur, dificultăţi de adormire, coşmaruri, enurezis
brusc, modificări bruşte în
plan comportamental şi emoţional, note mici la şcoală,
randament scăzut, refuzul de
a merge la şcoală, evită anumite persoane sau îngheaţă
la vederea acestora.

Efectele abuzului sexual
poate fi exprimate prin:
Anxietate de reproducere
şi deteriorare sexuală, se
poate ajunge la isterie şi psihoză, degradarea imaginii de
sine, depresie cu tendinţe suicidare şi comportamente de
automutilare, dificultăţi de
concentrare, dificultăţi de relaxare, frica de a fi pedepsit,
neîncredere cronică în oameni, ostilitate, furie, insomnii,
responsabilitate
tensionată de păstrare a secretului, sentiment de murdărire corporală, sentimente
de culpabilitate, victimizare,
stigmatizare, stimă de sine
scăzută, umilinţă, jenă, izo-

lare, dificultăţi în crearea
unor relaţii sociale normale,
risc mărit de dezvoltare a
unor tulburări psihice.
Adolescenţii victime ale
abuzului sexual sunt mai predispuşi să fugă de acasă, să
aibă conflicte cu profesorii
pe fondul absenteismului
şcolar, iritabilităţii şi a scăderii performanţelor şcolare,
să recurgă la prostituţie, să
consume droguri şi alcool,
să dezvolte bulimie sau anorexie.
Am însă şi o veste bună în
toată această poveste şi anume că psihicul uman se poate
vindeca de orice traumă a suferit într-o anumită perioada
de timp, însă într-un cadru
potrivit, securizant.
Aşadar, doar educându-ne
pe noi înşine şi pe copiii
noştri cu conştiinţa acestor
realităţi, vom înţelege cum
putem preveni şi interveni în
asemenea probleme sociale.
O săptămînă excelentă şi
nu încetaţi să faceţi bine!
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Criza de la Teatru, ACTUL II
Criza de la Teatrul Dramatic continuă. Unii actori, nemulţumiţi de
faptul cum s-a desfăşurat concursul pentru
postul de manager, continuă să blocheze spectacolele.
Primăria încearcă să rezolve problema şi a cerut şi o
notă explicativă actualei conduceri interimare despre ceea
ce se întâmplă în aceste zile
la instituţia de cultură.
Nemulţumirile unor actori
de la Teatrul Dramatic, continuă să blocheze spectacolele. Braşovenii sunt trimişi
acasă, chiar dacă şi-au achiziţionat bilete de la casieria
teatrului.
„Am avut o întâlnire cu
domnul viceprimar Mihai
Costel. Dânsul ne-a spus că
este perioada de contestaţii
de azi şi până vineri. Dacă
nu sunt contestaţii se va da
rezultatul final săptămâna
viitoare. Am avut o discuţie,

încercând să găsim o soluţie,
nu am găsit-o încă, sper să
ne mai întâlnim şi să găsim
o soluţie să se rezolve situaţia” a declarat managerul interimar al Teatrului „Sică
Alexandrescu”, Mihaela Brădişteanu.
Reprezentanţii municipalităţii spun că nu au cum să
anuleze concursul din moment ce acesta s-a desfăşurat
conform procedurilor legale.
„Din punctul nostru de vedere am avut un examen, sau desfăşurat cele două
probe procedural corect spunem noi. Am avut anunţarea
câştigătorului, există acea
perioadă în care se poate depune o contestaţie de către
unul dintre participanţi.
După această perioadă de
contestaţie putem să numim
noul director la teatrul Sică
Alexandrescu”, a completat
Mihai Costel, viceprimarul
Municipiului Braşov.
Actorii care nu sunt de
acord cu nemulţumirile cole-

gilor, au cerut chiar în faţa
instituţiei ca protestele să se
oprească.
„Din suflet vă spun că îmi
doresc să fie reluată activitatea şi această mică joacă
de a face sau nu teatru trebuie să înceteze, pentru că
această instituţie nu este jucăria nimănui. Nu este tarlaua lui tata, pe care mi-a
lăsat-o moştenire şi pot să fac
ce vreau cu ea. Trebuie să ne
asumăm pentru că suntem
artişti şi trebuie să fim acolo
nu aici”, a spus actriţa Carmen Moruz.
De asemenea, actorul George Custură a completat:
„Aici în momentul de faţă
soluţia, dacă mi-o cereţi, este
următoarea: să se vină cu legea într-o mână şi cu crucea
în cealaltă. Legea este călcată în picioare, suntem întro situaţie anarhică, iar cu
crucea...vă rog frumos să vă
uitaţi la grafica site-ului teatrului şi o să vedeţi acolo un
cap de mort. Aşa ceva într-

o instituţie de
cultură, să modifici grafica şi
să pui un cap de
mort şi numele
meu să fie mai
jos... ce vină am
eu ? Pot doar sămi fac Sfânta
Cruce şi să-i
apere şi pe ei ca
săracii nu ştiu ce
fac”.
Unii braşoveni
sunt foarte supăraţi pe protestul angajaţilor
Teatrului Dramatic. Tocmai
de aceea, o parte dintre cei
care şi-au cumpărat bilete şi
nu au putut asista la spectacole, s-au hotărât să depună
plângere la OPC.
„Foarte mulţi dintre ei neau adus la cunoştinţă că au
fost privaţi de posibilitatea
de a urmări anumite piese
de teatru sau alte opere culturale, iar ei nu doresc să cunoască problemele interne”,
a declarat pentru www.bra-

Excelenţă în educaţia braşoveană
Elevii dotaţi ai Braşovului
se pot specializa de acum, la
anumite discipline, în cele
mai bune condiţii. La începutul săptămânii trecute a
fost inaugurat Centrul Judeţean de Excelenţă pentru 450
de elevi supra dotaţi din tot
judeţul. Şase săli de clasă au
fost amenajate, la cele mai
înalte standarde, la Colegiul
Nicolae Titulescu. Elevii din
clasele 5-12 se vor fi pregătiţi pentru olimpiade, concursuri naţionale sau
internaţionale, la română,
matematică, fizică, biologie,
chimie, informatică, limbi
moderne.

Concurenţă mare
Centrul a început să funcţioneze încă de acum doi ani,
numai că nu exista un spaţiu
special amenajat, iar profesorii
erau voluntari. Acum, 43 de
cadre didactice sunt angajate
la acest Centru de Excelenţă.
„Concurenţa a fost foarte
mare. S-a făcut o reevaluare
a fiecărui elev în parte. Am
avut 700 de candidaţi pe 100
de locuri”, a declarat Luciu
Alexandrescu, directorul
Centrului Judeţean de Excelenţă. Laboratoarele au fost
amenajate la standarde europene. Printr-un sistem informatic de ultimă generaţie,

elevii de la Braşov pot primi
sfaturi de la orice profesor din
ţară. Primii care au intrat în
teleconferinţă au fost cadrele
didactice de la Colegiul Naţional Radu Negru.

Înfiinţarea Centrului de Excelenţă a fost aprobată prin
Ordin al Ministrului Educaţiei. Proiectul va fi finanţat
de municipalitate.
M.S.

„Oamenii au nevoie de sânge! Dracula se descurcă”
Este numele unei campanii inedite, iar cei care participă primesc bilete
gratuite la Dracula Film
Festival. Tot ce trebuie să
facă este să doneze sânge.
Campania îşi propune să
strângă un număr cât mai
mare de donatori de sânge
a căror faptă bună nu va rămâne nerăsplătită. Prin urmare, donezi sânge şi
câştigi numeroase premii la
Dracula Film Festival. Premiile oferite donatorilor
sunt 60 de bilete la categoria de lungmetraj, 3 invitaţii
duble la deschidere pentru

primii 3 donatori, 5 Welcome Bag-uri ediţie limitată
care se vor acorda la finalul
festivalului prin tragere la
sorţi şi multe alte premii
surpriză.
„Ideea aceasta nu este
nouă, este o idee chiar
foarte veche pe care am
avut-o încă de la prima
ediţie a festivalului, încă
de acum patru ani. Am
considerat că asocierea
dintre Dracula şi sânge este
una benefică, una logică şi
care poate da foarte multe
rezultate”, a declarat Marius Vâlsănescu, preşedinte

asociaţia Culturală FANZIN. Campania inedită a
organizatorilor festivalului
vine în sprijinul celor care
au nevoie de sânge, mai ales
că lipsa donatorilor este o
problemă majoră.
,,Din păcate România
este pe ultimul loc din Europa la donarea de sânge.
Doar 2 % din români donează sânge, în condiţiile
în care un pacient are nevoie la fiecare trei secunde,
de sânge. Noi sperăm să
avem un număr cât mai
mare de donatori care să
ne ajute şi care să susţină

în felul acesta medicina
din Braşov şi pacienţii
aflaţi în suferinţă din judeţul Braşov” a declarat
Ioana Pop, medic primar
Cardiolog.
Cei care doresc să se implice în această campanie
sunt invitaţi să o facă până
la încheierea Dracula Film
Festival. Cei care donează
sânge la Centrul de Transfuzii Braşov vor trebui să
vină cu biletul de donator la
standul special amenajat la
Teatrul „Sică Alexandrescu”
în perioada 12-16 octombrie 2016.????? R.I.

sovtv.com, Sorin Susanu, şeful Comisariatului Judeţean
pentru Protecţia Consumatorilor Braşov.
În tot acest timp, municipalitatea, care este administratorul teatrului „Sică
Alexandrescu” , a cerut o notă
explicativă actualei conduceri
interimare. Autorităţile vor
să afle cine se face vinovat de
sistarea spectacolelor şi ce se
va întâmpla în continuare.
Între timp perioada în care
rezultatul concursului a putut

fi contestat s-a încheiat. Chiar
în ultima zi, unul dintre candidaţi a decis să conteste rezultatul. În acest context,
municipalitatea nu are ce să
facă decât să aştepte soluţionarea nemulţumirii. În funcţie
de rezultat, care va fi dat publicităţii abia la sfârşitul acestei săptămâni, se va lua o
decizie finală în ceea ce priveşte ocuparea postul de
manager al Teatrului „Sică
Alexandrescu”.
Răzcan Iancu

La Braşov se caută poliţişti
locali... până miercuri
Se caută şi poliţişti locali. Mai
aveţi timp până miercuri să depuneţi documentele necesare pentru
a participa la concurs programat
pentru 24 octombrie. Candidatul
trebuie să îşi dorească să lucreze
în echipă, în schimburi, să fie apt
din punct de vedere psihologic
pentru permisul de port-armă, să
aibă condiţie fizică bună, dar sunt
importante şi studiile.
În total sunt scoase la concurs
12 posturi, pentru diverse departamente. „Funcţiile sunt pentru
biroul de ordine şi linişte publică,
pentru intervenţii, rutieră şi poliţia
turistică. Vorbim despre trei probe.

Prima probă, şi eliminatorie este
cea sportivă şi care se va desfăşura
în 24 octombrie. Cea de a doua
probă este testul scris din 26 octombrie, iar ultima probă este cea
de interviu”, a declarat purtătorul
de cuvânt al instituţiei, Anca Lăutaru. Detalii privind documentele
necesare înscrierii, probele şi termenele de concurs, bibliografie,
precum şi alte informaţii pot fi obţinute la numărul de telefon:
0368/457010 - Biroul Resurse
Umane, dar şi accesând site-ul
www.politialocalabrasov.ro la secţiunea informaţii publice - cariere.
R.I.

Calculatoare noi pentru
angajaţii Primăriei Braşov
Angajaţii Primăriei Braşov ar putea lucra în condiţii mult mai bune.
Municipalitatea va achiziţiona aparatură IT în valoare de peste
500.000 de lei. Toate echipamentele vor ajunge la angajaţi în următoarele trei luni. În această sumă
se vor cumpăra şi 80 de pachete de
licenţă pentru sisteme de operare,

dar şi 105 computere, 30 de laptopuri, 10 monitoare şi terminale
mobile. În prezent, angajaţii Primăriei lucrează la calculatoare vechi
de 10-15 ani. Până la mijlocul lui
octombrie, companiile de profil
trebuie să-şi prezinte ofertele,
care vor fi evaluate până pe 8 noiembrie.
M.S.

Şoferi sancţionaţi
Şoferii indisciplinaţi au fost
sancţionaţi de oamenii legii. Poliţiştii rutieri au dat aproape 600
de amenzi în numai trei zile, între
30 septembrie şi 2 octombrie.
Cele mai multe, mai bine de jumătate, au fost date pentru de-

păşirea limitei de viteză. 27 de
şoferi au rămas fără permisul de
conducere, iar alţi 14 fără certificatele de înmatriculare. În total,
în urma controalelor din trafic au
fost aplicate 570 de sancţiuni contravenţionale.
M.S.
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Poştaşii au protestat
la Prefectură
Poştaşii nu renunţă la proteste.
După ce în urmă acum cu două săptămâni au ieşit în stradă doar angajaţii Poştei Române din Braşov
vineri a venit rândul tuturor poştaşilor din Regiunea 7 Centru.
Peste o sută de angajaţi s-au
adunat timp de o jumătate de oră,
în faţa Prefecturii. Principalele nemulţumiri: salariile foarte mici şi
orele suplimentare neplătite. În
medie, un poştaş lucrează 12 ore
în fiecare zi. În plus, unii parcurg
pe jos peste zece kilometri.
„Avem 26.000 de salariaţi la nivel naţional, iar peste 15.000 au

sub 1.100 de lei venit net pe lună.
Este pur şi simplu bătaie de joc.
Munca este infernală şi nimeni nu
ne înţelege că avem salarii de mizerie, cu care efectiv oamenii abia
trăiesc de pe o zi pe alta”, a declarat
Nicolae Albu, lider de sindicat al Regiunii Centru.
Nemulţumirile poştaşilor au fost
ascultate şi de prefectul Ciprian Băncilă. În cazul în care revendicările
poştaşilor nu vor fi ascultate, liderii
de sindicat au strâns până acum
peste 15.000 de semnături pentru
declanşarea grevei generale, în luna
noiembrie.
M.S.

Reţeta săptămânii:
Burger homemade

10-16 octombrie

Taxe neschimbate la Braşov
Veste bună pentru braşoveni.
Taxele şi impozitele locale rămân neschimbate şi în 2017. Cel
puţin asta prevede proiectul
propus de primarul George
Scripcaru, care va fi în dezbatere
până la finalul lunii octombrie.
Proiectul de hotărâre prin care va fi
stabilit cuantumul taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2017 va fi
adoptat într-o şedinţă de Consiliu Local. Fundaţiile care desfăşoară activităţi sociale vor fi scutite de la plata
impozitelor.
Chiar dacă taxele nu se vor majora,
există şi excepţii. Unii proprietari vor
plăti dublu. „Mă refer aici la clădirile
istorice, care nu au fost renovate de
proprietari. Aceştia vor fi nevoiţi să
plătească un impozit de 200%. Cu

vorba bună nu a mers. Ani de-a rândul, aceşti proprietari au fost scutiţi
de la plata taxelor, cu condiţia de aşi renova clădirile. Însă nu au făcut
acest lucru”, a menţionat viceprimarul
Braşovului, Mihai Costel.

Proiectul hotărârii de Consiliu Local
poate fi consultat pe site-ul Primăriei,
www.brasovcity.ro, iar orice contribuabil
poate trimite sugestii sau propuneri la
sediul Direcţiei Fiscale sau la adresa de
email dirfiscala@brasovcity.ro. @ M.S.

Căncescu şi-a ieşit din fire: „Da’ de ce
nu-l chemaţi şi pe maimuţoiu’ ăla...?”
„Sunt chef Samuel Neamţi şi vă prezint ideea mea pentru astăzi:
un dubluhamburger cu ingrediente 100% naturale. Pofta
bună!”
A sosit şi timpul reţetei. Dacă de obicei ocoliţi fastfood-urile
dar tânjiţi după un burger american cu chipsuri şi sosuri , vă
arătăm noi cum să-l preparaţi la dumneavoastră acasă! În
această săptămână vom prepara un burger homemade, toate
produsele pe care le folosim sunt din casă. Avem nevoie de cartofi pentru chipsuri, chifla cu susan, carne, caşcaval, salata iceberg, ceapă roşie, roşie felii, castravete murat, sos barbeque
făcut în casă
INGREDINETE:
1 Cartof
1 Chiflă cu susan
250 gr Carne mânzat
2 Felii de caşcaval
1 Ceapă roşie
1 roşie
1 castravete murat
100 gr Sos barbeque
Sare si piper după gust
Primul lucru cu care începem, punem mix-ul de carne pe grătar
până se coace bine. Din ce este făcut mixul de carne?85% carne
din mânzat si restul grăsime de porc. Cât trebuie să stea la grătar?cam 7 minute pe o parte si doar 4 pe cealaltă parte. Cât stă
carnea pe grătar tăiaţi cartoful în felii cât mai subţiri posibil
si puneţi uleiul la încins. Apoi chifla cu susan o tăiaţi în două
şi o aşezaţi pe grătar lângă carne până când se rumeneşte.
Unul din micile secrete , după ce l-am prăjit bine pe grill, îl
punem pe plită la o temperatură mai mică să –i iasă sucul . Îi
punem o felie de caşcaval deasupra . este cea mai bună metodă
şi îl mai lăsăm aşa cca un minut. Chifla este gata rumenită,
chipsurile au prins culoare şi sunt crocante iar carnea şi caşcavalul
sunt numai bune! Să ne apucam de montat: luaţi una din bucăţile de chiflă şi aşezaţi pe ea salata iceberg. Deasupra trei
felii din roşie , apoi două rondele din ceapa roşie şi castravetele
murat. Urmează să punem carnea care s-a perpelit foarte bine,
caşcavalul s-a topit îndeajuns. Acesta este un dublu hamburger
de fapt . Îl montăm pe un platou din ceramică , adăugăm sosul
de barbeque făcut în casă care are un gust dulce picant şi bineînţeles nelipsitele cipsuri. Aşadar, cu produse 100 % româneşti
şi sănătoase puteţi să realizaţi un astfel de preparat cu origini
americane şi cel mai adesea întâlnit în fastfood-uri.
Paula Păduraru

Aristotel Căncescu (foto)
s-a prezentat, săptămâna trecută, la sediul Poliţiei din Braşov pentru procedurile impuse
de măsura controlului judiciar.
Fostul şef de judeţ este cercetat pentru fapte de corupţie în
două dosare penale. Mai exact,
pentru 10 fapte. În ambele dosare s-a instituit măsura controlului judiciar.
Până să i se adreseze întrebările de către reporterul BrasovTV.com, Căncescu l-a
jignit, în plină stradă, pe unul
dintre colegii noştri. „Aţi stat
şi ieri în frig, degeaba, văd
că aţi stat şi astăzi, e păcat...’’

(Domnule Căncescu, avem
trei întrebări...) „Da’ de ce
nu-l chemaţi şi pe maimuţoiu’
ăla să vină aici, păi ce, îi e
frică...?!’’ (E treaba lui!) „Da,
e treaba lui, da!’’

După acest episod, Aristotel
Căncescu şi-a exprimat punctul de vedere după ce presa
centrală a publicat un top al
celor mai darnice persoane
fizice, cu partidele. Căncescu
figurează pe poziţia cu numărul 18, cu peste 300.000 de lei
pentru partid. (De unde au
provenit acei bani, e adevărată
suma?) „Dacă vedeţi, habar
n-am dacă e adevărată pentru că n-am verificat, dar
dacă o să vedeţi declaraţia
mea de avere, o să vedeţi că
aveam de unde să dau aceşti
bani, pot să-i justific, nu cred
că e nicio problemă... N-am

ştiut că eram pe locul 18, însă
banii care s-au donat, am fost
verificat cu treaba aceasta,
s-au donat corect şi cinstit.’’
Întrebat, în scris, în urmă cu
câteva zile, despre detalii din
dosarul penal în care are 9 capete de acuzare, şi este trimis
în judecată, Căncescu s-a ascuns după... Parchet. „Am un
dosar penal şi n-o să răspund
la întrebări decât cu acordul
Parchetului. Părerea mea este
că e bine să solicitaţi Parchetului informaţii, nu mie.’’
Prezumţia de nevinovăţie fiinţează până când magistraţii
vor pronunţa sentinţe definitive.

O nouă atracţie la Zoo Noua: leoparzii zăpezilor
Grădina Zoologică din Braşov va avea două exemplare
de feline foarte rare. Este vorba despre doi leoparzi ai zăpezilor. Doar la Grădina
Zoologică din Bucureşti mai
poate fi întâlnită o astfel de
specie. În total, în lume, ar
mai exista doar 6.000 de
exemplare.

Grădina Zoologică va oferi,
de la sfârşitul acestei luni, o
nouă atracţie vizitatorilor: o
pereche de leoparzi ai zăpezilor, aduşi la finele săptămânii trecute de la un parc
zoologic din Port Lympne, un
orăşel din apropierea Londrei.
„Cele două exemplare au
fost aduse de la o grădină

zoologică din Marea Britanie, transportul a durat două
zile. Au sosit la noi în data
de 28 septembrie şi vor fi expuse după perioada de carantină, noi vrem pe data de
23 octombrie, când sărbătorim şi Ziua Internaţională a
Leopardului Zăpezilor”, a
declarat Alin Pânzaru, directorul Grădinii
Zoologice Braşov.
Acum cei doi
leoparzi sunt feriţi
de ochii vizitatorilor. „Perioada
de carantină este
perioada în care
animalele se aclimatizează cu noile spaţii, îşi revin
de pe urma transportului, care a
durat două zile,
destul de mult.
Mai vorbim şi de

aclimatizarea cu îngrijitorii,
cu noile modalităţi de hrană
şi cu tot ceea ce înseamnă
pentru ele nou faţă de vechiul adăpost”, a completat
şeful Serviciului pentru Protecţia Animalelor din cadrul
Grădinii Zoologice Braşov,
Roger Rois.
Leopardul zăpezilor este un
mamifer prădător mare care
trăieşte în regiunile muntoase
din Asia Centrală. Aspectul
fizic al leopardului zăpezilor
se caracterizează printr-un
corp lung, slab şi flexibil, labe
relativ mici, un cap nu de dimensiuni modeste şi o coadă
foarte lungă. Blana este de
culoare cenuşie-deschis, cu
pete negre în formă de inel.
Experţii susţin că în prezent
ar mai exista între 4.0006.000 exemplare în sălbăticie,
dintre care cele mai multe trăiesc în Tibet. @@@@ R.I.
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Coadă la informaţie
Braşovenii vor să fie bine informaţi!
În fiecare săptămână, braşovenii au la îndemână cel
mai practic mod de a afla
cele mai importante ştiri din
Braşov, anchete, reportaje
din domenii diverse.
Săptămânalul gratuit BraşovTV.com este sursa de informaţii pentru mii de braşoveni
care în fiecare luni dimineaţă
aşteaptă cu nerăbdare, la propriu, să ajungă ziarul gratuit
în mâinile lor.
Echipa săptămânalului gratuit BraşovTV.com le mulţumeşte tuturor cititorilor fideli
şi îi asigură că în continuare
vor regăsi în paginile publicaţiei noastre cele mai importante informaţii de care
au nevoie pentru că un om
informat este un om câştigat.

Târgul experţilor imobiliari Aeroportul, aviz
favorabil de la deputaţi

Sute de locuinţe, mii de
oferte care mai de care mai
variate. Toate aceste pot fi
găsite la Târgul imobiliar
Braşov, care şi-a deschis porţile şi îi aşteaptă pe toţi cei
interesaţi de cumpărarea unei
locuinţe. Braşovenii mai pot
găsi şi oferte despre creditele
imobiliare acordate de bănci.

Târgul Imobiliar Braşov a
ajuns la cea de a 11-a ediţie
La evenimentul participă
cei mai mari dezvoltatori
imobiliari din oraş, dar şi specialişti din domeniul amenajărilor interioare. „Târgul a
crescut atât cantitativ cât mai
ales calitativ. Sunt convins
că veţi remarca preocuparea
fiecărui participant de a se
prezenta cât mai bine în faţa
clientului final nu numai la
nivel de imagine cât şi privind politica preturilor. În
afară de dezvoltatorii clasici,
care sunt în număr de 30
avem şi firme conexe domeniului, fabricanţi de mobilă
sau fabricanţi de termopan.”

a declarat Sorin Dencescu, organizator TIB.
Printre standurile de la târgul imobiliar sunt prezente şi
cele ale băncilor, care vin în
sprijinul celor interesaţi să
achiziţioneze o locuinţă prin
credit. Bineînţeles la mare
căutare sunt ofertele prin programul naţional Prima Casă.
„Pe proiectul Prima Casă,
ceea ce spune statistica BNR,
este că o pondere destul de
însemnată din creditarea pe
persoane fizice, achiziţie
imobil, este pe Prima Casă
şi anume o pondere de 75 %
pe ultimul an. Acest lucru
continuă să se menţină, în
momentul de faţă aşteptăm

să intrăm în posesia acestor
fonduri suplimentate în septembrie.” a spus Ildiko Bordei, reprezentant bancar.
De data aceasta, ofertele
dezvoltatorilor imobiliari cuprind mult mai multe. Potrivit
acestora, nu mai este necesară
doar prezentarea simplă a locuinţelor. Chiar dacă oferta
este variată, clienţii spun că
preţurile sunt destul de mari.
Potrivit dezvoltatorilor imobiliari la Braşov preţul pe metru pătrat este cuprins în medie
între 800 şi 900 de euro.
La Cluj de exemplu preţul
pe metru pătrat poate ajunge
chiar şi la 1200 de euro.
R.I.

Proiectul de lege privind
Aeroportul de la Ghimbav a
fost adoptat cu unanimitate
de Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor. După o dezbatere îndelungată a fost
aprobată varianta corectată
privind suprafeţele de teren.
Raportul preliminar va fi
transmis Comisiei pentru
Agricultură pentru a-l dezbate şi adopta. Propunerea
legislativă iniţială a fost făcută în 2015 şi se referea la
trecerea terenului aeroportului internaţional Ghimbav
din proprietatea Institutului
Cartofului, în proprietatea
Consiliului Judeţean. Aceasta avea, însă, cifrele cadastrale incorecte.

Urmează votul în plen
Ulterior, au fost refăcute
şi trimise autorităţilor centrale spre avizare. Comisia
de specialitate din Camera
Deputaţilor a analizat pro-

punerea legislativă privind
transmiterea unei suprafeţe
de teren din domeniul public
al statului şi din administrarea Institutului Naţional de
Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr
Braşov, judeţul Braşov, în
domeniul public al judeţului
Braşov şi în administrarea
Consiliului Judeţean Braşov,
pentru realizarea obiectivului „Aeroport Internaţional
Braşov – Ghimbav”. După dezbaterea în Comisia pentru
Agricultură proiectul va
ajunge în plenul Camerei
Deputaţilor.

CJ Braşov: Continuă
investiţiile la aeroport
Autorităţile au anunţat că
în 2017 vor continua investiţiile la Aeroportul Internaţional Braşov. Preşedintele
Consiliului Judeţean, Adrian
Veştea, a precizat că anul
viitor se vor finaliza lucră-

rile la turnul de control şi
căile de rulare. Acesta a
anunţat că instituţia pe care
o conduce este pregătită să
investească, în 2017, zece
milioane de euro în lucrările
de la aeroport.
Odată clarificată situaţia
juridică, şi Primăria Braşov
este pregătită să investească
în acest obiectiv. Potrivit
preşedintelui CJ Braşov,
până acum s-au investit
aproape 25 de milioane de
euro în aeroport, iar pentru
finalizarea proiectului ar
mai fi nevoie de 35 de milioane de euro.
„Important este să ajungem să rezolvăm odată pentru totdeauna această
problemă juridică. Şi apoi
trebuie să găsim modalitatea legală prin care se
poate implica şi Primăria
Braşov în acest proiect”, a
precizat primarul Braşovului, George Scripcaru.
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S.C. CONSAL S.R.L.,
cu sediul în Braşov,
Calea Feldioarei, nr. 75E

angajează:
• Asfaltatori;
• Bordurari-pavatori;
• Şoferi autocamion,
maşini de mare tonaj;
• Mecanici utilaj;
• Mecanici
deservanţi utilaje;

• Mecanici reparaţii
auto şi utilaje;
 

• Betonişti;





 

 



• Fierari-betonişti;
• Dulgheri;
• Zidari.

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

Imobiliare
Închiriez spaţiu pentru clinică sau
salon, cu parcare, lângă pădure, în
cartierul Dârste din Braşov, 250 mp.
Telefon: 0765 250 760

GARSONIERE
⚫ Vând garsonieră confort 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
⚫ Vând corp de casă situat în
zona Griviţei – Mihai Viteazul
compus din cameră, baie, bucătărie, antreu şi anexă care este
amenajată ca bucătărie de vară.
Suprafaţa este de 55 mp,şi dispune de curte în cotă parte în suprafaţă de 50 mp Necesită
modernizări, preţ 36.000 euro.
Telefon: 0747.771.523

APARTAMENTE 2 CAMERE

Închiriez apartament
în regim hotelier, 50€/noapte.
Relaţii la 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 cu 2 camere
confort 1, decomandat, spaţios
52 mp, situat în Astra, Calea
Bucureşti, etaj intermediar, bloc
de cărămidă, călduros, cu ziduri
groase, dotat cu centrală termică
proprie, gresie, faianţă, parchet,
termopan la toate camerele inclusiv la balcon care este lung
de aprox 10 m şi acoperă toată
latura exterioară a apartamentului, uşă metalică. Are deasemenea şi cămară cu aerisire, preţ
45.500 euro negociabil. Telefon:
0747.771.523

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



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

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

⚫ Vând apartament în vilă zona
rezidenţială Sprenghi str. 8 Martie situat la parter într-o vilă P+E,
are 2 camere, decomandat, spaţios în suprafaţă de 60 mp, gresie,
faianţă, parchet, încălzire cu sobe
de teracotă, grădină proprie în
spatele casei de 125 mp. Liber
la vânzare. Preţ 49.500 euro. Telefon: 0731.833.260

CASE
⚫ Vând casă 3 camere, bucătărie, cămară, baie, beci, pod,
terasă, toate utilităHile, singur în
curte, zona Cuza Vodă – Sitei,
74.000 euro negociabil. RelaHii
la telefon: 0749.881.764
⚫ Vând vilă la cheie P+M Stupini zona Bârsei, construcţie recentă, suprafaţă 160 mp având
următoarea structură: la parter –
living, bucătărie, baie – şi la mansardă – 3 dormitoare, baie, 2 balcoane, teren 400 mp, preţ 75.000
euro. Telefon: 0747.771.523

TERENURI
⚫ Vând teren pentru închiriat sau
construcţii vile, aproape de
Mănăstirea Mărcuş. Telefon:
0771.139.569
⚫ Vând teren intravilan pentru
construcţii de locuinţe P+1+M
în Sânpetru zona LIVADĂ între
Sânpetru şi Hărman, PUZ aprobat, Certificat de Urbanism, parcele 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. Telefon:
0747.771.523

➭ 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.

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 călduros, amenajările sunt de
cea mai bună calitate, zona

este foarte liniştită, se oferă
şi loc de parcare. Preţ 280
euro/lună negociabil. Telefon:
0741.059.397
⚫ Ofer spre închiriere apartament 2 camere Ultracentral
zona Magazinului Star situat la
etajul 3, structură semidecomandată, complet mobilat şi utilat,
recent amenajat cu toate dotările
moderne, preţ 350 euro negociabil. Telefon: 0731.833.260

➭ 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

Angajez în condiţii
avantajoase
vânzătoare
(lucrător comercial)
magazin alimentar
în zona Astra.
Informaţii la telefon:
0755 73 64 88
⚫ 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
⚫ Firmă de transport angajăm şofer intern pe dubă de
3,5 tone. Relaţii la office.
migtrans@gmail.com. Rugăm
seriozitate.

Cursuri

BRIDGE GUARD GROUP
Organizează cursuri
pentru următoarele
calificări:

AGENŢI
SECURITATE
Relaţii la telefon: 0268.328.662

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 mi-

BraşovTV
ANGAJEAZĂ!

ASASELL INTERIOR DESIGN

Se oferă salariu motivant şi telefon de serviciu!

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

angajează muncitori
calificaţi şi necalificaţi
în construcţii
Salariu între 1.600 şi 2.500 lei
Relaţii la telefon:
0754.866.419

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

crounde, aspiratoare, etc), pentru
persone fizice şi societăţi comerciale. Telefon: 0268.708.946;
Mobil: 0758.107.102. Vă aşteptăm!!

Electrocasnice
⚫ La Magazinul BAZAR
cumperi un produs MAŞINĂ de
spălat, COMBINĂ sau LADĂ
frigorifică RETUR sau SECOND HAND import Germania, 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 !!!

Diverse

CEL MAI MIC
PREŢ DIN ORAŞ

SCUTECE

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

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
⚫ Vând ieftin fotoliu rulant pliabil pentru handicapaţi, aparat
filtrare-mineralizare apă, aparat
electric de gătit sub presiune, pernă electrică de masaj pentru spate. Telefon: 0368.803.632

.com
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Puncte importante din Ungaria
Haita „lupilor” a făcut două meciuri de excepţie în Ungaria
şi a câştigat puncte importante în Liga Mol
Hocheiştii braşoveni au
învins după executarea
loviturilor de departajare formaţia MAC Budapesta, lidera Ligii Mol
şi au trecut cu scorul de
6-3 de Fehervar Titanok. Cu cele cinci puncte câştigate, Corona
Wolves Braşov a urcat
pe poziţia a treia a clasamentului Ligii Mol.
În primul meci din mini turneul maghiar, Corona Wolves
Braşov a întâlnit lidera clasamentului, formaţia MAC Budapesta, o echipă care era
neînvinsă până la meciul de
vineri seara. Lupii nu s-au putut baza la acest joc pe Patrick
Polc, Evgen Emelianenko şi
Dennis Zabludovsky, care
încă aşteaptă cetăţenia română, pe Levente Zsok suspendat şi pe Rory Rawlyk şi Ian
McDonald care sunt acciden-

fructificat o superioritatea numerică, iar Klempa i-a dus pe
braşoveni în avantaj, fiind ajutat de Richard Filip şi Nagy
Istvan. Maghiarii au reuşit din
nou să egaleze prin Peter Vincze şi astfel s-a intrat la cabine
la egalitate, scor 3-3. În ultimele 20 de minute de joc, băieţii lui Lacroix s-au
dezlănţuit, au punctat prin
Csaba Nagy de două ori şi
Nagy Istvan şi au stabilit scorul final, 6-3 pentru Corona
Wolves Braşov.

taţi. Hocheiştii braşoveni au
făcut o partidă mare şi au câştigat jocul cu MAC după
executarea loviturilor de departajare, cu scorul de 1-0 (00, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0).
Elevii lui Martin Lacroix
au făcut un meci perfect în
defensivă, s-au apărat foarte
bine şi la finalul timpului regulamentar tabela arăta egalitate perfectă, scor 0-0. Cum
nici în repriza suplimentară
nu s-a marcat, învingătoarea
a fost decisă după executarea
loviturilor de departajare.
Golul victoriei formaţiei braşovene a fost marcat de Roberto Gliga.

Trei puncte cu Fehervar
Sâmbătă, Corona Wolves
Braşov a disptat un nou joc
în deplasarea din Ungaria.
„Lupii” au întâlnit Fehervar
Titanok, iar Lacroix nu i-a folosit nici la acest joc pe Raw-

Lupii sunt pe podium
foto: wolves.ro

lyk, accidentat, şi pe McDonald care a fost menajat. „Lupii” au făcut un nou meci
foarte bun la capătul căruia
s-au impus cu scorul de 6-3
(2-2, 1-1, 0-3). Preston Shupe
a deschis scorul pentru maghiari, dar trupa de sub Tâm-

„Olimpice” sub panou
Olimpia CSU Braşov
Vampires a câştigat şi meciul
din etapa a doua a Ligii Naţionale de baschet feminin.
Fetele pregătite de Dan Calancea, Miruna Crasnic şi
Nenad Marinkovic s-au impus la Târgu Mureş în faţa
fetelor de la Sirius cu scorul
de 80-51 (25-15, 27-12, 1515, 13-9).
Pesovic şi compania au început foarte tare meciul şi au
reuşit să pună o diferenţă
mare pe tabelă. Pesovic şi
Webb au marcat din orice
poziţie, KK Houser a fost
responsabilă cu pasele decisive, iar Higgins a prins
aproape toate mingile sub panou. În aceste condiţii „olimpicele” s-au impus lejer şi au

mai acumulat
trei puncte importante în clasamentul Ligii
Naţionale. Kristina Higgins a
terminat jocul în
double-double
cu 10 puncte înscrise şi 14 recuperări reuşite.
Pesovic a înscris
20 de puncte, a
făcut 3 intercepţii, a dat cinci pase decisive
şi a reuşit şi 5 recuperări.
Adrienne Webb a marcat 20
de puncte şi a prins 7 mingi
sub panou, iar KK Houser a
încheiat jocul cu 19 puncte
înscrise, 3 intercepţii, 8 pase
decisive şi 4 recuperări.

pa a replicat rapid prin golul
reuşit de Klempa, în inferioritate numerică, slovacul „lupilor” fiind ajutat de Nagy
Csaba. Braşovenii au preluat
conducerea după ce Gliga a
marcat la capătul unei acţiuni
de atac la care au mai parti-

cipat Tomas Klempa şi Arpad
Mihaly. Prima treime s-a încheiat la egalitate după ce cu
două minute înainte de finalul
reprizei, Daniel Mazzag a
reuşit să trimită pucul în poarta braşovenilor. În a doua treime, Corona Wolves Braşov a

În urma acestor rezultate,
Corona Wolves Braşov ocupă
poziţia a treia în clasament cu
21 de puncte adunate din primele 12 meciuri. „Lupii” mai
au de disputat două jocuri în
acest mini turneu din Ungaria.
Băieţii lui Lacroix vor juca
luni de la ora 19.00 cu Debrecen şi marţi cu Miskolc.

Prima victorie pentru Daum
România a învins clar Armenia, scor 5-0, la Erevan,
în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din
Rusia din 2018. Golurile tricolorilor au fost marcate de
Bogdan Stancu (4 pen.), Adi
Popa (10), Răzvan Marin
(12), Nicuşor Stanciu (29)
şi Alexandru Chipciu
(59). „Am început în forţă
foto: Dan - Aliosa Ulici

Pentru Olimpia au mai
punctat Ghizilă 5 puncte,
Crăciun 4 şi Dora Ardelan 2
puncte. În runda următoare,
Pesovic şi compania vor
primi vizita formaţiei Universitatea Goldiş ICIM Arad,
sâmbătă de la ora 17.30.

Realizator: Răzvan ŢIREA
Luni 18:30 - 21:30 - 00:30
RELUARE: Marţi 08:30

şi foarte motivaţi, iar după
primul gol jucătorii s-au
dezlănţuit. Nu se întâmplă
deseori un astfel de scor.
Am făcut 3-4 schimbări,
am schimbat şi sistemul. Totul a mers bine, în special
pentru jucătorii tineri, şi mă
bucur. Naţionala trebuie să
fie un exemplu pentru cluburi să folosească jucători

tineri. Răzvan Marin are
multă calitate. Şi Rotariu a
avut o evoluţie bună când
a intrat. Trebuie să demonstrăm şi în Kazahstan că am
făcut un pas înainte. Vrem
să fim mai buni de la meci
la meci. Trebuie să câştigăm în Kazahstan şi cu şapte puncte suntem pe drumul
cel bun”, a spus Daum.

Două victorii şi o înfrângere
Naţionala de handbal feminin a României a încheiat
turneul amical din Olanda
cu o înfrângere şi două victorii. Fetele pregătite de
Martin Ambros, aflat la debutul pe banca tehnică a tricolorelor, au pierdut primul
meci, cel cu Serbia, cu scorul de 19-23 (7-13).
Cea mai bună marcatoare
a naţionalei României a fost

extrema Coronei Braşov,
Laura Chiper, autoare a şapte
goluri. Prima victorie a ibericului Ambros pe banca tehnică a României a venit în
meciul cu Olanda B, partidă
în care Cristina Neagu şi Denis Dedu nu au evoluat.
România a învins Olanda
B cu scorul de 32-25, cea
mai bună marcatoare a tricolorelor fiind Chintoan au-

toare a 7 goluri. Laura Chiper a punctat de trei ori în
acest meci în care a evoluat
şi o altă jucătoare de la Corona, Mari Neagu. Naţionala
de handbal feminin a României a învins în ultimul meci
Olanda, vicecampioana mondială, cu scorul de 24-23 (1313). Jucătoarele Coronei,
Laura Chiper şi Mari Neagu
au marcat fiecare câte un gol.

Au luat puncte în liga a treia
În runda a 6-a din Liga a
treia de fotbal, echipele ce
reprezintă judeţul Braşov au
reuşit să câştige cîte un
punct. AFC Hărman a remizat, scor 1-1 în deplasare

cu Aerostatr Bacău, iar
Olimpic Cetate Deva a terminat cu aceaşi scor, 1-1,
meciul de pe teren propriu
cu AFC Odorheiul Secuiesc. Hărmănenii sunt pe lo-

cul patru în clasament cu 10
puncte strânse, în timp ce
râşnovenii lui Dan Bona
ocupă poziţia a 12-a a clasamentului cu doar 5 puncte
strânse.

pagină realizată de Răzvan Ţirea
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ZODIAC
Sănătate. Vă veţi obişnui treptat cu variaţiile inexplicabile ale stării dv. de
sănătate.
Bani. Aveţi nevoie de bani pentru
cheltuielile casei şi familiei.

Balanţă (23.09 – 23.10)
Iubire. Familiştii uită de partenerul de
viaţă şi se concentrează asupra muncii.
Berbec
Sănătate. În unele cazuri şi „formula”
(21.03 – 19.04)
sanguină creează probleme.
Iubire. Vor exista momente când veţi Bani. Nu există nici şanse de „promoconsidera că persoana iubită a devenit vare”, nici de deschidere a unor noi connefolositoare.
turi.
Sănătate. Îi uimiţi pe cei din anturaj ori Scorpion (24.10 – 22.11)
din familie şi prin energia vitală maximă. Iubire. Vă construiţi o imagine atrăgăBani. Veţi descoperi că toţi vă acceptă toare, senzuală şi mai „misterioasă”.
ideile financiare şi le „premiază”.
Iubirea este inegalabilă, iar capacitatea
Taur (20.04 – 20.05)
de a-i convinge pe toţi este uimitoare.
Iubire. Sunteţi ameninţat şi şantajat de Sănătate. Labilitatea reacţiilor vă pune
o persoană cândva foarte iubită. Fără în pericol imaginea de persoană raţiointenţie, deveniţi un fel de Cupidon ce nală.
atrage toate privirile!
Bani. Primiţi o sumă considerabilă de
Sănătate. Circulaţia venoasă defectuoasă bani, care va fi imediat cheltuită.
de la nivelul picioarelor se poate agrava. Săgetător (23.11 – 21.12)
Bani. Întreaga zi, se pot ivi multiple sur- Iubire. Foarte orgolios, stabiliţi singur
prize financiare chiar foarte plăcute.
detaliile unor „îmbunătăţiri” erotice.
Gemeni (21.05 – 21.06)
Sănătate. Pentru unii, nu e imposibilă
Iubire. Surpriza pentru dv. apare din apariţia unor eventuale traume psihice.
partea persoanei iubite ce vă invită la Bani. Aţi învăţat să vă păstraţi secrete
plimbare.
succesele financiare. Sunt avantajaţi cei
Sănătate. Timpul petrecut cu „muncile” care lucrează în comerţ.
casnice ar fi bine să fie urmat de multă Capricorn (22.12 – 20.01)
odihnă.
Iubire. Vă puteţi certa cu persoana iubită,
Bani. Unii nativi vor avea moştenirile dacă nu renunţaţi la atitudinea de frongrevate de datorii ori de procese amâ- dă.
nate.
Sănătate. Seniorii vor avea mai puţin
Rac (22.06 – 22.07)
de suferit din cauza reumatismului.
Iubire. Cei mai mulţi nativi se îndrăgos- Bani. Dintr-o dată parcă au secat izvoatesc de o amică nepăsătoare şi distan- rele financiare cunoscute de dv.
tă.
Vărsător (21.01 – 19.02)
Sănătate. Durerile de cap şi oboseala Iubire. Veţi avea parteneri egali în cercontinuă vă creează o stare de discon- cetările amănunţite ale universului erofort.
tic.
Bani. Vă cheltuiţi banii şi resursele de Sănătate. Apar probleme abdominale
energie pentru a da ajutor tuturor ru- şi veţi căuta medici pricepuţi.
delor.
Bani. Succesele profesionale se oglindesc
în nivelul câştigurilor dv. Renunţaţi la
Leu (23.07 – 22.08)
Iubire. Duritatea şi dorinţa de întâietate schimbări pentru că partenerii nu vă
vor alunga până la urmă persoana iubită. susţin financiar.
Sănătate. Lipsa de vitalitate de azi se Peşti (20.02 – 20.03)
datorează tulburărilor abdominale re- Iubire. Celibatarii se enervează (sunt
petate.
repetate cererile în căsătorie).
Bani. Nemulţumit de nivelul câştigurilor, Sănătate. Unii nativi se vor lăsa copleşiţi
doriţi să vă diversificaţi activitatea.
de emoţii ori de stres.
Bani. Se ivesc ajutoare financiare neFecioară (23.08 – 22.09)
Iubire. Celibatarii vor să se căsătorească aşteptate de la prietenele de care aţi
uitat.
pentru a avea un copil.

Sudoku
2

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

COMUNITATE 11

Ajunge Cetăţuia în proprietatea statului?
Unul dintre cele mai importante obiective turistice din Braşov, Cetăţuia,
ar putea reveni în proprietatea statului. Asta a
decis Tribunalul Braşov,
ca urmare a procesului intentat de Primărie împotriva societăţii care deţine
monumentul istoric.
Sentinţa magistraţilor nu este
însă definitivă. Municipalitatea
a cerut instanţei, anul trecut,
să constate că societatea privată
care deţine Cetatea nu este proprietar de drept şi că edificiul
ar trebui să fie al statului, ţinând cont că aceasta este un monument
istoric de interes naţional.
„Primăria a câştigat o primă bătălie. Să sperăm că şi decizia finală
a Instanţei va fi una favorabilă. Dacă
vom primi Cetatea trebuie să aplicăm
un proiect prin care să modernizăm

acest obiectiv”, a menţionat primarul
Braşovului, George Scripcaru.
Cetatea Braşovului este atestată documentar încă din anul 1580. În 1773
a fost folosită ca închisoare, iar în timpul epidemiei de ciumă a adăpostit
bolnavii.

Primăria Braşov a vrut să cumpere
Cetatea în urmă cu câţiva ani, cu 3,3
milioane de euro, oferind la schimb
terenuri şi bani, dar tranzacţia nu s-a
finalizat. Cetatea a fost închisă publicului pe tot parcursul acestui an.
Marian Stoica

Sezon estival profitabil

Minor mort în accident

Vara lui 2016 a fost cel mai
profitabil sezon pentru patronii de terase din centrul Braşov! Asta susţin reprezentanţii
Primăriei care au avut cele
mai multe solicitări de amplasare a teraselor.
Municipalitatea a încasat
vara aceasta de la cei care au
ocupat domeniul public peste
600.000 de lei. 65 de terase
au funcţionat legal în această
vară în zona istorică a Braşovului. Cele mai multe, 29 la
număr, pe strada Republicii.

Un tânăr în vârstă de 17
ani a murit, în weekend,
după ce a intrat cu maşina
într-un copac. Totul s-a întâmplat pe Drumul Judeţean105B.
Minorul, care conducea
un autoturism dinspre localitatea Sâmbăta de Sus
spre comuna Sâmbăta de
Jos, a pierdut controlul volanului într-o curbă la stânga, maşina a părăsit drumul
şi a intrat într-un copac.
Din nefericire, tânărul, care

Trei lei este tariful zilnic pentru ocuparea unui metru pătrat pe domeniul public.
Printr-o Hotărâre de Consiliu
Local, sezonul oficial de amplasare a teraselor începe la
1 aprilie şi se încheie pe 30
septembrie.
Terasele au mai fost amplasate vara aceasta în Piaţa
Sfatului, Piaţa Enescu, dar şi
pe străzile Michael Weiss,
Mureşenilor, Postăvarului,
Diaconul Coresi, Politehnicii
şi Sf. Ioan. DDDDDM.S.

era singur în autoturism, a
murit.
Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului
Municipal din Făgăraş
pentru efectuarea necropsiei şi sta bilirea cauzei
morţii. Poliţiştii şi procurorii de la Parchetul de pe
lângă Judecătoria din Făgăraş efectuează cercetări,
pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a
produs tragedia.
Amelia Vulcu

Tableta de cap
Justiţia penală, între faza pe vorbe şi faza pe probe
Nu vreau să mă amestec prea mult
în treburile lui Dumnezeu şi ale Justiţiei
Divine. Dar pentru că tot sunt parte
din Creaţia Sa, uneori o mai fac, sincer
sau cârcotaş. Meditez asupra condiţiei
umane, asupra Originii, istoriei şi evoluţiei omului, de la „primitivism” la
„sclavagism” şi până la toate „izmele”
de ieri şi de azi, asupra învăţăturilor şi
credinţei, asupra gândirilor şi religiilor
şi, mai ales, asupra informaţiilor din
Cosmos şi de pe Planetă, cu care suntem informaţi şi de cele mai multe ori
manipulaţi zilnic.
Lumea de azi, hai să zicem evoluată,
globalizată, bine conservată în borcane
etichetate cu „made in”, este lumea în
care trăim. Atât de diversificată şi
bombardată cu atâtea curente şi libertăţi (aparente, ar spune unii), încât ca
om normal este foarte greu să-i mai
desluşeşti sensurile profunde existenţiale. Bunăoară, libertatea, în tot ce
comportă ea, una dintre marile valori
ale Umanităţii pentru care s-a trudit
atâta, s-a luptat şi chiar s-a jertfit. A
fi sau a nu fi liber, în sensul conştiinţei

sau pur şi simplu în sensul libertăţilor
cetăţeneşti. La al doilea mă vor referi
în această tabletă. Părerea mea este că
în România zilelor noastre încălcarea
drepturilor sacre ale libertăţii şi chiar
liberului arbitru au sufocat cel mai mult
mecanismele sănătoase de funcţionalitate a societăţii.
Da, se cheamă poliţie politică! Şi în
final, asta a dus la întregul haos în care
trăim. Nu e vorba doar că venim după
regimuri totalitare. Manipularea informaţiilor şi stocarea lor cu scopul de
a-i sluji pe cei aflaţi la putere şi a-i nimici pe potrivnici a nenorocit România! Şi a diluat într-atâta substanţa
morală a clasei conducătoare, a clasei
politice, până la caricaturizarea acesteia
în personaje caragialeşti. Sub domnia
fricii şi şantajului s-a construit întregul
sistem politic românesc!
Păi, să exemplificăm. Mijloacele
tehnice de azi permit ascultarea şi filmarea vieţii, înregistrarea şi stocarea
cu orice scop a vieţii şi faptelor oricui.
Interceptarea nelimitată, chiar şi în
cele mai intime resorturi ale condiţiei

sacrosante umane. Mă aştept, într-o
zi, să văd publicate în tabloide frumoase şi stenograme cu interceptări de la
spovedanii. N-ar fi de mirare! Bun.
Sau, mă rog, naşpa! Află interceptorii
că se pun la cale sau că s-au comis fapte. Indicii, cum se spune în justiţie, rezonabile, că temeinice nu pot fi. Astea
sunt de natură să producă o suspiciune
mai mult sau mai puţin rezonabilă, dar
nu sunt probe. Dar se operează, cel puţin ca imagine, numai cu astea, pentru
a înnebuni de cap opinia publică. Probe, frate! Lipsesc din multe dosare
grele tocmai probele. Acelea de netăgăduit. Şi aici ţine de lipsa de profesionalism şi de competenţă, de
acoperirea cu muncă a anchetatorilor
şi chiar de şantajabilitatea lor. De aici
toată nebunia care a înnebunit România. Până nu se va ajunge ca justiţia
penală să fie înfăptuită pe probe, nu
pe vorbe, nu vom face nimic decât
mascaradă şi poliţie politică. Acum
suntem pe la jumătate, între faza pe
vorbe şi faza pe probe...
Ion Mânzală
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PROGRAM
LUNI
07:00
07:30
08:00
08:30
15:30
16:30
18:00
18:30

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
01:30

RETROSPECTIVA SAPTAMANII
BOX OFFICE
08:30 MUSIC NEWS
VALEA PRAHOVEI TV
(retransmisie)
ZODIAC
TE VEDE BRASOVUL (R)
STIRI
iSPORT

STIRI FAGARAS
FAGARASUL TVD
„5 MINUTE DE POVESTE”
STIRI
BRASOVUL ACTUAL
STIRI

iSPORT (R)
STIRI
BRASOVUL ACTUAL (R)
STIRI
STIRI FAGARAS
FAGARASUL TVD
iSPORT (R)
STIRI
VALEA PRAHOVEI TV

Braşov TV Producţiile Braşov TV, pe frecvenţa Mix 2

MARŢI
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00

STIRI
BRASOVUL ACTUAL (R)
iSPORT (R)
STIRI
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
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30

STIRI
BRASOVUL ACTUAL
STIRI
MUSIC NEWS
STIRI
BRASOVUL ACTUAL (R)
STIRI
STIRI FAGARAS
FAGARASUL TVD
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
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

STIRI FAGARAS
FAGARASUL TVD
„5 MINUTE DE POVESTE”
STIRI
BRASOVUL ACTUAL
STIRI
EXCLUSIV (R)
STIRI
BRASOVUL ACTUAL (R)
STIRI
STIRI FAGARAS
FAGARASUL TVD
EXCLUSIV (R)
VALEA PRAHOVEI TV

Candidaţii PSD Braşov
la alegerile parlamentare
listă preliminară de 15 candidaţi. Prin
vot deschis, Comitetul Executiv Judeţean Braşov al PSD a hotărât să propună următoarele candidaturi, în
ordine:

Camera Deputaţilor

Marius Dunca
preşedintele PSD Braşov

PSD Braşov a decis lista candidaţilor
pentru alegerile parlamentare din
11 decembrie, în şedinţa Comitetului
Executv Judeţean. Şedinţa a fost precedată de o întrunire a Biroului Permanent Judeţean, care a analizat toate
cele 19 candidaturi depuse, dacă respectă prevederile statutare si legale.
Celor 82 de membri prezenţi la sesiunea CExJ Braşov, li s-a prezentat o

1. Mihai Popa
2. Viorel Chiriac
3. Roxana Mînzatu
4. Ariana Bucur
5. Lucian Pătraşcu
6. Ioan Coman
7. Marius Bălăşescu
8. Radu Bădiţa
9. Mihai Mohaci
10. Ion Sorici

Senat
1. Marius Dunca
2. Florin Orţan
3. Marian Rasaliu

10-16 octombrie 2016

4. Adela Diaconu
5. Marius Coste
Lista va fi înaintată Comitetului
Executiv Naţional al PSD, pentru validare.
„Hotărârea membrilor este suverană, dar pot spune că sunt mândru
de propunerea care mi-a fost făcută,
de a candida la Senat. Sunt mândru
să fiu pe aceeaşi listă cu colegi valoroşi,
apreciaţi de comunitate, care au făcut
şi vor face multe şi de acum încolo
pentru aceasta. Cu astfel de oameni,
politica va funcţiona din nou cu menirea de a face bine. Trebuie să redăm
braşovenilor speranţa, să redăm valoare încrederii cu care ne investesc
prin vot. Avem datoria de a face mai
mult pentru cetăţeni, de a nu-i dezamăgi”, declară Marius Dunca, preşedintele PSD Braşov.

VINERI
07:00
07:30
08:00
08:30

SÂMBĂTĂ

12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
16:00
16:30
17:00
18:00
18:30

STIRI
BRASOVUL ACTUAL (R)
EXCLUSIV (R)
VALEA PRAHOVEI TV
(retransmisie)
STIRI FAGARAS
FAGARASUL TVD
STIRI
BRASOVUL ACTUAL (R)
EXCLUSIV (R)
BRASOVUL IN DIRECT (R)
VALEA PRAHOVEI TV
MUSIC NEWS
EXCLUSIV (R)
ZODIAC
STIRI
POLITICA LA RASCRUCE

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

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

STIRI FAGARAS
FAGARASUL TVD
„5 MINUTE DE POVESTE”
STIRI
BOX OFFICE
STIRI
POLITICALA RASCRUCE (R)
STIRI
MUSIC NEWS
STIRI
STIRI FAGARAS
FAGARASUL TVD
VALEA PRAHOVEI TV

19:00

16:00
16:30
17:00
17:30
18:00

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

DUMINICĂ

RETROSPECTIVA FAGARAS 08:00 RETROSPECTIVA
STIRI
SAPTAMANII
POLITICA LA RASCRUCE (R)
MUSIC NEWS
TORTUL DE CIOCOLATA
BOX OFFICE
VALEA PRAHOVEI TV
(retransmisie)
MUSIC NEWS
BRASOVUL IN DIRECT (R)
RETROSPECTIVA
SAPTAMANII
08:30 VALEA PRAHOVEI TV
EXCLUSIV (R)
(retransmisie)
ZODIAC
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
RETROSPECTIVA
16:00 VALEA PRAHOVEI TV
SAPTAMANII
17:30 MUSIC NEWS
MUSIC NEWS
18:00 BOX OFFICE
RETROSPECTIVA
18:30 ZODIAC
„5 MINUTE DE POVESTE” 19:30 RETROSPECTIVA
BOX OFFICE
SAPTAMANII
RETROSPECTIVA
20:00 POLITICA LA RASCRUCE (R)
SAPTAMANII
20:30 MUSIC NEWS
ZODIAC
21:00 BOX OFFICE
MUSIC NEWS
21:30 TE VEDE BRASOVUL (R)
POLITICA LA RASCRUCE (R) 23:00 EXCLUSIV (R)
BOX OFFICE
23:30 POLITICA LA RASCRUCE (R)
VALEA PRAHOVEI TV
00:00 VALEA PRAHOVEI TV

