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Am renunţat la tot ce înseamnă
modern, sofisticat, extravagant. La
rochii de seară, tocuri, farduri, cos-
tume şi papioane. Cu ghete de
munte, pantaloni de fâş şi geci
groase, familia BRAŞOV TV a
decis să petreacă tradiţional. Cu
ţuică fiartă, cu pomana porcului
şi, evident, cu muzică populară.
Nu de pe calculator sau CD, ci cu
acordeonul şi taragotul la faţa lo-
cului. Locaţia a fost una ideală:

Căminul Cultural din Comuna
Teliu. Gazdele au fost la înălţime,
iar atmosfera a fost una pe măsu-
ră. Ziua a început cu... noaptea în
cap. Doi porci au fost pregătiţi ca
la carte, cu adevărat în mod tra-
diţional. Familia Braşov TV a par-
ticipat, fără nicio excepţie, la
pomana porcului. Apoi, „acţiu-
nea” s-a mutat în bucătărie unde
au fost preparaţii cârnaţii. Reţete

secrete, ingre-
diente din toa-
te  col ţur i le
lumii, dar şi
foarte, foarte
mult  suflet .
După multe
ore de trudă,
în două echi-
pe,  cei  mai
buni cârnaţi şi
carnea proas-

pătă au ajuns în cratiţe şi tigăi.
Merindele au fost apoi rânduite
pe mese şi servite cu multă poftă.
Nu au lipsit nici momentele ar-
tistice. Pe scena Căminului Cul-
tural din Teliu au urcat artişti
locali care au prezentat un spec-
tacol de dansuri populare, dar şi
colindători. Petrecerea tradiţio-
nală s-a încheiat cu un superb foc
de artificii.

FAMILIA BraşovTV, petrecere
tradiţională la Teliu

Petrecerea de sfârşit de an 2016 A FOST CU TOTUL ŞI CU TOTUL ALTFEL!
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Următorul număr al publicaţiei 
va apărea în data de
26 decembrie 2016
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Toate taxele şi impozitele vor
putea fi plătite prin ghiseul.ro.
Anunţul a fost făcut de Ministerul
Finanţelor. Portalul este conectat
cu Agenţia Naţională de Admi-
nistrare Fiscală. 

Toate taxele şi impozitele vor
putea fi plătite prin Ghişeul.ro.
Până acum, prin această aplicaţie
informatică s-au putut plăti doar

taxele şi impozitele locale – pentru
clădiri, terenuri, maşini şi amenzile
gestionate de autorităţile locale.
Portalul www.ghiseul.ro este ope-
rat de Agenţia pentru Agenda Di-
gitală. Interconectarea ANAF cu
Ghiseul.ro va permite Fiscului
să colecteze direct pe internet
amenzi, taxe şi impozite de la per-
soane fizice şi PFA.                     R.I.

Declarat ilegal de Uniunea Eu-
ropeană, timbrul de mediu se
plăteşte în continuare la înma-
tricularea maşinilor. 

Pentru a recupera taxa, pro-
prietarii trebuie să dea statul în
judecată. Cei care îşi înmatricu-
lează o maşină continuă să plă-
tească timbrul de mediu, deşi
Curtea de Justiţie a Uniunii Euro-
pene a decis că taxa este discri-

minatorie şi a obligat statul român
să restituie banii astfel încasaţi. 

Timbrul de mediu se mai plă-
teşte încă la înmatricularea unei
maşini, iar recuperarea sumei res-
pective se face fie pe cale admi-
nistrativă, prin Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală, fie pe cale
judecătorească, în cazul în care
persoana în cauză dă statul în ju-
decată.                                          R.I.

Timbrul de Mediu: 
ilegal, dar funcţional

Programul „Rabla” a fost pre-
lungit până pe 20 decembrie. Ad-
ministraţia Fondului pentru Mediu
a luat această decizie din cauza
numărului mare de cereri. 

Persoanele fizice şi juridice mai
pot aplica pentru Programele Rabla
Clasic şi Rabla Plus până pe 20 de-

cembrie, inclusiv. Administraţia
Fondului pentru Mediu a anunţat
prelungirea termenului-limită. 

De asemenea, data stabilită
pentru depunerea ultimei cereri
de decontare în cadrul ambelor
programe este 27 decembrie
2016. R.I.

Programul Rabla 
a fost prelungit

Reduceri de până la 65%
de sărbători la magazinele
online. Vânzările sunt în
creştere în această perioadă. 

Peste 100 de magazine
online au pregătit pentru
perioada sărbătorilor pro-
moţii. Sunt reduceri de
până la 65%. De la excursii
în străinătate acordate prin
tragere la sorţi până la ser-
vicii extra cum ar fi livrarea
în două ore în Bucureşti şi
în 24 de ore în ţară, trans-
port şi retur gratuit sau con-
sultanţă la achiziţie. 

În 2016, aproape 7 mi-
lioane de români au făcut
cumpărături online, în va-
loare de 2 miliarde de euro,
conform estimărilor, în
creştere de la 1,5 miliarde
de euro în 2015. Magazinele
anticipează un nou vârf de
achiziţii în perioada dinain-
tea sărbătorilor de iarnă.
Reducerile anunţate sunt
pentru categorii diverse de
produse, de la jucării, la
cosmetice, echipamente
sportive, bijuterii sau ca-
douri de Crăciun.          R.I.

Reduceri de sărbători online
Afacerile cu maşini con-

tinuă să accelereze. A fost
înregistrat un avans de
18,4% în octombrie. Servi-
ciile au frânat brusc însă în
octombrie. 

Cifra de afaceri din co-
merţul cu autovehicule şi
motociclete a crescut în oc-
tombrie cu 18,4% faţă de
aceeaşi perioadă din 2015,
ritm încetinit faţă de cel în-
registrat în luna anterioară,
în timp ce afacerile din ser-
viciile prestate populaţiei
au stagnat, potrivit datelor

publicate de Institutul Na-
ţional de Statistică. Faţă de
luna precedentă, afacerile
din comerţul cu autovehicule
şi motociclete au crescut în
octombrie cu 1,2%, ca
 serie brută, şi cu 0,5%, 
ca serie ajustată în funcţie
de numărul de zile lucră-
toare şi de sezonalitate. În
octombrie, cea mai mare
creştere – cu 33,1% faţă de
octombrie 2015, pe serie
brută – s-a înregistrat la în-
treţinerea şi repararea ma-
şinilor. <<<<<<R.I.

Au crescut vânzările de maşini

Peste 300.000 de turişti
români petrec sărbăto-
rile în ţară. Aproape toa-
te locurile sunt ocupate. 

De Crăciun şi Revelion,
peste 300.000 de turişti ro-
mâni vor petrece sărbătorile
în ţară, cele mai căutate
 staţiuni fiind cele montane,
zonele rurale şi cele balneo-
climaterice, spun operatorii
din turism. 

De Crăciun predomină tu-
rismul rural, cu zone precum
Bran-Moieciu, Maramureş,
Bucovina, Neamţ, Mărgini-

mea Sibiului
sau Oltenia
de sub mun-
te, urmate de
s t a ţ i u n i l e
montane şi
o r a şe le  cu
pieţe de Cră-
ciun (Sibiu,
Braşov, Ti-
mişoara, Iaşi,
Oradea, Bu-
cureşti). 

De Reve-
lion, Valea
Prahovei şi staţiunile din ju-
deţul Braşov sunt în topul pre-

ferinţelor, urmate de alte sta-
ţiuni montane, de cele bal-

neoclimaterice
şi de zonele cu
turism rural. În
ceea ce priveşte
preţurile, pentru
doi adulţi şi un
copil pachetul
ajunge la 800-
1.000 de euro,
în regim de de-
mipensiune, în
care sunt incluse
patru nopţi de
cazare,  masa
festivă de Cră-

ciun sau Revelion şi acces la
SPA. <<<<<<< R.I.
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LUNI
07:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII
07:30 BOX OFFICE
08:00 MUSIC NEWS
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
15:30 ZODIAC
16:30 TE VEDE BRAŞOVUL (R)
18:00 ŞTIRI
18:30 iSPORT

19:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRAŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 ŞTIRI
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 ŞTIRI

21:30 iSPORT  (R)
22:00 ŞTIRI 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 iSPORT (R)
01:00 ŞTIRI
01:30 VALEA PRAHOVEI TV

MARŢI
07:00 ŞTIRI
07:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
08:00 iSPORT (R)
08:30 ŞTIRI
09:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
12:30 FĂGĂRAŞUL TVD
13:00 ŞTIRI
13:30 BRAŞOVUL ACTUAL
14:00 TORTUL DE CIOCOLATĂ
15:00 SPORT
15:30 MUSIC NEWS
16:00 BOX OFFICE
16:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
17:00 ZODIAC
18:00 ŞTIRI
18:30 BRAŞO-
VUL ÎN DIRECT
19:00 ŞTIRI 
FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRA-
ŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 ŞTIRI
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 ŞTIRI
21:30 BRAŞOVUL IN DIRECT (R)
22:00 ŞTIRI 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT (R)
01:00 ŞTIRI
01:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
02:00 VALEA PRAHOVEI TV

MIERCURI
07:00 ŞTIRI
07:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
08:00 BRAŞOVUL ÎN DIRECT (R)
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
12:30 FĂGĂRAŞUL TVD
13:00 ŞTIRI
13:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
14:00 VALEA PRAHOVEI TV
16:30 TE VEDE BRAŞOVUL (R)
18:00 ŞTIRI
18:30 iSPORT (R)
19:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRAŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”

20:00 ŞTIRI
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 ŞTIRI
21:30 MUSIC NEWS
22:00 ŞTIRI 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 VALEA PRAHOVEI TV

JOI
07:00 ŞTIRI
07:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
08:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
12:30 FĂGĂRAŞUL TVD
13:00 ŞTIRI
13:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
14:00 VALEA PRAHOVEI TV
16:00 iSPORT (R)
16:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT (R)
17:00 TORTUL DE CIOCOLATĂ
18:00 ŞTIRI
18:30 EXCLUSIV

19:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRAŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 ŞTIRI
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 ŞTIRI
21:30 EXCLUSIV (R)
22:00 ŞTIRI 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 EXCLUSIV (R)
01:00 VALEA PRAHOVEI TV

VINERI
07:00 ŞTIRI

07:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
08:00 EXCLUSIV (R)
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
12:30 FĂGĂRAŞUL TVD
13:00 ŞTIRI
13:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
14:00 EXCLUSIV (R)
14:30 BRAŞOVUL IN DIRECT (R)
15:00 VALEA PRAHOVEI TV
16:00 MUSIC NEWS
16:30 EXCLUSIV (R)
17:00 ZODIAC
18:00 ŞTIRI
18:30 POLITICA LA RĂSCRUCE
19:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRAŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 ŞTIRI
20:30 BOX OFFICE
21:00 ŞTIRI
21:30 POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
22:00 ŞTIRI 
22:30 MUSIC NEWS
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 VALEA PRAHOVEI TV

SÂMBĂTĂ
09:00 RETROSPECTIVA FĂGĂRAŞ
09:30 ŞTIRI
10:00 POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
10:30 MUSIC NEWS
11:00 TORTUL DE CIOCOLATĂ
12:00 BOX OFFICE
12:30 VALEA PRAHOVEI TV 

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

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

19:00 RETROSPECTIVA 
SĂPTĂMÂNII 

19:30 MUSIC NEWS
20:00 RETROSPECTIVA 

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

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

DUMINICĂ
08:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂ-
MÂNII
08:30 VALEA PRAHOVEI TV (re-
transmisie)
10:00 BOX OFFICE
10:30 MUSIC NEWS
11:00 RETROSPECTIVA 

„5 MINUTE DE POVESTE” 
11:30 TE VEDE BRAŞOVUL
13:00 TORTUL DE CIOCOLATĂ

14:00 MUSIC NEWS
14:30 RETROSPECTIVA 

SĂPTĂMÂNII
15:00 BOX OFFICE
15:30 RETROSPECTIVA 

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

SĂPTĂMÂNII
20:00 POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
20:30 MUSIC NEWS
21:00 BOX OFFICE 
21:30 TE VEDE BRAŞOVUL (R)
23:00 EXCLUSIV (R)
23:30 POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
00:00 VALEA PRAHOVEI TV 
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Fosta şefă de la Ambulanţa Braşov şi actuala
directoare medicală, condamnate penal
Totul a pornit de la o anchetă jurnalistică realizată de reporterul BRAŞOV TV, Amelia Vulcu

Mărioara Văitiş şi Mag-
dalena Piroşka au fost
condamnate la câte
3 ani de închisoare fie-
care, cu suspendare sub
supraveghere, de o ins -
tanţă a Judecătoriei din
Braşov. Asta, după o
 anchetă jurnalistică de-
marată în anul 2011, de
reporterul  BraşovTV,
Amelia Vulcu.

Cele două doctoriţe sunt
acuzate de ucidere din culpă
după ce o femeie de 44 de
ani a murit cu zile. Maşina
care ar fi putut să o salveze
a ajuns prea târziu. Scandalul
„AMBULANŢA” a pornit
în 2011, după ce MIX 2 a
dat publicităţii copia unui
document afişat în interiorul
Salvării de stat din Braşov.
Prin acel act se cereau mi-
nimum 7 curse medicale pe
zi pentru o societate privată
de profil din oraş, prin in-
termediul dispecerilor Sal-
vării de stat. Documentul
purta antetul şi ştampila ins -
tituţiei, dar şi semnătura di-
rectorului medical, doctor
Magdalena Piroşka. Parado-
xal, medicul a negat la acea
vreme. Şi reprezentantul din

acte al Ambulanţei private a
respins orice acuzaţie. 

Pentru aflarea adevărului,
s-a deschis dosar penal la
Parchetul Tribunalului Bra-
şov sub acuzaţia de abuz în
serviciu. S-au ridicat sute de
documente şi s-au audiat
zeci de persoane.

Al doilea dosar penal: o
femeie de 44 de ani a murit

Apoi, Ambulanţa din Bra-
şov a fost implicată într-un
nou scandal şi s-a deschis 
un nou doar penal care a fost
conexat cu primul. Motivul

pentru care s-a deschis cel
de al doilea dosar penal l-a
reprezentat modul în care s-a
acţionat în urma unui apel
primit la numărul de urgenţă
112, care anunţa că o femeie
de 44 de ani este inconştien-
tă în holul unui hotel din Po-
iana Braşov. Legătura a fost
transferată la dispeceratul
Ambulanţei de stat. Ştiind
că nu are salvări disponibile,
angajatul care a purtat dis-
cuţia a decis să trimită o am-
bulanţă privată. Maşina a
plecat spre Poiana Braşov,
unde se afla femeia de 44 de

ani. Văzând că echipajul me-
dical nu ajunge, s-a revenit
cu apel, prin 112. În cele din
urmă, la faţa locului a ajuns
o maşină de la SMURD. Pa-
cienta a fost preluată şi trans-
portată la o unitate medicală
din Braşov. Potrivit procu-
rorilor, era însă, prea târziu.
Cu toate eforturile medici-
lor, femeia a murit. 

Tot scandalul a pornit de
la faptul că nu a fost solicitat
sprijin, mai întâi, serviciului
SMURD ci unei ambulanţe
private, în condiţiile în care
la Salvarea de stat nu erau

maşini disponibile. La nivel
naţional este încheiat un
 protocol de colaborare clar 
între staţiile de Ambulanţă
şi SMURD. Abia apoi intră
în discuţie instituţiile private. 

După mai bine de 3 ani,
procurorii Parchetului de pe
lângă Tribunal au decis să tri-
mită dosarul la instanţă. Au
fost trimise în judecată, sub
acuzaţia de ucidere din culpă,
fosta directoare a Ambulanţei
din Braşov, doctor Mărioara
Văitiş, şi actuala directoare
medicală a ins tituţiei, doctor
Magdalena Piroşka. În poziţia
de inculpat se află şi persoana
juridică Serviciul Judeţean
de Ambulanţă din Braşov. Cu
privire la celelalte persoane
sau instituţii anchetate, pro-
curorii au dispus clasare.

13 Decembrie 2016, 
prima sentinţă

Fosta şefă a Ambulanţei
din Braşov şi actuala direc-
toare medicală au fost con-
damnate la câte 3 ani de
 închisoare fiecare, cu sus-
pendare sub supraveghere. 

În acelaşi dosar, persoana
juridică Serviciul Judeţean
de Ambulanţă din Braşov
trebuie să plătească o amen-

dă penală în valoare de
100.000 de lei. 

Totodată, prin sentinţă s-a
dispus şi plata unor despă-
gubiri. „(..), admite în parte
acţiunea civilă formulată
şi, în consecinţă, obligă
 inculpaţii (...) în solidar să
plătească părţii civile suma
de 14.500 lei cu titlu de
daune materiale şi suma de
80.000 de euro (...) cu titlu
de daune morale. (...), obli-
gă fiecare inculpat la plata
sumei de 666,66 lei către
partea civilă (...), reprezen-
tând cheltuieli judiciare
efectuate de către aceasta.
(...), obligă fiecare inculpat
la plata sumei de 1.000 de
lei reprezentând cheltuieli
judiciare avansate de stat
(500 lei fiecare inculpat în
cursul urmăririi penale şi
500 lei fiecare inculpat în
fază de judecată)”, se pre-
cizează în hotărârea Judecă-
toriei Braşov.

Sentinţa nu este definitivă
şi poate fi atacată cu apel
în termen de 10 zile de la
 comunicare. Prezumţia de
 nevinovăţie fiinţează până
când judecătorii vor pronun-
ţa sentinţe definitive. 

Amelia Vulcu

FAMILIA BraşovTV, petrecere tradiţională la Teliu
Petrecerea de sfârşit de an 2016 A FOST CU TOTUL ŞI CU TOTUL ALTFEL!



În cele mai severe cazuri,
artificiile pot provoca rupturi

ale globului ocular, să cauzeze
arsuri termice sau chimice,

cicatrici ale corneei sau dez-
lipirea retinei, toate acestea
provocând deteriorări per -
manente ale ochilor şi ale
 vederii.

Ce este însă de reţinut, este
că cei răniţi de artificii nu sunt
neapărat cei care le mane-

vrează, ci cei care asistă, şi
mulţi dintre ei sunt copii.
Foarte periculoase sunt însă,
şi petardele, ele putând să ex-
plodeze în apropierea feţei,
cauzând cele  mai  grave
 leziuni, atât ale ochilor, cât şi
ale urechilor şi pielii.

Aşadar, cea mai bună me-
todă prin care puteţi evita po-
tenţiala pierderea a vederii
din cauza artificiilor, este prin
angajarea unor persoane au-
torizate în acest sens şi nu fo-
losirea artificiilor de către
dumneavoastră. Dacă veţi
participa la un astfel de spec-

tacol, trebuie să respectaţi
întotdeauna barierele de si-
guranţă, să priviţi focul de
artificii de la cel puţin 150
de metri şi să nu atingeţi
artificiile neexplodate.

Dacă preferaţi însă să vă
achiziţionaţi artificiile,

atenţia trebuie sporită! Copii
nu trebuie să se joace cu ele,
nici măcar cu cele pe care le
putem ţine în mână. Este de
preferat ca atunci când le ma-
nevraţi să purtaţi ochelari de
protecţie, asemeni celor pe
care îi utilizaţi când folosiţi
un polizor, iar cei din jurul

dumneavoastră ar trebui să vă
urmeze exemplul. 

Artificiile pot cauza răni
serioase care vă pot afecta
viaţa, începând de la arsuri
ale pielii sau ale ochilor, până
la hemoragii oculare, dezli-
pire de retină sau chiar pier-
derea vederii. Aşadar, pentru
a ne bucura din plin de Săr-
bătorile ce urmează, este bine
să lăsăm focul de artificii pe
mâna pirotehniştilor şi să ne
ţinem copiii sub supraveghe-
re, pentru că orice dispozitiv
care explodează este deosebit
de periculos.

Ai încredere! Vezi cu ochii
tăi!

Bun găsit! Vă invit să por-
nim, în prag de Sfinte Sărbă-
tori, în căutarea de lucruri
simple pentru care ne simţim
recunoscători, apreciind de-
taliile cele mai mici. E musai
să fim recunoscători expe-
rienţelor noastre din acest an,
fără să aşteptăm experienţe
noi pentru a putea fi recunos-
cători.

Aşadar, îmi exprim recu-
noştinţa faţă de o persoană

cu totul specială din viaţa
mea, pe numele său Nadia
Râncu, managerul general al
Ziarului „Braşov TV” şi al te-
leviziunii „Braşov TV”, care
a avut încredere în mine, m-a
încurajat în activitatea mea
profesională, mi-a dat încre-
dere şi cumva mi-a deschis o
nouă filă a vieţii. 

Vreau să vă mărturisesc că
mă simt binecuvântată şi cred
cu adevărat că toţi avem un
înger bun. 

E un sentiment tare plăcut,
iar această stare vreau să o
iau cu mine oriunde m-aş afla
pentru a putea dona şi altor
semeni din darul divin. E
adevărat că nu-mi imaginez
niciodată că pot fi nedreptă-
ţită, adică mai bine spus nu-
mi dau voie să fac pe victima,
ci accept că ceea ce vine spre
mine este o binecuvântare.

Aşa cum văd eu recunoş-
tinţa în viaţa mea, este acea
alegere de a vedea Iubirea lui
Dumnezeu în toate lucrurile
care mi se întâmplă sau, cum
ar spune Albert Einstein:

„Există două moduri de a-ţi
trăi viaţa: unul este ca şi cum
nimic nu este un miracol, ce-
lălalt este ca şi cum totul este
un miracol.”

Îmi poţi enumera câteva
lucruri pentru care eşti recu-

noscător/oare astăzi?
Recunoştinţa este pentru

mine un mod de viaţă, adică
în fiecare zi îmi vin în minte
câteva motive reale pentru
care sunt recunoscătoare, faţă
de Dumnezeu, faţă de fami-

lie, cunoscuţi, clienţi. Orice
scurt moment de atingere su-
fletească din ziua respectivă
este un semn de recunoaştere
sufletescă pe care îl conştien-
tizez. 

Recunoştinţa îmbracă trei
forme: un cuvânt de mulţu-
mire, poate un sentiment iz-
vorât din adâncul inimii sau
un dar întors persoanei care
ne-a fost alături la un mo-
ment dat. 

Vă voi spune pe scurt o po-
vestire biblică din care toţi
avem de învăţat: 

Într-un sat Iisus a fost în-
tâmpinat de zece leproşi care
I-au zis: „Iisuse, învăţătorule,
ai milă de noi!” Iisus, când i-a
văzut, le-a spus: „Duceţi-vă şi
arătaţi-vă preoţilor!” iar pe
măsură ce se duceau, ei s-au
vindecat. Însă doar unul dintre
ei, Samaritean, când s-a văzut
vindecat, s-a întors şi arun-
cându-se cu faţa la pământ I-a

mulţumit. Privindu-l, Iisus a
zis: „Oare n-au fost curăţaţi
toţi zece? Ceilalţi nouă, unde
sunt? Nu s-a găsit decât stră-
inul ăsta să se întoarcă şi să
dea slavă lui Dumnezeu?”

Vă invit să reflectaţi la mo-
mentele frumoase de peste zi,
să aduceţi mulţumirea şi re-
cunoştinţa în vieţile voastre,
iar înainte de a spune „mi-aş
dori…”, să spuneţi „Mulţumesc
pentru tot ce am acum!”, mul-
ţumesc pentru casa în care
stau, mulţumesc pentru sănă-
tate, familie etc... şi să ne
amintim că: „Un om are drep-
tul să-l privească pe celălalt
de sus doar în momentul când
îl ajută să se ridice”.

Îţi sunt foarte recunoscă-
toare că ai citit acest articol
şi te invit să împărtăşeşti şi
altora din acest minunat sen-
timent. Mulţumesc! 

O săptămână excelentă
 tuturor!

SĂNĂTATE4

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

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

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

Sfatul optometristului

Sfatul psihologului

Best Optic RED VlahuţăBest Optic BLUE Centrul Civic Best Optic RED Uranus
Str. Valea Cetăţii nr 6
Telefon: 0774.638.568
E-mail: racadau@best-optic.ro
Program: L–V: 9:00 – 20:00
Sâmbătă: 10:00 – 14:00

Best Optic RED Răcădău

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

Oana Mareş
optometrist 

Best Optic Red Racadău

19-25 decembrie

❍ Mergeţi la doctor imediat (la secţia de urgenţe oftal-
mologice a spitalului)!

❍ Nu vă frecaţi la ochi!
❍ Nu vă clătiţi ochii cu apă!
❍ Nu aplicaţi presiune!
❍ Nu scoateţi eventualele schije care au ajuns în ochi!
❍ Nu vă puneţi niciun fel de picături în ochi!
❍ Durerea este de obicei puternică, însă nu luaţi me-

dicamente ce pot subţia sângele, cum ar fi aspirina
sau ibuprofenul!

În cazul nefericit al unui accident, este foarte
important să urmaţi următoarele indicaţii:

Recunoştinţa, una din cele
mai mari virtuţi ale omului 

În fiecare an, zeci de oameni, printre care şi copii, 
suferă răni provocate de artificii. Şi, pentru cei mai
mulţi dintre noi, la petrecerea de Revelion, focul de
artificii este cel mai aşteptat. Ar trebui însă să fim
conştienţi că există anumite riscuri la care ne supunem.

Protejaţi-vă ochii de artificii!
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12 elevi de la Colegiul
N a ţ i o n a l  D r .  I o a n
 Meşotă din Braşov au
ajuns, la mijlocul săp-
tămânii  trecute,  la
Spitalul de Copii din
Braşov, după ce s-au
intoxicat cu o substan-
ţă necunoscută. 

În total, 14 copii au fost
afectaţi. Totul s-a întâm-
plat în timpul orelor, din
cauza unui miros puternic
al unei substanţe care pro-
venea de la o clădire din
apropiere aflată în cons -
trucţie. 

Copiii susţin că dintr-o
dată au început să se simtă

rău. Cursurile au fost în-
trerupte imediat. Iniţial,
unii elevi au fost duşi acasă
de părinţi. Pentru că starea
lor de sănătate s-a agravat,
elevii au ajuns de urgenţă
la Spitalul de Copii.

Cursuri suspendate 
„La noi au fost aduşi

copii cu probleme respira-
torii, dar după câteva ore
starea lor de sănătate a
fost îmbunătăţită. Sunt în
afara oricărui pericol, dar
i-am mai ţinut internaţi
pentru a-i  monitoriza
atent”, a declarat Marcel
Albean, director medical
la Spitalul de Copii Braşov.

Cursurile de la Colegiul
Naţional Dr. Ioan Meşotă
au fost  întrerupte două
zile. 

„Am luat această deci-
zie pentru a nu mai pune
în pericol sănătatea ni -
ciunui copil  sau cadru
 didactic. Vom deschide o
anchetă şi  vom vedea
exact ce s-a întâmplat în
acea unitate de învăţă-
mânt”, a precizat şi Ariana
Bucur, inspector şcolar ge-
neral IŞJ Braşov. Şi Poliţia
Braşov a deschis dosar pe-
nal in rem pentru vătămare
corporală şi neluarea mă-
surilor privind securitatea
în muncă.                  M.S.

Braşovul este printre oraşele
în care sărbătorile determină o
creştere a locurilor de muncă tem-
porare. Personalul necalificat ocu-
pă 80% din totalul contractelor. 

Sărbătorile de Crăciun, Paşte şi
luna martie determină o creştere
a numărului de contracte de mun-
că temporară, acestea fiind solici-
tate mai ales în oraşele mari,
precum Bucureşti, Cluj-Napoca,
Iaşi, Timişoara, Braşov, Arad, Sibiu
sau Constanţa, cât şi în zonele li-
mitrofe ale acestora. Angajări de
muncă temporară se realizează şi

pe segmentul agriculturii. Perso-
nalul necalificat ocupă 80% din
totalul contractelor de muncă tem-
porară, restul fiind atribuite spe-
cialiştilor. 

Domeniile în care se caută cei
mai mulţi muncitori nespeciali-
zaţi sunt logistica, agricultura şi
producţia. Salariile de bază re-
prezintă în continuare principala
provocare a companiilor de re-
crutare, întrucât sumele oferite
se apropie de venitul minim ga-
rantat, iar candidaţii preferă mai
degrabă ajutorul de la stat.  R.I.

Mai multe joburi temporare

1.200 de braşoveni s-au îm-
bolnăvit în ultima săptămână!
Vorbim despre infecţii acute ale
căilor respiratorii superioare în
mare parte, dar au fost diagnos-
ticate şi aproximativ 300 de cazuri
de pneumonie. Am avut însă şi
trei cazuri de gripă. 

Infecţiile acute ale căilor res-
piratorii superioare au afectat
1.213 braşoveni. 160 de cazuri
s-au înregistrat la copii de până

la 1 an, iar 22 de persoane au avut
nevoie de internare. Cele mai mul-
te îmbolnăviri au fost semnalate
la persoanele cu vârste cuprinse
între 5 şi 14 ani. Au fost 311 cazuri,
dintre care 2 care au avut nevoie
de internare.  Cele mai  multe
pneumonii s-au înregistrat la per-
soanele cu vârsta cuprinsă între
15 şi 49 de ani. În ultima săptă-
mână au fost înregistrate şi 3 ca-
zuri de gripă.                                 R.I.

Trei cazuri de gripă la Braşov

Numărul pensionarilor s-a re-
dus în trimestrul trei cu 9.000 de
persoane la nivel naţional. Pensia
medie de asigurări sociale de stat
a fost de 931 lei. 

Raportul dintre numărul me-
diu de pensionari şi cel al sala-
riaţilor a fost de 9 la 10, dar are
variaţii semnificative în funcţie
de zonă. De exemplu 5 pensionari
la 10 salariaţi în Bucureşti şi 17
pensionari la 10 salariaţi în ju-
deţul Teleorman. 

În judeţul Braşov raportul din-
tre numărul mediu de pensionari

în trimestrul II 2016 şi cel al sa-
lariaţilor a fost de 8 pensionari
la 10 salariaţi. 

Anul acesta judeţul Braşov a
ocupat locul al şaptelea din ţară,
după judeţele Ilfov, Timiş, Cluj,
Sibiu, Arad şi Constanţa. Pensia
medie de asigurări sociale de stat
a avut discrepanţe semnificative
în profil teritorial. Diferenţa a
ajuns în unele zone chiar şi la 400
de lei. De exemplu, pensia medie
în judeţul Giurgiu a fost de 748
lei, iar în municipiul Bucureşti
1.181 lei.                                    A.C. 

Mai puţini pensionari

.com

Agenţia Naţională pentru
ocuparea Forţei de Muncă a
împlinit 18 ani. Momentul a
fost marcat şi la Braşov, unde
AJOFM, a făcut un bilanţ al
activităţii desfăşurate în toţi
aceşti ani. De la crizele majore
de la începutul anilor 2000 şi
până la situaţia de azi, toate în-
tâmplările au fost rememorate
de către conducerea instituţiei.  

Bineînţeles pe lângă mo-
mentul festiv au fost aduse în
discuţie şi perioadele dificile
prin care a trecut agenţia dar
şi momentele de succes.

Cea mai grea perioadă pen-
tru AJOFM a fost între 1998
şi 2004. Atunci rata şomajului
a fost chiar şi de 20%. Acest
lucru a fost cauzat de numărul
mare de persoane dispo -

nibilizate după
închiderea între -
prinderilor. O altă
problemă a fost
dispariţia meseriilor cunoscu-
te, precum strungar sau frezor.
Aceste calificări nu mai erau
valabile, deoarece marile fa-
brici s-au desfiinţat. În prezent,
rata şomajului, este mult mai
acceptabilă faţă de perioada

de criză. La nivelul judeţului
este de 3,7 la sută. În ceea ce
priveşte cursurile de calificare,
doar anul acesta peste 400
de persoane au urmat 27 de
 cursuri de reconversie profe-
sională.                             R.I.

14 elevi intoxicaţi la Colegiul Naţional
Dr. Ioan Meşotă din Braşov

AJOFM, la 18 ani

Biroul Electoral Central
(BEC) a publicat rezultatele
atribuirii, la nivel naţional, a
mandatelor de parlamentari
pentru judeţul Braşov, în
urma alegerilor din 11 de-
cembrie, atât pentru Camera
Deputaţilor, cât şi pentru Se-
nat. În total, Braşovul va avea
13 parlamentari, nouă depu-

taţi şi patru senatori. Cei trei
deputaţi PSD Braşov care
şi-au câştigat din prima man-
datul sunt Mihai Popa, Viorel
Chiriac şi Roxana Mînzatu. 

În urma redistribuirii, li
se adaugă Mihai Mohaci.
Social-democratul Marius
Alexandru Dunca a câştigat
direct un mandat de senator,

iar la redistribuire PSD a
mai primit un mandat de se-
nator pentru Ovidiu-Florin
Orţan. 

PNL Braşov are doi depu-
taţi cu mandat câştigat direct:
Mara Mareş şi Gabriel An-
dronache, în urma redistri-
buirii a primit un mandat de
senator şi Daniel Zamfir.

USR are un deputat cu man-
dat câştigat direct de Tudor
Vlad Benga, iar la redistri-
buire a obţinut un mandat de
senator Allen Coliban. 

La redistribuire, au mai
primit mandate de deputaţi
Remus Borza (ALDE) şi
Ambrus Izabella Agnes
(UDMR).

Rezultat final al alegerilor parlamentare la Braşov

Traficul pe întreaga reţea
feroviară din ţară se desfă-
şoară în condiţii de iarnă,
iar viteza cu care circulă
trenurile a fost adaptată la
temperaturile scăzute. Din
cauza acestor modificări
anumite garnituri înregis-
trează întârzieri.

Din cauza temperaturilor
foarte scăzute din ultimele
zile, traficul feroviar se
 desfăşură cu dificultate.
Compania de căi ferate a
anunţat că unele trenuri ar

putea avea întârzieri destul
de mari. 

Momentan pe reţeaua fe-
roviară nu sunt linii de cale
ferată închise, însă, din cau-
za condiţiilor meteo ne -
favorabile, angajaţii CFR
desfăşoară verificări la com-
ponentele infrastructurii în
staţii şi intervin pentru re-
medierea deranjamentelor
tehnice semnalate, astfel în-
cât circulaţia trenurilor să
se desfăşoare în condiţii de
siguranţă.                          R.I.

Întârzieri pe calea ferată,
din cauza friguluiMagia sărbătorilor

de iarnă a ajuns şi la
Braşov. Colindele de
Crăciun s-au auzit
timp de câteva ore la
Casa Armatei. Zeci
de tineri şi grupuri
corale i-au încântat
pe cei prezenţi la cea
de a 24-a ediţie a
e v e n i m e n t u l u i
„Doamne, auzi glasul meu”. 

Preţ de câteva ore, braşo-
venii au putut asculta cele
mai frumoase colinde de
Crăciun. Cântecele au fost
interpretate de mai multe

grupuri corale. Sala în care
s-a desfăşurat concertul de
colinde a fost plină. Con-
certul de colinde de la Casa
Armatei se desfăşoară în
fiecare an.                    R.I.

Colinde la Casa Armatei
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A nins în Braşov iar tro-
tuarele şi şoselele au fost
acoperite de zăpadă. Puţini
ştiu însă că, în dimineţile în
care zăpada se aşterne pe
trotuare, avem obligativita-
tea să deszăpezim trotuarul
din faţa casei sau să înlătu-
răm gheaţa formată. 

O comisie mixtă formată
din poliţişti locali dar şi ru-
tieri au verificat zonele cen-
trale din oraş şi au informat
cetăţenii asupra obligaţiilor

pe care le au pe timp de iar-
nă vis a vis de trotuarul din
faţa imobilelor. În primă
fază, asociaţiile de proprie-
tari şi proprietarii de spaţii
comerciale sunt atenţionaţi
că sunt obligaţi să înlăture
gheaţa, zăpada, dar şi ţurţurii
care se formează pe imobi-
lele pe care le deţin. Apoi,
la următorul control, dacă
nu se conformează, se lasă
cu amenzi. „Trebuie să-şi
cureţe zăpada şi gheaţa din

faţa porţilor, din faţa blo-
curilor, pentru că amenzile
sunt destul de mari. Vorbim
de 500 – 1.000 lei pentru
persoanele fizice şi cele ju-
ridice între 1.000 şi 2.000
de lei”, a declarat pentru
BraşovTV.com Anca Lău-
taru – purtător de cuvânt Po-
liţia locală Braşov. 

Şi poliţia rutieră a supra-
vegheat străzile din oraş şi
a cerut ajutor acolo unde a
fost nevoie. Autorităţile au
fost pregătite, iar zăpada nu
a mai luat pe nimeni prin
surprindere. 

Paula Păduraru

Zoritorii au luat cu „asalt”
Primăria din Cristian. Edilul
împreună cu aleşii locali i-au
primit pe feciorii satului,
care au venit să-i colinde.
Acest obicei vechi se desfă-

şoară de fiecare dată în
preajma sărbătorilor de iar-
nă, iar totul se termină cu un
bal organizat chiar de cei
care au pornit la colindat.
Grupul zoritorilor este for-

mat din feciorii satului. În
frunte cu un vătaf, aceştia
colindă în perioada sărbăto-
rilor de iarnă pe toată lumea.
Primăria din localitate a fost
prima lor oprire, după care
au trecut pe la toate gospo-
dăriile unde sunt fete de mă-
ritat. Zoritorii din Cristian
au un program foarte încăr-
cat în această perioadă. 

Colindatul zoritorilor este
o tradiţie foarte veche la
Cris tian. După ce vor colinda
tot satul, zoritorii îi aşteaptă
pe toţi tinerii din comună la
un bal, ce va fi organizat la
începutul lunii ianuarie.  R.I.

Zoritorii la Primăria din Cristian

Au apărut primii brazi în pie-
ţele braşovene. Weekend-ul
trecut s-au pus în vânzare brazii
Regiei Părurilor Kronstadt.
Aceş tia au preţuri care pornesc
de la 20 de lei şi sunt selectaţi
din pepiniera proprie, de la Bră-
det. Brăduţii sunt tăiaţi chiar

în ziua comercializării. Aceştia
se găsesc în pieţele Dacia, Astra
şi Tractorul. Şi comercianţii pri-
vaţi au scos la vânzare brazii de
Crăciun, încă de la începutul
săptămânii trecute. Ce-i drept,
aceştia s-au încumetat să-şi
 expună marfa în doar câteva

locaţii din municipiu. Cele mai
multe zone special amenajate,
şapte la număr, sunt în Piaţa
Dacia, lângă Gară. 

Pomii au preţuri care por-
nesc de la 40 de lei şi pot ajun-
ge până la 100 de lei, în funcţie
de mărimea bradului.   M.S.

Fructele şi legumele din pieţele bra-
şovene, cele mai gustoase şi cele mai
ieftine! Produsele 100% naturale din
pieţe sunt la mare căutare în această
perioadă. Asta spun atât producătorii
autohtoni, cât şi braşovenii care se
aprovizionează zilnic. Singura proble-
mă este gerul pe care trebuie să îl

 îndure comercianţii. Cele mai cum-
părate, în sezonul rece, sunt citricele
şi merele. Ultimele sunt şi cele mai
ieftine. Dar şi legumele româneşti se
vând destul de bine. 

Producătorii se plâng că le îngheaţă
produsele în pieţe şi în consecinţă
vânzarea le este afectată: „Mulţi cum-

părători, din comoditate, aleg pro-
dusele din supermarket. Noi stăm
cu marfa românească pe tarabe, iar
oamenii cumpără din export”. În
pieţele din Braşov, ceapa se vinde cu
2 lei/kg, fasolea 8 lei, merele de la
1,5 lei/kg, perele 5 lei/kg, iar porto-
calele şi mandarinele 3 lei/kg.   M.S.

Cât costă brazii de Crăciun în pieţe

După 12 ani de lucrări,
în sfârşit, Ocolitoarea Bra-
şovului este finalizată în to-
talitate. La sfârşitul acestei
săptămâni, au fost termi-
nate ultimele lucrări, cele
de dublare pe tronsonul II. 

Tronsonul 2 are 4,9 ki-
lometri, iar lucrările de du-
blare au început în august
2014. Valoarea totală a lu-
crărilor de pe tronsonul
inau gurat la sfârşitul aces-
tei săptămâni este de 64,4
milioane de lei. De vinerea

trecută se poate circula în
regim de autostradă, două
benzi pe sens. 

Trafic infernal din
Sânpetru, până în martie

Lucrăr i le  au fost  în -
târziate, din cauza proble-
melor cu exproprierile.
Tronsonul II leagă DN 11,
ieşirea din Braşov spre
Hărman, de DN 13, ieşirea
din Braşov spre Târgu-Mu-
reş. Odată cu finalizarea
tronsonului II al Ocolitoa-

rei, a fost desfiinţat şi gi-
ratoriul care făcea legătura
dintre Braşov şi Sânpetru.
Acum, cei care stau în Sân-
petru şi vor să ajungă la
Braşov trebuie să ocoleas-
că, zilnic, dus-întors, zece
kilometri, prin Hărman.
Acest lucru se va întâmpla
până în luna martie, când
va fi gata pasajul care face
legătura dintre cele două
zone. Ocolitoarea Braşo-
vului are 18 kilometri. 

M.S.

Ocolitoarea, terminată în totalitate

Peste 90% dintre abonaţii
racordaţi la sistemul centrali-
zat de încălzire au în acest mo-
ment apă caldă şi căldură. Mai
sunt probleme cu furnizarea
agentului termic la câteva
apartamente din cartierele
Bartolomeu şi Astra. Acolo
sunt defecţiuni tehnice, care
vor fi rezolvate zilele viitoare. 

Serviciul Public Local de
Termoficare a scos la con-
curs mai multe posturi de
operator facturare, casier,
secretar şi gestionar. Dosa-
rele pentru aceste posturi se
pot depune până pe 21 de-
cembrie. Proba scrisă se va
desfăşura pe 3 ianuarie, iar
interviul, la o dată ulterioară. 

În paralel se continuă re-
branşarea abonaţilor racor-
daţi la sistemul centralizat. 

În următoarea şedinţă de
Consiliu Local se va aproba
Regulamentul de Organiza-
re şi Funcţionare a Ser -
viciului Public Local de
Termoficare. EEE  

M.S.

Căldură în 90% din oraş

Municipiul Săcele a primit
de la Guvern, în urma recti-
ficării bugetare, 997.000 de
lei. Banii provin din cote de-
falcate. Această sumă trebuie
să fie inclusă în bugetul local,
în caz contrar banii se întorc

la bugetul de stat. 
La ultima şedinţă de înda-

tă, consilierii locali din Să-
cele au alocat suma venită
de la Guvern pentru reparaţii
străzi. Banii trebuiau incluşi
într-un capitol cu cheltuieli

mai mari sau cel puţin egale
cu suma alocată de la bugetul
de stat. Aceşti bani vor intra
în excedentul bugetar, iar în
primele şedinţe ordinare din
2017 vor fi redirecţionaţi că-
tre capitolul investiţii. M.S.

Bani de la Guvern pentru Săcele

Frigul poate dăuna grav
tenului. O ştiu cel mai
bine doamnele şi dom-
nişoarele. În această pe-
rioadă este foarte greu
de ales machiajul per-
fect. Cei mai buni stilişti
din ţară au venit la Bra-
şov pentru a le explica
femeilor ce metode să
folosească, pentru a
străluci, indiferent de
vreme. 

Printre cei care au venit cu
sfaturi preţioase se numără şi
Dana Săvuică. Zeci de femei
de succes au venit la Braşov
să le explice doamnelor şi
domnişoarelor ce metode să
folosească, în sezonul rece,
pentru a fi mereu în centrul
atenţiei. De la produse de

 machiaj revoluţionare şi
până la prezentări de modă,
toate au fost prezentate într-
un show de zile mari. 

Pe lângă prezentarea de
modă, braşovencele au aflat
şi câteva metode revolu -
ţionare de machiaj pentru
 sezonul rece. Dana Săvuică
a fost gazda showului şi,
 bineînţeles, unul dintre pro-
motorii frumuseţii în rândul
doamnelor şi domnişoarelor. 

Pe lângă sfaturile exper-
telor în materie de frumu-
seţe, braşovencele au avut
parte şi de alte surprize, cum
ar fi o tombolă. Fiecare par-
ticipantă a primit din partea
organizatorilor produse cos-
metice şi accesorii pentru o
ţinută cât mai stilată. 

R.I.

O viaţă cu stil... chiar şi pe ger

Curăţaţi zăpada, dacă 
nu vreţi să fiţi amendaţi!

Fructele şi legumele româneşti, cele mai vândute
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În municipiul
Braşov se circulă în
condiţii de iarnă,
însă firmele de
deszăpezire care
au contracte cu
municipalitatea
şi-au făcut treaba
şi au intervenit
încă de la finalul
săptămânii tre -
cute. 

Cea mai importantă firmă de des-
zăpezire din municipiu, Vectra, are
în dotare 23 de utilaje, cu care poate
interveni la orice oră din zi şi din
noapte. Opt dintre acestea sunt
 utilaje mici, care se folosesc pentru
străzile din cartiere. Tot aici există
800 de tone de sare de cea mai bună
calitate, iar alte 1.000 de tone au
fost, deja, cumpărate. Până acum,
societatea a împrăştiat 120 de tone
de material antiderapant.

Deszăpezire blocată 
de şoferii iresponsabili

Braşovenii trebuie să respecte
anumite reguli de bun simţ pentru

ca procesul de deszăpezire să se des-
făşoare în condiţii optime. „Pe străzile
înguste se intervine cel mai greu. Pe
această cale, rugăm toţi cetăţenii
care au maşini să le lase în curte sau
cât mai aproape de gard, pentru ca
utilajele noastre să poată interveni.
Altfel, dacă o singură maşină este
parcată prost, nu putem deszăpezi
o stradă întreagă”, a precizat Marius
Tomescu, director mecanizare Vectra. 

În total, 33 de utilaje de desză-
pezire ale celor două firme au fost
scoase pe străzile din municipiu după
prima ninsoare. În judeţ s-a acţionat
cu alte şapte utilaje şi s-au folosit
60 de tone de material antiderapant. 

M.S.

Bani de la Guvern pentru Braşov
Consilierii locali au aprobat

într-o şedinţă extraordinară rec-
tificarea bugetului municipiului
Braşov pe luna decembrie. 

Municipiul Braşov a primit de
la Guvern sumele defalcate din
TVA. Este vorba despre o primă
tranşă de 767.000 de lei. Alţi 3.000
de lei au venit în contul bugetului

local de la Şcoala Nr. 25. Instituţia
şi-a montat centrală proprie şi nu
mai avea nevoie de subvenţie pen-
tru încălzire. 

Tot în şedinţa extraordinară a
fost aprobată şi transformarea
 Regiei Autonome de Transport în
societate comercială pe acţiuni,
cu denumirea RATBV S.A.   M.S.

Viaţa cu 450 de lei
• După ani de chinuri, o braşoveancă de 80 de ani şi fiica ei sunt somate să-şi

părăsească locuinţa; 
• Datoriile la întreţinere au ajuns la o sumă foarte mare, care nu poate fi achitată; 
• Singura sursă de venit a celor două femei este o pensie de PATRU SUTE de lei.

La 80 de ani, Pavelina
Cucu (foto), a fost so-
mată să-şi părăsească
apartamentul. Femeia
locuieşte împreună cu
fiica ei. Din cauza dato-
riilor la întreţinere, se
vede nevoită să apele-
ze la ajutorul oamenilor
cu suflet pentru a o aju-
ta. Datoriile au ajuns la
18.000 de lei. Femeia
are o pensie de 450 lei,
iar fiica ei nu lucrează.

„A murit soţul meu, eu am
rămas văduvă şi cu pensie de
urmaş foarte mică. Între
timp, s-a îmbolnăvit fiica
mea şi nu lucrează de mulţi

ani, cu toate că este cu studii
superioare, şi trebuie să o

 întreţin din 450 de lei. În pri-
vinţa datoriilor, eu am mai

plătit, am mai fost ajutată
de diverse persoane, am mai
luat împrumut, dar acum
am ajuns la 18.000 de lei,
în banii noi, eu ştiu mai bine
în banii vechi adică 180 de
milioane de lei vechi...”, ne-a
mărturisit Pavelina Cucu. 

Pentru că pensia nu le ajun-
ge şi nu au nicio posibilitate,
doamna Pavelina, împreună
cu fiica ei, vin zilnic la cantina
Asociaţiei Bucuria Darului
din Bartolomeu. 

Cei care doresc să o aju-
te pe doamna Pavelina, în
orice fel, o pot face donând
diverse sume de bani la sediul
Asociaţiei Bucuria Darului
din Bartolomeu.               R.I.

Mâncare BIO la un restaurant din Bra-
şov. O unitate alimentară din centrul
Braşovului va fi prima din ţară care va
introduce astfel de mâncăruri în meniu.
De altfel restaurantul este singurul acre-
ditat în acest sens de
către asociaţia BIO
România. 

Un restaurant din
centrul Braşovului se
pregăteşte să introdu-
că în meniul său mân-
care bio. Bucătarul şef
al unităţii va pregăti
specialităţile din pro-
duse certificate la ni-

vel naţional. Pro-
dusele BIO se vor
regăsi în meniul
restaurantului cel
mai probabil din

luna ia-
n u a r i e .
Clienţii
vor putea
comanda
felur i le
de mân-
c a r e
 unice în restaurantele din Ro-
mânia, deoarece unitatea din
Braşov este singura acreditată

în acest sens. 
Întregul proces a durat mai bine de

şase luni. 7777777777R.I.

Promovarea produselor tra-
diţionale româneşti autentice.
Obiecte vestimentare sau de
uz casnic prelucrate manual,
aşa cum le făceau bunicii şi
străbunicii noştri. Asta îşi pro-
pune să promoveze Târgul de
Crăciun deschis până pe
28 decembrie, în faţa mall-
ului din cartierul Tractorul. 

La Târgul de Crăciun par-
ticipă 30 de comercianţi din
tot Ardealul.
Fie că vorbim
despre haine de
iarnă, produse
alimentare, ca-
douri sau vese-
lă, toate sunt
prelucrate ma-
nual, cu atenţie
la orice detaliu.
Spre exemplu,

Doamna Wilma este
din Harghita. Ţese feţe
de masă, prosoape,
 pături, covoare, dar
şi multe obiecte de ar-
tizanat de când se ştie. 

Târgul de Crăciun
din faţa mall-ului din
cartierul Tractorul este
deschis în fiecare zi, de
la ora 12.00.         M.S.

Târg tradiţional în cartierul Tractorul

Primul restaurant acreditat cu meniuri BIO
din România este în Braşov

Deszăpezire eficientă la Braşov



GARSONIERE
⚫ Vând garsonieră în zona Gri-
viţei– Pasaj, Str. Ecaterina Teo-
doroiu, suprafaţă 24 mp, situată
la etajul 2/4, cu îmbunătăţiri ter-
mopan, gresie şi faianţă la baie
şi bucătărie, parchet, uşă meta-
lică, separare de gaz, încălzire
cu convector şi apă caldă cu boi-
ler, preţ 17.900 euro. Telefon:
0723.985.424
⚫ Vând garsonieră confort 1,
Astra Bd. Saturn zona Micşuni-
ca, recent amenajată, dotată cu

centrală termică proprie, gresie,
faianţă, parchet, termopan,
 semidecomandată, parter. Preţ
29.500 euro. Tel: 0747.771.523 

APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând apartament în casă zona
Istorică apropiere de magazinul

Star etajul 1, Str. N. Bălcescu,
confort 1, decomandat cu toate
îmbunătăţirile gresie, faianţă,
parchet, termopan la toate gea-
murile, centrală termică aer con-
diţionat, la preţul de 56.000
euro. Este ideală investiţie pentru
închiriere în regim hotelier. De-
talii la telefon: 0741.059.397
⚫ Vând apartament cu 2 camere
Tractorul zona Mall Coresi, în
bloc construcţie nouă, decoman-
dat, confort 1, cu toate dotările
moderne gresie, faianţă, parchet,
geam termopan, centrală termică
proprie, preţ 35.000 euro. Tele-
fon: 0747.771.523

APARTAMENTE 4 CAMERE
⚫ Vând apartament Ultracen-
tral Hărmanului zona CEC

compus din 4 camere, confort
1, semidecomandat, 1 balcon

închis în cornier. Apartamentul
este situat la etajul 2/4, are în-
călzire centrală proprie, în rest
necesită îmbunătăţiri. Preţ
63.000 euro negociabil. Tel:
0747.771.523

CASE
⚫ Vând vilă la cheie P+M Stu-
pini 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 
⚫ Vând vilă construcţie nouă în
Tărlungeni, dispusă pe parter +
mansardă. La parter: living, bu-
cătărie, baie, birou; iar la man-

sară sunt 2 dormitoare, baie,
balcon. Casa dispune de în -
călzire cu centrală pe lemne,
 curent, apă, fosă septică. Con-
strucţia este pe grinzi de lemn,
iar zona este liniştită, pretabil
pentru locuit. Preţ 50.000 euro
negociabil. POSIBILITATE DE
RATE. Telefon: 0747.771.523

TERENURI
⚫ Vând teren intravilan în Cen-
tru Stupini în suprafaţă de
684 mp, cu un front de 24.46 /
27.75, parcelă pentru construc-
ţie casă cu utilităţi în apropiere.
Toate actele sunt în regulă CF,
PUZ, CU, preţ 26.300 euro ne-
gociabil. Telefon: 0747.771.523 

ÎNCHIRIERI BIROURI
⚫ Închiriez (ofer) 4 birouri Str.
Lungă zona Memorandului, su-
prafeţele între 12 -15 mp, având
ca şi dotări termopan, parchet,
încălzire centrală pe clădire
(costuri mici), acces într-un
spaţiu destinat pentru fumători;
acces la baie, preţ 100 euro/
 încăpere de birou. 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
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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

19-25 decembrie 2016

Închiriez
apartament

în regim
hotelier,

50€/noapte 

Săptămânal Gratuit ISSN 2537 - 138X

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

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

Numărul de apariţii se completează în  căsuţa
special prevăzută.

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

➭ Redacţia nu-şi asumă răspunderea 
pentru conţinutul anunţului.

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

Magazine Rapid:
H Str. Gării, nr. 32

intersecţia cu
Hărmanului

H Str. Dacia, nr. 69
H Str. Privighetorii

H Str. Gospodarilor
H Str. Barbu

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

Sediul BraşovTV:
H Bd. Mihail

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

Locaţii de preluare a taloanelor de mică publicitate

✄

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

Şoferi profesionişti
autocamion, maşini

de mare tonaj

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

Calea Feldioarei, nr. 75E

angajează:

Relaţii la
telefon:

0765.250.760

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

Prevenirea infracţiunilor în perioada sărbătorilor de iarnă
În vederea prevenirii unor evenimente nedorite în perioada pre-

mergătoare sărbătorilor de iarnă, Poliţia Braşov a demarat o serie
de acţiuni destinate cetăţenilor, acţiuni care vizează transmiterea
de recomandări pentru prevenirea furturilor din locuinţe, din au-

toturisme, din buzunare (genţi, poşete), a tâlhăriilor, a infracţiunilor
cu violenţă, precum şi a furturilor de animale în mediul rural.

Acţiunile se derulează în zona pieţelor agroalimentare, super-
market-urilor, dar şi pe raza localităţilor din mediul rural. 

La cumpărături:
I manifestaţi prudenţă în magazinele aglomerate,

supravegheaţi-vă geanta şi nu o plasaţi în coşul de
cumpărături de unde poate fi sustrasă cu uşurinţă; 

I nu luaţi asupra dumneavoastră sume mari de bani
ci doar necesarul pentru cumpărăturile planificate
în acea zi;

I când este posibil, folosiţi cardul pentru cumpără-
turi;

I păstraţi banii în geantă, borsetă sau într-un buzunar
inaccesibil şi nu în sacoşa de cumpărături sau în bu-
zunarul de la spatele pantalonilor;

I obiectele tentante (telefoane mobile, laptop-uri,
genţi), lăsate la vedere în maşină, pot reprezenta
adevărate „cadouri” pentru hoţi;

I nu lăsaţi niciodată în autoturism actele maşinii, bani
sau alte documente importante.

În cazul în care plecaţi de la domiciliu,
indiferent de perioada în care lipsiţi, pentru ca re-
venirea să vă fie lipsită de surprize neplăcute, nu ne-
glijaţi următoarele aspecte: 

I rugaţi un vecin de încredere să ţină sub observaţie
casa şi să anunţe imediat poliţia dacă observă o per-
soană suspectă care staţionează fără motiv în faţa

uşii sau care încearcă să descuie uşa;
I spuneţi numai persoanelor de încredere când plecaţi

de acasă pentru mai multe zile;
I închideţi şi asiguraţi la plecare toate uşile şi geamurile

casei, uşa de la balcon, geamul de aerisire de la baie;
I pregătirile de deplasare să fie făcute cât mai discret;
I obiectele de valoare mare sau banii lichizi vor fi în-

totdeauna în atenţia infractorilor, deci nu le lăsaţi
în locuinţă.

Dacă sunteţi abordaţi de diferite persoane,
care vă solicită nejustificat sume de bani ori

bunuri, nu daţi curs unor astfel de solicitări şi
nu-i primiţi în locuinţă!

În cazul în care deveniţi victima unei infracţiuni sesizaţi imediat Poliţia la numărul unic de urgenţă 112!

Pentru ca sărbătorile să fie liniştite şi fără evenimente neplăcute, 
Biroul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii recomandă cetăţenilor să aibă în vedere un minim de măsuri de autoprotecţie:



⚫ 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

⚫ ATELIERUL DE  REPA-
RAŢII de pe Str. Aurel Vlaicu
nr. 4 (colţ cu Bd. Griviţei) în
 curte cu magazinul „Bazar” pres-
tează servicii de diagnosticare şi
reparaţii ale echipamentelor de
tip electrocasnic (FRIGIDE-
RE, MAŞINI DE SPĂLAT,
cuptoare microunde, aspira-
toare, etc), pentru persone fizice
şi so cietăţi comerciale.  
Telefon: 0268.708.946;  Mobil:
0758.107.102. Vă aşteptăm!!
⚫ Execut jaluzele exterioare din
mase plastice 50 lei/mp, jaluzele
de aluminiu 60 euro/ mp, plase
de ţânţari, perdele verticale,
uşi pliante, lambriuri.  Telefon:
0743.161.249 sau 0744.505.149

⚫ La Magazinul BAZAR a în-
ceput sezonul REDUCERI-
LOR DE IARNĂ!! Maşini de

spălat, combine frigorifice, us-
cătoare de rufe, frigidere second
hand import Germania, găseşti
acum cu SUPER REDUCERE
la magazinul BAZAR de pe
str. Aurel Vlaicu nr. 4, Braşov
(intersecţia cu Griviţei, lângă Sy-
nevo). VĂ  AŞTEPTĂM  cu o
diversitate mare de produse!!!
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Cursuri

Angajări

Servicii

BRIDGE GUARD GROUP

Relaţii suplimentare se pot
obţine la: 0268.328.662

> AGENŢI DE PAZĂ 
> AGENŢI DE INTERVENŢIE

în condiţiile legii 333/2003
> ELECTRICIENI

Echipa FlorideLux
Braşov caută un 
ajutor florist.

Persoanele interesate
pot trimite CV pe
adresa de e-mail

brasov@floridelux.ro
Detalii suplimentare la nr. de telefon: 

0751 088 115

Angajează:

BRIDGE GUARD GROUP

Relaţii la telefon: 0268.328.662

AGENŢI
SECURITATE

Organizează cursuri
pentru următoarea

calificare:

PERDELE • DRAPERII
ACCESORII
MERCERIE

FIRE • ŞINE • GALERII
SERVICII COMPLETE

Str. Calea București, nr.44
Bd. Muncii, nr. 3
Telefon: 0723.173.184
E-mail: info@jeorjette.ro
www.jeorjette.ro

Diverse

Electrocasnice

Ştirile BraşovTV
cu

Silvana Vorovenci

De Luni până Vineri: 
18:00; 20:00; 

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

Marţi - Vineri 
07:00 şi 13:00

Realizator: 
Cati Maler
Vineri: 17:00
RELUARE: Sâmbătă:
18:00 – 21:30
Duminică: 
18:30telefon: 0755.766.707

laxericonsulting@yahoo.com

Vrei să îţi renovezi casa?
Noi te putem ajuta

Contactează-ne şi 
venim în ajutorul tău. 
Executăm lucrări de interior
de cea mai bună calitate. 
Cartea noastra de 
vizită este calitatea
manoperei pe care 
o oferim!
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Competiţia va debuta
pe 20 decembrie la Pa-
tinoarul Olimpic din
Braşov iar „lupii” au
şansa să cucerească
primul trofeu al aces-
tui sezon chiar în faţa
propriilor suporteri.

Fanii de hochei din Braşov
vor putea vedea la lucru toate
cele şase echipe din hocheiul
românesc. 

Între 20-23 decembrie,
Corona Wolves Braşov, Du-
nărea Galaţi, Steaua Bucu-
reşti, Sport Club Miercurea
Ciuc, Progym Gheorghieni
şi Sportul Studenţesc se vor
bate pentru primul trofeu al
sezonului, Cupa României. 

În prima fază a competi-
ţiei, cele şase echipe au fost
împărţite în două grupe: în
grupa A vor evolua Dunărea
Galaţi, Steaua şi Progym

Gheorghieni, în timp ce din
grupa B vor face parte Co-
rona Wolves Braşov, Sport

Club Miercurea Ciuc şi
Sportul Studenţesc. 

Câştigătoarele fiecărei
grupe se vor bate pentru tro-
feu în finala competiţiei ce
se va desfăşura pe 23 de-
cembrie. 

Echipele clasate pe poziţiile
secunde în fiecare grupă vor
evolua în finala mică a Cupei
României. 

La această ediţie a compe-
tiţiei, în caz de egalitate, me-

ciul se va prelungi cu o repri-
ză de 5 minute iar dacă ega-
litatea va persista, se va trece
la executarea şuturilor de de-
partajare. 

Corona Wolves Braşov va
juca primul meci pe 21 de-
cembrie de la ora 15.00 con-
tra celor de la Sportul
Studenţesc, iar pe 22 decem-
brie, tot de la ora 15.00, va
evolua contra rivalilor de la
Sport Club Miercurea Ciuc.

Să vină Cupa la Braşov!

Olimpia CSU Braşov îşi
continuă evoluţiile foarte
bune din acest sezon. Ultima
ispravă a „olimpicelor” a fost
victoria de la Arad în faţa ce-
lor de la Universitatea Goldiş
ICIM, o formaţie care cu o
rundă înainte reuşise să se im-
pună pe terenul celor de la
Universitatea Cluj. Trupa lui
Calancea, Marinkovic şi
Crasnic a câştigat la Arad cu
scorul de 68-60 (23-25, 21-
12, 16-14, 8-9).

După un prim sfert pe care
gazdele l-au încheiat în avan-
taj de două puncte, Pesovic
şi compania au trecut la câr-

ma jocului şi au intrat la ca-
bine în avantaj de şapte
puncte. În partea a doua jo-
cul a fost echilibrat, niciuna
dintre echipe nereuşind să se
distanţeze faţă de cealaltă. S-
a terminat 68-60 pentru
Olimpia care a câştigat încă
două puncte importante în
clasament şi priveşte cu în-
credere spre derby-ul cu Uni-
versitatea Cluj. 

Kristina Higgins a încheiat
partida de la Arad în double-
double cu 12 puncte reuşite
şi 12 recuperări. Pentru
„olimpice” au mai punctat
Kay K Houser 26 de puncte

(4 recuperări şi 6 pase deci-
sive), Adrienne Webb 15
puncte (9 recuperări), Pesovic
11 puncte (8 recuperări, 6
pase decisive) şi Dora Arde-
lean şi Alica Crăciun câte 2
puncte fiecare. 

Cu 21 de puncte acumula-
te, Olimpia CSU Braşov este
pe poziţia a treia a clasamen-
tului la egalitate de puncte cu
Universitatea Cluj, formaţie
ce ocupă locul al doilea. Pe
23 decembrie, în Sala Spor-
turilor „Dumitru Popescu Co-
libaşi” Pesovic şi compania
primesc vizita rivalelor de la
Universitatea Cluj.

Braşovul va fi gazda Cupei României la hochei pe gheaţă

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

Echipa naţională feminină de
handbal a României va juca îm-
potriva reprezentativei Austriei
în play-off-ul pentru Campionatul
Mondial din 2017, în dublă man-
şă, potrivit Federaţiei Europene
de Handbal. 

Echipa antrenată de către Am-
bros Martin va întâlni Austria pe
9 sau 11 iunie 2017 pe teren pro-
priu (turul), respectiv 13 sau 15
iunie în deplasare (returul). 

Celelalte confruntări din play-
off sunt: Muntenegru – Belarus,
Italia – Serbia, Rusia – Polonia,
Ungaria – Slovacia, Ucraina –

Spania, Croaţia – Slovenia, Cehia
– Turcia, Macedonia – Suedia. 

Selecţionerul Austriei este ro-
mânul Herbert Muller, cel care a
antrenat formaţia Rulmentul Bra-
şov şi care în prezent pregăteşte
echipa germană Thuringer. 

Echipele calificate direct la
Campionatul Mondial, care se va
disputa în perioada 1-17 decem-
brie 2017, sunt Germania, în ca-
l i tate  de  gazdă a  turneului ,
Norvegia (deţinătoarea titlului),
Franţa, Danemarca şi Olanda (se-
mifinalistele Campionatului Eu-
ropean din Suedia).

Jucăm cu Austria pentru
un loc la Mondiale

România a terminat Campio-
natul European de handbal din
Suedia pe locul 5 după victoria
dramatică, scor 23-22 cu Germa-
nia, la Goteborg. Această partidă
a însemnat şi meciul 200 pentru
pivotul Oana Manea în tricoul pri-
mei reprezentative. 

„A fost ultimul meci şi am dorit
să încheiem turneul cu o victorie.
Sunt bucuroasă că am câştigat pen-
tru că locul cinci este mai bun decât
locul şase”, a declarat Oana Manea.  

Turneul din Suedia a fost ultimul
pentru Oana Manea, pivotul anun-
ţându-şi retragerea din echipa na-

ţională. „Vreau să le urez baftă co-
legelor. Pentru mine a fost ultimul
turneu la Naţională. Vreau să-mi
iau pauză, vreau să fiu mai mult cu
familia, vreau mai multă linişte şi
le urez baftă fetelor. Absolut nimic
nu m-a deranjat la Naţională. Chiar
i-am spus lui Ambros că sunt foarte
bucuroasă şi fericită că am lucrat
cu el. E un selecţioner extraordinar,
are o răbdare de fier pentru că lotul
este foarte întinerit şi are răbdare
cu fiecare jucătoare în parte. Doar
din motive personale, de familie,
mă retrag. Voi continua cu CSM Bu-
cureşti”, a declarat Oana Manea. 

Oana Manea s-a retras 
de la naţională

CSŞ Braşovia a stabilit topul ce-
lor mai buni sportivi ai clubului în
2016. Cea mai bună sportivă a clu-
bului de sub Tâmpa este săritoarea
cu schiurile, Diana Trâmbiţaş. 

Podiumul este completat de Iu-
lia Boier (schi alpin) şi Eduard Ga-
vrilă (gimnastică). 

În continuare s-au clasat Robert
Grumezea (schi biatlon), Marian

Alexandroaie (gimnastică), Carina
Militaru (schi sărituri), Sorin Mi-
trofan (schi sărituri), Bianca Şte-
fănuţă (schi sărituri), Albert Popa
(fotbal), Mihnea Bocaniciu (schi
alpin), Ana Grigoraş (schi biatlon),
Iulia Puchianu (schi biatlon), Ale-
xandru Câmpeanu (gimnastică),
Valentin Timuş (baschet) şi Diana
Mateuţ (baschet).

Cei mai buni sportivi 
de la Braşovia

Victorie sub panou

.com

20 decembrie 
15.00 – Sportul Studenţesc – HSC Miercurea Ciuc
19.00 – Progym Gheorghieni – Dunărea Galaţi
21 decembrie
15.00 – Corona Braşov Wolves – Sportul Studenţesc
19.00 – Steaua– Progym Gheorghieni
22 decembrie
15.00 – Corona Braşov Wolves– HSC Miercurea Ciuc
19.00 – Dunărea Galaţi – Steaua

Programul partidelor din Cupa României
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Berbec
(21.03 – 19.04) 
Iubire. Senzuali şi sensibili, sunteţi mul-
ţumiţi de multitudinea de şanse senti-
mentale.
Sănătate. Starea de sănătate nu vă ajută
să definitivaţi activităţile restante (nu veţi
avea probleme majore de sănătate, ci
doar un fel de anemie trecătoare).
Bani. Puteţi semna la mijlocul intervalului
un contract foarte avantajos.
Taur (20.04 – 20.05)
Iubire. Cei tineri nu se pot decide să le pre-
zinte rudelor persoana pe care o iubesc!
Sănătate. Starea de sănătate devine mai
bună şi vă susţine toate eforturile. Nu au
de suferit decât nativii ce deja suferă de
boli cronice.
Bani. Cu ajutorul inspiraţiei, veţi putea
rezolva încurcăturile dv. financiare.
Gemeni (21.05 – 21.06)
Iubire. Discuţiile cu persoana iubită scot
la iveală multe conflicte afective majore.
Relaţia amoroasă începe să scârţâie din
pricina deplasărilor partenerului.
Sănătate. Dureri de cap frecvente, dacă
nu petreceţi mai mult timp în aer liber.
Bani. Altruismul dv. financiar exagerat
rămâne valabil numai faţă de amicii din
copilărie.
Rac (22.06 – 22.07)
Iubire. Prea sentimentali, familiştii vor avea
discuţii „aprinse” cu persoana iubită.
Sănătate. Evitaţi alcoolul, pentru că v-ar
putea rezerva şi surprize neplăcute!
Bani. Aveţi idei financiare excepţionale
ce pot să vă îmbunătăţească bugetul.
 Certurile cu partenerii nu vă afectează
câştigurile tezaurizate cu mare grijă.
Leu (23.07 – 22.08)
Iubire. Miercuri, problemele sentimentale
vă deconcertează doar pentru scurt timp.
Sănătate. Joi, aveţi o sănătate problema-
tică, dar sunteţi ajutaţi în continuare de
colegi. Pentru cei care muncesc din greu
apar disfuncţii renale şi hormonale.
Bani. Va fi necesar să faceţi un drum ne-
planificat care vă devalizează bugetul.
Fecioară (23.08 – 22.09)
Iubire. Familiştii devin conştienţi că nu
pot fi fericiţi fără persoana iubită.
Sănătate. Starea de oboseală nu va
 dispărea în niciun caz de la sine, mai
ales marţi!

Bani. Noua situaţie financiară poate adu-
ce mai multe câştiguri. Valorificaţi, cu
onestitate, toate şansele oferite.
Balanţă (23.09 – 23.10)
Iubire. Conflictele cu persoana iubită

sunt la ordinea zilei tot intervalul. De-
cepţiile îi vor face, mai ales pe nativii tineri,
să sufle şi în iaurt.
Sănătate. Vi se recomandă pansamente
gastrice şi un regim alimentar echilibrat.
Bani. Bugetul e la pământ, dar vi se
 înapoiază nişte împrumuturi.
Scorpion (24.10 – 22.11)
Iubire. Se insistă, în cazul celibatarelor,
să se oficializeze relaţia mai repede.
Sănătate. Sănătatea bună vă permite să
finalizaţi multe contracte. Nativii bolnavi
vor prefera să amâne consultarea unui
specialist.
Bani. Afacerile demarate cu amicii au joi
şanse de reuşită. Sunt avantajaţi financiar
doar cei care sunt implicaţi în activităţi
comerciale.
Săgetător (23.11 – 21.12)
Iubire. Sunteţi prea îndrăgostit pentru a
mai da atenţie nemulţumirilor anturajului.
Celibatarii preferă să amâne legalizarea
relaţiei.
Sănătate. Faptul că faceţi multă mişcare
vă salvează de neplăceri. Ţineţi cont de
sfaturi, numai când starea de sănătate va
fi grav afectată.
Bani. Joi, consideraţi că vi se dă o atenţie
deosebită din cauza banilor.
Capricorn (22.12 – 20.01)
Iubire. Nu este exclus ca persoana iubită
să se simtă frustrată. Sentimentele de iu-
bire devin ambigue şi accentuează starea
de nelinişte.
Sănătate. Este adevărat că dispuneţi de
o energie vitală ieşită din comun.
Bani. Vor apărea marţi situaţii care implică
şi unele decepţii materiale. Vă asumaţi
riscuri financiare numeroase, dar cu im-
plicare totală şi avantaje.
Vărsător (21.01 -19.02)
Iubire. Joi, eşuaţi în relaţia cu persoana
iubită, în favoarea unor aventuri. Toţi veţi
avea o „căsnicie” aventuroasă şi instabilă.
Sănătate. Debordaţi de energie întregul in-
terval şi vă simţiţi gata să mutaţi şi munţii.
Bani. Depăşiţi stresul provocat de întâr-
zierea achitării datoriilor.
Peşti (20.02 – 20.03)
Iubire. De obicei tandri, miercuri, veţi face
declaraţii cam belicoase şi iritante.
Sănătate. Evitaţi alimentele bogate în gră-
simi şi veţi fi lipsiţi de noi vizite la medic.
Bani. Riscul de a fi expuşi la pierderi se va
mări simţitor de joi. Cheltuielile vor depăşi
veniturile şi vă „salvează” partenerul de
cuplu.

ZODIAC
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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 4 3
1 4 5 7 6

7 9
1 8
5 8 6 2

4 8
9 5

5 4 3 9 7
8 2 5

Dacă ne-am obişnuit ca
la mesele festive mereu
să asortăm mâncarea
cu un anumit gen de
vin, iată că cineva ne
arată că şi ceaiul îl poţi
asorta în funcţie de ce
ai în farfurie. Mai mult,
ceaiul este folosit chiar
şi la prepararea anumi-
tor sosuri. 

Un exemplu: muşchiuleţ de
porc cu piure de mazăre, care
se potriveşte cu ceaiul milky
oolong. Aces ceai îi scoate în
evidenţă toate gusturile şi îl
face mult mai pronunţat. Este
doar unul din preparatele pe
care bucătarul chef le prepară
la ceainărie. Tot el este cel
care le spune clienţilor ce ceai
se potriveşte perfect cu mân-
carea. Dar când băutura din
plante devine ingredient în
mâncare, curiozitatea şi pofta
de mâncare parcă e mai mare.
O altă variantă: supă cremă
de dovleac infuzat cu ceai
 roibos cu arome de vanilie şi
căpşuni. 

Mâncarea dumneavoastră
are nevoie şi de un sos? Nicio

problemă! Chef-ul
ne-a pregătit şi opt
sosuri pe bază de
ceai care pot fi
mâncate alături de
pacheţele de pri-
măvară japoneze
sau pacheţele gre-
ceşti cu roşii şi
brânză feta. Dar
oamenii care vin la
ceainărie nu trebuie
neapărat să mănân-
ce. Pe lângă o ceaş-
că fierbinte dintr-o
infuzie de plante
sau fructe, ceilalţi
simt nevoia uneori
de un cocktail. Şi
da, inclusiv acesta conţine
ceai. Barmanul a preparat
pentru noi o băutură din li-
chior de ceai. Mai punem
două măsuri de suc de meri-
şoare, gheaţă şi agităm toată
compoziţia. Turnăm băutura
în pahar şi putem savura
cock tail-ul. 

Răspândirea artei 
ceaiului la Braşov 

Administratorii ceainăriei
din Braşov încearcă mereu să

îşi educe clienţii şi să răspân-
dească arta ceaiului, în oraş.
„În principiu, ceaiul este
consumat şi dimineaţa şi la
prânz şi seara, în funcţie de
ţara în care este consumat
şi în funcţie de tipul de ceai
pe care îl folosim. Prin ceai
nu se înţelege neapărat pro-
dusul care provine din plan-
ta camellia sinensis, ci este
inclus în această mare de-
numire – ceai şi orice produs
care provine dintr-o plantă

sau dintr-un fruct, deci in-
fuzie de plante sau infuzie
de fructe”, a explicat Cătălin
George – administrator ceai-
nărie. 

„Pentru a beneficia din
plin de calităţile ceaiului,
acesta se consumă fără
 zahăr, fără miere, dacă ne
gândim la calităţile terapeu-
tice. În schimb, noi servim
de exemplu şi zahar şi miere.
Zahăr pentru prima infuzie,
care este fierbinte şi miere
pentru a doua infuzie când
ceaiul deja s-a mai răcit”,
ne-a spus Alina Focşa – ad-
ministrator ceainărie. 

Ziua internaţională a cea-
iului a fost marcată pentru
prima dată pe 15 decembrie
2005, în India. De atunci, în
fiecare an, tot mai multe ţări
importă sărbătoarea, iar pa-
tronii localurilor de acest gen
fac tot felul de evenimente
 interesante pentru clienţii lor. 

La nivel mondial, ceaiul
ocupă locul al doilea într-un
top al băuturilor consumate,
după apă. 

Paula Păduraru

„Sunt medic, fiica dum-
neavoastră a căzut pe scări,
trebuie operată pe coloană
şi este nevoie de 50 de mii de
Euro.” Aşa a sunat mesajul
pe care un bărbat din Bra-
şov l-a primit, prin inter-
mediul telefonului, în miez
de noapte. Omul a muşcat
momeala şi a dat toţi banii
pe care îi avea în casă. 

Bărbatul de la celălalt ca-
păt al firului este, susţin
surse judiciare, în Peniten-
ciarul Tulcea. El a iniţiat
apelul, s-a dat drept medic
şi i-a spus braşoveanului
care a răspuns la telefon că
fiica lui a căzut pe scări,
trebuie operată pe coloană,

iar pentru asta este nevoie de
50 de mii de Euro. Omul l-a
crezut şi l-a întrebat cum poa-
te să-i dea o parte din bani.
La uşa victimei a fost trimis

un fost coleg de celulă al ini-
ţiatorului apelului, care a pri-
mit 3.200 de lei. Cărăuşul, în
vârstă de 28 de ani, a plecat
cu o maşină spre Bran. 

„ V i c t i m a
şi-a dat seama
că a fost înşe-
lată după ce a
vorbit cu fami-
lia. A sunat la
112, s-au luat
imediat mă-
suri, iar maşi-
na în care se
aflau incul -
patul, dar şi o
altă persoană,
a fost oprit în
trafic şi s-a gă-

sit suma de 3.000 de lei. A re-
cunoscut, dar pretinde că ar
mai fi participat la comiterea
faptei şi un alt bărbat.” a ex-
plicat, pentru BraşovTV.com,
prim procurorul Parchetului
de pe lângă Judecătoria Bra-
şov, Carmina Reit. 

Bărbatul care a luat banii
de la victimă a stat şi el în
 închisoare, dar a fost eliberat
condiţionat în urmă cu câteva
luni. Acum, a fost arestat, dar
decizia a fost contestată la
 instanţa superioară. Inculpatul
beneficiază de prezumţia de
nevinovăţie până când jude-
cătorii vor emite o sentinţă
definitivă. 

Amelia Vulcu

Metoda „ACCIDENTUL... DE PE SCĂRI” 
face victime în Braşov

Mâncăruri cu şi din... ceai
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PARADISUL MONTAN
centru de rezidenţă de lux pentru vârstnici

Rezidenţa Paradisul Montan este o comunitate destinată
persoanelor vârstnice, situată în zona Bran – Moeciu de Jos
şi a fost creat pentru a oferi un stil de viaţă care încurajează
independenţa, păstrarea demnităţii şi libertatea vârstnicilor.
Este un loc cald, primitor, cu camere dotate cu baie proprie.
Clădirea este amplasată aproape de drumul principal, dar
învecinată cu natura, oferind o privelişte absolut încân -
tătoare şi o atmosferă caldă şi liniştită, ca în familie. 

Servicii all-inclusive
Serviciile pe care le vi
oferă Paradisul Mon-
tan sunt menite să
facă viaţa locatarilor
cât mai confortabilă,
îmbinând inde pen -
den ţa personală cu
servicii specializate în
asistarea vârstnicilor:
servici i  de cazare,
masă, sănătate (asis -
tenţă şi supraveghere
medicală permanentă
cu personal cali5cat:
in5rmiere şi îngrijitoa -
re), asistenţă şi îngri-
jire personală (tuns,
manichiură, pedi chiu -
ră, etc.), curăţenie şi
diverse programe de
terapie ocupaţională:
vizionare de specta-
cole, serate muzicale,
activităţi în aer liber,
slujbe religioase şi ser-
vicii de transport. 

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

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

În magazinele OFERTIS

la cele mai mici preţuri din oraș

Cadouri deosebite la cele mai bune preţuri din oraș!

găseşti textile şi obiecte de uz casnic,
detergenţi, electrocasnice, cosmetice,

articole pentru copii, jucării, decoraţiuni,
îmbrăcăminte şi încălţăminte

BRAȘOV
str. Olteţ, nr. 36
str. Zorilor, nr 5
bd. Valea Cetăţii, nr. 15

CODLEA
str. Măgurii, nr. 3
RÂȘNOV
str. Republicii, nr. 10
ZĂRNEȘTI
str. Tiberiu Spârchez, nr. 7

BraşovTV.com 
vă urează
BraşovTV.com 
vă urează

Crăciun Fericit!


