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Se recalulează
pensiile

Muzica, noaptea,
aduce sancțiuni

Reabilitare prin
metode din
secolul XV

Lacrimi înghețate în centrele D.G.A.S.P.C
• Problema încălzirii l-a lăsat rece pe șeful Direcției pentru Protecția Copilului Brașov, Gheorghe Durnă 

Cumplit...! Este, din pă-
cate, cuvântul potrivit în ca-
zul copiiilor din centrul de
plasament din satul Dacia.
Micuții tremură în orfelinatul
în care ar trebui, așa cum
scrie la carte, să fie ca acasă.
Și dacă mama nu e, nimic nu
e? Nici măcar căldură și apă
caldă pentru ei, cei cărora
soarta a uitat, de la bun înce-
put, să le zâmbească? Pro-
blema încălzirii l-a lăsat rece
pe șeful Direcției Generale
de Asistență Socială și
Protecția Copilului Brașov,
Gheorghe Durnă. La centrul
de plasament Dacia nici până
la această oră nu s-au cum-
părat lemne pentru foc, iar

centrala termică s-a defec-
tat... iarna trecută! De atunci,
nimic, nimic... Caloriferul
electric a fost soluția de com-
promis pe care au găsit-o
reprezentanții D.G.A.S.P.C.
Brașov. Numai că, pentru
această săptămână, meteo-
rologii au prognozat tempe-
raturi negative! Copiii vor
îngheța, domnule Durnă? Și
cu apa caldă cum rămâne?
Nicio soluție, domnule Dur-
nă? Paradoxal, șeful Pro-
tecției Copilului se jură că
totu-i bine, dar nici că vrea să
și demonstreze că micuții din
orfelinatul situat în satul Da-
cia au asigurate atât apa cal-
dă, cât și căldura. Comisia

pentru sănătate, protecția
copilului și a persoanelor
adulte din Consiliul Jude-
țean, condusă de Andi Ka-
das, a tras un nou semnal de
alarmă, după multe altele, în
ședința de plen a Consiliului
Județean Brașov, programa-
tă săptămâna trecută.  

Imperturbabil, șeful
D.G.A.S.P.C. Brașov, Gheorghe
Durnă, prezent în sala de
ședință, a tăcut mâlc. Până
când, domnule director? Ghe-
orghe Durnă, cel care ar trebui
să conducă eficient Protecția
Copilului din Brașov, are un
salariu de, atenție, 8 mii de
lei lunar!

continuare în pag 3

Un plic simplu, un mesaj
uriaș! Așa ar putea fi descris, în
doar câteva cuvinte, gestul
unui brașovean, special pentru
BrașovTV. Plicul a fost deschis
în mijlocul redacției. Un scris
caligrafic, un mesaj pentru care
suportul din hârtie s-a dovedit
a fi neîncăpător. „Pentru
BRAȘOV TV, la 1 AN ANIVER-
SAR”. Așa începe mesajul cald
și sincer, semnat de Leo, și adre-
sat, la ceas aniversar, întregii
echipe Brașov TV. Îți mulțumim,
Leo!  Și este doar un crâmpei
din vocea orașului. E completat,

în fiecare zi, de alte și alte me-
saje ale brașovenilor, fie de lau-
dă, fie critice, transmise prin
intermediul paginii de face-
book Brașov TV, dar și direct, în
stradă. În fiecare luni, de exem-
plu, când săptămânalul gratuit

BrașovTV.com este distribuit în
întreg județul. Dis de di-
mineață, așezați frumos la coa-
dă, brașovenii așteaptă cele
mai noi vești, așteaptă săptă-
mânalul BrașovTV.com. Vă
mulțumim tuturor!          B.T.

De la voi pentru BrașovTV.com, 
de la BrașovTV.com pentru voi toți
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Guvernul a aprobat săp-
tămâna trecută un proiect
de Lege pentru modificarea
și completarea unor acte
normative care cuprind
dispoziții privind evidența
persoanelor și actele de
identitate ale cetățenilor ro-
mâni prin care se asigură
premisele necesare punerii
în circulație a unui nou do-
cument de identificare elec-
tronic.

Cartea electronică de iden-
titate (CEI) va permite titula-
rului autentificarea în sisteme
informatice ale Ministerului
Afacerilor Interne și în sisteme
informatice ale altor instituții
publice sau private, precum
și utilizarea semnăturii elec-
tronice, în condițiile legii. CEI
va facilita astfel accesul cetă-
țeanului la diverse servicii elec-
tronice (bancare, fiscale,
sociale, financiare etc.), cu
efecte majore privind simpli-
ficarea relației cu autoritățile
publice, creșterea calității și
accesibilității serviciilor publi-
ce.

CEI va respecta cerințele Co-
misiei Europene privind se-
curizarea documentelor în
contextul combaterii teroris-

mului, al migrației ilegale, al
traficului de droguri și de per-
soane, cărțile de identitate ac-
tuale f i ind real izate cu
tehnologie din anii '90.

Noul document de identi-
ficare va oferi cetățenilor
garanții suplimentare de se-
curitate, iar instituțiilor de
drept public sau privat, certi-
tudinea că persoana care pre-
zintă actul de identitate este
titularul datelor de identificare
înscrise pe respectivul docu-
ment.

Proiectul de lege aprobat
astăzi prevede posibilitatea
cetățeanului de a opta pentru
eliberarea unei cărți electro-

nice de identitate, cu sau fără
imaginea impresiunilor papi-
lare a celor două degete ară-
tătoare, sau a unei cărți de
identitate simple, fără CIP. 

În cazul minorilor, la solici-
tarea părinților sau a repre-
zentaților legali, se introduce
posibilitatea eliberării unei
cărți de identitate simplă sau
electronică, indiferent de vâr-
sta copilului. CEI va permite,
printre altele, autentificarea
în Platforma informatică a sis-
temului public al asigurărilor
sociale de sănătate pentru a
dovedi calitatea de asigurat
a titularului. Noul document
de identitate nu va conține

date medicale, ci doar datele
de identificare ale titularului.
Cardul de sănătate își înce-
tează valabilitatea în momen-
tul emiterii către titular a unei
cărți electronice de identitate.
Pentru persoanele care nu vor
solicita eliberarea unei cărți
electronice de identitate, se
vor emite în continuare car-
duri de sănătate, în aceleași
condiții din prezent.

Totodată sunt stabilite ter-
mene, diferențiate, de valabi-
litate a actelor de identitate,
în funcție de vârsta titularului,
în scopul surprinderii modifi-
cărilor fizionomiei titularului.

B.T.

Camera Deputaţilor a
adoptat un proiect care mo-
difică legea pensiilor. Toate
persoanele ale căror drepturi
de pensie anticipată parţială
s-au deschis în perioada 1 ia-
nuarie 2011- 16 iulie 2016
vor beneficia de recalcularea
pensiei. Persoanele ale căror
drepturi de pensie anticipată
parţială s-au deschis în pe-
rioada 1 ianuarie 2011- 16
iulie 2016, beneficiază de re-
calcularea pensiei prin apli-
carea prevederilor legii
privind sistemul unitar de
pensii publice. Cuantumul
pensiei anticipate parţiale se
stabileşte din cuantumul
pensiei pentru limită de vâr-
stă, prin diminuarea acestuia

în raport cu stagiul de coti-
zare realizat şi cu numărul
de luni cu care s-a redus vâr-
sta standard de pensionare.
Recalcularea pensiilor se va
face la cererea persoanei in-
teresate, iar drepturile de
pensie recalculate se cuvin
şi se plătesc începând cu luna
următoare înregistrării aces-
teia la casa teritorială de pen-
sii în evidenţele căreia se află
dosarul de pensie al solici-
tantului. De recalcularea pen-
siilor vor putea beneficia
persoanelor care, până în
luna depunerii cererii, inclu-
siv, nu au îndeplinit condiţiile
pentru acordarea pensiei
pentru limită de vârstă.                            

R.I.

Se recalculează pensiile

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 ÎN 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

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 ÎN 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 

SĂPTĂMÂNII
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

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

„5 MINUTE DE POVESTE” 
11:30 TE VEDE 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 

TELEVIZIUNEA TUTUTOR BRAȘOVENILORPROgRAM Braşov      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 ÎN 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

Românii vor putea opta pentru
cartea de identitate electronică

Tranzacţiile cu maşinile se-
cond-hand au atins un re-
cord istoric în perioada
ianuarie – septembrie 2017.
Nu mai puțin de 280 de mii
de unităţi. Creșteri au fost în-
registrate și la vânzarea de
mașini noi. Comparativ, în
primele 9 luni din 2016, piaţa

maşinilor rulate a ajuns la un
număr de 223 de mii de uni-
tăţi. Și tranzacţiile cu maşini
noi au crescut cu 16%, de la
67.000 în 2016 la 78.000 ma-
şini în perioada ianuarie –
septembrie 2017. Numărul
vânzătorilor de autovehicule
a crescut cu 25% în 2017, iar
30% din oferte au un preţ de
peste 15.000 de euro. S-a re-
dus ponderea maşinilor sub
3.000 de euro şi a crescut cea
a autoturismelor de peste
15.000 de euro.                 R.I.

Mai multe mașini second-
hand în România
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Lacrimi înghețate în centrele D.G.A.S.P.C
• Problema încălzirii l-a lăsat rece pe șeful Direcției pentru Protecția Copilului Brașov, Gheorghe Durnă

continuare din pag. 1
„E adevărat că nu este la

fel de cald cum ar fi cu o cen-
trală termică. Este foarte
adevărat, însă vorbim des-
pre o situație limită. S-a stri-
cat o centrală”, a declarat,
pentru BrașovTV.com, Lidia
Mailat, purtător de cuvânt al
D.G.A.S.P.C. Brașov. Așadar,
este nevoie de o centrală pen-
tru căldură și apă caldă la or-

felinatul din satul Dacia. Cine
suferă? Cei 18 copii
abandonați, cu vârste cuprin-
se între 7 și 15 ani. Și situația
nu e de azi, de ieri. E tot așa
de luni bune! Gheorghe Dur-
nă se scuza, la sfârșitul lunii
septembrie, că procedura ne-
cesară în ceea ce privește în-
călzirea în centre s-a pus în
practică abia la începutul lunii
iulie. Motivul este însă, incre-

dibil! Durnă susține că pregă-
tirile pentru licitații au fost
anevoioase. Care este însă,
soluția? Întrebarea este per-
fect justificată în condițiile în
care, pentru această săptă-
mână, meteorologii au prog-
nozat temperaturi negative,
noaptea, pentru județul
Brașov. Comisia pentru sănă-
tate, protecția copilului și a
persoanelor adulte din Con-

siliul Județean, condusă de
Andi Kadas, a tras un nou
semnal de alarmă, după mul-
te altele, în ședința de plen a
Consiliului Județean, care a
avut loc săptămâna trecută. 

Imperturbabil, șeful
D.G.A.S.P.C. Brașov, prezent
în sala de ședință, a tăcut
mâlc. Deși se vorbea despre
micuții pentru care el ar tre-
bui să fie ca un tată, Durnă
nu a simțit, nici măcar pentru
o secundă, nevoia de a vorbi,
de a găsi soluții pentru cei pe
care doar se face că îi
îngrijește. Până când, dom-
nule Durnă? Un răspuns la
această întrebare am putea
avea pe 7 noiembrie, momen-
tul la care directorul Direcției
pentru Protecția Copilului din
Brașov, Gheorghe Durnă, tre-
buie să explice, în cele mai mici
detalii, situația gravă în care se
află copiii din toate orfelinatele
brașovene. Decizia a fost luată
în ședința de plen a Consiliului
Județean. Deja sancționat de
Comisia de disciplină a Execu-

tivului, și cu o nouă convocare,
pentru noi nereguli, Durnă tre-
buie să le explice aleșilor
județeni, printre altele, de ce
nu sunt lemne pentru foc în
orfelinate și de ce hrana este
insuficientă. Asta în condițiile
în care dosarele penale care
vizează D.G.A.S.P.C. Brașov,
curg! De la acuzații precum
acte sexuale cu minori, până
la luare de mită și trafic de
influență. Săptămâna trecută,
o angajată de la Protecția Co-
pilului din Brașov a fost ares-
tată, pentru infracțiuni de
corupție, la cererea procuro-
rilor DIICOT Brașov.               

Vă vom ține la cu-
rent, în următoarele
ediții ale săptămâ-
nalului, atât în ceea
ce privește situația
copiilor din centrele
de plasament al
județului în prag de
iarnă,  cât și în pri-
vința deciziilor care
se vor lua, la nivelul
forurilor competen-
te, în cazul directo-
rului D.G.A.S.P.C.
Brașov, Gheorghe
Durnă.

Andi Kadas – consilier
județean, președinte al Co-
misiei pentru sănătate,
protecția copilului și a per-
soanelor adulte - Consiliul
Județean Brașov: 

„Consider că s-au dezuma-
nizat. Nu mai au sentimente
față de persoanele aflate în
nevoi. Copiii de 7-8 ani, indi-
ferent de vârste de fapt,  nu ar
trebui să înghețe în casa lor, în
singura lor casă . Este anormal
să le pui viața în pericol prin
faptul că se folosesc calorifere
electrice, cu un consum foarte
mare de energie, existând pe-
ricolul ca instalația să ia foc în
orice moment. Ca președinte
al comisiei de specialitate am
făcut, atât eu cât și colegii mei,
toate demersurile necesare.
Am făcut adrese chiar și către
Comisia de Disciplină și ne
menținem poziția potrivit că-
reia la D.G.A.S.P.C. Brașov exis-
tă un management defec-
tuos”.

Mariana Sebeni - Comșa,
consilier județean, membră

a Comisiei pentru sănătate,
protecția copilului și a per-
soanelor adulte - Consiliul
Județean Brașov:

„Situația de la D.G.A.S.P.C.
este una dezastruoasă și tre-
nează de ani buni. Cu adevă-
rat grav este faptul că toate
neregulile au fost ascunse, ac-
ceptate, tolerate de mai-marii
partidului care îl susțin în
funcție pe Gheorghe Durnă și
de acoliții lui, în ciuda reco-
mandărilor făcute de Avoca-
tul Poporului, Curtea de Con-
turi sau Serviciul Public de
Audit al județului Brașov, la
care se adaugă nenumăratele
atenționări venite din partea
mea și a colegilor din comisia

7 a Consiliului Județean, în
special a președintelui Andi
Kadas. S-a ajuns la limita
toleranței și cei care suferă
sunt exact cei care au mai
mare nevoie de sprijin, respec-
tiv beneficiarii serviciilor aflate
în sarcina D.G.A.S.P.C.. În luna
iunie, când am aflat că nu s-

au demarat procedurile pen-
tru achiziționarea lemnelor
pentru foc, am cerut, în plenul
Colegiului Director al
D.G.A.S.P.C., achiziționarea
în regim de urgență a mate-
rialului lemnos necesar în pe-
rioada iernii. Nu s-a făcut ni-
mic! În luna iulie am sesizat
plenul Consiliului Județean și
am cerut luarea de măsuri îm-
potriva actualei conduceri. Tot
nimic. Acum, în al 13-lea ceas,
toată lumea a înțeles gravi-
tatea situației, însă copiii și
adulții cu handicap suferă de
frig, facturile la energie elec-
trică vor exploda de-a dreptul
din pricina caloriferelor care
mențin, cât de cât, tempera-
tura la un nivel suportabil, iar
cel bun de plată e tot contri-
buabilul, pentru că din banii
lui se vor achita facturile. E de
neacceptat!”

Mihail Veștea - consilier
județean, președinte al Co-
misiei de buget- finanțe și
membru al Comisiei pentru
sănătate, protecția copilului
și a persoanelor adulte  -  Con-
siliul Județean Brașov:

„Toți consilierii județeni, in-
diferent de culoarea politică,
au conștientizat că lucrurile
nu merg suficient de bine la
Direcția Generală de Asis-
tență Socială și Protecția Co-
pilului Brașov. Ninge, nu exis-

tă lemne și, implicit, nici căl-
dură în orfelinatele județului.
Pe 7 noiembrie, componenții
mai multor comisii de specia-
litate constituite la nivelul
Consiliului Județean, cei din
Colegiul Director, dar și Ghe-
orghe Durnă trebuie să lămu-
rească lucrurile. Copiii din or-
felinate nu au nicio vină! ” 

Gabriela Brebeanu – con-
silier județean, membră a
Comisiei pentru sănătate,
protecția copilului și a per-
soanelor adulte - Consiliul
Județean Brașov:

„Este inadmisibil ca în se-
colul 21 copiii să tremure de
frig, să nu aibă apă caldă pen-
tru igiena personală! Este clar
că există un management de-

fectuos, dar și multă, multă
nepăsare! Se pare că mana-
gementul Direcției pentru
Protecția Copilului își bate
joc, zilnic, de copii, de consi-
lierii județeni din Comisia
pentru sănătate, protecția
copilului și a persoanelor
adulte, dar și de conducerea
Consiliului Județean Brașov.

Eu și colegii mei  din Comisia
numărul 7 nu avem parti-
pris-uri , dar nevăzând nicio
îmbunătățire a situației
menționate de noi în nenu-
mărate rânduri, consider că
este vorba despre incom-
petență sau, mai rău, chiar
de rea voință”.

BrașovTV



O presiune iritantă în
spatele ochilor, pulsații
ușoare ale tâmplelor sau
senzația de bătaie ușoară
în partea superioară a ca-
pului- cu toții am suferit
de dureri de cap. 

Majoritatea aleg ca reme-

diu imediat un analgezic, în
timp ce alții așteaptă ca du-
rerea să treacă de la sine. O
altă opțiune ar fi însă, vizita
la optometrist pentru un
control, deoarece atunci
când este nevoie să purtăm
ochelari și  nu o facem, cel
mai probabil vom suferi
foarte des de dureri de cap.

Cei care suferă de dureri
de cap descriu că în mo-
mentul în care au aceste du-
reri pur și simplu nu pot
funcționa. Milioane de oa-
meni suferă cu regularitate
de dureri ascuțite, amorțeli
sau presiune care le afec-
tează concentrarea la mun-

că, școală sau activitatea de
zi cu zi. Găsirea unui reme-
diu înseamnă de multe ori
îmbunătățirea calității vieții.
De cele mai multe ori este
foarte ușor, deoarece ma-
joritatea acestor dureri sunt
cauzate de un defect al ve-
derii.. 

Hipermetropia, în spe-
cial, solicită ochii foarte
mult, cauzând astfel dureri
de cap. Dacă eşti hiperme-
trop, obiectele apropiate
sunt văzute neclar. Ochiul
tău este hipermetop dacă
acesta este prea scurt în
plan orizontal, sau cristalinul
nu refractă suficient lumina,

iar fasciculele luminoase
care provin de la obiectele
apropiate nu se întâlnesc la
nivelul retinei. Problema
poate fi corectatã cu lentila
convexă, deoarece aceasta
apropie fasciculele luminoa-
se,care se vor întâlni la ni-
velul retinei. 

De obicei, în cazul hiper-
metropiei, durerile de cap
apar după o lectură sau
după utilizarea prelungită
a computerului sau a table-
tei. Acest lucru se datorează
datorită încercărilor con-
stante ale ochiului de a
menține obiectele focaliza-
te. 

Cea mai mare problemă
este, însă că mulți dintre noi
suferă de hipermetropie
fără a ști, deoarece ochii lor
pot compensa până la un
anumit nivel. Efortul con-
stant sau solicitarea pentru
a vedea o imagine clară cau-
zează dureri de cap, care
însă nu sunt considerate de
către pacienți legate de pro-
blemele oculare. Mai puțin
comun, însă o tot o cauză a
durerilor de cap, poate fi un
strabism latent nediagnos-

ticat, doeoarece în acest caz
se depune un efort mare
pentru a menține ochii pe
axe paralele. 

Simptomele tipice ale du-
rerilor de cap apar de cele
mai multe ori după activități
ce  impl ică  vederea de
aproape. 

Dacă vederea devine
încețoșată temporar, sau
dublă, este bine să mergeți
la un control specializat.

Vestea bună: o pere-
che de ochelari perfect
adaptată nevoilor dvs.
va avea rezulate optime
în corectarea hiperme-
tropiei sau strabismului.
Apoi durerile de cap vor
rămâne pur și simplu o
amintire neplăcută. 

Ai încredere.
Vezi cu ochii tăi

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

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

Best Optic RED Răcădău
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De ce problemele oculare pot fi cauza
durerilor de cap?

Din punctul meu de ve-
dere a fi maestru înseamnă
să-ți creezi conștient reali-
tatea prin forțele proprii,
atunci când vrei tu fără să

te folosești de alții pentru
ați împlini niște nevoi.

Caracteristicile maestrului
sau celui care-și creează
conștient realitatea sunt:

3. Concentrare și impli-
care totala în aici și acum

Pentru un maestru con-
centrarea duce la implicare
și implicarea poate fi sus-
ținută prin aport constant
d e  a t e n ț i e ,  a d i c ă  p r i n
credință nestrămutată în
realizarea scopului propus.

Aici este necesară sarea
de prezență maximă în tot
ceea ce face. Adică este pre-
zentă și atunci când spală
vasele și atunci când este
într-o meditație și atunci
când face o plimbare și
atunci când aleargă. Tratea-
ză fiecare activitate cu sta-
rea de prezență iar ceea ce
face este o atenție totală în
aici și acum.

Această atenție este su-

portul maxim în împlinirea
scopului sau dorinței ini-
țiale.

4. Bucuria experienței
subiective imediate

Un maestru este cel care
și-a stăpânit mintea de a ge-
nera gânduri parazite.

Atunci când ți-ai stăpânit
mintea și o poți controla ori-
ce se întâmplă poate fi o
sursă de bucurie. 

Activarea stării de bucurie
în fiecare moment din viața
de zi cu zi îl ține pe un flux
de conștiință a-l bucuriei de
unde va face parte și reali-
zarea scopului propus.

Pentru a trăi bucuria în
fiecare moment este nece-
sar de hotărârea, recu-
noștință și autocunoaștere.

Tot la baza stării de bucurie
stă și intenția de a crea ar-
monia în fiecare moment
experiențial.

5. Dăruiește din expe-
riențele sale

O ultimă caracteristică
destul de importantă este
că dăruiește din expe-
riențele și descoperirile sale.

Cunoaște legea dăruind
vei dobândi această lege
s p u n e  c ă  a t u n c i  c â n d
dăruiești ceva, fără condiții,
tu de fapt faci loc pentru a
aduce în viața ta și alte
experiențe minunate.

Un maestru nu ia de la al-
tul și nici nu îi este frică că
va pierde ceva deoarece
toate experiențele sunt
create și susținute din inte-

riorul său, iar puterea inte-
rioară este activă, este con-
ectat la divinul din el și la
întreg câmpul cuantic uni-
ficat.

Spor la a fi creatorii con-
știenți ai realității voastre.

Cu drag din cunoaștere
și iubire pentru cunoaștere
și iubire

Autor articol: Psiholog
Niculina Gheorghiță
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Maestrul sau cel care își creează
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Muzica, noaptea, aduce sancțiuni aspre
SOCIAL2017 5

Muzica dată tare este
plăcerea care vă poate
costa chiar libertatea. Un
proiect de lege aflat în
dezbatere publică preve-
de chiar pedeapsa cu în-
chisoarea. 

Dacă va fi aprobat, se va
putea aplica de la finalul
a c e s t u i  a n .  Î n  a c e s t e
condiții, parcă nu mai e atât

de distractiv să dăm volu-
mul la maxim în toiul nopții.
În prezent, pentru deranja-
rea liniștii și ordinii publice
se dau doar amenzi. Și aces-
tea însă, usturătoare. 

În virtutea noii legi, dacă
vă place să petreceți până
târziu în noapte, vă reco-
mandăm să vă gândiți bine
atunci când lăsați muzica
să sune tare în difuzoare.
Dacă sunteți recidivist
puteți sta după gratii între
1 și 5 ani. Cel puțin asta pre-
vede noul proiect de lege. 

Limita maximă admisă
după ora 22:00 este de 25
de decibeli. Ca să vă faceți
o idee, o șoaptă are 20 de
decibeli. „Între 80 și 100 de

decibeli este nivelul zgo-
motului produs de un mo-
tor. Peste 100 de decibeli
este un nivel insuportabil,
chiar dureros. Poate pro-
duce leziuni ale urechii și
boli psihice”, a explicat pro-
fesorul de fizică Luciu Ale-
xandrescu. 

Dacă vă deranjează mu-
zica vecinilor trebuie să știți
că puteți reclama această
stare de fapt la numărul de
urgență 112.

Jandarmii și polițiștii locali
pot da sancțiuni cuprinse
între 500 și 1.500 de lei. Per-
soanele amendate pot con-
testa sancțiunile, în cel mult
15 zile, la Judecătorie. 

Marian STOICA

.com

Planuri mărețe pentru Filarmonica BrașovAmbulanțe distruse de vânt
Angajații Crucii Roșii Brașov nu

mai pot transporta pacienți! Sin-
gurele ambulanțe ale instituției
au fost avariate, după ce un copac
a căzut pe  ele. Pagubele depășesc
10.000 de euro. Un arbore de peste
15 metri s-a prăbușit pe cele două
ambulanțe al Crucii Roșii Brașov,
parcate în zona După Ziduri. Sal-
vările nu au asigurare. Angajații

susțin că, deja, au refuzat mai mulți
pacienți pe care ar fi trebuit să-i
transporte la Spitalul de Boli
Infecțioase. Specialiștii susțin că,
din cauza solului stâncos, rădăcinile
arborilor nu se prind așa cum ar
trebui în pământ. Mulți copaci din
zonă sunt putrezi. Singura soluție
pentru evitarea unor astfel de in-
cidente este tăierea arborilor. M.S.

Filarmonica Brașov are un nou
manager, în persoana maestrului
Anton-Grigore Niculescu, desem-
nat prin concurs. Acesta vrea să
ducă orchestra Filarmonici pe ma-
rile scene ale lumii. La Milano, Berlin
și Moscova. Anton-Grigore Nicu-
lescu, cel care a câștigat concursul
cu media 8,55, va organiza un prim
turneu al Filarmonicii în luna no-

iembrie, în Japonia. Până atunci
însă, își propune să ducă orchestra
brașoveană, în premieră, la Ateneul
Român și la Festivalul George Enes-
cu. „Doresc ridicarea Filarmonicii
la un nivel european din punct de
vedere profesional, dar și al imagi-
nii. Să concurăm cu marile orches-
tre românești și europene, să avem
turnee, înregistrări, să fim cunoscuți

în toată lumea. Acesta este obiec-
tivul meu pe termen mediu și lung”,
a precizat noul director al Filarmonicii,
Grigore Niculescu.  Născut la Brașov,
maestrul Anton-Grigore Niculescu
a absolvit Conservatorul din Bucu-
reşti cu nota 10. A fost prim-violon-
celist al Teatrului „Scala” din Milano
şi al „Teatro Comunale” din Flo-
renţa, iar din 1997 este Membru de

Onoare al Academiei Filarmonice
din Bologna.  După numirea în
funcții, prin concurs, a managerilor
de la Teatrul Dramatic și Filarmonică,
Primăria vrea să stabilească un di-
rector și la Opera Brașov. Singura
instituție de cultură din Brașov care
are un director desemnat prin con-
curs este „Teatrul Arlechino”. 

Marian STOICA
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Brașovenii ar putea cir-
cula cu autobuze și trolei-
buze noi! Consiliul Local
Brașov a aprobat acordul
de sprijin dintre municipa-
litate și Banca Mondială,
pentru achiziționarea de
noi mijloace de transport
în comun. 

Autoritățile au nevoie de
25 de milioane de euro.

Parcul auto al regiei de
transport în comun din
Brașov este destul de vechi.
Pentru a putea opera
schimbări, autoritățile locale
vor să acceseze un împru-
mut. Banii ar putea veni de
la BERD, însă mai era nevoie
și de un acord între muni-
cipalitate , RATBV S.A. și
BERD. Acesta a fost aprobat
în ședință de Consiliu Local.

„În acest moment avem
consultanță din partea
VSP. Este consultanță asi-
gurată de BERD și s-au luat
în calcul mai multe scena-
rii. O să se prezinte în cu-
r â n d  p l a n u l  ș i  t o a t e
aspectele care s-au luat în
considerare pentru abso-
lut toate scenariile”, a de-
clarat directorul RATBV S.A.,
Ovidiu Bucurei. Municipa-

litatea în colaborare cu
RATBV S.A. dorește să ac-
ceseze 25 de milioane de

euro. Cu acești bani se vor
cumpăra autobuze și tro-
leibuze noi pentru îmbu-

nătățirea parcului auto al
regiei de profil din Brașov.   

R.I.

Autobuze și troleibuze noi, în valoare de
25 de milioane de euro

Hramul bisericii din Teliu-Vale

Odată cu pomenirea Sfinților
Ardeleni, pe 21 octombrie
2017, biserica din Teliu-Vale şi-
a sărbătorit hramul. Programul

liturgic de hram a cuprins sluj-
ba Acatistului Sfinţilor Ardeleni,
Sfânta Liturghie şi Sfântul Ma-
slu, iar la final, potrivit tradiţiei,
a avut loc o agapă. La slujba
religioasă au participat și elevii
școlii din localitate, dar și micuții
care urmează cursuri le
grădiniței din Teliu-Vale. Copiii
au realizat desene reprezen-
tative pentru sărbătoarea hra-
mului, expuse în fața lăcașului

de cult. Biserica Parohiei Teliu-
Vale este cea care adăposteşte
o icoană de mari dimensiuni,
unică în țară, cu toți sfinții din
Transilvania.                            B.T.

Cristianul, în plină dezvoltare

25 octombrie - zi de sărbă-
toare pentru toți românii. În
toată țara a fost celebrată
Ziua Armatei Române. Și la
Brașov a fost organizată o
manifestare în cinstea eroilor.
Reprezentanții autorităților
locale au ținut să marcheze
momentul, la  Cimitirul Eroi-
lor din Șprenghi.

Pe 25 octombrie 1944 a avut
loc ultima bătălie de eliberare
a Ardealului de Nord, de sub
ocupație străină.  De atunci, în
semn de recunoștiță, în această

zi, an de an se sărbătorește ziua
Armatei Române. La Brașov
zeci de militari, jandarmi și
reprezentanți ai autorităților
locale, au fost prezenți  la ci-
mitirul din Șprenghi. Aici au
avut loc depuneri de coroane
dar și un ceremonial religios.
„Ne cinstim eroii, ne cinstim
armata, ne dorim în prezent
o armată puternică compa-
tibilă cu cea a forțelor NATO.
Ne dorim o înzestrare, demnă
de o armată puternică , dar
nu vom dori ca aceste tehnici
să fie folosite vreodată”, a de-

clarat prefectul Județului
Brașov, Marian Rasaliu.  „Este
ziua în care noi militarii săr-
bătorim alături de societatea
civilă, Ziua Armatei Române.
Este ziua în care ne cinstim
eroii care au luptat în toate
războaiele pe care le-a purtat
armata României, pentru păs-
trarea independenței, suv-
eranității naționale”, a
completat col. Cristian Teglaș,
comandatul Brigăzii 2 Vânători
de Munte „Sarmisegetusa”.
Reprezentanții unităților mili-
tare din Brașov dar și repre-

zentanții autorităților locale au
depus coroane de flori la mo-
numentul ridicat în cinstea eroi-
lor neamului. Ceremonia s-a
încheiat cu parada militarilor
Brigăzii 2 Vânători de Munte
„Sarmisegetusa”.           R.I.

De la amenajarea unor noi
parcuri, până la moderniza-
rea iluminatului public și
rețelelor de canalizare. Toate
vor fi realizate de repre-
zentanții Primăriei Cristian
până la sfârșitul acestui an.
Edilii lucrează, în prezent, la
extinderea Parcului situat pe
Strada Morii. Pentru a evita
accidentele de circulație, edilii
au montat bariere la două
treceri la nivel cu calea ferată.
Proiectele enumerate nu sunt
însă, singurele de pe agenda
de lucru a Primăriei Cristian.
Mai multe lucrări sunt în
desfășurare: iluminat public
pe străzile Vulcanului și Nisi-
pului, dar și în cartierul Tine-
retului, realizarea acoperișul
blocului social de pe strada

Gării, canalizare pe străzile
Gării și Tudor Vladimirescu,
pietruiri în zonele Tineretului,
Gării, Eroilor și Câmpului.

Stația de tratare a apei po-
tabile care va asigura o apă
excelentă pentru locuitorii
din Cristian este o altă
investiție importantă. Mon-
tarea stației a început deja și
va fi funcțională după două
luni. Stația de tratare a apei

potabile va fi amplasată în
zona Dorobeiul. Totodată, se
lucrează și la majorarea
cantității de apă înmagazi-
nată în patru bazine noi, de
124 de metri cubi fiecare, prin
care se va suplimenta rezerva
de apă a comunei Cristian.
Aceste bazine sunt amplasa-
te deasupra rezervorului cu
o capacitate de 500 de metri
cubi.            Marian STOICA

Ziua Armatei Române, marcată și la Brașov

Primul pas pentru un nou
spital la Brașov

Visul brașovenilor de a
avea un spital nou este tot
mai aproape. În ultima
ședință de Consiliu Local,
aleșii au aprobat alocarea
unei sume de bani destinată
studiului de fezabilitate în
vederea construirii noii
unități sanitare. 

Despre construirea unui
nou spital  la Brașov se
vorbește de mulț i  ani .
Obiectivul are și susținerea
tuturor parlamentarilor
brașoveni  care au prezentat
proiectul la București. 

Un pas important a fost
făcut și în ultima ședință a

Consiliului Local Brașov care
a aprobat fondurile pentru
realizarea studiului de feza-
bilitate. „Le transmitem se-
natorilor că în plus față de
cele solicitate, vom elabora
și studiul de fezabilitate
pentru acest proiect. Cred
că astfel vom reuși să îi
convingem că municipiul
Brașov chiar își dorește să
facă acest lucru, iar elabo-
rarea studiului de fezabi-
litate să fie practic un
prima pas în ceea ce pri-
vește elaborarea proiectu-
lui tehnic pentru acest
obiectiv de investiții” a de-
clarat primarul Municipiului

Brașov, George Scripcaru. 
Potrivit autorităților loca-

le, proiectul se poate realiza
în zona Institutului Carto-
fului. 

Răzvan IANCU

De ce întârzie autobuzele?

Noi locuri de muncă, prin
înființarea unui nou parc indus-
trial la Brașov. Inițiativa îi aparține
consilierului județean Andi Kadas
(foto), care spune că există deja
terenul necesar pentru punerea
în practică a proiectului. Andi
Kadas ia drept model parcul in-
dustrial Metrom, unde toate
spațiile disponibile sunt valori-
ficate, dar există și noi solicitări
din partea agenților economici
interesați. Conducerea Consiliu-

lui Județean Brașov salută
inițiativa, ale cărei detalii au fost
puse pe hârtie și urmează să fie
analizate, la nivelul Executivului.
„În programul guvernamental
sunt foarte multe măsuri care

vin în sprijinul acestor inițiative.
Și la nivel local există foarte
multe oportunități și modalități
de a-i stimula pe cei care con-
struiesc astfel de parcuri indus-
triale, chiar scutirea de la plata
unor impozite. Cred că orice
investiție și orice loc de muncă
nou în județul Brașov sunt bi-
nevenite. Salut această
inițiativă!”, a explicat Adrian
Veștea, președintele Consiliului
Județean Brașov.                A.V.

Un nou parc industrial la Brașov

Autobuzele și troleibuzele din
Brașov au întârzieri din cauza
altor șoferi din trafic. mașinile
de transport în comun sunt îm-
piedicate de ceilalți participanți
la trafic să intre și să iasă din stații.
Mulți șoferi de autoturisme și
chiar transportatori de la firme
private folosesc stațiile RATBV
pe post de parcare. Aceasta este
una dintre concluziile specia-
liștilor RATBV în urma unei
acțiuni de monitorizare a trafi-
cului mijloacelor de transport
în comun din municipiul Brașov.
„Autobuzele trebuie să aștepte
până le este eliberată zona de

îmbarcare-debarcare. În unele
situații, în care perioada se în-
tinde foarte mult trebuie să
deschidă ușile în zone care nu
sunt amenajate pentru debar-
carea călătorilor”, a declarat
Silviu Ștefan, purtătorul de cu-
vânt al RATBV S.A. Toate aceste
inconveniente duc la nerespec-
tarea orarului stabilit pentru mij-
loacele de transport în comun.
Polițiștii și reprezentanții regiei
de transport în comun fac un
apel către toți șoferii să respecte
legea și să nu mai blocheze
stațiile mijloacelor de transport
în comun din oraș.                 R.I.
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În municipiul Săcele au
fost finalizate în ultima pe-
rioadă mai multe locuințe
în regim ANL, dar și locuințe
sociale. 

Astfel de construcții se vor
realiza și anul viitor. Acum, în
cartierul Electroprecizia a fost
finalizat un bloc ANL cu 38 de
apartamente, aflat în stadiul
de predare de la constructor
către ANL, urmând să fie tre-

cut, în cel mai scurt timp, în
proprietatea Primăriei. În mu-
nicipiul Săcele există și alte
două blocuri ANL, în cartierul
Ștefan cel Mare, cu 120 de
apartamente. 42 sunt déjà
vândute.

În privința locuințelor socia-
le, în cele două cartiere de blo-
curi din Săcele există spații
destinate persoanelor care se
încadrează în această catego-
rie. Astfel, în cartierul Ștefan

cel Mare sunt 32 de locuințe,
30 dintre acestea fiind déjà
ocupate, iar în cartierul Elec-
troprecizia 38 de locuințe au
fost finalizate, doar 5 dintre
ele mai fiind încă libere. Tot
în cartierul Electroprecizia se
are în vedere și reabilitarea
unei clădiri din zonă și trans-
formarea ei în bloc cu locu-
ințe sociale. 38 de cereri
pentru astfel locuințe sunt
înregistrate la Săcele.         B.T.

Statistici uimitoare despre
populația din Gârcini! Re-
prezentanții Primăriei Săcele
au definitivat un recensământ
realizat, săptămânile trecute,
cu o firmă specializată. Deși
datele așteptate erau cu totul
altele, numărul locuitorilor
din Gârcini este în scădere.
Potrivit studiului, comunita-
tea are sub 6.000 de persoa-
ne. Datele furnizate în urma
referendumului arată că
aproape 78% dintre locuitori

s-au declarat români. Doar
15,6% spun că sunt țigani și
5,7%, romi. Media de vârstă
este de 22 de ani, iar peste
70% dintre locuitori au până
în 30 de ani. Peste 93% dintre
cei de peste 14 ani au buleti-
ne, iar aproape 95% susțin că
au vaccinurile făcute la zi.  În
urma acestui recensământ,
conducerea Primăria vrea să
acceseze, anul viitor, fonduri
europene în valoare totală de
7 milioane de euro pentru

modernizarea infrastructurii
din Gârcini. „Primul proiect
este clar, definirea zonei. Din
punct de vedere cadastral,
să vedem exact arealul de
dezvoltare al acestui cartier.
Vom avea, apoi, proiecte pe
parte de alimentare cu ener-
gie electrică, infrastructură
stradală și canalizare. Im-
portante sunt însă, și proiec-
tele pe parte de educație”, a
declarat primarul din Săcele,
Virgil Popa. Potrivit studiului,
65% dintre locuitorii din Gâr-
cini au absolvit cel mult 8 cla-
se, iar 45% dintre ei recunosc
că nu au locuri de muncă. Stu-
diul a fost realizat din casă în
casă, timp de 90 de zile. Marja
de eroare este sub 1%.  

M.S.

Mai multe locuințe sociale, dar și în
regim ANL la Săcele

Autoritățile au amplasat sta-
tuia în zona principalului bule-
vard al municipiului. Cei 500 de
ani de Reformă au fost săr-
bătoriți, în weekend, la Săcele,
printr-o manifestare amplă or-
ganizată de Biserica Evanghelică
din localitate. Sâmbătă, de la
ora 11:00, a avut loc o slujbă
omagială, iar apoi, de la ora 

12:00, a fost dezvelit bustul
llui Martin Luther. La eveniment
au participat peste 200 de per-
soane. Primarul municipiului
Săcele, Virgil Popa, a ținut să re-
marce în discursul său impor-
tanța acestui eveniment pentru
comunitatea săceleană. „Este
un eveniment extrem de im-
portant pentru comunitatea

evanghelică din înteaga lume,
un eveniment care a marcat
istoria Europei și este absolut
firesc ca într-un municipiu cum
este Săcele, acest eveniment
să se bucure de atenția admi-
nistrației. Aceasta cu atât mai
mult cu cât comunitatea ma-
ghiară evanghelică, luterană
și reformată, dar și catolică,
este de sute de ani parte a marii
comunități săcelene. Ca peste
tot în Transilvania, și în orașul
nostru maghiari și români, de
confesiuni diferite, au învățat
să trăiască împreună. Am
învățat să ne respectăm
tradițiile, să ne bucurăm și să
suferim unii alături de ceilalți”,
a explicat Virgil Popa.

În muncipiul Săcele trăiește
o importantă comunitate ma-
ghiară evanghelică, atât lute-
rană, cât și reformată. 5 din cele
14 biserici mai vechi de o sută
de ani sunt evanghelice. 

Anul 2017 este anul jubiliar
al Reformei, care marchează îm-
plinirea a cinci secole de cand
Martin Luther a bătut în cuie,
pe ușa catedralei din Witten-
berg, celebrele sale 95 de teze
prin care denunța abuzurile Bi-
sericii Catolice. 

Evenimentul avea să mar-
cheze nu numai viața Bisericii
Catolice, dar și a întregii Europe,
fiind considerat actul de naștere
al Bisericii Protestante.                                     

B.T.

Statuia lui Martin Luther a fost
dezvelită la Săcele

Populația, în scădere la Gârcini

Județul Brașov, atractiv pentru chinezi
Oamenii de afaceri chinezi

sunt interesați de investiții ma-
jore în județul Brașov. Este
concluzia la care au ajuns
oficialitățile județene după o
vizită în China. 

Delegația română, din care
a făcut parte și președintele
Consiliului Județean, Adrian
Veștea alături de reprezentanți
ai mediului de afaceri, a discutat
printre altele și despre proiec-
tele mari de infrastructură, pre-
cum aeroportul și intermodalul
de marfă de la Feldioara. Pro-
puneri de afaceri au fost și în
domeniul alimentației. Vizita în
China a avut loc în perioada 13
– 22 octombrie.  A fost răspun-
sul la vizita pe care înalte
oficialități și oameni de afaceri
din Hunan au făcut-o la Brașov,
în luna iulie a acestui an. Cu
acest prilej s-au pus bazele unei
colaborări bilaterale prin sem-
narea unei scrisori de intenție,
în scopul consolidării relațiilor
de prietenie între provincia Hu-
nan și județul Brașov. Printre
temele aduse în discuție au fost
aeroportul, intermodalul de
marfă de la Feldioara și
înființarea unor parcuri indus-

triale de mari dimensiuni. „Au
fost extrem de interesați de
proiectele pe care noi le avem
pe parte de dezvoltare, alături
de Camera de Comerț, de
Agenția de Dezvoltare de la
Alba Iulia, precum și de
reprezentanți  ai  admi-
nistrațiilor publice și ai mediu-
lui de afaceri. Le-am prezentat
o parte din proiectele mari pe
care și le propune județul, prin-
tre care se numără și cel al ae-
roportului, și le-am spus care
sunt demersurile făcute până
în prezent”, a declarat preșe-
dintele Consiliului județean
Brașov, Adrian Veștea.

Delegația română a discutat
cu partenerii chinezi și posibi-
litatea unor parteneriate de afa-
ceri între cele două țări, mai ales
pe partea de alimentație.  „Cei
care au fost acolo au ajuns la
concluzia că este nevoie să fa-
cem asociații puternice, care
să pătrundă pe piața chineză.

Can-titățile pe care și le doresc
ei, de produse alimentare în
general sunt foarte mari și fac
obiectul unor asocieri, poate
la nivel național pentru a pu-
tea face o afacere pentru Chi-
na”, a declarat Silviu Costea,
președintele  CCI Brașov. 

După ce au vizitat regiunea
Hunan și provincia Ningbo, ul-
timul popas a fost făcut la Shan-
ghai, cel mai mare oraș al
Chinei, cu o populație de peste
24 de milioane de locuitori și
cel mai important centru finan-
ciar. Orașul poate reprezenta
un model pentru Brașov în ceea
ce privește conservarea clădi-
rilor istorice, trecerea de la vechi
la nou fără a afecta tradiția și
cultura chineză fiind una din
prioritățile auto-rităților locale. 

Misiunea a fost realizată cu
sprijinul Ambasadei României
la Beijing și al Camerei de
Comerț și Industrie Brașov.

Răzvan IANCU

Spital modern, cu fonduri județene
3 milioane de lei. Aceasta este

suma investită de Consiliul
Județean Brașov, în acest an,
pentru modernizarea Spitalului
Clinic de Copii. A fost renovată
Secția Pediatrie II,  dar și Labo-
ratorul de analize. Din fondurile
alocate de la județ a fost
achiziționată și aparatura ne-
cesară.  Secția Pediatrie II are 45
de paturi destinate aproape ex-
clusiv pacienților cu boli respi-
ratorii. A fost renovată, s-au
montat geamuri și uși noi, a fost
schimbat mobilierul vechi și  în-
locuite rețelele de utilități și

instalațiile de oxigen, aspirație
și fluide. Lucrările au costat apro-
ximativ 500 de mii de lei. Labo-
ratorul a trecut și el printr-o
renovare completă, ale cărei
costuri au ajuns la 150 de mii
de lei. S-au realizat investiții și
în aparatură medicală care au
totalizat peste 200 de mii de lei.
Cu banii primiți de la Consiliul
Județean s-a achiziționat un sis-
tem automat de identificare mi-
crobiană și antibiogramă, de
care spitalul nu a dispus până
acum. Au mai fost cumpărate
două microscoape și o centri-

fugă. Mai există lucrări în deru-
lare, finanțate tot din bugetul
județean, care se vor încheia
până la finele acestui an. Este
vorba despre renovări la Secția
de Chirurgie Pediatrică și la
Compartimentul de Chirurgie
Plastică. Pentru anul viitor, con-
ducerea Spitalului Clinic de Copii
Brașov, cu sprijinul Consiliului
Județean își propune să depună
un proiect privind extinderea
și modernizarea Unității de Pri-
miri Urgențe, prin care să atragă
fonduri europene. Investiția
este estimată la 1.5 milioane de



GARSONIERE
⚫ Vând garsonieră confort 1, Bar-
tolomeu str. Spicului lângă Billa
Avantgarden semidecomandată,
spaţioasă 35 mp, cu toate îmbună-
tăţirile gresie, faianţă, parchet, ter-
mopan, centrală termică proprie,
situată la parter/4, însorită, preţ
25.800 euro negociabil. Telefon:
0731.833.260
APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând apartament transformat în
2 camere în cartier Răcădău situat
la etajul 3 într-un imobil de 4 nivele
apartamentul este compus din 2 dor-
mitoare, bucătărie, baie, hol în su-
prafaţă de 60 mp + posibilitate
extindere în pod cu încă o suprafaţă
de 35 mp. Dispune de toate îmbu-
nătăţirile: centrală 0termică, termo-
pan, uşă metalică, parchet, gresie,
faianţă, bucătărie mobilată, acope-
rişul schimbat, este nou în garanţie.
Preţul este 55.900 euro uşor nego-
ciabil. Pentru detalii suplimentare:
0747.771.523
⚫ Vând apartament în vilă construcţie
nouă în Săcele Turcheş compus din
2 camere + o cameră amenajată din
anexa de depozitare, rezultând un
apartament cochet cu 3 camere, se-
midecomandat, situat la parterul vilei
cu 2 etaje. Suprafaţa utilă a aparta-
mentului este 67 mp, bucătăria are
ieşire spre o terasă îngrădită, dotările
sunt complete şi includ centrală ter-
mică proprie, gresie, faianţă, parchet,
geamuri cu tâmplărie termopan şi vi-
deo interfon. Apartamentul are cotă
parte din grădina imobilului şi deţine
un loc de parcare. Preţul cerut este
44.800 euro negociabil. Telefon:
0723.985.424
⚫ Vând apartament în casă Braşovul
Vechi, zona Poarta Schei - Şaguna,
structură decomandată, se află la par-
ter şi dispune de o suprafaţă de 65mp
utili structurat în 2 camere, baie, bu-
cătărie, hol, şi spaţiu de depozitare
(anexă) şi pod în cotă parte, încălzirea

e pe gaz prin sobe teracotă, gresie şi
faianţă (mai vechi) în baie, parchet
masiv. Spaţiul este foarte generos, ca-
merele sunt mari şi aerisite, aparta-
mentul se poate uşor recompartimenta,
însă mai necesită îmbunătăţiri, Curtea
este comună cu încă 3 familii. Preţ
64.500 euro. Telefon: 0787.719.344 
⚫ Vând apartament confort 1, în
cartierul Tractorul. Blocul cu
termen de finalizare anul viitor
aprilie 2018, construcţie pe cadre
care conferă o mai bună rezistenţă
în caz de seism. Apartamentul este
la etaj, dotat cu centrală termică
proprie VIESSMAN, termopanele
folosite sunt cu profil Salamander
5 camere, sticlă 4s (conferă şi aces-
tea izolare termică şi fonică de ca-
litate). Preţ 44.700 euro. Detalii
la telefon: 0747.771.523 
APARTAMENTE 4  CAMERE
OFERTĂ:
⚫ Vând apartament de 4 camere
semidecomandat în zona Tracto-
rul – Cerna, situat la etajul 4/4 în
bloc anvelopat termic, apartamen-
tul are 80 mp utili structuraţi în bu-
cătărie, hol, 4 camere, două băi.
Apartamentul mai necesită reno-
vare, îmbunătăţirile actuale sunt
centrală termică montată acum 5
ani, uşă metalică şi termopan in-
tegral. Preţul este 60.000 euro uşor
negociabil. Tel:0731.833.260
CASE
⚫ Vând vilă în construcţie de tip
DUPLEX în Tractorul zona
Coresi – Isaran dispusă pe parter
şi mansardă compusă din 3 dor-
mitoare, bucătărie comună cu li-
vingul şi 2 băi. Suprafaţa utilă este
de 110 mp, construcţia se predă
la cheie şi dispune de dotări şi
amenajări moderne. Suprafaţa te-
renului este 120 mp cu acces auto
pentru 2 maşini. Preţul este de
85.000 euro. Relaţii la telefon:
0747.771.523 

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

CELĂ începând de la 9.750 euro
(19.5 euro/mp ). Se acceptă şi
PLATA ÎN RATE. IDEAL IN-
VESTIŢIE. 
Telefon: 0747.771.523
ÎNCHIRIERI APARTAMENTE
⚫ Ofer spre închiriere apartament
3 camere la casă zona Ultracen-
trală str. Dealul Morii. Aparta-
mentul are o structură

semidecomandată, se închiriază
complet mobilat şi utilat, aparta-
mentul dispune şi de curte proprie
în faţa casei. Preţul chiriei lunare

este 365 euro. Se doreşte garanţia
în valoarea a 2 luni. Relaţii la te-
lefon: 0723.985.424
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Imobiliare

➭ 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 până vineri la ora 12:00.

Magazine Rapid:
▪ Str. Gării, nr. 32

intersecţia cu
Hărmanului

▪ Str. Dacia, nr. 69
▪ Str. Privighetorii

▪ Str. Gospodarilor
▪ Str. Barbu

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

Sediul BraşovTV:
▪ Bd. Mihail

Kogălniceanu,
nr. 15 – Galeriile
comerciale, 
et. 3, cam. 4
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INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
BIROUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

ATENȚIE, TIMPUL NEFAVORABIL POATE CREA DIFICULTĂȚI ÎN TRAFICUL RUTIER!
Ploaia, vântul, ceața, poleiul, ninsoarea

sunt numai câțiva dintre dușmanii
necruțători ai conducătorilor auto care riscă.
Apariția lor nu numai că invită, dar OBLIGĂ
la adoptarea conduitei preventive, la o
prudență mare, la atenție sporită. Cum-
ulând o vizibilitate scăzută, cu o suprafață
carosabilă alunecoasă și cu un vânt puter-
nic, nici nu mai e nevoie de o viteză prea
mare, neatenția fiind suficientă pentru a
plăti din greu.
Dacă sunteți conducător auto

Păstrați o distanță sigură față de vehiculul
din fața dvs., de regulă se apreciază că la
viteza de mers normală cel din față trebuie
să fie la o distanță măsurată la două secun-
de. Așa aveți timp să observați ce se petrece
și să reacționați!

Verificați starea de funcționare a
ștergătoarelor și chiar ștergătoarele ca ata-
re! Acestea trebuie înlocuite periodic, mai
ales după sezonul călduros.

• Verificați nivelul lichidului din vasul de spăla-
re.
• Verificați funcționarea sistemului termic, care,
în astfel de situații poate crea mari probleme
cauzând opacitatea geamurilor!
• Reduceţi viteza şi conduceţi cu atenţie sporită
în zona trecerilor pentru pietoni.
• Acordaţi întotdeauna prioritate pietonilor an-
gajaţi în traversarea străzii regulamentar.
• Adaptaţi viteza de deplasare la condiţiile me-
teo-rutiere pentru a putea opri în siguranţă la
trecerile pentru pietoni.
• Nu vorbiţi la telefon în timp ce conduceţi, con-
centraţi-vă atenţia asupra traficului.
• Evitaţi crearea ambuteiajelor şi obturarea vi-
zibilităţii prin oprirea voluntară în zona trecerilor
pentru pietoni.
Dacă sunteți pieton
• Traversați strada numai pe marcajul pietonal,
prin dreptul indicatoarelor „Trecere pentru pie-

toni”, iar acolo unde sunt instalate semafoare,
numai la culoarea verde a acestora.
• Asigurați-vă temeinic înainte de a traversa
drumul public pe trecerea pentru pietoni.
• Evitați să vorbiți la telefon şi renunţați la dis-
pozitivul hands-free atunci când traversați stra-
da.
• Angajați-vă în traversare doar atunci când
şoferii au oprit pentru a vă acorda prioritate.
Nu-i puneți în dificultate şi nu-i surprindeți prin
traversări riscante.
• Luați măsuri suplimentare de asigurare atunci
când condiţiile meteo-rutiere sunt nefavora-
bile.
• Viaţa voastră este mai importantă, nu vă
expuneți riscurilor inutile.
• Nu uitați! Într-o „confruntare” directă, auto-
vehicolul este mai tare.
Nu uitaţi: O atitudine preventivă în trafic
vă poate feri de evenimente  rutiere ne-
gative! 



⚫ SC Rosenau SRL – service
auto cu sediul în Râşnov –
caută pentru angajare mecaic 

auto. Se ofera salariu atractiv
şi condiţii de muncă decente.
 Telefon: 0730.333.377

⚫  La ATELIERUL DE
REPARAȚII reparam TOT ce
se bagă în priză, prestăm servicii
de diagnosticare și reparații ale echi-
pamentelor de tip electrocasnic
(FRIGIDERE, MAȘINI DE SPĂ-
LAT, cuptoare microunde, aspira-
toare, etc.), pentru persoane fizice
și societăți comerciale. Telefon:
0268.708.946; Mobil:
0758.107.102. Ne găsiți pe Str.
Aurel Vlaicu nr. 4 (colț cu Bd.
Griviței) în curte cu magazinul “Ba-
zar”  **Încărcăm cu FREON
instalațiile auto de climatizare.         

⚫ La Magazinul BAZAR cum-
peri un produs electrocasnic MA-
ŞINĂ de spălat, COMBINĂ sau
LADĂ frigorifică RETUR sau SE-
COND HAND import Germania,
şi primeşti REDUCERE 10%
dacă aduci produsul vechi la schimb.
Ne găsiţi pe str. Aurel Vlaicu nr. 4,
Braşov (intersecţia cu Griviţei, lângă
Synevo). Am primit MARFĂ
NOUĂ, vă aşteptăm cu o diver-
sitate mare de produse!!!

⚫ Particular, execut zugrăveli, re-
paraţii izolaţie case, parchet, 
faianţă, gresie, electrice şi sanitare.
Tel: 0721468578 
⚫ Vând: ladă frigorifică, aragaz
4 ochiuri 200 lei, circular tăiat
lemne şi fier bicicletă, redresor
12-24 V, cărucior pt. pers. cu han-
dicap, bicicletă 150 lei, piese şi
cauciucuri pt. Dacia şi Oltcit, as-
pirator 70 lei, TV color 100 lei,
menghină. 0727397937
⚫ Vând convector pe gaz și 
IUNCĂRAȘ.Tel: 0770.770.817
⚫ Vând: filtru pentru cafea, fier
pt. călcat, portbagaj Dacia 1300
- 1310, bicicletă, canistre metal
pt. benzină, electromotor pt. Da-
cia și genți (jantă), mașină spălat
Alba Lux.  
Tel: 0727.397.937
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Consultanță

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. 75 E

angajează:

Diverse

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

Licarom Imobiliare caută să îşi mărească echipa de con-
sultanţi imobiliari. Într-o perioadă dinamică a pieţei im-
obiliare vrem să oferim posibilitatea unui job de vis, dacă
eşti născut pentru el. Căutăm oameni curajoşi, iubitori de
tot ce înseamnă nou în viaţa lor, oameni pregătiţi să îşi
spargă barierele şi să îşi extindă zona de confort. Dacă eşti
o persoană statică cu frica zilei de mâine, te rugăm să NU
APLICI pentru acest post. Se poate oferi salarizare, bo-
nusare, se face un plan de plată tipizat pentru fiecare în
parte. Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită un cv la adresa 
c a t a l i n . g r a m a @ i m o b i l i a r e l i c a r o m . r o
împreună cu răspunsul la întrebarea: „Care este cea mai
mare temere care o ai în viaţă?”

BRAŞOV TV angajează inter-
pret limbaj mimico - gestual.

CV-urile pot fi trimise pe
adresa de e-mail: 

officebrasovtv@gmail.com

BGG SECURITY

▸ AGENŢI DE PAZĂ 
▸ AGENŢI DE INTERVENŢIE

în condiţiile legii 333/2003
▸ ELECTRICIENI

Angajează:

Relaţii suplimentare se pot obţine la:
0268.328.662

ANGAJEAZĂ

Telefon: 0725 585 175. Strada
Avram Iancu nr 52, Brasov 

Coafeză și
manichiuristă pe zona

express, un concept
unic in Romania. 

Salariu fix + bonusuri,
program 8h/zi, mediu
plăcut, echipă tânără

Vrei să afli cât de COMPATIBIL/Ă eşti cu persoana iubită?
Trimite SMS la

1442
număr valabil

doar în reţelele
Vodafone şi

Orange

ATENŢIE! Mesajul trebuie să aibă această formă:

Costul total al unei comenzi este de 0,95 EURO + TVA
(0,05 euro + TVA SMS trimis la 1442 şi 
0,9 euro + TVA SMS primit de la 1442)

TV COMPATIBILITATE NUME + DATA NAŞTERII (EA) +
NUME + DATA NAŞTERII (EL)

Strada Gloriei 11, Tractorul
www.opticshine.ro

Servicii

Brașov 
Beauty Lounge 

Diverse
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Echipa de baschet femi-
nin Olimpia Brașov a fă-
cut un meci foarte bun în
deplasare de la Târgu
Mureș și s-a impus în fața
fetelor de la Sirius cu sco-
rul de 79-65 (19-22, 16-
1 1 ,  1 8 - 2 4 ,  2 6 - 8 ) .  C u
această victorie, trupa
condusă de Calancea,
Marinkovic și Crasnic a
ajuns la trei succese în
Liga Națională de bas-
chet feminin. 

Deși s-a confruntat cu
mar i  probleme de  lot ,
formația brașoveană a fă-
cut un prim sfert bun în
deplasarea de la Târgu
Mureș, iar după zece mi-
nute de joc gazdele aveau
doar trei puncte avns. În
cel de-al doilea sfert, Olim-
pia a recuperat ecartul și
a intrat la odihnă în avan-
taj de două puncte, scor
35-33. După odihnă, gaz-
dele au intrat în teren de-
cise să tranșeze în favoarea
lor disputa cu Olimpia și
au făcut un sfert trei bun,
astfel că înaintea ultimelor
10 minute de joc, Sirius
avea un avantaj de patru
puncte pe tabela de scor.

Demonstraţie de forţă.
Ultimul sfert a constituit o
adevărată demonstrație
de baschet din partea tru-
pei brașovene. Handford
și Durrett au fost de ne-

oprit, Olimpia a câștigat
sfertul cu 26-8 și partida
cu scorul de 79-65. 

Două jucătoare în dou-
ble-double. Două „olim-
pice” au încheiat partida
în double-double. Portia
Durrett a terminat meciul
cu 17 puncte înscrise şi 13
recuperări reuşite, iar Kris-
tina Higgins a marcat 15
puncte şi a prins 15 mingi
sub panou. În meciul de la
Târgu Mureș, pentru Olim-
pia Brașov au marcat: Han-
dford  29  de  puncte  (6
recuperări, 2 pase decisive
și 5 intercepții), Portia Dur-
rett  17 puncte (13 recu-
perări), Kristina Higgins 15
puncte (15 recuperări), Ga-
briela Irimia 8 puncte (8

recuperări, 5 pase decisi-
ve), Amira Al Ash Hab și
Diana Moraru câte 4 punc-
te și Ieva Kazlauskaite 2
puncte. 

Impresionat de elevele
sale. „Sunt uimit de ceea
ce au reușit fetele și nu-
mi găsesc cuvintele. Ceea
ce a făcut Pesovic e ieșit
din comun. De la începu-
tul meciului a cerut să in-
tre în teren, iar la pauză
a spus „că mă omoară"
dacă nu intră pe teren. Pe-
sovic este un monument
de sportiv. A fost un meci
de care pe care.  Chiar
dacă ne confruntăm cu
multe accidentări fetele
au arătat multă determi-
nare ceea ce a contat pe

finalul jocului. Mă bucur
c ă  a  d e b u t a t  î n  L i g a
Națională și Teodora Chi-
rilă, o jucătoare foarte ta-
lentată de numai 17 ani”,
a declarat la finalul jocului
tehnicianul brașovencelor,
Dan Calancea. 

Se întrerupe campio-
natul. Liga Națională de
baschet feminin va lua o
pauză de trei săptămâni,
datorată meciurilor echi-
pei naționale cu Slovenia
şi Franţa, primele din cam-
pania de calificare la Wo-
men’s EuroBasket 2019.
Olimpia Braşov are o jucă-
toare convocată la lot pen-
t r u  a c e s t e  m e c i u r i ,
extrema Gabriela Irimia. 

Olimpia Braşov a câştigat la Târgu Mureş

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

Primul derby al etapei cu nu-
mărul 11 din liga a patra
brașoveană a adus față în față
formațiile Colțea 1920 Brașov
și Precizia Săcele, două din echi-
pele bune ale campionatului.
Aproape 300 de spectatori au
fost pe stadionul Carpați la
acest joc, iar cele două com-
batante au oferit un joc frumos.
Precizia a câștigat meciul cu
scorul de 2-0 (1-0), ambele
reușite ale trupei conduse de
Mihai Stere purtând semnătura
lui Bleambu.  În celălalt derby
al rundei, ACS Steagu Roșu și
AS „SR” Brașov au terminat la
egalitate, scor 1-1 (0-1). Fânariu
a deschis scorul pentru echipa
suporterilor stegari după o cen-
trare perfectă a lui Horia Popa.
În partea a doua Csere a reușit
să-l învingă pe Mutu și a stabilit

scorul final, 1-1.  Fanii grupării
AS „SR” nu au intrat pe stadion
din cauza prețului biletelor, cos-
tul unui tichet de intrare la acest
meci a fost 30 de lei, la fel ca
prețul unui bilet la CSU Craiova
–Steaua. Ei au stat în afara sta-
dionului dar au dominat fondul
sonor. Iată rezultatele rundei:
Colțea 1920 Brașov – Precizia
Săcele 0-2, ACS Steagu Roșu
Brașov – AS „SR” Brașov 1-1,
Cetatea Homorod - Chimia
Oraşul Victoria 2-6, Olimpic Voi-
la - Olimpic Zărneşti 0-4, ACSM
Codlea - Inter Tărlungeni 0-1,
Inter Cristian - Voinţa Hurez 17-
0 și Avântul Dumbrăviţa - Prie-
tenii Rupea 3-0.  Precizia Săcele
și AS „SR” Brașov sunt în fruntea
clasamentului cu câte 29 de
puncte acumulate. 

Liderul s-a încurcat

Echipa de Divizia A a Coro-
nei a câştigat jocul disputat la
Braşov, împotriva formație KSE
Târgu Secuiesc, scor 40-17 (19-
8). Partida a contat pentru eta-
pa a şaptea din Seria B, unde
formaţia antrenată de Dragoş
Dobrescu ocupă locul al pa-
trulea, cu 12 puncte. Pentru

Corona au marcat: Lopataru
8, Căprar 7, Zainea 5, Hageanu
4, S. Târcă și Judele câte 3, Tă-
băcaru, Lăcătuş, Ordog și Cre-
ţu câte 2, Bucur şi Corban câte
o reușită fiecare. În următoarea
rundă, Corona II va întâlni Na-
ţional Râmnicu Vâlcea, în de-
plasare, pe 4 noiembrie

.com

Şi-au umilit adversarul

Înfrângere surpinzătoare

Echipa de handbal feminin
Corona Brașov a pierdut me-
ciul disputat la Galați, în runda
a șasea a Ligii Naționale.
Brașovencele, care nu au pu-
tut conta pe Buceschi, Neagu
și Tătar, au fost învinse de trupa
de la malul Dunării cu scorul
de 22-19 (12-10). Handbalis-
tele d ela Danubius au domi-
nat surprinzător disputa, au

condus mereu pe tabela de
marcaj și s-au impus meritat. 

În urma acestui rezultat, Co-
rona a coborât pe locul patru
în Liga Florilor și se află la al
doilea eșec consecutiv. Pentru
Corona au marcat: Tiron și Ciu-
ciulete câte 4 goluri, S. Târcă
și Chiper câte 3, Bloj și Bucur
câte 2 și Laura Popa  o reușită.

Corona Wolves a legat două victorii
Corona Wolves Brașov a  le-
gat două victorii. Mai întâi,
„lupii” au câştigat meciul
de la Gheorghieni, din Cam-
pionatul intern, iar apoi s-
au impus după prelungiri
în jocul din Erste Liga, dis-
putat în Austria, contra ce-
lor de la Vienna Capitals II.

Corona Wolves Brașov a
câștigat jocul disputat în de-
plasare în fața celor de la Pro-
g y m  G h e o r g h i e n i ,  î n
Campionatul Național. „Lu-
pii” s-au impus pe patinoarul
harghitean cu scorul de 5-2
(1-0, 2-2, 2-0). 

Wilgosh a stabilit scorul

primei reprize după golul
marcat în minutul 12, în su-
perioritate numerică, atunci
când a reluat în plasă un puc
venit de la Arpad Mihaly. De-
butul reprizei secunde a fost
de coșmar pentru trupa con-
dusă de Lacroix și Strenk, iar
Vaclav Novak și Hunor Cser-
go au dus scorul la 2-1 pentru
Progym. „Lupii” s-au trezit
din pumni și pe finalul repri-
zei au restabilit egalitatea
prin Braden Walls, care a în-
scris la capătul unei faze la
care au mai participat Ri-
chard Filip și Roberto Gliga.
Cu doar câteva secunde în-
ainte de finalul reprizei, Ro-

b e r t o  G l i g a  i - a  d u s  p e
brașoveni în avantaj, după
ce a marcat din pasa lui Si-
rokovs. În ultima treime, Co-
rona Wolves Brașov a reușit
să mai înscrie de două ori,
prin Logan Macmillan și Ma-
son Wilgosh și a câștigat jocul
cu scorul de 5-2.

Au câştigat şi în Erste
Liga. Corona a câștigat după
prelungiri jocul din Erste Liga,
disputat în Austria, contra
celor de la Vienna Capitals,
scor 2-1 (0-1, 0-0, 1-0, 1-0).

Partida a început foarte
prost pentru trupa condusă
d e  L a c r o i x  ș i  S t r e n k .
Hocheiștii austrieci au des-
chis scorul în inferioritate
numerică, încă din minutul
cinci al disputei de la Vienna.
Alexander Maxa l-a învins
pe Patrik Polc și Capitals con-
duceau cu 1-0. „Lupii” au do-
minat apoi jocul și au avut
aproape de două ori mai
multe șuturi pe spațiul porții
decât adversarii lor, dar pu-
cul nu a găsit drumul spre

gol. În ultima treime, Corona
a reușit să egaleze prin Huba
Borș în minutul 49. Fundașul
brașovenilor a marcat la ca-
pătul unei faze la care au mai
participat Roberto Gliga și
Braden Walls. Partida a fost
echilibrată până la final și
cum nu s-a mai înscris, s-a
intrat în prelungiri. De doar
trei minute au avut nevoie
„lupii” pentru a-și adjudeca
două puncte în clasamentul
din Erste Liga. Maksims Siro-
kovs a înscris golul victoriei
după o fază lucrată de Ro-
berto Gliga și Richard Filip. 

12 puncte pentru „lupi”.
În urma acestei victorii, Co-
rona Wolves Brașov a acu-
m u l a t  1 2  p u n c t e  î n
clasament și este pe poziția
a șasea a ierarhiei. Duminică
seara, Walls şi compania au
jucat în Ungaria împotriva
celor de la Ferencvaros. În
această seară hocheiştii bra-
şoveni vor încheia deplasa-
rea cu un meci contra celor
de la Fehervari Titanok. 
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Potrivit datelor furniza-
te de agenţii economici cu
privire la locurile de muncă
vacante, în evidenţele
Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
sunt înregistrate 33.145 lo-
curi de muncă, în data de
26 Octombrie 2017. 

În județul Brașov sunt 617
locuri de muncă vacante.

La nivel naţional, cele mai
multe locuri de muncă sunt
oferite pentru: muncitor
necalificat în industria con-

fecţiilor (2.029), muncitor
necalificat la asamblarea,
montarea pieselor (1.844),
agent de securitate
(1.427), lucrător comercial
(1.326), manipulant mărfuri
(1.250), confecţioner-asam-
blor articole din textile
(1.102), lăcătuş mecanic
(958), montator subansam-
ble (967), vânzator (917),
muncitor necalificat la am-
balarea produselor solide si
semisolide (860).            A.V.

Horoscop
30 oct. -  5 nov. 2017

Berbec (21.03 -19.04) 
Iubire: lucrurile sunt amestecate,
în sensul că acum sunt iubăreţi şi
oferă luna şi stelele, acum sunt cer-
tăreţi .
Sănătate: atenţia lor trebuie să se
îndrepte spre micile accidente cas-
nice.
Bani: prudență, deoarece  pot primi
o sumă de bani – salariu, împru-
mut, CAR să își achite datoriile, nu
să facă cheltuieli inutile. 
Taur (20.04 - 20.05)
Iubire: încep o dispută exasperantă
şi interminabilă ceea ce pentru ner-
vii acestui nativ înseamnă o ade-
vărată biciuire.
Sănătate: fluctuaţiile de tempera-
tură îi predispune la inflamaţii ale
tractului uro-genital.
Bani: poate surveni o schimbare
financiară care să vină la ţanc și să
le acopere nevoile imediate.
Gemeni (21.05 - 21.06)
Iubire: sufletul lor pare împărţit
între partenerul de viaţă şi părinţi,
ca şi cum nu ar ştii cu cine să meargă
mai departe.
Sănătate: o stare de oboseală inex-
plicabilă, rod al stresului aşa că
sfatul meu este să se odihnească.
Bani: își doresc bani dar dacă se
poate să le pice așa din senin, că
altfel nu prea văd cum.
Rac (22.06- 22.07)
Iubire: transformările interioare la
care au fost supuşi în ultima vreme
îşi arată roadele prin iubirea ne-
condiţionată faţă de familie, copii
sau partenerii de viață.
Sănătate: dacă nu au probleme ar-
ticulare atunci precis își încheie
seara la bowling , cu o partidă de
rummy sau de wist.
Bani: au încredere exact în cine nu
trebuie cu o naivitate demnă de
Cartea Recordurilor.
Leu (23.07- 22.08)
Iubire: vor decide să pună capăt
unor relaţii care nu le mai satisface
nici orgoliul şi nici starea de bine
interioară.
Sănătate: se pot confrunta cu po-
sibile hernii de disc care să nu mai
suporte amânare şi să-i trimită la
medic în regim de urgență.
Bani: posibil ca din motive obiective,
banii să genereze o serie de tensiuni
neaşteptate.
Fecioară (23.08 -22.09)
Iubire: vor renunţa, nu fără regret,
la relația care acum nu fac decât
să le pună piedici și se vor reorien-
ta.
Sănătate: i-aş sfătui să plece într-

o escapadă romantică dacă au po-
sibilitatea sau măcar în una care
să le permită să se relaxeze.
Bani: sunt prudenți, când este
vorba despre banii lor au un fee-
ling aparte în ce privește chel-

tuielile pe care trebuie să le facă. 
Balanţă (23.09 - 23.10)
Iubire: o parte din atenţia lor este
concentrată pe ideea de cum tre-
buie să asigure familiei ziua de mâi-
ne.
Sănătate: problematică rămâne
imunitatea deoarece nu sunt ca-
pabile să se acordeze şi interior aşa
cum par că o fac la suprafaţă.
Bani: discută cu familia o eventuală
schimbare de statut social.
Scorpion (24.10 - 22.11)
Iubire: în sfârșit, înţeleg unii dintre
ei, după discuții repetate, e drept,
că este timpul să se aşeze la casa
lor, să-şi întemeieze o familie şi să-
şi vadă de viaţa lor.
Sănătate: cei care sunt meteo sen-
sibili se vor confrunta cu pusee de
reumatism.
Bani: trăiesc cu spaima că nu se vor
descurca de la chenzină la chenzină,
dar eu îi sfătuiesc să încerce să se
detaşeze.
Săgetător (23.11 - 21.12)
Iubire: au înţeles că trebuie să păs-
treze intactă o anumită latură pro-
teguitoare care să menţină coeziu-
nea în familie.
Sănătate: au o energie bună fapt
care ar putea să îi surprindă pe unii.
Bani: cum veniturile sunt constante,
este posibil să bată magnele de
specialitate pentru cumpărarea
unor unelte de grădinărit.
Capricorn (22.12 - 20.01)
Iubire: sunt rugați să se ocupe și de
veniturile partenerului de viață și
asta le poate pune la încercare crea-
tivitatea, afectivitatea şi capacitatea
de decizie.
Sănătate: metabolismul este una
din ingerinţele cărora trebuie să le
dea atenţie, deoarece pot apărea,
probleme care ţin de digestie.
Bani: în sfârșit, înțeleg că banul
este un mijloc de circulație nu doar
unul de acumulare.
Vărsător (21.01 -19.02)
Iubire: tot ceea ce fac se reflectă
uimitor de armonios în relaţiile cu
partenerul și cu copiii pentru că re-
laţiile lor sunt atipice pentru vre-
murile pe care le trăim.
Sănătate: sunt meteo-sensibili şi
se vor confrunta cu dureri de arti-
culaţii, de cap şi musculare.
Bani: uneori este bine să mai dai
cu capul de pragul cel de sus.
Peşti (20.02 - 20.03)
Iubire: doamnele par să se simtă
neglijate şi să încerce să suplinească
golurile afective în altă parte – la
prietene, la mama, o altă relație.
Sănătate: dacă se enervează, să
iasă şi să ia o gură de aer.
Bani: trebuie să returneze o datorie
ori nu pot recupera o sumă destul
de mare de bani pe care se bazau. 

ZODIAC

Peste 600 de locuri de
muncă vacante

Sudoku
30.10 - 5.11 

Descoperiți muzeul „virtual”
Realitate virtuală și teh-

nologie de ultimă generație,
la Muzeul Casa Mureșenilor
care găzduiește prima
expoziție de acest tip din Ro-
mânia. 

Promovarea patrimoniului
cultural se face prin dezvol-
tarea unei aplicații instalate
pe telefonul mobil, dar și cu
ajutorul ochelarilor virtuali.
Astfel, vizitatorii se pot întâlni
cu personaje marcante ale is-

toriei. Odată instalată aplicația
pe telefonul mobil, cu ajutorul
ochelarilor virtuali vă
întoarceți cu câteva sute de
ani în urmă. Puteți lua parte
la evenimente reprezentative
pentru istoria Brașovului din
acele vremuri. Pentru câteva
secunde însă, prin interme-
diul ochelarilor virtuali, se
poate admira și orașul de la
mare înălțime.„Este filmul cu
dansul de societate romana,
creat de Iacob Mureșanu la 1850, inspirat din dansuri

populare românești.  Cel de-
al treilea tip de fereastră vir-
tuală aplicată în tavan este
Zeppelinul, care a tranzitat
în 1929 Brașovul și care poa-
te fi văzut doar în această
expoziție”, a declarat Cristina
Seitz, manager de proiect.

Muzeul Casa Mureșenilor
poate fi vizitat de luni până
sâmbătă, în intervalul orar 9-
17. Proiectul „Realitatea vir-
tuală – soluție inovatoare
de protejare și promovare
a patrimoniului” este
finanțat de Autoritatea Fon-
dului Cultural Național. M.S.

Festival de Dramaturgie,
artiști din 5 țări

Cel mai important festival
de teatru din Brașov a de-
venit unul internațional. 

La ediția de anul acesta a
Festivalului de Dramaturgie
Contemporană vor participa
trupe de teatru din cinci țări
din Europa. Brașovenii vor
avea parte de o experiență
unică, mai ales că pe scena
Teatrului „Sica Alexandres-
cu” va urca una dintre cele
mai mari trupe de actori din
Franța. Ediția a XXVIII-a a
Festivalului de Dramaturgie
Contemporană, organizat
de Teatrul Sica Alexandres-
cu, va avea loc anul acesta
pe parcursul a 10 zile, în pe-
rioada 10 - 19 noiembrie. În-
cepând cu această ediție,
evenimentul cultural propu-
ne publicului o nouă abor-

dare. Pentru prima dată, la
festival vor participa și trupe
de teatru din străinătate.
Teatre de renume din Repu-
blica Moldova, Marea Brita-
nie, Ungaria și Franța au
acceptat invitația de a par-
ticipa la festivalul de la
Brașov.  Bugetul total al Fes-
tivalului de Dramaturgie
Contemporană se ridică la
620 de mii de lei. Din această
sumă, 350 de mii de lei sunt
asigurate din fondurile Pri-
măriei.       Răzvan IANCU

Ziua porților
deschise la Parchete

Brașovenii interesați de ac-
tivitatea procurorilor au avut
posibilitatea sa vadă efectiv
cum lucrează aceștia, mediul
de lucru și sediul în care își
desfășoară activitatea. Toate
acestea cu ocazia Zilei Justiției
Civile în Europa.

Cei care au vrut să afle mai
multe despre activitatea pro-
curorilor ParchetelorJudecă-
toriei Braşov, Tribunalul ui
Braşov, respectiv Tribunalul
ui pentru Minori şi Familie Bra-
şov au avut posibilitatea să o

facă. Cum era de aşteptat, la
invitaţie au răspuns în princi-
pal studenţii de la Drept.
Aceștia au putut intra în bi-
rourile procurorilor, în camera
unde sunt audiaţi minorii, în
cele două spaţii amenajate
pentru arest, dar și în camera
de recunoaştere.

Ziua a fost marcată în toate
instanțele din Europa.„În fie-
care an, pe data de 25 octom-
brie, se sărbătorește Ziua
Europeană a Justiției. Civile.
Asta presupune o deschidere,
respectiv o conștientizare a
faptului că toți cetățenii eu-
ropeni își pot apăra drepturile
în fața justiției, respectiv își
pot afirma libertățile și își pot
soluționa conflictele”, a de-
clarat  Adrian Aldea, purtăto-
rul de cuvânt al Parchetului
de pe lângă Tribunalul Brașov.

Studenții de la Facultatea
de Drept nu au fost singurii
care au vizitat sediile Parche-
telor.          Răzvan IANCU
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Reabilitare ca în urmă cu
câteva sute de ani.
Acoperișul Bisericii Negre
este refăcut pas cu pas, iar lu-
crările sunt de durată. Asta
pentru că se folosesc tehnici
ca în secolele 15 – 16. 

Începută acum 5 ani, lucra-
rea de refacere a acoperișului
înaintează încet dar sigur. Grin-
zile vechi și cu probleme sunt
înlocuite, iar țiglele ce vor aco-
peri podul sunt confecționate
fără procedee industriale. Po-
dul Bisericii Negre este într-un
proces de reabilitare care sea-
mănă cu realizarea unei opere
de artă. După ce în anii '60
multe din elementele iniţiale
au fost înlocuite cu noutăţi ale
tehnicii acelei perioade, res-

tauratorii încearcă, acum, să
repună în valoare tehnica din
perioada în care a fost con-
struit edificiul. „Dacă
înlocuiești bucățica stricată,
automat trebuie să faci o îm-
binare. Cum faci această îm-
binare? Dacă o faci după
metodele noi, pui două tije fi-
letate, înșurubezi în două lo-
curi și gata. Dacă nu, trebuie
să încerci să respecți arta me-
dievală și arta prin care s-a
născut acest monument. Tre-
buie să folosești vechile me-
tode, ceea ce înseamnă că
folosești cuie din lemn”,a ex-
plicat, pentru BrașovTV.com,
Richard Sterner, şeful Depar-
tamentului Imobile al Bisericii
Evanghelice. Probleme sunt și
cu țiglele. Pentru a respecta

tehnicile vechi și pentru a nu
aduce modificări monumen-
tului, restauratorii au fost
nevoiți să găsească soluții, iar
decizia arhitecților a fost să se
utilizeze țigle produse manual,
nu prin procedee industriale.
Țiglele industriale, la care s-a
renunțat, sunt mai subțiri de-
cât cele făcute la comandă.
Diferențele nu se referă doar
la aspect ci și la funcționalitate.
„Luăm varianta originală și
după un anumit model con-
struim un șablon. Ni se livrea-
ză anual, pentru ritmul
nostru de lucru, 4000 de țigle
pe care le putem folosi la
acoperiș”, a completat Ri-
chard Sterner.

Nu doar țiglele au pus pro-
bleme, ci și grinzile, multe din-

tre ele serios afectate.
Echipa care lucrează la res-

taurarea acoperișului Bisericii
Negre este formată din 7 mun-
citori. Ei lucrează zilnic pentru
a reface structura exact așa
cum era în urmă cu câteva se-

cole. „Este foarte importantă
această lucrare și trebuie să
avem grijă când tăiem și
asamblăm bucățile de lemn.
Asta pentru că necesită o
muncă precisă. Pe de altă
parte, trebuie să realizăm le-

găturile așa cum erau pe vre-
muri”, a declarat șeful de
șantier, Kiss Iakab.

Conform proiectului de rea-
bilitare, lucrările vor mai dura
aproximativ 5 ani.

Răzvan IANCU

Reabilitare prin metode din secolul XV

Investigații cardiace de înaltă calitate
Rezonanța Magnetică

(RMN) cardiacă este una din
cele mai inovatoare metode
de diagnostic imagistic a
cordului si o reprezinta me-
todă de elecție în diagnos-
ticarea majoritatii
afecțiunilor sale.

ScanExpert dispune la cen-
trul medical din Brasov de
unul din cele mai performante
echipamenteRMN – Siemens
Avanto 1,5 T, dotat cu tehno-
logiile hard si soft de ultimă
oră care permit  efectuarea
investigațiilor cardiace de in-
alta calitate.

Posibilitatile deosebite de
vizualizare fac din RMN-ul car-
diac un instrument valoros in
evaluarea cordului.

• Când se recomandă?
RMN-ul cardiac este o pro-

cedură imagistică prin care
medicul vizualizează în pro-
funzime componentele deta-
liate ale cordului, inclusiv a
camerelor şi valvelor, fără ca
pacientul să fie nevoit să trea-

că prin catetetizarea cardiacă.
Testul nu utilizează radiaţii,
astfel încât este ideal pentru
investigaţii repetate necesare
pacienţilor cu probleme car-
diace congenitale. 

Investigaţia RMN cardiacă
este recomandată ca metodă
eficientă şi nedureroasă în
diagnosticarea următoarelor
afecţiuni:

• Afecțiuni ale pericardu-
lui: pericarditele inflamatorii,
pericardita constrictivă, ş.a.;

• Afecțiunile vaselor cor-
dului, cum ar fi anevrismul
de aortă, coarctația (îngus-
tarea) de aortă, disecția de
aortă, ş.a.;

• Cardiopatia ischemică:
infarctul miocardic acut și
vechi și stenocardia;

• Cardiomiopatiiile nonis-
chemice: afecțiunile
mușchiului cardiac, cum ar fi
miocarditele, hipertrofia
miocardului, dilatarea ven-
triculelor, ş.a.;

• Malformațiile congeni-
tale ale cordului, inclusiv eva-
luarea postoperatorie în
dinamică

• Tumorile cordului
• Anomaliilor funcționale

(de exemplu, insuficiența val-
vei

• Evaluarea funcției de
contracție a inimii,

• Edemul în infarctul mio-
cardic acut, sau miocardite
acute

• Trombii intracavitari sau
intravasculari

• Infiltrarea adipoasă a
inimii, sau depunerile de fier
în miocard

• Cum funcționează
Investigatia RMN-ul este

complet lipsita de durere.
Având în vedere că aparatul
RMN foloseşte magnetismul,
pacientul nu este expus la nici

un fel de radiaţii, 
Investigaţia RMN cardiac nu

se poate efectua cand pacien-
tul este in fibrilatie, aritmie sau
prezinta multiple extrasisto-
le.

Un avantaj major al inves-
tigaţiei de tip RMN cardiac
constă în posibilitatea de a ge-
nera diverse modalități de vi-
zualizare care permit, în cadrul
unei singure investigații, de a
evalua hemodinamica, mor-
fologia, funcția și caracterul
leziunilor. Din acest punct de
vedere, investigaţia RMN este
unică. Doar aceasta poate în-
cadra în sine un studiu atât de
complex, multilateral.

Investigaţia RMN este revo-
luţionară prin aceea că obține
imagini în mișcare în timp real,
cu frecvență înaltă și permite
scanarea volumetrică,
obținându-se cele mai precise
date. De subliniat că ventricu-
lul drept, care are o formă des-
tul de complicată, nu poate fi
evaluat complet prin alte me-
tode de vizualizare. Recepţio-

narea şi redarea corectă a
datelor care reprezintă funcția
inimii este foarte importantă
în multe afecţiuni, în special
în infarctul miocardic și mio-
cardite, întrucât aceste date
conduc la stabilirea diagnos-
ticului şi a tratamentului afe-
rent.

• Studierea morfologiei
inimii

Prin modalitate specială de
depistare, noi putem depista
zonele de infarct miocardic,
hemoragie sau hematom,
inflamația miocardului în mio-
cardite, infiltrarea miocardului
în diferite boli și focarele de fi-
broză.Vizualizarea la rezoluție
înaltă permite studierea mor-
fologiei inimii și a vaselor.

Prin modalitățile de evalua-
re conferite de RMN se permi-
te diferențierea țesuturilor
sănătoase de cele afectate.
Este ușor de depistat edemul
în infarctul miocardic acut, sau
miocardite acute, de vizualizat
trombii intracavitari sau intra-
vasculari, infiltrarea adipoasă
a inimii, ori depunerile de fier
în miocard.  Un avantaj pre-
zintă imaginile în mișcare care
permit nu numai vizualizarea
anatomiei structurilor, dar și
comportamentul lor în dina-
mică.

Un aspect separat este uti-
lizarea modalităților de vizua-
lizare cu administrare de
contrast. Aici intră angiografia
vaselor inimii, perfuzia
mușchiului inimii și evaluarea
postcontrast precoce și tardi-
vă.

În concluzie, RMN-ul de
cord are urmatoarele indica-
tii:

• Boli cardiace congenita-
le

• Descrierea segmentara
a anomaliilor

• Evaluarea malformatii-

lor cono-truncale si a anoma-
liilor complexe

• Detectarea si cuantifica-
rea neinvaziva a sunturilor,
stenozelor, regurgitarilor

• Identificarea anomaliilor
venoase pulmonare si siste-
mice

• Tumori cardiace sau ale
vaselor mari – investigatie de
electie pentru diferentierea
maselor cardiace si pericar-
dice

• Cardiopatia ischemică:
infarctul miocardic acut și
vechi și stenocardia;

• Cardiomiopatiiile nonis-
chemice: afecțiunile
mușchiului cardiac, cum ar fi
miocarditele, hieprtrofia mio-
cardului, dilatarea ventricu-
lelor și încă multe altele

• Afecțiuni ale pericardu-
lui: pericarditele inflamatorii,
pericardita constrictivă, etc.;

Anevrism/disectii de aorta
• Evaluarea arterelor si ve-

nelor toracice cu depistarea
anomaliilor acestora

• Depistarea anomaliilor
morfologice si anatomice car-
diace

• Evaluarea functiei car-
diace

• Evaluarea ventriculului
stang si a unor parametrii ai
activitatii acestuia ca: fractia
de ejectie, volumul telesistolic,
volumul telediastolic, kinetica
septului interventricular si a
peretilor ventriculului (utile
in anevrismele de perete ven-

tricular), evaluarea kineticii
valvelor

• Evaluarea cantitativa a
modificarilor hemodinamice

• Investigarea anomaliilor
complexe

• Evaluarea pre si posto-
peratorie a pacientului car-
diac (cu detectarea defectelor
reziduale si a complicatiilor
chirurgicale)

Cum se efectuaza RMN-ul
de cord:
– Investigatia poate dura in-

tre 60-100 de minute, in functie
de complexitatea patologiei.
– In principiu, aceasta se des-

fasoara la fel ca oricare alta, cu
cateva observatii:
– Pacientul este intins pe spa-

te pe masa echipamentului, iar
peste   torace se va fixa antena
de cord  printr-un contact ferm
cu acesta.
– Pacientul  va fi rugat sa isi

tina respiratia pentru scurte pe-
rioade de timp. In timpul efec-
tuarii testului  sunt  comenzi
vocale repetate de inspir sau
expir. Investigatia se efectueaza
in apnee.
– Este foarte important ca

pacientul sa nu miste in timpul
scanarii, deoarece acest fapt
poate duce la esecul investiga-
tiei,  indiferent de momentul in
care se produce.   

PROGRAMĂRI RMN
BRAȘOV Str.Scolii, nr. 8 

Programări prin telefon:
• Tel.:+40 368 005 145
• Mob.:+40 770987599


