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Formare
profesională
gratuită

25 de ani de
Hospice

Descoperiți
„Muzeul din casa
junilor”

Ministrul Tineretului şi Sportului,
un exemplu de urmat

Tenace, răbdător, cu
proiecte gândite până
în cele mai mici detalii,
Marius - Alexandru
Dunca impresionează
la şefia Ministerului Ti-
neretului şi Sportului
cu fiecare zi care trece.
Un minister greu de
condus, cu solicitări de
la sportul de masă
până la marea perfor-
manţă, cu presiunea
rezultatelor pe umeri
în fiecare secundă, Ma-
rius Dunca răzbeşte cu
muncă, muncă şi iar
muncă. Şi nu sunt doar
vorbe, ci şi fapte. Con-
cret, Dunca şi colegii
lui sunt în minister, la
lucru, şi la ora 22:00. Şi

nu pentru a impresio-
na pe cineva, ci pentru
ca sportul românesc să
aibă parte, cu adevărat,
de sprijin la orice nivel.
Doar aşa, spune Marius
Dunca, se poate ajun-
ge la performanţe no-
tabile. „Orele 20:00,
21:00 şi 22:00 sunt
ore normale de lucru
la Ministerul Tinere-
tului şi Sportului”, a
spus Marius Dunca. 

Încă din prima zi în
care a condus ministe-
rul, Dunca a explicat,
scurt şi concis, ce va
face: „Voi analiza fie-
care proiect pe care
ministerul îl are în
desfăşurare. Vom

continua, eu şi echipa
mea, proiectele care
s-au dovedit a fi utile,
care aduc plusvaloa-
re”. 

Marius-Alexandru
Dunca este ministrul
Tineretului şi Sportu-
lui care afirmă, dar nu
rămâne doar la sta-
diul de afirmaţie, că,
fără îndoială, cea mai
de preţuit resursă pe
care o are România
este reprezentată de
copii, iar banii trebuie
investiţi, spune Dun-
ca, începând cu cei
mici, „la firul ierbii”. 

continuare în pag 3

În ultimele săptămâni, urșii au
coborât de mai multe ori din pă-
duri, în căutare de hrană. Ani-
malele au fost văzute, frecvent,
în cartierul Răcădău, în special
pe strada Jepilor. Brașovenii
inconștienți s-au apropiat, într-
una din zile, la doar câțiva metri
pentru a fotografia și filma un
urs rănit. Un caz mai puțin
obișnuit s-a petrecut la începutul
săptămânii trecute, atunci când
o ursoaică și trei pui au fost
văzuți în apropierea hypermar-
ketului Carrefour. Nu au fost, din
fericire, victime. În ultima perioa-
dă animalele au dat năvală de
mai multe ori și la Cabana Pos-
tăvaru. În aceste condiţii,

autoritățile au luat măsuri. În
urma atacurilor animalelor săl-
batice din ultimele luni, de la
Făgăraș și Hârseni, prefectul Ma-
rian Rasaliu a decis ca la nivelul
județului să se constituie o co-
misie din care să facă parte pri-
marii localităților cu probleme,

reprezentanții administrațiilor
fondurilor forestiere, cei ai
Agenției pentru Protecția Me-
diului, cei ai I.T.R.S.V. și cei de la
I.C.A.S. În ultimele săptămâni s-
a apelat de peste 20 de ori nu-
mărul unic de urgenţă 112, fiind
semnalată prezenţa urșilor.  M.S.

Primele măsuri în problema urșilor



FOCUS 13 - 19 noiembrie 20172
.com

Şomerii braşoveni se pot
înscrie, în această lună, la
cursuri de formare profe-
sională pentru mai multe
meserii, organizate de
Agenția Județeană de Ocu-
pare a Forței de Muncă din
Brașov. 

Perioada preconizată pen-
tru începerea unui număr de
10 cursuri de formare profe-
sională, toate gratuite, este
cuprinsă între 23 şi 29 noiem-
brie. Studiile necesare în ve-
derea participării sunt: studii
superioare pentru cursul de
manager resurse umane; stu-
dii liceale cu diplomă de ba-
calaureat pentru cursurile de
cosmetician şi recepţioner
hotel; studii minime obliga-
torii pentru cursurile de: agent
securitate, bucătar, casier, co-
fetar-patiser, confecţioner-
asamblor articole din textile,
instalator instalaţii tehnico-
sanitare şi de gaze şi ospătar.

Pentru înscriere sunt necesare
următoarele documente:

• actul de identitate (origi-
nal şi copie); 

• certificatul de naştere (ori-
ginal şi copie); 

• actele de studii eliberate
în condiţiile legii (originale şi
copii); 

• actul medical din care să
rezulte starea sănătăţii per-
soanei şi faptul că aceasta este
aptă din punct de vedere me-
dical pentru exercitarea me-
seriei în care doreşte să se

califice; 
• cerere de înscriere la pro-

gramul de formare profesio-
nală şi angajament;

• recomandare din partea
Biroului de informare şi con-
siliere privind cariera sau a Ser-
viciului de mediere din cadrul
agenţiei.

Informaţii suplimentare
despre aceste programe de
formare profesională se pot
obţine de la sediul instituţiei
din Braşov, strada Lungă nr.
1A, cam.8.

Lista cursurilor de recalifi-
care:

- agent securitate
- bucătar 
- casier 
- cofetar-patiser
- confecţioner-asamblor

articole din textile 
- cosmetician
- instalator instalaţii teh-

nico-sanitare şi de gaze
- manager resurse uma-

ne
- ospătar şi recepţioner

hotel

Sprijin financiar pentru meș-
teșugari. De la bugetul de stat
este disponibilă suma de 900
de mii de lei pentru susținerea
meșteșugurilor și artizanatului.
Este vorba despre un proiect ce
face parte din Săptămâna Eu-
ropeană a IMM-urilor 2017. Pro-
gramul constă în organizarea
Târgului Național pentru Arti-
zanat și Meșteșuguri 2017, pe
durata a 3 zile. Beneficiarii eligibili
își vor putea prezenta produsele

și vor putea desfășura activități
economice. Beneficiarii prezenți
la târg vor putea organiza, la
standurile proprii, pentru vizi-
tatori, sesiuni de ateliere de lucru.
Pot beneficia de finanțarea din
partea statului operatorii eco-
nomici, întreprinderile mici și
mi j loc i i ,  cooperat ive le
meșteșugărești, persoanele fi-
zice autorizate, întreprinderile
familiale, asociațiile profesionale
şi fundațiile.    R.I.

Bani pentru meșteșugari

LUNI
07:00 RETROSPECTIVA BraşovTV 
07:25 GRAMATICA
07:30 ZODIAC  
08:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
13:30 ZODIAC
14:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
18:00 Ştiri BRAȘOV TV 
18:30 BRAȘOVUL ACTUAL

19:00 Ştiri BRAȘOV TV 
19:20 „5 mINUTE DE POVESTE”
19:30 BRAŞOVUL ACTUAL
20:00 Ştiri BRAȘOV TV 
20:20 5 MINUTE DE POVESTE”
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 Ştiri BRAȘOV TV 
21:20 „5 MINUTE DE POVESTE”

21:30 BRAŞOVUL ACTUAL
22:00 Ştiri BRAȘOV TV 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL
23:00 Ştiri BRAȘOV TV
23:30 BRAŞOVUL ACTUAL

mARŢI
07:00 Ştiri BRAȘOV TV 
07:30 BRAȘOVUL ACTUAL
08:00 Ştiri BRAȘOV TV 
08:30 BRAȘOVUL ACTUAL
09:00     Ştiri BRAȘOV TV
09:30 BRAȘOVUL ACTUAL
10:00 Ştiri BRAȘOV TV
10:30 BRAȘOVUL ACTUAL
11:00 Ştiri BRAȘOV TV
11:30 BRAȘOVUL ACTUAL
12:00 Ştiri BRAȘOV TV
12:30 BRAȘOVUL ACTUAL
13:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
18:00 Ştiri BRAȘOV TV
18:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
19:00 Ştiri BRAȘOV TV

19:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
19:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
20:00 Ştiri BRAȘOV TV
20:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
21:00 Ştiri BRAȘOV TV
21:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
21:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
22:00 Ştiri BRAȘOV TV
22:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
23:00 Ştiri BRAȘOV TV
23:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT

mIERCURI
07:00 Ştiri BRAȘOV TV 
07:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
08:00 Ştiri BRAȘOV TV 
08:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
09:00     Ştiri BRAȘOV TV
09:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
10:00 Ştiri BRAȘOV TV
10:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
11:00 Ştiri BRAȘOV TV
11:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
12:00 Ştiri BRAȘOV TV
12:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
13:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
18:00 Ştiri BRAȘOV TV

18:30 BRAȘOVUL ACTUAL
19:00 Ştiri BRAȘOV TV
19:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
19:30 BRAŞOVUL ACTUAL
20:00 Ştiri BRAȘOV TV
20:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 Ştiri BRAȘOV TV
21:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
21:30 BRAŞOVUL ACTUAL
22:00 Ştiri BRAȘOV TV
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL
23:00 Ştiri BRAȘOV TV
23:30     BRAŞOVUL ACTUAL

JOI
07:00 Ştiri BRAȘOV TV 
07:30 BRAȘOVUL ACTUAL
08:00 Ştiri BRAȘOV TV 
08:30 BRAȘOVUL ACTUAL
09:00     Ştiri BRAȘOV TV
09:30 BRAȘOVUL ACTUAL
10:00 Ştiri BRAȘOV TV
10:30 BRAȘOVUL ACTUAL
11:00 Ştiri BRAȘOV TV
11:30 BRAȘOVUL ACTUAL
12:00 Ştiri BRAȘOV TV
12:30 BRAȘOVUL ACTUAL
13:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
18:00 Ştiri BRAȘOV TV
18:30 EXCLUSIV
19:00 Ştiri BRAȘOV TV
19:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
19:30 EXCLUSIV
20:00 Ştiri BRAȘOV TV
20:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:30 EXCLUSIV
21:00 Ştiri BRAȘOV TV
21:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
21:30 EXCLUSIV

22:00 Ştiri BRAȘOV TV
22:30 EXCLUSIV
23:00 Ştiri BRAȘOV TV
23:30     EXCLUSIV

SÂmBĂTĂ
09:00 RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 
09:25 GRAMATICA
09:30 RETROSPECTIVĂ 

„5 MINUTE DE POVESTE”
10:00 BRAȘOVUL ACTUAL
10:30 ZODIAC
11:00 BRASOVUL ÎN DIRECT
11:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
18:00 RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 
18:25 GRAMATICĂ
18:30 ZODIAC

19:00 BRAȘOVUL ACTUAL 
19:30 RETROSPECTIVA 

„5 mINUTE DE POVESTE”
20:00 EXCLUSIV
20:30 ZODIAC
21:00 RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 
21:25 gRAmATICĂ
21:30 RETROSPECTIVA 

„5 MINUTE DE POVESTE”
22:00 iSPORT
22:30 EXCLUSIV
23:00     RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 
23:25 GRAMATICĂ
23:30 RETROSPECTIVA 

„5 MINUTE DE POVESTE”

DUmINICĂ
09:00 RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 

09:25 GRAMATICA
09:30 RETROSPECTIVĂ 

„5 MINUTE DE POVESTE”
10:00 BRAȘOVUL ACTUAL
10:30 ZODIAC
11:00 BRASOVUL ÎN DIRECT
11:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
18:00 RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 
18:25 GRAMATICĂ
18:30 ZODIAC
19:00 BRAȘOVUL ACTUAL 
19:30 RETROSPECTIVA 

„5 mINUTE DE POVESTE”
20:00 EXCLUSIV
20:30 ZODIAC
21:00 ZRETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 
21:25 GRAMATICĂ
21:30 RETROSPECTIVA 

„5 mINUTE DE POVESTE”
22:00 iSPORT
22:30 EXCLUSIV
23:00     RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 
23:25 GRAMATICĂ
23:30 RETROSPECTIVA 

„5 MINUTE DE POVESTE”

TELEVIZIUNEA TUTUTOR BRAȘOVENILORPROgRAm Braşov      TV
VINERI

07:00 Ştiri BRAȘOV TV 
07:30 EXCLUSIV
08:00 Ştiri BRAȘOV TV 
08:30 EXCLUSIV
09:00     Ştiri BRAȘOV TV
09:30 EXCLUSIV
10:00 Ştiri BRAȘOV TV

10:30 EXCLUSIV
11:00 Ştiri BRAȘOV TV
11:30 EXCLUSIV
12:00 Ştiri BRAȘOV TV
12:30 EXCLUSIV
13:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
18:00 Ştiri BRAȘOV TV
18:30 iSPORT
19:00 Ştiri BRAȘOV TV
19:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
19:30 iSPORT
20:00 Ştiri BRAȘOV TV
20:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:30 iSPORT
21:00 Ştiri BRAȘOV TV
21:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
21:30 iSPORT
22:00 Ştiri BRAȘOV TV
22:30 iSPORT
23:00 Ştiri BRAȘOV TV
23:30 iSPORT

Formare profesională gratuită

Vrei să devii expert în achiziții
publice? Camera de Comerț și
Industrie Brașov, prin departa-
mentul de formare profesio-
nală, organizează cursul intitulat
Expert în Achiziții Publice, care
se adresează tuturor persoa-
nelor cu studii superioare din
departamentele de achiziții pu-
blice și logistică, investiții,  fi-
nanciar şi juridic. Cursul va avea

un caracter practic și testează
întregul ansamblu de procese
pe care le presupune o achiziție
publică. Principala condiție de
acces este ca participanții să
aibă studii superioare. Durata
cursului va fi de 44 de ore.
Participanții vor obține un cer-
tificat de absolvire recunoscut
de Ministerul Muncii și de cel
al Educației.       Răzvan IANCU

Expert în achiziții publice

În octombrie, cele mai mari scumpiri din ultimii ani
Cartofii, ouăle şi fructele

proaspete sunt mărfurile
a l i m e n t a r e  c a r e  s - a u
scumpit cel mai mult în
luna octombrie, în timp
ce, în categoria mărfuri
nealimentare, cele mai se-
vere creşteri de preţuri au

fost consemnate în cazul
energiei electrice şi termi-
ce şi al combustibililor. 

Potrivit datelor INS ,
preţul legumelor şi al con-
servelor de legume a cres-
cut cu 7,66%, în timp ce
ouăle s-au scumpit cu

6,63%, fructele proaspete
cu 6,19% şi cartofii cu
5,41%. Scumpiri au fost
consemnate şi în cazul un-
tului (+4,80%), fructelor
şi conservelor de fructe
(+2,54%), produselor lac-
tate (+1,07%) şi brânzei

de oaie (telemea),  de
1,05%.  

Pe segmentul mărfuri-
lor nealimentare, preţul
energiei electrice a urcat
cu 6,94%, al combustibi-
lilor cu 3,47% şi al energiei
termice cu 1,96%.  A.C.

Săptămână neagră pentru
moneda națională

A fost cea mai neagră săp-
tămână pentru moneda
națională din ultimii 5 ani!
Euro a ajuns la o cotație de 4
lei și 63 de bani . Moneda uni-
că a crescut în contextul scan-
dalului legat de modificarea
Codului fiscal. Leul nu a mai
avut o cotație atât de slabă

din 3 august 2012 când a fost
cotat la 4 lei și 64 de bani, ni-
vel care a și rămas până acum
maxim istoric. Leul s-a depre-
ciat accelerat pe piaţa inter-
bancară, inclusiv în faţa
monedelor din regiune, în-
cepând cu a doua parte a zilei
de marţi, 7.11.2017.     A.C.
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Ministrul Tineretului şi Sportului,
un exemplu de urmat

continuare din pag. 1
Marius-Alexandru Dunca a

preluat portofoliul de ministru
al Tineretului şi Sportului la în-
ceputul anului, după ce a fost
semnat protocolul de predare
- primire între el şi Elisabeta
Lipă, fosta campioană olimpică
la canotaj. Dunca declara
atunci: „Suntem responsabili

pentru viitorul sportului şi al
tinerilor din România. Voi
face tot ceea ce îmi stă în pu-
tere pentru a clarifica legisla-
ţia din domeniu, pentru a
reda gloria şi respectul spor-
tului românesc şi pentru a asi-
gura tinerilor un viitor aici,
acasă”. După aproape un an,
Dunca, prin acţiunile sale, de-

monstrează că se ţine de cu-
vânt. Cum? Prin atenţia acor-
dată în primul rând copiilor.
„Care este cea mai de preţuit
resursă pe care o avem? Copiii
noştri! Rolul nostru, rolul sta-
tului, este să se investească în
această resursă. Unde mă
duc? În şcoală. Banii pe care
îi are Ministerul Tineretului şi
Sportului trebuie să-i duc cât
mai aproape, la firul ierbii. De
la copiii de clasa I, orele de
sport sunt esenţiale. Trebuie
să existe competiţii care să-i
aducă pe copii într-un sistem
concurenţial. Să nu uităm că
sportul este cel mai bun am-
basador. Când vorbim despre
sport, vorbim despre minte
sănătoasă. Rolul nostru ca
stat este să investim în ju-

niori”, a explicat ministrul Ti-
neretului şi Sportului. Societa-
tea are nevoie de modele, iar
la ora actuală, spune Marius
Dunca, modelele se găsesc în
sport. „În spatele sportivilor
sunt ani de muncă, ani de sa-
crificii la care se adaugă se-
riozitatea, determinarea, mo-
tivarea şi profesionalismul.
Ca să fie primii în lume, spor-
tivii români au sacrificat ab-
solut totul. Trebuie să-i pro-
movăm şi să nu uităm că, fără
excepţie, aceşti sportivi ne-au
scos în stradă, ne-au adus la-
crimi de bucurie!”, a completat
Dunca. 

În următoarea perioadă,
conducerea ministerului de re-
sort va lansa proiectul intitulat
„Campionii României în
școală, liceu și  universitate”.
Un altul, „România în mişca-
re”, îndreptat către copiii din
clasele I –  VI, urmăreşte ideea
de competiţie, cu direcţii con-
crete. Poate cea mai importan-
tă realizare a ministrului Tine-
retului şi Sportului este
reprezentată însă, de Ordo-
nanța de Urgență care permite
administrațiilor locale alocarea
până la 5% din bugete către
sport. Dunca lansează însă, un
avertisment foarte clar.,,Aten-
ţie, administraţii locale! Să nu
direcţionăm resursele doar

către anumite ramuri ale
sportului. Totul trebuie gândit
sub forma unei strategii pe
termen lung”.Ministrul Tine-
retului şi Sportului a definit anul
2017 ca pe un moment zero
al sportului românesc, iar pro-
iectele puse deja în practică
evidenţiază relansarea acestui
domeniu. Reţeta succesului nu
este asigurată însă, doar de
existenţa resurselor financiare.
Munca este esenţială pentru
ca sportul, de la cel mai mic ni-
vel, să corespundă standarde-
lor. Astfel, la Ministerul Tinere-
tului şi Sportului se lucrează
până seara, târziu. „Orele
20:00, 21:00 şi 22:00 sunt ore
normale de lucru. Se pleacă
acasă abia după ce toate
problemele din ziua respec-
tivă sunt clare, puse la punct,

iar planul este creionat pen-
tru următoarea zi. Ştim exact
ce avem de făcut!”,a precizat
Marius Dunca.  Ministrul Tine-
retului şi Sportului nu îi uită nici
pe copiii din orfelinate. Minis-
terul are în derulare şi proiecte
care vizează susținerea tinerilor
instituționalizați. 

Pentru atingerea scopului,
Ministerul Tineretului și Spor-
tului își propune să sprijine
participanții în facilitarea inte-
grării în societate, să îi pregă-
tească pentru gestionarea
unor situații de risc ce pot apă-
rea și să contribuie la dezvol-
tarea spiritului de echipă prin
implicarea acestora în activități
de grup specifice educației
non-formale, într-un mediu
deschis și accesibil.

BrașovTV.com

Programul Naţional „Campionii Ro-
mâniei în școală, liceu și universitate”

Prin acest program vor fi implicați campionii din sport
în educația prin sport și utilizarea propriului exemplu
pentru a crește gradul de participare activă şi sistematică
a copiilor din şcoli, licee si universităţi la activităţile spor-
tive, promovarea valorilor sportului ca mijloc de îmbu-
nătăţire a stării de sănătate, a condiţiei fizice şi a celei
psihice, dezvoltarea competenţelor sociale – spiritul de
echipă, solidaritatea, toleranţa şi fair-play-ul -contribuind
la îmbunătăţirea calităţii vieţii.                         sursa: mts.ro

Crosul 15 noiembrie 1987, 
peste  1.000 de participanți 
Pe 15 noiembrie 1987, la

Brașov s-a strigat pentru pri-
ma dată „Jos Ceaușescu”!
Nemulțumiți din cauza tăie-
rilor salariale, muncitorii de
la Uzina Steagu Roșu s-au re-
voltat împotriva regimului
comunist. 

Peste 10.000 de muncitori
au parcurs, în marș, scan-
dând lozinci împotriva lui
Ceaușescu, o distanță de
peste cinci kilometri, de la
uzină până la actuala Pre-
fectură. 

Acel moment a fost con-
siderat scânteia care a

declanșat, doi ani mai târziu,
Revoluția. În amintirea ace-
lui curajos demers al mun-
citorilor din Brașov, în fieca-
re an, exact pe același traseu
de 5,4 kilometri parcurs la
revolta anticomunistă se or-

ganizează Crosul 15 Noiem-
brie. Sâmbătă dimineață,
peste 1.000 de persoane din
România și străinătate s-au
înscris la eveniment.

S-a alergat pe traseul SC
ROMAN SA (start) – Calea
Bucureşti – Spitalul Jude-
ţean – SC Hidromecanica SA
– Sala Patria – Teatrul Sică
Alexandrescu – Prefectura
Braşov (sosire). Pe perioada
desfășurării crosului, traficul
în oraș a fost blocat pe mai
multe străzi și deviat pe rute
ocolitoare. 

Marian STOICA

ANPC: Unele citrice, tratate cu
o substanță posibil cancerigenă

Consumatorii trebuie să
citească foarte atent eti-
chetele citricelor pe care
le cumpără, pentru că
unele sunt conservate cu
Imazalil, o substanţă in-
terzisă de legislaţia UE,
spune directorul general
al ANPC, Paul Anghel.

„Citiţi cu atenţie eticheta
produselor pe care doriţi
să le achiziţionaţi şi e bine
sa ştiţi că: portocalele si ci-
tricele conservate cu IM-

AZALIL sunt foarte pericu-
loase pentru consumul
uman. THIABENDAZOL-IM-
AZALIL sau E233 acoperă
coaja citricelor, este folo-
sită pentru combaterea bo-
lilor la plante si are o actiu-
ne fungicidă”, afirmă
Anghel. Directorul ANPC
afirmă că ingerarea acestei
substanţe atacă ficatul şi ri-
nichii şi ar putea fi canceri-
genă. „Fructele şi legumele
stropite cu acest pesticid
nu au un miros diferit şi nici

o culoare aparte”, preci-
zează Paul Anghel, adău-
gând că legislaţia Uniunii
Europene incerzice folosirea
Thiabendazol – Imazalil în
agricultură. „Atenţie! Into-
xicarea poate interveni
chiar dacă nu se ingerează
coaja fructelor şi legume-
lor stropite. Acestea tre-
buie spălate pentru înde-
părtarea pesticidului de
pe suprafaţa lor!”, subli-
niază directorul general al
ANPC.                            B.T.



Pe măsură ce avansezi în
vârstă, vederea se modifică,
în mod natural. Chiar dacă
nu ai avut niciodată proble-
me cu vederea, la un mo-
ment dat vei avea nevoie de
ochelari pentru citit. 

Uneori, modificările asociate
vârstei pot aduce și nevoia de
ochelari, pe care să îî porți me-
reu. Dacă, pe de altă parte, ai
avut nevoie de ochelari pentru
a îți corecta vederea la distanță,
vei observa că treptat vei în-
cepe să întâmpini dificultăți la
computer și la citit. 

În trecut, acest aspect în-
semna purtarea a două pe-
rechi de ochelari,  sau a
ochelarilor cu lentilă bifocală.
Însă, astfel ai avea de pierdut
la capitolul confort, și mai ales
estetica ochelarilor bifocali, lasă

de dorit. Astăzi, beneficiezi
de alte opțiuni când vine vor-
ba de ochelari, și anume len-
tilele progresive. 

Lentilele progresive îți per-
mit să vezi la distanță, la
distanță intermediară, dar și
la aproape prin aceeași lentilă.
Este nemaipomenit să nu fii
nevoit să porți mai multe pe-
rechi de ochelari, fiecare des-
tinată altei activități. Însă, din

moment ce trebuie să privești
prin diferite zone ale lentilei,
este posibil să te confrunți cu
” perioada de acomodare”. 

Cum să te acomodezi cu
ochelarii cu lentilă progre-
sivă?

Poartă-i
Este posibil să fii tentat să

schimbi noua pereche de
ochelari cu cea veche, mai ales
dacă te vei simți dezorientat,
însă nu ar trebui. Cu  cât porți
mai mult lentilele progresive,
cu atât te vei obișnui mai re-
pede cu ele. 

O abordare graduală ar pu-
tea să nu funcționeze. Și
amintește-ți exercițiile pe care
le-ai făcut atunci când ți-ai ri-
dicat ochelari, și repetă-le, pen-
tru că așa îți va fi mult mai ușor. 

Ajută-te de mișcarea ca-
pului

Mișcarea constantă a ochilor
dintr-o parte în alta a lentilei

nu va face altceva decât să îți
obosească ochii, să îți cauzeze
dureri de cap și disconfort ocu-
lar. În plus, nu vei putea să
privești prin zona corectă a len-
tilei. Obișnuiește-te să miști di
capul odată cu privirea, mai
ales când vrei să privești în la-
teral, și să îți cobori privirea prin
lentilă doar atunci când vrei să
citești. 

Poziționarea ochelarilor
este foarte importantă

Asemeni unei perechi de
ochelari cu lentile obișnuite,
poziționarea corectă a acestora
face diferența atunci când îți
dorești ca ochelarii să fie con-
fortabili atât la purtare, dar și
la claritatea vederii. 

În momentul în care îți alegi
o ramă pentru ochelari,
specialiștii o vor ajusta întocmai
pentru a fi confortabilă, dar și
pentru a fi siguri că vei putea
să îți folosești vederea la capa-
citate maximă. Este foarte im-
portant ca în momentul în care
simți că ai nevoie de ajustări
suplimentare să nu le faci sin-
gur acasă. Există riscul să nu
poți repoziționa corect rama,
iar claritatea vederii să fie afec-
tată.

Ai răbdare
Dacă ești consecvent și îți

porți ochelarii, îți vei antrena
creierul să vadă corect prin ei,

și privitul prin diferitele zone
ale lentilei, în funcție de nece-
sitate, va deveni un obicei. Este
posibil să dureze câteva zile,
dar beneficiile pe care ochelarii
cu lentile progresive sunt ne-
maipomenite.

Lentilele progresive sunt de

foarte multe categorii, de la
lentile fabricate în serie, până
la lentile special construite pen-
tru tine. Alegerea lentilei po-
trivite pentru tine este foarte
importantă, pentru a întâmpi-
na exigențele si nevoia ta vi-
zuală.

Te așteptăm la cabinet,
pentru a te bucura de liber-
tatea pe care aceste lentile
ți-o oferă. Avem grijă ca ochii
tăi să fie zâmbitori.

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
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e-mail: blue@best-optic.ro

str. Uranus nr. 12, Parter
Telefon/Fax: +40 268 322 920
Mobil: +40 733 417 999
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Sfatul optometristului
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Cum să vezi...cu lentilele progresive?

Din cercetările pe care le-
am efectuat se pare că ființa
umană s-a născut cu o nevoie
primordială și anume, de a fi
conectat cu alte ființe umane.
De aici apare tendința tuturor
de a ne crea legături durabile
cu alți oameni.

Legăturile pe care le creăm
astăzi conștient sau nu sunt:
cele familiare, cu prieteni
apropiați (cei care au preo-
cupări comune și cu care vor-
bim aceeași limbă), cele de
la locul de muncă și cele vir-
tuale.

Creăm aceste legături pen-
tru că la nivel subtil avem ne-
voie să aparținem unui grup
mai mare. Așa ne simțim noi
oamenii în siguranță. Asta ni
se trage de la începutul
viețuirii umane pe planeta
pământ. În acele vremuri
dacă erai singur te agățau
animalele și dispăreai. Așa că
omul în dezvoltarea lui și-a
făcut legături ca să fie mai
puternic și să poate învinge
pericolele din jur.

Acum nu mai sunt animale
fizice prin jurul nostru dar a

rămas această nevoie pentru
“a ne simți împreună cu…”
în evoluția noastră psiholo-
gică, mentală și emoțională.
Relațiile ne face să ne simțim
mai puternici.

Multe studii arată că lon-
gevitatea are ca predictor
principal familia sau relațiile
apropiate de iubire, afecțiune
și înțelegere.

Plecând de aici am găsit în
literatura de specialitate că
nevoile fundamentale ale
omului în relație cu alți oa-
meni sunt:

1.De a fi văzut
Este o nevoie care în

mod normal ni se dezvoltă
și o trăim cu precădere în
mica copilări, în perioada 0-
3 ani,  atunci când mama sau
persoana care a avut grijă de
noi ne observa, ne mângâia,
ne hrănea și eram în ochii ei
mereu. Atunci s-a creat aceas-

tă conexiune, rețea neuro-
nală de a fi văzuți de cineva.

2.De a fi auzit
Este o nevoie care ni

se dezvoltă și o trăim cu pre-
cădere tot în mica copilărie,
în perioada 0-2 ani,  atunci
când pentru a  ne împlini ne-
voile primare de hrană, con-
fort termic și afectiv semnalam
acea nevoie prin plâns sau
scâncet. Persoana care avea
grijă de noi ne auzea și astfel
ni se satisfăceau acele
necesități. Atunci s-a creat
această conexiune, rețea ne-
uronală de a fi auziți de cine-
va.

3.De a fi apreciat, valori-
zat

Este o nevoie care de
obicei se dezvoltă în perioada
3-5 ani atunci când copil mic
fiind, ceream aprecierea
celorlalți pentru tot ceea ce
făceam. Astfel ca copil, orice

facem  în perioada 3-5 ani ne
uităm la adultul de lângă noi
și dacă el spune: bravo, ce
frumos, ce minunat…, noi
mai repetăm gestul sau com-
portamentul, dacă nu primim
apreciere ne oprim. Atunci s-
a creat această conexiune,
rețea neuronală de a fi
apreciați, valorizați de cineva
și acesta are ca traducere că
am făcut bine ceva.

După explicațiile de mai
sus avem create cel puțin 3
rețele neuronale pentru pla-
nul relațional (pornite de la
relația cu mama).

Dacă mama ne-a satisfăcut
aceste nevoi pe deplin – ceea
ce este imposibil deoarece
“ființa umană este o ființă
insațiabilă”{Freud} – atunci
“ne suntem de ajuns nouă
înșine” {Brene Brown} și nu
mai așteptăm ca cei cu care
suntem în relații (parteneri

de cuplu, copii, colegi, prie-
teni apropiați) să ne asigure
că: ne-au văzut, auzit și apre-
ciat.

Dacă aceste nevoi nu ne-
au fost satisfăcute vom căuta
în permanență de la cei din
jur să ne audă, să ne vadă și
să ne aprecieze exact ca acei
copilași mici, doar că acum
ne comportăm în altfel ca să
ne sesizeze nevoia.

(Va urma)
Autor articol: Psiholog Ni-

culina Gheorghiță

Alina PETRIC

Niculina Gheorghiţă
Psiholog Clinician Principal, 

doctorand în Psihologia
Dezvoltării, Trainer şi Formator

www. holisterapi.ro

Dezvoltarea în plan familial (relațional)



25 de ani de Hospice
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De 25 de ani, Hospice con-
tinuă să aducă speranță în
viața oamenilor aflați în
suferință. De un sfert de veac,
Hospice – Casa Speranței are
grijă de persoanele cu pro-
bleme grave de sănătate. 

După un sfert de secol, Hos-
pice a pregătit mai multe eve-
nimente. În România, din cauza
cancerului mor cei mai mulți
oameni. Anual, peste 80.000 de
români sunt diagnosticați cu
cancer, iar aproape 50.000 dintre
ei nu mai pot fi salvați. Sponsori,

pacienți, medici sau simpli
susținători, toți au fost alături de
Hospice la evenimentul prin
care fundația a marcat un sfert
de secol de la înființare. 

În cei 25 de ani de activitate,
Hospice -  Casa Speranței a oferit
sprijin pentru 22.000 de pacienți.
Serviciile oferite gratuit cuprind
îngrijire la domiciliu sau în unități
proprii din Brașov și București,
sesiuni de kinetoterapie,
activități în centre de zi, dar şi
consiliere psiho-emoțională și
spirituală atât pentru bolnavi,
cât și pentru familiile acestora.          

Marian STOICA

.com

Ucigașul nepoatei fostului deputat Ochi, condamnatFestivalul de Dramaturgie 2017
Săptămâna trecută s-a dat

startul celui mai așteptat eveni-
ment al lunii noiembrie, Festivalul
de Dramaturgie Contemporană.
Ediția din acest an are, pentru
prima dată, participare inter-
națională. Ediția cu numărul 28
se desfășoară la Teatrul „Sică
Alexandrescu”,iar spectacolele
încep, în fiecare seară, la ora
19.00. Evenimentul durează zece
zile, până pe 19 noiembrie. La
ediția din acest an sunt prezente
trupe de teatru din România, Re-
publica Moldova, Marea Britanie,

Franța și Ungaria. „În marea ma-
joritate a spectacolelor avem
foarte multe bilete vândute
deja. Un spectacol se va juca
cu casa închisă. Și anul acesta
ne bazăm pe o prezență foarte
bună, mai ales că festivalul a
crescut,  comparativ cu ediția
din 2016”, a declarat directorul
festivalului, Dan Cogălniceanu.
Prețurile biletelor pentru fiecare
seară de spectacol sunt cuprinse
între 45 și 75 de lei. Bugetul fes-
tivalului este de 620.000 de lei.                             

Marian STOICA

În urmă cu mai bine de trei
ani, o tânără de 18 ani și-a
pierdut viața într-un grav ac-
cident de circulație care s-a
petrecut pe drumul spre Po-
iana Braşov. Totul s-a întâm-

plat din cauza unui șofer te-
ribilist, care conducea mașina
în care tânăra și-a găsit
sfârșitul. Curtea de Apel
Brașov l-a condamnat pe cel
care se face vinovat de pro-

ducerea accidentului la un
an și opt luni de închisoare
cu executare. Decizia ma-
gistraților este definitivă. Fata
care și-a pierdut viața împli-
nise 18 ani cu o zi înainte de
accident. Era elevă în clasa a
XII-a la Colegiul Național „An-
drei Șaguna”. Era nepoata
fostului deputat Ian Ochi. În
mașină se afla și sora ei, care
a suferit răni grave. Incidentul
s-a produs după ce șoferul
vinovat s-a luat la întrecere

cu niște prieteni care se aflau
în alt autoturism. Din păcate,
autoturismul în care se aflau
cele două surori a intrat în
coliziune cu un autobuz care
circula din sens opus. Pe lân-
gă pedeapsa cu închisoarea,
tânărul nu mai are voie să
conducă în următorii cinci
ani. Asiguratorul va trebui să
plătească Spitalului Județean
daune materiale de 3,8 mi-
lioane de lei, iar familiei vic-
timei 200.000 de euro.  M.S.
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Veste rea pentru cei care
vor să devină șoferi. Deficitul
de personal îngreunează ac-
tivitatea Serviciului de Per-
mise și Înmatriculări Auto. 

Lipsa examinatorilor face ca
o persoană care depune do-
sarul pentru obținerea permi-

sului în această perioadă, să fie
programată pentru suținerea
examenul abia în luna mai a
anului viitor. Mai exact, sunt
înregistrate zilnic aproximativ
1.200 de cereri la Serviciul Per-
mise și Înmatriculări Auto. Mult
prea multe pentru numărul
mic de angajați. Probleme mari

au apărut după ce mulți
angajați au ieșit la pensie. La
nivelul întregului serviciu este
un deficit de 50%. Mai exact,
din 35 de posturi, doar 17 sunt
ocupate. Situația este și mai
gravă la permise. Lucrează trei
persoane și este nevoie de
zece. În prezent, la Serviciul
Permise și Înmatriculări Auto
din Brașov se depun solicitări
și din județele Covasna, Har-
ghita şi Mureș. Acestea se apro-
bă dacă respectivele persoanele
studiază în Brașov sau au viză
de flotant.                           M.S.

Examenul pentru permis, peste 7 luni

Farmacie cu program special, la Teliu

Sprijin total pentru pro-
iectul spitalului regional de
la Brașov. Construirea
unității sanitare multidisci-
plinare are atât susținerea
autorităților, cât și pe cea a
politicienilor de la nivel local
și central. 

În plenul Senatului, proiectul
a fost discutat astăzi. S-a pus
accent, în primul rând, pe
obținerea suprafeței de teren
necesară construirii unității sa-
nitare. Astfel, aproape 12 hec-
tare de teren vor trece din

proprietatea Institutului Car-
tofului, în cea a Primăriei
Brașov. La această suprafață
se adaugă opt hectare aflate
deja în proprietatea muni-
cipalității. Astfel, noul spital re-
gional va fi construit pe o
suprafață totală de aproape
20 de hectare, în cartierul Bar-
tolomeu. În plenul Senatului,
proiectul de la Brașov a fost
susținut de Ministrul Sănătății,
Florin Bodog și de senatorul
PSD Eugen Teodorovici. 

Senatorul de Brașov dr. Flo-
rin Orțan, unul dintre inițiatorii

proiectului, a făcut un apel că-
tre toți colegii. „Am identificat
în urmă cu ceva vreme un te-
ren. Terenul acesta se indivi-
dualizează foarte bine prin
relația foarte apropiată de
noua centură a Brașovului și
este accesibil din toate  punc-
tele cardinale, facilitează
foarte bine accesul atât din
Brașov cât și din localitățile
din împrejurimi. Motiv pen-
tru care împreună cu muni-
cipalitatea Brașovului am
inițiat acest proiect de lege.
După cum bine știți, în cursul
săptămânii trecute, printr-
un memorandum de Guvern,
Brașovul a fost desemnat ca
și gazdă a  unui spital regio-
nal prin program guverna-
m e n t a l .  P r i n  u r m a r e ,
considerăm că există o sim-
bioză perfectă între dorințele
Guvernului și dorințele
comunității și vă rog să
aprobați acest proiect de
lege”, a declarat în plenul Se-
natului Florin Orțan, senator
PSD.                      B.T.

Teliu este una dintre
puținele comune din țară
care au o farmacie cu pro-
gram extins. S-a rezolvat,
astfel, una dintre marile
probleme ale comunității
din localitate, dar și din
împrejurimi. 

Peste 30.000 de oameni
nu vor mai fi nevoiți să se
deplaseze zeci de kilometri
pentru a ajunge la cea mai
apropiată farmacie. 

Noua farmacie are o ga-
mă diversificată de produse.
Mai mult, vă este verificată
și starea de sănătate. „Avem

foarte multe produse far-
maceutice, tehnico-medi-
cale, parafarmaceutice, dar
şi produse pentru copii.
Vom avea și un program
de măsurare a tensiunii ar-
teriale și a glicemiei, dacă
este nevoie”, a declarat Ta-
lida Tănase, farmacistă Re-
giofarm. Oamenii sunt foarte
mulțumiți că au scăpat de
grija procurării medicamen-
telor. 

Noua farmacie este situată
în centrul comunei, lângă Pri-
mărie.

Este deschisă de luni
până sâmbătă, în interva-
lul orar 9:00- 20:00. Far-
macia va avea, de anul
viitor, program non-stop.

Marian STOICA

Proiectul Spitalului Regional Brașov
a fost discutat în plenul Senatului 

Podurile nimănui, un pericol

Șoferii care tranzitează lo-
calitatea Teliu sunt, în fiecare
zi, în pericol! Podurile și
podețele de pe Drumul
Național 10, care face legă-
tura între Brașov și Buzău,
sunt într-un stadiu avansat
de degradare. Oamenii și
autoritățile spun că se con-
fruntă cu această problemă
de mai bine de zece ani. Pri-
măria a făcut nenumărate se-
sizări, însă administratorul
drumului, Direcția Regională
de Drumuri și Poduri, s-a
mulțumit să pună doar niște
indicatoare de avertizare. Po-
durile și podețele din locali-
tatea Teliu ar trebui să fie
reparate de Compania

Națională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere. „Nu
mai știm ce să facem, oame-
nii sunt supărați pe noi. Le
spunem că noi nu putem in-
terveni. Dacă ar depinde de
Primărie, toate podurile și
podețele ar fi fost reparate
până acum. Totuși, vorbim
despre DN 10 şi trebuie să se
întâmple ceva. Doamne
ferește de un accident, atunci
va fi prea târziu”, a declarat
primarul din Teliu, Dorin Blen-
dica. Șoferii care circulă în fie-
care zi, de zeci de ori, prin
comună spun că se tem pen-
tru viața lor. „Trecem zilnic
pe aceste podețe distruse.
Ne este teamă că se vor pră-

buşi. Nu se mai poate conti-
nua așa. De zece ani stăm cu
frică. Trebuie să se rezolve
situația!”, ne-a spus un șofer
care trecea prin zonă.

Reprezentanţii Direcției Re-
gionale de Drumuri și Poduri
spun că au alte priorități.
„Toată zona cu probleme
este semnalizată, dar nu pre-
zenta un pericol astfel încât
să se intervină de urgență.
Pe raza regionalei Brașov
avem foarte multe poduri și
podețe în diverse etape de
execuție, de proiectare. Se
face o prioritizare, deci se vor
rezolva și aceste poduri, la
un moment dat, conform
prioritizării. În prima etapă
vom face o expertiză tehnică,
apoi urmează faza de pro-
iectare, după care scoatem
autorizări de construire și de
execuție”, a precizat Adriana
Nicula, șefa Direcției Regio-
nale de Drumuri și Poduri
Brașov. În comuna Teliu sunt
șapte poduri și podețe care
au nevoie de reparații urgen-
te.                 Marian STOICA

Autoturismele parcate ne-
regulamentar dau peste cap
traficul rutier din municipiul
Braşov. Apar ambuteiaje, iar
şofatul devine un adevărat
coșmar. 

Polițiştii locali au dat, de la
începutul anului, peste 4.000
de amenzi, în valoare de
aproape 700.000 de lei. În
funcție de gravitatea contra-
venției, amenzile pentru par-
carea ilegală sunt cuprinse
între 100 și 1.000 de lei. Un

nou regulament în ceea ce
priveşte parcările va fi pus în
aplicare în perioada imediat
următoare. Acesta este mult
mai drastic și permite, după

o pauză de câțiva ani, ridicarea
mașinilor parcate neregula-
mentar.

În prezent, reprezentanţii
Primăriei fac toate demersurile
pentru a-i concesiona unei fir-
me specializate activitatea de
ridicare a autoturismelor. Mă-
suri vor fi luate și în cazul
mașinilor abandonate. Poliția
Locală a identificat peste 200
astfel de autovehicule în tot
municipiul. Vor fi ridicate după
ce, în prealabil vor fi găsiți și
anunțați proprietarii. M.S.

Adio parcări ilegale la Brașov!
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Peste 40 de preoți și
credincioși din Protopopia-
tul Săcele, dar şi elevi ai Se-
minarului Teologic Liceal
din Brașov au donat sânge,
săptămâna trecută, în ca-
drul Campaniei „Donează
sânge, salvează o viață!” 

Acţiunea a fost inițiată de
Patriarhia Română și imple-
mentată în Arhiepiscopia Si-
biului de Departamentul de

asistență socială din cadrul
eparhiei și de Asociația „Fi-
lantropia Ortodoxă”, filiala
Sibiu. 

Donarea de sânge a avut
loc în Spitalul Municipal din
Săcele și a venit în sprijinul
bolnavilor internați care au
mare nevoie de sânge pen-
tru intervenții chirugicale și
nu numai. „Ne-am bucurat
că preoții și credincioșii din
Protopopiatul Săcele au răs-

puns pozitiv apelului pe
care l-am făcut pentru
această acțiune umanitară.
A fost posibilă datorită unei
b u n e  c o l a b o r a r i  î n t r e
instituțiile implicate: Depar-
tamentul de asistență so-
cială al Arhiepiscopiei
Sibiului, Centrul de Trans-
fuzie Sanguină Brașov, Spi-
talul Municipal Săcele și
Protopopiatul Săcele. Avem
speranța că pe această cale

îi putem ajuta semenii noștri
care se află în situații limită,
iar viața și redobândirea
sănătății lor poate să de-
pindă de un gest al dragos-
tei frățești pe care fiecare
dintre noi îl putem face du-
când mai departe lucrarea
samarineanului milostiv”,
a spus, în numele Mitropoliei
Ardealului, protopopul de Să-
cele, părintele Sorin Șerban.   

B.T.

Campania „Donează sânge, 
salvează o viață!”, la Săcele

Precizia Săcele, pregătită de promovare

În nota generală a județului
Brașov, și la Săcele fotbalul a avut
mult de suferit în ultimii ani. Der-
biurile locale cu Tractorul, ICIM
sau Metrom au rămas file de is-
torie fotbalistică, de care microbiștii
din localitate își aduc aminte cu
plăcere, dar și cu durere. După ce
echipa locală Precizia Săcele a ac-
tivat ani buni în a doua divizie a

țării, clubul a fost la un pas de des-
fiinţare. Se pare însă, că lucrurile
s-au schimbat în ultimii 3 ani. Echi-
pa a început să fie din ce în ce
mai susținută de diverse firme
din Săcele, dar și de administrația
locală și Consiliul Local. În aceste
condiţii, rezultatele nu s-au lăsat
așteptate. Echipa de juniori Pre-
cizia Săcele a obținut titlul de vi-

cecampioană națională atât în
2016, cât şi în 2017.  Echipa de
seniori face și ea pași importanți
spre performanță. Astfel, seniorii
săceleni sunt lideri în seria a IV-a,
la egalitate de puncte cu AS.SR
Brașov. Peste două etape, pe 26
noiembrie, va avea loc derbiul se-
riei, între Precizia Săcele și AS SR
Brașov, care, cel mai probabil, va
decide liderul de toamnă al seriei.
Jucătorii săceleni au speranțe mari
pentru promovare anul acesta,
având și ascendent moral asupra
brașovenilor după ce i-au eliminat
din Cupa României, în urma unei
victorii cu scorul de 3-1. B.T.

Problema lemnelor pentru foc, 
o prioritate pentru Primăria Teliu

În cartierele cu blocuri din Săcele, iluminat
stradal modern

Toate cele trei cartiere cu
blocuri din municipiul Să-
cele au iluminat public stra-
dal modern. S-au finalizat,
luna aceasta, lucrările și în

cartierul Movilă, după ce,
cu puțin timp înainte, au
fost finalizate și în cartierul
învecinat, Ștefan cel Mare.
În cele două cartiere, 75 de

stălpi de iluminat au fost
înlocuiți, iar pe fiecare au
fost montate corpuri de ilu-
minat cu consum redus.
Asta după ce, anul trecut,
au fost realizate lucrări iden-
tice și în cel mai mare cartier
cu blocuri din Săcele, Elec-
troprecizia. 

În paralel cu lucrările din
cartierele cu blocuri, se în-
locuiesc vechile corpuri de
iluminat și în cartierele cu
case din municipiu, Turcheș,
Baciu, Cernatu și Satulung.

B.T.

Prețul lemnului de foc s-a
dublat. Majorarea se datorea-
ză înăspririi legislaţiei care vi-
zează legalitatea obţinerii
lemnului care circulă şi se va-
lorifică pe piaţă. Guvernul a
luat, în ultimul an, o serie de
măsuri cu privire la limitarea
tăierii şi vânzării ilegale a lem-
nului pe piaţă. În comuna Te-
liu, problema lemnelor
pentru foc este destul de de-
licată. Suprafaţa de pădurea
pe care o administrează Pri-
măria Teliu este insuficentă
pentru a acoperirea cererii
mari a locuitorilor comunei
în ceea ce priveşte lemnul
pentru foc. Primarul comunei

Teliu, Dorin Blendica, a parti-
cipat, săptămâna trecută, la
o ședintă care a avut loc Pre-
fectură, cu privire la această
problemă. Drept urmare, a
fost contactată o firmă spe-
cializată în recoltarea masei
lemnoase. Potrivit autorităţi-
lor locale, în perioada imediat
următoare vor fi aproviziona-
te școlile și instituțiile publice,

vor urma persoanele cu pro-
bleme  speciale, iar apoi toți
locuitori comunei Teliu, însă
cu doar 4 metri ster. Persoa-
nele care dețin suprafeţe de
pădure sau lazuri nu vor pu-
tea cumpăra lemn pentru foc
de la Primărie, aceste lemne
fiind destinate persoanelor
care nu dețin astfel de supra-
feţe.                                     B.T.

Proiecte culturale în comuna Măieruș 
Proiecte culturale pen-

tru comunitatea din me-
diul rural, cu fonduri de la
Consiliul Județean Brașov. 

Localnicii din comuna
Măieruș și satul Arini s-au
bucurat, în perioada august
- noiembrie 2017, de spec-
tacole de teatru şi de dan-

suri populare tradiționale,
dar au avut parte și de mul-
te alte surprize. Toate aces-
tea, odată cu punerea în
practică a proiectului „Îm-
preună pe meleaguri na-
tale – educație, cultură și
tradiție”, cofinanțat de Pri-
măria Măieruș. În prima eta-
pă, sașii din localitate au fost

în centrul atenției. Stabiliți
în Germania, aceștia au par-
ticipat, în vacanţa din luna
august, la un eveniment
cultural-artistic pregătit spe-
cial pentru ei. 

S-au urmărit, în mod spe-
cial, promovarea tradițiilor
din comuna Măieruș și dez-
voltarea ofertei culturale lo-
cale, prin desfășurarea unor
evenimente artistice. T

imp de patru luni, 20 de
copii din Măieruș au învățat
dansuri populare tradi-
ționale. 

În ultima etapă a proiec-
tului, micuții au susținut
spectacole folclorice la că-
minul cultural din satul
Arini.       Marian STOICA

Bani pentru pensionarii săraci
Veste bună pentru toți

brașovenii cu venituri mici.
Cu ocazia sărbătorilor de iar-
nă, Primăria oferă, şi anul
aceasta, tichete sociale . Dis-
tribuirea se face de luni, 13
noiembrie, la sediul Direcției
de Servicii Sociale de pe stra-
da Panselelor din Brașov. Aju-
torul constă în cinci tichete
a câte 10 lei fiecare. Progra-
mul se adresează tuturor
pensionarilor cu domicilii sta-

bile în municipiul Brașov. Be-
neficiarii trebuie să aibă ve-
nitul net lunar sub 1.000 de
lei, dar există şi condiţii de
vârstă: femeile să aibă cel pu-
ţin 63 de ani, iar bărbaţii, cel
puţin 65 de ani. 

Acte necesare:
• cuponul de pensie

pentru luna anterioară/
luna în curs solicitării, în
original și copie xerox;

• actul de identitate (BI

sau CI) în original și copie
xerox;

• cerere completată de
beneficiar, prin care acesta
solicită acordarea tichete-
lor.

Tichetele se distribuie în
perioada 13 noiembrie -22
decembrie, lunea, marțea,
miercurea și vinerea în inter-
valul orar 8:30-15:30, iar joia
între orele 8:30 și 17:00.

Marian STOICA



GARSONIERE
⚫ Vând garsonieră confort 1, Barto-
lomeu str. Spicului lângă Billa
Avantgarden semidecomandată, spa-
ţioasă 35 mp, cu toate îmbunătăţirile
gresie, faianţă, parchet, termopan, cen-
trală 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, acoperişul
schimbat, este nou în garanţie. Preţul
este 55.900 euro uşor negociabil. Pen-
tru detalii suplimentare: 0747.771.523

⚫ Vând apartament cu 2 camere con-
fort 1, decomandat, în zona Centrală,
Sala "Patria", la două minute de vii-
torul Mall AFI Palace. Apartamentul
necesită renovare, dispune doar de uşă
metalică şi geamuri termopan şi are o
suprafaţă de 55 mp. Apartamentul este
situat pe mijloc, este călduros, situat
la etajul 4/4. Preţ 45.000 euro nego-
ciabil. Telefon: 0731.833.260 

APARTAMENTE 4  CAMERE
⚫ De vânzare apartament cu 4 camere,

două băi, bucătărie, hol în “ L”, debara,
cămară, balcon închis în cornier; cu o
suprafaţă de 80 mp; structură deco-
mandată; situat la etajul 4 din 4; car-
tierul Craiter. Ca şi îmbunătăţiri
apartamentul are: centrală termică pro-
prie, termopan, gresie, faianţă, parchet
clasic. Blocul este din cărămidă şi a
fost construit în 1985. Apartamentul
are vedere pe 3 părţi, dispune de anexe
beci şi uscătorie. Preţ 63.500 euro.
Tel: 0731.833.260

⚫ Vând apartament confort 1 în Ră-
cădău zona Tâmpei - Pietonal, situat
la etaj intermediar 3/8, suprafaţă utilă
84 mp, structură semidecomandată,
modificată. Dispune de 2 balcoane în-
chise cu geam termopan, vederea apar-
tamentului fiind pe 2 părţi, 2 băi,
centrală termică proprie, gresie, faianţă,
parchet laminat. Se vinde cu bucătăria
şi holul mobilate şi parţial utilate, apar-
tamentul este curat cochet, spaţios. Dis-
pune de beci ca şi spaţii anexe. Preţul
este 85.000 euro negociabil. Se acceptă
plata cash. Tel: 0787.719.344 

CASE
⚫ Vând vilă în construcţie de tip DU-
PLEX în Tractorul zona Coresi – Isa-
ran dispusă pe parter şi mansardă
compusă din 3 dormitoare, bucătărie co-
mună cu livingul şi 2 băi. Suprafaţa utilă
este de 110 mp, construcţia se predă la
cheie şi dispune de dotări şi amenajări
moderne. Suprafaţa terenului este 120
mp cu acces auto pentru 2 maşini. Preţul
este de 85.000 euro. Tel: 0747.771.523 

⚫De vânzare casă cu 3 camere baie, bu-
cătărie în zona Griviţei - Mihai Viteazul
în suprafaţă de 70 mp utili cu toate îm-
bunătăţirile gresie, faianţă, parchet, ter-
mopan integral, parchet, centrală termică,
izolată la exterior, sunt păstrate şi sobele
de teracotă. Curte100 mp, în cotă parte
cu încă o familie. Preţul cerut este 60.000
euro negociabil. Tel: 0731.833.260
⚫ De vânzare casă săsească situată în co-

muna Hărman apropierea Centrului,
compusă din două corpuri de casă cu un
total de patru camere două bucătării, o
baie şi teren în suprafaţă de 1.857 mp,
anexe şi pivniţă. Ambele corpuri dispun
de utilităţi: apă, curent electric, gaz, cen-
trală termică pe lemne şi pe gaz, canali-
zare. Spaţiul locuibil se poate extinde şi
în spaţiile anexe, iar podul este mare, se
poate mansarda. Tel: 0787.719.344

ÎNCHIRIERI APARTAMENTE
⚫ De închiriat apartament 3 camere la
casă Centrul Civic apropiere de Aula
Universităţii cu o structură semideco-

mandată, se închiriază complet mobilat
şi utilat, apartamentul dispune şi de
curte proprie în faţa casei. Preţul chiriei
lunare este 350 euro. Tel: 0787.719.344

PubliciTATe 13 - 19 noiembrie 20178

      
     
      
        
   

     
    

 

    
    

    
     

      
    

    
     

     
      

     
  

     
   

       
    

    
  

     
     

   
   

 

   
  

       
     

   

     
    

    

     
 

    
     
  

      

  
    

   
     

     
      

 
  

   
  

  
  
  

  

   
   

    �     
 

    
     

           
          

      
        
          

      
       

      
     
       

COMANDĂ ANUNŢ MICĂ PUBLICITATE
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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

Locaţii de preluare a taloanelor de mică publicitate

✄
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SECURITY

Relaţii la telefon: 0268.328.662

AGENŢI SECURITATE

Organizează cursuri pentru
următoarea calificare:

PERDELE • DRAPERII
ACCESORII • MERCERIE •

FIRE • ŞINE • GALERII
SERVICII COMPLETE

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

www.jeorjette.ro

Manager General: Oana Olaru
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INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
BIROUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

PREVENIREA VICTIMIZĂRII MINORILOR
Tinerii nu acordă întotdeauna atenţia cuvenită

unor reguli elementare de comportament şi
ajung cu prea multă uşurinţă în postura de vic-
time ale infracţiunilor. Exersarea spiritului de
vigilenţă reprezintă primul şi cel mai solid „scut”
împotriva hoţilor şi altor categorii de infractori.
Aceste deprinderi sunt de natură să prevină in-
diferenţa, neglijenţa, naivitatea, credulitatea în
orice împrejurări care favorizează diverse de-
licte.

Indiferent de locul unde se află, copiii sunt
categorii de persoane cu un risc victimal crescut
din cauza constituţiei lor fizice, capacităţii reduse
de anticipare a pericolului precum și a naivităţii.
Tocmai de aceea, părinţii, profesorii și nu în ul-
timul rând poliţiştii trebuie să-i înveţe pe aceştia
cum să evite anumite situaţii care îi pot trans-
forma în victime și ce anume trebuie să facă
dacă totuşi se întâmplă astfel de lucruri.

Recomandări preventive:

1. Nu furnizați informaţii despre adre-
să, programul părinţilor și al vostru

necunoscuților! Evitați în general să discutați
cu astfel de persoane.

2. Nu deschideți uşa persoanelor ne-
cunoscute care sună la interfon (indiferent de
pretextul folosit de aceștia) și uitați-vă mai
întâi pe vizor atunci când cineva sună la ușă!

3. Nu povestiți prietenilor de la școală
sau anturaj despre bunurile sau banii pe care
îi dețin părinții voștri. Chiar dacă ei nu sunt in-
fractori, aceste informații pot ajunge la ure-
chea altora interesați de astfel de lucruri.

4. Nu aduceți în casă persoane pe
care nu le cunoașteți foarte bine și anunțați-
vă părinții despre prietenii sau colegii pe care
doriti să-i invitați acasă!

5. Încuiați ușa după ce ați intrat în
casă! O anumită categorie de infractori profită
de ușile descuiate și fură ce găsesc în holurile
locuințelor!

6. Nu purtați la vedere cheia de la
locuință și nu o ascundeți în locuri în care ar

putea fi găsită ușor de răufăcători.

7. Nu circulați noaptea pe străzi lătu-
ralnice sau prin parcuri iar dacă sunteți nevoiți,
nu mergeți niciodată singuri în aceste zone.

8. Nu purtați obiecte de valoare în
mod ostentativ și nu vă lăudați cu bunurile pe
care le aveți asupra voastră.

9. Încercați pe cât posibil să nu folosiți
telefonul pe stradă, puteți fi urmăriți și
deposedați de el.

10. Nu urcaţi în lift cu persoane necu-
noscute.

Există o anumită categorie de infractori care
folosesc internetul pentru a câștiga încrederea
minorilor și a-i întâlni. Fiți atenți:

- Oamenii de pe internet, din chatroom-uri,
pot fi altcineva decât cine credeţi voi că sunt!
- Nu dați informații despre voi, despre prie-
tenii voștri altor persoane cu care discutați
pe internet!



⚫ 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 BAZARcumperi
un produs electrocasnic MAŞINĂ de
spălat, COMBINĂ sau LADĂ frigo-
rifică RETUR sau SECOND HAND
import Germania, şi primeşti REDU-
CERE 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 diversitate mare de produse!!!

⚫ Vând: bicicletă semicursieră, căru-
cior pentru persoane cu handicap, joc
remi, aragaz 200 lei, portbagaj pentru
Dacia, canistre pentru benzină, TV co-
lor 100 lei, piese Dacia şi Oltcit. Tel:
0727.397.937 (6.11)
⚫ Posesor brevet manager solicit an-
gajare - colaborare. 
Telefon: 0731.670.438 (13.11)
⚫ Vând convenabil: căruț de import
pentru copil mic, în bună stare, sifonier
cu 2 și 3 uși, stare foarte bună, pat cu
saltea dublă, stare foarte bună, cuptor
cu microunde, aspiratoare, mașină de
cusut Germania „Singer”, televizoare,
doagonala 52, IVORI și DAEWOO,
placaj fag nou 2200x1220x8, canapea
extensibilă de 2 persoane, funcțională,
plapumă de lână și plapumă de mătase.
„Primul venit, primul servit”! Tel:
0725.979.392 (13.11)
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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

Strada Gloriei 11, Tractorul
www.opticshine.ro

Servicii

Brașov 
Beauty Lounge 

Diverse

Vând spațiu pre-
tabil pentru co-
merț, HORECA
sau mică produție
în zona centrală a
Brașovului, la de-
misol. Suprafața
utilă: 130 mp.
Curte - 78 mp.
Energie electrică  -

380 V. Centrală
termică proprie,
utili-tăți indivi-
duale. Grup sani-
tar, oficiu, hol si
două încăperi. În-
căperea principală
are 100 mp. 

Telefon: 
0722.55.93.65
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Lovitură de imagină
dată de Clubul Sportiv
T r a n s i l v a n i a  B r a ș o v .
T r u p a  b r a ș o v e a n ă  a
reușit să obțină semnă-
tura antrenoarei Maria-
na Tîrcă. Fosta vedetă a
echipei naționale a Ro-
mâniei va antrena echi-
p e l e  d e  j u n i o a r e  I  ș i
junioare II de la clubul
de la poalele Tâmpei.

Mariana Tîrcă va fi aju-
tată de fostul conducător
de joc al Rulmentului, Ali-
na Șorodoc. Cele două au
ca obiectiv obținerea de
medalii atât în campiona-
tul național de junioare I
cât și în cel de junioare II.

Mariana Tîrcă, legenda
handbalului feminin ro-
mânesc. Ea a fost votată
între primele cinci jucătoa-
re de handbal din secolul
20. Tîrcă a evoluat pentru
naționala României în 335
de meciuri și a marcat pes-
te 2000 de goluri fiind în
continuare golghetera all-
time a echipei naționale.
Ca jucătoare a câștigat
Liga Campionilor cu Po-
dravka Koprivnica în 1996,
este dublă finalistă a Ligii
Campionilor, câștigătoare
a Cupei EHF, are 14 titluri
de campioană națională,
a câștigat de 8 ori Cupa
României, a primit titlul de
maestru emerit al sportu-
lui și antrenor emerit al
sportului.

Ca antrenoare, Mariana
Tîrcă a obținut 2 titluri de
campioană a României,
unul cu Oltchim Râmnicu
Vâlcea și unul cu Rulmen-
tul Brașov, are trei titluri
de vicecampioană a Româ-
niei, unul cu Oltchim și
d o u ă  c u  R u l m e n t u l ,  a

câștigat de două ori Cupa
României, cu Oltchim și
Rulmentul și a jucat o fi-
nală cu Corona Brașov.  Pe
plan internațional Mariana
Tîrcă a câștigat Challenge
Cup în 2007 cu Rulmentul
și a jucat a jucat două fi-
nale în Cupa Cupelor, una
cu Oltchim și una cu Rul-
mentul Brașov.

A luat titlul și la junioa-
re. La nivel de junioare,
Mariana Tîrcă s-a clasat pe
locul patru la Campionatul
European cu naționala de
junioare a României ,  a
câștigat un titlu de cam-
pioană națională cu ju-
nioarele II de la Corona și
unul de vicecampioană
națională cu aceași echipă.   

Un proiect interesant.
„M-am alăturat acestui
proiect cu foarte multă
plăcere, mai ales că ne
cunoaștem de foarte mult
t i m p .  A m  v ă z u t  t o a t ă
munca depusă la acest
club care a ajuns la un ni-
vel foarte bun. Ne alătu-

răm și noi acestui proiect
c u  t o a t e  c u n o ș t i n ț e l e
noastre cu tot ceea ce am
acumulat în carieră și spe-
răm ca împreună să fa-
cem lucruri frumoase. La
nivel de junioare I și ju-
nioare II există o echipă
care a demonstrat că are
valoare și a obținut rezul-
tate foarte mari. Sperăm
ca împreună să reușim să
aducem aceste jucătoare
acolo unde ne dorim noi.
Sunt un antrenor care me-
reu și-a dorit foarte mult
ș i  î n t o t d e a u n a  m i - a m
propus să câștig”, a decla-
rat Mariana Tîrcă. 

Au făcut un pas în față.
„Este timpul să trecem la
următorul nivel. Fetele au
progresat foarte mult în
ultima perioadă și pentru
a s t a  v r e a u  s ă - i
mulțumesc antrenorului
ș i  o m u l u i  V a s i l e
Curițeanu. Am făcut o
analiză și am considerat
că e momentul să facem
mai mult. Am reușit să

semnăm o înțelegere cu
Mariana Tîrcă, o antre-
noare care nu mai are ne-
v o i e  d e  n i c i u n  f e l  d e
prezentare. A fost cea mai
bună handbalistă a Ro-
mâniei și una dintre cele
mai bune din lume. Con-
sider că avem o generație
de handbaliste extrem de
talentate și e momentul
ca ele să fie puse în valoa-
re. Mariana Tîrcă va fi
ajutată de Alina Șorodoc,
o fostă jucătoare recunos-
cută pentru tenacitatea
și ambiția ei”, a declarat
directorul general al Clu-
bului Sportiv Transilvania
Brașov, Marius Fetti. 

Schimbări și la junioare
III. CS Transilvania Brașov
a schimbat și antrenoarea
de la echipa de junioare
III. Cristina Romila a fost
înlocuită de Lena Brebea-
nu, cea care are ca obiectiv
formarea unei echipe care
să poată să se bată pentru
medalii.

O legendă antrenează la Transilvania

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

Selecționata de tineret a Ro-
m â n i e i ,  a n t r e n a t ă  d e
brașoveanul Daniel Isăilă, a ter-
minat la egalitate cu echipa si-
milară a Portugaliei, 1-1 (0-1),
la Ovidiu, în Grupa a 8-a a pre-
liminariilor Campionatului Eu-
ropean de fotbal Under-21 din
2019. 

Lusitanii au deschis scorul
prin Diogo Goncalves în mi-
nutul 16, iar tricolorii au reușit
să restabilească egalitatea în
repriza secundă. În minutul 66,
Florinel Coman i-a pasat lui
Dennis Man, acesta a driblat
ușor un adversar și a înscris cu
un șut la colțul scurt. 

România va juca următorul
meci pe 14 noiembrie, la Ban-
gor, cu Țara Galilor. De remarcat
că tricolorii au câștigat trei par-

tide în deplasare și au remizat
în cele două jocuri disputate
acasă.

În clasament, România ocu-
pă primul loc, cu 11 puncte din
cinci jocuri. Pe doi este Bosnia-
Herțegovina cu 9 puncte din
5 meciuri. Elveția este pe trei
cu 7 puncte din 5 jocuri, Țara
Galilor ocupă locul patru cu, 6
puncte din 4 meciuri. Principala
favorită la calificare,Portugalia,
este pe locul cinci cu 4 puncte
din trei partide, iar Liechtenstein
este pe ultimul loc cu 0 puncte
din 4 dispute.

Se califică direct la turneul
final câștigătoarele celor nouă
grupe, în timp ce patru ocu-
pante ale locurilor secunde cu
cel mai bun punctaj vor disputa
un play-off.

Un brașovean aproape de EURO

Viitorul gimnasticii artisitice
se construiește la Brașov. Clu-
bul Sportiv Transilvania
Brașov își dorește să facă
performanță la toate secțiile
și vrea să devină principalul
furnizor de talente pentru
echipa națională de gimnas-
tică artistică a României. O fos-
tă medaliată la Jocurile
Olimpice de la Londra va an-
trena viitoarele gimnaste ale
Brașovului. Diana Chelaru se
alătură echipei de antrenoare
a clubului din care mai fac
parte două foste campioane

Antonia Cătălina Diță și An-
dreea Acatrinei.   

Diana Chelaru s-a născut la
15 august 1993 la Onești și a
fost componentă de bază a
echipei naționale de gimnas-
tică a României. Cea mai im-
portantă medalie a Dianei a
fost obținută la Jocurile Olim-
pice de la Londra din 2012
unde a cucerit alături de echi-
pa României, medalia de
bronz. Ea are în palmares și o
medalie de argint la sol la
Campionatul Mondial de la
Rotterdam din Olanda.

Viitorul sună bine

.com

Finanțator la AS „SR” Brașov !?
Echipa suporterilor stegari,

AS SR Brașov ar putea trece
în curând la următorul nivel.
Reprezentanții Ligii Suporte-
rilor Stegari au planuri mari cu
nou formație, iar pentru a face
față în eșaloanele superioare
ale fotbalului românesc au ne-
voie de un buget consistent.
Omul de afaceri Simon Maurer
intenționează să se implice în
fotbal.

Faptul că AS SR Brașov este
o echipă nouă, construită pe
un proiect sănătos și pe o so-
cietate fără datorii și condusă

prin transparență, l-a făcut pe
Maurer să se gândească să
preia pachetul majoritar al gru-
pării brașovene. În aceste zile
reprezentanții Ligii Suporte-
rilor Stegari și președintele Va-
sile Dochița discută cu omul
de afaceri brașovean posibi-
litatea ca acesta să se implice
la trupa de sub Tâmpa. Dacă
cele două părți se vor înțelege,
președintele Vasile Dochița și
vicepreședinții Horațiu Culcear
și Nicu Badea vor rămâne în
structura de conducere a clu-
bului brașovean.

Handbalistele Coronei nu mai bat pe nimeni
Corona Brașov nu mai

bate pe nimeni în Liga
Națională de handbal femi-
n i n .  P r i v i t ă  d e  m u l ț i
specialiști drept una dintre
formațiile favorite la ocu-
parea locului secund în
acest sezon, Corona nu
reușește să își găsească
cadența și a înregistrat a
patra înfrângere în ultimele
cinci jocuri din campionat. 

În jocul cu Măgura, Corona
a început bine și a condus în
permanență în prima repriză.
Din păcate Buceschi și com-
pania nu au reușit să se des-
prindă la mai mult de două

g o l u r i  d i f e r e n ț ă ,
brașovencele ratând din
situații de unu la unu cu por-
tarul advers. La pauză Corona
avea două goluri avans, scor
13-11 și se părea că formația
de sub Tâmpa va câștiga trei
puncte extrem de importan-
te în clasament. În partea se-
cundă, Măgura Cisnădie a
reușit să se apere mult mai
exact, iar în atac, Ivana Bo-
zovic a fost de neoprit. Astfel
Măgura a câștigat jocul cu
scorul de 25-24 și a rămas
pe podiumul Ligii Florilor.
Pentru Corona au marcat
Neagu 7 goluri,  Tiron 4, Chi-
per și Hotea câte 3, Bloj și

Buceschi câte 2, Popa, Ciu-
ciulete și Tătar câte o reușită
fiecare.

În runda următoare a cam-
pionatului, Corona Brașov va

juca în deplasare împotriva
formației Rapid București.
Apoi campionatul se va în-
trerupe până în luna ianuarie
a anului viitor.
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FILARMONICA
14 NOIEMBRIE 2017
ora18.30 - RECITAL CAME-

RAL „Jazz franțuzesc”
„NaunArt Cvartet”
Sala „Patria”- Sala Muzicii de

Cameră
16 NOIEMBRIE 2017
ora 19.00 - CONCERT SIM-

FONIC
dirijor: Radu Popa, solist: Cos-

min Bălean - duduk, Sala „Pa-
tria”

OPERA
15 NOIEMBRIE 2017
ora 11.00 - FATA MOȘULUI

CEA CUMINTE
Spectacol pentru copii de Fl.

Comișel – regia: F. Marinescu
și V. Popescu Opera Braşov

18 NOIEMBRIE 2017
ora 18.30 - PRIN LUMEA MU-

ZICII DE FILM
concepţia şi conducerea

muzicală: Ovidiu Mezei core-
grafia: Ramona Mezei

prezintă: Irina-Margareta Nis-
tor. Soliștii și ansamblul de Balet
al Operei Brașov

TEATRUL ARLECHINO
18 NOIEMBRIE 2017
orele 10.30 şi 12.00 – CROI-

TORAŞUL CEL VITEAZ - de Cri-
stian Pepino regia artistică: Liviu
Steciuc, scenografia: Simo Eni-
kö - Teatrul Arlechino Braşov 

19 NOIEMBRIE 2017
orele 10.30 şi 12.00 – FRU-

MOASA RAPUNZEL - basm
teatral de Traian Savinescu, re-
gia artistică: Traian Savinescu,
scenografia: Marian Sandu

Teatrul Arlechino Braşov
CONCERTE SIMFONICE ŞI

RECITALURI CAMERALE
13 OCTOMBRIE 2017
ora 19.00 - Concert de închi-

dere din cadrul Festivalului So-
NoRo - susţinut de Kameratata
Kronstadt, dirijor: Cristian
Oroșanu - în interpretarea
artiștilor:Diana Ketler – pian,

Daniel Rowland – vioară Po-
povici Răzvan – violă, Justus
Grimm – violoncel, Zoran Mar-
kovic – contrabas

Sala „Patria”
15 NOIEMBRIE 2017
ora 17.00 - Recitalul de la ora

5 susţinut de artişti ai Operei
Braşov

Muzeul „Casa Mureşenilor”
Braşov

FESTIVALURI
13 NOIEMBRIE 2017
ora 19.00 – BĂIATUL DIN

BROOKLIN - de Donald Mar-
gulies traducere: 

Bogdan Budeş
- spectacol oferit de Teatrul

Evreiesc de Stat Bucureşti
Teatrul „Sică Alexandrescu”

Braşov
14 NOIEMBRIE 2017
ora 19.00 – WHAT SHALL WE

DO WITH THE CELLO
după piesa “Şi cu Viloncelul

ce facem?” 
- Marea Britanie Teatrul „Sică

Alexandrescu” Braşov
15 NOIEMBRIE 2017
ora 19.00 – AZ AUTO - de

Szabo Magda
adaptare: Berjeni Cristina, re-

gia: Nasylady Eva, scenografia:
Adorjan Beata spectacol oferit
de Teatrul Csokonai Debrecen
-Ungaria - Teatrul „Sică Alexan-
drescu” Braşov

16 NOIEMBRIE 2017
ora 19.00 – PRINS ÎN PLASĂ

- de Ray Cooney
traducerea: Radu Sas, regia:

Cristian Ioan, scenografia: Ale-
xandra Dumitriu regia tehnică:
Vasile David, Bărbulescu Con-
stantin - lumini: Valerică Chiosa,
Andrei Răileanu, Tudor Smeu

sunet: Ovidiu Grădinar, Aflo-
rei Florin, sufleur: Marian Câr-
stea 

- Teatrul „Sică Alexandrescu”
Braşov.

Horoscop
13 -  19 noiembrie 2017

Berbec (21.03 -19.04)
• Iubire: din păcate încăpă-
ţânarea nu are nimic în co-
mun cu iubirea.
• Sănătate: se bucură de in-
tegritatea organismului toa-
tă ziua, dar seara se vor
prăbuși.
• Bani: tensiunile la nivel fi-
nanciar rămân actuale.
Taur (20.04 - 20.05)
• Iubire: se pot confrunta
astăzi cu ruperea oficială a
unor relaţii, se resimt după
un divorţ, alții se feresc de
relații ca de foc.
• Sănătate: schimbarea re-
gimului de viață le aduce nu-
mai foloase.
• Bani: ideea de creştere şi
acumulare financiară este la
ordinea zilei.
Gemeni (21.05 - 21.06)
• Iubire: astăzi ar putea în-
tâlni omul care să le stâr-
nească simţurile. 
• Sănătate: să mănânce la
timp și să țină minte că al-
coolul nu face bine la sănă-
tate. 
• Bani: atât cât au îi moti-
vează să spere!
Rac (22.06- 22.07)
• Iubire: să aibă încredere
în forţa iubirii lor, dar să fie
atenți că iubirea lor riscă să-
şi sugrume partenerul.
• Sănătate: să renunțe la
nopțile de veghe și să se ali-
menteze ca lumea.
• Bani: vor renunța la pro-
priile dorințe pentru a le sa-
tisface nevoile celor din fa-
milie.
Leu (23.07- 22.08)
• Iubire: au înţeles că trebuie
să se schimbe ei mai întâi şi
răsplata va fi pe măsură.
• Sănătate: să fie atenți să
nu se rănească, în aceste zile
pericolul este destul de mare.
• Bani: fac calcule, deoarece
trebuie să înceapă renovarea
casei și vor constata că nu au
de ajuns și că trebuie să mai
amâne. 
Fecioară (23.08 -22.09)
• Iubire: trebuie să ştie să
comunice, chiar și în iubire.
• Sănătate: îşi revin în forţă,
aveau nevoie de vitalitate
pentru a începe unele pro-
iecte noi.

• Bani: posibil să afle că au
câștigat un proces și că le
va reveni o sumă serioasă,
spre liniștea lor sufleteas-
că.
Balanţă (23.09 - 23.10)

• Iubire: vor avea senzaţia
că i-a luat valul.
• Sănătate: mai multă aten-
ţie la ce mănâncă, nu de alta,
dar îşi vor da bila peste cap
în aşa hal încât este posibil
să ajungă la spital.
• Bani: recuperează nişte
bani - li se returnează un îm-
prumut sau vând ceva foarte
bine
Scorpion (24.10 - 22.11)
• Iubire: iar a ieșit soarele
pe strada lor și sunt atât de
mulțumiți încât nu văd pe
unde calcă! 
• Sănătate: cei care lucrează
la calculator, vor resimţi du-
reri la nivelul încheieturilor
degetelor. 
• Bani: vor amâna achiziţia
unei case sau a unui aparta-
ment până la începutul lui
decembrie.
Săgetător (23.11 - 21.12)
• Iubire: zi excelentă pentru
cei care doresc să-şi înteme-
ieze o familie.
• Sănătate: spre seară posi-
bile palpitaţii, din cauza obo-
selii.
• Bani: dispute, fie cu copiii,
fie cu părinţii pentru nişte
cheltuieli care nu sunt pe pla-
cul lor.
Capricorn (22.12 - 20.01)
• Iubire: ziua poate aduce o
îmbunătăţire a relaţiilor cu
persoanele dragi.
• Sănătate: astăzi nu se
pune problema să nu aibă
pre multă energie.
• Bani: seara se iscă o dis-
pută legată de un drum lung,
pe care ar dori să-l facă și
care necesită mai multe chel-
tuieli decât prevăzuseră. 
Vărsător (21.01 -19.02)
• Iubire: doresc mai multă
afecţiune şi vor ca partenerii
să facă primii paşi.
• Sănătate: răceli urmate de
cistite sau prostatite.
• Bani: rezolvă unele aspec-
te financiare transformân-
du-se în adevărați eroi pen-
tru cei din familie.
Peşti (20.02 - 20.03)
• Iubire: se presupune o ree-
chilibrare de tipul după faptă
și răsplată.
• Sănătate: cei care ştiu că
au probleme cu rinichii să
aibă grijă, poate o vizită la
medic nu ar strica.
• Bani: discută, ca niciodată,
cu familia cum vor rezolva
aspectul financiar și, de astă
dată, au girul acesteia pentru
ceea ce doresc să facă.

ZODIAC

Au început lucrările de
consolidare

Sudoku
13.11 - 19.11 

Brașovul, în topul violenței
din școli

Recenta campanie inițiată
de Asociația „Salvaţi Copiii”
arată că 25% dintre elevi sunt
abuzaţi fizic şi psihic în timpul
recreaţiilor. 

Au fost înregistrate, la nivel
național,  aproximativ 8.000 de
cazuri noi, în primul semestru
al anului şcolar 2016-2017. Re-
prezentanţii organizaţiei susţin
că în semestrul I al anului şcolar
2016-2017, potrivit datelor cu-
lese de Agenţia Naţională pen-
tru Egalitatea de Şanse între
Femei şi Bărbaţi de la Inspecto-
ratele Şcolare Judeţene, cele

mai multe cazuri de violenţă în
şcoli au fost în Braşov, Timiş, Bi-
hor, Iaşi şi Neamţ.

Brașov  – 782 cazuri
Timiș - 596 cazuri
Bihor – 575 cazuri
Iași – 561 cazuri
Neamț - 472 cazuri
• „O analiză la sânge” 
„Noi am constatat, după ce

am făcut o analiză la sânge
pentru că vrem să vedem de
unde pornim și ce trebuie să fa-
cem să rezolvăm aceste pro-
bleme, că violențele acestea
sunt în zona conflictelor verba-
le”, a declarat Ion Negrilă, inspec-

tor școlar general la Inspectora-
tului Şcolar Județean Brașov.  

Potrivit studiului, 17% dintre
elevii de 11 ani au recunoscut că

i-au agresat pe alţi colegi de cel
puţin trei ori, procentajul celor
de 13, respectiv 15 ani fiind de
23%.                     Răzvan IANCU

Prăbuşit în urmă cu apro-
ximativ o lună, zidul de pe
strada Dobrogeanu Gherea
a intrat, săptămâna trecută,
în reparaţii. Zidul se află pe o
proprietate privată, deţină-
torii fiind cei care execută lu-
crările de consolidare. Au
întocmit proiectul tehnic, stu-
diul geotehnic, dar au depus
şi anunţul de începere a lu-
crărilor. „Primăria Munici-
piului Brașov a eliberat
autorizația de construcție
pentru consolidarea malului
și refacerea zidului de spri-
jin. Totodată, proprietarul a

anunțat începerea lucrării.
Sperăm ca problema să fie
rezolvată în cel mai scurt
timp”, a declarat purtătorul
de cuvânt al Primăriei Brașov,
Sorin Toarcea. 

Pe de altă parte, tot pe stra-
da Dobrogeanu Gherea,
aproape de vârful dealului, a
fost descoperită o zonă cu
probleme, unde zidul de spri-
jin de pe o proprietate privată
nu se prezintă în cele mai
bune condiţii. Și în acest caz,
proprietarii sunt cei care tre-
buie să facă lucrările de con-
solidare.     Răzvan IANCU

Evenimente culturale
în Brașov 13.11 - 19.11
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Junii brașoveni, un simbol
al județului, mult mai vizibili
în ultima perioadă. Tradițiile,
obiceiurile, portul și istoria
lor pot fi descoperite mult
mai ușor, odată cu punerea
în practică a proiectului cul-
tural „Muzeul din Casa Juni-
lor”. 

Proiectul se va încheia la
sfârșitul acestei luni, dar
expoziția junilor poate fi vizi-
tată, contra cost, până la finalul
anului. 

Este vorba despre simbolu-
rile de pe cămășile junilor,
vestimentație veche de sute
de ani, dar şi despre obiectele
care se găseau în casele junilor.

Toate sunt expuse la Muzeul
de pe strada Prundului. Pro-
movarea culturală și turistică a
Brașovului este unul dintre
obiectivele acestui proiect. Do-
ritorii pot admira patru expoziții
tematice, dedicate simbolurilor
și motivelor preluate de pe
cămăși și ii, dar și portul de săr-
bătoare al junilor din Șcheii
Brașovului. 

Muzeul din Casa Junilor,
vizitat, deja, de peste 1500
de turişti, este deschis, zilnic,
în intervalul orar 11:00 –
16:00. 

Valoarea totală a proiectului
este de aproape 95.000 de lei.
Primăria a contribuit cu peste
70.000 de lei.                           M.S.

Descoperiți „Muzeul din Casa Junilor”

Școli cu tradiţie din Braşov,modernizate
Două unități de învățământ

cu tradiție din Brașov vor be-
neficia, la începutul anului
viitor, de lucrări de reabili-
tare. S-a stabilit pentru în-
ceput firma care se va ocupa
de documentațiile necesare,
urmând ca din primăvară să
înceapă lucrările. 

Valoarea totală a proiectu-
lui este de aproape 60 de mii
de lei. Firma are obligația să
întocmească expertiza tehni-
că a clădirilor, să stabilească

detaliile de execuție, dar și să
pregătească documentele
necesare obținerii tuturor avi-
zelor cerute de lege. „Dacă
pentru Liceul Teoretic „Hon-
terus” termenul maxim este
de trei  luni, pentru Liceul
„Andrei Mureșanu”  terme-
nul este de două luni. Spe-
răm să fie finalizate cât mai
repede documentațiile, să
obținem autorizația de
construcție, iar anul viitor să
și realizăm aceste investiții”,
a declarat purtătorul de cu-

vânt al Primăriei Brașov, Sorin
Toarcea. Dacă pentru corpul
E al Liceului Teoretic „Johan-
nes Honterus” se dorește rea-
bilitarea întregii clădiri, la
corpul A al Liceului „Andrei
Mureșanu” se vor executa
lucrări la acoperișul unității de
învățământ.  Răzvan IANCU

Brașovul, primul pe lista lui Fuego
Celebrul Fuego a ales Bra-

șovul pentru a deschide seria
concertelor de sărbători. Tur-
neul „Scrisoare de Decembrie”
va ajunge în 25 de orașe din
toată țara. Prima reprezentație
a artistului este programată
pentru 4 decembrie, chiar la
Brașov. „Îmi doresc foarte mult
să fie un spectacol de sărbă-
toare. Vă astept în oraşele
mari din România, cu toată
dragostea, cu două ore de mu-
zică live, alături de orchestra
mea”, a spus Paul Surugiu. Con-
certul „Scrisoare de decembrie”
este o poveste contemporană
despre frumos, calitate, emoţii
şi sentimente pe care le poţi trăi
la intensitate maximă doar în
preajma Crăciunului. Fuego
propune un show vizual şi au-
ditiv, bazându-se pe emoţia
stârnită de mesajele cântecelor

şi poeziilor sale. Împreună cu
publicul, artistul va scrie o mare
scrisoare dedicată Crăciunului,
pe care o va publica ulterior.
Fuego pregăteşte momente
unice, pentru două ore de
show, alături de band-ul său, şi
va interpreta melodiile care i-

au adus celebritatea, inclusiv
„Împodobeşte, mamă, bradul”,
piesă lansată în urmă cu 15 ani.
Turneul lui Paul Surugiu se va
încheia pe 25 decembrie, la Tea-
trul Național din București. Bi-
letele costă între 100 și 120 de
lei.                     Marian STOICA


