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Stop
accidentelor!

20 de blocuri în
Șchei

Un simbol
național uitat de
lume

Festival internațional de teatru la Brașov

„Teatrul este, probabil,
una dintre cele mai difi-
cile arte, pentru că trebu-
ie să se petreacă simultan
şi în perfectă armonie trei

legături: între actor şi via-
ţa lui interioară, între ac-
tor şi partenerii lui de joc,
între actor şi public”. A
spus-o Peter Brook, unul

dintre cei mai importanți
regizori de teatru din a
doua jumătate a secolului
XX. Toate cele trei legături,
între actor şi viaţa lui inte-
rioară, între actor şi parte-
nerii lui de joc, între actor şi
public s-au realizat, fără în-
doială, la ediția cu numărul
XXVIII a Festivalului de Dra-
maturgie Contemporană
de la Brașov, prima cu par-
ticipare internațională.
Timp de 10 zile, repre-
zentații de excepție au um-
plut sala, dar și sufletele
spectatorilor cu o emoție
infinită. Pe scena Teatrului
„Sică Alexandrescu” au ur-
cat, alături de actori români
de excepție, trupe de teatru
din Marea Britanie, Franța,
Ungaria și Republica Mol-

dova. Toate spectacole s-
au jucat cu casa închisă.
„Actorii, piesele de teatru
și organizarea au atras
foarte multe aprecieri din
partea celor care au urmă-
rit evenimentul”,a declarat
directorul festivalului și al
Teatrului „Sică Alexandres-
cu”, Dan Cogălniceanu.
„Am dorit, împreună cu
conducerea Teatrului
„Sică Alexandrescu”, să
transformăm acest festi-
val într-un eveniment
internațional. Doar astfel,
ușor, ușor, orașul nostru
poate să devină un centru
cultural național”, a subli-
niat viceprimarul Brașovu-
lui, Costel Mihai.  Marele
premiu, în valoare de
10.000 de lei, a fost câștigat

de actorii Teatrului Național
„Mihai Eminescu” din
Chișinău, cu piesa „În ochii
tăi fermecători”. Distincția
pentru cel mai bun actor i-

a revenit lui Marian Râlea. 
Detalii puteți afla de pe

site-ul www.brasovtv.com.  

continuare în pag 3

Luna decembrie începe cu
o vreme destul de frumoasă.
În dimineața zilei de 1 decem-
brie este așteptată puțină cea-
tă, însă această nu va persista,
iar cei care vor să meargă la
paradă se vor bucura de vre-
me frumoasă. „Cei care aleg
sa mearga la munte în mini-
vacanţa de 1 decembrie vor
găsi zăpadă. Vântul nu va fi
foarte alert.  În noaptea de 1
spre 2 în interiorul arcului
carpatic este posibil să plo-
uă”, a spus Romica Jurca la
România TV.  Din 17 decem-
brie va veni un val sub limita
de ger în Transilvania,  Mol-
dova chiar și în Maramureș.

Temperaturile vor creşte cu
doua zile înainte de anul nou,
după care vor scade la cum-
păna dintre ani. 

Potrivit meteorologilor, din
17 decembrie avem şanse să
ne bucurăm de zăpadă în

Transilvania, Moldova şi în in-
teriorul arcului carpatic. Nin-
sorile se vor extinde apoi şi în
Oltenia şi Muntenia. Astfel că,
de Crăciun este posibil să
avem zăpadă şi în Bucureşti.    

B.T.

Prognoza meteo pentru decembrie! 

• Autoritățile locale au reușit să transforme Festivalul de Dramaturgie Contemporană de la
Brașov într-un eveniment de talie mondială • Viceprimarul Mihai Costel s-a implicat total în
realizarea acestui proiect 
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Statisticile arată că un sfert
din populaţia României are
edentaţie totală. 

Edentaţia totală, adică lipsa
dinţilor, ar putea deveni o afec-
ţiune ce va ţine de domeniul
trecutului, cercetarea ştiinţifică
medicală stomatologică, tra-
tamentele inovative, tehnolo-
gia şi echipamentele medicale
de ultimă oră demonstrează
în secolul XXI că stomatologia
contemporană îmbunătăţeşte
substanţial calitatea vieţii unui
pacient cu deficienţe dentare.
Totuși, statisticile arată că o
treime dintre românii care

ajung la medicul stomatolog
prezintă o edentaţie accentua-
tă, în schimb mai mult de un
sfert din populaţia totală a Ro-
mâniei, în special cea din me-
diul rural, suferă de o edentaţie
totală, poziţionând ţara noastră
în topul statelor care înregis-
trează cele mai grave şi accen-
tuate probleme dentare din
Europa.

Medicii au subliniat că prin-
cipalii factori de risc - fumatul,
alimentaţia, poluarea - sunt co-
roboraţi cu nivelul de trai scă-
zut, al educaţiei medicale
deficitare şi, totodată, cu o igie-

nă dentară precară sau inexis-
tentă, la care se adaugă ne-

prezentarea periodică la me-
dicul dentist.                          A.C.

Compania Națională de Ad-
ministrare a Infrastructurii Rutiere
din România (CNAIR) a dat în
2017 doar trei dispoziții de înce-
pere a lucrărilor în contracte cu
o valoare mai mare de cinci mi-
lioane de lei. Dispoziția de ince-
pere a lucrărilor semnifică
începerea efectivă a acestora. Va-
loarea este dezamăgitoare pen-
tru faptul că CNAIR are un buget
uriaș, de peste un miliard de euro.
Potrivit bugetului inițial, aprobat
în primăvara acestui an, CNAIR
a avut prevăzute pentru anul în
curs cheltuieli pentru investiţii
de peste 5,05 miliarde de lei, adică
1,12 miliarde euro.

Cel mai semnificativ și util pro-

iect demarat privește conectarea
sectorului de autostradă Gilău –
Nădășelu, aproape terminat, la
porțiunea construită din autos-
trada Transilvania. 

Contractul “finalizarea lucrărilor
la nodul Gilău și conexiunea din-
tre secțiunea 2B cu subsecțiunea
3A1, Autostrada Brasov – Tg.
Mureș – Cluj – Oradea”, a fost
semnat în 11 septembrie cu firma
italiană Tirrena Scavi SpA și are
o valoare de 25,9 milioane lei,
respectiv 5,6 milioane euro. Con-
tractul prevede construirea unui
pod și a unor bretele de legătură.
Ordinul de începere a venit după
puțin mai mult de o lună, la data
de 27 octombrie.                      A.C.

Nicio autostradă nouă, în acest
an!

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

Un sfert din populația României
nu mai are niciun dinte

Un român cheltuiește lunar
pentru alimente aproape 17%
din salariu, adică, în medie 87
de euro. Un neamţ alocă lunar
pentru aceleaşi produse o sumă
de două ori şi jumătate mai
mare, însă are un salariul mediu
net lunar de 2.300 de euro. Ast-
fel, cheltuiește mai puţin de 9%
pe mâncare şi produse similare.
Diferenţa dintre cele două state
este dată de puterea de cum-
părare. Pe de-o parte Germania
este cea mai dez¬voltată eco-

nomie europeană, cu un salariul
mediu net lunar de 2.300 de
euro. Pe de altă parte, România
este a doua cea mai săracă ţară
din UE după Bulgaria, cu un sa-
lariu mediu net lunar de peste
patru ori mai mic. Pe de altă
parte, preţurile nu sunt direct
proporţionale cu salariul pe
aceste pieţe, ba din contră, de
multe ori sunt aliniate. La mân-
care spre exemplu, în România,
preţurile sunt cu circa 40% mai
mici decât media UE.        A.C.

Unu din şase lei câştigaţi
lunar, cheltuit pe mâncare 1.900 de locuri de muncă în 17 state europene! Cele

mai multe în Spania şi în Portugalia
Angajatorii din Spaţiul Eco-

nomic European au 1.927 de
locuri de muncă vacante în
reţeaua Eures, cele mai multe
fiind în Spania, la cules de
căpşuni, în Portugalia, la cules
de zmeură, şi în Danemarca,
la cules de mazăre. De ase-
menea, angajatorii din Marea
Britanie caută 100 de mun-
citori în fabrică, în timp ce în
Cehia sunt disponibile 30 de
locuri de muncă pentru şoferi

de autobuz. Potrivit Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă (ANOFM),
angajatorii din Spania au 815
locuri de muncă vacante - 800
la cules căpşuni, 10 pentru
sudori, 3 locuri de muncă
pentru tehnicieni şi câte unul
pentru inginer automatizări,
şi montator structuri (pa-
nouri) metalice. În Portugalia,
sunt vacante 330 de locuri de
muncă - 300 pentru culegă-

tori de zmeură şi 30 pentru
culegători de zmeură, mure
şi afine, iar în Danemarca sunt
vacante 200 de locuri de
muncă la cules de mazăre.
Angajatorii din Marea Britanie
au disponibile 165 de locuri
de muncă - 100 muncitor în
fabrică, 50 măcelari, tranş-
atori, fansonatori, împache-
tatori carne, 10 operator
procesare carne, cinci ingri-
jitor persoane la domiciliu, în

timp ce în Cehia sunt 98 de
locuri de muncă - 30 şofer au-
tobuz, 20 şlefuitor, pilitor, 15
forjor, 15 operator CNC, 5
electrician auto, 5 şofer tir, 5
mecanic auto, 1 electrician,
1 tehnician frigidere, 1 teh-
nician la maşini pentru pre-
lucrarea produselor din
plastic; În Germania, sunt va-
cante 95 de locuri de muncă:
20 şofer de camion, 10 în do-
meniul gastronomiei.   A.C.
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Festival internațional de teatru la Brașov

continuare din pag. 1

Seria spectacolelor a fost
deschisă de actorii Teatrului
Mic. Ei au pus în scenă piesa
intitulată „Karamazovii”,
adaptare după opera lui Dos-
toievski. În zilele de 11și 12 no-
iembrie s-au jucat piesele „În
ochii tăi fermecători”și „Cră-
ciun la palat”. Au urcat pe
scenă actorii Teatrului Național
„Mihai Eminescu” din Chișinău,
și respectiv cei ai Teatrului
„Grivița 53”din București. 

Pe scena Teatrului „Sică Ale-
xandrescu” au urcat, în prima
zi a săptămânii trecute, actorii
de la Teatrul Evreiesc de Stat,
cu piesa „Băiatul din Brooklyn”.
Spectacolul a prezentat cariera
scriitorului Eric Weiss al cărui
roman autobiografic devine
bestseller, în timp ce viața per-
sonală e compromisă. Soţia îl
părăseşte, tatăl bolnav este in-
ternat în spital, iar prietenul

din copilărie crede că l-a trădat.
Așadar, o privire amuzantă și
emoţionantă asupra familiei,
prietenilor şi succesului. 

Rândul actorilor din Marea
Britanie a venit marți, cu o pie-
să a lui Matei Vişniec - „Şi cu
violoncelul ce facem?”.
Această comedie suprarealis-
tă, semnată de cel mai jucat
dramaturg român în viaţă, a
fost pusă în scenă de regizorul
Vasile Nedelcu. 

Festivalul a continuat în for-
ţă, cu alte piese de succes. Pe
scena Teatrului „Sică Alexan-
drescu” a urcat, miercuri, o tru-
pă din Ungaria. Spectacolul a
fost susținut în limba maghia-
ră, dar așa cum s-a întâmplat
la toate piesele în care au jucat
actori de peste hotare, replicile
au fost traduse în limba româ-
nă. 

A urmat, joi, o zi în afara
competiției. Actorii Teatrului
„Sică Alexandrescu”au pus

în scenă piesa „Prins în pla-
să”, și au fost îndelung apla-
udați de întreaga asistență. 

Actorii Teatrul „Odeon”au
urcat pe scenă vineri. Piesa
„Trei Generații ” a umplut
din nou sala. Unul dintre cele
mai așteptate momente a fost
cel susținut de actorii de la Cé-
lestins, Théâtre de Lyon, care
au urcat, sâmbătă, pe scena
braşoveană. „Tableau d’une
execution”a fost piesa jucată,
a cărei acțiune este plasată în
Veneția, în perioada Renașterii.
Un decor de o frumusețe in-
credibilă, o distribuție de
excepție și o viziune regizorală
pe măsură, au fost premisele
unei experiențe unice pentru
spectatorii brașoveni. 

În ultima zi a festivalului a
avut loc premierea celor mai
buni actori, regizori și sceno-
grafi. Detalii despre câștigători
puteți afla de pe site-ul
www.brasovtv.com. 

Festivalul de teatru s-a în-
cheiat cu un spectacol de
excepție. Ultima zi a fost re-
zervată câștigătorilor de anul
trecut, actorii Teatrului „Me-
tropolis” din București. Piesa
„Domnul Ibrahim și Florile
din Coran” a avut același
mare succes precum cel de la
ediția din 2016. Sala Teatrului
„Sică Alexandrescu” a fost
plină, ca în fiecare zi a ediției
cu numărul XXVIII. „Suntem
foarte mulțumiți de succesul
pe care l-a avut Festivalul
Internațional de Dramatur-
gie Contemporană. Ne bu-
curăm că am reușit să-l trans-
formăm într-un festival
internațional. Am făcut, ast-
fel, un mare pas către multi-
culturalism. Acest festival a
crescut de la an la an, iar
acest aspect ne bucură ”, a
declarat viceprimarul Brașo-
vului, Costel Mihai. „Vânzarea
de bilete online a mers
neașteptat de bine. Pe lângă
brașoveni, am avut specta-
tori din foarte multe orașe
ale țării și chiar din străină-
tate. Actorii, piesele de teatru

și organizarea au atras foar-
te multe aprecieri din partea
celor care au urmărit eveni-
mentul”, a subliniat directorul
Teatrului „Sică Alexandres-
cu”, Dan Cogălniceanu. 

Bugetul evenimentului a
fost de 620.000 de lei. Primăria
Brașov, prin subvenție, a asi-
gurat 425.000 de lei. Diferența
a provenit din vânzarea bile-
telor și din sponsorizări. În total,
10.000 de oameni au urmărit
spectacolele din sala Teatrului
„Sică Alexandrescu”.

„Este un eveniment cul-
tural binevenit. Avem în ve-
dere că spectacolele noastre
sunt bune, dar poate că nu
la fel de bune precum cele
care au fost aduse acum. Este
o idee foarte bună. Noi,

brașovenii, chiar suntem
mulțumiți”

„Teatrul „Sică Alexandres-
cu” este un teatru minunat,
foarte frumos și elegant.
Spectacolele au fost, sigur,
foarte bune!” 

„Voi veni, de acum, în fie-
care an. Ca să mă simt bine,
ca să-mi ridic nivelul de cul-
tură” 

BrașovTV.com

„Noi am dublat, anul
acesta, bugetul pentru
Ghidul cultural al Primă-
riei. Vom face o analiză
foarte clară pentru bu-
getul din 2018, ca să
știm exact ce avem de
făcut. Am lansat deja
ghidul pentru anul vii-
tor, a fost aprobat, iar
cei interesați să solicite
sume pentru proiecte

culturale pot să-l consul-
te și să se pregătească
pentru 2018. Până
atunci însă, pe 6 decem-
brie se va deschise Târ-
gul de Crăciun. Urmează
să stabilim ce concerte
vor fi atât în ziua deschi-
derii târgului, cât și pe 31
decembrie2017”, ne-a
declarat viceprimarul
Mihai Costel.

Senatul a aprobat. Urmează decizia Camerei Deputaților cu privire
la terenul Spitalul Clinic Regional de Urgenţă Braşov

Proiectul de lege cu privire
la transferul terenului necesar
construirii noului spital al Bra-
şovului, aproximativ 12 hec-
tare de la Institutul Cartofului
către Primăria Braşov, a fost

votat, săptămâna trecută, în
Senat. La această suprafață se
adaugă 8 hectare aflate deja
în proprietatea municipalității. 

Astfel, noul spital va fi con-
struit pe o suprafață totală de

aproape 20 de hectare, în car-
tierul Bartolomeu. Proiectul
este susținut şi de Ministrul
Sănătății, Florian Bodog, dar
şi de Marius Dunca, ministrul
Tineretului şi Sportului. Se-

natorul de Brașov dr. Florin
Orțan, unul dintre inițiatorii
proiectului, a explicat, pentru
BraşovTV.com: ,,Din punctul
de vedere al Senatului, tere-
nul de aproximativ 12 hec-
tare, de la Institutul Carto-
fului, intră în proprietatea
Primăriei Braşov. În conti-
nuare, nicio variantă de fi-
nanţare a proiectului nu este
exclusă: fonduri europene,
Consiliul Judeţean, Primă-
ria, împrumuturi garantate
guvernamental de la insti-
tuţiile de credit internaţio-
nale. Asocierea într-un sin-
gur proiect a autorităţilor
locale şi a celor centrale ga-
rantează articularea armo-

nioasă a autorizărilor şi di-
ligenţelor de la nivel local cu
cele de la nivel central”. Prin
comparație, așa cum, de
exemplu, pentru autostrada
care va tranzita Brașovul este
nevoie de implicarea tuturor
primarilor din localitățile prin
care va trece șoseaua, de
instituțiile financiare, dar și
de Ministerul Transporturilor,
și în cazul noului spital de la
Brașov este nevoie de Primă-
rie, de Consiliul Județean, de
instituțiile financiare, dar și
de Ministerul Sănătății. 

Oficialii de la București sunt
cei care vor decide, de exem-
plu, cu privire la numărul de
paturi de la Spitalul Clinic Re-

gional de Urgenţă Braşov.
„Vom face toate eforturile,
în perioada următoare,
pentru ca proiectul să pri-
mească aviz favorabil şi de
la Camera Deputaţior”, a
completat senatorul Florin
Orțan.

Când Spitalul Clinic Regio-
nal de Urgență va funcționa,
pacienții din Brașov nu vor
mai fi nevoiți să parcurgă
sute de kilometri până la
unități medicale specializate
din Cluj, Târgu Mureș sau
București, în cazul unor
afecțiuni care, în prezent, nu
pot fi tratate în unitățile sa-
nitare din Brașov. 

BrașovTV.com

• Autoritățile locale au reușit să transforme Festivalul de Dramaturgie Contemporană de la Brașov într-un
eveniment de talie mondială • Viceprimarul Mihai Costel s-a implicat total în realizarea acestui proiect



V-ați întrebat vreodată
dacă consultul gratuit,
este întradevăr... gratuit?
Ne lovim mereu de pâr-
ghii de marketing care im-
plică această replică, tot
mai prezentă în centrele
de optică medicală, și nu
numai. 

În general, aceste con-
sultații oferite gratuit au de

cele mai multe ori ca fina-
litate doar o prescripție
pentru ochelari. 

Rolul cel mai important
al unui consult, esteacela
de a vă fi oferite servicii de
îngrijire primară a ochi-
lor, cu adresabilitate la să-
nătatea oculară dar și la
funcționarea corectă a
vederii. Aceasta include
efectuarea de teste, eva-

luări și diagnosticare, având
ca scop oferirea de soluții
potrivite vederii și nu nu-
mai.

Și aceasta implică un pro-
ces continuu de învățare,
investiții în taxe de partici-
pare la cursuri, congrese, iar
cum nici un caz nu este ase-
mănător cu celălalt, este ne-
voie de documentare, de
studiul particularităților fie-
cărei probleme în parte, în-
t o c m a i  p e n t r u  a  o f e r i

pacienților cea mai bună
soluție. Iar aceasta implică
resurse. 

Oare prescriptorul care
oferă consultul gratuit, pune
preț pe munca lui, sau pur
și simplu nu investește în
dezvoltarea sa, ca profesio-
nist? 

Deși este unul dintre cele
mai mici organe ale corpului
uman, ochiul este o struc-
tură complexă strâns legată
de creier și de restul corpu-
lui. O varietate de probleme
ale corpului se pot manifes-
ta ca și simptome ale vede-
rii, aspecte pe care nu toți
le putem identifica. De
aceea este necesar un con-
trol care să cuprindă ultime-
le tehnologii (și de investiții
în costul aparaturii de ul-
timă generație) în diagnos-
ticarea și prescrierea de
ochelari, să poată să iden-
tifice semnele timpurii ale
unor afecțiuni oculare, și de
c e l e  m a i  m u l t e  o r i  s ă
îmbunătățească pe termen
lung calitatea vieții unei per-
soane.

Verificarea vederii nu în-
seamnă doar prescrierea
de ochelari! 

E x i s t a  d e  a s e m e n e a
situația în care, pentru a fi
amortizate costurile cu

întreținerea centrului, por-
nind de la utilități (căldura,
curent, etc.) la taxe și impo-
zite, costul consultului ”gra-
tuit” să se regăsească chiar
în costul final al ochelarilor,
și anume un cost mai mare
la achiziția lentilelor sau a
ramelor, sau a amândurora.

Trebuie să conștientizăm că
această gratuitate trebuie
să fie plătită de fapt.

Ochii noștri au o funcție
importantă în calitatea vieții
noastre, și optometriștii au
un rol esențial în a ne ajuta
să înțelegem conexiunea
dintre starea ochilor și starea

generală de sănătate și cea
mentală. Pentru aceasta,
asigurați-vă că grija pe care
o purtați ochilor dvs. să fie
o prioritate și pentru cel care
vă va prescrie următoarea
pereche de ochelari.

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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Cât costă un consult... gratuit?

Paradoxul este că cei pe
care-i atragem în realitatea
noastră sunt la fel ca noi, adică
au aceleași nevoi nesatisfă-
cute și creează aceleași
așteptări asupra noastră cum
și noi creăm asupra lor. Știu
sigur că v-ați întrebat, așa
cum m-am întrebat și eu:
Oare nu se prinde, nu-și dă
seama ce vreau, nu vede, nu
aude…?

Ei aflați că nu se prinde, nu-
și dă seama că nici el(ea) nu
are acele nevoi împlinite ca
să intuiască ce vrei tu de fapt

fără să exprimi în cuvinte.
De aceea în evoluția uma-

nă când am devenit adulți
cea mai important nevoie sau
mijloc de conviețuire în ar-
monie este COMUNICAREA:
prin care în mod normal
transmit celuilalt ce vreau prin
cuvinte. Astfel adulți fiind pu-
tem acționa pentru a-l susține
pe celălalt dacă știm ce vrea.
Atunci când nu știm ce vrea
și nici nu ne comunică ce
vrea, apar conflictele, dizar-
monia, lupta de putere (cri-
tică, judecată, blamare),

nefericirea și înstrăinarea.
Așa că pentru dezvoltarea

în plan familial e important
să urmărim cele 3 nevoi atât
ale noastre cât și ale parte-
nerului(ei) de relație și să
înțelegem că e necesar să fim
prezenți și conștienți că o
relație se construiește mereu
și în fiecare zi atât celălalt cât
și noi are nevoie ca să i se îm-
plinească aceste nevoi.

Am o veste: atunci când
oferi celuilalt ceea ce vrea de
fapt, îți satisfaci și tu acea ne-
voie, deoarece dăruind, ofe-
rind îți creezi prin acțiune în
primul rând ție o rețea ne-
uronală prin care creierul tău
secretă acei neurotra-
nsmițători care aduc satis--
facția, starea de bine și
confortul interior.

În același timp omul este
o ființă care imită pe celălalt
așa că atunci când veți ma-

nifesta o serie de comporta-
mente în scurt timp și parte-
nerul(a) de relație va face
același gen de comporta-
mente.

Am făcut această introdu-
cere lungă pentru a conști-
entiza ce însemană să trăiești
într-o relație în armonie, iu-
bire, satisfacție și fericire. Prin
aceste conștientizări veți crea
starea de bine atât în inetrio-
rul d-voastră cât și în relație.

Voi da câteva exepmle prin
care putem satisface aceste
3 nevoi principale atât nouă
cât și partenerilor.

Dacă vrea și are nevoie să
se simtă văzut(ă) – adică dacă
voi aveți acestă nevoie, să știți
că o are și partenerul(a), pen-
tru că altfel nu-l aduceați în
realitatea voastră – observați
zilnic câte ceva ce ține de cor-
pul fizic, de comportamente
manifeste și comunicați-i ce

ați observant verbal sau prin
scris, bilețel pe frigider, un
SMS, un e-mail,  sau printr-
un desen etc

Dacă vrea și are nevoie să
se simtă auzit, când revine
de la service sau de la o acti-
vitate solicitantă întrebați-l
cum se simte, cum a fost azi
și ascultați-l la o cană de ceai
sau stand față în față, atin-
gându-i mâinle și având con-
tact vizual mereu.

Dacă vrea și are nevoie să
fie apreciat, când face ceva
spuneți-i bravo, ce frumos,
ești minunat(ă), ești extraor-
dinar(ă). Dacă e greu la înce-
put să-l apreciați mereu
spuneți-i seara înainte de cul-
care sau după ce s-au liniștit
treburile în casă, măcar 3
aprecieri legate de ce a făcut
în ziua respectivă. Atenție
aprecierile să fie reale, nu in-
ventate.

Veți observa în scurt timp
că și celălalt implicat în relație
va începe să aibă aceleași ma-
nifestări pentru a vă satisface
nevoile voastre.

Așa că “dăruind vei do-
bândi” { Nicolae Stainhard},
poate deveni o realitate în fa-
milia și relațiile voastre.

Cu drag din cunoaștere și
iubire pentru cunoaștere și
armonie.

Autor articol: Psiholog
Niculina Gheorghiță

Alina PETRIC

Niculina Gheorghiţă
Psiholog Clinician Principal, 

doctorand în Psihologia
Dezvoltării, Trainer şi Formator

www. holisterapi.ro

Dezvoltarea în plan familial (relațional)



Stop accidentelor! Conduceți preventiv, viața are prioritate
SOCIAL2017 5

La nivel național, an de
an, tot mai mulți tineri își
pierd viața în accidente ru-
tiere. Teribilismul, consu-
mul de substanțe interzise
și nerespectarea legislației
rutiere sunt principalele
motive ale producerii ac-
cidentelor de circulație. 

Pentru prima dată în ulti-
ma perioadă, la Brașov s-a
organizat un curs de condu-
cere preventivă. 

Cei mai buni conducători
auto din România, campioni
naționali cu experiență de
sute de mii de kilometri la
volan, experți în legislație ru-
tieră, au venit la Brașov și le-
au explicat tinerilor cum
trebuie să se comporte la vo-
lan. Peste 5.000 de elevi
brașoveni au luat parte, în
ultimele luni, la cursuri de
conducere preventivă. „Sin-
gura menire a mașinii este
să ne transporte din punctul
A până în punctul B. Din
punctul meu de plecare,
până la destinație. Asta tre-

buie să înțelegem. Între
aceste două perioade tre-
buie să ne comportăm
exemplar, să fim responsa-
bili. Să lăsăm la o parte
mândria, orgoliul prin care
vrem să demonstrăm că
avem cea mai bună ma-
șină. Să nu apăsăm prea
tare pedala de accelerație
și să îi tratăm cu respect pe
toți participanții la trafic.
Din păcate, ocupăm un loc
fruntaș la nivel european
în ceea ce înseamnă dece-
sele pe șosele. Asta înseam-

nă că nu facem bine ceva”,
este de părere unul dintre
cei mai cunoscuți piloți din
România, Bogdan Marișca.
„Am mobilizat toate școlile.

Acest curs este făcut pentru
toți cei care au carnet de
șofer, dar și pentru cei care
doresc să dețină permis de
conducere. Trebuie să-i fa-
cem să fie conștienți de tot
ceea ce se-ntâmplă pe
șoselele din România și să
înțeleagă că viața are prio-
ritate, indiferent dacă sunt
șoferi, pietoni sau bicicliști”,
a menționat Ion Negrilă, in-
spector școlar general. 

„Pornind de la cauzele
generatoare ale acestor
evenimente rutiere precum
neadaptarea vitezei la con-
dițiile de drum, abaterile
comise de pietoni, neacor-
darea de prioritate pieto-
nilor și abaterile comise de
bicicliști, am ajuns la con-
cluzia că am putea conști-

entiza tânăra generație de
participanți la trafic”, a de-
clarat agentul șef adjunct al
Inspectoratului Județean de
Poliție Brașov, Gabriela Dinu,
purtătorul de cuvânt al
instituției. 

La Brașov, potrivit cifrelor
oficiale, în primele zece luni

ale anului, au avut loc 623
de accidente rutiere. 

În cazul a 24 dintre ele a
fost nevoie de intervenția
echipajelor de descarcerare. 

871 de persoane au fost
grav rănite, iar 29 și-au pier-
dut viața.  

Marian STOICA

.com

15 noiembrie, ziua revoltei anticomuniste

În fiecare an, pe 15 no-
iembrie, instituțiile publice
din municipiul Brașov vor
arbora drapelul național,
ca într-o zi de sărbătoare. 

Asta au hotărât, în ședința
de plen de săptămâna tre-

cută, consilierii locali. Decizia
a fost luată pentru a marca
revolta muncitorilor de la Uzi-
na „Steagul Roșu”. Proiectul
de hotărâre a fost inițiat de
istoricul Marius Oprea. Astfel,
15 noiembrie este declarată,
în mod oficial, „Ziua revoltei

anticomuniste a brașove-
nilor”. Tot în ședința de plen
de săptămâna trecută, patru
novembriști au fost declarați
cetățeni de onoare ai muni-
cipiului Brașov. 

Primăria se implică, în fie-
care an, și în procedurile ne-
cesare organizării crosului
„15 Noiembrie 1987”.

Marian STOICA

Pentru „curățarea” Brașovului, 100
de milioane de euro

Brașovul, unul dintre cele
mai curate județe ale Româ-
niei. Acesta este obiectivul
Asociației de Dezvoltare In-
tercomunitară ISO Mediu.
Închiderea gropilor de gunoi
neconforme și salubrizarea
localităților cu probleme de
mediu. Autoritățile promit
căaceste teme vor fi puse în
practică până la finalul anu-
lui viitor. 

Consiliul Județean a găz-
duit întâlnirea Adunării Ge-
nerale a Asociației ISO Mediu.
La discuții au luat parte pri-
marii din toate localitățile
județului și s-au căutat cele
mai bune soluții pentru re-
zolvarea problemelor de me-
diu. „Vom împărți județul în
trei zone, astfel ca depune-
rea deșeurilor menajere la
o groapă conformă să se

realizeze cu costuri cât mai
mici, pe distanțe cât mai
scurte. Vom avea o groapă
la Brașov, una la Făgăraș,
iar cel de-al treilea ampla-
sament îl vom stabili și în
urma consultanței pe care o
vom primi de la experții în
domeniu”, a precizat pre-
ședintele Asociației ISO Me-
diu, Gheorghe Sucaciu. 

• Procedură de achiziție
a serviciilor de consultanță

„Noi am demarat proce-
dura de achiziție a serviciilor
de consultanță pe perioada
de pregătire și implementa-
re a proiectului. Documen-
tele de atribuire au fost deja
avizate și, în acest moment,
sunt postate pe platforma
Sistemului Electronic de
Achiziții Publice. Așteptăm
oferte până pe data de 18
decembrie”, a declarat Toaso

Imelda, vicepreședinte al
Consiliului Județean Brașov.
„În condițiile în care noi ne
mișcăm bine, la finele anului
2018 ar trebui să avem pro-
iectul și contractul pentru
aceste lucrări de închidere a
depozitelor neconforme. Fa-
cem pași importanți în acest
sens și sunt convins că vom
rezolva situația în cel mai
scurt timp”, a menționat
vicepreședintele Asociației
ISO Mediu, Șerban Todorică.  

La nivelul județului Brașov
există șapte rampe de gunoi
neconforme. 

Pentru rezolvarea mana-
gementului  de mediu,
județul nostru poate accesa
de la Uniunea Europeană fon-
duri în valoare totală de
aproape 100 de milioane de
euro. 

Marian STOICA
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O parte din cel mai vechi
cartier al Brașovului ar pu-
tea fi distrusă. 20 de blo-
curi vor fi construite în
Șchei, aproape de liziera
pădurii. Locuitorii din
zonă sunt scandalizați de
proiect și susțin că noile
construcții vor schimba
radical zona istorică a
Brașovului, iar pădurea
aflată în apropierea Ariei
Protejate Muntele Tâmpa
va fi serios afectată. 

Dezvoltatorii imobiliari au
instalat panouri prin care
este anunţat proiectul, dar
şi faptul că acesta este su-
pus consultării publice. Apa-
riţia acestora i-a alertat pe
şcheieni, care au mers la Pri-
mărie pentru a cere lămuriri
cu privire la noul complex

rezidenţial. Locuitorii sunt
nemulțumiți și spun că zona
va fi distrusă, mai ales din
cauza utilajelor de mare to-
naj. 

Oamenii susțin că terenul
nu este foarte stabil și că
orice lucrare afectează ca-
sele deja construite. Cei
nemulțumiți de proiect pot
depune notificări la Primă-
rie. „Municipalitatea a lan-
sat o dezbatere publică pe
acest subiect. Toate solici-
tările vor fi atent analizate
și discutate cu toate părțile
implicate”, a declarat Sorin
Toarcea, purtătorul de cu-
vânt al Primăriei Brașov. Te-
renul vizat de proiect are 12
mii de metri pătrați. Parcela
a fost cumpărată în urmă
cu mai bine de 10 de ani.
Consultantul proiectului

susține că tot ce se va con-
strui va respecta aspectul
zonei, iar pădurea nu va fi
distrusă. „Se vor construi,
cel puțin în stadiul actual
al proiectului, 19 clădiri cu
parter și două etaje, plus
mansardă. Va fi realizat,
totodată, încă un imobil
care va deservi locuitorii
din zonă. Aici vorbim de
spații comerciale sau de re-
creere”, a declarat Răzvan
Dracea, consultantul pro-
iectului.

Parcela vizată de dezvol-
tatorul imobiliar este situată
în vecinătatea Ariei Prote-
jate Muntele Tâmpa şi a zo-
nei istorice Şchei. Pentru
lămurirea situația, s-a decis
începerea consultării publi-
ce. 

Răzvan IANCU 

20 de blocuri, în Șchei

Proiectul a fost lansat la
inițiativa unor proprietari
de hosteluri. Tinerii cu o
situație financiară precară
vor putea fi cazați la două
unități de profil, vor avea
micul dejun inclus, dar și
un tur gratuit al orașului.

Programul-pilot se va de-
rula în lunile ianuarie şi fe-
bruarie, pentru cel puțin
200 de copii. Vor fi cazați în
grupuri, în camere cu mai
multe paturi și baie comu-
nă. Ideea a venit după de-
r u l a r e a  p r o g r a m u l u i
„Școala altfel”. Existau, de
fiecare dată, mult mai mulți
elevi cu probleme financia-

re care veneau la Brașov din
alte orașe și își permiteau
să participe la activități de
grup. Aceasta este și moti-
vul pentru care proprietarii
au decis să vină în sprijinul
acestor copii. „Putem oferi
gratuități pentru copiii
care au o situație materia-
lă mai dificilă și cu mare
plăcere o să-i ajutăm să
vină să vadă și ei Brașovul
și să socializeze într-un ca-
dru optim”, a declarat Joz-
sef Szigeti, proprietar de
hostel.

Și pentru că mulți tineri
vin la Brașov să descopere
orașul, proprietarul hoste-
lului s-a hotărât să le ofere

acestora și un tur gratuit
prin centrul istoric, cu spri-
jinul unor ghizi locali. „Îi
așteptăm la Brașov, cu
brațele deschise, să-i ghi-
dăm. Noi facem tururi
gratuite în fiecare zi, în
limba engleză. Pentru ei,
în funcție de timpul lor și
de ce activități mai vor să
facă, o să oferim un ghidaj
în Brașov, să afle un pic
despre oraș, despre isto-
rie și muzee”, a declarat Si-
mona Ciuraru, ghid local.

Proprietarii hostelurilor
care au demarat acest pro-
iect speră ca inițiativa lor să
fie preluată la scară largă.

Răzvan IANCU

Cazare gratuită pentru copiii săraci
care vor vizita Brașovul

Banca Mondială, interesată să
investească la Brașov 

Banca Mondială rămâne
partenerul de încredere al Pri-
măriei Brașov. Reprezentanții
instituției economice au luat
parte la ședința de plen de
săptămâna trecută. Ei au pre-
zentat proiectele pe care le
vor susține în perioada urmă-
toare, împreună cu municipa-
litatea. 

Primăria va încheia un con-
tract de asistență tehnică cu
Banca Mondială. Experiența și
credibilitatea instituției vor aju-
ta municipalitatea să acceseze
mai ușor fonduri europene
pentru diferite proiecte. Sunt
vizate investiții în infrastructura

rutieră, dar și în educație și să-
nătate. „Reprezentanții bi-
roului specializat de la Banca
Mondială au venit aici, la
Brașov. Noi colaborăm și am
făcut-o și în alte etape, cu bi-
roul de la București al Băncii
Mondiale. Planul de mobili-
tate și accesibilitate urbană
este un document elaborat
împreună cu experții insti-
tuției. Municipalitatea va lu-
cra cu Banca Mondială pe
toate proiectele care se vor
derula atât în oraș, cât și în
zona metropolitană”, a de-
clarat primarul Brașovului, Ge-
orge Scripcaru. „Lucrăm, prin

Ministerul de Finanțe, cu mi-
nistere de linie. Noi, în parti-
cular, lucrăm cu Ministerul
Dezvoltării Regionale. Am
avut cu ei mai multe contrac-
te de asistență tehnică, dar
la Brașov avem o oportuni-
tate unică să lucrăm direct la
nivel local, fără intermediari,
cu beneficiarul. Brașovul are
un potențial economic uriaș”,
a precizat Marcel Ionescu-He-
roiu, Expert Senior Dezvoltare
Urbană al Băncii Mondiale.
Banca Mondială a anunțat că
va sprijini și construirea autos-
trăzii Ploiești - Brașov.

Marian STOICA

La Cristian, integrare socială cu bani de la UE
Uniunea Europeană va in-

vesti la Cristian, în următorii
trei ani, patru milioane de
euro. Programul se adresea-
ză persoanelor vulnerabile
din comunitățile sărace. Cu
fonduri europene, oamenii
își vor găsi mai ușor locuri
de muncă, vor fi integrați în
societate și vor participa, gra-
tuit, la cursuri de formare
profesională. 

Eradicarea sărăciei și com-
baterea excluziunii sociale
sunt doar două dintre obiec-

tivele proiectului european
de care va beneficia comuna
Cristian. Mai exact, acțiunea
se adresează unui număr de
560 de persoane. „Vor be-
neficia de măsuri integra-
te, măsuri sociale,  de
ocupare și de antrepreno-
riat. Pentru copii vom avea
activități de educare, iar
pentru bătrânii comu-
nității vor fi măsuri socio-
medicale”, a precizat Florina
Barbu, manager de proiect.
„Cei care doresc să-și des-

chidă afaceri vor beneficia
de ajutor financiar de până
la 25.000 de euro pentru
deschiderea unor societăți,
plata angajaților și dotarea
cu echipamente, în funcție
de domeniul de activitate
al acestor socie-tăți”, a
menționat și primarul comu-
nei Cristian, Gicu Cojocaru.  

150 de familii vor beneficia
de servicii integrate, medi-
cale, consiliere psihologică,
educație parentală, progra-
me pentru reducerea alcoo-
l ismului ,  dar  ș i  pentru
stimulare economică. Elevii
din Cristian vor primi pache-
te cu alimente, vitamine, re-
chizite școlare, dar și un
spijin financiar de 1800 de
lei pe an, pentru fiecare copil.
Proiectul european este
cofinanțat de Primăria Cri-
stian cu 2%.   

Marian STOICA

1.500 de infecții respiratorii, la Brașov

Campaniile de vaccinare
din ultima perioadă dau re-
zultate. Nu a fost raportat,

în săptămâna 6-12 noiem-
brie, niciun caz de gripă. În
schimb, numărul infecțiilor

acute ale căilor respiratorii
a ajuns la aproape 1.500. 

Cele mai multe infecții,
400, au fost constatate la
persoane cu vârste cuprinse
între 5 și 14 ani. 

12 brașoveni au avut ne-
voie de internare din cauza
acestor infecții. Totodată,
327 de brașoveni au fost
diagnosticați cu pneumo-
nie, iar 43 dintre ei au ne-
cesitat internare. 

Marian STOICA
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Veste bună pentru localnici
și turiști de la Primăria Să-
cele! Regia Publică Locală a
Pădurilor a început execuția
drumului forestier Poiana
Angelescu–Valea Largă. 

Acesta, dar și drumul fore-
stier Valea Baciului–Șapte Iz-
voare, realizat anul acesta în
proporție de 90%, au fost
aprobate de Consiliul Local
Săcele printr-o hotărâre din
19.03.2015, iar indicatorii teh-
nico-economici ai investiției
p r i n t r - o  d e c i z i e  d i n
24.09.2015, în timpul manda-

tului fostului primar Radu Nis-
tor-Florea. Drumul forestier
Poiana Angelescu–Valea Lar-
gă va avea lungimea de 1,719
km, va ocupa o suprafață to-
tală de 1,9975 ha, iar lățimea
medie va fi de 11,62 m. Con-
struirea acestui drum benefi-
ciază de toate aprobările
necesare unei astfel de
investiții, respectiv de la
Agenția pentru Protecția Me-
d i u l u i  B r a ș o v  ( D e c i z i a
40/04.02.2016), de la Garda
Forestieră Brașov (Aviz
6/14.03.2016) și de la Minis-
terul Apelor și Pădurilor (Or-

dinul 1807/20.09.2016). 
Lemnul recoltat pentru a se

permite realizarea drumului
forestier constă în 583 de ar-
bori, cu un volum de 1145 mc,
licitat și adjudecat de firma SC
Bandi Industry SRL, la prețul
de 223 lei/mc brut, fără TVA.
Valoarea contractului de vân-
zare-cumpărare între R.P.L.P.
Săcele și societatea care a
câștigat licitația este de
255.335 de lei, fără TVA.Scopul
investiției este accesibilizarea
fondului forestier din zonă
pentru evitarea transportului
de material lemnos rezultat

din lucrări silvice (arbori uscați
sau în curs de uscare, arbori
rupți de zăpadă sau vânt, ar-
bori afectați de insecte, etc)
pe străzile înguste a căror in-
frastructură poate fi afectată
(străzile Timocului, Poiana An-
gelescu, Highișului, Oituz, Vul-
can). 

De asemenea, drumul fo-
restier va servi și la des-
fășurarea unor activități de
agrement pentru cetățenii
orașului și pentru turiști, dar
va fi folosit și pentru intervenții
în cazul producerii unor
calamități.                               B.T.

Drumul forestier Poiana Angelescu - Valea Largă,
o investiție pentru toți săcelenii

Un nou început, noi șanse, noi oportunități
Consiliul Local Teliu a decis, în

iunie 2017, înființarea unui club
sportive propriu, în vederea
sprijinirii activităților de profil
din comună. Clubul Sportiv Lo-
cal Teliu are în componență 4
secții: lupte, judo, dans sportiv
si fitness-aerobic. 

Activitatea se desfășoară strict
cu copii din comună. Totul este
gratuit, de la antrenamente, sală,
echipament, participări la concur-

suri și cantonamente, stagii de
pregătire, medicamentație și
susținătoare de efort, până la pre-

mieri. Secția de lupte a clubului
este continuatoarea A.S. Voința

Teliu, celelalte secții fiind nou-
înființate. Când se vorbește, la Teliu,
despre întrecerile la lupte, nu pot
fi uitate performanțele Mădălinei
Caia. Ea a obținut, în octombrie,
titlul de campioană balcanică atât
la individual, cât și pe echipe într-
o competiție desfășurată în Turcia.
În urma acestui rezultat, Mădălina
Caia a fost selecționată să facă par-

te din echipa națională, care a par-
ticipat la Cupa Europei pe națiuni
la nivel de seniori, deși tânăra din
Teliu este junioară. La plecarea
spre Moscova, orașul care a găz-
duit Cupa Europei, speranțele nu
erau foarte mari, dar au fost 3 zile
excepționale de concurs. Româ-
nia, după un parcurs extraordinar
în care a învins echipele naționale
ale Azerbaidjanului și Ukrainei,
pierzând doar finala mare dispu-
tată contra reprezentativei Rusiei,
a obținut, pentru prima dată în is-
torie, medalia de argint și titlul de
vicecampioană europeană. B.T.Un simbol național uitat de lume

Peste un milion de puieți, la Săcele
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.

A scris versurile imnului
național al României, dar a
fost uitat! Vorbim despre
Andrei Mureșianu, al cărui
mormânt este lăsat în pa-
ragină de ani buni. Poetul
este înhumat într-un cimitir
din centrul Brașovului, iar
locul de veci a ajuns într-o
stare deplorabilă. E plin de
buruieni și au început să se
desprindă bucăți din piatra
funerară.

Andrei Mureșianu a fost
poet și revoluționar român.
Poemul său, „Un răsunet”,
scris la Brașov pe o melodie
anonimă a unui vechi cântec
religios, devenit ulterior
„Deșteaptă-te, române!”, a
ajuns imn revoluționar și a
fost numit de Nicolae Bălces-
cu „Marseilleza romanilor”.
„Deșteaptă-te, române!” a
devenit, în 1990, imnul de stat

al României. „Versurile de la
„Deșteaptă-te, române!” au
fost atât de penetrante, în
spațiul gândirii românești,
încât Maiorescu a spus că
Mureșanu a scris multe ver-
suri, dar o singură poezie:
„Deșteaptă-te, române!”.
Acest poem a fost mobilul
redeșteptării noastre na-
ționale, în condiiile revo-
luției de 1848”, a declarat

preotul Vasile Oltean, direc-
torul Muzeului Primei Școli
Românești. Andrei Mureșianu

a murit în 1863 la Brașov, unde
a și fost înmormântat. Preoții
bisericii în curtea căreia este
înmormântat poetul susțin că
întrețin monumentul perio-
dic. Ba mai mult, reprezentanții
Protopopiatului Brașovului
spun că lucrări de întreținere
se efectuează în fiecare primă-
vară, deși realitatea demons-
trează contrariul. 

Răzvan IANCU

„Brașov 1987. Doi ani prea devreme”
Doi ani prea devreme, dar

un moment de cotitură în is-
toria României. Așa poate fi
descrisă revolta muncitorească
de pe 15 noiembrie 1987. 

Anul acesta s-au împlinit trei
decenii de la acel moment. După
o zi plină de comemorări,
brașovenii au participat la o gală
special organizată la Centrul Cul-
tural Reduta, unde a rulat, în pre-
mieră, un documentar dedicat
acelei zile. Pentru mulți, momen-
tul a fost unul prin care și-au
amintit că în urmă cu 30 de ani,
la Brașov s-a cântat pentru prima
dată, în regimul comunist,
„Deșteaptă-te române”. Re-
volta muncitorilor din 1987 a
fost primul eveniment major din
România, împotriva comunis-

mului și împotriva lui Nicolae
Ceaușescu. Pe 15 noiembrie
1987 s-a scris o pagină impor-
tantă pentru istoria țării noastre.
„Evenimentul 15 noiembrie
1987 are o însemnătate aparte.
Brașovul a fost primul oraș din
România care a strigat, în 1987,
„Jos Comunismul!”și „Jos
Ceaușescu!”Brașovul merită,
alături de Praga, Budapesta,
de solidaritatea poloneză, un
loc pe harta orașelor care au
luptat împotriva comunismu-
lui”, a declarat președintele
Asociației Brașov 15 noiembrie
1987, Marius Boeriu. „Este un
moment aniversar. Este o mân-
drie de a fi brașovean. Anul
acesta se împlinesc 30 de ani
de la un moment istoric, poate
cel mai important moment din

istoria recentă a municipiului
și județului Brașov. Este un mo-
ment de bucurie”, a declarat
președintele Consiliului Ju-
dețean Brașov, Adrian Veștea.
„Din 1987 și până în 1989, doi
ani și asta înseamnă doi ani
prea devreme, dar cred că acei
doi ani au fost foarte importanți
pentru România. Datorită ace-
lui an, țara noastră este pe har-
ta Europei și a lumii, în ceea ce
privește lupta anticomunistă”,
a completat George Scripcaru,
primarul municipiului Brașov.
Pe lângă recitalurile susținute de
Kamerata Kronstadt, brașovenii
prezenți la Centrul Cultural Re-
duta au avut posibilitatea să ur-
mărească, în premieră, un
documentar despre evenimen-
tele de acum 30 de ani. Intitulat
sugestiv, „Brașov 1987. Doi ani
prea devreme”, filmul, realizat
de Muzeul Județean de Istorie
în colaborare cu Televiziunea
Română, a reușit să readucă în
prim-plan sentimentul libertății.

Răzvan IANCU



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
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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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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!



⚫ Particular execul zu-
grăveli, reparații, izolație
case, parchet, faianță,

gresie, electrice și sani-
tare.
Telefon: 0721468578

⚫  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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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

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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După ce au suferit două
înfrângeri surprinzătoa-
r e  l a  G h e o r g h e n i ,
hocheiștii de la Corona
Wolves s-au revanșat în
fața propriilor suporteri
și au învins rivala Sport
Club Miercurea Ciuc, scor
3-2 (0-0, 2-0, 1-2).  

Corona Wolves Brașov a
avut un start de sezon de-
zamăgitor. Echipa a rămas
corijentă atât la jocurile
din campionatul intern
unde a pierdut puncte cu
Dunărea Galați sau Pro-
gym Gheorgheni dar și în
Erste Liga. „Lupii” au de-
monstrate însă că atunci
când își doresc cu adevărat
pot face meciuri mari. A
fost și cazul jocului de vi-
neri seara cu Sport Club
Miercurea Ciuc, partidă în
care Gliga și compania au
arătat determinare, dăruire
și o atitudine excelentă,
care le-a adus o victorie
superbă.

O repriză echilibrată.
Prima parte a meciului din-
tre Corona Wolves Brașov
și Sport Club Miercurea
Ciuc, dispută ce a contat
atât pentru Erste Liga cât
și pentru campionatul in-
tern, a fost una extrem de
e c h i l i b r a t ă .  A m b e l e
f o r m a ț i i  ș i - a u  c r e a t
oportunități de a marca,
dar niciuna dintre ele nu
a găsit drumul spre gol.
Ciucanii s-au lovit de un
Patrik Polc aflat în zi mare,
în timp ce hocheiștii de
sub Tâmpa nu au putut să-
i dea gol lui Onodi. 

Două goluri pentru un

final liniștit. În partea a
doua a meciului, Corona
Wolves Brașov și-a mate-
rializat dominarea. În mi-
nutul 29, Zoltan Csiki a
înscris din pasa lui Arpad
Mihaly și a deschis scorul
în derby-ul hocheiului ro-
mânesc. Cinci minute mai
târziu, băieții lui Martin La-
croix și-au dublat avantajul
de pe tabela de marcaj. Le-
vente Zsok a fructificat o
pasă venită de la Matyas
Biro și a dus scorul la 2-0. 

Ciucanii au revenit pe
final. Repriza a treia a con-
fruntării a început bine
pentru Corona Wolves
Brașov, iar Roberto Gliga
a dus scorul la 3-0 din pasa
lui Evan Stoflet. Pe final de
meci ciucanii au reintrat în
joc după reușita lui Fabus.
Brnak a dus scorul la 3-2
pentru Corona, dar mai

erau doar 12 secunde de
joc și ciucanii nu au putut
s t r i c a  s ă r b ă t o a r e a
brașovenilor. S-a încheiat
3-2 pentru Corona Wolves
Brașov. 

„Am pierdut în repriza
a  d o u a ” . „ C r e d  c ă  a m
pierdut acest meci în re-
priza secundă pentru că
am avut mult prea multe
penalizări. Nu poți să joci
cu o echipă bună, să ai
atât de multe penalizări
și totuși să câștigi. Cu toa-
te acestea, am reușit să
înscriem două goluri în re-
priza a treia, dar prea
puțin pentru o victorie”,
a declarant la finalul me-
ciului, Leo Gudas, antre-
norul băieților de la Sport
Club Miercurea Ciuc. 

Un show de excepție.
„Eram sub o mare presiu-
ne, asta se știe deja și

eram obligați să câștigăm
acest meci. Cred că echipa
din Miercurea Ciuc a jucat
un hochei de calitate, am-
bele formații au avut ati-
tudinea care trebuia pe
gheață. A fost un show de
excepție pentru fani, tri-
buna a fost plină și mă
bucur că nu au plecat aca-
să dezamăgiți. E doar un
m e c i ,  e s t e  b i n e  s ă  f i m
bucuroși, dar trebuie să
ne gândim la următorul
meci și  să încercăm să
avem cel puțin aceași ati-
tudine pe gheață”, a de-
c l a r a n t  t e h n i c i a n u l
hocheiștilor de la Corona
Wolves Brașov, canadianul
Martin Lacroix.

D u m i n i c ă  s e r a ,  c e l e
două echipe s-au întâlnit
din nou la Miercurea Ciuc.
Partida s-a terminat după
închiderea ediției. 

Wolves a învins S.C. Miercurea Ciuc

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

În penultima etapă a turului
Ligii 4 brașovene la fotbal, echi-
pele din fruntea clasamentu-
lui,  AS „SR” Brașov și Precizia
Săcele s-au impus fără pro-
blem și își continua duelul
pentru supremație. Echipa su-
porterilor stegari a învins cu
17-0, echipa din Hurez, la
Făgăraș și a trecut pe primul
loc datorită golaverajului. Pre-
cizia Săcele, a câștigat cu 8-0
jocul de pe teren propriu cu
Prietenii Rupea și așteaptă der-
by-ul cu AS SR din runda ur-
mătoare a ligii a patra. 

Ocupanta poziției a treia a

clasamentului Olimpic
Zărnești a remizat pe propriul
teren în disputa cu Colțea
1920 Brașov. Iată rezultatele
rundei a 14-a: Voinţa Hurez -
AS „SR“ Braşov 0-17, Precizia
Săcele - Prietenii Rupea 8-0,
Aripile Braşov - Avîntul Dum-
brăviţa 3-2, Chimia Oraşul Vic-
toria - A.C.S. Steagu Roşu
Braşov 3-2, Olimpic Zărneşti -
Colţea Braşov 0-0, Inter Tăr-
lungeni - Carpaţi Berivoi 4-0,
Inter Cristian - Cetatea Homo-
rod 5-0 și A.C.S.M. Codlea -
Olimpic Voila 2-0. 

Favoritele s-au impus

Cosmin Contra a suferit pri-
mul eșec pe banca României.
Naționala de fotbal a Româ-
niei a fost învinsă de formația
Olandei cu scorul de 3-0 (0-
0), într-un meci amical dispu-
tat pe Arena Națională din
București.

În prima repriză a meciului
jocul a fost echilibrat ambele
echipe trecând pe lângă des-
chiderea scorului. Cel mai pe-
r iculos  t r icolor  a  fost
Constantin Budescu.

În partea secundă, Olanda,

echipă care a ratat calificarea
la Campionatul Mondial din
2018, a marcat de trei ori în
poarta lui Pantilimon. Mem-
phis Depay în minutul 47,
Ryan Babel în minutul 56 și
Luuk de Jong în minutul 81
au marcat din pasele lui Ber-
ghuis. 

S-a terminat 3-0 pentru
Olanda, iar Contra a suferit
prima înfrângere în cele patru
m e c i u r i  d e  c â n d  e s t e
selecționer.

România a pierdut cu Olanda

.com

Un nou transfer la Olimpia
Olimpia Brașov a reușit un

nou transfer. Oficialii grupării
de sub Tâmpa au profitat de
faptul că Phoenix Galați s-a
retras din campionat și au
transferat-o pe Alexandra Du-
mitrache.

Jucătoarea care evoluează
pe poziția de conducător de
joc va semna cel mai probabil
un contract valabil până la

sfârșitul sezonului cu Olimpia
Brașov. Negocierile dintre club
și jucătoare s-au finalizat dar
au mai rămas câteva detalii
de pus la punct până ca
înțelegerea să fie semnată.
Alexandra Dumitrache s-a  ală-
turat lotului condus de Dan
Calancea și a efectuat primele
antrenamente alături de Pe-
sovic și compania. 

Au pierdut la limită la Târgu Mureș
Echipa de divizia A a Co-

ronei Brașov a pierdut la
limită jocul disputat în de-
plasare împotriva fetelor

de la Mureșul Târgu Mureș,
scor 29-28..

Handbalistele de sub Tâm-

pa au început bine jocul și au
condus ostilitățile în prima re-
priză. Astfel fetele pregătite
de Dragoș Dobrescu au intrat

la cabine în avantaj de cinci
goluri, scor 19-14. Formația
din Târgu Mureș a revenit
spectaculos în partea secundă
și s-a impus cu scorul de 29-
28. Pentru Corona au marcat
Daria Bucur 7 goluri, Corban
5, Crețu 4, Hăgeanu și Lopă-
taru câte 3, Cozma și Tăbăcaru
câte 2, Juvele și Lăcătuș câte
o reușită fiecare.

Corona Brașov este pe
poziția a opta a clasamentului
cu 15 puncte. În runda urmă-
toare, handbalistele de sub
T â m p a  p r i m e s c  v i z i t a
formației ACS Odorheiul Se-
cuiesc, echipă ce ocupă ulti-
mul loc al clasamentului, fără
niciun punct strâns în primele
zece etape.   
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Berbec (21.03 -19.04)
Iubire: pentru cei foarte tineri dra-
gostea bate la uşă, lucru care îi va
transforma peste noapte din ado-
lescenţi în adulţi.
Sănătate: atenţie la unele probleme
care ţin de tensiune şi mai ales de
ficat, axa hepato biliară fiind extrem
de stresată.
Bani: se petrec lucruri bune, neaş-
teptate şi care sunt menite să le ri-
dice statutul social.
Taur (20.04 - 20.05)
Iubire: sunt pe drumul cel bun, ştiu
să-şi aducă partenera/ul în al 9-lea
Cer.
Sănătate: se simt excelent atunci
când ştiu că partenerii lor sunt mul-
ţumiţi.
Bani: unele probleme de sănătate
necesită o serie de cheltuieli pe care
le vor face, după cum vor face chle-
tuieli şi pentru masa de Paști, sin-
gurul moment în care nu se uită la
bani.
Gemeni (21.05 - 21.06)
Iubire: nu pun accent pe relaţie sau
pe sentimente acum, asta nu în-
seamnă că nu ştiu să iubească sau
nu ştiu să obţină ce vor când do-
resc.
Sănătate: stresul şi la oboseala, sunt
duşmanii lor ascunşi, dar în seara
aceasta se vor menaja.
Bani: banii vin şi pleacă uneori în
cele mai ciudate moduri.
Rac (22.06- 22.07)
Iubire: sensibilitatea lor este direct
proporţională cu pasiunea, în
schimb, trebuie împinşi de la spate
uneori căci altfel riscă să devină o
povară prin indolenţă.
Sănătate: pentru cei tineri există
riscul alunecării într-un cerc vicios
cu dependenţe de care foarte greu
vor reuşi, mai apoi să scape.
Bani: au noroc de bani, dar cum
spuneam mai sus, îi cheltuie pe te
miri ce încât atunci când se trezesc
cu buzunarele goale.
Leu (23.07- 22.08)
Iubire: lucrurile vin într-o cascadă
de fapte şi de nevoi care se împletesc
armonic, iar ei au energia necesară
să le rezolve într-o manieră pro-
prie.
Sănătate: o intervenţie stomatolo-
gică care ţine de urgenţe.
Bani: vor rezolva o serie de probleme
financiare pentru casă, este vizat
aspectul administrativ.
Fecioară (23.08 -22.09)
Iubire: a spus ceva cu subînţeles?
Numai bine să declanşeze un ade-

vărat scenariu dramă în mintea lor!
Sănătate: Stau foarte bine, totul
este să nu sară calul!
Bani: o confruntare cu necesităţile
reale ale vieţii de fiecare zi dar şi

cu o serie de cheltuieli care vin pe
nepusă masă şi le cam strepezeşte
moralul.
Balanţă (23.09 - 23.10)
Iubire: nu pun la suflet lucrurile care
îi deranjează, ignoră ceea ce pe alţii
i-ar speria şi fac doar ceea ce le spune
instinctul să facă.
Sănătate: rămân problematice ră-
celile de toate felurile.
Bani: cheltuieli de ultimă oră, nervi,
magazine, cumpărături totul în ul-
tima clipă şi mai scump, normal!
Scorpion (24.10 - 22.11)
Iubirea: trăită cu sufletul la gură
este una din caracteristicile zilei,
ceea ce nu înseamnă că nu sunt
atenţi la problemele celorlalţi.
Sănătate: se remarcă, în continuare,
o sensibilitate dureroasă a articu-
laţiilor.
Bani: la cheltuielile pe care le vor
face astăzi le bată vântul prin bu-
zunare, dar Paştele nu este decât
odată în an.
Săgetător (23.11 - 21.12)
Iubire: cu toată regalitatea lor, lu-
crurile rămân amestecate. Unu vrea
una, altu altceva şi simte că nu mai
ştie încotro să o ia. Eu le spun încotro
le-o cere sufletul!
Sănătate: spre seară ar putea să se
confrunte cu dureri de cap si de sto-
mac, deci atenţie la ce mănâncă.
Bani: vor face gesturi de mărinimie
faţă de cei care ştiu că îi duşmănesc.
Capricorn (22.12 - 20.01)
Iubire: ei iau lucrurile cum sunt, nu
visează ci sunt pragmatici ceea ce
nu înseamnă că lor nu li se pot aprin-
de călcâiele, dimpotrivă.
Sănătate: puţină grijă la alimentaţie
nu strică şi să consume mai multe
lichide!
Bani: ar putea să fie unele probleme
deoarece nu le mai ajung banii pen-
tru ultimele cumpărături.
Vărsător (21.01 -19.02)
Iubire: lucrurile încep să revină la
normal, poate şi pentru că au unele
satisfacţii vis-a-vis de alegerile lor.
Sănătate: dureri de cap de pe urma
stărilor tensionate pe care le parcurg
dar şi cu unele căderi imunitare.
Bani: se gândesc la anumite jocuri
financiare care, fie vorba între noi,
le plac, şi pot să le aducă sume fru-
muşele în cea de-a doua parte a
anului.
Peşti (20.02 - 20.03)
Iubire: sunt între două ape, iau lu-
crurile cum sunt, nu decid să facă
schimbări şi poate tocmai această
atitudine să surprindă.
Sănătate: posibil să fie nevoiţi să
facă o serie de cheltuieli pentru a-
şi ajuta prietenii.
Bani: ştiu foarte bine ce vor şi sunt
atenţi la fiecare mişcare financiară
din preajmă.

ZODIAC

Sudoku
20.11 - 26.11 

Evenimente culturale în Brașov 20.11 - 26.11
TEATRUL „SICĂ ALEXAN-

DRESCU”

22 NOIEMBRIE 2017
ora 19.00 - METODA G - de

Jordi Galcerán regia: Cristian
Dumitru, scenografia: Lia Do-
garu

Teatrul„Sică Alexandrescu”
Braşov - sala Studio

23 NOIEMBRIE 2017
ora 19.00 – FLUTURII SUNT

LIBERI – de Leonard Gershe re-
gia: Ion Mircioagă, scenografia:
Oana Grigore  - Sala Studio

24 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, su-
fleur: Marian Cârstea

25 NOIEMBRIE 2017
ora 19.00 - UN CUPLU CIU-

DAT- de Neil Simon
regia: Adrian Iclenzan, deco-

rul: Mihai Mădescu costumele:
Luana Drăgoescu

26 NOIEMBRIE 2017
ora 19.00 - POVESTE DE IAR-

NĂ
regia: Alina Hiristea, sceno-

grafia: Cosmin Hiristea light des-
ign: Lucian Moga

FILARMONICA
23 NOIEMBRIE 2017
ora 19.00 - CONCERT EXTRA-

ORDINAR
„Gaudeamus” Quartet
invitați: Analia Selis, Mariano

Castro, Ionel Mocanu, Tamas
Barabas

Sala „Patria”
25 NOIEMBRIE 2017
ora17.00 - RECITALCAMERAL

EXTRAORDINAR
invitați: Horia Mihail – pian

Papa Filip – violoncel
Sala „Patria”
OPERA
25 NOIEMBRIE 2017
ora 17.00 - Avanpremieră -

MEȘTERUL PĂPUȘAR Spectacol
de balet pentru copii, pe muzică
de L. Delibes regia și adaptarea
coregrafică: Alexandru Fotescu
scenografia: Rodica Garștea

TEATRUL ARLECHINO
25 NOIEMBRIE 2017
orele 10.30 şi 12.00 – GULLI-

VER ÎN ŢARA PĂPUŞILOR - de
Liviu Steciuc

regia artistică: Liviu Steciuc,
scenografia: Simo Enikö

Teatrul Arlechino Braşov
26 NOIEMBRIE 2017
orele 10.30 şi 12.00 – ALBĂ

CA ZĂPADA – de Liviu Steciuc
regia : Liviu Steciuc, sceno-

grafia : Simo Eniko
Teatrul Arlechino Braşov
CONCERTE SIMFONICE ŞI

RECITALURI CAMERALE
22 NOIEMBRIE 2017
ora 17.00 - Recitalul de la ora

5 susţinut de artişti ai Operei
Braşov

Muzeul „Casa Mureşenilor”
Braşov

PROIECŢIE FILM
20 NOIEMBRIE 2017
ora 20.00 - Seara Filmului Eu-

ropean - Afterimage (Polonia,
2016) regia: Andrzej Wajda,

cu: Boguslaw Linda, Aleksan-
dra Justa, Bronislawa Zama-
chowska Dramă, Ultimul film al
regizorului Andrzej Wajda

Sala „Patria” – Cinemateca
21 NOIEMBRIE 2017
ora 20.00 - Film Cult - Oame-

nii-felină / Cat People (SUA,

1982) regia: Paul Schrader
cu: Nastassja Kinski, Malcolm

McDowell, John Heard Horror,
dramă, Aniversarea de 35 de
ani

Sala „Patria” – Cinemateca
25 NOIEMBRIE 2017
ora 11.00 – Matineu copii -

Peter Pan (SUA, 1953)
regia: Clyde Geronimi, Wilfred

Jackson, Animaţie, dublat în lim-
ba română

Sala „Patria” – Cinemateca
26 NOIEMBRIE 2017
ora 11.00 – Matineu copii -

Albă ca zăpada și cei șapte pitici
(SUA, 1937) regia: David Hand,
Animaţie, dublat în limba ro-
mână

Sala „Patria” – Cinemateca
MUZEE
1 - 30 NOIEMBRIE 2017
orele 9.00 - 17.00 - Luni – Du-

minică
Expoziţii permanente: „An-

ton Pann”, „Diaconul Coresi”,
„Cartea şi Cărturarii braşo-

veni”, „Cartea, factor de unitate
Naţională”, „Ex-libris”, „Junii bra-
şoveni”, „Tudor Ciortea” Muzeul
Prima Şcoală Românească

A fost adus bradul în Piața Sfatului 

Bradul de Crăciun a fost
montat în Piața Sfatului! Are 28

de metri înălțime spun
autoritățile. Provine, la fel ca și
anul trecut, tot din Vama Bu-
zăului și a fost adus de angajații
Regiei Publice Locale Kron-
stadt. În următoare perioadă
va începe împodobirea bradu-
lui, iar pregătirile trebuie să fie
terminate până pe 6 decem-
brie, atunci când va fi pornit

iluminatul de sărbători. Brazii
de Crăciun vor fi amenajați în
Piața Sfatului, Piața Unirii, Piața
Sf Ioan, dar și în Poiana Brașov.
În Centrul Istoric vom avea un
tavan luminos de 20.000 de
metri pătrați, pe străzile
Mureșenilor, Postăvarului, Hirs-
cher, Sf Ioan, dar și în Piața Sfa-
tului, Piața Enescu, Sf Ioan și
Poarta Schei.                          M.S.

Amenzi în trenuri
Polițiștii de la Transporturi

Feroviare au organizat, timp de
o zi, o acțiune pentru siguranța
călătorilor. Au fost verificate 328
de stații de cale ferată și 391 de
trenuri de persoane. Au fost
găsiți 834 de călători frauduloși,
valoarea taxelor și suprataxelor
aplicate fiind de aproape
10.600 de lei. S-au aplicat peste
260 de sancţiuni, în valoare de
160 de mii de lei, pentru alte ti-
puri de contravenții, dar s-au
constatat și 16 infracţiuni: două
de natură judiciară, 8 econo-
mice şi 6 de altă natură, fiind
prinse în flagrant delict 9 per-
soane bănuite de comiterea
unor infracțiuni.                    A.V.

Au construit o seră în curtea școlii
Elevii Şcolii Gimnaziale nr. 3 au

învăţat să combine biologia, teh-
nologia şi meteorologia în sera
din curtea şcolii lor. Totul face
parte dintr-un proiect al Fundației
Comunitare Brașov, care a și
finanțat programul. Practic elevii
brașoveni au plantat flori și plante
medicinale. Cum din cultivarea
acestora  se pot obţine şi bani,
elevii au făcut săpunuri, uleiuri,
pacheţele cu muguri de lavandă,
pe care vor încerca să le vândă.
În curtea Şcolii Gimnaziale nr.3
„Gheorghe Lazăr”,copiii lucrea-
ză...  în seră. O construcție de 70
de mp, în care elevii au învăţat să
planteze şi să îngrijească lavanda
şi alte plante aromatice, dar mai
ales ce beneficii se pot obţine prin
cultivarea plantelor. „Nu numai
lavandă se găsește în sera noas-

tră, ci și flori de sezon, gherghine
trandafiri, cimbrișor, căpșuni și
roșii. În perioada următoare,
odată cu venirea primăverii, la-
vanda va înconjura sera pe ex-
terior, iar în interior vom avea
o frumoasă grădină de legume”
a declarat Laura Boamfă, mana-
gerul proiectului. În seră, elevii au
plantat şi alte flori pe care, la pri-
măvară, le vor muta în curtea şco-
lii. Munca în agricultură le-a plăcut
elevilor care s-au implicat încă de
la începutul proiectului. În total
participă peste 40 de elevi de di-
ferite vârste. Sera face parte din
programul „ESPRIT- Educaţie
în spirit practic, inovativ şi teh-
nic” și este  unul din cele 10 pro-
iecte finanţate de Fundaţia
Comunitară Braşov, prin Fondul
Ştiinţescu.                                  R.I.
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Ce vă place să aveți în
case de sărbători? Un brad
artificial sau unul natural?
Cei mai mulți brașoveni
spun că spiritul Crăciunu-
lui se simte doar cu un
brad natural. Cifrele însă,
îi contrazic. 

Potrivit Institutului Națio-
nal de Statistică, brazii arti-
ficiali s-au vândut, în ultimul
an, cu 35% mai bine.  În
2016, față de 2015, volumul
recoltat de rășinoase din pă-
durile județului a scăzut cu
aproape 30.000 de metri
cubi. 

Brașovul este pe locul
șapte la nivel național, în

ceea ce privește vânzarea
brazilor artificiali. În funcție
de gusturi, prețurile pentru
un astfel de accesoriu sunt
pe măsură. 

Un brad artificial cu fibră
optică poate ajunge și la
1.000 de lei. În schimb, bra-
zii naturali se vând, chiar în
preajma sărbătorilor, cu
prețuri cuprinse între 50 și
100 de lei. 

Peste 4 milioane de brazi
sunt tăiați anual în România,
fapt care dăunează grav
mediului înconjurător. Fon-
dul forestier al Brașovului
are peste 200.000 de hec-
tare.              Marian STOICA

Ce brad preferați, artificial sau natural ?

România, în primele cinci ţări din U.E. 
la consumul de antibiotice
România este fruntaşă în

Uniunea Europeană la con-
sumul de antibiotice. Se
află se în primele cinci ţări
alături de Franţa şi Grecia,
astfel ţara noastră are prin-
tre cele mai mari rate de re-
zistenţă a bacteriilor la
tratamente, se arată într-
un raport al Observatorului
Român de Sănătate.

„Consumul ridicat de an-
tibiotice a transformat Ro-

mânia într-una din ţările
europene cu cele mai mai
mari rate de rezistenţă a
bacteriilor la tratament. Re-
zistenţa la antibiotice a fost
catalogată în cadrul unei
reuniuni a ONU ca fiind «cel
mai mare şi urgent factor
de risc global care necesită
atenţie internaţională şi na-
ţională». România este sta-
tul din U.E. cu cel mai mare
procent de folosire a anti-
bioticelor fără prescripţie

medicală", reiese din rapor-
tul Observatorul Român de
Sănătate. Potrivit Centrul Eu-
ropean de Prevenire şi Con-
trol al Bolilor în ţara noastră
se consumă zilnic între 29 şi
36 de antibiotice la fiecare
1.000 de locuitori, iar în anul
2014, aceiaşi organizaţie a
atras atenţia că România se
află „în zona roşie” şi că mă-
surile depind în mare măsu-
ră de „voinţa politică”. 

A.C.

Mickey Mouse a împlinit 89 de ani
Șoricelul desenat de Walt

Disney în 1928, mascota com-
paniei Disney, a împlinit, pe 18
noiembrie, 89 de ani. Prima
apariție într-un film de
animație a peersonajului a fost
în „Steamboat Willie”. Mickey
Mouse, devenit de-a lungul
timpuli cel mai cunoscut
șoricel, a fost desenat de Walt
Disney în tren, în timp ce că-
lătorea de la New York spre
Los Angeles. Numele Mickey
l-a primit de la soția lui Walt
Disney, căreia i s-a părut mai
potrivit decât Mortimer, așa
cum voia Walt. În data de 7
martie 1932, Mickey Mouse a

primit premiul Oscar. În 1955,
Mickey Mouse a devenit mas-
cota studiourilor Disney şi la

scurt timp se inaugurează pri-
mul parc tematic creat de Walt
Disney în California.        A.C.


