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Angajați
trebuie să
semneze noi
contracte

Brașovenii
uitați de
Guvernul PSD

Minoră violată
după un flirt pe
Facebook 

La Consiliul Județean Brașov
a fost deschisă, la finele săptă-
mânii trecute, o carte de
condoleanțe în memoria Re-
gelui Mihai I. 

Cei care doresc să scrie un
gând pios în amintirea
Majestății Sale sau un mesaj
de condoleanțe pentru Casa
Regală a României pot veni la
sediul Consiliului Județean
Brașov, din Bulevardul Eroilor,
nr. 5(holul de la intrarea prin-
cipală), zilnic, între orele 8:00
– 18:00.  Cartea de condoleanțe
va rămâne deschisă timp de

40 de zile, iar apoi va fi trimisă
familiei Regale.  Primul care a
semnat a fost preşedintele

Consiliului Judeţean Braşov,
Adrian Veştea. 

Amelia VULCU

Carte de condoleanțe  în memoria
Regelui Mihai, deschisă la Brașov

Spital modern pentru copii,
manager de excepție

Transformă grimasele
copiilor, în fiecare secundă,
în zâmbete. Chiar dacă, în
multe cazuri, pentru că
sunt prea mici, nu pot să-i
spună ce simt, ce îi doare.

E și mai greu atunci, e ne-
voie de și mai multă price-
pere. Și o are. Și e sobru,
impunător și dedicat întru
totul fascinantei profesii
pentru care a optat. Una

dintre cele mai grele din
lume, cea de medic. Vor-
bim despre Liviu Muntean,
medic primar chirurgie și
ortopedie pediatrică, doc-
tor în științe medicale și 

manager al Spitalului Cli-
nic de Urgență pentru Copii
din Brașov. Are mii de
operații încununate de suc-
ces. Trece însă, aproape zil-
nic, prin momente cruciale

în sălile de operații, mo-
mente care fac diferența în-
tre viață și moarte. Dar când
zâmbetul copilului reapare,
când mama, tatăl, bunica și
bunicul îl strâng la piept, să-

nătos, cuvintele sunt de pri-
sos. Cum a început totul
pentru doctorul Liviu Mun-
tean, ce implică profesia de
medic și ce proiecte are în
derulare, aflați din pag. 3.

• Dotări de ultimă generație în saloane, cu bani de la Consiliul Județean Brașov
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Până pe 20 decembrie 2017,
toţi angajaţii trebuie să încheie
cu angajatorii lor noi contracte,
din cauza modificării din Codul
Fiscal prin care se face trans-
ferul contribuţiilor sociale de
la angajator la angajat, potrivit
economica.net. „În calitate de
angajatori, până în data de
20 decembrie 2017, trebuie
incheiată negocierea cu sa-
lariaţii privind transferul asi-
gurărilor sociale de la
angajatori la salariaţi, con-

form prevederilor din OUG
nr. 82/2017 pentru modifica-
rea unor acte normative”, se
arată într-o informare a con-
sultantului fiscal Adrian Benţa,
t r i m i s ă  r e d a c ţ i e i  e c o -
nomica.net. Consultantul fiscal
a explicat, pentru economic-
ca.net, ce trebuie făcut: 

„În esenţă, pașii de urmat
sunt:

a) iniţierea negocierii/con-
vocarea salariaţilor din ini-
ţiativa angajatorului;

b) desemnarea de către
salariati a unuia sau mai mul-
tora reprezentanţi pentru a
negocia cu angajatorul;

c) negocierea efectivă şi
consemnarea rezultatului
negocierii într-un document;

d) comunicarea către sa-
lariaţi a rezultatului nego-
cierii.

Amintim că, de la 1 ianuarie
2018, contribuţiile sociale vor

fi transferate de la angajator la
angajat şi vor fi de 25% pentru
pensii şi 10% pentru sănătate.
Impozitul pe venit scade şi el,
de la 16% la 10%, iar angaja-
torul va plăti doar contribuţia
asigurătorie pentru muncă, de
2,25%. Pentru ca, în urma aces-
tei măsuri, angajaţii să rămână
cu acelaşi nivel al salariului net,
angajatorul trebuie să crească
salariul brut. Amelia VULCU

Diferenţele salariale între an-
gajaţii din zona Bucureşti-Ilfov şi
cei din restul regiunilor României
se vor accentua în anii următori,
în termeni de sume nete, potrivit
ultimelor date ale Comisiei Na-
ţionale de Prognoză, organism în
subordinea Guvernului.

Un angajat din zona Bucureşti-
Ilfov primeşte, în medie, un salariu
net cu 36% peste media naţională,
în acest an, potrivit Proiecţiei prin-
cipalilor indicatori economico-so-
ciali în profil teritorial, până în 2021,
realizată de Comisia de Prognoză.
Astfel, câştigul salarial mediu net
lunar, este, în acest an, în Bucu-
reşti-Ilfov, de 3.215 lei, în timp ce
media naţională este de 2.355 de
lei. La polul opus, cele mai mici
salarii sunt în Moldova (regiunea

Nord-Est), cu o medie de 2.029
de lei net şi Sud Est, cu 1.970 de
lei lunar.Pentru acest an, diferenţa
dintre salariul mediu net din Bu-
cureşti şi salariul mediu la nivel
naţional este de 860 de lei.

Cele mai mici salarii vor fi tot în
Nord-Est (2.768 de lei) şi în Sud-
Est (2.628 de lei). Dacă în acest an
diferenţa dintre Bucureşti-Ilfov şi
Sud-Est este, în medie, de 1.245
de lei, la orizontul anului 2021, în
Bucureşti se va câştiga cu 1.830
de lei mai mult. Adică o diferenţă
mai mare cu 47% faţă de cea de
acum, ceea ce va face ca, probabil,
şi mai mulţi dintre cei apţi de mun-
că din această zonă să "emigreze"
spre joburilre mai bine plătite din
Bucureşti sau zonele limitrofe.                       

A.C.

Diferenţele salariale vor creşte 

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 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 BRAȘOVUL ACTUAL
23:00 Ştiri BRAȘOV TV
23:30 BRAȘOVUL ACTUAL

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

Angajaţii din România trebuie să
semneze noi contracte

19.000 de locuri de muncă
vacante la nivel național

Peste 19.000 de locuri de
muncă vacante sunt disponi-
bile, cele mai multe în Bucu-
reşti, Arad, Prahova şi Sibiu,
potrivit Agenţiei Naţionale pen-
tru Ocuparea Forţei de Muncă
(ANOFM). Cei mai mulţi anga-
jatori caută agenţi de securitate
şi muncitori necalificaţi în in-
dustria confecţiilor.

Potrivit ANOFM, în evidenţe
sunt înregistrate 19.198 locuri
de muncă, cele mai multe, res-
pectiv  3.964, în Bucureşti.

Peste o mie de locuri de

muncă sunt disponibile în ju-
deţele Arad – 1.969, Prahova
– 1.646 şi Sibiu – 1.154. Mai
sunt posturi diisponibile în Ti-
miş – 841, Iaşi – 677, Constanţa
– 653, Cluj – 608, Dolj – 492,
Galaţi – 469, Ilfov – 449, Argeş
– 444, Vâlcea – 392, Gorj – 361,
Harghita – 358, Braşov – 357,
Hunedoara – 303, Mureş – 300,
Maramureş – 280, Neamţ –
279, Brăila – 259, Bistriţa-Nă-
săud – 250, Satu Mare – 223,
Dâmboviţa - 224, Vaslui – 212,
Tulcea – 200                         A.C.
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Spital modern pentru copii,
manager de excepție

continuare din pag. 1
Mii de copii au primit o nouă

șansă la viață cu ajutorul lui.
Este cel mai bun medic spe-
cializat în chirurgie și ortopedie
pediatrică din Brașov. O spun
colegii, părinții micilor pacienți
pe care i-a tratat și nu numai.
Lucrează, de mai bine de 20
de ani, la Spitalului Clinic de
Urgență pentru Copii din
Brașov, iar de 4 ani este și ma-
nagerul unității medicale. Tre-
ce în fiecare zi prin momente
cruciale în sălile de operații,
momente care fac diferența
între viață și moarte. Nu se
plânge nici de greutăți, nici de
programul încărcat și nici de
neajunsurile din sistemul me-
dical. La muncă pierde
noțiunea timpului. „Am ab-
solvit facultatea în urmă cu

20 și ceva de ani, dar am știut
din ultimii ani de studenție,
mai exact din anul IV, când
am făcut disciplinele chirur-
gicale, direcția pe care o voi
urma. Mi-am dorit-o și am
știut că specializarea pe care
o voi urma, o specializare chi-
rurgicală. Am fost realmente
fascinat de acest domeniu”,
a explicat Liviu Muntean.

Trăiește motivat de bucuria
copiilor pe care-i vindecă.
Micuții reprezintă cea de-a
doua familie. De multe ori uită
să mai plece acasă. Garda cea
mai lungă a durat… 40 de ore!
„În jurul orei 7 sunt, în fiecare
zi, în spital. Niciodată nu plec
mai devreme de ora 15. Apoi,
până seara târziu, în cele mai
multe zile am consultații. În
spital, în momentul în care

vine un pacient, un copil bol-
nav, trebuie operat. Pleacă,
apoi, acasă. Sănătos! Personal,
mă încarc pozitiv odată cu fie-
care caz”, a mărturisit Liviu
Muntean. 

Mândru de spitalul pe care
îl conduce, medicul își dorește
să-l transforme într-un centru
medical de ultimă generație.
„Mai multe saloane au fost
modernizate încă de acum
doi ani. Fiecare are baie pro-
prie, paturi și mobilier noi,
există aer condiționat, feres-
tre tip termopan, jaluzele, to-
tul a fost reabilitat. Sunt con-
vins că nu sunt condiții mai
bune în niciun alt spital, dar
investițiile vor continua și
anul viitor. Din acest punct
de vedere suntem foarte
mulțumiți de fondurile pe
care ni le-a alocat Consiliul
Județean pentru lucrările de
reabilitare”, a adăugat Liviu
Muntean. Pentru a-și duce la
îndeplinire toate obiectivele,
medicul știe că nu poate să lu-
creze singur, că are nevoie de
o echipă puternică. „Lucrez
cu doctorul Muntean de foar-
te mulți ani. Îl caracterizez ca
fiind un om pragmatic, foarte

bine pregătit profesional,
care încearcă să acopere cât
mai mult atât în domeniul
profesional, cât și în cel ad-

ministrativ. Ceea ce contează
cel mai mult în colaborarea
noastră este corectitudinea.
Am trecut prin momente

foarte dificile, dar am reușit
să găsim soluții și să le rezol-
văm toate problemele,
printr-o comunicare foarte
bună”, a explicat directorul
medical al Spitalului Clinic de
Urgență pentru Copii din
Brașov, doctorul Marcel Al-
bean.  

Liviu Muntean este absol-
vent al Universității de Medi-
cină și Farmacie „Iuliu
Hațieganu” din Cluj-Napoca
și doctor în științe medicale.

BrașovTV.com

• Dotări de ultimă generație în saloane, cu bani de la Consiliul Județean Brașov

Centrul Cultural „Reduta” se va transforma
în „Casa lui Moș Crăciun”

Moș Crăciun îi așteaptă,
pe 22 și 23 decembrie, pe
cei mai mici locuitori ai
orașului, dar și pe părinții și
pe bunicii lor, să descopere
surprizele pregătite în „Casa
lui Moș Crăciun”. „Atelierele
Crăiesei Zăpezii”, „Carnava-
lul Spiridușilor”, „Poveștile

lui Moș Crăciun”, specta-
cole interactive de magie,
jocuri și distracție, sunt doar
câteva dintre surprizele pre-
gătite la Centrul Cultural
„Reduta”. Este singurul mo-
ment în care copiii pot sta
cât își doresc alături de cel
mai iubit personaj al iernii,

Moș Crăciun. Pe 23 decem-
brie, de la ora 11:00, copiii
vor avea parte de un spec-
tacol în premieră, „Gașca
lui Moș Crăciun”. Toți cei
mici visează să fie ajutoarele
moșului. Ei bine, de data
aceasta, chiar el lansează un
anunț: caută copii pentru a-
și forma „Gașca de colin-
dători”. Pe lista s-au înscris
Rudolph, Mița Crăciunița,
Spiriduș Ghiduș si Fulgișor.
Cu toții vor fi prezenți în cel
mai vesel și mai antrenant
spectacol pentru copii, dar
și pentru părinți și bunici. 

Atât cei mari, cât și cei
mici sunt invitați să cânte,
să danseze și să se amuze
într-un super show de di-
vertisment care îmbină in
mod plăcut teatrul cu mu-
zica și dansul. 

Biletele pentru ateliere și
carnaval se pot achiziționa
online, la adresa www.un-
parintemaibun.ro, iar pen-
tru spectacol, de la casa de
bilete a Centrului Cultural
„Reduta”. Răzvan IANCU &
Amelia VULCU

Pensiile a 2.000 de brașoveni vor fi majorate
Veste bună pentru 2.000

de vârstnici brașoveni care
s-au pensionat anticipat în
perioada ianuarie 2011 – iu-
lie 2016. Ei pot să primească,
de la începutul anului viitor,
mai mulți bani. Legea Pen-

siilor s-a modificat din luna
noiembrie. Astfel, penaliza-
rea pentru pensionarea an-
ticipată s-a redus de la 45%,
la 30%. 

Atenție, însă! Recalcularea
nu se va face automat, ci tre-

buie să depuneți cereri la
sediul Casei Județene de
Pensii.

Plata nu se va face însă,
retroactiv. În județul Brașov
sunt peste 140.000 de pen-
sionari. Marian STOICA

Polițistul Godină, la.... „mascați”

Poliţistul Marian Godină
nu mai lucrează la Serviciul
Rutier Braşov.

El a depus o solicitare de
transfer, în urmă cu câteva
săptămânii, de la Serviciul

Rutier la Serviciul de Acțiuni
Speciale al Inspectoratului
Județean de Poliție Brașov. 

Cererea a fost aprobată,
iar Marian Godină lucrează,
acum, la „mascați”. El a fost

văzut, în urmă cu câteva
zile, în misiune, în Piața Sfa-
tului, pentru asigurarea odi-
nii publice la spectacolul
aprinderii luminițelor bra-
dului de Crăciun.           B.T.



De cele mai multe ori,
doamnele care poartă
ochelari se confruntă cu
dificultatea realizării unui
machiaj care să fie con-
trastant cu ramele oche-
larilor, sau pur și simplu
renunță la a se machia. 

De fapt, o pereche de
ochelari poate fi un acceso-

riu la modă, mai ales dacă
este în armonie cu trăsătu-
rile feței. 

Femeile care poartă oche-
lari ar trebui să acorde o
atenție deosebită machia-
jului ochilor. Iată o serie de
sfaturi pentru ca  ochelarii
să nu vă afecteze înfățișarea.

Ochelarii pentru miopie
au ca dezavantaj efectul de
micșorare al ochilor. Prin ur-
mare, ar trebui evitat fardul
de pleoape închis sau con-
turul pleoapei. Alegeţi culori
luminoase și strălucitoare,
cum ar fi trandafiriu, lavan-
dă, bej, gri sau alb. Pentru a
obține un efect de ochi mari
și luminoși, puteţi aplica un
fard culoare mai deschisă la
colţul interior al ochiului şi
o nuanţă uşor mai închisă
la centrul pleoapei, iar spre
exterior o culoare progresiv
mai închisă. Aplicați rimel

din belşug pentru a crește
și mai mult dimensiunea
ochilor dvs.

Doamnele care suferă de
hipermetropie mare si care
poartă lentile pozitive sunt
familiarizate cu problema
ochilor măriţi în mod sub-
stanţial. Pentru a compensa
acest efect, se poate folosi
o tehnică de machiaj inteli-
gent. 

De exemplu, folosirea
unui fard de pleoape mat
de culori închise (maro, gri
sau nuanţe de verde) pentru
a obține o minimizare vi-
zuală a ochilor. 

Fardul de pleoape lichid

sau cel cu consistenţa cre-
moasă sunt produse reco-
mandate, comparativ cu
cele pudră, deoarece oche-
larii amplifică particulele far-
dului, în special în cazul

celor cu sclipici.
Machiajul trebuie aplicat

cu atenție, deoarece lenti-
lele vor accentua eventua-
lele greşeli. Asigurați-vă că
machiajul este  rezistent la

apă şi la transfer, pentru a
evita ştergerea machiajului
în zona inferioară a ramei şi
în zona perniţelor.

Lentilele de contact pot
fi întotdeauna o alternativă,
deoarece acestea vă oferă
o libertate absolută, nu doar
în cazul machiajului. 

Așadar, trebuie să fiți fru-
moase în orice situație. Vă
așteptăm la cabinetele
noastre pentru a vă oferi
soluția perfecta pentru ve-
derea dvs. și nu numai.

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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Chiar dacă purtăm ochelari... trebuie să fim frumoase

Câteva  dintre credințele
false care ne limitează dez-
voltarea, bucuria, evoluția,
creativitatea sunt: „după
bine urmează rău”, „după
râs urmează plâns”,„după
deal urmează vale”etc.

Așa că într-o zi fiind la un
curs și realizând cum mai

mulți cursanți se autolimi-
tează și nu îndrăznesc să se
bucure de ceea ce fac, nu în-
drăznesc, să manifeste crea-
tivitatea și tot ceea ce-și
doresc am conștientizat că
ceea ce îi împiedică sunt
aceste credințe false.

• Repetați această frază
Atunci le-am recomandat

să repete mereu ca și o
afirmație : După bine urmea-
ză foarte bine.

Vă recomand și dumnea-
voastră tuturor care vă este
frică să trăiți ușor frumos și
bine sau nu aveți curaj să vă
doriți ceva, să repetați aceas-
tă frază: după bine urmează
foarte bine, de cât mai multe

ori pe zi, minim 6 luni până
se implementează la nivel
cerebral și dispare energia
din acele credințe false pe
care le-am menținut, prin
atenția pe care le-am dat-o,
prin atitudinile și comporta-
mentele noastre limitative.

• Veți scăpa de autolimi-
tare

După ce această frază ajun-
ge o credință, veți scăpa de
autolimitarea prin care vă
manifestați viața și veți ex-
perimenta liberatea de ma-
nifestare a Sinelui divin,
liberatea de manifestare a
creativității, dezvoltarea pe
toate planurile și dimensiu-
nile vieții, libertatea de a fi

bucurie în manifestare ori-
când și oriunde, se va activa
starea de prezență în aici și
acum. Așa că, După bine ur-
mează foarte bine poate fi

poarta noastră spre bucuria
nelimitată, curajul nemărgi-
nit, creația magnifică și viața
trăită ușor, frumos și bine.
Spor la lucru cu voi. 

Din cunoaștere și iubire
pentru cunoaștere și iubire

Autor articol: Psiholog
Niculina Gheorghiță

Oana MAREȘ

Niculina Gheorghiţă
Psiholog Clinician Principal, 

doctorand în Psihologia
Dezvoltării, Trainer şi Formator

www. holisterapi.ro

„După bine urmează foarte bine!”



Tot mai puține ajutoare pentru încălzire
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În ultimii ani, tot mai
puțini brașoveni primesc
ajutoare pentru încălzire.
Din 2005 și până în prezent,
numărul beneficiarilor a
scăzut de aproape 50 de ori.
Asta pentru că veniturile
românilor au crescut și
mulți nu se mai încadrează
în cuantumul maxim impus
de lege. 

Pentru a primi ajutor de în-
călzire, un beneficiar nu tre-
buie să câștige mai mult de
615 lei lunar. Dacă acum 12
ani primeau ajutoare de în-
călzire aproape 38.000 de

brașoveni, în acest sezon sunt
doar 830 de beneficiari. Cei
mai mulți au centrale, 545. 
• Unde se depun

cererile?
Mai primesc bani de la Pri-

mărie 173 de persoane racor-
date la sistemul centralizat,
59 care se încălzesc prin in-
termediul sistemelor care
funcționează pe bază de
energie electrică și 34 cu aju-
torul celor cu lemne. 

Cererile se pot depune la
sediul Direcției de Servicii So-
ciale, situat pe strada Panse-
lelor. 

Potrivit reprezentanților

DSS Brașov, consumatorii vul-
nerabili care utilizează pentru
încălzirea locuinţei gaze na-
turale, energie electrică și
combustibili solizi sau petro-
lieri pot beneficia de ajutor
pentru încălzirea locuinţei, în
situaţia în care venitul net me-
diu lunar pe membru de fa-
milie este de până la 615 lei.

Formularele reprezentând
cererea şi declaraţia pe pro-
prie răspundere pentru acor-
darea ajutorului pentru
încălzirea locuinţei se pot ri-
dica de la sediul DSS Brașov,
strada Panselelor nr. 23, de
luni până vineri, între orele

8:00-16:00. De asemenea se
pot descărca şi de pe adresa:

www.brasovcity.ro, secțiunea
e - f u n c t i o n a r / s e r v i c i i

sociale/ajutoare de încălzire.
Marian STOICA

.com

Brașovul, printre destinațiile 
preferate de turiști

Brașovul s-a numărat prin-
tre destinațiile preferate ale
turiștilor care și-au petrecut
minivacanța de 1 decem-
brie în țară. Pentru prima
dată după Revoluție, româ-
nii au preferat să nu plece
în străinătate de Ziua
Națională.

Cei aproape 90.000 de
turiști care și-au petrecut con-

cediul de 4 zile în România au
cheltuit peste 9 milioane de
euro pentru cazare și masă.
Cel puțin asta reiese dintr-o
analiză a Federației Patrona-
telor din Turism. Brașovul s-a
numărat printre destinațiile
preferate ale turiștilor care și-
au petrecut minivacanța în
țară. Gradul de ocupare în ca-
zul celor 25.000 de locuri de
cazare din județul Brașov a

fost de aproape 90%. Turiștii
au cheltuit în județul nostru
peste două milioane de euro. 

Tarifele pentru minivacanța
de 1 Decembrie au fost cu-
prinse între 350 și 800 lei/per-
soană. Pentru prima dată în
ultimii 27 de ani, pachetele
de tip city break au fost mai
bine vândute în România, în
comparație cu orașele turistice
europene.  Marian STOICA

Au sosit dozele de vaccin antigripal
Brașovul a primit aproape

17 mii de doze de vaccin an-
tigripal pentru campania de
imunizare gratuită. Dozele vor
fi distribuite medicilor de fa-
milie, spitalelor şi centrelor de
plasament. Într-o primă fază,
în campania de vaccinare gra-
tuită a Ministerului Sănătăţii
vor fi vaccinate persoanele cu
risc ridicat de îmbolnăvire, mai
precis personalul medical,
persoanele cu vârste de peste
65 de ani, una dintre catego-
riile cele mai expuse virozelor
respiratorii, persoanele cu boli
cronice, copiii şi bătrânii insti-

tuţionalizaţi, dar și femeile gra-
vide. Braşovul a mai primit
851 de doze de vaccin anti-
gripal la sfârşitul lunii octom-
brie, distribuite în secţiile de
ATI, Neonatologie şi la Am-
bulanţă.  Dacă va mai exista
cerere, DSP-ul va mai solicita

o tranşă de vaccin antigripal.
În judeţul Braşov a fost rapor-
tat, săptămâna trecută, un sin-
gur caz de gripă. Este vorba
despre un adult depistat clinic,
pe baza simptomelor, care a
primit medicaţie pentru acasă. 

Răzvan IANCU

Târg plin cu bunătăți în Piața Sfatului

Ca în fiecare an, la început
de decembrie, Piața Sfatului
îmbracă haine de sărbătoare.  

Odată cu aprinderea
luminițelor de sărbătoare, în
Piața Sfatului s-a deschis și
târgul de Crăciun. 40 de
căsuțe pline cu produse spe-

cifice sezonului vă așteaptă
în centrul orașului. De la pro-
duse alimentare și până la
obiecte artizanale și vesti-
mentare, oferta este gene-
roasă. Târgul este deschis
zilnic, până la ora 20.00.
Brașovenii și turiștii pot cum-

păra de la aceste căsuțe o
gamă variată de preparate
din carne de porc (slănină, ju-
mări, caltaboș, cârnat), sucuri,
dulcețuri, diferite sortimente
de zacuscă - toate preparate
în casă, dar și cozonaci, prăji-
turi, ciocolată de casă, vin fiert,
ceai, cafea. Se găsesc căciuli
din blană, mănuși și șosete
tricotate, dar și o gamă variată
de decorațiuni pentru sărbă-
torile de iarnă. 

Foarte mulți brașoveni au
profitat de vremea bună din
ultimele zile și au mers să vi-
ziteze târgul de Crăciun, care
se va închide pe 14 ianuarie.       

Marian STOICA

Planuri mărețe la Opera Brașov
Numit în funcție în urmă

cu doar câteva săptămâni,
noul director al Operei
Brașov, Ovidiu Mezei, va con-
duce instituția în următorii
cinci ani. Și-a propus să trans-
forme Opera într-una dintre
cele mai apreciate instituții
de cultură atât la nivel
național, cât și internațional.
În ultimii zece ani, Opera a
avut doar conducere interi-
mară. Ovidiu Mezei este an-
gajat al Operei Brașov de 25

de ani. Este absolvent al Școlii
de Muzică din Sibiu, al Liceu-
lui de Muzică „George Enes-
cu” din București, dar și al
Facultăț i i  de Muzică  a
Universității „Transilvania”.
„Vrem ca Opera Brașov să
devină cea mai importantă
structură artistică pentru
promovarea Brașovului
atât în țară, cât și în străină-
tate. Ne dorim să atingem
acest obiectiv în primul rând
prin calitatea manifestărilor

artistice pe care Opera le va
propune în următorii cinci
ani”, a explicat Ovidiu Mezei.
Primăria Brașov a desemnat,
anul acesta, prin concurs, ma-
nageri și la Teatrul Arlechino,
la Filarmonică și la Teatrul
„Sică Alexandrescu”.    M.S.
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Județul Brașov este grav
prejudiciat de Guvernul PSD.
Proiectul de buget pentru
anul 2018 poate duce
Brașovul într-o criză fără pre-
cedent. Guvernul PSD a tăiat
cu aproape 40% alocația bu-
getară pentru județul nostru. 

În acest context, mai multe
proiecte de importanță capitală
ar putea fi blocate. Practic, anul
viitor, Brașovul va primi mai
puțini bani ca niciodată. Dimi-
nuarea este una catastrofală
pentru economia județului și
se ridică la 65 de milioane de
lei. Dacă pentru anul în curs
județul Brașov a primit aproxi-
mativ 170 de milioane de lei,
propunerea bugetară pe 2018

este de doar 105 milioane de
lei. „Sunt de atâția ani în
administrație și așa ceva nu
am mai văzut. Este fără pre-
cedent, de neacceptat, modul
în care PSDragnea s-a gândit
la brașoveni. Sunt proiecte în-
cepute, care au nevoie de
cofinanțare de la bugetul de
stat. Cu această sumă, pur și
simplu ridicolă, ne vom afla în
imposibilitatea de a continua
investițiile în infrastructură,
investiții foarte importante.
Vom fi nevoiți, totuși, să găsim
soluții, însă va trebui să alocăm
fonduri mult mai mari din bu-
getul Consiliului Județean. Am
trimis o adresă tuturor parla-
mentarilor de Brașov, prin care
le-am prezentat, din nou, pro-

iectele Brașovului care au ne-
voie urgentă de finanțare. Sper
ca aceștia să ne ajute să pri-
mim mai mulți bani de la Gu-
vern”, a declarat președintele
Consiliului Județean, Adrian
Veștea. Guvernul forțează, prac-
tic, prin această decizie,
autoritățile locale să majoreze
taxele și impozitele locale pen-
tru a face rost de sumele nece-
sare unor investiții capitale.
Președintele Consiliului
Județean, Adrian Veștea, spune
că va face tot posibilul să-i con-
vingă pe guvernanți să aloce
mai mulți bani Brașovului. Cre-
de, însă, că nu va avea succes.
Veștea susține că i-a anunțat,
deja, pe primari „să strângă
cureaua”. Marian STOICA

Brașovenii uitați de Guvernul PSD

Vechiul Pasaj Fartec intră
în conservare pe termen
nelimitat. Din cauza pro-
blemelor descoperite la
structura de rezistență,
constructorul a luat decizia
să închidă șantierul și să
renunțe la contractul de
reabilitare. Termenul inițial
de finalizare a lucrărilor era
septembrie 2017.

S-a lucrat, anul acesta, foar-
te puţin la reabilitarea pasa-
j u l u i  d i n  c a u z a  u n o r
probleme de ordin tehnic.
Mai exact, unele degradări
descoperite la grinzi, care nu
au fost incluse în proiectul
tehnic. Din acest motiv, con-

structorul a ajuns la concluzia
că nu poate continua proiec-
tul. „Pe perioada în care lu-
crările sunt în conservare se
vor face expertizele necesa-
re. Astfel, din primăvară, de

când se va mai încălzi, pot
să înceapă lucrările de con-
solidare”, a explicat Sorin
Toarcea, purtătorul de cuvânt
al Primăriei Brașov. Edilii au
semnat deja contractul de
expertiză. Acesta ar trebui să
fie definitivat până în luna fe-
bruarie. 

Abia atunci se va putea re-
lua procedura de selecţie a
unui nou constructor. În pre-
zent, traficul rutier se desfă-
şoară pe câte o bandă pe
sens, pe noul pasaj. S-au de-
finitivat până acum doar 40%
din lucrări. S-au consolidat
pilonii pasajului, una dintre
margini, dar s-a decopertat
și suprastructura podului.

Răzvan IANCU

Pasajul Fartec intră în conservare Hotel închis din lipsă de personal
specializat

Lipsa forței de muncă închi-
de restaurantele și unitățile de
cazare din Brașov. Un hotel
din orașul de la poalele Tâm-
pei se transformă în bloc de
locuințe, după ce proprietarul
nu a mai găsit personal califi-
cat. Deja blocul este scos la
vânzare și va avea 38 de apar-
tamente de două și trei came-
re, dar și un penthouse de 200
de metri pătrați utili. Recom-
partimentarea hotelului va fi
finalizată în luna martie a anu-
lui viitor. „Nu avem cu cine
lucra, eu singur nu mai pot
face față cerințelor de pe
piață. De foarte mult timp
nu mai găsesc personal ca-

lificat și tocmai din acest mo-
tiv am luat decizia să
renunț”, a declarat Costel
Șerban (foto ), hotelier. 

Complexul din Brașov a fost

deschis în anul 1996 și a
funcționat până în 2010. În to-
tal, hotelul de pe strada
Carpaților avea opt săli de eve-
nimente, plus spațiile adminis-
trative. Aceeași soartă o va avea
și hotelul lui Costel Șerban din
Tărlungeni. Locația va fi trans-
formată într-un complex
rezidențial cu 160 de aparta-
mente. Șerban este nevoit sa
renunțe la domeniul hotelier
din cauza lipsei de personal.
Reprezentanții Agenției
Județene pentru Ocuparea
Forței de muncă recunosc că
deficitul de personal din acest
domeniu este o mare proble-
mă, dar vina le aparține si an-
gajatorilor care nu oferă salarii
pe măsură. „Problema cea
mai mare este aceea că an-
gajatorii nu prea au înțeles
că oamenii trebuie plătiți. În

străinătate, un bucătar de
exemplu, este plătit cu un sa-
lariu cât al unui medic. Atunci

când oamenii vor fi apreciați,
probabil că nu va mai exista
această problemă”, a declarat
Liliana Dragomir, director exe-
cutiv al A.J.O.F.M. În județul
Brasov sunt peste 9 mii de per-
soane în căutare de locuri de
muncă. Și așa, unele unități ho-
teliere ajung să fie închise din
cauza lipsei de personal sau să
importe forță de muncă din
Thailanda ori Sri Lanka.    R.I.



județ2017
.com

7

Sănătatea este pe primul
loc în topul preocupărilor
municipalității săcelene. Încă
din campania electorală, ac-
tualul primar al municipiului,
Virgil Popa, a promis că va
deschide Spitalul Municipal,
închis din anul 2011, și că va
acorda o importanță majoră
sănătății. 

După ce spitalul a fost des-
chis, iar din luna decembrie a
început să primească și fon-
duri de la Casa Județeană de
Asigurări de Sănătate, a venit
și rândul policlinicii. Astfel, în
luna noiembrie s-au finalizat
lucrările de modernizare a
spațiilor din interiorul unității
sanitare.  S-au făcut reparații

și zugrăveli, s-a montat covor
PVC Tarkett sanitizat pe holuri
și pe scări, s-au reabilitat și mo-
dernizat cele 8 grupuri sanitare
din clădire, s-a realizat tâm-
plărie termopan atât pentru
separarea circuitelor sanitare,
cât și pentru grupurile sanitare,
s-au montat lămpi de iluminat
și sisteme de monitorizare vi-
deo cu descărcare în avizier
într-o primă fază, iar apoi și la
Poliția Locală, dar au fost mo-
dernizate și cele trei intrări,
prin placare cu granit diaman-
tizat. 

Valoarea totală a investiției
este de 232.000 de lei. 75%
din sumă a fost asigurată de
Primărie, iar 25% de cabinetele
private.   B.T.

Patinoar în aer liber, în premieră, la Săcele

Patinoarul din cartierul să-
celean Ștefan cel Mare, am-
plasat în fața sălii de sport a
municipalității, a fost inaugu-
rat pe 5 decembrie. Este des-

chis  de luni până duminică,
seriile fiind programate de la
orele 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00 și 20.00. Durata
unei serii este de o oră și trei-

zeci de minute. Pauzele dintre
serii sunt destinate întreținerii
gheții. 

Prețul unui bilet de intrare
este de 5 lei, iar închirierea
unei perechi de patine costă
tot 5 lei atât pentru adulți, cât
și pentru copii. Patinele se în-
chiriază din centrul special
amenajat chiar lângă pati-
noar. Peste 150 de perechi de
patine, de diferite mărimi,
sunt la dispoziția doritorilor. 

Patinoarul va fi deschis
până la începutul lunii martie.  

B.T.

Drumul dintre Brașov și Cristian, 
un real pericol pentru șoferi

Deși a fost asfaltat de cu-
rând, iar lucrările au durat
aproape jumătate de an,
Drumul Național 73,pe o
porțiune dintre Brașov și
Cristian, continuă să dea
mari bătăi de cap șoferilor
care trec prin zonă. 

Mai mult, pe unele porțiuni
de drum, viața participanților
la trafic este pusă în pericol.
Asta din cauză că la doar
câțiva centimetri de carosabil
pâmântul se surpă, iar dife-

rența de nivel este foarte
mare. De vină este construc-
torul, obligat prin contract să
asigure cele mai bune condiții
de trafic, în primul rând pe
cele legate de siguranța
circulației. Conducerea
Direcției  Regionale de Dru-
muri și Poduri Brașov, care
administrează drumul, spune
că porțiunea cu probleme ar
trebui reparată de construc-
tor. „În data de 17 noiembrie
a fost convocat constructo-
rul la sediul D.R.D.P. și i s-a

pus în vedere ce măsuri să
ia pentru a asigura drumul
pe timp de iarnă. Acesta s-a
angajat ca până în data de
8 decembrie toate condițiile
să fie îndeplinite”, a explicat
Adriana Nicula, șefa Direcției
Regionale de Drumuri și Po-
duri Brașov. Așadar, conform
contractului, drumul trebuia
reparat până săptămâna tre-
cută! Cine ar fi trebuit să efec-
tueze lucrările? Este vorba
despre reprezentanții celor
două firme asociate, AZVI și
STRACO. Am încercat să îi
contactăm, în repetate rân-
duri, pe oficialii celor două
societăți, pentru puncte de
vedere, însă fără succes.
Porțiunea asfaltată aparține
Companiei Naționale de Ad-
ministrare a Infrastructurii Ru-
tiere și are o lungime de
aproape 3 kilometri. Zilnic, pe
acest drum circulă aproape
10.000 de mașini.           M. S.

Policlinică modernă la Săcele

Brazii cumpărați direct din pepinieră
Brașovenii își pot alege po-

mii pentru Crăciun direct din
pepinieră. Preţul unui brad scos
la vânzare de reprezentanții
Regiei Pădurilor Kronstadt nu
va depăşi 50 de lei. Cei mai
mulți pomi vor fi vânduţi direct
din pepinieră, iar în pieţele din
Braşov vor ajunge doar brazii
confiscați. Regia Publică a Pă-
durilor Kronstadt va scoate la

vânzare, după data de 15 de-
cembrie, brazii pentru Crăciun.
Persoanele interesate vor pu-
tea să-și aleagă un brad direct
din pepiniera de la Brădet. În-
ainte de a ajunge la pepinieră
însă, cumpărătorul trebui să
treacă pe la sediul Regiei Kron-
stadt și să achite contravaloa-
rea  bradului .  Pădurar i i
braşoveni îşi propun să vândă,

în acest an, între 100 şi 150 de
pomi de Crăciun în acest an.
Brazi se vor vinde şi în cele 5
pieţe. Pentru ocuparea locuri-
lor disponibile de către comer-
cianţi, Serviciul de Administrare
Pieţe a lansat o licitaţie, care
se va definitiva în data de 14
decembrie, după care va înce-
pe comercializarea în spaţiile
special amenajate în piețe. R.I.

Taximetriștii vor să mărească tarifele 

Taximetriștii brașoveni vor
să mărească tarifele chiar în-
aintea sărbătorilor de iarnă.
În prezent, preţurile practi-
cate de taximetriştii din Bra-
şov sunt printre cele mai mici
din România. „Să-l facă  2,5
lei, cum e la Sibiu. Să stabi-
lească și un tarif pentru ex-
terior, pentru că la Brașov
nu există. E justificată mă-

rirea asta, mai ales acum,
când s-au scumpit toate”,
ne-a declarat unul dintre
taximetriștii brașoveni. Unele
firme de taximetrie au depus
la Primăria Braşov notificări
cu privire la majorarea tari-
felor. „Atât timp cât se
mențin în tariful aprobat de
Consiliul Local, de maxi-
mum 2,2 lei pe kilometru pe

timp de zi, este decizia lor.
Trebuie să o argumenteze
însă, ținând cont și de cos-
turile pe care le au pentru
mașini”, a declarat Sorin
Toarcea, purtătorul de cuvânt
al Primăriei Brașov. 

Potrivit reprezentanților
municipalității, preţurile pro-
puse de taximetrişti sunt de
1,99 lei/km pentru cursele
efectuate în cursul zilei şi de
2,3 lei/km pentru cele efec-
tuate noaptea. Tarifele ma-
x i m a l e ,  a p r o b a t e  p r i n
Hotărâre de Consiliu Local,
pot ajunge la 2,2 lei/km pe
timp de zi şi 3,3 lei/km pe
timp de noapte.                  R.I.



GARSONIERE
⚫ Vând garsonieră confort 1, Bar-
tolomeu str. Spicului lângă Billa
Avantgarden semidecomandată,
spaţioasă 35 mp, cu toate îmbună-
tăţirile gresie, faianţă, parchet, ter-
mopan, centrală termică proprie,
situată la parter/4, însorită, preţ
26.500 euro negociabil. Telefon:
0731.833.260
APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând un apartament în zona Spita-
lului Judeţean,două camere structură
decomandată, suprafaţă utilă 45 mp, si-
tuat la etajul 4. Apartamentul este renovat
complet, inclusiv instalaţiile electrice,
dispune de centrală termică, geamuri
termopan, parchet, gresie, faianţă. Se
vinde mobilat utilat dacă se doreşte, mo-
bila fiind modernă, preţul este 49.900
euro negociabil. Telefon: 0731.833.260

⚫ Vând apartament cu 2 camere con-
fort 1, decomandat, în zona Cen-
trală, Sala "Patria", la două minute
de viitorul Mall AFI Palace. Apar-
tamentul necesită renovare, dispune
doar de uşă metalică şi geamuri ter-
mopan şi are o suprafaţă de 55 mp.
Apartamentul este situat pe mijloc,
este călduros, situat la etajul 4/4. Preţ
45.000 euro negociabil. Telefon:
0731.833.260 
APARTAMENTE 4  CAMERE
⚫ De vânzare apartament cu 4 ca-
mere, două băi, bucătărie, hol în “
L”, debara, cămară, balcon închis
în cornier; cu o suprafaţă de 80 mp;
structură decomandată; situat la
etajul 4 din 4; cartierul Craiter.
Ca şi îmbunătăţiri apartamentul
are: centrală termică proprie, ter-

mopan, gresie, faianţă, parchet cla-
sic. 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.
Telefon: 0731.833.260 
CASE
⚫Vilă în Sânpetru zonă foarte, foar-
te frumoasă cu teren de 200 mp con-
strucţie nouă cu toate utilităţile,
compusă din: living, trei dormitoare,
trei băi, trei terase, la mansardă se pot
amenaja la cerere încă două dormi-
toare şi un dressing. Preţul 75.000
euro uşor negociabil. Pentru mai mul-
te detalii: Telefon: 0787.719.344 
⚫De vânzare casă săsească situată în
comuna Hărman apropierea Cen-
trului, 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, centrală termică pe lemne
şi pe gaz, canalizare. Spaţiul locuibil
se poate extinde şi în spaţiile anexe ,
iar podul este mare şi sănătos se poate
mansarda, preţul 98.000 euro nego-
ciabil. Pentru mai multe informaţii
telefon: 0787.719.344 

⚫ Vânzare casă în Stupini zonă
bună, cu teren generos în suprafaţă
de 22.000 mp şi front stradal de 46
mp, construcţie 2001, compusă din
4 camere cu 2 băi, bucătărie, terasă
şi garaj, oferind numeroase facilităţi
atât pentru locuit cât şi pentru o afa-
cere, datorită suprafeţei de teren cu
front la şosea asfaltată inclusiv toate
utilităţile necesare, Preţ 120.000 euro
negociabil. 
Telefon: 0787.719.344 

⚫ De vânzare casă cu 3 camere baie,
bucătărie în zona Griviţei - Mihai Vi-
teazul în suprafaţă de 70 mp utili cu
toate îmbunătăţirile gresie, faianţă, par-
chet, termopan integral, parchet, cen-

trală termică, izolată la exterior, sunt
păstrate şi sobele de teracotă. Curtea
de 100 mp, este în cotă parte cu încă
o familie. Preţul cerut este 60.000 euro
negociabil. Mai multe detalii la telefon:
0731.833.260
⚫ Vând casă individuală în Ghimbav,
zona Poliţiei, construcţie renovată re-
cent, compartimentată astfel: la parter:
2 dormitoare, living, bucătărie, baie,

bucătărie de vară; la mansardă sunt
2 încăperi şi o baie. Construcţia dis-
pune de următoarele dotări: centrală
pe gaz, termopan, casa este reabi-

litată termic, având toate utilităţile.
Preţul este de 90.000 euro, iar pentru
detalii suplimentare sunaţi la telefon:
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

✄

BGG 
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
telefon: 0768.186.599
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INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
BIROUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

CAMPANIE  DE  PREVENIRE A FURTURILOR DIN LOCUINŢE „HOȚII SUNT CREATIVI, FII PREVENTIV!”
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Braşov, prin
Biroul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii şi
Poliţia de Proximitate, continuă campania de
prevenire a furturilor din locuinţe – „Hoții sunt
creativi, fii preventiv!”, în baza prevederilor pro-
tocolului de colaborare încheiat între I.G.P.R. şi
Groupama Asigurări pe perioada august-decem-
brie 2017.  Această campanie se înscrie ca prio-
ritatea naţională – „Prevenirea infracţiunilor contra
patrimoniului” şi abordează o categorie de in-
fracţiuni care are o pondere însemnată în volumul
faptelor penale de acest tip.    Poliţiştii Biroului de
Analiză şi Prevenire a Criminalităţii şi cei de pro-
ximitate din cadrul  Inspectoratului de Poliție a
Județului Braşov au desfăşurat şi în luna noiembrie
2017  activităţi în cadrul campaniei. Astfel, au fost
organizate acțiuni de distribuire materiale în zo-
nele cu risc criminogen și întâlniri cu membrii
asociaţiilor de proprietari de pe raza municipiului
Braşov și municipiului Săcele. 

La întâlnirile cu asociațiilor de proprietari au fost
prezentate informaţii referitoare la modalităţile
utilizate de infractori pentru a comite furturi din

locuinţe, precum şi recomandări preventive pen-
tru a nu deveni victimele unor astfel de infracţiuni.
Astfel, în scopul prevenirii furturilor din locuinţă,
Poliţia vă recomandă:

• Acordaţi atenţie căilor de acces în locuinţa
dumneavoastră: uşa de la intrare, ferestrele, bal-
conul sau terasa, garajele şi subsolurile care co-
munică cu locuinţa.

•Montaţi sisteme de alarmă și încuietori sigure
la intrarea în beciuri sau anexe.

• Protejaţi ferestrele cu grilaje metalice dacă
locuiţi în apartamente situate la parter sau în
case.

•Când părăsiţi domiciliul, verificaţi dacă aţi
închis bine uşile şi ferestrele, inclusiv ușa de la
balcon.

•Nu uitaţi nicio fereastră întredeschisă  şi, chiar
dacă  vă  aflaţi în locuinţă, încuiaţi uşa de la  in-
trare.

• Nu lăsaţi cheia sub ştergătorul de la uşă, în
ghiveciul cu flori, în poştă, sus pe tocul uşii etc.

•Nu lăsaţi mesaje în uşă sau pe robotul telefonic,
care să certifice absenţa dumneavoastră.

• Nu ezitaţi să întrebaţi persoanele străine pe
care le sesizaţi în bloc pe cine caută - astfel de
întrebări descurajează posibilii infractori, reţineţi
semnalmentele persoanelor suspecte pe care
le întâlniţi sau care pun întrebări despre vecinii
dumneavoastră.

• Nu furnizaţi informaţii despre vecinii dum-
neavoastră şi nu primiţi în casă persoane necu-
noscute care pretind că reprezintă diverse
instituţii sau oferă diverse servicii, mai ales dacă
nu se pot legitima. 

• Evitaţi depozitarea la vedere, pe balcon, în
faţa uşii de acces, a ambalajelor obiectelor de
valoare pe care le-aţi achiziţionat. 

•Schimbaţi de urgenţă sistemele de siguranţă
ale locuinţei dacă v-au dispărut cheile şi actele
de identitate. Hoții sunt inventivi și pot trans-
forma orice vulnerabilitate într-o ocazie de a da
următoarea lovitură. Nu le lăsati nicio portiță
deschisă!



⚫ Particular execul zugră-
veli, reparații, izolație case,
parchet, faianță, gresie,

electrice și sanitare.
Telefon: 0721468578
(27.11)

⚫  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; 0758.107.102. Ne
găsiți pe Str. Aurel Vlaicu nr. 4
(colț cu Bd. Griviței) în curte cu
magazinul “Bazar”  **Încărcăm
cu FREON instalațiile auto de
climatizare.

⚫ La Magazinul BAZAR este
LUNA CADOURILOR!!!

Cumperi un produs electrocas-
nic MAŞINĂ de spălat, COM-
BINĂ sau LADĂ frigorifică
RETUR sau SECOND HAND
import Germania şi primeşti CA-
DOU o CAFETIERĂ sau
CANĂ FIERBĂTOR. Ne găsiţi
pe str. Aurel Vlaicu nr. 4, Braşov
(intersecţia cu Griviţei, lângă Sy-
nevo). Am primit MARFĂ
NOUĂ, vă aşteptăm cu o dive-
ritate mare de produse!!!

,,S.D.E.E. Transilvania Sud S.A.
.-SUCURSALA BRASOV prin
S.C.ELECTROCONSTRUC-
TIA ELECON S.A.,titularul al
proiectului,,Modernizare(Recon-
ductorare,securizare/sistematizare
bransamente) retele edilitare in
mun.Brasov:str.Tampei,str.Teme-
liei,str.Calcarului,str.Doinei-Car-
tier Racadau’’, anunta publicul
interesat asupra luarii deciziei etapei
de incadrare de continuare a pro-
cedurii privind emiterea aprobarii
de dezvoltare a proiectului, de catre
APM Brasov, in cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asupra me-
diului si de evaluare adecvata,pentru
proiectul ,,Modernizare(Reconduc-
torare,securizare/sistematizare
bransamente)retele edilitare in
mun.Brasov:str.Tampei, str.Teme-
liei,str.Calcarului,str.Doinei

-Cartier Racadau,propus a fi am-
plasat in localitatea Brasov,cartier
Racadau,jud.Brasov,propus a fi
amplasat in mun. Brasov: str. Tam-
pei, str. Temeliei, str. Calcarului,
str. Doinei-Cartier Racadau. Pro-
iectul deciziei de incadrare si mo-
tivele care o fundamenteaza pot fi
consultate la sediul APM Brasov,
str. Politehnicii,nr. 3, in zilele de
luni -joi ,intre orele 08:00-16:30 si
vineri, intre orele 08:00 - 14:00,pre-
cum si la urmatoarea adresa de in-
ternet http://apmbv.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta co-
mentarii/observatii la proiectul de-
ciziei de incadrare in termen de 5
zile de la data publicarii prezentului
anunt.’’.

⚫ SC MARINCO DEVELOP-
MENT & INVEST SRL
J08/940/2017 - Anunță pierde-
rea certificatului constatator
Nr.  25531/24.04.2017 
Se declară nul!
⚫ Vând convenabil: căruț de import
pentru copil mic, în bună stare, si-
fonier 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. „Pri-
mul 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)

Servicii

Brașov 
Beauty Lounge 

Mediu

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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O nouă tragedie, săptă-
mâna trecută, pe o trecere
pentru pietoni de pe Calea
București. Un bărbat de 73
de ani a murit după ce a
fost lovit de o mașină. 

Potrivit martorilor, șoferul
conducea cu viteză mare.

„Zebra” din zonă este cunos-
cută drept una cu probleme.
În ultimii doi ani, o femeie și
o adolescentă de 16 ani au
murit în urma unor acciden-
te rutiere care au avut loc pe
aceeași trecere pentru pie-
toni. 

Săptămâna trecută, im-

pactul a fost atât de violent,
încât victima a fost proiec-
tată la 30 de metri de locul
accidentului. 

Polițiștii au deschis o an-
chetă, iar șoferul implicat s-
a ales cu dosar penal pentru
ucidere din culpă. „Un băr-
bat de 54 de ani care con-
ducea un autoturism pe
Calea București, la trecerea
pentru pietoni de la inter-
secția cu strada Soarelui nu
a acordat prioritate de tre-
cere unui bărbat de 73 de
ani”, a explicat agentul șef
adjunct Gabriela Dinu de la
Inspectoratul Județean de
Poliție din Brașov. La fața lo-

cului a ajuns, la scurt timp
după producerea acciden-

tului, un echipaj de Terapie
Intensivă, însă medicii nu i-

au mai putut salva viața vic-
timei.        Marian STOICA

Bătrân de 73 de ani, omorât pe o trecere pentru pietoni

.com

Minoră din județul Brașov, violată
după un flirt pe Facebook

Clipe de groază, în centrul
Bucureștiului, pentru o mi-
noră de 16 ani din comuna
Ormeniș. Fata locuia cu bu-
nica și cu o verișoară, mama
fiind plecată la muncă în
străinătate. În urmă cu câte-
va săptămâni, copila a intrat
în dialog, prin intermediul
unei rețele de socializare, cu
un tânăr din București. După
câteva zile, acesta a decis să
vină la Brașov, să o cunoască
personal pe fata de 16 ani,
în condițiile unei relații mai
vechi de prietenie cu ve-
rișoara acesteia, o tânără de
18 ani. 

În locuința minorei din
Ormeniș, bucureșteanul a
asistat la o ceartă între co-
pilă și bunica ei, moment
prielnic pentru a-i propune
fetei să-l însoțească în Ca-

pitală. Bărbatul a părăsit
județul Brașov, iar minora,
încurajată de verișoara ei, a
acceptat propunerea. După
câteva zile, bărbatul a trimis
la Brașov un șofer, cu o
mașină de lux, pentru a le
duce pe cele două fete în
București. Ajunse în locuința
inculpatului, pentru minora
de 16 ani a început calvarul.
„Bărbatul i-a propus fetei
să întrețină relații sexuale,
dar aceasta a refuzat. A lo-
vit-o cu pumnul, a ame-
nințat-o cu un cuțit de
bucătărie, pe care l-a pus
sub pernă, și a constrâns-
o să întrețină relații sexua-
le cu el. Ulterior, i-a scos
cartela din telefon pentru
a-i anula, practic, orice le-
gătură cu exteriorul și a
continuat să întrețină

relații sexuale cu fata. În
acest timp, mama minorei
s-a întors în țară, anunțată
de bunică, și a încercat să-
și găsească fata. Femeia
a primit mesaje telefonice
prin care bucureșteanul îi
cerea suma de 200 de lei,
dacă mai vrea să-și vadă
fata”, a explicat, în exclu-
sivitate pentru BrașovTV,
prim-procurorul Parchetu-
lui de pe lângă Tribunalul
pentru Minori și Familie din
Brașov, Daniel-George Dan-
că. 

Îngrozită, mama i-a cerut
ajutorul unei prietene din
București. Aceasta din urmă
s-a întâlnit cu inculpatul
care i-a cerut și ei bani. Fe-
meia nu a cedat presiunilor
și a reușit să o ia pe minoră
și să o trimită la Brașov.

Polițiștii și procurorii au
intrat pe fir, iar principalul
suspect a fost reținut și ares-
tat, pentru 30 de zile, sub
acuzațiile de viol și șantaj,
cu respectarea prezumției
de nevinovăție, dar a con-
testat decizia de a se emite
mandat. 

Până să fie prins, susțin
surse judiciare, bărbatul i-
ar fi spus fetei, în mai multe
rânduri: „Aș fi putut să
câștig mulți bani cu tine,
dar…”.

Amelia VULCU

Cine sunt norocoșii cu mai multe
zile libere?

Angajatorii vor fi obligați
să acorde zilele libere ale
salariaților de alte religii în
orice alte zile în afară de săr-
bătorile legale sau zilele de
concediu de odihnă.

Prevederea figurează într-
un proiect de act normativ
care se apropie de votul de-
cisiv în Parlament. Modifi-
carea ar urma să fie făcută
deoarece unele firme lip-
sesc salariații de alte religii
de liberele la care au drep-
tul. În cazul salariaților de
alte religii, angajatorii vor fi
obligați să le dea zile libere
acestora în afara sărbătorilor
legale și a concediului anual
de odihnă, pentru a se evita
abuzurile.

„Zilele libere stabilite (...)
pentru persoanele apar-
ținând cultelor religioase

legale, altele decât cele
creștine, se acordă de către
angajator în alte zile decât
zilele de sărbătoare legală
stabilite potrivit legii sau
de concediu de odihnă
anual”, se stipulează în mo-
dificările propuse la Codul
Muncii.

Codul muncii stabilește,

în prezent, că, pentru sa-
lariații de alte religii decât
cele creștine, angajatorii tre-
buie să acorde anual două
zile libere pentru fiecare din-
tre cele trei sărbători reli-
gioase anuale (declarate
astfel de cultele religioase
legale, în afară de cele
creștine).                          A.V.

7 candidați pe loc, la școlile de poliție

Peste 12.000 de candidați
s-au înscris la concursul de

admitere pe care școlile de
poliție îl organizează în ia-
nuarie 2018.

Până pe 5 decembrie, ter-
menul limită, pentru cele
1600 de locuri la școlile de
agenți de poliție s-au înscris
12.077 de candidați: 10.404
pentru 1.300 de locuri de la
Şcoala de Agenţi de Poliţie
„Vasile Lascăr” din Câm-
pina și 1.673 de candidați

pentru cele 300 de locuri
de la Şcoala de Agenţi de
Poliţie „Septimiu Mure-
şan” din Cluj-Napoca.

Candidaț i i  susț in ,  în
această perioadă, testarea
psihologică, iar în intervalul
13 – 21 ianuarie 2018, se va
organiza concursul de ad-
mitere.

Durata studiilor este de
un an.                               A.V.

Atenționare MAE pentru românii care vor călători în Istanbul în aceste zile 
Ministerul Afacerilor Externe

(MAE) informează cetăţenii
români care se află, tranzitează
sau doresc să călătorească în
Istanbul (Turcia) că, în contex-
tul anunţului preşedintelui
SUA de a recunoaşte Ierusa-
limul drept capitală a Israelului,
se preconizează a avea loc
manifestaţii publice în Istanbul

în proximitatea Consulatului
General al SUA şi în districtul
Fatih, în zona moscheilor im-
portante din centrul istoric al
oraşului. Potrivit unui comu-
nicat al MAE, Consulatul Ge-
neral al României recomandă
cetăţenilor români care călă-
toresc în Istanbul începând
cu vineri să manifeste pruden-

ţă pe fondul posibilităţii apa-
riţiei de manifestaţii, să se de-
limiteze de orice acţiune de
acest fel şi să îşi programeze
călătoria ţinând cont de even-
tualele blocaje rutiere. Cetă-
ţenii români afectaţi de
situaţie pot solicita asistenţă
consulară la numerele de te-
lefon ale Consulatului General

al României la Istanbul:
+ 9 0 2 1 2 3 5 8 3 5 4 1 ,
+ 9 0 2 1 2 3 5 8 0 5 1 6  ş i
+902123583537, apelurile
fiind redirecţionate către Cen-
trul de Contact şi Suport al
Cetăţenilor Români din Stră-
inătate (CCSCRS) şi preluate
de către operatorii Call Center
în regim de permanenţă. A.C.
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Berbec (21.03 -19.04)
• Iubire: nimic nu este mai bun
decât un exercițiu în aer liber, când
vine vorba să le-o ia inima razna
datorită iubirii.
• Sănătate: s-ar putea confrunta
cu dureri de cap 
• Bani: realizează că deocamdată,
nu vor putea să conteze pe
câștigurile planificate și că vor fi
nevoiți să se împrumute.
Taur (20.04 - 20.05)
• Iubire: se simt obosiţi să tot aş-
tepte ca persoana la care se gândesc
să dea un semn că înţeleg demer-
surile lor și vor trece la acțiune.
• Sănătate: singurul lucru pe care
trebuie să-l păstreze este conduita
ponderată în tot ceea ce fac, inclusiv
alimentaţie şi odihnă.
• Bani: din păcate, perspectiva fi-
nanciară nu se va schimba atât de
uşor sau atât de repede.
Gemeni (21.05 - 21.06)
• Iubire: dragoste la prima vedere
este puţin spus pentru ceea ce vor
trăi 
• Sănătate: să facă plimbări lungi
şi să se culce la ore fixe.
• Bani: banii sunt, chiar mai mulţi
decât ar fi sperat ei, dar să se aplece
cu atenţie asupra felului îi
cheltuiește.
Rac (22.06- 22.07)
• Iubire: acum se descoperă şi rea-
lizează câte lucruri îi apropie de
parteneri şi câte pot face împreu-
nă.
• Sănătate: pot adopta chiar o die-
tă,cu condiţia ca regimul să fie sta-
bilit de un nutriţionist.
• Bani: să nu uite că au nevoie de
bani albi pentru zile negre, să pună
câte un pic deoparte.
Leu (23.07- 22.08)
• Iubire: ştiu exact ce vor şi intuiesc
ce doresc partenerii lor, iar dacă
persoanele ocupă deja un loc în
agenda şi mintea lor, sunt semne
că fie s-au îndrăgostit, fie au gânduri
serioase.
• Sănătate: Să nu uite că orice an-
trenament implică şi emoţie şi tre-
buie să-şi păstreze în formă sistemul
cardiovascular, la urma urmei.
• Bani: să fie atenţi la comunicare
dacă vor ca bunăstarea financiară
să dea roade.
Fecioară (23.08 -22.09)
Iubire: i-aşi sfătui să nu ducă acasă
problemele de la serviciu, stresul
este maxim. 
Sănătate: Să nu abandoneze ideea
de mişcare şi să meargă măcar de
două ori pe săptămână la o sală de

sport sau la înot.
Bani: au posibilitatea să corecteze
blocajele financiare și de
investiții.
Balanţă (23.09 - 23.10)

Iubire: se văd puși în situaţia de a
decide ce să facă, să rămână cu
prietenii sau să aleagă relaţia și ini-
ma.
Sănătate: posibil să îşi dorească să
abandoneze stilul de viaţă de până
acum şi să îşi dorească ceva nou.
Bani: nu se pot plânge că nu au
bani, totul este cum îi chibzuiesc.
Scorpion (24.10 - 22.11)
Iubire: li se va părea că e prea fru-
mos ce li se întâmplă sau că lor nu
li se poate întâmpla ceva atât de
frumos.
Sănătate: detaşarea şi calmul, iar
apoi aplicarea tehnicilor de gestio-
nare a stresului la locul de muncă
îi va face să se simtă excelent.
Bani: decid să-și investească banii
în renovarea casei sau a aparta-
mentului.
Săgetător (23.11 - 21.12)
Iubire: Sunt bolnavi de romantism
atunci când au ocazia să demons-
treze ce pot.
Sănătate: atenție la momentele
de epuizare fizică, trebuie să se
odihnească altfel vor capota.
Bani: perspectivele sunt excelente
și au șansa de a face profit de pe
urma unor idei care țin de felul lor
de a fi și nu de carieră.
Capricorn (22.12 - 20.01)
Iubire: nevoia de a exercita un anu-
mit control asupra partenerei/lui
îi transformă din parteneri sau soți
iubitori în moară de cicălit.
Sănătate: să îşi asculte organismul
atunci când îi cere ceea ce are ne-
voie, atunci se vor simţi excelent.
Bani: orice conflict care îi implică
personal se poate întoarce împo-
triva lor și vor plăti mai mult decât
face.
Vărsător (21.01 -19.02)
Iubire: simt nevoia să dea un sens
la tot ceea ce fac şi se chinuiește de
ceva vreme să pună în practică ceea
ce gândesc.
Sănătate: dacă simt că au petrecut
prea mult timp munciţi de gânduri,
atunci este timpul să schimbe viteza
și să se apuce de nițică mișcare.
Bani: atenţie la tranzacţiile pe care
le fac deoarece nu este un moment
propice pentru cheltuieli.
Peşti (20.02 - 20.03)
Iubire: dacă nu au ştiut cum să-şi
demonstreze iubirea sau nu au ştiut
cum să şi-o apere, iată că acum, au
realizat că sunt la un pas să piardă
persoana iubită, așa că vor ştii ce
să facă.
Sănătate: ar putea să dea clasă cu
energia lor, infuzia de energie, dar
totuiși să nu exagereze.
Bani: posibil probleme care ar putea
duce la o serie de pierderi financiare,
dar să nu intre în panică deoarece
stă în puterea lor să atenueze aceste
lucruri.

ZODIAC

Sudoku
11.12 - 17.12 
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TEATRUL „SICĂ ALE-

XANDRESCU”
13 DECEMBRIE 2017
ora 19.00 - METODA G - de

Jordi Galcerán
regia: Cristian Dumitru,

scenografia: Lia Dogaru
Teatrul„Sică Alexandres-

cu” Braşov - sala Studio
14 DECEMBRIE 2017
ora 19.00 - SECTORUL S -

de Emanuel Pârvu regia:
Emanuel Pârvu, scenografia:
Bogdan Spătaru Teatrul
„Sică Alexandrescu” Braşov
- Sala Studio

15 DECEMBRIE 2017
ora 19.00 – AVENTURA -

de Teodor Mazilu după piesa
“Somnorasa Aventură”

regia: Dominic Dembinski
Teatrul „Sică Alexandres-

cu” Braşov 16 DECEMBRIE
2017

ora 19.00 - UN CUPLU CIU-
DAT- de Neil Simon

regia: Adrian Iclenzan, de-
corul: Mihai Mădescu costu-
mele: Luana Drăgoescu

Teatrul „Sică Alexandres-
cu” Braşov

17 DECEMBRIE 2017
ora 19.00 – FLUTURII SUNT

LIBERI – de Leonard Gershe
regia: Ion Mircioagă, sceno-
grafia: Oana Grigore

Teatrul „Sică Alexandres-
cu” Braşov - Sala Studio

FILARMONICA
14 DECEMBRIE 2017
orele 19.00 - CONCERT

SIMFONIC
dirijor: Horváth József
solist: Gabriel Gyarmati –

trompetă
Sala „Patria”
15 DECEMBRIE 2017
ora 17.00 - RECITAL CAME-

RAL EXTRAORDINAR
soliști: Mario Hossen –

vioară (Austria) Ludmil An-
ghelov – pian (Bulgaria)

Sala „Patria”- Sala Muzicii
de Cameră

16 DECEMBRIE 2017
ora 19.00 - CONCERT DE

COLINDE TRADIȚIONALE
în cadrul proiectului „RE-

MEMBER MIORIȚA” – Ediția
a II-a cu participarea orches-
trei „Plaiuri Transilvane”

dirijor: Liviu Ioan Iosif
invitați: Ionuț Fulea şi Clau-

dia Mirițescu
Ansamblul de dansuri po-

pulare „Șipot Ardelean” - co-
regraf: Adrian Oprea
prezentator: Adina Carp

organizator: Filarmonica
Brașov și Centrul Cultural Re-
duta prin Serviciul Cultură
Tradițională

Sala „Patria”
OPERA
15, 16 şi 17 DECEMBRIE

2017
ora 11.00 – SPECTACOL DE

CRĂCIUN
dirijor: Leonard Boga
invitați: Ana Maria Donose,

Cosmin Marcovici, Jean-Kris-
tof Bouton (Opera Națională
Română Iași)

Mirabela Dauer, Alexan-
dra Fits, Nicolae și Tudor
Furdui Iancu Cvintetul Vo-
cal ANATOLY,

Corul de copii UNISON
(R) – dirijor: George
Dumitrașcu

... și multe surprize!
Soliștii, Corul, Baletul și Or-

chestra Operei Brașov
Opera Braşov
TEATRUL ARLECHINO
16 DECEMBRIE 2017
orele 10.30 şi 12.00 - PISI-

CILE NEARISTOCRATE de Eva
Labadi regia: Eva Labadi,

scenografia: Dio Zoltan,
muzica: Cari Tibor efecte
speciale: Mircea Chiu

Teatrul Arlechino Braşov
17 DECEMBRIE 2017
orele 10.30 şi 12.00 – CINE

A FURAT FULGII DE NEA? –
de Georgeta Lozincă regia:
Georgeta Lozinca, scenogra-

fia: Ildiko Luckacsy
muzica: Zeno Apostolache

Kiss
Teatrul Arlechino Braşov
PROIECŢIE FILM
11 DECEMBRIE 2017
ora 19.00 - Seara filmului

european
Cealaltă parte a

speranței/Toivon tuolla puo-
len (Finlanda, 2017) regia:
Aki Kaurismaki

cu: Ville Virtanen, Kati Ou-
tinen, Sakari Kuosmanen Co-
medie dramatică

Ursul de Argint la Festiva-
lul de film Berlinale 2017

12 DECEMBRIE 2017
ora 19.00 - Film cult - Spe-

cial de Crăciun Hugo (SUA,
2011)

regia: Martin Scorsese
cu: Asa Butterfield, Ben

Kingsley, Sacha Baron Cohen
Aventuri, copii, 5 premii Os-
car

13 DECEMBRIE 2017
ora 19.00 - 2 x Tom Bur-

ton/Johnny Depp - Special
de Crăciun Edward cu mâi-
nile-ca-foarfecele /Edward
Scissorhands (SUA, 1990) re-
gia: Tim Burton, cu: Johnny
Depp, Winona Ryder

Fantastic, dramă
14 DECEMBRIE 2017
ora 19.00 - Comedy Clas-

sics - Special de Crăciun Os-
tatici ostili /The Ref (SUA,
1994)

regia: Ted Demme, cu: De-
nis Leary, Judy Davis, Kevin
Spacey Comedie

15 DECEMBRIE 2017
ora 19.00 - Seara filmului

românesc
Meda sau Partea nu prea

fericită a lucrurilor (2017) re-
gia: Emanuel Pîrvu

cu: Șerban Pavlu, Florin
Zamfirescu, Adrian Titieni
Dramă

16 DECEMBRIE 2017
ora 11.00 – Matineu copii

- Zootropolis regia: Rich
Moore, Jared Bush, Byron
Howard Animaţie, dublat în
limba română

Sala „Patria” – Cinemate-
ca

ora 17.00 – Mari actori
La amiază / High Noon

(SUA, 1952) regia: Fred Zin-
nemann

cu: Gary Cooper, Grace
Kelly Western, Patru premii
Oscar !

ora 19.00 - Mari regizori -
Special de Crăciun

E.T. (SUA, 1982) regia: Ste-
ven Spielberg

cu: Henry Thomas, Drew
Barrymore, Peter Coyote S.F.,
aventuri. 

8 nominalizări și 4 premii
Oscar LMA Steven Spielberg
/18 decembrie (81 de ani)
Sala „Patria” – Cinemateca

17 DECEMBRIE 2017
ora 11.00 - Matineu copii

- The Secret Life of Pets
(2016) / Singuri acasă regia:
Yarrow Cheney, Chris Re-
naud, Animaţie, dublat în
limba română Sala „Patria”
– Cinemateca

ora 17.00 - Golden Classics
-Special de Crăciun Funny
Face (SUA, 1957)

regia: Stanley Donen, cu:
Audrey Hepburn, Fred Astai-
re

Muzical, comedie, 4 no-
minalizări la Oscar !

Aniversarea de 60 de ani
Sala „Patria” – Cinemateca,

ora 19.00 - Seara de Oscar –
Special de Crăciun 

La La Land (SUA, 2016),
regia: Damien Chazelle, 

cu: Ryan Gosling, Emma
Stone, Muzical,

8 nominalizări şi 6 premii
Oscar ! 7 premii Globul de
Aur !

Sala „Patria” – Cinemate-
ca
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Procurorii D.I.I.C.O.T.
Brașov au descins, săptă-
mâna trecută, la 10
locuințe, cele mai multe si-
tuate în cartierul Tractorul.
În vizorul anchetatorilor
erau 6 persoane, două din-
tre ele fiind bănuite că vând
stupefiantele cu 60 de lei
gramul. În locuințele lor s-
au găsit zeci de grame de
droguri. 

În casa unui alt inculpat s-
au găsit, de asemenea, stu-
pefiante, iar bărbatul implicat
se pregătea să le vândă. Ce-
lelalte 3 persoane vizate
dețineau cantități mici de

cannabis în vederea consu-
mului. În locuința capului gru-
pării, procurorii D.I.I.C.O.T.
Brașov au găsit, cu ajutorul
unui câine specializat în de-
tectarea drogurilor, pregătit
la Școala de Dresaj de la Sibiu,
pliculețe cu cannabis ascunse
într-o scobitură făcută sub ul-
tima treaptă a scării care per-
mite accesul în subsolul
clădirii. „Câinele specializat,
pe nume Noj, a fost adus la
percheziții și s-a îndreptat
direct spre treapta scării în
care erau ascunse pliculețe”,
au explicat, pentru BrașovTV,
surse apropiate anchetei.
Până să fie prinși, inculpații

acuzați de trafic de droguri
de risc le-au vândut cannabis
unor tineri cu vârste cuprinse
între 20 și 25 de ani. 3 dintre
inculpați au fost reținuți de
procurorii D.I.I.C.O.T. Brașov
și propuși pentru arestare. S-
au emis mandate sub
acuzația de trafic de droguri
de risc, dar inculpații au for-
mulat contestații. În cazul ce-
lorlalte 3 persoane implicate,
procurorii au instituit măsura
controlului judiciar. Inculpații
beneficiază de prezumția de
nevinovăție până când
magistrații vor pronunța
sentința definitivă. 

Amelia VULCU

Captură de droguri a D.I.I.C.O.T. Brașov,
cu ajutorul lui Noj

Românii vor avea un nou tip de carte de identitate
Introducerea noului tip de

carte de identitate a fost vo-
tată, miercuri, de Senat.

Proiectul urmează să intre
în dezbatere la Camera
Deputaților. Potrivit proiec-
tului, românii vor putea
avea cărți de identitate elec-
tronice, inclusiv copiii sub
14 ani. 

Noul buletin va veni și cu
facilități: nu doar că îl vom
putea folosi pentru serviciile

electronice, dar acesta va
putea ține și locul actualului
card de sănătate.

Cartea electronică de
identitate va putea fi folosită
de titular și online, pentru a
beneficia de serviciile elec-
tronice bancare, fiscale, so-
ciale, de educație. 

Esențial e că nicio persoa-
nă nu va fi obligată să-și facă
un astfel de buletin, dacă nu
dorește.                          A.V.

Doliu național pe 14, 15 și 16 decembrie 
Zilele de 14, 15 și 16 decem-

brie 2017 sunt declarate zile de
doliu național pe teritoriul Ro-
mâniei în memoria Majestății
Sale Regele Mihai al României,
șef al statului între anii 1927-
1930 și 1940-1947. Executivul
a adoptat, în ședința de mier-
curi, o hotărâre în acest sens.În

zilele de doliu național toate
instituțiile și autoritățile publice
centrale și locale vor coborî dra-
pelul României în bernă. Familia
Regală a decis ca Regele Mihai
I să fie înmormântat la Curtea
de Argeș,  în Noua Catedrală
Ahiepiscopală și Regală. 

A.C. 

„Trenurile zăpezii” 2017 - 2018
Noul Mers al Trenurilor de că-

lători, care prevede curse spre şi
dinspre cele mai căutate staţiuni
montane de schi, dar şi reduceri,
a intrat în vigoare în noaptea de
9 spre 10 decembrie şi este va-
labil până la data de 8 decembrie
2018. Potrivit CFR Călători, se vor
afla în circulaţie, zilnic, între 1.200
şi 1.300 de trenuri, în funcţie de
perioada din an. „Trenurile ză-
pezii” circulă către destinaţii
montane: Valea Prahovei, Vatra

Dornei, Piatra Neamţ şi Petroşani
(staţiunile Straja şi Parâng). În
weekend, biletele pentru călă-
toriile de pe Valea Prahovei - pe
rute între Sinaia – Braşov şi retur
- au reduceri între 31% şi 56%.
La trenurile IR 1633 şi IR 1632 Bu-
cureşti Nord – Braşov şi retur,
care vor circula permanent, tim-
pii de mers sunt mai mici cu 20
minute faţă pe mersul de tren
actual, durata de parcurs fiind
de 2 ore şi 25 de minute.  A.V.


