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Nevăzătorii,
invitați la film

Pacienții reclamă
condițiile din
Spitalul Județean 

Povestea lui Moș
Crăciun

Postul nostru de televiziune își
respectă, în continuare, blazonul.
Astfel, echipa Brașov TV v-a pre-
gătit două spectacole de ex-
cepție, unice în Brașov, cu muzică
pe gustul tuturor. Îndrăgita inter-
pretă de muzică populară Ionela
Bran și realizatorul emisiunii „5
MINUTE DE POVESTE” vă vor
aduce în case spectacole extra-
ordinare, susținute de interpreți
bine cunoscuți la nivel național.
Este vorba despre Jull, Ion
Ghițulescu, Corina Dragomir, Ro-
dica Stan, Mărioara Sigheartău,
Viorica Chiurciu, Ion Drăgan, Alla

Cebotari, Alexandra Băncilă și Io-
nela Bran, alături de Ansamblul
„Poarta Dorului”. 

Spectacolele realizate de

Brașov TV vor fi difuzate pe
25.12.2017, de la ora 19:00, și
pe 01.01.2018, de la ora 19:00. 

Sărbători fericite!   

La BrașovTV, ediții speciale de
sărbători

O nouă etapă a Aero-
portului Internațional
Brașov - Ghimbav a fost
finalizată la sfârșitul săp-
tămânii trecute. Este vor-
ba despre studiul de
fundamentare al proiec-
tului, prezentat public de

oficialii Consiliului Jude-
țean, în baza căruia s-au
analizat posibilele varian-
te pentru finanţarea, fina-
lizarea şi funcționarea
aeroportului. Potrivit spe-
cialiștilor care au întocmit
documentul, cea mai bu-

nă soluție din punct de ve-
dere economic este repre-
zentată de continuarea
investiției cu forțe proprii
de către Consiliul Jude-
țean Brașov care, practic,
va gestiona întreg proiec-
tul. De asemenea, studiul

de fezabilitate a eviden-
țiat și numărul pasageri-
lor care vor utiliza, în
primul an de la momentul
dării în folosință, aeropor-
tul. Este vorba despre
114.000 de persoane. 

continuare în pag 3.    
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Cifra de afaceri din sectorul
construcțiilor a crescut cu
3 % în 2016. Aportul sec-
torului de construcții în to-
talul cifrei de afaceri din
județul Brașov a fost, anul
trecut, de 5%.

În 2016, în sectorul con-
strucțiilor au activat aproape
2.500 de firme, 11%  din nu-

mărul total al societăților.
12.800 de salariați au lucrat
în domeniul construcțiilor în
2016, cu 465 de persoane mai
multe decât în anul prece-
dent. 35% dintre angajați
erau înregistrați în întreprin-
derile mici, 34% în întreprin-
derile mijlocii,   26 % în
microîntreprinderi, iar 5 % în
firmele mari. Răzvan IANCU

Până la finalul anului viitor,
Brașovul va avea un nou centru
pentru persoanele fără adăpost.
Unitatea se va afla pe strada Pan-
selelor. Clădirea există deja și va
fi reabilitată în perioada urmă-
toare. Va putea găzdui, în medie,
cel puțin 100 de persoane fără
adăpost sau cu venituri foarte
mici. În clădirea care va găzdui
noul centru a funcționat fostul
cămin al Liceului Astra. Imobilul
va fi pregătit pentru mai multe
tipuri de beneficiari. „Va fi adă-
post de noapte, acolo unde be-
neficiarii vor fi cazați și vor primi
pachete cu hrană rece. Cazarea
se referă la o durată de cel mult

12 ore. Vom mai avea un cen-
tru de zi și informare pentru
aceste persoane. Aici, asistenții
sociali și psihologii vor lucra
pentru identificarea unor
soluții de reintegrare a lor în
societate, dar și de recalificare
profesională. Vom avea și un
centru de zi pentru acele per-
soane care au un loc de mun-
că”,  a declarat  Mariana
Topoliceanu, șefa Direcției de Ser-
vicii Sociale. Valoarea totală a lu-
crărilor de proiectare și construire
este de 3,8 milioane de lei. Ter-
menul limită pentru depunerea
ofertelor este 17 ianuarie 2018.                                      

M.S.

Adăpost pentru persoanele
nevoiașe

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 EXCLUSIV
22:30 ZODIAC
23:00     RETROSPECTIVA 

„5 MINUTE DE POVESTE”
23:25 GRAMATICĂ
23:30     RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 

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

Sectorul construcțiilor, în creștere

Transport în comun modernizat
Până la sfârșitul anului viitor,

Brașovul va avea un transport
în comun mult mai modern.
Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare va
împrumuta Primăria cu 25 de

milioane de euro. Cu acești bani
se vor achiziționa 105 autobuze.
Valoarea contractului este de
114 milioane de lei. Creditul are
o durată de rambursare de 10
ani. Mijloacele de transport în

comun vor fi electrice sau hibrid.
Vor asigura circulația în zona
centrală a municipiului, acolo
unde sunt mari probleme cu
emisiile de dioxid de carbon.
Toate autobuzele achiziționate

vor fi adaptate pentru a fi utili-
zate și de persoanele cu
dizabilități. BERD va asigura și
asistența tehnică necesară pen-
tru modernizarea transportului
în comun.                                    M.S.

Sute de kilograme de carne, confiscate de polițiștii din Brașov

Polițiștii de investigare a
criminalității economice și

specialiștii D.S.V.S.A.au efec-
tuat verificări la agenți eco-

nomici care desfășoară
activități de comerț în dome-
niul cărnii și preparatelor din
carne, dar și în cel al produ-
selor accizabile din tutun, din
județul Brașov. Au fost
controlați 25 de agenți co-
merciali și au fost aplicate 14
sancțiuni contravenționale în
valoare totală de 63 100 de
lei. De asemenea, a fost indis-
ponibilizată cantitatea  de 500
de kilograme de carne, în va-

loare de aproximativ 12 500
lei, și s-a dispus confiscarea a
1 960 țigarete și a cantității de
20 de litri de băuturi alcoolice
pentru care nu existau docu-
mente de proveniență. Veri-
ficările continuă în cazul unora
dintre agenții economici, că-
rora li s-a solicitat prezentarea
unor documente financiar-
contabile și administrative,
pentru dispunerea măsurilor
legale.           Amelia VULCU

Cifre oficiale: Cât cheltuie turiștii în România
Un număr de 2.156.400 de

turişti nerezidenţi sosiţi în Ro-
mânia, în primele 9 luni din
2017, au cheltuit în total 4,676
miliarde lei. În medie, un turist
sosit în România a cheltuit
2.159,8 lei, se arată într-un co-
municat INS.„Principalul mo-

tiv al sejurului petrecut de tu-
riştii nerezidenţi în România,
în perioada 1 ianuarie - 30
septembrie 2017, l-au repre-
zentat afacerile, participarea
la congrese, conferinţe, cur-
suri, târguri şi expoziţii (58,3%
din numărul total de turişti

nerezidenţi), cheltuielile aces-
tora reprezentând 60,4% din
total. Cel de-al doilea motiv
al sejurului petrecut de nere-
zidenţi în România l-au repre-
zentat călătoriile în scop
particular (41,7%), dintre
acestea evidenţiindu-se că-

lătoriile pentru vacanţe
(64,5%). Călătoriile în scop
particular includ călătoriile
pentru vacanţe, cumpărături,
evenimente culturale, vizita-
rea prietenilor şi rudelor, tra-
tament medical”, informează
INS.                                        A.V.
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VERDICT: Consiliul Județean
construiește aeroportul cu forțe proprii

continuare din pag. 1
Printre variantele analizate

de experții care au întocmit
studiul de fundamentare au
fost asocierea cu alte unităţi
administrativ-teritoriale, con-
cesionarea către un investitor
privat și încheierea unui par-
teneriat public - privat, variantă
la care s-a renunțat de la bun
început din cauza lipsei cadru-
lui legislativ în domeniu. Po-
trivit rezultatelor studiului, cea
mai bună soluție din punct de
vedere economic este repre-
zentată de continuarea pro-
iectului de către Consiliul
Județean Brașov cu forțe pro-
prii. 

Experții care au întocmit stu-
diul de fundamentare au con-
siderat oportună și o estimare
a numărului de pasageri pen-
tru primul an de funcționare.
„Am refăcut studiul de trafic

deoarece ni se părea puțin fe-
zabil ca un aeroport, în primul
an de funcționare, să înceapă
cu un trafic de 570 de mii de
persoane. Am făcut o prog-

noză și am ajuns la o cifră de
114 mii de persoane. Și aici
este o mică problemă, pentru
că trebuie să înceapă o pro-
movare a aeroportului pe
piața transportului aerian”,
a explicat Aurelia Fulger, unul
dintre consultanți. 

• Finanțarea, o problemă
O problemă importantă ră-

mâne, în continuare, finan-
țarea Aeroportului Interna-
țional Brașov - Ghimbav. Banii
alocați până în prezent nu sunt
suficienți, iar de la Guvern,
Brașovul nu a primit niciun ban
pentru realizarea proiectului.
„Acest proiect, din păcate, nu
există în Master Planul de
Transport al României, nu
este o prioritate națională
după cum am văzut cu toții.
Nefiind în acest Master Plan

nu se alocă nici posibilități bu-
getare și va trebui să ne ba-

zăm foarte mult pe ceea ce
vom face noi la nivel local”, a
subliniat președintele Consi-
liului Județean Brașov, Adrian
Veștea.  Următorii pași în rea-
lizarea proiectului aeropor-

tului constau în finalizarea
Planului Urbanistic Zonal,
proces aflat în derulare, și în
organizarea unei licitații
pentru desemnarea unei fir-
me care să se ocupe de pro-

cedurile de zbor. După ce
toate aceste etape vor fi fi-
nalizate, va începe con-
strucția efectivă a Aeropor-
tului Internațional Brașov -
Ghimbav. BrașovTV.com

Regele Mihai I, portret la Brașov

Regele Mihai I al României
este și va rămâne în amin-
tirea brașovenilor. În Bise-
rica Sfântul Nicolae din
Șchei, portretul Majestății
Sale stă la loc de cinste, lân-
gă cel al mamei sale, Elena.

Povestea acestor picturi
este încărcată de istorie.
Cele două portrete au fost
realizate în anii ‘30, de pic-
torul Costin Petrescu. După
plecarea Regelui Mihai din
țară, comuniștii au conside-
rat că picturile reprezintă un
adevărat pericol și le-au

acoperit cu un strat de vop-
sea. Din fericire, culoarea nu
a afectat pictura. 

Cele două fresce au fost
restaurate, în anul 1999, și
pot fi admirate în toată
splendoarea lor.

În Biserica Sfântul Nicolae
este și o pictură care înfă-
țișează intrarea în Alba Iulia
a Regelui Ferdinand. Poves-
tea este una tragicomică.
„Costin Petescu, cel care a
făct fresca Ateneului Ro-
mân, a pictat intrarea lui
Ferdinand la Alba Iulia, îm-
preună cu soția lui, Maria,

pe cai, precum doi militari.
În perioada comunistă i-au

pus barbă Mariei și au zis
că sunt doi sfinți militari.
Astfel, s-a salvat pictura. Ei
bine, după Revoluție noi
am bărbierit-o pe Maria”,
a declarat Vasile Oltean, pre-
ot la Prima Școală Româ-
nească. 

Și aici sunt amintiri de
neprețuit ale familiei Regale,
păstrate cu mare grijă. Este
vorba despre un album de
la începutul anilor 1900,
precum și steagul regal. 

Regele Mihai I al Româ-
niei a vizitat Brașovul în
două rânduri, în anii 1997
și 2006.

Marian STOICA

Își schimbă Piața Sfatului denumirea?
Vărul celebrului Horia

Brenciu vrea să schimbe
denumirea Pieței Sfatului!
Mircea Brenciu a depus la
Primărie o solicitare prin
care vrea ca Piața Sfatului
să se numească Piața Re-
gele Mihai I. 

Inițiativa schimbării denu-
mirii pieței îi aparține preșe-

dintelui Societății Ziariștilor
și Oamenilor de Cultură din

Brașov, Mircea Brenciu
Freund, vărul celebrului artist
Horia Brenciu. Acesta a depus
solicitarea la Primărie la mij-
locul săptămânii trecute. Mir-
cea Brenciu susține că o parte
din copilăria Regelui Mihai a
fost strâns legată de Brașov.
„Regele iubea Brașovul, îi iu-
bea pe brașoveni, a copilărit
în Brașov, s-a educat în

Brașov. Bunica lui, Regina
Maria, îl aducea la Bran, îl

aducea aici, în Brașov, la
Castelul Știrbei. Ca atare, Re-
gele a avut o legătură strân-
să cu orașul nostru. Nu de-
geaba se numește și
Kronstadt, orașul Coroanei.
Este acesta un gest repara-
toriu pentru atâția ani de
amnezie, în care am uitat să
ne respectăm regele”, a
menționat inițiatorul proiec-
tului, Mircea Brenciu. 

Solicitarea nu a putut fi
pusă în discuție în ședința
Consiliului Local de la finalul
săptămânii trecute, din cauza
lipsei de timp. M.S.



Credeți că trebuie să
consultați un optometrist
doar dacă aveți deficienţe de
vedere? Mai gânditi-vă o
dată.Cu siguranță cu toții am
auzit expresia ca ochii sunt
oglinda sufletului. De fapt,
nu numai că ei ne pot expri-
ma sentimentele, ei sunt in-
dicatori importanți ai stării
noastre de sănătate.

Controlul de specialitate
este necesar nu doar persoa-

nelor cu deficiențe de vede-
re, acesta reprezintă un mij-
loc de a detecta problemele
înainte ca simptomele să
apară. Optometristii pot des-
coperi şi de alte probleme
de sănătate, cum ar fi opa-
citățile de cristalin, uscăciu-
nea oculară sau alte afecțiuni
care pot să apară, de exem-
plu cele datorate radiațiilor
ultraviolete, a modului de
viață, sau a mediului în care
lucrați.

Primul consult de specia-
litate la copii, se face la naş-
t e r e  d e  c ă t r e  m e d i c u l
neonatolog sau pediatru
pentru determinarea afec-
ţiunilor congenitale. La copiii
care aparent nu prezintă nici
o problemă legată de vedere
sau de poziţia ochilor, este
important de efectuat un
control la 3 ani, la 5 ani şi in-
ainte de începerea şcolii, apoi
cel puţin o dată  pe an. Se

vor determina astfel even-
tualele vicii de refracţie care
vor fi corectate cu ochelari
sau lentile de contact, pentru
a asigura copilului o vedere
bună şi astfel o dezvoltare
intelectuală optimă. Nede-
pistarea de la vârste mici a
deficienţelor de vedere şi ne-
corectarea la timp a acestora
duce la instalarea ambliopiei
(aşa zisul „ochi leneş”, cu
vedere mai slabă), care ra-
reori se mai poate corecta
după vârsta de 7 ani.

Cu toții avem nevoie de
un asemenea control. Astfel,
cel mai bine este ca cei cu
vârste cuprinse între 20 si 40
de ani să meargă la control
cel puțin o dată pe an. Per-
soanele cu vârsta peste 40
de ani ar trebui să meargă la
consult neapărat deoarece
la aceasta vârsta apare prez-
bitismul (pierderea calităţii
vederii la aproape), și pe lân-
gă acesta, și afecșiunile ce
vin odată cu vârsta. 

Controlul de specialitate
durează de obicei între 30 şi
60 de minute şi pe lângă dia-
logul specialist-pacient refe-
r i tor  la  antecedentele
personale acesta  presupune
o serie de teste printre care:

• Testarea acuităţii vi-
zuale, ce constă în citirea

unor simboluri pe un panou
luminos. Astfel se determi-
nă capacitatea ochilor de a
vedea la distanță

• Expunerea la biomi-
croscop, pentru a examina
starea de sănătate a ochi-
lor

• Măsurarea tensiunii
oculare, se realizeaza cu
ajutorul unui aparat numit
tonometru. Evaluarea pe-
riodică a tensiunii oculare
este importantă pentru
diagnosticarea precoce a
glaucomului. Fără trata-
ment adecvat această afec-
tiune duce la orbire.

• Examenul fundului de
ochi, este indicat pentru a
stabili posibile afecțiuni ale
retinei

Ochii sunt printre puținele
zone din corp unde vasele
de sânge sunt expuse și ușor
vizibile. Din acest motiv,
acestea pot spune multe
despre sănătatea noastră. În
anumite cazuri, vasele de
sânge inflamate pot fi rezul-
tate ale unor iritații, alergii,
probleme de vedere neco-
rectate, sau infecții. În cazul
în care acestea sunt in per-
manență inflamate, acestea
pot fi legate de probleme
mai serioase cum ar fi hiper-
tensiunea arterială.

Vederea dublă poate re-
prezenta un alt semn deose-
b i t  d e  i m p o r t a n t  î n
identificarea afecțiunilor. În
general, aceasta are loc în
momentul în care ochii nu
sunt aliniați corect, însă si
problemele neurologice pot
fi legate de acest semn. Pro-
bleme mai grave precum mi-
grenele sau chiar atacul
cerebral pot fi văzute, și sem-
nele pot fi de la vedere du-
blă, la diferențe de mărime
a pupilelor.

Ochii îndeplinesc sarcini
incredibil de complexe, de
la transformarea razelor de

lumină în mesaje importante
pentru creier, până la rolul
în comunicare, în special în
cea non-verbală. 

Ochii sunt organe compli-
cate, sensibile și de neînlo-
cuit, iar vizita la specialist
este obligatorie pentru toate
persoanele, indiferent de
vârstă, şi reprezintă un pro-
ces simplu dar cu rol foarte
important în prevenirea si
menţinerea sănataţii ochilor,
a corpului și pentru a avea
o vedere impecabilă.

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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Ochii sunt oglinda corpului

Noi oamenii suntem un
complex de energi i ,
informații și materie.
După unii autori am avea
7 corpuri. Corpul  care re-
prezintă 1% din ființa
noastră, iar celelalte 6 cor-
puri (mental, emoțional,
relațional, senzorial, cau-
zal, sinele Divin) reprezin-
tă 99% din potențialul
ființei noastre. 

Datorită acestei com-
plexități, pentru a aduce
ceva în materie (pe frecvența
cea mai lentă) atunci când
vrem noi, este necesar să lu-
crăm conștient în câmpul
cuantic.

Ce o fi acest câmp cuan-
tic? Este suma tuturor
potențialităților și a tuturor
posibilităților, de unde ac-
cesăm doar ceea ce vrem cu
adevărat atât conștient, cât

și din subconștient. Pentru
a accesa conștient ceea ce
ne dorim, am conștientizat
și creat câțiva pași necesari
transmiterii unei intenții care,
apoi, să se materializează în
planul concret.

Redau, mai jos, pașii
concreți:

Autoobservarea a cum
gândești, vorbești și te
manifești – prin care îți vei
da seama cum trăiești; Prin
acest exercițiu își dai seama
cine ești tu de fapt? și cum
își creezi realitatea.

Studiul conștient a ce
ești, cum funcționezi ca ființă
și cum te poți reinventa –
aici recomand să citiți măcar
o carte de dezvoltare perso-
nală și autocunoaștere pe
săptămână;

Creierul are nevoie mereu
de informații noi pentru a
face noi conexiuni neuronale

pentru a reuși să schimbăm
vechile programe sau
credințe limitative cu altele
noi, create și implementate
conștient în subconștient.

O dorință, intenție sau
un plan creat conștient pen-
tru a te reinventa (adică să
scoț i  credințele  fa lse
conștient din subconștient
și să introduci conștient alte
credințe pe care vrei să le
manifești) și a-ți crea o viață
așa cum o vrei tu. Pentru a
ne schimba eu sunt-ul avem
nevoie, teoretic de 6 luni
până la un an de zile. Asta
datorită transformărilor ce-
rebrale care trebuie să aibă
loc pentru a manifesta o ati-
tudine în permanență.

Pentru a reuși să împliniți
dorința, intenția sau planul
propus este necesar să vă
implicați prin:

a) Disciplina necesară

pentru a convinge mintea
veche(creată cândva) că e
posibil să experimentez al-
tceva, adică ceva ce vreau
acum.

Disciplina implică cu-
noaștere, atenție și voință.
Adică știu ce vreau să fac sau
să am, voi da atenția nece-
sară și suficientă pentru asta

și implic voința pentru a îm-
plini disciplina așa cum mi-
am propus(adică nu amân
nimic din ce mi-am propus).

b) Autocorectarea – este
o etapă în care atunci când
vă vin gânduri sau cădeți
în pesimism și rulați emisii
de genul: nu am nici o

șansă, nu voi reuși, sau e
foarte greu să fac asta,
etc. spuneți STOP în min-
tea voastră și reveniți la
gândul prin care vreți îm-

plinit planul vostru.

c) Detașarea de rezultat
– adică nu stăm mereu cu
gândul la ce vrem, ci cre-
dem că se va împlini și ne
manifestăm ca atare.

Autor articol: Psiholog
Niculina Gheorghiță

Orica MĂGDĂLINA

Niculina Gheorghiţă
Psiholog Clinician Principal, 

doctorand în Psihologia
Dezvoltării, Trainer şi Formator

www. holisterapi.ro

Descoperă bucuria de a trăi conștient



Nevăzătorii, invitați la film
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Nevăzătorii sunt invitați
la film! Pentru unii poate
părea o glumă, dar acest lu-
cru este posibil și pentru cei
cu deficiențe de vedere. Vi-
zionarea nu diferă cu mult
față de cea clasică. 

Nevăzătorii trebui să poarte
câte o cască specială, toate
peliculele accesibilizate pentru
nevăzători fiind în limba ro-
mână. Costurile pentru adap-
tarea unui film sunt de cel
puțin o mie de euro. Până
acum au fost accesibilizate 9
filme artistice din care două
sunt pentru copii. Și seria „Toa-

te Pânzele Sus”, cu 12 episoa-
de, este disponibilă nevăză-
torilor. Peliculele au fost
proiectate în toată țara, în tim-
pul caravanei destinate filme-
lor accesibilizate pentru
nevăzători. „Teoretic, noi
când am făcut proiectul am
zis că o să ajungem în 16
orașe. Pentru că au fost mai
mulți nevăzători care au do-
rit să aibă acces la astfel de
filme, am ajuns în 19 orașe.
Oamenii sunt interesați, iar
surprizele cele mai mari vin
de la cei care nu au mai fost
până acum la un film. Ei au
trăirile cele mai intense”, a

declarat Gabriela Tatu, șefa
Fundației „Cartea Călătoare”.
„Primul film accesibilizat
pentru nevăzători a fost pro-
iectat pentru prima dată la
Brașov, în 2005. Am partici-
pat, de atunci, la mai multe
evenimente de acest gen și
ne bucurăm că și noi, nevă-
zătorii, putem să înțelegem
un film”, a completat pre-
ședintele filialei din Brașov a
Asociației Nevăzătorilor din
România, Virgil Lazăr. Fundația
„Cartea Călătoare”, cea care a
făcut accesibile filmele pentru
nevăzători, are în plan să
adapteze și una dintre cele

mai cunoscute producții
internaționale. Este vorba des-
pre „101 dalmațieni”. Proce-

dura a început de mai bine
de un an, dar mai durează
până când totul va fi gata.

Adaptarea a 10 minute de film
durează două ore. 

Răzvan IANCU

.com

Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă, la ceas aniversar 

Instituția care gestionează
forța de muncă din Brașov a
împlinit, în această lună, 18
ani de activitate. În 1999 au
fost înființate Agenția Națio-

nală pentru Ocuparea Forței
de Muncă și filialele județene.
Dintr-o instituție care se ocupa
de plata drepturilor bănești
ale șomerilor, structura s-a
transformat într-un furnizor
de servicii pentru persoanele
aflate în căutarea unor locuri
de muncă. Mai exact, oferă o
paletă largă de servicii printre
care se numără consilierea
profesională, cursurile de for-

mare profesională, serviciile
de preconcediere, medierea
muncii și consultanța pentru
inițierea unei afaceri. 

Rata șomajului la Brașov se
situează sub media națională.
La finele lunii octombrie, de
exemplu, era de 2.88%, în
uşoară scădere faţă de nivelul
înregistrat în septembrie, de
3.04%.          

Răzvan IANCU

„Istorie pe întuneric”, la Muzeul
Județean de Istorie din Brașov
Istoria Brașovului le este ac-

cesibilă și nevăzătorilor.
Reprezentanții Muzeului
Județean de Istorie și mai
mulți voluntari au realizat un
tur special pentru persoanele
cu probleme de vedere. Au
fost prezentate obiectele care
se regăsesc în interiorul
instituției de cultură, iar mul-
te dintre ele au fost recon-
struite special pentru a putea
fi atinse de nevăzători. 

30 de persoane, nevăzători
şi însoţitori, din Braşov şi Zăr-
neşti, au avut parte de un tur
de vizitare în Muzeul Judeţean
de Istorie din Braşov. Este vorba
despre un proiect realizat spe-
cial pentru persoanele cu pro-
bleme de vedere, „Istoria pe
Întuneric”, finanţat de Direcţia
Judeţeană pentru Sport şi Ti-
neret Braşov. Încă din luna sep-
tembrie, membrii Asociaţiei
„Bastonul Alb”, împreună cu

un specialist de la muzeu, au
gândit traseul de vizitare. Aces-
ta cuprinde trei perioade: an-
tichitate, evul mediu şi istoria
comunismului. Pentru ca ex-
perienţa să fie una senzorială,
voluntarii au realizat replici, din
lut și piele reciclată, care au pu-
tut fi atinse de vizitatorii nevă-
zători. „Nu a existat în acest
muzeu, până acum, acest gen
de tur de vizitare. Noi consi-
derăm că acești oameni,
aproape invizibili pentru că
stau mai mult în case, trebuie
să aibă parte de astfel de
experiențe culturale”, a de-
clarat Laura Istrate, cea care co-

ordonează proiectului. „Este
un proiect deosebit. Este un
proiect din care am învățat
foarte multe și pe care noi spe-
răm să-l dezvoltăm pe viitor
și să-l extindem și la categoria
văzătorilor, în scop de con-
știentizare. Aș vrea ca așa cum
eu am învățat foarte multe
din acest proiect, în plan per-
sonal, să înțeleagă și ceilalți
brașoveni prin ce trec cei care
nu văd”,a completat Voica Ba-
ciu, muzeograf la Muzeul
Județean de Istorie din Brașov.
Proiectul „Istoria pe Întuneric”
a avut un buget de 10.000 de
lei.                        Răvan IANCU

Continuă lupta pentru Cetate
Cetatea de pe Dealul Straja

rămâne un vis interzis bra-
șovenilor. Situația juridică a clă-
dirii de patrimoniu rămâne
incertă cel puțin până în pri-
măvara anului viitor. Astfel, edi-
ficiul va avea, în continuare,

porțile închise. Dosarul prin
care Primăria Brașov a cerut
retrocedarea Cetății este pe
rol, la Înalta Curte de Casație și
Justiție. Primul termen a fost
programat pentru 12 februarie
2018. Procesul prin care s-a ce-

rut retrocedarea Cetății și scoa-
terea acesteia din proprietatea
unei societăți comerciale a în-
ceput în 2015. Complexul a
fost închis în 2014, an din care
nu s-au mai făcut reparații, zi-
durile fiind deteriorate. M.S.

Târg de Crăciun la Muzeul de Etnografie
Spiritul Crăciunului a ajuns

și la Muzeul de Etnografie,
cu ornamente și jucării reali-
zate după metode aproape
uitate. Cele mai interesante
sunt globurile confecționate
din dantelă. Toate deco-
rațiunile sunt realizate ma-
nual de dantelăresele din
Sâncrai, județul Harghita, dar
și din Feldioara, județul
Brașov. „Veți găsi adevărate
bijuterii textile, așa cum le-
am numit noi. Sunt realizate

prin tehnica dantelei cu cio-
cănele, inclusă în patrimo-
niul imaterial UNESCO”, a
explicat Alina Mandai, mu-
zeograf. Au fost prezenți la
Târgul de Crăciun de la Mu-
zeul de Etnografie și artizanii

braşoveni Gabriela Bularca şi
Lucica Burkuş. Ele au adus
mai aproape spiritul sărbă-
torilor prin intermediul jucă-
riilor, dar și lumânărilor
realizate prin metode artiza-
nale.         Răzvan IANCU



Inaugurată în luna octom-
brie, una dintre cele mai mo-
derne parcări din județ, cea
din Poiana Mică, este pustie.
Nici măcar un șofer nu și-a
parcat mașina în ultimele
două luni. Parcarea din Poia-

na Mică are 434 de locuri
de parcare, dar, deocamdată,
nu prezintă interes. Astfel, nu
aduce venituri la bugetul lo-
cal. Cheltuielile cu paza,
întreținerea și curățarea par-
cării însă, depășesc 41.000 de

lei lunar. 
Decizia șoferilor de a nu-și

lasă mașinile în parcare este
explicabilă. Nu există, în pre-
zent, niciun autobuz care să
facă legătura între Poiana
Mică și centrul stațiunii. Pri-

măria susține că va rezolva
problema într-o săptămână. 

Mai exact, va exista un au-
tobuz care va transporta
turiștii din parcare și pâna la
telegondolă. Astfel, iubitorii
sporturilor de iarnă nu vor
mai face sute de metri pe jos,
cu schiurile în spate. 

Marian STOICA
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Plângeri la Consiliul
Județean, cu privire la con-
dițiile necorespunzătoare
din cel mai mare spital al
Brașovului. Mai exact, sesi-
zările au fost trimise de către
pacienți Comisiei pentru Să-
nătate, dar și Executivului.
Ele vizează spațiile insufi-
ciente destinate pacienților
din majoritatea pavilioane-
lor unității sanitare.

Membrii comisiei de specia-
litate din Consiliul Județean au
făcut, de îndată, demersuri pen-
tru clarificarea situației. Le-au
solicitat reprezentanților Spi-
talului Clinic Județean de

Urgență din Brașov o listă a tu-
turor spațiilor disponibile din
unitatea sanitară, în încercarea
de a identifica soluții favorabile
pacienților.„Am luat legătura
cu cei de la Spitalul Județean,
chiar au fost la comisie, și i-am
rugat să ne pună la dispoziție
date cu privire laspațiile care
ar putea fi folosite în interesul
pacienților. Nu ni s-au furnizat
nici un fel de date, iar activi-
tatea Comisiei pentru sănă-
tate pe această linie este,
practic, blocată”, a explicat, în
ședința de plen a Consiliului
Județean, președintele Comi-
siei pentru Sănătate, Andi Ka-
das. Acesta i-a cerut conducerii

Consiliului Județean Brașov să
avizeze constituirea unei co-
misii, din care să facă parte
reprezentanți ai Direcției „Pa-
trimoniu”, ai Direcției de Sănă-
tate și Asistență Medicală, dar
și ai Comisiei pentru sănătate,
în vederea identificării spațiilor
disponibile din Spitalul Ju-
dețean care pot fi utilizate în
beneficiul potențialilor pacienți.
Asta în condițiile în care ar exista
spații în unitatea sanitară
deținute de anumiți beneficiari
fără contracte însă, și fără ca
Executivul, care gestionează
spitalele brașovene, să încaseze
vreun leu. 

Amelia VULCU

Pacienții din Brașov reclamă condițiile
din Spitalul Județean 

Proprietarii mașinilor
abandonate din Brașov și-
au adus aminte, dintr-o
dată, că au autoturisme
personale. Asta după ce, ani
în șir, și-au lăsat mașinile de
izbeliște. 

Acțiunile Primăriei de ridi-
care a autovehiculelor pără-
site de pe domeniul public și
de aplicare a unor amenzi de
până la 2.000 de lei fiecare,
au reaprins spiritul civic al
unora dintre șoferi. Peste 40
de mașini abandonate au fost
ridicate de proprietari, în ul-
timele zile, de pe domeniul
public. 180 de rable au fost
identificate de Poliția Locală.
În primă fază, reprezentanții
Primăriei îi vor notifica pe pro-

prietari, iar dacă nu își vor
muta autoturismele în cel
mult 10 zile, acestea vor fi ri-
dicate de angajații firmei de-
semnate de municipalitate.
Proprietarii vor avea 30 de zile
la dispoziție pentru recupe-
rarea rablelor. În caz contrar,

vor fi confiscate și vor intra în
administrarea Primăriei. 

Lista mașinilor abandonate
din municipiu poate fi con-
sultată pe site-ul:

www.brasovcity.ro. 
Marian STOICA

Brașovenii își „ridică”... rablele Măsuri pentru siguranța circulației
Accidentele mortale din ul-

tima perioadă au determinat
autoritățile să ia măsuri extre-
me în ceea ce privește sigu-
ranța circulației din municipiul
Brașov. Comisia de specialitate
a Primăriei a luat mai multe
decizii importante în acest
sens, care vor fi puse în practică
până la finalul anului. În urmă
cu doar câteva zile, pe Calea
București, un bărbat își pierdea
viața, lovit de o mașină, chiar
pe trecerea pentru pietoni.
Acum, Primăria a montat un
semafor în zonă, funcțional de
câteva zile, iar oamenii spun
că traversează mult mai liniștiți
strada. De asemenea, Primăria
a început, deja, montarea unor
balustrade de metal lângă tro-
tuare, pentru a-i împiedica pe

pietonii iresponsabili să mai
traverseze ilegal. Primele gar-
duri din metal au fost ampla-
sate în zona Craiter, pe strada
Hărmanului, acolo unde, în
urmă cu câteva zile, o femeie
a fost lovită mortal de o mașină
din cauză că a traversat strada
prin loc nepermis. 

În perioada următoare,
șoferii vor fi obligați să circule
cu viteză redusă în apropierea

trecerilor pentru pietoni. Asta
deoarece în zonele cu risc ri-
dicat de producere a acciden-
telor rutiere vor fi montate, pe
carosabil, limitatoare de viteză.
În municipiul Brașov, în ultimii
ani, mai multe persoane și-au
pierdut viața după ce au fost
lovite de mașini fie pe treceri
pentru pietoni, fie în apropie-
rea acestora.              

Marian STOICA

Parcare performantă, neatractivă
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Peste 4.000 de pacienți
au fost tratați, în ultimele
patru luni, în spitalul din Să-
cele. De la 1 decembrie, uni-
tatea sanitară are contract
cu Casa Județeană de Asi-
gurări de Sănătate pentru
spitalizare de zi și cameră
de gardă, fapt care a deter-
minat creșterea numărului
pacienților tratați. 

Săcelenii nu mai sunt nevoiți
să meargă la spitalele din
Brașov, ci pot să beneficieze
de investigații și tratamente
la Spitalul Municipal din Săcele.

Pacienții au nevoie doar de bi-
lete de trimitere de la medicii
de familie. La Săcele pot fi rea-
lizate investigații pentru boli
ale inimii, ale plămânilor, ale
rinichilor, ale stomacului, pen-
tru tensiune arterială, obezi-
tate, tulburări alimentare, plăgi
deschise, traumatisme minore,
îngrijiri postoperatorii, boli gi-
necologice, tratamentul du-
rerii și tratamente pediatrice. 

Spitalul are toate dotările
pentru a efectua, în urma con-
sultului medical, analize de la-
borator (sânge, urină și scaun),
imagistică medicală (RMN,

CT, ecografii abdominale, de
sarcină, vasculare, radiogra-
fii) și explorări funcționale
(EKG, spirometrii, probe de
efort).

Spitalul poate asigura,
prin camera de gardă, și tra-
tamente în regim de ur-
gență. Consultații se fac de
luni până vineri, în intervalul
orar 08:00 – 20:00. Progra-
mări se fac la numărul de te-
lefon 0368.00.53.56, după
obținerea biletului de trimi-
tere de la medicul de familie. 

B.T.

Măsurile pentru un turism eficient,   
dezbătute în Poiana Brașov

Apropierea sezonului rece
le-a pus în alertă pe autorități.
Problemele cu care se con-
fruntă turismul românesc au
fost dezbătute în Poiana
Brașov, în prezența ministrului
Turismului, Mircea-Titus Do-
bre. De asemenea, Autoritatea
Națională pentru Protecția
Consumatorului a înființat un
comandament de iarnă. Totul
pentru prevenirea situațiilor
care pot pune în pericol viețile
celor care își petrec sărbătorile
la munte. Reprezentanții a zeci
de agenți economici din ju-
dețul Brașov și-au exprimat
nemulțumirile în ceea ce
privește domeniul în care-și
desfășoară activitatea. Infras-
tructura rutieră, de exemplu,
le dă mari bătăi de cap atât
hotelierilor, cât și turiștilor. Cri-
za de personal din domeniul
hotelier a fost o altă temă dez-
bătută în cadrul întâlnirii. „Re-

sursa umană este o proble-
mă gravă în orice domeniu.
Cu atât mai mult în turism,
unde salariile nu sunt atât de
mari. În acest sens, am reali-
zat un centru de învățământ
în turism, destinat în primul
rând persoanelor care doresc
să se recalifice. Totodată,
avem un memorandum sem-
nat cu statul portughez, iar
din luna ianuarie a anului vii-
tor vom organiza întâlniri, o
echipă din România urmând
să se deplaseze la școala de
turism din Portugalia, pentru
a demara acest proiect”, a
declarat ministrul Turismului,
Mircea-Titus Dobre. 

Întâlnirea din Poiana Brașov
a fost organizată atât pentru
consiliere, cât și pentru me-
diere și informare. Astfel,
turiștii și agenții economici au
fost informați cu privire la
drepturilor pe care le au. „Le

recomand să acceseze doar
serviciile unităților autorizate
și să nu plătească nicio sumă
de bani fără un document
din care să reiasă pentru ce
s-a achitat suma respectivă.
În cazul în care apar suspi-
ciuni, să se adreseze in-
stituției noastre. Tocmai
pentru asta am înființat acest
comandament de iarnă”, a
precizat Sorin Susanu, comi-
sarul șef al Comisariatului Re-
gional pentru Protecția
Consumatorului. 

Autoritățile au luat, deja, pri-
mele măsuri pentru o inter-
venție cât mai promptă în
momentul producerii unui in-
cident pe pârtie. „Am luat în
calcul înființarea unui punct
de lucru al Ambulanței în Po-
iana Brașov, ca să venim în
întâmpinarea celor care vor
suferi accidente pe pârtie. Ne
dorim să avem o colaborare
cu Primăria, care să ne pună
la dispoziție un spațiu, și să
avem, astfel, asistență me-
dicală 24 de ore din 24”, a
precizat prefectul Brașovului,
Marian Rasaliu. 

Sezonul trecut, peste 2,2
milioane de turiști au utilizat
instalațiile de transport pe ca-
blu din Poiana Brașov.       

Marian STOICA

Tradițiile se promovează la Centrul
Multicultural și Educațional Săcele

Centrul Multicultural și
Educațional din Săcele devi-
ne, după 3 luni la deschidere,
punctul central al  evenimen-
telor culturale din municipiu.
În zilele de 8 și 9 decembrie
a avut loc un festival inter-
național de dansuri dedicate
copiilor. 

Tot la Săcele, la „Festivalul
de datini și obiceiuri”, au fost
prezente, timp de două zile,
peste 20 de ansambluri de
dansuri populare din Româ-
nia și Bulgaria, cu peste 400
de dansatori. Sala de specta-
cole a fost plină în fiecare zi,
peste 500 de spectatori apre-
ciind talentul copiilor și
frumusețea costumelor. Fes-
tivalul organizat de trei
asociații culturale din Săcele,
„Junii Săceleni”, ”Zestrea Să-
celeană” și „Orizonturi Să-
celene”, și-a propus să
promoveze portul și tradițiile
din Țara Bârsei, în special, dar

și din alte zone ale țării și ale
lumii, precum și să dezvolte
relații le culturale între
asociațiile din Săcele și diferiți
parteneri naționali și in-
ternaționali. Sâmbătă, 16 de-
cembrie, a avut loc și un al
doilea festival dedicat tra-
dițiilor. „Festivalul Datinilor
de Crăciun”, organizat de
„Despărțământul Astra – Frații
Popeea”, s-a aflat la a IX-a
ediție. La eveniment au par-
ticipat 13 coruri și ansambluri

folclorice din toate cele 7 sate
săcelene. Astfel, pe lângă cele
4 vechi sate care fac parte din
municipiul Săcele - Satulung,
Cernatu, Baciu și Turcheș, la
festival au fost invitați și
oaspeți din cele 3 sate săce-
lene care, astăzi, din punct de
vedere administrativ, nu mai
aparțin de municipiu: Zizin,
Purcăreni și Tărlungeni.

Evenimentele dedicate
Crăciunului vor continua și
zilele următoare la Centrul
Multicultural și Educațional
din Săcele. Orchestra „Chris-
tmas in Town”, condusă de
dirijorul Konichiro Kanno, va
susține, pe 19 decembrie, un
„Concert de Crăciun”, iar copiii
de la școlile și grădinițele din
Săcele vor susține, pe 21 de-
cembrie, un concert de co-
linde. Pentru copiii din școlile
săcelene va rula, pe 22 de-
cembrie, filmul de desene ani-
mate intitulat „Dragonul
Vrăjit”.                    B.T.

Spitalul Municipal Săcele, o unitate
medicală pentru toți săcelenii



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

Numărul de apariţii se completează în  căsuţa
special prevăzută.

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

➭ Redacţia nu-şi asumă răspunderea 
pentru conţinutul anunţului.

➭ Anunţurile se depun până vineri la ora 12:00.

Magazine Rapid:
▪ Str. Gării, nr. 32

intersecţia cu
Hărmanului

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

▪ Str. Gospodarilor
▪ Str. Barbu

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

Sediul BraşovTV:
▪ Bd. Mihail

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

Locaţii de preluare a taloanelor de mică publicitate

✄
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SECURITY

Relaţii la telefon: 0268.328.662

AGENŢI SECURITATE

Organizează cursuri pentru
următoarea calificare:

PERDELE • DRAPERII
ACCESORII • MERCERIE •

FIRE • ŞINE • GALERII
SERVICII COMPLETE

Str. Calea Bucureşti, nr. 44  • Bd. Muncii, nr. 3
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INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
BIROUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

AVEȚI GRIJĂ CUI PERMITEȚI ACCESUL ÎN LOCUINȚĂ
În vederea prevenirii unor evenimente nedorite

în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă,
Poliţia Braşov recomandă populației să aibă mai
multă prudență în ceea ce privește permiterea
accesului în locuință a unor persoane necunos-
cute sub diferite pretexte. 

Trebuie avut în vedere că unii infractori acţio-
nează prin distragerea atenţiei sau atribuirea unor
calităţi false pentru a-i păcăli pe oameni sau pentru
a intra în casele lor de unde fură bani sau bunuri
de valoare. Acest tip de infractor este politicos,
convingător, insistent şi pretinde a fi un repre-
zentant al unor autorităţi publice, companii de
utilităţi, etc și poate fi bărbat, femeie sau chiar
copil. 

Alţi infractori oferă produse promoţionale sau
solicită donaţii pentru acte de caritate. De fapt,
aceşti indivizi folosesc orice poveste pentru a
intra în casa victimelor. Sunt cazuri în care poartă
adesea salopete cu logo-ul companiei.

Ce poveşti/metode folosesc infractorii pentru a-
şi păcăli victimele:

1. Bat la uşa victimelor şi oferă produse de cu-
răţenie gratuite sau la preţuri promoţionale. 

2. Oferă servicii de deratizare, primesc accesul
în locuinţă şi solicită plata pentru aşa-zise ser-
vicii pe care le-au prestat.

3. Infractorii motivează că nu sunt din locali-
tate (pretind că sunt cetăţeni străini şi vorbesc
stricat limba română), spun că au o urgenţă
medicală şi nu au bani româneşti asupra lor.
Solicită victimelor să le schimbe sume în va-
lută. Iau banii şi lasă garanţie o geantă în care
afirmă că au valută sau bunuri de valoare,
spunând că se vor întoarce.

4. Persoane care bat la uşile oamenilor, cerşesc
sau solicită un pahar cu apă. Din această ca-
tegorie fac parte în general femeile şi copiii. 

5. În cazul în care persoanele care se prezintă
la ușa dvs pretind că sunt angajați ai
societăților ELECTRICA, ENGIE, COMPANIA
APA BRAȘOV, există câteva informații care
trebuie verificate înainte să le permiteți ac-
cesul în locuință:

• Să poarte uniforme cu însemne specifice.
• Să aibă asupra lor legitimații înseriate, cu
fotografia angajatului și vizate pentru anul
în curs.
• Pentru lucrări de reparații sau mentenanță,
se deplasează cu autospeciale inscripționate
cu denumirea societății respective.
• Nu returnează bani pentru facturi mai mari
decât consumul real (nu fac regularizări pe
loc).

ATENȚIE!! Angajații RCS-RDS vin doar
la solicitarea clienților
Puteți verifica veridicitatea datelor în-
scrise pe legitimații la următoarele nu-
mere de telefon:
ELECTRICA BRAȘOV: 
800801929, 0268929, 0268402050                
ENGIE (GAZ): 021928 sau 0374676100
COMPANIA APA: 0268926



⚫ 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



Omenirea serbează Cră-
ciunul de aproape 2.000 de
ani, iar obiceiul de a trimite
felicitări cu acest prilej da-
tează din Evul Mediu. Ger-
manii susțin că, după ce
Johann Gutenberg (1400-
1468) a inventat tiparul, din
secolul al XV-lea ei au pus
bazele obiceiului de a le dă-
rui apropiaților, de sărbă-
toarea Crăciunului ,  un
carton cu imaginea unei 

case, care reprezenta sim-
bolul gospodarului care se
remarcă iarna, și pe care
scria, cu litere caligrafice de
tipar sau de mână, urarea:
„Un an bun și binecuvân-
tat”; felicitare cunoscută
sub numele de „Anda-
chtsbilder”. Tot în această
perioadă, susțin germanii,
a apărut și o felicitare care
avea imaginea lui Iisus,
ținând în mână un sul de 

pergament, pe care se
afla trecută aceeași urare.
Pe de altă parte, englezii
afirmă că ei ar fi cei care au
inventat felicitarea de Cră-
ciun, pe care o denumesc
„Felicitare victoriană”, du-
pă numele reginei lor, Vic-
toria I (1837-1901).

Adevărul este că englezii
s-au inspirat de la felicitările
germane și au început să le
realizeze de la jumătatea se-

colului al XVIII-lea, când un
grup de studenți ai Uni-
versității din Oxford au rea-
lizat felicitări de Crăciun,
destinate copiilor, pe care
cei mici le trimiteau pă-
rinților împreună cu lista da-
rurilor pe care își doreau să

le primească. Cel care a re-

glementat această idee și i-
a dat un caracter religios
pregnant a fost preotul en-
glez Robert Raikes. 

Acesta a pus, în 1780, ba-
zele „Școlii de Duminică”,
iar pentru a-i recompensa
pe elevii care cunoșteau
bine Biblia a introdus un fel
de distincție, o „Diplomă
de merit”, un fel de felici-
tare litografiată, cu îngerași,
care se acorda premianților
la sfârșit de an.

Dacă îl analizăm pe pic-
torul Horsley, important în
ceea ce privește felicitările,

acesta nu a avut în vedere
realizarea unor desene cu
aspect religios, axându-se
în general pe teme de iarnă,
scenele religioase fiind
abordate abia după anul
1848. 

Inițiativa a fost primită cu
interes de marele public și
de nobilimea engleză. Ast-
fel, s-a născut o nouă modă
a ilustratelor de Crăciun,
artiștii întrecându-se să rea-
lizeze imagini cât mai atră-
gătoare cu Iisus și Maica
Domnului. 

B.T.
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Cândva, la marginea unui
oraș, trăia un meșter bă-
trân care făcea jucării. Tot
anul meșterea la ele cu
dragoste și răbdare. Erau
minunate și nu semănau
una cu alta.  În Ajunul Cră-
ciunului, bătrânul meșter
pleca din oraș să-și vândă
jucăriile. 

Oamenii din acel oraș nu
erau prea bogați, așa că
meșterul le vindea jucăriile
pe mai nimic.

Dar asta nu-i scădea cu ni-
mic bucuria de a face jucării
de care copiii să se bucure,
după datină, în dimineața
de Crăciun. Până într-un an
în care… meșterul vânduse
toate jucăriile și se întorcea
spre casă. La marginea
orașului s-a oprit să privească

o fereastră. Știa că acolo
locuiește o familie tare săra-
că și se întreba ce jucării or
fi primit copiii.

Trei copii visau cu voce
tare:

- Dacă am avea un sol-
dățel de plumb, numai
unul, ne-ar fi de ajuns…

Bătrânul știa că nu mai
avea nicio jucărie și tare ar
fi vrut să le dăruiască măcar
una. Dar ce minune! Tocmai
un soldățel de plumb răsă-
rise, nu se știe de unde, în
fundul sacului. Și, astfel,
dorința celor trei frați săr-
mani s-a împlinit.

În drum spre casă, bătrâ-
nul se gândea: „Aș vrea să
fac atât de multe jucării, în-
cât să dăruiesc câte una fie-
cărui copil din lume, dar
mai ales celor sărmani, că-

rora n-are cine să le cum-
pere”. Și cum mergea așa,
văzu în zăpadă un pui de că-
prioară care-l privea cu ochi
triști.

- Sărmană făptură, ce te
doare?

Se pare că puiul se rănise
la un picior. Cum a știut și
cu ce a avut la îndemână,
bătrânul i-a legat rana și l-a
ajutat să se ridice. Atunci făp-
tura aceea gingașă i-a vorbit
cu glas limpede ca de copil:

– Acum văd că ai o inimă
bună. Dorința ți se va în-
deplini!

Ca din pământ a apărut o
sanie fermecată, purtată în
zbor de niște reni minunați.
Și bătrânul s-a înălțat cu ei
în slava cerului înstelat, spre
o lume de basm. Chiar și hai-
nele lui sărăcăcioase se pres-

chimbaseră în niște haine
neobișnuite, de culoare
roșie.

N-ar fi putut spune cât și
pe unde l-a purtat sania fer-
mecată. Într-un târziu a
simțit cum coboară lin într-
un ținut înzăpezit, unde îl
aștepta o căsuță cu ferestre
luminate. O mulțime de pitici
ca și cei din povești l-au în-
tâmpinat bucuroși. Piticii
erau harnici și îndemânatici,
gata să se apuce de treabă.  

Materiale se găseau din
belșug, căci, nu se știe cum,
se înmulțeau mereu și nu se
terminau niciodată. Bătrânul
meșter priceput îi îndruma

pe pitici și împreună făceau
jucării, mereu mai multe și
mai frumoase. Pentru fiecare
copil din lume exista jucăria

pe care și-o dorea. În seara
de Ajun sosesc colindătorii.
La fiecare casă ei aduc vestea
minunată a nașterii Domnu-
lui și urează un an bun și
îmbelșugat. Este noaptea în

care visele copiilor se împli-
nesc. A doua zi, în dimineața
de Crăciun, în jurul bradului
împodobit, bucuria nu mai
are margini. Niciunul dintre
ei n-a fost uitat. După nu-
mele sărbătorii, copiii i-au
pus numele Moș Crăciun
acelui meșter și așa a rămas
până astăzi.

De aceea, în zilele acestei
sfinte sărbători, când stăm
cu toții în jurul mesei încăr-
cate cu bunătăți, nu trebuie
să-i uităm pe cei sărmani.
Moșul are grijă de ei doar o
dată pe an. Noi trebuie să
ne gândim la ei mereu! 

B.T.

Povestea lui Moş Crăciun 

.com

Istoria felicitării de Crăciun
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Horoscop
18 - 24 dec 2017

Berbec (21.03 -19.04)
Iubire: întâlnirea cu o persoană pe
care ei o cred extraordinară, îi stâr-
nesc emoțional şi vor trăi senti-
mente și stări pe care nu credeau
să le trăiască vreodată.
Sănătate: au foarte multă energie
și dacă mai sunt și infuzați senti-
mental sunt în stare să mute și
munții din loc.
Bani: nu cred să se pună problema
astăzi de cheltuieli.
Taur (20.04 - 20.05)
Iubire: lucrurile sunt pe drumul cel
bun dar poate nu ar strica ceva mai
multă încredere în sine și ceva mai
mult efort.
Sănătate: să mănânce la timp și nu
vor avea probleme de sănătate.
Bani: fac cum fac și reușesc să adune
bani din te miri ce ,ba mai mult,
știu chiar și pe ce îi vor cheltui, ce
spun ceilalți nu contează.
Gemeni (21.05 - 21.06)
Iubire: au prilejul să analizeze lu-
crurile motiv pentru care sunt într-
un perpetuu conflict cu partenerii 
Sănătate: se simt obosiți, epuizați,
tracasați, suportă foarte greu căl-
dura așa că îi sfătuiesc să se odih-
nească cât mai mult.
Bani: este o zi de făcut planuri nu
de cheltuit.
Rac (22.06- 22.07)
Iubire: iar sunt capricioși și
încăpățânați, nu vor să cedeze deşi
de cele mai multe ori nu au drep-
tate
Sănătate: dacă sunt somnolenți,
să doarmă cât vor și să-i lase pe cei
din familie să-și facă treaba.
Bani: doresc ei multe dar nu este
o zi pentru așa ceva.
Leu (23.07- 22.08)
Iubire: se pot rupe relaţii datorită
impulsivităţii lor, dar și din motive
independente de voința lor.
Sănătate: dacă se confruntă cu du-
reri de cap sau oboseală, le sugerez
să se hidrateze permanent, pentru
a facilita organismului schimburile
fiziologice de care are nevoie.
Bani: par să vină nişte bani dar aşa
cum vin, aşa se duc, nu ar fi prima
oară.
Fecioară (23.08 -22.09)
Iubire: faptul că au început să co-
munice cu persoana care îi este ală-
turi este nu doar benefic ci chiar o
modalitate de a se salva pe sine.
Sănătate: să aibă grijă la micile ac-
cidente casnice, în special, cele la
nivelul capului.
Bani: sunt dar nu aș sugera să se
apuce să îi împartă ci să mai aștepte

să se adune mai mulți.
Balanţă (23.09 - 23.10)
Iubire: cei tineri au posibilitatea
să-şi arate afecţiunea faţă de
persoanele la care ţin, fie că este

vorba despre familie, fie de o per-
soană anume.
Sănătate: s-ar putea ca nativii ma-
turi sau aflaţi la trecerea dintre ma-
turitate şi senectute să ajungă în
ipostaza de pacienţi cardio.
Bani: nu ar trebui să fie probleme,
dimpotrivă aş spune că sunt cu toa-
te plăţile la zi.
Scorpion (24.10 - 22.11)
Iubire: acum pot reevalua eşafo-
dajul pe care s-a construit relaţia
lor, încep să se întrebe pe ce se s-
a clădit relaţia, de ce nu a avut ni-
ciodată sentimentul de împlinire
prin relaţie.
Sănătate: mici accidente casnice şi
aici le sugerez atenţie, doamnelor
să fie atente cum manipulează oala
cu apă fiartă, să nu se ardă cu ulei
încins ş.a.
Bani: posibile cheltuieli de trata-
ment pentru micile accidentări din
gospodărie.
Săgetător (23.11 - 21.12)
Iubire: deşi au o zi încărcată, au
parte şi de iubire şi de înţelegere
şi de sprijin.
Sănătate: rămâne foarte sensibilă
axa cardiacă, schimbările frecvente
şi bruşte de vreme lovesc mai ales
acolo unde sunt tulburări de natură
sanguină şi cardiacă, deci odihnă,
relaxare și protecție.
Bani: deocamdată să nu cheltuiesc
ci să prospecteze piața.
Capricorn (22.12 - 20.01)
Iubire: culmea este că vor pricepe
că schimbările care vor să se în-
tâmple iubitelor/ților sau parte-
nerelor/ rilor încept întotdeauna
cu sine.
Sănătate: și lor le spun să fie atente
la alimentație, la alimente în ge-
neral dar mai ales de unde le cum-
pără.
Bani: posibile cheltuieli neaşteptate
pentru cămin sau pentru un eve-
niment social important.
Vărsător (21.01 -19.02)
Iubire: ca în totdeauna își doresc
mai multă afecţiune dar aşteaptă
ca partenerii să facă primul pas.
Sănătate: trebuie să învețe să se
detașeze și ceva mai multă atenție
la odihnă.
Bani: mare grijă pe unde îi poartă
treburile că pot avea surpriza unei
pierderi de bani; fie îi pierd efectiv,
fie li se subtilizează din buzunare.
Peşti (20.02 - 20.03)
Iubire: au de toate -  încredere în
sine, în ce pot face, au resurse și o
viaţă de familie excelentă.
Sănătate: nu se plâng de sănătate,
deşi sunt unele mici supărări care
ţin de oboseală şi de stres, dar se
vor odihnii zilele acestea.
Bani: aș spune că lucrurile merg în
direcţia dorită cu rezerva că trebuie
să fie ceva mai atenți la volan nu
cumva să plătească o amendă!

ZODIAC

Sudoku
18.12 - 24.12 

Comandă de droguri, comandă de lupte și șantaj
Un dosar mai puțin

obișnuit a fost deschis la
Parchetul de pe lângă Ju-
decătoria Brașov. Doi mi-
nori au fost reținuți și
propuși pentru arestare. 

Totul a început pe 11 de-
cembrie 2017. Atunci, doi
brașoveni l-au contactat pe
unul dintre inculpați pentru
a stabili o întâlnire, în stația
CFR Brașov, pentru o coman-
dă de droguri. Nu s-a ajuns la
o înțelegere, spun procurorii,
iar în ecuație a intrat și cel de-
al doilea inculpat. Cele 4 per-
soane au plecat spre zona
Bartolomeu, iar la un moment
dat, unul dintre inculpați i-a

cerut victimei geaca pe care
acesta o purta, pentru a o pro-
ba, dar a refuzat să i-o retur-
neze. Apoi, cu forța, inculpații
i-au dus pe ceilalți doi bărbați
în scara unui bloc, iar pe unul
dintre ei l-au bătut cu pumnii
și cu picioarele. Nu s-au oprit
însă, aici. Unul dintre suspecți
i-a ordonat prietenului victi-
mei să se lupte cu bărbatul
rănit, spun procurorii, spre
amuzamentul inculpaților. La
scurt timp, unul dintre
suspecți a trecut și la șantaj.
I-a cerut bărbatului lovit și ră-
mas fără geacă, 200 de lei
pentru a-i fi returnată haina.
Din cauză că nu a primit ni-
ciun leu, inculpatul a inițiat,

în zilele următoare, mai multe
apeluri telefonice pentru a
obține banii. Speriată, victima
le-a povestit totul polițiștilor,
iar inculpatul s-a întâlnit, pe
12 decembrie, cu victima
pentru a primi 100 de lei.
Polițiștii au supravegheat în-

treaga acțiune, au continuat
ancheta, iar suspecții au fost
încătușați și propuși pentru
arestare. Unul dintre tineri a
fost trimis în arest, iar compli-
cele a fost plasat în arest la do-
miciliu. Hotărârea a fost însă,
contestată.     Amelia VULCU

Semnal de alarmă al procurorilor Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Brașov!
„Procurorii exprimă îngrijorarea

profundă față de maniera acce-
lerată și netransparentă în care se
organizează dezbateri atât asupra
legilor privind organizarea siste-
mului judiciar, statutul magistra-
tului și organizarea CSM, dar și
asupra Codului de procedură pe-
nală, fără ca (de principiu) preve-
derile propuse să fie fundamentate
la nivel practic și fără o analiză
atentă a implicațiilor asupra siste-
mului normativ. 

Avansarea agendei legislative
pe baza unui context limitat, de
transpunere în legislația internă
a unor prevederi legislative ale UE,
se transformă în „perforarea” Co-
dului de procedură penală în do-
menii care nu sunt legate de actul
legislativ european, dar având un
potențial cert și ridicat de afectare
a echilibrului instrumentelor re-
glementate pentru cercetarea
infracțiunilor, pentru realizarea
dreptului la siguranță al
cetățeanului.  Ca parte a sistemu-
lui judiciar, procurorii au datoria
să apere interesele generale ale

societății, rolul lor principal fiind
legat de exercitarea acțiunii pe-
nale în cazul săvârșirii de
infracțiuni. Instrumentele necesare
strângerii probelor trebuie să se
mențină eficiente, pentru desco-
perirea infracțiunilor, pentru a da
relevanță principiului aflării ade-
vărului și rolului activ, nu doar pen-
tru a interveni - procurorii sau
organele de cercetare penală -
când posibilitățile de strângere a
probelor au fost compromise. Ad-
ministrarea probelor ține cont, în
primul rând, de interesul social vă-
tămat, care poate privi o persoană
fizică ori o persoană juridică şi de
obligaţiile pozitive izvorâte din art.
2, 3 şi 8 din Convenţia Europeană
a Drepturilor Omului în sensul că
statul trebuie să facă anchete efec-
tive de natură să ducă la trimiterea
în judecată şi pedepsirea persoa-
nelor care comit infracţiuni care
afectează dreptul la viaţă, integri-
tatea fizică a persoanelor, viaţa
sexuală etc (e.g. hotărârea  CEDO
din 15 martie 2016 dată în cauza
M.G.C. împotriva României, cere-

rea nr. 61495/11). Din ansamblul
modificărilor propuse se desprinde
concluzia că orientarea este în sen-
sul dilatării sferei drepturilor acor-
date persoanelor inculpate, în
detrimentul păstrării efective a ga-
ranţiilor procesuale acordate per-
soanelor vătămate. Practic,
intervine o răsturnare a valorilor
specifice unui stat de drept, fiind
sacrificat interesul general al so-
cietăţii în favoarea unui interes de
grup.

Legislația modernă se bazează
pe principiul non-regresiunii, în
sensul ca nivelul de eficiență sau
sfera de cuprindere a unor instituţii
juridice în viitor să nu fie mai res-
trânse sau reduse decât nivelul
dintr-o etapă anterioară al acelor
prevederi. 

Adoptarea unor legi prin care
se restrânge sfera mijloacelor de
probă (ex. înregistrările audio vi-
deo publice) este de natură să
afecteze grav cooperarea inter-
naţională în materie penală dintre
România şi alte state câtă vreme
în astfel de situaţii se aplică Codul

de procedură penală român (Le-
gea[1] nr.302/2004, republicată,
privind cooperarea judiciară in-
ternaţională în materie penală) şi
se poate astfel ajunge la situaţia
în care nu vom putea da curs unor
comisii rogatorii internaţionale.
Ne exprimăm convingerea că
Avocatul Poporului va acţiona,
conform prerogativelor sale, pen-
tru a semnala afectarea echilibru-
lui constituţional de posibile acte
normative care ar conţine preve-
deri în această direcţie.

De asemenea, în cadrul coope-
rării cu Procurorii Generali din Sta-
tele Membre ale Uniunii Europene
ori în cadrul organismelor Consi-
liului Europei, Parchetul de pe lân-
gă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
are canalele necesare pentru a
pune în discuţie evoluţiile îngrijo-
rătoare care privesc organele de
urmărire penală şi activitatea
acestora”.

Adrian Aldea
Procuror în cadrul Parchetului

de pe lângă Tribunalul Braşov
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E timpul să împodobim
brăduţii, să ne înconjurăm
de miros de cetină şi să ne
lăsăm atraşi în lumea ma-
gică a sărbătorilor de iarnă!
Ca în fiecare an, puteţi achi-
ziţiona sau le puteţi trimite
celor dragi, oriunde în Ro-
mânia brazi de Crăciun
creaţi manual de către ex-
perţii florişti FlorideLux.

La FlorideLux, cea mai
mare florărie online din Ro-
mânia, brazii de Crăciun sunt
importaţi din Danemarca şi
sunt de calitate superioară.
Brazii în ghiveci sunt plantaţi,
crescuţi şi aclimatizaţi în Ro-

mânia, cu o rată de prindere
de peste 90% la replantare,
brazii artificiali sunt de cea
mai bună calitate, cu un as-
pect veridic şi special iar brazii
creaţi manual din flori fac, de
asemenea, parte din oferta
florăriei, de peste 5 ani de zile
şi sunt cadouri perfecte de
Crăciun. 

Dacă sunteţi în căutare de
cadouri deosebite, FlorideLux
vă aşteaptă într-o atmosferă
de poveste pe str. Zizinului
nr. 3 cu o colecţie superbă
pentru sărbători, marca Baylis
& Harding England, Cutii cu
flori de Craciun, plante sucu-
lente, aranjamente de cră-

ciun rezistente, aranjamente
cu brad, coroniţe unicat, tran-
dafiri criogenaţi, seturi cadou
de baie şi cosmetice, ursuleţi
de pluş, baloane cu heliu, vi-
nuri, ciocolată, coşuri cadou
cu alimente şi băuturi, buche-
te de flori elegante, cufere cu
flori, coşuri cu flori sau flori la
fir.

Cadouri pentru el şi pen-
tru ea de cea mai bună ca-
litate în exclusivitate la
FlorideLux Braşov. 

Program:
Luni-Vineri: 08:00-20:00
Sâmbătă-Duminică:   
09:00-17:00
Str: Zizinului, nr. 3

Cadouri de cea mai bună calitate în exclusivitate
la FlorideLux Braşov 

Evenimente deosebite, doar la Conacul lu’ Bebe
Restaurantul Conacul lu`

Bebe îi aşteaptă în fiecare zi
pe braşovenii care doresc să
petreacă într-un cadru am-
biental plăcut momente de
neuitat alături de persoanele
dragi.

Evenimentele deosebite,
de neuitat din viaţă: nunţi,
botezuri, cununii, zile ono-
mastice şi de naştere, bene-
ficiază întotdeauna de o
organizare de excepţie iar

service-ul restaurantului va
fi garantat pentru cele mai
rafinate gusturi. „Ne pregă-
tim din timp pentru că ştim
să ne respectăm clienţii. De
aceea am dat curs solicită-
rilor şi organizăm Balul
Crăciunului în data de 25
decembrie 2017, începând
cu ora 19:00. De sărbători
petrecem ca într-o mare fa-
milie alături de formaţia
Acustic!” ne-a precizat dom-

nul Benone Pepine, directo-
rul general al restaurantului. 

De asemenea, braşovenii
pot petrece un Revelion de
neuitat alături de artiştii care
vor oferi un program de ex-
cepţie la cumpăna dintre
ani: Ioana Bozga, Adriana

Hagău şi Formaţia Diato-
nic. Conacul lu’ Bebe vă
urează sărbători fericite!

Pentru rezervări:
Strada Industriilor nr. 8
Codlea
Tel: 0742 215 732
www.conacul-bebe.ro


