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Condamnatul
Ioan Neculaie,
transferat la
Codlea

Bani europeni
pentru
dezvoltarea
cartierului Gârcini

2017, cel mai cald
an din istoria
înregistrărilor
meteo

Mii de turişti din Republica
Moldova, Ucraina şi Rusia au
petrecut Crăciunul pe rit
vechi, pe data de 7 ianuarie,
în Poiana Brașov și în Pre-
deal. Ei sunt cazaţi la hoteluri
de trei şi patru stele la preţuri
care pleacă de la 185 de euro
pe noapte/cameră la un ho-
tel de patru stele din Poiana
Braşov şi pot ajunge la peste
300 de euro pe noapte/ca-
meră, în funcţie de facilităţile
incluse în pachetul de servi-
cii, potrivit reprezentanţilor

agenţiilor de turism ale ho-
telurilor din staţiune. Numă-
rul turiştilor care petrec
sărbătorile pe rit vechi este

mai mare la Revelion decât
la Crăciun, mai spun sursele
citate. 

continuare în pag. 3

Pregătiri de Revelion, în Poiana  
Brașov

„Totul pornește de la
un gând. Când? Atunci când
îți creezi viitorul, realitatea
viitoare! Un gând pe care îl
rulezi, la care ești atent, că-
ruia îi dai energii, pe care îl
emiți cu ajutorul cuvintelor.

Gândul bun, constructiv,

care îți dă starea de bine e
gândul căruia este bine să
îi dai energie și forță prin
ceea ce faci. De la un gând
ajungi la o vorbă, la un cu-
vânt, următorul pas fiind
emoția. Sunt atentă la gân-
dul de acum! (…) Eu, care

am furnizat acel gând, l-am
transmis în Univers și totul
se va întâmpla conform
intenției mele, a respecti-
vului gând. Se ajunge, apoi,
la vorbe. Îmi spun mie, cu
vocea potrivită, ceea ce
vreau să fac, iar creierul în-

cepe să se obișnuiască, da,
că acel fapt este real. Nu
sunt suficiente vorbele însă,
este nevoie și de o anumită
stare, o anumită emoție.
Trebuie să fii prezent, con-
ectat 100%, decis, hotărât!
Starea de a fi 100% încreză-

tor că acel gând se întâmplă
înseamnă că acea stare se
duce, ca o energie, în viitor,
în locul în care va trebui să
fie ceea ce tu vrei și, așa cum
spunea un maestru, viitorul
va veni să te caute! În con-
cluzie, nimeni nu poate să

facă nimic pentru tine, tre-
buie să fie amprenta ta
energetică! E ca și cum tu ai
pus o sămânță în viitor, iar
viitorul vine să te caute.
Chiar așa este!” 

continuare în pag 3.    

Noi ne creăm viitorul!
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Direcția Fiscală începe în-
casarea impozitelor locale
aferente anului 2018 din data
de 08.01.2018. 

Plata impozitelor se poate
face, inclusiv cu cardul, la:

• Direcția Fiscală - sediul
principal, str. Dorobantilor
nr. 4

Program - Casierie
Luni, Marți, Joi, Vineri:
08:00 - 16:30
Miercuri : 
08:00 - 18.30.
• Agenția Fiscala  str. Lun-

gă nr. 14
Program: 
Luni, Marti, Miercuri, Joi 
08:00 - 16.00
Vineri: 
08:00 - 13:15

• Agenția Fiscală  Auto
str. Turnului nr. 5 

Program: 
Luni: 
08:30 - 12:00 și 12:20 - 
15:30
Marți: 
08:30 – 12:00 și 12:20 - 
15:30 
Miercuri: 
08:30 - 12:00 și 12:20 - 
15:30 
Joi: 
08:30 - 12:00 și 12:20 - 
15:30, 
Vineri: 
08:30 - 12:00 și 12:20 - 
13:30 
Plata impozitelor locale se

poate face și pe portalul Pri-
măriei Brașov, https://extra-

net.brasovcity.ro/Pagini/pla-
taonline sau pe ghiseul.ro. 

Gradul de încasare în 2017
a fost de peste 93% din
obligațiile persoanelor fizice
și juridice, aferente acestui

an. Încasările au fost peste
veniturile prognozate la în-
ceputul anului, respectiv ve-
nituri prognozate de 203
milioane de lei.                

A.C.

Dacia a înregistrat un nou
record de vânzări în Franţa,
anul trecut, cu aproximativ
120 de mii de autoturisme şi
utilitare vândute, după cum
a anunţat astăzi constructo-

rul francez Renault Group.
Acesta precizează că modelul

Sandero este vehiculul cel
mai vândut şi ocupă locul opt
în topul primelor zece auto-
turisme. 

Şi modelul Duster a avut
o creştere a vânzărilor, deşi

a fost lansată o nouă gene-
raţie.                                   A.C.

Dacia, vânzări record în Franţa

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

Taxe și impozite locale în 2018! 

Maşinile mai vechi de 12 ani,
ITP mai des
Pentru maşinile mai vechi

de 12 ani ,  șofer i i  vor  f i
nevoițisă facă mai des Inspec-
ţia Tehnică Periodică, în timp
ce pentru autovehiculele noi
vor trece mai rar pe la staţiile
ITP. Noile reglementări sunt
prevăzute într-un act norma-
tiv ce transpune în legislaţia
naţională o directivă euro-
peană. Autoturismele ar pu-
tea trece ITP-ul cu defecte
minore, mai precis, dacă de-
ficienţele constatate nu au
un efect semnificativ asupra
siguranţei vehiculului sau im-
pact asupra mediului. Dacă
se constată însă defecte mai

grave, acestea trebuie repa-
rate în maximum 30 de zile.
Pentru maşinile mai vechi de
12 ani se va respecta data în-
scrisă în certificatul de înma-
triculare pentru efectuarea
următoarei inspecţii. Se va
elibera şi un document care
atestă rulajul maşinii. 

Directorul general al Regis-
trului Auto Român, George
Dincă, a declarat că noile re-
guli pentru Inspecţia Tehnică
Periodică respectă o directivă
europeană şi vor aduce o mai
bună monitorizare tehnică a
parcului auto naţional.                                   

A.C.

Băncile nu vor mai percepe comisioane la bancomate
O serie de comisioane per-

cepute de bănci vor fi elimi-
nate! Mai exact, comisioanele
percepute de bănci pentru
deschiderea şi închiderea
unui cont, precum şi cele pen-
tru retrageri de bani sau in-
terogarea soldului nu vor mai
exista din 27 ianuarie 2018. 

Reglementarea este inclusă
într-o lege adoptată recent
de Parlament, care prevede
că băncile nu vor mai putea
să perceapă anumite comi-
sioane pentru conturile de

plăţi, cu servicii de bază. Legea
a fost adoptată sub presiunea
Comisiei Europene care ame-
ninţa România cu procedura
de infringement. De elimina-
rea comisioanelor vor bene-

ficia cei care au „venituri lu-
nare care nu depăşesc echi-
valentul a 60% din câştigul
salarial mediu brut pe eco-
nomie”, se arată în proiectul
adoptat de Parlament. Salariul

mediu brut în 2018 este prog-
nozat la 4.162 de lei, ceea ce
înseamnă că persoanele cu
venituri de sub 2.497 de lei
vor beneficia de eliminarea
comisioanelor.                    A.C.
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Noi ne creăm viitorul!

continuare din pag. 1
Să ne gândim la basme, la

zâne. Cenușăreasa, de exemplu,
visa, voia o rochie de gală. Nu a
reușit, dar faptul că a acționat
în acest sens, că a încercat să
facă, da, ceva din rochiile pe care
le avea acasă, le-a cârpit, atunci
când a încheiat acțiunea a in-

tervenit Sinele Divin: „Îți aduc
eu o rochie nouă!”

Așadar, noi ne dorim ceva și,
să recunoaștem, de cele mai
multe ori am spus că Dumne-
zeu, Universul, a adus mult mai
mult decât am cerut. Noi avem
o minte limitată, cu gânduri fi-
nite. Oare e posibil? Oare nu-i

posibil? Faci, totuși, ceva pentru
a obține ceea ce vrei, iar Univer-
sul îți aduce mult mai mult de-
cât ai putut tu să vezi. Ca să con-
ving mintea rațională că se
poate, eu trebuie să-i repet ceea
ce vreau, dar nu la modul că
stau toată ziua să-i repet. Îmi
aleg 10 minute pe zi în care re-
pet, pentru mintea mea
rațională, ce vreau. De ce? Pen-
tru ca aceasta să înțeleagă că
eu sunt ceea ce vreau! De la
vreau trebuie să ajung la cred,
de la cred trebuie să ajung la
sunt! Eu vreau, eu cred. Și dacă
repeți și mintea rațională ajunge
să creadă, se ajunge la eu sunt. 

Vedem lumea doar conform
convingerilor din spate. Eu am
trăit într-un mediu și voi vedea
lumea conform mediului în care
am trăit, tu vei vedea lumea con-
form mediului în care ai trăit. Ast-
fel, percepția asupra lumii se ma-
nifestă conform credințelor pe
care le avem în subconștient. 

Această stare de fapt este va-
labilă pentru toată lumea, dar
dacă mă observ și spun, mereu,
de exemplu, „nu sunt impor-
tantă, las de la mine” mintea
ajunge să se convingă că așa
trebuie, că tu nu ești importantă,
că tu lași de la tine. Când te-ai
observant însă, spui stop! Nu
mai vreau să rulez astea și
schimbi, conștient, gândul cu
un altul. Asta ca să poți să
schimbi la nivel subconștient. 

Altfel, nu ai nicio șansă! Voi
schimba, practic, credințele false

cu unele obiective pe care chiar
vreau să le trăiesc, prin repetiții.
Mintea spune, atunci, că poate
fi și altfel. Când observ că am
probleme nu trebuie, în niciun
caz, să aștept ca altul să mi le re-
zolve. Trebuie ca eu, în interior,
să schimb, în subconștient, o
credință falsă.

Potrivit dr. Joe Dispenza,
„dacă îți dorești ceva, tu nu tre-
buie să te gândești la acea
dorință. Trebuie să te gândești
la stările pe care ai vrea să le
ai când dorința este împlinită.
Când te transpui în stările res-
pective atragi, ca un magnet,
acea dorință spre tine, acea
stare de bine. Avem nevoie

însă, de foarte multă concen-
trare și de foarte multă
atenție”.

• Cum ne creăm anul?
În 2007, la început, am notat

pe o agendă ce aș vrea să fac
eu în 2008. Am uitat de ele însă!
În 2009 sau 2010, nu mai știu
exact, am găsit agenda și am
văzut că tot ce am notat s-a îm-
plinit. Așadar, luați o agendă și
notați proiecte mărețe sau chiar
atitudini, dar să puneți și che-
stiuni cuantificabile. Apoi,
concentrați-vă, eu vă recomand
să stați cu ochii într-un punct
fix, și gândiți-vă că toate acele
dorințe sunt deja împlinite, se
vor îndeplini. Să trăiți pentru fie-

care câte o stare.
Care este starea pe care aș

vrea eu să o am? Și pur și simplu
o lăsați, apoi, așa! Și veți vedea
singuri… Asta facem la începu-
tul anului, ne creăm anul, dar s-
ar putea ca peste trei luni să mai
vrem ceva. Nu-i nimic! Ne în-
toarcem la pagina din agendă
și mai scriem ceva. De fapt, noi
ce căutăm? 

Căutăm experiența! Să
avem o trăire, o stare. Aceasta
este menirea omului pe
pământ. Misiunea noastră
este să trăim! Noi ne creăm
viitorul!     

Niculina Gheorghiță
psiholog clinician principal

Pregătiri pentru Revelion 2018, în Poiana Brașov

Meniurile pregătite pen-
tru turiştii din Republica
Moldova, Ucraina și Rusia,
pentru Crăciun, au fost
cele tradiţionale, dar nu
au lipsit nici surprizele,
susţin hotelierii. Ca în fie-
care an, turiştii schiază,
dar nu uită nici de pârtiile
pentru săniuş.

Pe de altă parte, hotelierii
din Predeal nu au pregătit
pachete speciale de servicii
pentru cei care petrec Cră-
ciunul pe rit vechi. Turiștii s-

au cazat pe cont propriu la
hoteluri şi pensiuni, la pre-
ţuri identice cu cele practi-

cate pentru turiştii din Ro-
mânia. Moldovenii, ucrai-
nienii și rușii se pregătesc,

acum, pentru Revelionul pe
rit vechi, sărbătorit în noap-
tea de 13 spre 14 ianuarie.  

• Calendarul Gregorian
În timp ce pentru majori-

tatea românilor sărbătorile
de iarnã s-au încheiat, pen-
tru ortodocșii de rit vechi
urmează Revelionul. Pentru
cei care respectã calendarul
Gregorian, introdus de Papa
Grigore al XIII-lea în 1582,
adoptat în România de către
autoritãti în 1919, iar de
B.O.R. în 1924, odatã cu Bo-
boteaza, 6 ianuarie, se în-
cheie sãrbãtorile de iarnã.
Pentru cei care au rãmas
însã la calendarul pe stilul
vechi – calendarul Iulian, în
7 ianuarie este prãznuit

Crãciunul, iar trecerea în
noul an este sărbătorită în
noaptea de 13 spre 14 ia-
nuarie.

• Decalaj de 13 zile 
200 de milioane de creş-

tini ortodocşi sărbătoresc
Crăciunul și Revelionul pe
rit vechi, fie că sunt în nor-

dul Africii, în Orientul Mijlo-
ciu, în Balcani sau în Rusia.
Aceşti credincioşi marchea-
ză Nașterea Domnului con-
form calendarului Iulian,
care are un decalaj de 13
zile faţă de cel Gregorian fo-
losit de majoritatea locuito-
rilor planetei.                 B.T.



Cu toții știm că mișcarea
este benefică pentru noi,
pentru a ne menține în for-
mă,  pentru a slăbi sau în ge-
neral pentru sănătate și
pentru starea de bine creată.
Poate nu știți că exercițiile
fizice influențează și sănă-
tatea ochilor. 

Lipsa exercițiilor fizice con-
tribuie semnificativ la anu-
mite afecțiuni oculare în

rândul persoanelor în vârstă,
dar și cei mai tineri trebuie
să fie atenți la condiția fizică.
În urma studiilor desfășurate
în ultimii 10 ani s-au desco-
perit legături strânse între
exercițiile fizice zilnice și re-
ducerea riscului afecțiunilor
oculare frecvente, de tipul
cataractei, glaucomului sau
degenerescenței maculare. 

Pe de altă parte, dieta echi-
librată combinată cu miș-ca-
rea vă pot ajuta să evitați boli
care nu sunt legate inițial de
sănătatea ochilor, dar care în
timp îi pot afecta, cum ar fi
diabetul de tip II, de exemplu,
care dacă nu este ținut sub
control, poate avea influență
asupra vaselor de sânge din
retină și în situații grave poate
duce la pierderea vederii.
Tensiunea arterială ridicată
sau colesterolul influențează
deopotrivă structura vaselor
de sânge ale ochiului, fiind

importantă monitorizarea
acestora.

Calitatea vieții noastre de-
pinde foarte mult de sănă-
tatea ochilor noștri, deoarece
mai mult de trei treimi din
informațiile pe care le primim
sunt pe cale vizuală. Așadar
, orice problemă de vedere
poate avea o influență ne-
gativă a modului în care
funcționăm.  Cercetătorii se
așteaptă ca pe măsură ce
populația îmbătrânește, nu-
mărul persoanelor cu pro-
bleme de vedere se va dubla.

Ce este de făcut?
Este important să con-

știentizăm importanța con-
trolului optometric periodic,
cel puțin o dată pe an, pentru
a avea prescripția pentu
ochelari actualizată, și pentru
a identifica din timp probe-
leme ce pot influența calita-
tea vederii. 

Mișcarea este deosebit de

importantă. 
Este bine să vă stabiliți o

rutină zilnică, și cel puțin 30
de minute să faceți sport, sau
faceți plimbări lungi în natu-
ră. Exercițiile cardiovasculare
precum aerobicul pot să sca-
dă presiunea intraoculară,
protejând astfel celulele re-
tinei, fiind benefice pentru
persoanele care suferă de
glaucom. 

Glaucomul afectează ner-
vul optic, alterând capacita-
tea lui de a funcționa. Nervul
optic este cel care transmite

imaginile către creier, iar când
acesta este afectat,  apar pro-
bleme de vedere de la pro-
bleme ale vederii periferice,
până la pierderea vederii în
cazuri severe.  

Dacă plimbările nu sunt
tocmai pe placul dvs., puteți
opta pentru orice fel de ac-
tivitate, precum ciclismul, în-
otul  sau chiar dansul .
indiferent de activitatea pre-
ferată, beneficiile nu se vor
regăsi doar în starea de să-
nătate a ochilor, dar și a ini-
mii.

Exercițiile corecte și potri-
vite păstrează reflexele active,
iar alimentația echilibrată
păstrează sistemul imunitar
puternic, prevenind astfel bo-
lile. 

Nu trebuie să fiți un atlet
de performanță, nu e nevoie
să cunoașteți extrem de mul-
te despre sport și alimentație,
Un stil de viață echilibrat și
sănătos e suficient pentru a
vă păstra ochii, mintea și cor-
pul în formă.

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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Ochi sănătoși, în corp sănătos

Consumul de alcool pro-
duce o substanţă chimică
nocivă în organism, care
poate determina daune
permanente în ADN-ul ce-
lulelor stem, mărind riscul
de apariţie a cancerului,
potrivit unui studiu publi-
cat săptămâna trecută.

În testele pe şoareci, în
laborator, cercetătorii brita-
nici au utilizat analiza cro-

mozomilor şi secvenţele
ADN-ului, pentru a stabili
afectarea genetică provo-
cată de acetaldehidă, o sub-
stanţă chimică nocivă, care
se produce când organis-
mul procesează alcoolul. 

Rezultatele oferă mai mul-
te detalii cu privire la modul
în care alcoolul sporeşte ris-
cul de apariţie a şapte tipuri
de cancer, inclusiv forme co-
mune precum cel de sân şi

de colon şi arată, totodată,
cum încearcă organismul să
se apere împotriva daunelor
produse de alcool. Agenţia
Internaţională pentru Stu-
diul Cancerului, din cadrul
Organizaţiei Mondiale a Să-
nătăţii, listează alcoolul
drept un cancerigen de Cla-
sa I, invocând „dovezi con-
vingătoare” că acesta
cauzează cancer. 

În studiul publicat în re-
vista Nature, echipa de
specialiști a oferit alcool di-
luat şoarecilor şi apoi a ana-
lizat efectul asupra ADN-ului
animalelor. 

Acetaldehida poate spar-
ge şi vătăma ADN-ul din in-
teriorul celulelor sanguine
stem, modificând ireversibil
secvenţele ADN din aceste
celule. 

A.C.

Orica MĂGDĂLINA

Consumul de alcool afectează
ADN-ul celulelor stem

Dependența de jocuri pe calculator,
pe lista afecțiunilor psihice

Tot mai des prinși în lu-
mea virtuală a jocurilor,
tinerii și adolescenți devin
dependenți. Problema
este una la nivel global,
așa că Organizația Mon-
diala a Sănătății include,
anul acesta, pentru prima
dată, dependența de jo-
curi, pe lista tulburărilor
psihice.

În străinătate există clinici
specializate care tratează
acest tip de adicție, însă la
noi sunt puține centrele în
care poți primi ajutor, iar oa-
menii sunt destul de reti-
cenţi.  

Jocurile pe computer sunt
din ce în ce mai prezente în
vieţile oamenilor, iar victime
sigure sunt copiii şi adoles-
cenţii. Ei tastează zile în şir

fără pauză numai de dragul
de a trece la un alt nivel. 

O statistică oficială cu pri-
vire la numărul românilor
dependenți de jocurile pe
calculator nu există, însă se
estimează că numărul aces-
tora ar depăși câteva zeci de
mii. Toți acești oameni pre-
zintă o serie de simptome,
printre care preocuparea ex-
cesivă față de joc, neglijarea
completă a vieții personale
și un comportament bipolar.

Pentru că problema este
globală, Organizația Mon-
dială a Sănătăţii trage un
semnal de alarmă şi va in-
clude dependența de jocuri
în lista tulburărilor mintale. 

Dacă dependența de jo-
curile video va fi clasată
drept o boală psihică, trata-
mentele ar putea fi decon-
tate de stat, iar pacienții
ajutați să scape de această
tulburare.    

A.C.
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Ministerul Educației
Naționale a aprobat calen-
darul de desfăşurare a Eva-
luării Naţionale pentru
absolvenții clasei a VIII-a în
anul şcolar 2017-2018. Po-
trivit documentului, prima
probă scrisă din cadrul Eva-
luării Naţionale 2018 (limba
şi literatura română) va
avea loc în data de 11 iunie
2018. 

Următoarea probă scrisă
(matematică) se va desfășura
în data de 13 iunie, iar ultima
(limba şi literatura maternă)
va fi organizată în 14 iunie. 

Afişarea primelor rezultate
este prevăzută pentru data
de 19 iunie (până la ora
12:00).  În aceeași zi, intervalul
orar 14:00 - 19:00 este rezer-
vat depunerii contestațiilor.
Acestea vor fi soluționate în
perioada 20 - 22 iunie. 

Examenul de Evaluare Na-
ţională 2018 se va încheia
sâmbătă, 23 iunie, cu afișarea
rezultatelor finale. 

Înscrierea absolvenților cla-
sei a VIII-a în vederea partici-
pării la Evaluarea Naţională
se face în perioada 4 - 8 iunie
2018. Conform ordinului de
ministru privind structura

anului școlar 2017 - 2018, cur-
surile pentru clasa a VIII-a se
vor finaliza vineri, 8 iunie
2018. Coordonarea la nivel
național a proiectării, orga-
nizării și desfășurării Evaluării
Naţionale 2018, precum și va-
lorificarea rezultatelor aces-
tora sunt  as igurate de
Ministerul Educației prin Cen-
trul Național de Evaluare și
Examinare (CNEE). 

Elaborarea procedurilor
specifice evaluării se realizea-
ză de către C.N.E.E., în urma
consultării direcțiilor de spe-
cialitate din minister. Coor-
donarea la nivel județean a

organizării Evaluării Naţionale
2018, precum și valorificarea
rezultatelor acestea sunt asi-
gurate de către inspectoratul
școlar. 

Calendar Evaluare Naţio-
nală 2018: 

4 - 8 iunie 2018 - Înscrie-
rea absolvenților clasei a
VIII-a în vederea participării
la Evaluarea Naţională;

11 iunie 2018 - Limba şi
Literatura Română; 

13 iunie - Matematică; 

14 iunie - Limba şi Litera-
tura Maternă; 

19 iunie (până la ora
12:00) - Afişarea primelor
rezultate; 

23 iunie - Afișarea rezul-
tatelor finale.                   A.C.

.com

551 locuri de muncă, vacante în 
Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Eco-
nomic European oferă, prin
intermediul reţelei EURES Ro-
mânia, 551 locuri de muncă
vacante, după cum urmează:

Spania - 164 locuri de
muncă: 150 agricultor, 10 su-
dor, 3 tehnician, 1 montator
structuri (panouri) metalice;

Malta - 158 de locuri de
muncă: 150 șofer de autobuz,
5 specialist vânzări televizate,
3 inginer de sistem software;

Germania - 87 locuri de
muncă: 28 șofer camion, 25
salvamar, 10 programator PLC,
4 bucătar, 3 personal servire
clienți, 3 șofer de autobuz, 2
ospătar, 2 personal întampi-
nare oaspeți, 1 commis chef,
1 contabil, 1 electrician în
construcții, 1 inginer con-
strucții civile, 1 macaragiu, 1
manager front office, 1 mena-
jeră, 1 tehnician service, 1 teh-

nician sisteme de încălzire, 1
zidar;

Marea Britanie – 61 locuri
de muncă: 50 măcelari,
tranșatori, fasonatori, împa-
chetatori carne, 6 lenjer/croi-
tor, 5 asistent medical;

Cehia - 30 locuri de muncă:
15 operator CNC, 15 forjor;

Belgia- 28 locuri de muncă:
4 operator cnc, 3 șofer camion,
2 electrician iluminat stradal
(electrician de întreținere și
reparații), 2 macaragiu, 2 teh-
nician rețele de telecomu-
nicații, 1 electrician rezidențial,
1 inginer aplicație (inginer de
cercetare în electronică apli-
cată), 1 inginer de calitate in-
dustrială, 1 inginer dezvoltare
(inginer productie), 1 instalator
instalații tehnico-sanitare și
de gaze, 1 inginer materiale,
1 inginer producție, 1 mecanic
autoturisme - mecanic ca-

mioane, 1 operator/ ambala-
tor în industria alimentară, 1
operator turnare metale, 1
programator cnc, 1 proiectant
mecanic, 1 tehnician de
intreținere și instalare, 1 teh-
nician testare (tehnician elec-
tromecanic), 1 tehnician hvac
(încălzire, ventilație și aer
condiționat);

Finlanda – 11 locuri de
muncă: 10 măcelar/tranșator
carne de pui, 1 ospătar;

Luxembourg - 10 locuri de
muncă: 10 senior tehnician
Chrome;

Norvegia – 2 locuri de
muncă: 2 frizer.

Persoanele interesate să
ocupe un loc de muncă pot
viziona ofertele accesând:

www.eures.anofm.ro, sau
se pot prezenta la sediul
agenţiei judeţene pentru
ocuparea forţei de muncă
de domiciliu sau reşedinţă,
unde consilierul EURES îi
poate îndruma. 

A.C.

Calendarul zilelor libere din 2018

2018 aduce 14 zile libere,
au mai rămas însă doar 12
pentru că am profitat deja
de două  dintre  ele, respectiv
1 și 2 ianuarie. Dar iată care
sunt următoarele 12 zile li-
bere de anul acesta. 

• 24 ianuarie - Ziua Unirii 
Principatelor Române;
• 8 aprilie 2018 (duminică)  
Paştele;
• 9 aprilie (luni) - Paştele;
• 1 mai - Ziua Muncii;

• 27 mai (duminică) 
- Rusalii;
• 28 mai (luni) 
- Rusalii;
• 1 iunie - Ziua Copilului;
• 15 august - Adormirea 
Maicii Domnului;
• 30 noiembrie - Sfântul 
Andrei;
• 1 decembrie - Ziua 
Naţională a României;
• 25 decembrie - Crăciunul;
• 26 decembrie - Crăciunul.
Potrivit prevederilor legale

în vigoare, angajaţii care sunt
nevoiţi să lucreze inclusiv în zi-
lele considerate libere primesc
bani în plus la salariu, adică ziua
lucrată va fi plătită dublu.

De remarcat este faptul că
Ziua Naţională a României, cea
în care va fi sărbătorit Cente-
narul, va pica într-o zi de sâm-

bătă, drept urmare românii vor
avea în 2018 11 zile nelucră-
toare legale în timpul săptă-
mânii.

Românii vor avea parte şi de
câteva minivacanţe în 2018,
însă de doar trei zile: prima cade
în apropierea Paştelui, când va
fi liberă şi ziua de 9 aprilie, a
doua ar putea avea loc în mai,
când data de 1 mai pică într-o
marţi. Nu este exclus ca autori-
tăţile să declare liberă şi ziua de
30 aprilie (luni), pentru a le per-
mite angajaţilor să îşi lege ziua
liberă legală cu weekendul. Mai
avem o minivacanţă şi la înce-
put de iunie, când Ziua Copilului
pică într-o zi de vineri, dar şi la
sfârşitul lui noiembrie, pentru
că ziua de 30 noiembrie, adică
Sfântul Andrei, va fi sărbătorită
tot într-o zi de vineri.           A.C.

Tot ce trebuie să știi despre Evaluarea Naţională 2018



România este pe locul 5
în topul statelor membre
ale Uniunii Europene unde
populaţia este deranjată
de zgomotul produs de tra-
ficul rutier şi de cel cauzat
de vecini. 

20% din populaţie semna-
lează această problemă, po-
trivit celor mai recente date

Eurostat. 
În Brașov, un nivel crescut

al zgomotului a fost înregis-
trat pe mai multe artere prin-
cipale din oraș.

Zgomotul produs de tra-
ficul rutier depăşeşte valo-
rile maxime de 60 de dB.
Este vorba despre arterele
Hărmanului, Feldioarei, 13
Decembrie, șoseaua de

Centură, Stadionului, Fă-
găraşului, Mihail Kogălni-
ceanu, Calea Bucureşti,
Griviţei şi Toamnei. 

La nivelul Uniunii Europe-
ne, aproape 18% din popu-
l a ţ i e  s u f e r ă  d i n  c a u z a
zgomotului produs de trafi-
cul rutier, dar și de cel cauzat
de vecini. Probleme similare
pot fi observate și în alte țări.

În Malta, de exemplu, un sfert
din populaţie semnalează
disconfortul produs de zgo-
mot. Malta este urmată în cla-
sament de Grecia, Olanda şi
Portugalia. 

La polul opus, cele mai
liniștite țări sunt, potrivit da-
telor oficiale, Irlanda, Croaţia
şi Bulgaria.

Răzvan IANCU
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Ioan Neculaie, condamnat
la închisoare cu executare
pentru nerespectarea regi-
mului armelor și munițiilor,
a ajuns, aseară, în Peniten-
ciarul Codlea. El a fost încar-
cerat, mai întâi, în închisoarea
de la Giurgiu, iar apoi, pentru
câteva zile, a stat în spațiul de
deținere de la Jilava. 

Omul de afaceri Ioan Necu-
laie este condamnat definitiv,
din 23 noiembrie 2017, sub
acuzația de nerespectarea re-
gimului armelor și munițiilor,
la o pedeapsă de doi ani de în-

chisoare cu executare. Pe 24
noiembrie, omul de afaceri,
care l-a momentul pronunțării
hotărârii era în Grecia, s-a întors
în România, pe la punctul de
trecere a frontierei Giurgiu, și
s-a predat. 

Potrivit procedurilor, a fost
încarcerat în cel mai apropiat
penitenciar, cel din Giurgiu.
Apoi, avocatul lui Neculaie a
trimis o cerere Administrației
Naționale a Penitenciarelor,
prin care a solicitat transferul
condamnatului la închisoarea
din Codlea. Asta pe motiv că
are afaceri judiciare la instanțe

și parchete din Brașov, iar Pe-
nitenciarul Codlea este mai
aproape. După câteva zile, Ioan
Neculaie a fost chemat de di-
rectorul închisorii din Giurgiu
pentru a i se comunica faptul
că va fi transferat. Condamnatul
era convins că va ajunge în Pe-
nitenciarul Codlea, dar condu-
cerea închisorii din Giurgiu i-a
comunicat că va fi transferat în
Penitenciarul Jilava. Acolo a stat
însă, doar câteva zile. Aseară,
Ioan Neculaie a ajuns în închi-
soarea din Codlea, unde își va
ispăși pedeapsa. 

Amelia VULCU

Condamnatul Ioan Neculaie, transferat
în Penitenciarul Codlea

O femeie de 37 de ani a
pus totul la cale, în plină zi.
Ea a pus ochii pe un bărbat
de 42 de ani, aflat în zona
stației C.F.R. Brașov, și i-a
propus să facă sex contra
cost. Ținta era însă, cu totul
alta. 

Mai exact, într-un moment
de neatenție, inculpata i-a
luat omului telefonul mobil
din buzunar și a fugit. 

Polițiștii Biroului Județean
Transporturi din Brașov au
intervenit, femeia implicată
a fost încătușată, iar telefonul
recuperat și predat păgubi-

tului. Inculpata a fost reținută,
p e n t r u  2 4  d e  o r e ,  s u b
acuzația de furt calificat și
dusă în arest. Procurorii Par-
chetului de pe lângă Jude-

cătoria Brașov continuă, cu
respectarea prezumției de
nevinovăție, ancheta începu-
tă în acest caz.

Amelia VULCU

I-a propus să facă sex în Gara Brașov,
dar ținta era cu totul alta

Totul s-a întâmplat în urmă
cu câteva luni.

O femeie de 27 de ani din
Brașov a intrat cu forța în
locuința unei familii din Ger-
mania, a ajuns la cutia cu bi-
juterii, a furat inele și cercei din
aur, a ieșit din casă și a reușit
să fugă. Păgubiții au depus
plângere, iar autoritățile ger-
mane au emis pe numele sus-
pectei un mandat european
de arestare. În acest timp, fe-
meia s-a întors în țară și a stat
ascunsă într-un apartament
din Brașov. Acum, polițiștii au
găsit-o, iar procurorii au pre-
zentat-o unui judecător de

drepturi și libertăți de la Curtea
de Apel Brașov cu propunere
de arestare preventivă. S-a
emis mandat pentru 15 zile,
dar decizia poate fi contestată. 

După îndeplinirea forma-
lităților de extrădare, femeia

va fi trimisă în Germania pen-
tru continuarea anchetei. În
timpul audierilor de la Parche-
tul Curții de Apel Brașov, sus-
pecta și-a recunoscut fapta și
a declarat că regretă cele în-
tâmplate.                               A.V.

Care sunt cele mai zgomotoase străzi din Braşov?

O femeie din Brașov, acuzată de JAF
în Germania
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„Strategia de Dezvoltare
Locală a comunității Gârcini,
municipiul Săcele” a avut cel
mai mare punctaj în etapa pre-
liminară de evaluare și selecție
a Strategiilor de Dezvoltare
Locală propuse spre finanțare
în cadrul mecanismului Dez-
voltare Locală Plasată sub Res-
ponsabilitatea Comunității,
mecanism implementat în
conformitate cu art. 32-35 ale
Regulamentului U.E. nr.
1303/2013. 

Rezultatul a fost publicat de
Ministerul Dezvoltării Regio-
nale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene. În total
au fost depuse 49 de Strategii
pentru comunități marginali-
zate aflate în orașe/municipii
cu populație de peste 20.000,
16 dintre ele fiind respinse. Lis-
ta finală a Strategiei de Dez-

voltare Locală selectate pentru
finanțare va fi stabilită în urma
rezultatelor soluționării
contestațiilor, proces care va
avea loc în luna ianuarie 2018.

Strategia de Dezvoltare Lo-
cală a fost elaborată de Aso-
ciația Grupul  de Acțiune
Locală Gârcini, în colaborare
cu specialiștii din cadrul
Agenției Metropolitane Brașov
și Agenția de Dezvoltare Du-
rabilă a Județului Brașov, în
b a z a  u n u i  c o n t r a c t  d e
finanțare P.O.C.U. în valoare
totală de 227.107,70 lei, din
care 215.752,32 lei reprezintă
finanțare nerambursabilă din
Fondul

Social European și 11.355,38
lei finanțare nerambursabilă
din bugetul național. În cadrul
strategiei în cartierul Gârcini
și împrejurimi urmează să se

realizeze investiții în valoare
de aproximativ 7 milioane de
euro, bani proveniți din fon-
duri europene.

Printre investițiile cele mai
importante sunt înființarea
unui centru socio-medical,
amenajarea unui Centru Educ-
ațional Multifuncțional pentru
formare profesională, stagii de
ucenicie și campanii de
conștientizare în vederea fa-
cilitării accesului și menținerea
pe piața muncii, construcția
unui spațiu specializat pentru
susținerea activităților econo-
mice derulate de membrii
comunității în cadrul unei
structuri de economie socială,
extinderea rețelelor de alimen-
tare cu apă și a rețelei electrice,
crearea de spații pentru
activități comunitare și petre-
cerea timpului liber, lucrări de

cadastru și construcția de
locuințe sociale. Cele 7 milioa-
ne de euro pentru cartierul
Gârcini și împrejurimi, pro-
veniți din fonduri europene
special dedicate zonelor mar-
ginalizate din municipii și

orașe, este cea mai mare sumă
pe care municipiul Săcele
reușește să o atragă de la in-
trarea României în Uniunea
Europeană. 

Suma va contribui foarte
mult la rezolvarea problemelor

sociale din cartierul respectiv,
și în același timp va degreva
bugetul administrației care va
putea redirecționa fonduri im-
portante către celelalte cartiere
ale municipiului.       

B.T.

Probleme pe şantierul Centrului de
Afaceri din Bartolomeu

Sunt probleme la șantierul
Centrului de Afaceri din Bar-
tolomeu. În momentul în
care a fost evaluată starea
tehnică a construcției, la
pardoseala de la subsol au
fost descoperite mai multe
fisuri, iar municipalitatea
caută soluții pentru rezol-
varea problemei. 

Primăria Braşov a lansat o
consultare de piaţă pentru
stabilirea valorii reale a lucră-
rilor neconforme, realizate de
firma din Buzău care a început
construcţia Centrului de Afa-
ceri, Transfer Tehnologic şi In-
cubator de Afaceri  din
Bartolomeu. 

Problemele au fost consta-
tate în momentul în care a fost
evaluată starea tehnică a
construcției, pentru stabilirea
valorii contractului de lucrări
în vederea finalizării obiecti-
vului. „La pardoseala de la
subsol s-au descoperit niște
fisuri. Pentru a vedea care ar
fi costurile necesare pentru

refacerea pardoselii am scos
la licitație un studiu de piață.
Vrem să vedem, astfel, cât ar
trebui să aloce municipalita-
tea pentru aceste lucrări”, a
explicat Sorin Toarcea, purtă-
torul de cuvânt al Primăriei
Brașov.

După executarea sondaje-
lor propuse prin expertiza teh-
nică, soluţia găsită de expert
pentru remedierea problemei
constă în desfacerea şi refa-
cerea în totalitate a suprafeţei
de beton afectată. Cel puțin
asta cuprinde caietul de sarcini
întocmit în acest caz. În acelaşi
document se mai arată că va
fi nevoie și de tăierea pardo-
selii din beton armat și demo-

larea betoanelor vechi de la
pardoseală, cu o grosime de
15 centimetri.  Firma care va
efectua lucrările va trebui să
aibă grijă, să nu fie afectate
grinzile de fundare. Societățile
care participă la procedură
pot trimite propunerile teh-
nice şi financiare până la data
de 12 ianuarie. 

Inițial, proiectul trebuia con-
struit din fonduri europene.
Din cauză că termenul de fi-
nalizare nu a fost respectat,
finanțarea nerambursabilă s-
a pierdut, iar municipalitatea
trebuie să suporte integral
cheltuielile de construcție.

Răzvan IANCU

Soluţie salvatoare pentru blocul
de pe strada Molidului

Blocul cu probleme, situat
pe Strada Molidului, nu va
fi demolat. Soluția tehnică
a fost identificată și apro-
bată. Potrivit experților
Facultății de Construcții, în
groapa de sub bloc va fi in-
trodus un material asemă-
nător terenului din zonă. 

Autoritățile speră să exe-
cute lucrarea până la finalul
acestei luni. La sfârșitul anului
trecut, reprezentanții Primă-
riei Brașov au aprobat soluția
de punere în siguranță a blo-
cului de pe strada Molidului,
imobilul fiind la un pas de
prăbușire.

Umplerea gropii de sub
construcție se va realiza cu

un material care să aibă rigi-
ditate similară cu cea a tere-
nului  din zonă.  Pentru
obținerea materialului nece-
sar se vor folosi ciment, nisip,
silicat de sodiu și apă. Produ-
sul obținut va fi introdus în
straturi de câte 25 de centi-
metri și, de asemenea, se vor
monta cel puţin două tuburi
oblice, de la suprafaţă până
la fundul cavernei. „Noi spe-

răm ca până la mijlocul lunii

ianuarie să finalizăm proce-
dura de licitație și de înche-
iere a contractului pentru
aceste lucrări. Dacă și vre-
mea ne va permite, până la
sfârșitul lunii vom finaliza
lucrările”, a declarat Sorin
Toarcea, purtătorul de cuvânt
al Primăriei Brașov.

Răzvan IANCU

Bani europeni pentru dezvoltarea
cartierului Gârcini



GARSONIERE
⚫ Vând garsonieră confort 1 situată
pe Strada Zizinului după pod, în
Uzina 2, cu structură decomandată,
situată la etajul 4/4. Garsoniera este
spaţioasă, cu bucătărie mare şi dispune
de toate îmbunătăţirile gresie, faianţă,
parchet, termopan inclusiv la balcon,
uşă metalică la intrare, izolaţie exte-
rioară cu polistiren. Preţul este 30.500
euro uşor negociabil. Relaţii la telefon:
0747.771.523
APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând apartament cu 2 camere confort
1, decomandat, în zona Centrală, Sala
"Patria", la două minute de viitorul
Mall AFI Palace. Apartamentul necesită
renovare, dispune doar de uşă metalică
şi geamuri termopan şi are o suprafaţă
de 55 mp. Apartamentul este situat pe
mijloc, este călduros, situat la etajul 4/4.
Preţ 45.000 euro negociabil. Telefon:
0731.833.260 
⚫ Vând apartament nou cu 2 camere
Tractorul lângă Mall Coresi în bloc
nou, finisaje de excepţie, centrală termică
Imergas, suprafaţă 55 mp, situat la etajul
1, cu terasă de 10 mp, preţ 44.000 euro.
Telefon: 0747.771.523
⚫ Vând apartament micuţ şi cochet cu
2 camere în Tractorul apropierea Pieţii
agroalimentare, confort 2, semideco-
mandat, fără balcon, situat la etajul 1, cu
vedere pe 2 părţi, complet îmbunătăţit
cu centrală termică proprie, gresie, fa-
ianţă, parchet. Apartamentul se vinde
parţial mobilat. Preţ 35.900 euro, uşor
negociabil. Relaţii la: 0747.771.523
⚫ Vând apartament nou în bloc nou zona
Tractorul apropiere de Mall Coresi
cu 2 camere, structură decomandată,toate
finisajele sunt de calitate, suprafaţa este
50 mp. Apartamentul este situat la parter
şi are o curte proprie de aproximativ 40
mp, unde se poate amenaja un loc plăcut
de relaxare. Preţul este 50.000 euro. 
Telefon: 0731.833.260
APARTAMENTE 3 CAMERE
⚫ Vând apartament nou cu 3 camere în

bloc nou în Ghimbav,zonă bună în plină
dezvoltare situat la etajul 1, foarte spaţios
în suprafaţă de 91 mp, cu terasă având
privelişte deosebită spre munţi. Aparta-
mentul are finisajele de calitate. fiind în
stadiul "la cheie" pregătit pentru mutare
imediată. Preţul este 54-000 euro. Relaţii
la telefon: 0747/771.523
⚫ Vând apartament "la cheie" 3 camere
în bloc nou (construcţie deja existentă)
în Tractorul zona Mall Coresi,supra-
faţă de 53 mp situat la etajul 2, structură
decomandată cu finisaje de excepţie,
centrală termică "Imergas", 2 terase ge-
neroase în suprafaţă de 15 mp fiecare,
preţ 60.900 euro. Apartamentul este dis-
ponibil pentru mutare imediată. 
Tefefon: 0723.985.424
APARTAMENTE 4  CAMERE
⚫ De vânzare apartament cu 4 camere,
două băi, bucătărie, hol în “ L”, debara,
cămară, balcon închis în cornier; cu
o suprafaţă de 80 mp; structură de-
comandată; situat la etajul 4 din 4;
cartierul Craiter.Ca şi îmbunătăţiri
apartamentul are: centrală termică
proprie, termopan, gresie, faianţă, par-
chet clasic. Blocul este din cărămidă
şi a fost construit în 1985. Aparta-
mentul are vedere pe 3 părţi, dispune
de anexe beci şi uscătorie. Preţ 63.500
euro. Telefon: 0731.833.260 
CASE
⚫ 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 singur în curte în Braşov
Stupini Calea Feldioarei, cu 2 ca-
mere, baie, bucătărie, în curs de ame-
najare, singur în curte, cu teren în
suprafaţă de 701 mp. Casa are 2 ca-

mere, baie, bucătărie, este din cărămi-
dă, dispune de geamuri termopan, gre-
sie, faianţă, parchet, are utilităţi gaz,
apă forată din fântână, curent, are pod
care se poate mansarda şi mai necesită
îmbunătăţiri şi amenajări. Curtea are
acces auto iar terenul este în suprafaţă
de 701 mp. Preţ 45.900 euro. Telefon:
0731.833.260
⚫ Vilă în Sânpetru zonă foarte, foarte

frumoasă cu teren de 200 mp construc-
ţie nouă cu toate utilităţile, compusă
din: living, trei dormitoare, trei băi, trei
terase, la mansardă se pot amenaja la
cerere încă două dormitoare şi un dres-
sing. Preţul 75.000 euro uşor negociabil.
Pentru mai multe 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.  
Telefon: 0787.719.344 

PubliciTATe 8 - 14 ianuarie 20188

      
     
      
        
   

     
    

 

    
    

    
     

      
    

    
     

     
      

     
  

     
   

       
    

    
  

     
     

   
   

 

   
  

       
     

   

     
    

    

     
 

    
     
  

      

  
    

   
     

     
      

 
  

   
  

  
  
  

  

   
   

    �     
 

    
     

           
          

      
        
          

      
       

      
     
       

COMANDĂ ANUNŢ MICĂ PUBLICITATE
NUME (FIRMĂ): CI, SERIA NR.

Nr. apariţiiAcestă comandă se achită la casă, 
în oricare magazin partener

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

TALONUL SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE

TELEFON:DATE DE APARIŢIE:

             
                 

         


 
 


 
 


 
 
 
 




 
 


 
 


 
 
 
 


 
 






 


 
 
 


 
 


 
 
 
 





 
 
 
 



 
 



 
 



 
 




 
 





 


 
 
 



 
 
 
 


 



 
 


�� ��

� � �
�

� � � �
�

   

  

� � � � �

          

  

     

      

               

      

         

           

	 	 	 	

� � �
� � �

�

		 		 		
		

� � � � � � � � �� � � � � � � � �

� � � � � �
� �

�
� �
� � � � � � �
� � � � �
� � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �
� � � � � � � ���

   
   

    
   

   

    
    

 

 

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

www.brasovtv.com
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Săptămânal Gratuit

Brașov TV
telefon: 0368.005.829
contact@brasovtv.com

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
BIROUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

PROIECT LOCAL: UN VIITOR FĂRĂ DELINCVENȚĂ
Proiectul local denumit ”Un viitor fără

delincvență” a fost inițiat de Biroul de Ana-
liză și Prevenirea Criminalității din cadrul
Inspectoratului Județean de Poliție Brașov
împreună cu DGASPC Brașov - Centrul
”Sfântul Stelian” Ghimbav  în perioada
octombrie 2017 -mai 2018 și își propune
derularea de activități informativ-preven-
tive  care au scop reintegrarea socială a
minorilor delincvenți și prevenirea recidivei
infracționale.

Centrul ”Sfântul Stelian” Ghimbav
își desfășoară activitatea în orașul Ghim-
bav, județul Brașov, iar misiunea acestuia
este reintegrarea socială, familială și școlară
a minorilor care au încălcat legea și nu răs-
pund penal. 

Beneficiarii direcți ai serviciilor centrului
sunt în prezent 21 minori cu vârste cu-
prinse între 13 și 17 ani (17 băieți și 4 fete),
care au săvârșit o faptă penală și nu răs-
pund penal, locuiesc în județul Brașov iar

la data comiterii faptei nu aveau împlinită
vârsta de 14 ani. 

Până în prezent, s-au derulat 4 activități
informativ-preventive, cu temele:
”Educație rutieră”, ”Alternative în re-
zolvarea conflictelor”, ”Participația pe-
nală.Fapte prevăzute de legea penală”,
”Drogurile nu sunt o soluție”. Prin aceste
teme s-a urmărit crearea unor atitudini și
comportamente preventive, iar minorilor
li s-au prezentat materiale video specifice
temelor propuse și au răspuns întrebărilor
punctuale, la finalul fiecărei expuneri pri-
mind fișe în vederea evaluării cunoștințelor
asimilate. 

Pe parcursul expunerilor, minorii au
fost capabili să  identifice formele violenței,
să descopere şi să analizeze cauzele pro-
ducerii actelor de violenţă, să identifice si-
tuaţiile conflictuale şi modalităţile
nonagresive de rezolvare a acestora.
Invitați în cadrul activităților au fost si psi-

hologi din cadrul instituțiilor partenere,
respectiv Organizația ”Salvați Copiii”
Brașov și Centrul de Prevenire Evaluare si
Consiliere Antidrog Brașov, care au pre-
zentat consecințele psiho-sociale în cazul
adoptării unui comportament delincvent.

Proiectul continuă prin organizarea
unor întâlniri la care vor participa, alături
de inițiatorii proiectului, și alți specialiști
din cadrul CPECA Brașov, ANITP-Centrul
regional Brașov, CJRAE Brașov.



⚫ 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!!!

⚫ Vând cărucior pentru per-
soane cu handicap, piese pen-
tru Daciași oltcit, TV color,
canistre pentru benzine, ara-
gaz, filtru cafea, fier de călcat,
mașină pentru călcat, circular
pentru tăiat lemne și fier la
380V. 
Telefon: 0767.336.355
⚫ O familie tânără din
Mehedinți căutăm o cameră
pentru 3 zile, perioada 30,
31.12.2017 - 01.01.2018.
plătesc pe loc! 
Telefon: 0799046.590
⚫ Domn în vârstă de 60 de
ani, fără obligații, caut o
doamnă fără obligații de 50 -
58 de ani! 
Telefon: 0767.336.355

⚫ SC MARINCO DEVE-
LOPMENT & INVEST SRL
J08/940/2017 - Anunță pier-
derea certificatului constata-
tor Nr.  25531/24.04.2017 
Se declară nul!
⚫ Vând convenabil: căruț de
import pentru copil mic, în
bună stare, sifonier cu 2 și 3
uși, stare foarte bună, pat cu
saltea dublă, stare foarte bună,
cuptor cu microunde, aspira-
toare, mașină de cusut Ger-
mania „Singer”, televizoare,
doagonala 52, IVORI și
DAEWOO, placaj fag nou
2200x1220x8, canapea ex-
tensibilă de 2 persoane,
funcțională, plapumă de lână 

și plapumă de mătase. „Pri-
mul venit, primul servit”! 
Telefon: 0725.979.392 
⚫  Vând casă individuală în
Ghimbav, zona Poliţiei,
construcţie renovată recent,
compartimentată astfel:
-  la parter: 2 dormitoare, li-
ving, bucătărie, baie, bucătă-
rie de vară; 
- la mansardă sunt 2 încăperi
şi o baie. Construcţia dispune
de următoarele dotări: cen-
trală pe gaz, termopan, casa
este reabilitată termic, având
toate utilităţile. Preţul este de
90.000 euro. 
Telefon: 0787.719.344
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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 

Diverse

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

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

Telefon: 
0722.55.93.65



Ministerul Justiției a pus în
dezbatere publică un proiect
de modificare si completare
a Legii 293/2004 privind sta-
tutul funcționarilor publici din
Administrația Națională a Pe-
nitenciarelor, care prevede,
printre altele, schimbarea de-
numirii de „funcționar public
cu statut special din sistemul
admi-nistrației penitenciare”
cu cea de „polițist de peni-
tenciare”. 

Potrivit unui comunicat al
Ministerului Justiției, citat de
Agerpres, forma actuală a ac-
tului normativ s-a concretizat
în urma mai multor întâlniri
între reprezentanții ministe-
rului, ai ANP și ai organizațiilor
sindicale din sistemul admi-
nistrației penitenciare, modi-
ficările fiind propuse în
contextul punerii în aplicare
a deciziei-pilot pronunțată de
Curtea Europeană a Dreptu-
rilor Omului în cazul României

privind condițiile din peniten-
ciare. 

Modificările propuse prin
acest proiect au în vedere,
printre altele, schimbarea de-
numirii de „funcționar public
cu statut special din siste-
mul administrației peniten-
ciare” cu cea de „polițist de
penitenciare” - denumire de
natură să ofere funcționarilor
de penitenciare identitate ca
ocupație și categorie profe-
sională, în mod similar cu ce-
lelalte instituții din structura
de apărare, ordine publică și
securitate națională. O altă
propunere se refera la insti-

tuirea mandatelor pe perioa-
da limitată, 4 ani, pentru
funcțiile de conducere din sis-
temul administrației peniten-
ciare pentru a asigura un act
de management mai eficient,
printr-o mai mare responsa-
bilizare a persoanelor care
dețin aceste funcții, pentru a
încuraja pregătirea profesio-
nală a persoanelor care aspiră
la o astfel de funcție, deschi-
zând accesul și altor persoane
din cadrul sistemului la ocu-
parea acestor funcții, stimu-
lând, astfel, competiția și
asigurând o bază de selecție
obiectivă.               A.V.
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2017 a fost al doilea cel
mai cald an la nivel mondial
din istoria înregistrărilor
meteorologice, conform
Centrului de Monitorizare
al Uniunii Europene.

Temperaturi mai ridicate
au fost doar în 2016, când
am asistat la multe incendii
de vegetație și la subțierea
gheții arctice.

Anul trecut, media tem-
peraturilor a fost de 17,7 gra-
de Celsius, cu 1,2 grade
peste cea de dinainte de pe-

rioada preindustrială.
Înregistrările oficiale ale

temperaturilor au început în
secolul al 19-lea.

Catastrofele naturale au
provocat, în 2017, pagube
mai mari decât în ultimii cinci
ani.

Pierderile economice au
fost estimate la aproape 300
miliarde de euro, iar firmele
de asigurări au suportat pa-
gube de peste 130 miliarde
de euro.

• 2018: minus 45 de gra-
de în SUA 

Zeci de milioane de ame-
ricani de pe coasta de est au
îndurat ger de „crapă pietrele”.
„Ciclonul - bombă”, cum l-
au numit meteorologii, a adus
temperaturi de până la minus
45 de grade Celsius şi deja a
ucis 16 oameni. Aerul polar
a schimbat clima din însoritul
stat Florida, pentru prima
dată în trei decenii: a nins în
zone unde acum ar fi tre-
buit să fie 27 de grade.

Furtuna este rezultatul
unui fenomen pe care spe-
cialiştii îl numesc ciclonul-
bombă, ce duce la scăderea
rapidă a temperaturilor. Gerul
a îngheţat totul – de la cas-
cada Niagara, până la fântâ-
nile arteziene din New York
şi Philadelphia.

Ciclonul-bombă a adus
ninsori şi în sudul Americii,
în oraşe din Florida unde lo-
calnicii nu au mai văzut ză-
padă de 30 de ani.

Vremea rece a dus şi la apa-
riţia unor situaţii extreme –

a fost mai frig în Florida decât
în Alaska, stat considerat po-
lul frigului din America. 

• Europa, primăvară în
mijlocul iernii

În Europa s-au înregistrat
temperaturi mult mai ridicate
decât ar fi normal în această
perioadă. În mai multe țări
din Europa, rafalele violente
au avut consecințe devasta-
toare. Condițiile dure au dus
la moartea unei persoane, au
produs deraierea unui tren,

au perturbat traficul aerian
și au lăsat mii de locuințe în
întuneric.

Un val de aer cald a ajuns
și în România. De Bobotează,
când ar fi trebuit să fie frig,
am avut parte de temperaturi
de primăvară. 

Partea de nord-vest a con-
tinentului european a fost
afectată de un ciclon. Dinspre
latitudini sudice a pătruns un
aer mult mai cald. De Bobo-
tează, maximele au fost de

15°-16°C. În mod obișnuit,
trebuia să avem temperaturi
sub minus 3 grade. Și în 2014,
pe 6 ianuarie am avut tem-
peraturi de 17-18 grade,
amintesc meteorologii.

Se pare că după data de
10 ianuarie, în România,
este posibil să apară și tem-
peraturi specifice iernii.
Sunt semnale că vremea se
răcește și la noi în țară și
vor fi și temperaturi de iar-
nă.                                           B.T.

2017, al doilea cel mai cald an din istoria
înregistrărilor meteo

.com

Vom avea „polițiști de penitenciare” O nouă instituţie în România: 
Avocatul Copilului

Preşedintele Klaus Iohan-
nis a promulgat legea prin
care se înfiinţează Avocatul
Copilului. Toate abuzurile
la care sunt supuşi copiii din
România urmează să fie in-
strumentate de o nouă in-
stituţie care are atribuţii
speciale în protecţia drep-
turilor celor mici.

Avocatul Copilului urmăreş-
te apărarea, protecţia şi pro-
movarea drepturilor copilului
şi este coordonat de un ad-
junct al Avocatului Poporului.
El acţionează în scopul pro-
movării şi protejării drepturilor
copiilor în vârstă de până la 18
ani, dar încurajează și respec-
tarea şi promovarea drepturilor

minorilor. Totodată, noua in-
stituţie mai are ca atribuţii rea-
lizarea de studii şi evaluări cu
privire la gradul în care autori-
tăţile administraţiei publice
centrale sau locale, dar şi spe-
cialiştii sau persoanele fizice,
respectă  legea care îi prote-
jează pe cei mici. Pentru func-
ţionarea Avocatului Copilului

sunt înfiinţate 18 noi posturi,
patru în aparatul central al Avo-
catului Poporului şi câte un
post pentru fiecare birou teri-
torial. Prin adoptarea acestui
act normativ, Guvernul respec-
tă recomandarea de ţară făcută
României de Comitetul ONU
pentru Drepturile Copilului
de la Geneva.                      A.C.

„Ciclonul - bombă”văzut din spațiu  

Catastrofele naturale au provocat, în 2017, 
pagube mai mari decât în ultimii cinci ani

Angajatorii nu mai trebuie să
acorde salariaților ajutor de deces  
În situația în care moare

un salariat sau un membru
de famil ie  a l  acestuia ,
legislația pensiilor obliga an-
gajatorul, până în decembrie
2017, să acorde un ajutor de
deces. Această regulă a dis-
părut, începând cu data de
1 ianuarie 2018, din moment
ce angajatorul nu mai dato-
rează, în principiu, con-
tribuția pentru pensii (CAS),
din care își recupera, practic,

banii dați ca ajutor de deces.
Ajutorul de deces este acor-
dat direct de casele de pensii
în cazurile în care este vorba
de decesul unui salariat sau
al unui membru de familie
al acestuia. Practic, auto-
ritățile au eliberat angajatorii
de această obligație pentru
că CAS este datorată acum
exclusiv de salariați.  

Potrivit avocatnet.ro, cu-
antumul ajutorului de deces

se stabilește anual prin legea
bugetului asigurărilor sociale
de stat. Acesta este egal cu
valoarea câștigului salarial
mediu brut. 

În 2018, ajutorul de deces
are o valoare de 4.162 de lei
(decesul asiguratului sau al
pensionarului), respectiv
2.081 de lei (decesul unui
membru de familie al asi-
guratului sau al pensiona-
rului).                                B.T.

Doi copii, abuzaţi în fiecare oră în România
E concluzia sumbră ce re-

iese din statisticile autorităţi-
lor. Totuși, nu toate cazurile
sunt semnalate. În continuare,
foarte mulţi părinţi nu consi-
deră că o palmă dată copilului
înseamnă violenţă. Victimele
riscă să ajungă la maturitate
cu probleme grave şi e foarte
probabil să devină, la rândul
lor, agresori. 63% dintre copii

afirmă că au fost loviţi cel pu-
ţin o dată de părinţii lor. Pa-
radoxal, doar 38% dintre
părinţi recunosc că şi-au lovit
copiii. În România, potrivit
unui studiu, doar un părinte
din zece nu şi-ar lovi copilul
niciodată. 90% dintre părinţi
consideră violenţa asupra co-
pilului numai acea formă dis-
ciplinară fizică, care lasă urme.

În 2016 au fost raportate pes-
te 14.000 de abuzuri asupra
copiilor, cu 1.000 mai multe
decât în 2015. În fiecare an,
numărul creşte cu 7%, ajun-
gându-se în 2017 la peste
15.000 de abuzuri semnalate.
În 2017, poliţiştii au deschis
500 de dosare penale pentru
rele tratamente aplicate co-
piilor.                                      B.T.
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Berbec (21.03 - 19.04)
• Iubire: lucrurile sunt amestecate
în sensul că acum sunt iubăreţi şi
oferă luna şi stelele, acum sunt cer-
tăreţi şi trântesc uşa unei relaţii fru-
moase.
• Sănătate: să se odihnească mai
mult şi să mănânce la timp.
• Bani:  să fie prudenți, pot veni
bani pe neașteptate, dar asta îi și
poate obliga la o serie de cheltuieli 
Taur (20.04 - 20.05)
• Iubire: au răbdarea necesară de
a explica şi a argumenta lucruri de
care nici ei nu erau prea siguri până
• Sănătate: să fie atenţi la fluc-
tuaţiile de temperatură deoarece
sunt predispuşi la inflamaţii ale
tractului uro-genital
• Bani: posibilă schimbare finan-
ciară care să vină la ţanc și să le aco-
pere nevoile imediate.
Gemeni (21.05 - 21.06)
• Iubire: sufletul lor pare împărţit
între partenerul de viaţă şi părinţi
• Sănătate: o stare de oboseală
inexplicabilă, rod al stresului
• Bani: reapar problemele finan-
ciare deoarece ei cheltuiasc fără să
se gândească la ziua de mâine, nu
spun că este rău, dar vor ajunge iar
într-o fundătură şi cu buzunarele
goale.
Rac (22.06- 22.07)
• Iubire: în familie, lucrurile s-au
potolit, vor încerca din răsputeri
să-şi ajute copiii în problemele afec-
tive.
• Sănătate: sunt meteo-sensibili
și se vor confrunta cu pusee de reu-
matism.
• Bani: trăiesc cu spaima că nu se
vor descurca de la chenzină la chen-
zină, să încerce să se detaşeze, lu-
crurile nu sunt deloc rele.
Leu (23.07- 22.08)
Iubire: vor decide să pună capăt
unor relaţii care nu le mai satisfac
nici orgoliul şi nici starea de bine.
Sănătate: posibile hernii de disc
care să nu mai suporte amânare şi
să-i trimită la medic.
Bani: disputele sau blocajele să nu
vină dinspre veniturile grevate de
o promisiune neonorată.
Fecioară (23.08 -22.09)
• Iubire: o serie de probleme de
familie pe care le-au tot amânat
că au ajuns la scadenţă.
• Sănătate: se vor delimita de me-
diile toxice pentru că își doresc să
ducă o viață sănătoasă și să se bu-
cure de tot cele oferă ea.
• Bani: se pot baza pe fler și pe
intuiție când se pune problema de
a lucra cu banii altora ca să scoată

profit.
Balanţă (23.09 - 23.10)
• Iubire: s-au degrevat de pro-
bleme, aşa că nu trebuie decât
să păstreze relaţia la cald, ca să

spun aşa.
• Sănătate: problematică rămâne
imunitatea deoarece nu sunt ca-
pabili să se acordeze şi interior aşa
cum par că o fac la suprafaţă.
• Bani: se vor decide ce vor face
cu banii, discută contracte cu șanse
foarte mari de realizare.
Scorpion (24.10 - 22.11)
• Iubire: se păstrează atmosfera
tensionată la care se mai adaugă
și alte probleme. 
• Sănătate: durerile de cap se da-
torează clocotului interior, pot de-
veni dacă nu violenţi, cel puţin agre-
sivi. Să iasă şi să ia o gură de aer.
• Bani: trebuie să returneze o da-
torie ori nu pot recupera o sumă
destul de mare pe care se bazau.
Săgetător (23.11 - 21.12)
• Iubire: reglajele de tip cauză
efect, dacă nu s-au făcut până
acum, se vor face deodată şi într-
o manieră surprinzătoare chiar şi
pentru ei şi este vizată familia şi
partenerul de viaţă.
• Sănătate: degustați, nu vă
îmbuibați, altfel dischinezia biliară
bate la ușă.
• Bani: realizează și ei că veniturile
devin constante, ceea ce înseamnă
că nu trebuie să se mai gândească
la ziua de mâine.
Capricorn (22.12 - 20.01)
• Iubire: au o putere de desprin-
dere şi de restructurare emoţională
formidabilă vizavi de partea ma-
terială a vieţii, ca să facă saltul în
senzorial.
• Sănătate: metabolizarea calciului
și magneziului este una din inge-
rinţele cărora trebuie să le dea aten-
ţie.
• Bani: nu se vor da în lături să
achiziţioneze câte ceva pentru pro-
priul cămin.
Vărsător (21.01 -19.02)
• Iubire: devin nervoşi, suspicioşi,
ranchiunoşi şi chiar invidioşi pe par-
tenerii lor dacă lucrurile nu ies cum
vor ei.
• Sănătate: sunt meteo-sensibili
şi se vor confrunta cu dureri de ar-
ticulaţii, de cap şi musculare.
• Bani: au o boală numită scenarită
pentru că brodează pe un suport
nedefinit când e vorba să facă rost
de bani.
Peşti (20.02 - 20.03)
• Iubire: transformările interioare
la care au fost supuşi în ultimii ani
îşi arată roadele prin iubirea ne-
condiţionată faţă de cineva anu-
me.
• Sănătate: problemele ţin de astă
dată de imunitate, de răceli, dar şi
de o serie de disfuncţii organice de
tip tensiune arterială, stres.
• Bani: să nu se aştepte la minuni,
să se bucure de ceea ce au pentru
că aşa cum le este felul, odată vor
întoarce placa şi devin cheltuitori.

ZODIAC

Sudoku
8.01 - 14.01 

Evenimente în Brașov
TEATRUL „SICĂ ALEXAN-

DRESCU”
10 IANUARIE 2018
ora 19.00 - SECTORUL S - de

Emanuel Pârvu regia: Emanu-
el Pârvu, scenografia: Bogdan
Spătaru Teatrul „Sică Alexan-
drescu” Braşov - Sala Studio

11 IANUARIE 2018
ora 19.00 - UN BILET SPRE

FERICIRE - de Spiró György re-
gia: Diana Lupescu,

scenografia: Luana Drăgo-
escu - Sala Studio

12 IANUARIE 2018
ora 19.00 – PRINS ÎN PLASĂ

- de Ray Cooney
traducerea: Radu Sas, regia:

Cristian Ioan, scenografia: Ale-
xandra Dumitriu regia tehni-
că: Vasile David, Bărbulescu
Constantin

lumini: Valerică Chiosa, An-
drei Răileanu, Tudor Smeu

sunet: Ovidiu Grădinar,
Aflorei Florin, sufleur: Marian
Cârstea

13 IANUARIE 2018
ora 19.00 - FANTEZIILE SE-

XUALE ALE SOŢULUI MEU
APROAPE CĂ M-AU ÎNNEBU-
NIT - de John Tobias

regia: Şerban Puiu, decorul:
Mihai Mădescu, costumele:
Luana Drăgoiescu

14 IANUARIE 2018
ora 19.00 - UN CUPLU CIU-

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

corul: Mihai Mădescu costu-
mele: Luana Drăgoescu

ora 19.00 – FLUTURII SUNT
LIBERI – de Leonard Gershe
regia: Ion Mircioagă, sceno-
grafia: Oana Grigore 

- Sala Studio
FILARMONICA
12 IANUARIE 2018
ora 19.00 - CONCERT CA-

MERAL EXTRAORDINAR - 80
de ani-

dirijor: I. Ionescu - Galaţi
solist: Radu Mihai Ropotan

- vioară

Sala „Patria”
OPERA
10 IANUARIE 2017
ora 19.00 - TĂNASE FITS

PIAF - Concert Kamerata
Kronstadt dirijor: Cristian
Oroșanu

invitați: Alexandra Fits
(voce) Mariano Castro (pian)

12 IANUARIE 2017
ora 18.30 - PRIN LUMEA

MUZICII DE FILM
concepţia şi conducerea

muzicală: Ovidiu Mezei core-
grafia: Ramona Mezei

prezintă: Irina-Margareta
Nistor

Soliștii și ansamblul de Balet
al Operei Brașov

TEATRUL ARLECHINO
13 IANUARIE 2018
orele 10.30 și 12.00 - DRA-

GOSTEA CELOR TREI PORTO-
CALE – de Georgeta Lozinca

regia artistică: Georgeta Lo-
zinca scenografia: Ildiko Lu-
cacsy muzica: Zeno
Apostolache Kiss 

14 IANUARIE 2018
orele 10.30 şi 12.00 – CINE

A FURAT FULGII DE NEA? – de
Georgeta Lozincă regia: Ge-
orgeta Lozinca, scenografia:
Ildiko Luckacsy

muzica: Zeno Apostolache
Kiss

CONCERTE SIMFONICE ŞI
RECITALURI CAMERALE

10 IANUARIE 2018
ora 17.00 - Recitalul de la

ora 5 susţinut de artişti ai Ope-
rei Braşov

Muzeul „Casa Mureşenilor”
Braşov 

PROIECŢIE FILM
8 IANUARIE 2018
ora 19.00 - Seara Filmului

European - Redutabil / Le Re-
doutable (Franţa, 2017) regia:
Michel Hazanavicius, cu: Louis
Garrel, Stacy Martin, Bérénice
Bejo Biografic, dramedie, Se-
lecţia oficială festivalul de la
Cannes 2017

Sala „Patria” – Cinemateca
9 IANUARIE 2018
ora 19.00 - Film Cult - LMA

John Carpenter 70 de ani
Scandal în Cartierul chine-

zesc / Big Trouble în Little Chi-
na (SUA, 1986) regia: John
Carpenter, cu: Kurt Russell,
Kim Catrall, James Hong Ac-
ţiune, SF

Sala „Patria” – Cinemateca
10 IANUARIE 2018
ora 19.00 - LMA Walter Hill

Războinicii /The Warriors
(SUA, 1979) regia: Walter Hill

cu: James Remar, Michael
Beck, David Patrick Kelly

Aventuri, acţiune, Directors
cut, LMA Walter Hill -10 ianua-
rie

Sala „Patria” – Cinemateca
11 IANUARIE 2018
ora 19.00 - Comedy Clas-

sics
O lume nebună nebună

nebună/ It's a Mad Mad Mad
Mad World (SUA, 1963) regia:
Stanley Kramer, cu: Spencer
Tracy, Mickey Rooney, Dick
Shawn Comedie

12 IANUARIE 2018
ora 19.00 - Seara Filmului

Românesc - Mariţa (2017) re-
gia: Cristi Iftimie

cu: Alexandru Potocean,
Adrian Titieni, Lucian Iftime
Dramă

ora 20.00 - Cinemateca Li-
bris Rulează “Bacalaureat”,
(2016), regia: Cristian Mungiu;

distribuție: Adrian Titieni,
Maria Drăguș, Vlad Ivanov

Librăria Șt.O.Iosif 
13 IANUARIE 2017
ora 11.00 – Matineu copii
Secret of the Wings / Tinker

Bell: Clopoțica și secretul ari-
pilor (2012) regia: Roberts
Gannaway, Peggy Holmes,
Animaţie, dublat în limba ro-
mână 

ora 17.00 – Mari actori - 5x
Agatha Christie Crimă sub
soare / Evil Under the Sun
(1982) regia: Guy Hamilton

cu: Peter Ustinov, James
Mason, Diana Rigg Thriller,
ecranizare

Ecranizare după un roman
de Agatha Christie

ora 19.00 - Mari regizori
A fost odată în Vest / Once

Upon a Time in the West
(1968) regia: Sergio Leone

cu: Henry Fonda, Charles
Bronson, Claudia Cardinale
Western

LMA/ In memoriam Sergio
Leone (n. 3 ianuarie 1929)

Sala „Patria” – Cinemateca
14 IANUARIE 2018
ora 11.00 – Matineu copii -

Kung Fu Panda 3 regia: Jen-
nifer Yuh, Alessandro Carloni
Animaţie, dublat în limba ro-
mână

ora 17.00– Golden Classics
- 5x Agatha Christie

Zece negri mititei / And
Then They Were None (SUA,
1945) regia: René Clair

cu: Barry Fitzgerald, Walter
Huston, Louis Hayward

Thriller, drama
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Contribuţiile sociale au
trecut de la angajatori la
angajaţi, de la 1 ianuarie
2018, iar impozitul pe venit
s-a redus de la 16% la 10%
în cazul salariaţilor, pensio-
narilor, persoanelor fizice
autorizate și în cazul drep-
turilor de autor. 

Acestea nu sunt însă, sin-
gurele modificări care au in-
trat în vigoare în 2018. Tot de

la începutul anului s-a schim-
bat şi regimul de impozitare
pentru microîntreprinderi.
Acestea vor plăti un impozit
de 1% pe venituri dacă au
afaceri de până la un milion
de euro. Modificarea, în acest
caz, este că se majorează de
la 500.000 de euro la un mi-
lion de euro pragul veniturilor
până la care o companie este
considerată microîntreprin-
dere şi, în consecinţă, impo-

zitată pe venituri şi nu pe pro-
fit. Revenind la transferul con-
tribuţiilor sociale de la angajat
la angajator, potrivit Ministe-
rului Finanţelor, nivelul con-
tribuţiilor scade cu două
puncte procentuale, astfel că,
din totalul de 39,25% contri-
buţii plătite la un salariu brut,
se vor plăti 37,25%. 

Calculele finanţiștilor arată
că, în total, din salariul brut,
35% vor fi contribuţii reţinute
de angajator în numele sala-
riatului, iar contribuţiile ră-
mase în sarcina angajatorului
scad la 2,25% şi vor acoperi
riscurile de şomaj, accidente
de muncă, concediu medical
și creanţe salariale. Acestea
din urma vor fi cuprinse într-
o singură contribuţie, care se
va numi contribuţie asigura-

torie pentru muncă. Din nouă
contribuţii plătite în prezent
de salariat şi angajator, vor
rămâne trei, respectiv contri-
buţia pentru pensie (CAS) –
plătită pentru salariat, contri-
buţia pentru sănătate (CASS)
– plătită pentru salariat şi con-
tribuţia asigurătoare pentru
muncă – suportată de anga-
jator. 

Răzvan IANCU

Totul despre Revoluția Fiscală

Minori rătăciți în Masivul Postăvaru

Cinci copii s-au rătăcit, săp-
tămâna trecută, în Masivul
Postăvaru. Au plecat de pe
Tâmpa și voiau să ajungă la
„Peștera de Lapte”, însă pe
drum s-au îndepărtat de tra-

seul marcat. Când au văzut că
nu mai găsesc poteca, minorii
au sunat la 112 și au cerut aju-
tor. 

Trei  jandarmi de la postul
din Poiana Brașov au pornit în

misiune. După aproximativ o
oră de căutări, persoanele ră-
tăcite au fost găsite. Jandarmii
au descoperit că este vorba
despre cinci băieți, cu vârste
cuprinse între 10 şi 15 ani. Mi-
norii au pornit din „Şaua
Tâmpei” şi intenţionau să
ajungă în Masivul Postăvaru.
Potrivit salvatorilor, copiii nu
erau echipaţi corespunzător
şi erau speriaţi de situaţia di-
ficilă prin care au trecut. Din
fericire, minorii nu au fost ră-
niţi.    R.I.

Milioane de euro, de Revelion

Venituri de peste 10 mi-
lioane de euro, pentru pen-
siunile și hotelurile de pe
Valea Prahovei și din Brașov,
în noaptea de Revelion. 167
de mii de turiști au ales să pe-
treacă noaptea dintre ani în
stațiuni din România. Cele
din Brașov și din zona Văii
Prahovei au fost în top.

Turiştii români au cheltuit
în staţiunile din ţară, de Re-

velion, aproape 37 de milioa-
ne de euro, în creştere cu
11% faţă de anul anterior, po-
trivit unei analize realizate de
Federaţia Patronatelor din
Turismul Românesc. 

Brașovul și Valea Prahovei
au atras un sfert din această
sumă, majoritatea hotelurilor
și pensiunilor din zonă fiind
pline în perioada menționată.
Brașovul atrage, în principal,

turiști cu venituri peste me-
die. 

• Record de turiști pe pâr-
tii

Aproape 300 de mii de
turiști au petrecut sărbătorile
pe pârtiile din Poiana Brașov.
Instalațiile de transport pe ca-
blu au fost solicitate la maxi-
mum. 

În perioada 22 decembrie
2017 – 2 ianuarie 2018, în Po-
iana Brașov au fost aproape
278.000 de treceri prin turni-
chete. 

Ziua cu cele mai multe ur-
cări pe pârtie a fost 27 decem-
brie, cu 29.400 de treceri
înregistrate. În Poiana Brașov,
în prezent, toate instalațiile
de transport pe cablu func-
ționează și se schiază în con-
diţii bune pe toate pârtiile.
Stratul de zăpadă măsoară 60
de centimetri. 
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Seria accidentelor pe pârtiile de schi
din stațiuni continuă

Serviciul Salvamont a inter-
venit săptămâna trecută, vi-
neri, la 13 cazuri, iar sâmbătă
la 12 situații, dintre care una
foarte gravă, pe Pârtia Lupului,
și una gravă, pe pârtia de
săniuș.

Tot sâmbătă, salvamontiștii
s-au confruntat cu o situație
aparte: 5 intervenții în același
timp. Majoritatea cazurilor au

avut loc pe pârtiile de schi, dar
au fost intervenții și pe pârtia
de săniuș. De la deschiderea
sezonului și până sâmbătă, in-
clusiv, Serviciul Salvamont a
avut 155 de intervenții, tota-
lizând 163 de persoane salva-
te. 

Salvamontiștii le cer turiș-
tilor să respecte regulile vala-
bile pe pârtii, să schieze în

funcție de nivelul de pregătire
în acest sport și să respecte
marcajele, inclusiv pe cele re-
feritoare la dificultatea fiecărei
pârtii.  În cazul producerii unor
accidente în masivul Postăva-
rul și zona Tâmpa, singuri care
intervin sunt angajații Servi-
ciului Public Local Salvamont. 

În Poiana Brașov sunt 8
salvamontiști.                         R.I.

Tot mai mulți „ internauți ”

Numărul utilizatorilor de
internet a crescut cu 3,8%
în 2017, comparativ cu
2016. Vorbim despre 11 mi-

lioane de persoane, dintre
care 86% folosesc zilnic in-
ternetul. Ponderea utiliza-
torilor de internet cu vârste

cuprinse între 16-74 ani a
crescut, în 2017, cu 3,8
puncte procentuale și a
ajuns la aproximativ 11 mi-
lioane de persoane. Doar
22% dintre români folosesc
internetul săptămânal, se
arată în datele Institutului
Național de Statistică. Pon-
derea cea mai mare a utili-
zatorilor de internet zilnic
sau aproape zilnic este în-
registrată la salariaţi - 61,7%,
urmată, la mare distanţă de
elevi și studenţi - 15,1%.
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