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Start la schi în Poiana Braşov!
Pârtiile din Poia-
na Braşov sunt
gata să primească
schiorii! Oficial,
s-a deschis sezo-
nul  2016-2017.
Reporterii  Bra-
şov TV au fost să
verifice  pentru
dumneavoas t r ă
cum se prezintă
domeniul schiabil
din Poiana Bra-
şov. pag. 12

Prezenţa la vot în judeţul Braşov, la alegerile pentru des-
emnarea senatorilor şi deputaţilor, este mai mică decât
cea înregistrată la alegerile parlamentare din 2012. Atunci,
s-au prezentat la urne 42,51% dintre persoanele cu drept
de vot. Acum, doar 39,01%. În judeţul Braşov au fost
amenajate 447 de secţii de votare. Au fost înscrise pe
listele electorale 517.113 persoane. Dintre ele, doar

39,01% dintre braşoveni au
votat pentru un nou Parlament
EXCLUSIV: Incident pe coală albă, la secţia de votare nr. 175 din Braşov

(Detalii despre incidente, în pagina 3)

201.718 au aplicat ştampila „VOTAT” pe bu-
letinele de vot, la nivelul judeţului. În muni-
cipiul Braşov au votat 41,37% dintre cetăţenii
care îndeplinesc condiţiile de prezentare la

urne. Pe liste suplimentare şi-au exprimat op-
ţiunile electorale 8.017 persoane, iar 1.120
au solicitat urna mobilă. 
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Apartamentele vechi se scum-
pesc, cele noi se ieftinesc. Asta
reiese dintr-un studiu al uneia
dintre cele mai mari platforme
online de tranzacţii imobiliare. 

În noiembrie, apartamentele
vechi s-au scumpit cu 0,9% (de
la 904 la 912 euro pe metru pă-
trat), dar cele noi au cunoscut un
declin de 6,3%, de la 926 la 868
de euro pe metru pătrat. 

La nivel naţional,  valoarea
apartamentelor disponibile spre
vânzare în noiembrie, în România,
este cu 8,3% mai mare decât cea
valabilă în perioada similară din
2015, respectiv 964 de euro pe
metru pătrat util, potrivit unui
comunicat al imobiliare.ro. 

Dintre marile oraşe analizate
în detaliu, majoritatea au con-
semnat scăderi, excepţiile fiind
Cluj-Napoca şi Timişoara, unde
marja de creştere a preţurilor la
12 luni depăşeşte pragul de 10%. 

R.I.

Chiar dacă preţul energiei elec-
trice o să scadă de la 1 ianuarie,
populaţia nu va plăti mai puţin.
Afirmaţia aparţine şefului ANRE
care spune că va creşte compo-
nenta pentru certificatele verzi. 

Populaţia nu va plăti mai puţin
pentru energia electrică anul vii-
tor, deşi tarifele de distribuţie ur-
mează să scadă de la 1 ianuarie,
potrivit preşedintelui Autorităţii

Naţionale de Reglementare în do-
meniul Energiei, Niculae Havrileţ. 

Tarifele de distribuţie în cazul
energiei electrice vor scădea cu
3%-4% însă această ieftinire nu
se va reflecta şi în preţul final
pentru consumatorii casnici. Şi
asta pentru că în tariful pentru
populaţie va creşte componenta
pentru certificatele verzi. 

R.I.

Energia electrică, teoretic
ieftinire de la 1 ianuarie,
practic plătim la fel

Programul „Prima Casă”
va continua şi anul viitor, însă
cu câteva specificaţii noi. 

Garantarea din partea sta-
tului va fi diferenţiată în
funcţie de locuinţe. Cele noi
vor primi mai mult, iar cele
vechi mai puţin. 

Statul va garanta în pro-
porţie de cel mult 50% va-

loarea creditelor acordate
pentru achiziţia de locuinţe
noi şi/sau consolidate în ca-
drul programului guverna-
mental „Prima casă”, potrivit
unei ordonanţe de urgenţă
aprobate în şedinţa de joi a
Executivului. Totodată, cre-
ditele pentru locuinţele care
nu se încadrează în aceste

categorii vor fi garantate de
stat în proporţie de maxi-
mum 40%. 

Executivul precizează că,
în ambele cazuri, procentul
de garantare este raportat ex-
clusiv la creditul care se do-
reşte a fi contractat prin
Programul „Prima casă”. 

R.I.

Reguli noi pentru „Prima Casă”

De această dată este
vorba despre poliţia
federală din Germania,
care a comandat trei
elicoptere H215.

Aparatele de zbor vor fi
folosite în diferite misiuni
speciale. Poliţia federală
germană a comandat trei eli-
coptere H215 pentru situaţii
de urgenţă maritimă şi alte
misiuni. 

Elicopterele ar urma să fie
produse la Ghimbav, în noua
fabrică a concernului Airbus
Helicopters. 

Fabrica  a fost inaugurată
pe 13 septembrie, în prezen-

ţa preşedintelui francez Fran-
cois Hollande şi a premieru-
lui Dacian Cioloş. Investiţia
se ridică la peste 52 de mi-

lioane de euro. Primul H215
fabricat 100% în România
ar putea ieşi de pe linia finală
de asamblare în 2018. Fabri-

ca de la Ghimbav va avea
350 de angajaţi când va atin-
ge capacitatea maximă de
producţie.                       R.I.
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LUNI
07:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII
07:30 BOX OFFICE
08:00 MUSIC NEWS
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
15:30 ZODIAC
16:30 TE VEDE BRAŞOVUL (R)
18:00 ŞTIRI
18:30 iSPORT

19:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRAŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 ŞTIRI
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 ŞTIRI

21:30 iSPORT  (R)
22:00 ŞTIRI 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 iSPORT (R)
01:00 ŞTIRI
01:30 VALEA PRAHOVEI TV

MARŢI
07:00 ŞTIRI
07:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
08:00 iSPORT (R)
08:30 ŞTIRI
09:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
12:30 FĂGĂRAŞUL TVD
13:00 ŞTIRI
13:30 BRAŞOVUL ACTUAL
14:00 TORTUL DE CIOCOLATĂ
15:00 SPORT
15:30 MUSIC NEWS
16:00 BOX OFFICE
16:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
17:00 ZODIAC
18:00 ŞTIRI
18:30 BRAŞO-
VUL ÎN DIRECT
19:00 ŞTIRI 
FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRA-
ŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 ŞTIRI
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 ŞTIRI
21:30 BRAŞOVUL IN DIRECT (R)
22:00 ŞTIRI 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT (R)
01:00 ŞTIRI
01:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
02:00 VALEA PRAHOVEI TV

MIERCURI
07:00 ŞTIRI
07:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
08:00 BRAŞOVUL ÎN DIRECT (R)
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
12:30 FĂGĂRAŞUL TVD
13:00 ŞTIRI
13:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
14:00 VALEA PRAHOVEI TV
16:30 TE VEDE BRAŞOVUL (R)
18:00 ŞTIRI
18:30 iSPORT (R)
19:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRAŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”

20:00 ŞTIRI
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 ŞTIRI
21:30 MUSIC NEWS
22:00 ŞTIRI 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 VALEA PRAHOVEI TV

JOI
07:00 ŞTIRI
07:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
08:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
12:30 FĂGĂRAŞUL TVD
13:00 ŞTIRI
13:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
14:00 VALEA PRAHOVEI TV
16:00 iSPORT (R)
16:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT (R)
17:00 TORTUL DE CIOCOLATĂ
18:00 ŞTIRI
18:30 EXCLUSIV

19:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRAŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 ŞTIRI
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 ŞTIRI
21:30 EXCLUSIV (R)
22:00 ŞTIRI 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 EXCLUSIV (R)
01:00 VALEA PRAHOVEI TV

VINERI
07:00 ŞTIRI

07:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
08:00 EXCLUSIV (R)
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
12:30 FĂGĂRAŞUL TVD
13:00 ŞTIRI
13:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
14:00 EXCLUSIV (R)
14:30 BRAŞOVUL IN DIRECT (R)
15:00 VALEA PRAHOVEI TV
16:00 MUSIC NEWS
16:30 EXCLUSIV (R)
17:00 ZODIAC
18:00 ŞTIRI
18:30 POLITICA LA RĂSCRUCE
19:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRAŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 ŞTIRI
20:30 BOX OFFICE
21:00 ŞTIRI
21:30 POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
22:00 ŞTIRI 
22:30 MUSIC NEWS
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 VALEA PRAHOVEI TV

SÂMBĂTĂ
09:00 RETROSPECTIVA FĂGĂRAŞ
09:30 ŞTIRI
10:00 POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
10:30 MUSIC NEWS
11:00 TORTUL DE CIOCOLATĂ
12:00 BOX OFFICE
12:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
16:00 MUSIC NEWS
16:30 BRAŞOVUL IN DIRECT (R)
17:00 RETROSPECTIVA 

SĂPTĂMÂNII
17:30 EXCLUSIV (R)
18:00 ZODIAC

19:00 RETROSPECTIVA 
SĂPTĂMÂNII 

19:30 MUSIC NEWS
20:00 RETROSPECTIVA 

„5 MINUTE DE POVESTE”
20:30 BOX OFFICE
21:00 RETROSPECTIVA 

SĂPTĂMÂNII 
21:30 ZODIAC
22:30 MUSIC NEWS
23:00 POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
23:30 BOX OFFICE
00:00 VALEA PRAHOVEI TV

DUMINICĂ
08:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂ-
MÂNII
08:30 VALEA PRAHOVEI TV (re-
transmisie)
10:00 BOX OFFICE
10:30 MUSIC NEWS
11:00 RETROSPECTIVA 

„5 MINUTE DE POVESTE” 
11:30 TE VEDE BRAŞOVUL
13:00 TORTUL DE CIOCOLATĂ

14:00 MUSIC NEWS
14:30 RETROSPECTIVA 

SĂPTĂMÂNII
15:00 BOX OFFICE
15:30 RETROSPECTIVA 

FĂGĂRAŞ
16:00 VALEA PRAHOVEI TV
17:30 MUSIC NEWS
18:00 BOX OFFICE
18:30 ZODIAC
19:30 RETROSPECTIVA 

SĂPTĂMÂNII
20:00 POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
20:30 MUSIC NEWS
21:00 BOX OFFICE 
21:30 TE VEDE BRAŞOVUL (R)
23:00 EXCLUSIV (R)
23:30 POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
00:00 VALEA PRAHOVEI TV 
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Fabrica de elicoptere de la Ghimbav
a primit o comandă din Germania

Apartamentele vechi 
s-au scumpit
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Remus Borza – 
candidat ALDE – Camera
Deputaţilor

„Am votat pentru o Româ-
nie normală, civilizată şi eu-
ropeană. O  Românie prosperă
şi puternică. O Românie a ro-
mânilor. Am votat pentru un
Parlament onest, curajos, asu-
mat şi reformator, care să-mi
aducă pace socială, echilibru,
eficienţă instituţională şi, evi-
dent, bunăstare individuală”.

George Scripcaru – Primar
Braşov – independent 

„Votez echipa de parla-
mentari din Braşov care să

reprezinte judeţul în Parla-
ment şi să sprijine atât pro-
iectele municipiului, cât şi pe
cele ale judeţului. Proiecte

care ţin de investiţii, de in-
frastructură şi de locuri de
muncă pentru Braşov. Sper
ca noii parlamentari să facă
mai multe pentru Braşov, să
continue proiectele începute.
De aceea îi votez.”. 

Daniel Zamfir 
– candidat PNL – Senat 

„Am votat cu speranţă şi
încredere, la fel ca toţi bra-
şovenii care doresc ca dez-
voltarea Braşovului să conti-

nue. Sper ca toţi românii să
fi înţeles că România are un
drum şi trebuie să devină o
ţară normală şi prosperă.”

Marius Dunca 
– candidat PSD – Senat 

„Proiectul meu de ţară este

acela prin care să ajungem, la
un moment dat, ca fiecare ro-
mân să-şi iubească ţară, să fie
mândru de această ţară. As-
tăzi, putem să spunem că vom
reda prin prezenţa la vot dem-
nitatea României, a românu-
lui şi doar împreună vom
reuşi. Am votat pentru a reda
românului încrederea în
această ţară. Este un moment
de unitate, de solidaritate şi
doar împreună vom reuşi să
dăm o nouă direcţie acestei
ţări.”

Florin Orţan 
– candidat PSD – Senat 

„Am votat pentru viitorul
băieţilor mei la ei în ţară. Î-
am îndemnat pe braşoveni,
pe toţi românii să voteze fără
ură, cu sufletul curat şi lim-
pede.”

Mihai Costel – candidat PMP
– Camera Deputaţilor

„În primul rând, am votat
pentru o schimbare la nivelul
Parlamentului, dar am votat
şi pentru o echipă nouă în

Parlamentul României, o
echipă competentă, o echipă
cu oameni noi care să facă
din legislativ o instituţie res-
pectată şi să îi redea adevă-
ratul rol.”

Aurelian Danu

„Consider că fiecare vot
face diferenţa. Am votat pen-
tru ca familiile din România
să o ducă mai bine, pentru ca
educaţia şi sistemul de sănă-
tate să meargă pe un drum
european”.

Carmen Ferghete Ţop
„Am dat un vot cu speranţa

că va fi mai bine pentru bra-
şoveni, dar şi pentru un Par-
lament schimbat. Un Parla-
ment unde tinerii şi femeile

să ocupe un procent impor-
tant.”

Adrian Veştea

„Vreau ca proiectele braşo-
venilor să fie duse până la ca-
păt, atât aeroportul cât şi spitalul
clinic de urgenţă pe care dorim
să le construim. Îmi doresc ca
braşovenii să nu aibă de suferit
în urma viitoarei guvernări şi,
din acest punct de vedere, con-
sider că lucrurile pe care noi
am început să le facem încă de
la alegerile locale trebuie con-
tinuate. Am toată convingerea
că vom face aceasta în perioada
următoare”.

Adrian Oprică
„Aşa cum în vară am vo-

tat pentru cea mai bună

echipă de consilieri locali
de cartier şi pentru cel mai
bun primar, acum am votat

pentru cea mai bună echipă
de parlamentari dedicată
braşovenilor. Competenţi şi
capabili să rezolve proiec-
tele pentru Braşov, astfel în-
cât dezvoltarea Braşovului
să continue”.

Dragoş David

„Am votat pentru Româ-
nia noastră, frumoasă, pen-
tru români şi cred că este un
moment de schimbare, un mo -
ment important pentru clasa
politică, pentru locuitorii
 ţării, să vedem alt drum.
Trebuie să jucăm împreună,
toţi, pentru România. Hai,
România!”

39,01% dintre braşoveni au
votat pentru un nou Parlament
EXCLUSIV: Incident pe coală albă, la secţia de votare nr. 175 din Braşov

Doi braşoveni care au votat
la secţia organizată la Colegiul
Tehnic Remus Răduleţ din
Braşov ne-au semnalat faptul
că s-au prezentat la vot, dar
le-au fost trecute datele per-
sonale pe o aşa-zisă listă su-
plimentară. Mai exact, pe o
coală simplă A4 pe care nu
exista nici măcar un loc spe-
cial în care votanţii să semne-
ze. Cât despre formularul ti-
pizat, aprobat de Autoritatea
Electorală Permanentă, nici
vorbă! 

Cei doi braşoveni, care şi-
au exercitat dreptul la vot, dar
nu au semnat pe formularul
special, au sesizat Biroul Electoral
Judeţean, dar şi BrasovTV.com. O
echipă de jurnalişti a ajuns, imediat,

la faţa locului, dar... surpriză! Coala
A4 pe care au fost trecute, iniţial,
numele celor doi, dispăruse, însă

numele şi datele figurau pe o listă
suplimentară tip. Evident, fără sem-
năturile celor doi votanţi. 

„Pentru listele supli-
mentare există formu-
lare tipizate. Cei doi
braşoveni au făcut o
sesizare scrisă şi se vor
lua măsuri, după fina-
lizarea anchetei”, a de-
clarat, în exclusivitate
pentru BrasovTV.com,
purtătorul de cuvânt al
B.E.J. Braşov, Claudiu
Petra. 

Tot la Biroul Electo-
ral Judeţean s-a mai în-
registrat o plângere, din
partea unor braşoveni
indignaţi că în ziua vo-
tului au primit, pe tele-

fonul mobil, mesaje prin care erau
îndemnaţi să voteze un anumit par-
tid politic. 

39,49% prezenţa la vot, 
la nivel naţional

7.212.022 de români au votat
ieri, adică 39,49% din numărul to-
tal de persoane aflate pe liste. La
nivel naţional au fost 18.626 secţii
de votare. 

Conform datelor furnizate de
Biroul Electoral Central (BEC),
cea mai mare prezenţă s-a înregis-
trat în judeţele Olt – 47,16%,
 Teleorman – 46,29%, Dolj –
45,06%. Cea mai mică prezenţă
la vot a fost în judeţul Maramureş,
de 31,62%, în timp ce în judeţul
Vaslui a fost de 32,90%, iar în Iaşi
– 34,40 %. Cei mai numeroşi vo-
tanţi au fost cei din categoriile de
peste 45 de ani. Au votat mai mulţi
alegători din mediul urban faţă de
cei din rural.

Politicienii braşoveni, la alegeri



Cu siguranţă cu toţii am
auzit expresia ca ochii
sunt oglinda sufletului. 

De fapt, nu numai că ei ne
pot exprima sentimentele, ei
sunt indicatori importanţi ai
stării noastre de sănătate. 

Ochii pot indica o sumede-
nie de semne cu privire la ceea
ce se întâmplă în corpul nostru,
şi în majoritatea problemelor
de sănătate, diagnosticarea tim-
purie poate face o mare dife-
renţă în evoluţia bolii. În zilele
noastre, este foarte uşor să obţii
o programare pentru un consult
optometric sau oftalomogic
complet, şi ar fi ideal ca el să
aibă loc cel puţin o dată pe an,
sau mai des dacă acest lucru
este recomandat. Însă majo-
ritatea dintre noi nu ţinem
cont de acest lucru. Poate cos-
turile implicate sunt o proble-
mă – dar ce preţ are sănătatea
noastră?

Specialiştii în optometrie/
oftalmologie pot identifica

multe probleme, care pot
afecta fie ochiul în sine, pre-
cum glaucomul sau cataracta,
fie indicii care pot arăta pro-
bleme generale de sănătate.
De exemplu, micile excres-
cenţe de culoare gălbuie de
pe pleoape sunt semne ale ni-
velului mare de colesterol sau
o nuanţă gălbuie a sclerei (al-

bul ochiului) poate semnifica
probleme ale ficatului. Exa-
minarea fundului ochiului (a
retinei) poate scoate la iveală
semne ale complicaţiilor in-
duse de boli mai severe, cum
ar fi diabetul sau tensiunea
arterială crescută. 

O problemă destul de des
întâlnită o reprezintă cearcă-

nele, sau ochii umflaţi. De
obicei acestea sunt prezente
datorită acumulării de ţesut
adipos în jurul ochilor. Dacă
ochii au mai mereu acest as-
pect, fenomenul care stă la
bază poate fi o problemă în
funcţionarea rinichilor, sau
aspecte ce ţin de o dietă bo-
gată în alimente sărate. Mai

exact, dacă rinichii nu pot
„curăţa” eficient toxinele acu-
mulate în corp, fiziologic vor-
bind, semnele vor începe să
se manifeste, cu precădere în
jurul ochilor. 

Ochii sunt printre puţinele
zone din corp unde vasele de
sânge sunt expuse şi uşor vi-
zibile. Din acest motiv, aces-
tea pot spune multe despre
sănătatea noastră. În anumite
cazuri, vasele de sânge infla-
mate pot fi rezultate ale unor
iritaţii, alergii, probleme de
vedere necorectate, sau infec-
ţii. În cazul în care acestea
sunt în permanenţă inflamate,
acestea pot fi legate de pro-
bleme mai serioase cum ar fi
hipertensiunea arterială.

Vederea dublă poate repre-
zenta un alt semn deosebit de
important în identificarea
afecţiunilor. În general, aceas-
ta are loc în momentul în care
ochii nu sunt aliniaţi corect,
însă şi problemele neurologice
pot fi legate de acest semn.

Probleme mai grave precum
migrenele sau chiar atacul ce-
rebral pot fi văzute, şi sem-
nele pot fi de la vedere dublă,
la diferenţe de mărime a pu-
pilelor.

Ochii îndeplinesc sarcini
incredibil de complexe, de la
transformarea razelor de lu-
mină în mesaje importante
pentru creier, până la rolul în
comunicare, în special în cea
non-verbală. Ochii sunt orga-
ne complicate, sensibile şi de
neînlocuit. 
Ai încredere! Vezi cu ochii tăi!

Bine v-am regăsit! În
această întâlnire vă spun că
viaţa trăită cu pasiune este o
viaţă care merită respect şi
cumva o recunoaştem de la
distanţă pentru că oamenii
pasionaţi par să aibă un mag-
netism aparte. 

Este adevărat că ceea ce vă
spun acum este foarte general,
poate ideal, de aceea voi de-

talia această idee în cele ce
urmează pentru a vă putea
oferi nişte pârghii pe care să
le puneţi în aplicare în viaţa
dumneavoastră, după cum
v-am obişnuit. 

Simt şi ştiu că pasiunea îmi
dă curaj, energie, perseveren-
ţă, entuziasm şi un puternic
sentiment că pot, că sunt
 capabil fără să simt nevoia
mereu a unei confirmări din
partea celorlalţi.

Pasiunea este libertatea de
a-ţi trăi visele, chiar dacă
acestea sunt sau nu în acord
cu ceea ce crede lumea, tra-
diţia, societatea, familia, ori-
cine altcineva.

Cei care îşi trăiesc visul
„par” să trăiască într-o lume
doar de ei ştiută, uşor „nebuni,
sau ieşiţi din comun”, au o
aură misterioasă, care atrag
priviri, dar şi sperie uneori.

Să-ţi trăieşti viaţa cu pasiu-
ne înseamnă să cazi uneori
după care să te ridici, să-ţi dai
voie să faci ce-ţi spune inima,
să fii autentic cu tine şi cu cei

din jur, să te bucuri dis-de-
dimineaţă cu energie şi entu-
ziasm că eşti liber să faci ceea
ce-ţi place, ceea ce iubeşti.

Pentru a vă afla pasiunea as-
cunsă e nevoie de amintiri şi
întrebări la care vă invit să răs-
pundeţi în cele ce urmează:

1) Care sunt temele de dis-
cuţie pe care le agreez?

2) Ce aş regreta că nu am
făcut când voi fi bătrân? 

3) Ce îmi place să fac mult,
încât simt că aş putea să fac
un timp îndelungat?

4) Ce îmi trezeşte interesul,
entuziasmul, dorinţa de cu-
noaştere?

5) Ce mă face fericit?
6) Copil fiind, ce visam să

devin când voi creşte mare? 
Copilul meu îmi spune că

vrea să fie cavaler şi tare îl
iau în serios. Alţi copii îmi
spun educatoare, doctoriţă,
astronaut, pirat, gimnastă, po-
liţist sau câte şi mai câte.  

În munca mea cu copiii, ei
spun adesea că visează să fie
super-eroi ce schimbă lumea

sau prinţese, un cântăreţ; ori-
cum sunt sigură că şi tu visai
la ceva măreţ.

Dacă ţi-ai retrăit pentru
câteva momente visul din co-
pilărie şi te-ai simţit fericit
cu acea stare, atunci DA, ai
descoperit cheia pasiunii tale.
Felicitări!

În caz contrar, dacă nu ai
aflat care este pasiunea
ta, este timpul să îţi constru-
ieşti o pasiune chiar acum.

Iată ce este important să
faci:

1) Descoperă cine eşti ex-
perimentând stări de spirit
noi, lucruri noi şi diferite,

leagă noi prietenii, mergi în
locuri noi, schimbă-ţi traseul
pe care mergi de obicei, as-
cultă alt tip de muzică, vi-
zionează filme diferite de
cele pe care le alegeai până
acum, deoarece în spatele
oricărei acţiuni noi se poate
afla pasiunea ta, citeşte în
mod diferit de cum o făceai
şi alege diversitatea în lec-
tură.

2) Antrenează-ţi curiozita-
tea de a descoperi lucruri noi
şi de a te apropia de ele. Vor-
beşte cu oamenii, întreabă-i
de pasiunile lor, ce le place;
se poate să descoperi la ei pa-
siunile tale. Mie mi s-a întâm-
plat acest lucru.

3) Imaginează-ţi! Cum ar
fi dacă...

Acum, că ai reuşit să-ţi gă-
seşti pasiunea, poţi ajuta şi
alţi oameni să-şi descopere
să-şi creeze pasiunea, acest
lucru însemnând că donezi un
lucru excepţional pe nume
„dar divin”.
O săptămână excelentă tuturor!

SĂNĂTATE4
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Află care este pasiunea ta şi porneşte să o împlineşti!

Ochii sunt oglinda corpului
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Tânăra din Miercurea
Ciuc, care a beneficiat,
la Braşov, de primul
transplant renal într-un
spital privat din Româ-
nia a plecat acasă. 

Recuperarea în urma trans-
plantului de la rinichi decurge
foarte bine aşa că tânăra a fost
externată. Tânăra de 21 de ani
a primit rinichiul de la tatăl
său, iar intervenţia a fost rea-

lizată chiar de 1 de-
cembrie. Pacienta va
continua să primeas-
că tratament toată
viaţa, iar în primele
luni va merge la con-
troale de 2 ori pe săp-
tămână, pentru a i se
recolta probe pen-
tru  analize şi ajusta
tratamentul în funcţie
de rezultatul acestora.
Povestea dramatică a

tinerei a început încă
de la naştere, atunci
când medicii au de-
pistat că suferea de
afecţiuni ale unuia
dintre rinichi. 

Odată cu avansa-
rea în vârstă şi celă-
lalt rinichi i-a cedat,
ajungând ca în pri-
măvara acestui an să
facă dializă. 

„A t rebui t  să
scoa tem de tot rini-
chiul şi a rămas pe

dializă. Apoi am făcut testul
la Bucureşti şi totuşi am
ajuns la Braşov unde opera-
ţia a fost un succes”, ne-a
spus Levente – tatăl donator
(foto). De disperare, au bătut
la toate uşile medicilor din
Bucureşti dar şi din Covasna.
Ajutor au găsit la un spital pri-
vat din România. S-a urmat
procedura şi în cel mai scurt
timp s-a efectuat transplantul. 

„Donatorul a plecat acasă
la 5 zile de la operaţie şi la
opt zile de la intervenţia ex-

tremă şi pacienta transplan-
tată. Totul a decurs perfect
şi suntem foarte fericiţi”, a
declarat reporterului BraşovTV
dr. Moldovan Bogdan.  

Echipa care a efectuat
transplantul a fost întâi trimisă
la un training în străinătate.
Ca transplantul să poată fi po-
sibil spitalul a fost nevoit să

achiziţioneze aparatură şi ins -
trumentar specifice. Costurile
spitalului s-au ridicat la câteva
zeci de mii de lei. 

Paula Păduraru

Potrivit unor date transmise
de oficiali ai Ministerului Trans-
porturilor, România ocupă prima
poziţiei printre statele membre
din Uniunea Europeană, din punct
de vedere al numărului deceselor
cauzate de accidentele rutiere. 

Într-o confer inţă în  care a
fost prezentată Strategia Na-
ţională de Siguranţă Rutieră
pentru perioada 2016 – 2020,
adoptată acum aproape două
luni de către Guvern, reprezen-
tanţi ai Ministerului Transpor-
turilor au dezvăluit că drumurile
naţionale din România pe care
au loc cele mai multe accidente
rutiere sunt DN1, DN2 şi DN7. 

Conform datelor  Eurostat ,
anul trecut au murit 95 de per-
soane la fiecare milion de locui-
tori în accidente rutiere ce au
avut loc în România, aproape du-
blu faţă de media Uniunii Euro-
pene care indică 51 de decese.

Pentru judeţul Braşov, înce-
putul acestui an a fost negru,
dacă luăm în calcul numărul de
persoane decedate în accidente
care  au avut  loc  pe zebre.  În
urma campaniilor de prevenire
propuse de BraşovTV şi realizate
î m p r e u n ă  c u  I n s p e c t o r a t u l
 Judeţean de Poliţie din Braşov,
numărul victimelor a scăzut con-
siderabil.              A.V.

Conducătorii auto din Braşov
trebuie să circule cu atenţie
sporită pe DN1, DN2 şi DN7

Atenţie iubitori ai muntelui!
Salvamontiştii anunţă un grad
ridicat  de r isc  de avalanşe în
munţii Bucegi şi Făgăraş. 

Zăpada depusă în ultimele ore
a creat un strat care nu are încă
o bază stabilă. Riscul de avalanşe
este unul  însemnat, mai exact
de gradul 3 pe o scară de la 1 la 5
în munţii Bucegi şi Făgăraş. 

La altitudini de peste 1.800 m,
după cum avertizează meteoro-
logii, stratul nou de zăpadă depus

încă nu este prins. Dat fiind faptul
că vremea se va menţine rece şi
că sunt prognozate ninsori slabe,
riscul de avalanşe se va menţine
şi în zilele următoare. 

La altitudini mai mici, riscul
este redus, deoarece nici stratul
de zăpadă nu este mare. Con-
form meteorologilor  stratul de
zăpadă măsoară 89 cm la Bâlea
Lac, 18 cm la Vf. Omu şi Sinaia,
17 cm în Predeal şi 10 cm la Fun-
data.            P.P.

Risc de avalanşe în 
munţii Bucegi şi Făgăraş

.com

Noul Mers al Trenurilor
2016-2017 intră în vigoare
din 11 decembrie, iar în
funcţie de perioada din an se
vor afla în circulaţie între
1.200 şi 1.300 de trenuri, in-
formează CFR Călători. 

De asemenea, din ianuarie
apar şi trenurile Zăpezii. Tre-
nurile Zăpezii circulă către
destinaţii montane - Valea
Prahovei, Vatra Dornei, Pia-
tra Neamţ şi Petroşani (sta-
ţiunile Straja şi Parâng), iar
în zilele de weekend biletele
pentru călătoriile de pe Valea
Prahovei au preţuri reduse
între 31% şi 56%. 

În perioada 1 ianuarie - 28
februarie 2017, biletele va-
labile la Trenurile Zăpezii
vor avea preţuri reduse cu

25%, de luni până joi. În pe-
rioada sezonului estival
2017, Trenurile Soarelui vor
asigura legături din toată ţara
către staţiunile de la Marea
Neagră şi Delta Dunării.  

De asemenea, vor fi intro-
duse în circulaţie noi trenuri
cu durate de parcurs reduse
cu aproximativ o oră de la
Bucureşti către Suceava şi
Cluj Napoca. 

În traficul internaţional, în-
cepând din data de 11 de-
cembrie 2016, CFR Călători
va introduce o nouă ofertă
comercială, City Star Ger-
mania, pentru călătoriile că-
tre această ţară. Pe de altă
parte, din 1 ianuarie 2017,
pentru oferta Interrail Pass
(abonament valabil în toată

Europa sau pe o anumită ţară
din Europa), limita maximă
de vârstă la tineri se va mo-
difica de la 26 la 28 de ani. 

Noul mers al Trenurilor de
Călători 2016 - 2017 va fi
valabil până la data de 9 de-

cembrie 2017. Broşura
„Mersul Trenurilor de Călă-
tori 2016-2017” va putea fi
achiziţionată din principalele
gări şi agenţii CFR din Bu-
cureşti şi din ţară la preţul
de 14 lei.                           R.I.

Transplantul de rinichi de la Braşov,
un succes

Noul mers al trenurilor intră în vigoare
din 11 decembrie

Tichetele Pentru Suflet pot
fi ridicate până în 22 decem-
brie. Direcţia de Servicii
 Sociale Braşov mai are de
distribuit peste 3.000 de ast-
fel de tichete. Beneficiarii tre-
buie să îndeplinească însă o
serie condiţii pentru a ridica
bonul în valoare de 50 de lei.
7.000 de braşoveni şi-au

 ridicat tichetele valorice acor-
date prin Programul ,,Pentru
Suflet”, derulat de Primăria
Municipiului Braşov. 

Campania a început pe 14
noiembrie şi, potrivit estimă-
rilor conducerii Direcţiei de
Servicii Sociale până pe 22 de-
cembrie, când este termenul
limită, aproximativ 10.000 de

braşoveni îşi vor ridica bo -
nurile valorice. Distribuirea
tichetelor se face de luni până
vineri între orele 8.30 – 15.30
(în zilele de joi între orele
8.30 şi 18.00), la sediul DSS
de pe strada Panselelor 23. 

De această formă de pro-
tecţie socială pot beneficia
pensionarii cu domiciliul sta-

bil în municipiul Braşov, ce
au vârsta mai mare de 63 de
ani pentru femei, respectiv
65 de ani pentru bărbaţi şi a
căror pensie nu depăşeşte
1.000 de lei. Bonurile au o
valoare de 50 de lei şi vor
putea fi folosite doar pentru
achiziţionarea de produse ali-
mentare. CCCCC   R.I.

Tichete pentru suflet, până pe 22 decembrie
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CFR, licitaţie pentru reabilitarea căii ferate Braşov – Sighişoara
Proiectul este estimat la 3,1

miliarde de lei. Sursa de fi-
nanţare este asigurată de Co-
misia Europeană în proporţie
de 85%, iar cofinanţarea, în
valoare de 15%, de la bugetul
de stat. Prin reabilitarea celor

două secţiuni, Braşov – Apa-
ţa, scoasă deja la licitaţie, şi
Caţa – Sighişoara, în lungime
totală de 86 de kilometri, va
creşte viteza de circulaţie la
160 km/h, şi va fi facilitat ac-
cesul persoanelor cu mobili-

tate redusă, dar se va îmbu-
nătăţi şi gradul de confort ofe-
rit călătorilor. 

CFR precizează, totodată,
că va fi lansată şi licitaţia pen-
tru secţiunea de mijloc Apaţa
– Caţa, pentru care CFR SA

a semnat contractul de finan-
ţare cu Comisia Europeană
în luna noiembrie. Anunţul
de participare la procedura
licitaţie deschisă, dar şi do-
cumentaţia de atribuire pentru
prima secţiune sunt disponi-

bile e-licita-
tie.ro. Ter-
menul –
limită pen-
tru primirea
ofertelor este 1 februarie
2017. Deschiderea acestora

este programată pentru 27 fe-
bruarie 2017. BBBBA.V.

Motiv de bucurie pentru elevii din Braşov
Ministrul Educaţiei a sem-

nat ordinul privind durata te-
melor. Dacă ordinul nu este
respectat, nu se vor aplica
sancţiuni. 

Elevii ajung să stea 10 –
12 ore pe zi pentru a se con-
centra asupra unor sarcini
şcolare care se presupune că
ar trebui făcute în primul

rând la oră, în clasă, în şcoa-
lă, împreună cu profesorul
şi nu acasă cu un meditator
sau cu părintele, a explicat
şeful de la Educaţie. Minis-
trul crede că „motivul pen-
tru care unii profesori simt
nevoia să dea această în-
cărcătură mai mare de teme
acasă este că programele

şcolare sunt foarte încărca-
te”. Anterior, ministrul a
precizat că la clasa zero nu
se dau teme pentru acasă,
iar, la clasele I-IV, durata de
efectuare nu trebuie să de-
păşească o oră. Pentru gim-
naziu, timpul alocat temelor
va fi de maximum două ore. 

Amelia Vulcu

Antifrauda a intrat în baruri, saloane
de înfrumuseţare şi hoteluri din Braşov

Inspectorii ANAF n-au
venit, din fericire, în control
ci doar cu pliante de infor-
mare. Materialele conţin
date despre aspectele urmă-
rite în timpul controalelor
inopinate. De asemenea, în
pliante sunt menţionate atât
obligaţiile contribuabililor,

cât şi sancţiunile prevăzute
de actele normative în vigoa-
re, în cazul încălcării preve-
derilor legale. 

„Direcţia ANTIFRAUDĂ
acordă o atenţie deosebită
procesului de informare a
contribuabililor în legătură
cu activitatea desfăşurată,

cu drepturile şi obligaţiile
acestora, toate acţiunile des-
făşurate până în prezent
 fiind prezentate cu maximă
transparenţă către publicul
larg, în contextul respectării
prevederilor legale”, se pre-
cizează într-un comunicat al
ANAF. BBBBB  A.V.

Fostul şef al ANAF, Sorin
Blejnar (foto), rămâne în
arest preventiv încă 30 de zile
în dosarul în care este urmărit
penal pentru trafic de influ-
enţă de procurorii DNA Plo-
ieşti. Judecătorul de drepturi
şi libertăţi de la Tribunalul
Prahova a admis propunerea
procurorilor DNA şi a dispus

prelungirea arestării pre-
ventive a lui Sorin Blejnar
pentru o perioadă de 30
de zile. Inculpatul a con-
testat hotărârea, dar jude-
cătorul de drepturi şi
libertăţi de la Curtea de
Apel din Ploieşti a res-
pins-o. Decizia este defi-
nitivă. 

Potrivit DNA, Blejnar
este suspectat că a accep-
tat din partea unui om de

afaceri promisiunea unui pro-
centaj de 20% din valoarea
unor contracte care urmau a
fi încheiate la nivelul institu-
ţiei publice pe care o condu-
cea. „Banii respectivi urmau
să-i fie remişi inculpatului
în schimbul exercitării in-
fluenţei sale asupra unor su-
balterni, pentru ca aceştia

să gestioneze procedurile de
atribuire a contractelor res-
pective astfel încât aceste
contracte să fie obţinute de
firma omului de afaceri. În
aceste circumstanţe, în pe-
rioada noiembrie 2011 –
 ianuarie 2012, inculpatul
Blejnar Sorin şi ceilalţi
funcţionari implicaţi în
acest demers au primit suma
totală de 13.172.520 lei, prin
intermediul unei firme con-
trolate de aceştia, cu care so-
cietatea omului de afaceri a
încheiat mai multe contracte
fictive”, se precizează într-
un comunicat al DNA. 

Sorin Blejnar beneficiază
de prezumţia de nevinovăţie
până când judecătorii vor
emite o sentinţă definitivă. 

Amelia Vulcu

Fostul şef ANAF, Sorin Blejnar, judecat la
Braşov, face Crăciunul şi Revelion în arest

Consiliul Judeţean Braşov
şi Primăria Braşov au iden-
tificat suprafaţa de teren pe
care s-ar putea construi noul
spital regional. Acesta ar pu-
tea fi ridicat pe o suprafaţă
totală de 18 hectare, în zona
Institutului Cartofului. 

Şapte hectare sunt deja în
proprietatea municipiului Bra-
şov. Celelalte 11 hectare sunt
în proprietatea şi administra-
rea Institutului Cartofului. 

Consiliul Judeţean şi Pre-
fectura Braşov au depus o
adresă la Ministerul Dezvol-
tării Regionale şi Adminis-
traţiei Publice încă din luna
august, prin care solicitau
aprobarea unei Ordonanţe
de Urgenţă a Guvernului
pentru transferul acestui te-
ren în proprietatea şi admi-
nistrarea autorităţilor locale.
Deputatul PNL Gabriel An-
dronache a anunţat că a de-

pus şi el la Senat un proiect
de lege în acest sens. 

Fără răspuns de la Guvern 
„Nu am primit niciun

răspuns la solicitarea din
august, motiv pentru care
am revenit cu alt demers în
luna octombrie. Tot fără ni-
ciun răspuns până în pre-
zent. În consecinţă, am mers
personal la ministrul Dez-
voltării Regionale, Vasile

Dâncu şi mi-a spus că va
promova această ordonan-
ţă. Ne dorim să grăbim re-
zolvarea situaţiei juridice a
terenului pentru că avem
mare nevoie de un nou spi-
tal în Braşov”, a menţionat
preşedintele Consiliului Ju-
deţean Braşov, Adrian Veş-
tea. Potrivit acestuia, noul
spital ar trebui să aibă peste
1.000 de paturi, iar valoarea
investiţiei ar putea depăşi
150 de milioane de euro. 

Marian Stoica

Direcţia de Servi-
cii Sociale a inau-
gurat cabinetul
medical stomato-
logic studenţesc.
Peste 19.000 de
studenţi din Bra-
şov au de acum un
cabinet stomato-
logic dotat cu apa-
ratură de ultimă
generaţie, unde
3 medici şi 3 asis-
tente sunt pregă-
tiţi pentru studen-
ţii care au nevoie
de serviciile medi-
cale dentare.  

Modernizarea a presupus
achiziţia de aparatură me-
dicală de ultimă generaţie.
„Inaugurăm un aparat

nou, primit din banii Pri-
măriei, care funcţionează
în spaţiul Universităţii. Noi
deservim aproape 20.000
de studenţi în cadrul Uni-

versităţii din Braşov”, a de-
clarat Coca Maura – medic
stomatolog. Cei trei medici
şi cele trei asistente aşteaptă
studenţii cu probleme sto-

matologice la con-
sultaţii. Cabinetul
este deschis de
luni până vineri,
de la  09:00 la
16:00. Întâietate
au urgenţele sto-
matologice. „Ca şi
investiţii, totul
este din bugetul
local. Undeva la
66.000 de lei, toa-
tă dotarea”, a
completat Mariana
Topoliceanu – dir.
Direcţia servicii
sociale primăria
Braşov. 

Investiţiile făcute de Pri-
mărie în Campusul Univer-
sităţii vor asigura studenţilor
servicii de calitate superioară. 

Paula Păduraru

Stomatologie pentru studenţii din Braşov Captură de proporţii a
procurorilor DIICOT din Braşov

Este vorba despre 11 kilogra-
me de cannabis şi 5 persoane
trimise în beciul Poliţiei. Dro-
gurile erau aduse din Spania şi
vândute în trei judeţe. Cinci din-
tre persoanele cercetate au fost
reţinute şi arestate. În cazul altor
patru persoane implicate, a fost in-
stituită măsura controlului judiciar. 

În cauză au fost efectuate 27 de
percheziţii domiciliare şi au fost ri-
dicate aproximativ 5 kilograme de
cannabis şi 19 grame de cocaină. De
asemenea, au fost instituite măsuri

asiguratorii asupra unui autoturism
de lux, precum şi a sumei totale de
63.000 de lei şi 1.300 de euro. Cele
9 persoane implicate beneficiază de
prezumţia de nevinovăţie până când
judecătorii vor emite sentinţe defi-
nitive.         A.V.

Fosta şefă DIICOT, 
Alina Bica, este şomeră

Fosta şefă DIICOT, Alina Bica,
originară din Făgăraş, e şomeră.
Ea a fost suspendată din funcţia de
avocat, în urma unei decizii luate
de Consiliul Baroului Dolj, după ce
a fost condamnată la patru ani de
închisoare, decizie a instanţei care
însă, nu este definitivă. Alina Bica
activa ca avocat, dar dreptul de a

exercita această profesie poate fi
suspendat în cazul în care împotriva
avocatului s-a pus în mişcare ac-
ţiunea penală sau s-a dispus trimi-
terea în judecată pentru săvârşirea
unei infracţiuni de natură să aducă
atingere prestigiului profesiei, până
la pronunţarea unei hotărâri jude-
cătoreşti definitive.    A.V.

Incendiu violent 
la o pensiune din Tohanu Nou 

Pompierii de la Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă Braşov
au intervenit pentru stingerea unui
incendiu care s-a manifestat vio-
lent la o pensiune din localitatea
braşoveană Tohanu Nou. Incendiul
a pornit de la mansarda pensiunii,

care a fost distrusă aproape în
 totalitate. La faţa locului au ajuns
3 autospeciale cu apă şi spumă de
la SVSU Bran şi SVSU Râşnov. Din
fericire nu au existat victime, pen-
tru că persoanele aflate în clădire
au reuşit să iasă la timp.     M.S.

Lege nouă pentru Spitalul Braşovului
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Gală de final pentru
Kids Music Production

Cei mai talentaţi mici
artişti din România şi-au
dat întâlnire la Râşnov.
Asociaţia Kids Music Pro-
duction, în colaborare cu
Primăria Râşnov au or-
ganizat cea de-a doua
ediţie a Galei Micilor Ar-
tişti. La evenimentul care
a durat două ore şi s-a
desfăşurat în cinemato-
grafului din oraş au venit
20 de artişti din toată
ţara. Gala s-a dorit a fi un
spectacol de promovare
a celor mai valoroşi tineri cântăreţi
din judeţul Braşov, dar şi din ţară. 

„Anul trecut, am organizat prima
ediţie, tot la Râşnov, şi ne-am dorit
foarte tare să păstrăm evenimentul
în oraşul nostru. Este foarte impor-
tant să avem grijă de tinerele noastre
talente şi să le promovăm, pentru
că astfel le putem influenţa într-un

mod pozitiv cariera. Noi îi vom sus-
ţine necondiţionat, mereu, pe artiştii
care merită să fie promovaţi”, a de-
clarat primarul interimar al Râşno-
vului, Liviu Butnariu. 

La Gala Micilor Artişti Kids Music
Production au luat parte cântăreţi
cu vârste cuprinse între 7 şi 17 ani. 

Marian Stoica

Filarmonica Braşov îşi
aşteaptă spectatorii cu re-
prezentaţii de excepţie. A
fost inaugurat cel mai per-
formant pian pe care insti-
tuţia l-a avut vreodată. De
acum, concertele artiştilor
se vor desfăşura într-un ca-
dru mult mai profesionist. 

Pianul a fost achiziţionat
în luna septembrie şi adus
de la 2.500 de kilometri,
din Hamburg, Germania.
Pianistul Horia Mihail a
ales pianul. A avut de ales
dintre şapte modele. „Este
un moment unic în istoria
Filarmonicii. Decizia de
a alege acest pian nu a
fost uşoară. Însă, sunt
convins că am făcut cea
mai bună alegere. Este o
adevărată încântare să

cânţi la un
p ia n  c a re
este conside-
rat cel mai
bun la ora
actuală”, a
declarat pia-
nistul braşo-
vean Horia
Mihail (foto). 

Premieră pentru
Filarmonică

„De-a lungul celor 139
de ani, Filarmonica Bra-
şov nu a avut niciodată un
pian atât de valoros. Este
o adevărată onoare şi plă-
cere să-l avem la Braşov
şi mulţumim tuturor celor
care ne-au ajutat să-l
achiziţionăm. Este o mare
realizare”, este de părere

şi directorul Filarmonicii
Braşov, Liviu Mateş. 

Noul pian Steinway a
costat aproape 720.000 de
lei. Cea mai mare parte a
sumei a fost acoperită de
Municipalitate. Însă, a
existat şi o strângere de
fonduri, care a început în
urmă cu mai bine de un
an. Până acum, Filarmo-
nica a folosit un pian vechi
de peste 15 ani. 

Marian Stoica

Cei interesaţi au posibilitatea
să afle detalii despre meseriile
uitate ale românilor: cizmarii şi
pantofarii, meserii vechi de sute
de ani

Aveţi ocazia să vă delectaţi
privirile, dar şi să vă testaţi cul-
tura generală, în două muzee
din Braşov. Dacă sunteţi curioşi
să aflaţi despre meseriile uitate,
Muzeul Etnografic vă arată cu
ce lucra un cizmar adevărat. Iar
dacă sunteţi curioşi să vedeţi
cum arată primul telefon mobil,
care datează din 1892, trebuie
să ajungeţi la Muzeul Mureşe-
nilor. Aici vă aşteaptă zeci de
exponate unicat în lume, expo-
nate care datează din secolul
trecut. Începând de la primul
telefon mobil care a fost inven-
tat de suedezi şi până la prima
vioară electrică, puteţi să des-

coperiţi obiecte de-a dreptul
fascinante

„Un unicat este şi această
vioară electromagnetică, care
a fost brevetată în anul 1930
la Paris, de către inginerul Ga-
briel Dimitriu, născut la Iaşi’’,
a declarat pentru Braşov TV
Teodora – Camelia Cristofor,
muzeograf. 

Expoziţia Patrimoniul Tehnic
va rămâne deschisă până la sfâr-
şitul lunii martie 2017. 

„Puteţi vedea 187 de obiecte
excepţionale care descriu evo-
luţia tehnologică, cea care a
avut loc în secolele 19 şi 20 ”,
a explicat pentru Braşov TV di-
rectorul Casei Mureşenilor Valer
Rus. 

Şi Muzeul Etnografic vă arată
meseriile uitate ale românilor:
cizmarii şi pantofarii, meserii

vechi de sute de ani. „Expoziţia
conţine obiecte din colecţiile
noastre. Încălţăminte femeieas-
că, bărbătească, chiar şi de co-
pii, atât urbană, cât şi rurală.
Din aceste obiecte, am reuşit să
reconstituim un atelier de cizmar
din perioada interbelică şi chiar
mai târziu. Acest atelier include
o masă de cizmărit, cu anumite
particularităţi, calapoade după
măsurile purtătorului, pe care
se confecţiona încălţămintea. De
mare ajutor pentru cizmarii din
acea vreme era şi maşina de cu-
sut, pe care muzeul o deţine în
colecţie”, a declarat Mihaela Pa-
liuc, muzeograf la Muzeul de
Etnografie Braşov. 

Biletele de intrare la cele două
muzee costă între 2 şi 5 lei. 

Paula Păduraru 
& Marian Stoica

Braşovenii pot vedea cum arată 
primul telefon mobil, care datează din 1892

Trupa COCO şi legendarii de la DIRE STRAITS
au scris istorie în Sala Sporturilor

„The Dire Straits Ex-
perience” a ales, anul
acesta, România pen-
tru un turneu de ex-
cepţie. Şi a mai ales
ceva: trupa COCO în
deschiderea concer-
telor susţinute în
Braşov, Cluj-Napoca,
Bacău şi Craiova. 

Cele mai mari emoţii,
constructive evident, pen-
tru trupa braşoveană
COCO au fost acasă. S-au
vândut toate biletele pentru
spectacolul susţinut la Sala
Sporturilor, în deschiderea le-
gendarilor de la „The Dire
Straits Experience”. „Un tu-
neu nemai pomenit! Îi mulţu-

mim lui Dumnezeu că ne-a
dat o şansă, sperăm că nu este
şi ultima, de a cânta în des-
chiderea unor legende. «The
Dire Straits Experience» este
un turneu pe care orice gaşcă

şi-ar dori să-l deschidă. Ma-
nagementul lor ne-a confir-
mat, după probele de la Cluj
unde trupa a venit să ne as-
culte, şi, aşa cum aţi scris şi
voi (n.r. brasovultau.ro) în şti-

re, când ne mulţumeşte vo-
calistul de la Dire Straits
şi ne spune că suntem o
trupă în regulă, asta spune
totul... Acasă, la Braşov, a
fost publicul nostru. Din
publicul lui Dire Straits,
30% este şi publicul nostru
care ne ştie muzica şi vine
să ne vadă. Nu ne oprim
aici, pe 31 decembrie vom
fi în Piaţa Sfatului, pentru
toţi braşovenii şi turiştii.’’
a  d e c l a r a t ,  p e n t r u
 BraşovTV.com, Adrian

COCO Tinca. 
Aşadar, peste doar câteva

zile, în Piaţa Sfatului, o nouă
întâlnire cu muzica trupei bra-
şovene COCO, la spectacolul
de sfârşit de an. 

Cel mai modern pian din istoria
Filarmonicii Braşov



GARSONIERE
⚫ Vând garsonieră în zona
Griviţei– Pasaj, Str. Ecaterina
Teodoroiu, suprafaţă 24 mp,
situată la etajul 2/4, cu îmbu-
nătăţiri termopan, gresie şi
faianţă la baie şi bucătărie,
parchet, uşă metalică, sepa-
rare de gaz, încălzire cu con-
vector şi apă caldă cu boiler,
preţ 17.900 euro. Telefon:
0723.985.424

APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând apartament cu 2 ca-
mere Astra, L.C.Babeş apro-
piere de Calea Bucureşt i
confort 1,  suprafaţă de 48
mp, bucătărie cu cămară, bal-
con lung, izolaţie exterioară
cu polistiren, separare de gaz,
gresie, faianţă, parchet, uşă
metalică,  balcon închis  în
cornier, etaj 4, preţ 36.900
euro. Telefon: 0747.771.523 
⚫ Vând apartament la casă
Braşovul Vechi str De Mijloc,
decomandat, 2 camere, baie,
bucătărie, foarte spaţios 70
mp, amenajat cu centrală ter-
mică proprie, gresie, faianţă,
parchet, geamuri termopan,
situat la demisol – parter la
nivelul solului, preţ 46.800
euro negociabil .  Telefon:
0731.833.260 
⚫ Vând apartament în casă cu
2 camere situat în Braşovul
Istoric Brâncoveanu – zona
maternităţii, în suprafaţă de

55 mp este la etajul 1/1 cu
pod deasupra, ideal pentru
mansardare,  amenajat  cu
gust, se vinde complet mobi-
lat şi utilat, are curte în cotă
parte, comună cu încă 2 pro-
prietari. Preţul este 47.900
euro uşor negociabil. Telefon:
0731.833.260
⚫ Vând apartament în casă
zona Blumăna, str .  Avram
Iancu foarte spaţios 58 mp,
situat la parter, dotat cu cen-
trală termică proprie, gresie,
faianţă, parchet clasic, termo-
pan la toate geamurile, balcon

deschis tip terasă, curte co-
mună cu încă 5 familii, acces
auto în curte,  preţ  46.500
euro negociabil .  Telefon:
0731.833.260

APARTAMENTE 4 CAMERE
⚫ Vând apartament Ultracen-
tral Hărmanului zona CEC

compus din 4 camere, confort 1,
semidecomandat, 1 balcon în-
chis în cornier. Apartamentul
este situat la etajul 2/4, are
încălzire centrală proprie, în
rest necesită îmbunătăţiri .
Preţ 63.000 euro negociabil.
Telefon: 0731.833.260

CASE
⚫ Vând vilă construcţie nouă
în Tărlungeni, dispusă pe par-
ter + mansardă. La parter: li-
ving, bucătărie, baie, birou;
iar la mansară sunt 2 dormi-
toare, baie, balcon. Casa dis-

pune de încălzire cu centrală
pe lemne, curent, apă, fosă
septică.Construcţia este pe
grinzi de lemn, iar zona este
liniştită, pretabil pentru locuit
cât şi pentru casă de vacanţă.
Preţ 50.000 euro negociabil.
POSIBILITATE DE RATE.
Telefon: 0747.771.523 
⚫ Vând vilă cochetă, la che-
ie, P+M, zona Dârste intrare
în Săcele, construcţie 2009,

compusă din 3 camere, bu-
cătărie şi 2 băi, cu suprafaţă
utilă de 110 mp. Constructia
este tip "duplex", din BCA,
foarte călduros şi are izolaţie
exterioară cu polistiren, dis-
pune de toate dotările mo-
derne ,  s is tem de  a la rmă,
interfon şi se vinde complet
mobi la tă  ş i  u t i l a tă .  Preţ
63.000 euro negociabil. Se
acceptă  posibi l i t a te  de

RATE cu avans 15.000 euro.
Telefon: 0741.059.397

TERENURI

ÎNCHIRIERI APARTAMENTE
⚫ Închir iez  (ofer)  apar ta-
ment confort 1, decomandat,
Triaj în bloc tip vilă situat
la etajul 1/ 2, recent amena-
jat, COMPLET MOBILAT
ŞI UTILAT, dotat cu centra-
lă termică proprie, gresie,
faianţă,  parchet  de esenţă
nobilă, termopan, blocul este
din cărămidă, foarte căldu-
ros,amenajările sunt de cea
mai bună calitate, zona este
foarte liniştită, se oferă şi
loc  de  parcare .  Preţ  295
euro/lună negociabil. Tele-
fon: 0723.985.424 

Manager: Nadia Râncu
tel. 0757.089.087
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Imobiliare

Închiriez spaţiu pentru clinică sau salon, cu parcare,
lângă pădure, în cartierul Dârste din Braşov, 250 mp. 

Telefon: 0765 250 760

12-18 decembrie 2016

Închiriez
apartament

în regim
hotelier,

50€/noapte 
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În Braşov, vând 3 terenuri
pentru construcţii case şi
2 terenuri pentru grădină,
situate în str. Calea Feldioa-
rei vis-a-vis de Oligopol,
preţuri accesibile. 
Telefon: 0747.087.641

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. 75E

angajează:

Relaţii la
telefon:

0765.250.760

telefon: 0755.766.707
laxericonsulting@yahoo.com

Vrei să îţi renovezi casa?
Noi te putem ajuta

Contactează-ne şi 
venim în ajutorul tău. 
Executăm lucrări 
de interior de cea 
mai bună calitate. 
Cartea noastra de 
vizită este calitatea
manoperei pe care 
o oferim!



⚫ Caut o doamnă de 30-50 de
ani, pentru îngrijirea unei fete de
40 de ani cu handicap, în Făgă-
raş. Asigur locuinţă şi plată.
 Telefon: 0268.280.510
⚫ SC Rosenau SRL – service
auto cu sediul în Râşnov – caută
pentru angajare mecanic auto.
Se ofera salariu atractiv şi con-
diţii de muncă decente.  Telefon:
0730.333.377

⚫ Particular execut zugrăveli, re-
paraţii, izolaţie case, parchet, fa-
ianţă, gresie, glet, electrice,
sanitare. Telefon: 0721.468.578 
⚫ ATELIERUL DE  REPA-
RAŢII de pe Str. Aurel Vlaicu
nr. 4 (colţ cu Bd. Griviţei) în
 curte cu magazinul „Bazar” pres-
tează servicii de diagnosticare şi
reparaţii ale echipamentelor de
tip electrocasnic (FRIGIDE-
RE, MAŞINI DE SPĂLAT,
cuptoare microunde, aspira-
toare, etc), pentru persone fizice
şi so cietăţi comerciale.  
Telefon: 0268.708.946;  Mobil:
0758.107.102. Vă aşteptăm!!
⚫ 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

⚫ La Magazinul BAZAR a în-
ceput sezonul REDUCERI-
LOR DE IARNĂ!! Maşini de
spălat, combine frigorifice, us-
cătoare de rufe, frigidere second
hand import Germania, găseşti
acum cu SUPER REDUCERE
la magazinul BAZAR de pe
str. Aurel Vlaicu nr. 4, Braşov
(intersecţia cu Griviţei, lângă Sy-
nevo). VĂ  AŞTEPTĂM  cu o
diversitate mare de produse!!!

⚫ Vând cărucior pentru persoană
cu handicap, redresor 12-24 V,
cauciucuri + piese DACIA 1300
şi OLTCIT, circular tăiat lemne
şi fier, chiuvetă baie + bucătărie
noi, geamantan pe role cu cifru,

nou, menghină, joc rummy.
 Telefon: 0728.373.540

⚫ Domn fără obligaţii, caut o
doamnă pentru căsătorie. Tel:
0728.373.540

⚫ Pierdut carte de identitate, car-
net de student, legitimaCie de stu-
dent, card de sănătate, pe numele
ROHAN Diana. Le declar nule.
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Cursuri

Angajări

Servicii
Pierderi

BRIDGE GUARD GROUP

Relaţii suplimentare se pot
obţine la: 0268.328.662

G AGENŢI DE PAZĂ 
G AGENŢI DE INTERVENŢIE

în condiţiile legii 333/2003
G ELECTRICIENI

Echipa FlorideLux
Braşov caută un 
ajutor florist.

Persoanele interesate
pot trimite CV pe
adresa de e-mail

brasov@floridelux.ro
Detalii suplimentare la nr. de telefon: 

0751 088 115

Angajează:

BRIDGE GUARD GROUP

Relaţii la telefon: 0268.328.662

AGENŢI
SECURITATE

Organizează cursuri
pentru următoarea

calificare:

În magazinele OFERTIS
găseşti textile şi obiecte
de uz casnic, detergenţi,

electrocasnice,
cosmetice, articole

pentru copii, jucării,
decoraţiuni, 

îmbrăcăminte şi
încălţăminte 

la cele mai mici preţuri
din oraş

BRAȘOV
str. Olteţ, nr. 36
str. Zorilor, nr 5
bd. Valea Cetăţii, nr. 15
CODLEA
str. Măgurii, nr. 3
RÂȘNOV
str. Republicii, nr. 10
ZĂRNEȘTI
str. Tiberiu Spârchez, nr. 7

Diverse

Electrocasnice

Matrimoniale

Ştirile BraşovTV
cu

Silvana Vorovenci

De Luni până Vineri: 
18:00; 20:00; 

21:00; 22:00, 23:00 
RELUARE: 

Marţi - Vineri 
07:00 şi 13:00

Realizator: 
Cati Maler
Vineri: 17:00
RELUARE: Sâmbătă:
18:00 – 21:30
Duminică: 
18:30
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Stegarii au fost învinşi
cu scorul de 2-1 (1-0), la
capătul unui joc mo-
dest şi vor încheia anul
cu 38 de puncte. 

În ultimul meci din 2016,
FC Braşov s-a deplasat la Bu-
cureşti pentru jocul cu liderul
Juventus Bucureşti. Meciul a
început prost pentru stegari
care s-au văzut conduşi după
doar cinci minute de joc.

 Călinţaru a centrat în careu,
iar Buhăescu, scăpat din mar-
caj de fundaşii braşoveni, l-a
învins pe Florin Iacob. Bra-
şovenii nu au reuşit să pună
probleme trupei conduse de
Opriţa şi la odihnă s-a intrat
cu Juventus în avantaj de un
gol. Braşovenii au ieşit hotă-
râţi de la cabine şi au reuşit
să restabilească egalitatea în
minutul 53 prin veteranul Şte-
fan Grigorie. Goge a şutat în

bara transversală, mingea a
revenit la Istrati, iar vârful gal-
ben-negrilor a trimis în faţa
porţii de unde Grigorie a în-
deplinit o simplă formalitate.
Juventus a revenit la controlul
jocului şi a reuşit să înscrie
golul victoriei în minutul 86,
când Chipirliu, scăpat singur
cu Florin Iacob a înscris golul
de trei puncte. S-a încheiat
2-1 pentru Juventus şi FC

Braşov va termina anul la şap-
te puncte în spatele liderului. 

Dezamăgit de rezultat 
La final, antrenorul stega-

rilor, Cornel Ţălnar, era de-
zamăgit de rezultat. 

„O înfrângere care nu tre-
buia să vină. Sunt trei meciuri
în care am pierdut puncte pe
final. Am primit un gol care
putea fi evitat, dar ăsta este

fotbalul. Cred că un rezultat
de egalitate era mai echitabil.
Păcat că am pierdut cinci
puncte în ultimele două par-
tide, dar trebuie să mergem
înainte. Trebuie să întărim
lotul în iarnă pentru a ne pu-
tea lupta pentru promovare.
Avem nevoie de 4-5 jucători
care să fie peste ce avem
acum. Sper că nu vor fi pro-
bleme şi că vom continua. Cei
care vor conduce acest club
trebuie să asigure toate con-
diţiile pentru a putea conti-
nua parcursul pe care l-am
avut până acum”, a spus
Cornel Ţălnar (foto).

„Le-a fost frică de noi”
Tehnicianul formaţiei Ju-

ventus Bucureşti, Daniel
Opriţa, a declarat că formaţiei
braşovene i-a fost frică de tru-
pa pe care o conduce. 

„Eu cred că celor de la Bra-
şov le-a fost mai frică de noi
decât de arbitraj. Eu veneam
să câştig, nu să joc la un egal.
Cu un egal se păstra diferenţa
de patru puncte şi chiar nu
văd ce avantaj aveau. Am spus
înaintea jocului că o să-i ba-
tem rău pe braşoveni, eu cred

că i-am bătut rău ca joc, pen-
tru că braşovenii au jucat nu-
mai cu mingi înalte. Ar trebui
să le dea FRF trei puncte pen-
tru că au ajuns o singură dată
în careu. Mă bucur că băieţii
au fost motivaţi şi au cîştigat.
Vrem să promovăm şi astăzi
am luat o opţiune serioasă”,
a spus Opriţa. 

Ţălnar i-a răspuns lui Opriţa 
„Ce pot să-i spun lui Opri-

ţa? El, deocamdată, este ma-
seur, el nu este încă antrenor
cu acte în regulă. Opriţa nu
are carnet de antrenor, el
poate vorbi doar în calitate
de maseur sau organizator de
competiţii. El poate vorbi cu
maseurii mei, să mai ceară
un kelen, un unguent... Des-
pre fotbal poate vorbi cu mine
doar în momentul în care va
avea şi licenţă de antrenor.
Se pare că faptul că duce ke-
lenul în mână l-a făcut să
uite bunele maniere, cel puţin
faţă de un om care i-a fost
profesor”, a încheiat Ţălnar. 

După meciul cu  Juventus,
stegarii au intrat în vacanţă şi
vor reveni la antrenamente pe
10 ianuarie. 

Înfrângere în ultimul meci din 2016

Au marcat: Buhăescu min 4, Chipirliu min 86 / Grigorie
min 53
Juventus: Stoian - Wallace, Morariu, Beţa, Carabela - Bă-
jenaru, Bărbulescu - Florea (Cazan 52'), Bustea (Chipirliu
46'), Călinţaru (Stoenac 76') – Buhăescu.
Antrenor: Daniel Opriţa
FC Braşov: Iacob - Băjan, Poverlovici, Şerban, Stan - Ma-
nole, P. Iacob, Vlad Munteanu (Cordoş 68'), Goge - Grigorie,
Istrati ( Horia Popa 80')
Antrenor: Cornel Ţălnar
Cartonaş galben: Băjenaru 
Arbitru: Sebastian Colţescu (Craiova) 
Asistenţi: Dragoş Mihai Iliescu (Craiova), Adrian Popescu
(Craiova)
Rezervă: Bogdan Anghelinei (Galaţi)
Observatori: Liviu Ciubotariu (Galaţi), Adrian Petre (Buzău) 

Corona Wolves Braşov a
câştigat cu scorul de 5-3 (0-1,
2-0, 3-2) partida cu  Ujpesti,
ce a contat pentru sezonul
 regulat al Ligii Mol. 

Formaţia de sub Tâmpa a
început mai rău meciul şi
maghiarii conduceau la pri-
ma pauză după golul marcat
de Adam Hegi. 

Muştruluiţi serios la cabi-
ne de Martin Lacroix, „lupii”
au intrat mai hotărâţi pe

gheaţă şi după patru minute
scurse din repriza secundă
Tomas Klempa a restabilit
egalitatea. El a fructificat o
pasă excelentă de la noul  ve-
nit în „haita” braşoveană, ca-
nadianul Bryan McGregor. 

După încă trei minute,
Corona  a  profitat  de  o
 superioritate numerică şi
 Arpad Mihaly a înscris la
capătul unei acţiuni la care
au mai participat Richard

Filip şi Ian McDonald. În
ultima treime, Otto Biro a
dus scorul la 3-1, dar ma-
ghiarii au redus rapid din
handicap după reuşita lui
Zoltan Nemes. 

Trupa de sub Tâmpa a re-
făcut ecartul de două goluri
după ce Klempa a punctat,
iar în ultimul minut de joc,
McDonald a înscris în poarta
goală. Ultima reuşită a par-
tidei a venit în poarta lui

Toke când mai rămăseseră
mai puţin de 40 de secunde
de jucat. Corona s-a impus
cu 5-3 şi a acumulat trei
puncte importante în clasa-
mentul Ligii Mol. 

„Lupii” sunt pe poziţia a
patra a clasamentului cu 52
de puncte şi vor juca marţi,
13 decembrie, de la ora
18.30, pe propriul teren con-
tra celor de la Ferencvaros
Budapesta.  

Juventus Bucureşti – FC Braşov 2-1

FC Braşov a pierdut jocul din deplasare cu Juventus Bucureşti, ultimul din acest an

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

În ultima etapă a grupelor Eu-
ropa League, Astra Giurgiu s-a ca-
lificat în primăvara europeană,
de pe locul doi, în timp ce Steaua
a terminat pe ultimul loc în grupă. 

Astra Giurgiu a remizat, scor
0-0, la Bucureşti, cu AS Roma.
Echipa lui Marius Şumudică a pro-
fitat de înfrângerea suferită de
Austria Viena în faţa cehilor de la
Viktoria Plzen, scor 2-3.

La finalul confruntării cu AS
Roma, antrenorul Marius Şumu-
dică a anunţat că va părăsi Astra
Giurgiu, iar favorit să-l înlocuiască
este braşoveanul Daniel Isăilă. 

Cealaltă echipă românească
din Europa League, Steaua, a
pierdut cu 1-2 partida din Spania,
contra celor de la Villarreal. Golul
Stelei a fost marcat de Achim, în
minutul 55. 

Astra da, Steaua ba

Surpriză la AFC Hărman. Trupa
ce a terminat turul de campionat
pe poziţia secundă în seria întâi
din liga a treia a încheiat contu-
rile cu antrenorul-jucător Claudiu
Ionescu. 

Ionescu se afla la conducerea
echipei de mai bine de un an şi

jumătate. Hărmănenii sunt la doar
trei puncte de liderul AFK Mier-
curea Ciuc şi au şanse mari de pro-
movare în al  doi lea eşalon al
fotbalului românesc. 

După plecarea lui Ionescu, de
pregătirea echipei se vor ocupa
Ioan Naghi şi Florin Stângă. 

Ionescu a plecat de la Hărman

Suntem în grupa principală
Naţionala de handbal feminin

a României s-a calificat în grupa
principală II a Campionatului Eu-
ropean din Suedia, după ce a în-
vins clar reprezentativa Croaţiei,
cu scorul de 31-26 (15-13), în ul-
tima partidă din Grupa D preli-
minară. România s-a calificat în
grupa principală, unde va intra
cu cele două puncte obţinute în

faţa Rusiei. Tricolorele vor face
parte Grupa 2, cu Norvegia, Rusia
şi cele trei naţionale calificate
din Grupa C: Danemarca, Cehia
şi Ungaria. 

România a jucat primul meci
din grupa principală împotriva
puternicei formaţii din Ungaria.
Jocul s-a terminat după închide-
rea ediţiei. 

.com

Corona Wolves Braşov a câştigat cu Ujpesti

Micuţii hocheişti de la Co-
rona Wolves Braşov au cucerit
medalia de argint la cea de-a
10-a ediţie a competiţiei Santa
Claus Cup. Turneul ce a avut
loc la Dunaujvaros, în Ungaria,
a fost rezervat copiilor sub 10
ani. La competiţie au partici-
pat 20 de echipe din Ungaria,
Cehia, România, Slovacia şi
Turcia. La finalul Santa Claus
Cup, hocheiştii de la Corona
Wolves Braşov au terminat pe
poziţia secundă în spatele ce-
hilor de la Pirati Chomutov şi
în faţa slovacilor de la Loko-
motiva Nove Zamki, care au

ocupat ultima treaptă a podiu-
mului. Golgheterul competiţiei
a fost Cihár Vojta de la Piráti
Chomutov, titlul de cel mai
bun atacant a fost câştigat de
Vadkerti Mick de la Nové
Zámky, cel mai bun fundaş a
fost Gergő Sivák de la Vasas
Budapesta, cel mai bun portar
a fost turcul Kizilkaya Oglucan
Heja de la Istanbul Buz Kor-
sanlari, iar MVP-ul competi-
ţiei a fost Iustin Luca Moise
de la Corona Wolves Braşov. 

Trupa de sub Tâmpa a fost
singura echipă din România
invitată la acest eveniment. 

Medalii la Santa Claus Cup
Clubul Corona Braşov a

adunat în Sala Sporturilor
„Dumitru Popescu Colibaşi”
toţi copiii şi juniorii clubului. 

Peste 500 de micuţi spor-
tivi ai clubului braşovean s-
au adunat în jurul „Pomului
de Crăciun”,care a fost îm-
podobit chiar în sală. Copiii
au făcut demonstraţii spor-
tive, au ascultat colinde, iar
la final au primit câte un pa-
chet cadou din partea clu-
bului. Toţi oficialii clubului
braşovean au fost prezenţi
la eveniment, iar antrenorii
şi seniorii clubului au fost şi

ei alături de micuţii sportivi.
Având în vedere că sportivii
clubului de sub Tâmpa be-
neficiază de condiţii foarte
bune de antrenament, mai
marii de la Corona îşi doresc
să crească numărul de copii,
pentru a avea o bază de se-
lecţie mult mai mare pentru
echipele de seniori. 

La evenimentul „Pomul
de Crăciun” au participat
peste 500 de sportivi, de la
secţiile de handbal, hochei,
polo, schi, nataţie, fotbal,
scrimă, patinaj viteză şi pa-
tinaj artistic. 

Cadouri pentru copii
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Berbec
(21.03 – 19.04) 
Iubire. Persoana iubită e în stare să vă în-
chidă în casă, ca să îi arătaţi grija dorită.
Sănătate. Sunteţi de acord cu anturajul,
că aveţi mai mult probleme „sufleteşti”.
Cei maturi merg la consultaţii pentru
probleme circulatorii şi de inimă.
Bani. Rudele nu vă lasă să luaţi decizii
greşite, care v-ar afecta câştigurile.
Taur (20.04 – 20.05)
Iubire. Renunţaţi la aventurile sentimen-
tale în favoarea unor „afaceri”.
Sănătate. Perioadelor petrecute la „mun-
că” ar fi bine să le urmeze unele de odih-
nă. E indicat să eliminaţi sau măcar să
încercaţi să reduceţi stresul.
Bani. Nu aveţi niciun fel de idee financiară
prin care aţi putea scăpa de datorii.
Gemeni (21.05 – 21.06)
Iubire. Dacă vă găsiţi un partener din zo-
dia Vărsător, vă aflaţi perechea ideală.
Aveţi o atitudine plină de grijă faţă de
cei iubiţi, dar deveniţi sufocant.
Sănătate. Renunţaţi la toate eforturile,
pentru a nu suprasolicita aparatul cir-
culator.
Bani. O persoană din anturaj vă ajută să
treceţi peste neajunsurile financiare.
Rac (22.06 – 22.07)
Iubire. Aşteptaţi din nou, cu nerăbdare,
întâlnirea cu o persoană iubită.
Sănătate. În sfârşit, starea de sănătate
fizică şi psihică pare iar echilibrată.
Bani. Chiar dacă salariul este mai mic
decât meritaţi, vă rotunjiţi veniturile al-
tcumva. Cheltuiţi din nou foarte mulţi
bani, fără să vă gândiţi la repercusiuni.
Leu (23.07 – 22.08)
Iubire. Veţi fi mult prea pretenţioşi pentru
a accepta o relaţie doar pasională. Apar
evenimente şi multe intrigi, în care este
implicată şi persoana iubită.
Sănătate. Prin excesele pe care le toleraţi,
se acumulează multe toxine.
Bani. Cei mai mulţi vor participa la discuţii
ori întâlniri pe teme financiare.
Fecioară (23.08 – 22.09)
Iubire. Excesele sexuale vă dau viaţa
peste cap, dar vă fac fericit!
Sănătate. Vă recuperaţi prin odihnă ener-
gia constructivă atât de caracteristică.
Aveţi mici neplăceri legate de digestie,
de alergii ori intoxicaţii.

Bani. Nu aveţi suficient curaj pentru a
vă pune în practică ideile financiare.
Balanţă (23.09 – 23.10)
Iubire. Sunt avantajaţi numai acei na-
tivi care ştiu cum să facă declaraţii

amoroase.
Sănătate. Ar fi bine să vă supravegheaţi
cu mai multă atenţie regimul alimentar.
Bani. Câştigurile care apar sunt mici, dar
sigure şi lipsite de stres. Prietenii apropiaţi
vă pot da o mână de ajutor în „afaceri”.
Scorpion (24.10 – 22.11)
Iubire. Aveţi senzaţia că sunteţi neglijat
de persoana iubită, dar îi faceţi cadouri.
Rezolvarea problemelor sentimentale
este amânată.
Sănătate. Vi se recomandă să faceţi sport
şi să vă implicaţi în activităţi fizice.
Bani. Aţi depăşit deja „plafonul”, când
v-aţi finanţat rudele. Va trebui să munciţi
iar peste program pentru a vă plăti toate
datoriile.
Săgetător (23.11 – 21.12)
Iubire. Aveţi probleme cu partenerul,
din cauza interesului dat persoanelor
străine.
Sănătate. Mâncaţi şi munciţi cu un fel de
furie exuberantă. Neplăcerile digestive pot
dispărea prin schimbarea alimentaţiei.
Bani. În afară de sfaturi financiare, nu
mai primiţi nimic. De abia aţi reuşit să
„închegaţi” o mică avere, că şi începeţi
să o împrăştiaţi.
Capricorn (22.12 – 20.01)
Iubire. Apar erori prin evaluarea defec-
tuoasă a unor situaţii de natură afectivă.
Nativii căsătoriţi sunt puşi în „pericol”
sentimental.
Sănătate. Suplimentele alimentare vă
ajută organismul în efortul de regenerare.
Psihicul dv. va fi afectat, dacă vă lăsaţi
în voia unor îngrijorări continue.
Bani. Se ivesc câştigurile pe care le-aţi
planificat cu mare atenţie.
Vărsător (21.01 -19.02)
Iubire. Relaţiile erotice s-au deteriorat
şi încercaţi inutil să le refaceţi.
Sănătate. Sunteţi „beneficiarul” unor
tulburări de somn ori al unei slăbiciuni
generale. Consideraţi că joburile multe
v-au afectat sănătatea.
Bani. Deşi vă simţiţi norocoşi, aţi cam
ajuns la fundul sacului. 
Peşti (20.02 – 20.03)
Iubire. Deveniţi confidentul unei per-
soane îndrăgite şi, implicit, complice.
Sănătate. Disconfortul fizic va fi vizibil
sub forma unei stări de agitaţie.
Bani. Le comunicaţi celor dragi că veţi
depăşi din nou toate plafoanele finan-
ciare. Pentru a face scenarii de îmbogăţire
rapidă, vă folosiţi toate talentele.

ZODIAC

.com

Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se  repete nici
pe verticală, nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3

Sudoku

8 1 3 5
9 5 2

1 4 7 8
9 8 4 1

4 9
8 4 2 5
4 6 5 3

5 1 4
8 2 7 3

Evenimente culturale în Braşov
TEATRU

15 DECEMBRIE 2016
• ora 19.00 – SECTORUL S
– de Emanuel Pârvu. Regia:
Emanuel Pârvu, scenografia:
Bogdan Spătaru. Teatrul „Sică
Alexandrescu” Braşov – Sala
Studio
• ora 19.00 – SEARĂ DE
POVESTE. Spectacol de re-
vistă cu: Dorina Roman, Dan
Zorilă, Marian Tret şi Anuta
Sagneanca. Prezentat de Tea-
trul Particular, Piaţa Enescu
nr. 2

16 DECEMBRIE 2016
• ora 19.00 – TREI FEMEI
ÎNALTE – de Edward Albee.
Regia: Sânziana Stoican, sce-
nografia: Valentin Vârlan.
Teatrul „Sică Alexandrescu”
Braşov – Sala Studio

17 DECEMBRIE 2016
• orele 10.30 şi 12.00 – PO-
VESTEA CARE A FOST
PĂTRATĂ de Gavril Cada-
riu. Regia: Gavril Cadariu,
scenografia: Eugenia Tără-
şescu Jianu, muzica: Czapp
Ferencz. Teatrul Arlechino
Braşov
• ora 17.00 – METAMOR-
PHOSE. Regia: Georgeta Lo-
zincă, scenografia: Ildiko
Luckacsy, coregrafia: Cristina
Iuşan, muzica: Zeno Aposto-
lache Kiss. Teatrul Arlechino
Braşov
• ora 19.00 – UN BILET
SPRE FERICIRE – de Spiró
György. Regia: Diana Lupes-
cu, scenografia: Luana
 Drăgoescu. Teatrul „Sică Ale-
xandrescu” Braşov – Sala Stu-
dio

18 DECEMBRIE 2016
• orele 10.30 şi 12.00 –
CINE A FURAT FULGII
DE NEA? Regia: Georgeta
Lozinca, scenografia: Ildiko
Luckacsy, muzica: Zeno
Apostolache. Teatrul Arlechi-
no Braşov
• ora 19.00 – FANTEZIILE
SEXUALE ALE SOŢULUI
MEU APROAPE CĂ M-AU
ÎNNEBUNIT – de John
 Tobias. Regia: Şerban Puiu,
decorul: Mihai Mădescu, cos-
tumele: Luana Drăgoiescu.
Teatrul „Sică Alexandrescu”
Braşov

CONCERTE

14 DECEMBRIE 2016
• ora 17.00 – Recitalul de la
ora 5, susţinut de artişti ai
Operei Braşov. Muzeul „Casa
Mureşenilor” Braşov

15 şi 16 DECEMBRIE 2015
• ora 18.00 – Concert: „As-
cultaţi colindul îngerilor”, edi-
ţia a V– a (cu participarea a

200 de elevi din Braşov şi Sf.
Gheorghe), cântă colinde de
Crăciun. Biserica Neagră

17 DECEMBRIE 2016
• ora 19.00 – Concert Chris-
tmas Jazz– Emy Dragoi &
Grand Orchestra. Centrul Cul-
tural Reduta

SALA PATRIA

12 DECEMBRIE 2016
• ora 19.00 – Seara Filmului
European – Special de Cră-
ciun Toni Erdmann (Germa-
nia, 2016). Regia: Maren
Ade, cu: Peter Simonischek,
Sandra Hüller. Comedie dra-
matică, Premiul FIPRESCI
la festivalul de la Cannes, pro-
punerea Germaniei la Oscar.
Sala „Patria” – Cinemateca

13 DECEMBRIE 2016
• ora 19.00 – Film Cult – Că-
rările gloriei/Paths of Glory
(SUA, 1957). Regia: Stanley
Kubrick, cu: Kirk Douglas,
Ralph Meeker, Adolphe
Menjou Dramă, război, LMA
Kirk Douglas 100 ! Sala „Pa-
tria” – Cinemateca

14 DECEMBRIE 2016
• ora 17.30 –Recital de pian
solistă: Roxana Belibou. Sala
„Patria” – Sala Muzicii de Ca-
meră
• ora 19.00 – In memoriam
Robert Vaughn Bullit (SUA,
1968). Regia: Peter Yates, cu:
Steve McQueen, Jacqueline
Bisset, Robert Vaughn. Poli-
ţist, thriller. Sala „Patria” –
Cinemateca
• ora 19.00 – Concert şi lan-
sare CD – Ansamblul Vibes
(Alexandru Anastasiu, Fer-
nando Mihalache şi Cezar
Knihinschi) Alături de Anca
Ţurcaşiu. Sala „Patria”

15 DECEMBRIE 2016
• ora 19.00 – CONCERT
SIMFONIC. Dirijor: Cristian
Oroşanu. Solist: Roman Pa-
tocka – vioară. Sala „Patria
• ora 19.00 – Comedy Clas-
sics – Istoria lumii/ The His-
tory of the World Part I
(SUA, 1981). Regia: Mel
Brooks, cu: Mel Brooks, Gre-
gory Hines, Dom DeLuise.

Comedie, LMA Mel Brooks
90 de ani! Sala „Patria” – Ci-
nemateca

16 DECEMBRIE 2016
• ora 19.00 – Concert Ştefan
Hruşcă. Sala „Patria” – Cine-
mateca
• ora 19.00 – Seara Filmului
Românesc – Câini (România,
2016), Inimi cicatrizate (Ro-
mânia, 2016). Regia: Radu
Jude, cu: Lucian Teodor Rus,
Ilinca Harnut, Gabriel Spahiu.
Dramă, Ecranizare, adaptare
liberă după opera lui Max
Blecher. Premiul Special al
Juriului şi Premiul Don Quijote
la Festivalul de la Locarno.
Sala „Patria” – Cinemateca

17 DECEMBRIE 2016
• ora 11.00 – Matineu copii
– Pinguinii din Madagascar/
The Penguins of Madagascar
(2014). Regia: Simon J.
Smith, Eric Darnell, Anima-
ţie, dublat în limba română.
Sala „Patria” – Cinemateca
• ora 15.00 – Recital pian
pentru copii cu: Oana Duca.
Sala „Patria” – Sala Muzicii
de Cameră
• ora 17.00 – Mari actori –
Călăreţul singuratic/ Lonely
Are the Brave (SUA, 1962).
Regia: David Miller, cu: Kirk
Douglas, Gena Rowlands,
Walter Matthau. Western,
dramă, LMA/In memoriam
Dalton Trumbo – 9 decem-
brie 1905 – 30 septembrie
1976 LMA Kirk Douglas
100! Sala „Patria”– Cinema-
teca
• ora 19.00 – Mari regizori
– Păsările/ The Birds (SUA,
1963). Regia: Alfred Hit-
chcock, cu: Tippi Hedren,
Rod Taylor Thriller. Horror.
Sala „Patria” – Cinemateca

18 DECEMBRIE 2016
• ora 11.00 – Matineu copii
Frumoasa din pădurea ador-
mită/Sleeping Beauty (SUA,
1959). Regia: Clyde Gero-
nimi. Animaţie, dublat în lim-
ba română. Sala „Patria” –
Cinemateca
• ora 17.00 – Golden Clas-
sics – Ultimul Tren din Gun
Hill/ Last Train from Gun
Hill (SUA, 1959). Regia:

John Sturges, cu: Anthony
Quinn, Kirk Douglas, Wes-
tern. Sala „Patria” – Cinema-
teca
• ora 19.00 – Seara de Oscar
– Special de Crăciun – O via-
ţă minunată/It’s a Wonderful
Life (SUA, 1946). Regia:
Frank Capra, cu: James Ste-
wart, Donna Reed, Lionel
Barrymore. Dramă, familie,
5 nominalizări la Oscar şi
Globul de Aur pentru cel mai
bun regizor. Sala „Patria” –
Cinemateca

OPERĂ

17 şi 18 DECEMBRIE 2016
• ora 18.30 – SPECTACOL
DE CRĂCIUN. Dirijor: Leo-
nard Boga, invitaţi: Eliza So-
lomon, Daniel Trandafir
Nico, Cezar Oatu, Andrei Tu-
dor, Marius Ciprian Pop Co-
rul de copii UNISON (R) –
dirijor: George Dumitraşcu

ALTE EVENIMENTE

13 DECEMBRIE 2016
• orele 16.00 – 18.00 – Rea-
son Guard – club tematic de
dezbateri pentru liceeni. Par-
ticipare,a numai pe bază de
înscriere. Pentru informaţii
suplimentare luaţi legătura cu
Biblioteca Engleză – persoană
de contact Mariana Picu.
Mansarda Casei Baiulescu

15 DECEMBRIE 2016
• ora 18.00 –Tărâmul Imagi-
naţiei. Întâlnire cu poveştile
terapeutice şi cu bucuria de A
fi. Librăria „Şt.O.Iosif” Braşov

18 DECEMBRIE 2016
• ora 18.00 –Spectacolul
„Trust your art”. Ricardo
 Caria cântă alături de tineri
 artişti braşoveni. Centrul Cul-
tural Reduta

20 DECEMBRIE 2016
• ora 16.00 – Lansare de car-
te: „Republica” (Polirom,
2016) de Bogdan Suceavă.
Participă: Rodica Ilie, Maria
Ghiurţu, Adrian Lăcătuş,
Laurenţiu – Ciprian Tudor.
Moderator: Augusta Oniţă,
director Libris Braşov. Libră-
ria „Şt.O.Iosif” Braşov
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Start la schi în Poiana Braşov!
Pârtiile din Poiana Bra-
şov sunt gata să pri-
mească schiorii! Oficial,
s-a  deschis  sezonul
2016-2017. Reporterii
Braşov TV au fost să ve-
rifice pentru dumnea-
voastră cum se prezintă
domeniul schiabil din
Poiana Braşov. 

S-a dat oficial startul dis-
tracţiei pe pârtiile din Poiana
Braşov. De altfel, este şi sin-
gura staţiune de schi din Ro-
mânia care are domeniul
schiabil amenajat ca la carte. 

„Sezonul de schi 2016-
2017 a fost deschis în data

de 8 decembrie, asta înseam-
nă că îl deschidem cu 2 săp-
tămâni mai devreme decât
anul trecut. Spre deosebire
de anul trecut, deschidem se-
zonul de schi cu toate pârtiile
de schi din masivul Postăva-
ru’, mai puţin două pârtii,
respectiv Kanzel şi o bucată
din Lupului”, a declarat pen-
tru Braşov TV Miklos Gantz
– city manager. 

Schiorii au aşteptat cu su-
fletul la gură această zi. Fie
au chiulit de la serviciu, fie
au dat o fugă în pauza de
masă, să testeze pârtiile.
„Pârtiile sunt fantastice! În
ciuda faptului că nu a nins
foarte mult, nu ştiu cum au
reuşit, dar au făcut nişte de-
pozite de zăpadă, din câte am
înţeles. Acum câteva săptă-
mâni, magia s-a întâmplat.
Pârtiile de lux, le spun eu”,
ne-a declarat un schior.
„Avem undeva la vârf între
80-100 de cm, la bază între 50
şi 60 de cm de zăpadă prepon-
derent artificială, fabricată de
generatoarele de zăpadă de pe
întreg domeniul schiabil”,

ne-a spus Dorin Drăgoi –
 manager pârtii Poiana Braşov. 

Aşadar, zăpadă este iar
 meteorologii anunţă pentru
 următoarea săptămână tem-
peraturi negative la altitudine.

Asta înseamnă că tunurile şi
cele 120 de lăncii care produc
zăpada artificială vor funcţio-
na în continuare la capacitate
maximă. 

Paula Păduraru

Miklos Gantz
city manager

Odată cu deschiderea oficială
a sezonului de schi din Poiana
Braşov, este permis accesul şi
pe pârtia de săniuş. Dacă vor
permite condiţiile meteo, în pe-
rioada următoare vor fi deschi-
se şi pistele de tubing. 

Pentru a se da cu sania,
adulţii trebuie să plătească 20
de lei/oră, iar copiii 15 lei/oră.
Pentru urcarea cu banda

 rulantă, adulţii vor plăti
15 lei/oră, iar copiii 10 lei/oră,
tarife care se adaugă la taxa
de folosire a pârtiei. După ora

18.00, adulţii care vor
să se dea cu sania timp
de două ore vor plăti
25 lei, iar copiii 20 de
lei. De la aceeaşi oră,
pentru urcarea derdelu-
şului pe bandă a fost

stabilit un tarif de 25 lei/ două
ore,  pentru adulţ i  şi  de
15 lei/două ore, pentru copii. 

Răzvan Iancu

Tarifele de intrare la Gră-
dina Zoologică rămân nes-
chimbate şi anul viitor, au
decis consilierii locali în ultima
şedinţă de plen. Taxa pentru
vizitarea Grădinii Zoologice
şi cea de plimbare cu poneiul

se menţin şi în 2017 la nivelul
de anul acesta. 

Copiii cu vârste cuprinse în-
tre 2 şi 18 ani, dar şi studenţii,
vor plăti 5 lei pentru vizitare.
În cazul unor grupuri organi-
zate, tariful va fi de 4 lei/copil.

Adulţii vor plăti şi în 2017 tot
10 lei, iar în cazul grupurilor
organizate biletul de intrare va
costa 8 lei /persoană. Tariful
pentru o plimbare cu poneiul,
pentru copii, va fi de 5 lei /
copil, pentru trei ture.    M.S.

Tarife neschimbate la ZOO Braşov

S-a deschis pârtia de săniuş din Poiană


