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Cabinetul Sorin Grin-
deanu are în componen-
ţă 26 de miniştri, dintre
care 8 sunt femei. Şi
Braşovul are un ministru
în noul executiv. Este
vorba despre Marius

Dunca. El a fost validat
de  comisii le  par la  -
mentare şi şi-a început
mandatul la conducerea
Ministerului Tineretului
şi Sportului. 
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Braşoveanul
Marius Dunca, 
ministrul Tineretului
şi Sportului

Oameni zgribuliţi, zăpadă cât cuprinde, dar şi un peisaj de basm! Aşadar, a venit,
cu adevărat, iarna şi în Braşov. Ninsoarea şi viscolul şi-au făcut de cap, iar
meteorologii au emis Cod Galben de intensificări ale vântului, zăpadă spulberată
şi troienită. În aceste condiţii, autorităţile au decis să închidă Drumul Comunal 61
Holbav – Vulcan, Drumul Judeţean 112 D, Cărpiniş – Prejmer, şi Drumul
Judeţean 112A, Codlea – Vulcan. 

Marius Dunca a fost şef la O.P.C.
Braşov, dar şi preşedinte al A.N.P.C.

Gerul BOBOTEZEI!
-25 de grade Celsius, prognozate pentru Braşov
• Trei drumuri din judeţul Braşov sunt închise, 

unităţile de învăţământ s-au deschis
• Bătrână de 82 de ani din comuna Holbav, salvată în ultimul moment

pag. 3



ECONOMIC 9-15 ianuarie2

1,6 milioane de români vor primi
140 de lei în plus la salariu, de la
1 februarie. Salariul minim brut va
creşte de la 1.250 de lei la 1.450
de lei, începând cu luna viitoare. 

În acest moment salariul minim
brut este de 1.250 de lei, stabilit la
acest nivel în primăvara anului tre-
cut. Salariatul primeşte „în mână”
însă 925 de lei, iar statul încasează,

prin impozite şi contribuţii, de la an-
gajat şi angajatorul lui, 613 lei. 

De la 1 februarie, salariul mediu
brut creşte cu 200 de lei. Însă din cei
1.450 de lei, salariatul va primi un
salariu net de 1.065 de lei, deci cu
140 de lei mai mult. 

Statul va încasa, din taxe, 718 lei,
deci 105 lei în plus faţă de momentul
actual.                                                  R.I.

Veşti bune pentru pensionari.
Potrivit programului de guverna-
re, valoarea punctului de pensie
va creşte semnificativ în următorii
ani. Acesta va ajunge în patru ani
de zile la peste 1.700 de lei. 

Dincolo de reducerea taxării
pensiilor, PSD promite, în progra-
mul de guvernare, şi creşterea
progresivă a punctului de pensie. 

Valoarea acestuia va fi aproape
dublă, peste patru ani. În prezent,
punctul de pensie este de 918 lei,
după majorarea de 5,25%, care
a avut loc la 1 ianuarie. 

Potrivit programului de guver-
nare al PSD,  valoarea acestuia va
creşte, progresiv, până la 1.775
de lei, nivel care va fi atins la 1 oc-
tombrie 2021.                         R.I.

Creşte punctul de pensie

Este pentru prima dată
când Direcţia Fiscală Braşov
oferă o astfel de facilitate.
Braşovenii care locuiesc în
imobile aflate pe lista monu-
mentelor istorice au avut ter-
men până pe 31 decembrie
2016,  să depună cererile pen-
tru scutirea de la plata impo-
zitelor pe clădire pentru 2017. 

Această facilitate a fost
stabilită printr-o hotărâre de
Consiliu Local adoptată la
finalul anului trecut. Până
în ultima zi a anului trecut,
o singură  asociaţie a depus

o cerere colectivă ce vizează
900 de clădiri monument
 istoric. De scutire de la plata
impozitului pe teren şi clă-
dire beneficiază şi ONG-
urile sau asociaţiile care des-
făşoară activităţi filantropi-
ce, facilitate ce se acordă
însă tot în baza unei cereri
scrise. Şi în acest caz, ter-
menul limită pentru depu-
nerea solicitărilor a fost
31 decembrie 2016. Până la
această dată au fost înregis-
trare la Direcţia Fiscală Bra-
şov 8 dosare.                  R.I.

900 de imobile din centrul
istoric, scutite de impozit

Locuinţele vechi s-au
scumpit anul trecut, în timp
ce apartamentele noi s-au
ieftinit. 

Spre deosebire de Bucu-
reşti, Cluj şi Timişoara, Bra-
şovul nu a înregistrat în
2016 creşteri majore. 

Preţurile apartamentelor
din Braşov au urcat anul
trecut cu 2,6%, de la 878
de euro/metrul pătrat la 901
euro/metrul pătrat, arată un
studiu al imobiliare.ro. 

Unităţile locative nou-
construite au un preţ foarte

apropiat, respectiv 874 de
euro pe metrul pătrat, faţă
de 876 de euro pe metrul
pătrat acum un an. 

La capitolul cerere, inte-
resul braşovenilor pentru
locuinţe mai ieftine de
40.000 de euro a scăzut
anul trecut la 22%. 

În schimb pentru aparta-
mentele cu preţuri între
40.000 şi 60.000 de euro şi
60.000 – 80.000 de euro au
crescut de la 36% la 41%
şi, respectiv, de la 19% la
23%.                            R.I.

Locuinţele vechi, mai
scumpe la Braşov în 2016

Din 9 ianuarie se des-
chid casieriile pentru
plata impozitelor  pe
casă, teren sau maşină. 

În prezent ghişeele sunt
deschise doar pentru încasa-
rea amenzilor. 

Cei care îşi achită impozi-
tele până la 31 martie bene-
ficiază de reduceri. Prima zi
în care se pot achita taxele şi
impozitele locale la Direcţia
Fiscală Braşov este 9 ianua-
rie 2017, în prezent casieriile
fiind deschise doar pentru

încasarea amenzi-
lor sau a taxelor
de timbru. 

Ca în fiecare an,
cei care îşi achită
integral impozitele
pe terenuri şi clă-
diri până la data
de 31 martie 2017
beneficiază de o
bonificaţie de 5%. 

În 2017, taxele
şi impozitele vor
fi la nivelul celor
din 2016. 

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 

Producţiile Braşov TV, pe frecvenţa Mix 2PROGRAM Braşov      TV

Vă puteţi plăti taxele şi impozitele pe 2017Salarii mai mari

Autorităţile promit că vor cons -
trui o nouă autostradă. Este vorba
despre segmentul Sibiu – Făgăraş,
acelaşi proiect care a fost suspendat
din lipsă de fonduri. De data aceas-
ta, Compania de Drumuri a anunţat
că a găsit o nouă sursă de finanţare,
iar proiectul va prinde contur. 

Compania Naţională de Adminis-
trare a Infrastructurii Rutiere  anunţă
că a găsit sursă de finanţare pentru
proiect.  Autostrada Sibiu – Făgăraş
se afla într-un stadiu destul de avan-

sat în momentul suspendării. Fusese
avizat inclusiv traseul viitoarei au-
tostrăzi. Valoarea estimată este de
16,3 milioane de lei fără TVA. Odată
găsită sursa de finanţare se trece la
revizuirea studiului de fezabilitate.
Pe lângă proiectul Sibiu – Făgăraş,
Compania de Drumuri intenţionează
să lanseze licitaţie şi pentru Braşov
– Făgăraş, astfel încât până în 2020
cele două mari oraşe din Ardeal, Si-
biu şi Braşov, să fie legate prin au-
tostradă.                                              R.I.

Autostrada Sibiu – Făgăraş – Zona A: apartament de 64,24 mp – 194  lei
– Zona B: apartament de 49,34 mp – 143 lei
– Zona C: apartament de 50,65  – 126 lei
– Zona D: apartament de 43,8 mp – 104 lei

Impozit pentru clădiri rezidenţiale
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Oameni zgribuliţi, zăpadă
cât cuprinde, dar şi un
peisaj de basm! Aşadar, a
venit, cu adevărat, iarna
şi în Braşov. Ninsoarea şi
viscolul şi-au făcut de cap,
iar meteorologii au emis
Cod Galben de intensifi-
cări ale vântului, zăpadă
spulberată şi troienită. 

În aceste condiţii, autorită-
ţile au decis să închidă Dru-
mul Comunal 61 Holbav –
Vulcan, Drumul Judeţean 112
D, Cărpiniş – Prejmer, şi
Drumul Judeţean 112A, Cod-
lea – Vulcan. „Datorită
 ninsorii, s-a decis ca accesul
autoturismelor să fie res -
tricţionat pe drumul dintre
 Codlea şi Vulcan până în
momentul îmbunătăţirii si-
tuaţiei meteo, astfel încât să
nu se mai acumuleze canti-
tăţi de zăpadă pe carosabil,
care să împiedice accesul au-
tovehiculelor.” – a explicat,
pentru BraşovTV.com, pur-
tătorul de cuvânt al Inspecto-
ratului Judeţean de Poliţie din
Braşov, agent şef adjunct Ga-
briela Dinu. Potrivit Gabrielei
Dinu, în judeţul Braşov nu
există restricţii în ceea ce pri-
veşte tonajul.

Bătrână de 82 de ani 
din Holbav, salvată 
în ultimul moment

În urma unui apel la numă-
rul de urgenţă 112, o bătrână
de 82 de ani din comuna Hol-
bav, care a suferit un accident

vascular cerebral, a avut ne-
voie de intervenţia medicilor.
„La faţa locului a fost tri-
misă o ambulanţă, dar ma-
şina nu a putut să ajungă la
pacientă. Autorităţile din co-
mună au trimis un tractor,
dar nu a făcut faţă situaţiei
şi s-a solicitat intervenţia
unui utilaj de deszăpezire. A
intervenit, medicii au ajuns
la pacientă şi au transpor-
tat-o la spital pentru îngrijiri
medicale.” – a explicat, pen-
tru BraşovTV.com, purtătorul
de cuvânt al Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă din
Braşov, Ciprian Sfreja.

În ciuda gerului, 
unităţile de învăţământ din
judeţul Braşov nu se închid

Şefa Inspectoratului Şcolar
Judeţean Braşov, Ariana Bu-
cur, a explicat pentru Bra-
şovTV.com, în ultima zi a
săptămânii trecute, că a purtat
discuţii atât cu prefectul ju-

deţului cât şi cu conducerea
Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă. În urma dialogu-
lui, s-a stabilit că nu
se impune sistarea
cursurilor pe 9 ianua-
rie, dar situaţia este
atent monitorizată. 

Potrivit ministeru-
lui de resort, orice de-
cizie trebuie să ţină
cont de evoluţia vre-
mii şi de siguranţa ele-
vilor şi a profesorilor,
precum şi de asigura-
rea condiţiilor proprii
pentru desfăşurarea
orelor de curs. 

Meteorologii au
emis Cod Galben de
vreme geroasă pentru
judeţul Braşov, vala-
bil şi luni, 9 ianurie.

Autorităţile din
Braşov, pe poziţii

Prefectura şi repre-
zentanţii Inspectora-

tului pentru Situaţii de Ur-
genţă sunt pe baricade. Toto-
dată, se intervine necontenit,
atât în municipiu cât şi în ju-
deţ, pentru îndepărtarea stra-
tului de zăpadă. Autorităţile
sunt pregătite pentru orice in-
tervenţie. „S-a intervenit cu
52 de utilaje în tot judeţul
Braşov. Eu, împreună cu re-
prezentanţii I.S.U. şi cei ai
C.N.A.D.N.R. am fost pe te-
ren, în zona turistică Bran-
Moieciu, dar şi în Predeal,
pentru a vedea dacă firmele
de deszăpezire îşi fac treaba.
Monitorizăm permanent si-
tuaţia!” – a precizat prefectul
Braşovului, Ciprian Băncilă. 

Vremea nefavorabilă se
menţine în Braşov. Sunt
anunţate în continuare, pe
timpul nopţii, temperaturi sub
minus 20 de grade Celsius.
Minima, prognozată la nivel
naţional, este de minus 25 de
grade Celsius.

33 de utilaje de deszăpezire
acţionează permanent în
municipiul Braşov

Condiţiile meteo extreme
nu au produs evenimente
deo sebite în municipiul Bra-
şov. În urma ninsorii, s-a cir-
culat în condiţii de iarnă, dar
nu au fost blocaje în trafic
pentru că drumurile au fost

curăţate încă de la primele
ore ale dimineţii. Cele două
firme de deszăpezire au ac-
ţionat cu 33 de utilaje în mu-
nicipiul Braşov.

„Vectra Service dispune,
pentru acest contract, de 23
de utilaje şi autospeciale.
Stocul de sare era (n.r. joi)
de aproximativ 1.300 de
tone. S-a acţionat foarte
mult şi, în consecinţă, vom
mai achiziţiona sare pentru
că prognoza meteo pentru lu-
nile ianuarie şi februarie im-
pune noi acţiuni.” – a decla-
rat Marius Tomescu, director
mecanizare Vectra. 

BraşovTV

• Trei drumuri din judeţul Braşov sunt închise, unităţile de învăţământ s-au deschis
• Bătrână de 82 de ani din comuna Holbav, salvată în ultimul moment

Marius Dunca a fost şef la O.P.C. Braşov, dar şi preşedinte al A.N.P.C.
Cabinetul Sorin Grindea-

nu are în componenţă 26 de
miniştri, dintre care 8 sunt
femei. Şi Braşovul are un
ministru în noul executiv.
Este vorba despre Marius
Dunca. 

El a fost validat de comi-
siile parlamentare şi şi-a în-
ceput mandatul la conduce-
rea Ministerului Tineretului
şi Sportului. Dunca solicită

suplimentarea bugetului cu
198 de milioane de lei, după
ce, anul trecut, totalul a fost
de 368 de milioane. 

În ceea ce priveşte sportul,
noul ministru vrea să îmbo-
găţească infrastructura cu
două săli polivalente, cu ca-
pacităţi de 10.000 – 15.000
de locuri fiecare, două baze
nautice, două pentru canotaj,
două hipodromuri, dar şi un

velodrom. De asemenea,
printre proiectele importante
se află şi cel al introducerii
orelor obligatorii de educaţie
fizică, în grădiniţe – câte o
oră pe săptămână, la clasele
I-IV – trei ore săptămânal,
iar în licee – patru ore. 

Întrebat ce îl recomandă
pentru conducerea ministe-
rului, Dunca a spus că expe-
rienţa acumulată în cadrul

Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor l-a
ajutat să înţeleagă cu adevă-
rat problemele cu care se
confruntă tinerii. Totodată,
 Marius Dunca îşi propune
ca Ministerul Tineretului şi
Sportului să primească 1%
din PIB în următorii cinci
ani, cumulat, ceea ce în-
seamnă aproximativ 0,20%
pe an.

Braşoveanul Marius Dunca,
ministrul Tineretului şi Sportului

Marius Dunca 
ministrul Tineretului şi Sportului

Gerul BOBOTEZEI!
-25 de grade Celsius, prognozate pentru Braşov



Este nemaipomenit să
vezi  cât  de minunată
este natura,  ş i  cât  de
colorat poate fi mediul
care ne înconjoară. Dar
din păcate,  sunt  oa-
meni care nu se pot bu-
cura de aceste lucruri.

Discromatopsia reprezintă
o deficienţă a modului în care
persoanele afectate pot per-
cepe culorile. Datorită acestei
probleme, distingerea anumi-
tor culori, cum ar fi albastru
şi galben sau roşu şi verde,
devine dificilă. De obicei,
această afecţiune este moşte-
nită, şi afectează mai frecvent
bărbaţii, însă poate fi şi do-
bândită pe parcursul vieţii.

Vi se întâmplă ca în multe
situaţii să nu reuşiţi să distin-
geţi diferenţa dintre roşu şi
verde, sau sunteţi mereu co-
rectat de către cei din jurul
dvs. când vine vorba de cu-
lori? Dacă da, atunci acestea

sunt primele semne ale unei
probleme de percepţie a cu-
lorilor. Contrar convingerilor
populare, foarte rar se întâm-
plă ca cineva să vadă doar
nuanţe de gri. 

Dacă problemele vederii
colorate încep a se manifesta
într-o anumită perioadă, şi
anterior nu aţi avut astfel de

probleme, este necesar să
mergeţi la un control amă-
nunţit. Pierderea bruscă sau
graduală a vederii colorate
poate indica o serie de pro-
bleme de sănătate, iar testarea
capacităţii de a percepe cu-
lorile poate identifica cauza.

Această afecţiune apare
atunci când celulele retinei

sensibile la lumină nu mai
răspund corespunzător varia-
ţiilor lungimilor de undă ale
luminii, care ne ajută de fapt
să vedem culorile. Fotore-
ceptorii din retină se numesc
conuri şi bastonaşe. Basto-
naşele sunt sensibile la lumi-
nă, dar nu pot percepe
culorile, iar celulele respon-
sabile vederii colorate sunt
conurile. Lipsa conurilor, sau
funcţionarea improprie a
acestora implică şi o defi-
cienţă a percepţiei corecte a
culorilor.

Vederea colorată poate fi
afectată de anumite boli, cum
ar fi boala Parkinson, datorită
faptului că este o afecţiune
neurologică, sau cataracta,
care datorită opacifierii cris-
talinului, poate afecta capa-
citatea de a vedea culorile
aprinse, făcându-le mai pale.
Această problemă poate fi re-
mediată prin înlocuirea chi-
rurgicală a cristalinului. De

asemenea, anumite medica-
mente pot avea efecte re -
versibile asupra percepţiei
culorilor.

Din nefericire, nu există
 tratament pentru această
problemă. Dar diag-
nosticarea timpurie
poate preveni anu-
mite probleme de
comportament
şcolar a copilului,
deoarece multe
dintre instrumentele şcolare se
bazează pe vederea colorată,
şi profesorii trebuie să cunoas-
că acest aspect pentru a-şi
adapta metoda de predare. Se
pot utiliza lentile speciale pen-
tru a îmbunătăţi contrastul, fil-
tre disponibile de obicei pentru
lentile de ochelari. 

O companie din Statele
Unite ale Americii a dezvoltat
o serie de ochelari special con-
cepuţi bazaţi pe studii multi-
ple, care au rolul de a ajuta ca
persoanele cu astfel de pro-

bleme să aibă o percepţie îm-
bunătăţită asupra diferenţelor
de nuanţă, în special în cazul
celor care au probleme în a
distinge roşu de verde. 

Este de preferat ca la con-
trolul anual să vă fie testată
capacitatea  de a vedea colo-
rat, şi mai important, în cazul
celor mici, începând cu vârsta
de 3-4 ani, este recomandat
un consult amănunţit, care să
conţină şi acest detaliu.

Ai încredere. Vezi cu ochii tăi!

La mulţi ani cu bucurie
şi bun regăsit la început de
an! Iată că, chiar din pri-
mele zile ale anului mulţi
dintre noi ne facem noi pla-
nuri, pe când alţii aleg să-
şi continue planurile de
anul trecut; însă oricare ar
fi alegerea, e minunat, pen-
tru că însăşi anul nou în-

seamnă optimism, înseam-
nă acţiune şi mobilizare. 

Dacă aţi ales ceea ce doriţi
să împliniţi în acest an, vă su-
gerez să luaţi în calcul toată
experienţa de viaţă pe care o
aveţi până la acest moment.

Vă invit să faceţi un pas
îna poi şi să analizaţi care sunt
atributele pe care se funda-
mentează obiectivele voastre:
a fi „bun”, a fi „capabil”, sau
„a fi adecvat”?

Înainte de toate, e benefic
şi de dorit să vrem o schim-
bare în viaţa noastră pe ter-
men mediu (adică pe
parcursul unui an) şi una pe
termen nelimitat (pe durata
întregii vieţi); pornind de la
această idee iată două exem-
ple grăitoare de a ne formula
dorinţele: „vreau să mă dez-
volt personal intensiv în acest
an!” poate fi o prioritate pe
termen mediu, iar pe termen
nelimitat: „vreau să devin ve-
getarian” sunt două exemple
de mişcări profunde în plan

personal. Cum vi se
pare o astfel de pozi-
ţionare privind dorin-
ţele dumneavoastră? 

Da, în acest înce-
put de an vă propun
să mişcăm lucrurile
din interior către ex-
terior, dintr-o nece-
sitate sau dorinţă de
a ne îmbunătăţi pro-
pria versiune a vieţii
personale, de a ne
dezvolta noi abilităţi.
Vă propun să ne
acordăm o mai mare
atenţie propriei per-
soane în defavoarea alor as-
pecte materiale care ne-ar
putea orbi, iar mai apoi am
putea pierde esenţa şi con-
tactul cu sinele autentic atât
de bogat în simţiri şi împli-
niri.

Ca o chestiune personală,
simt că noul an e mai bine-
venit cu entuziasmul
unui fresh start, o perspec-
tivă nouă a acestui început,

asemenea cum ador începu-
tul unei noi zile, care îmi dă
senzaţia şi ocazia de noi şan-
se care pot fi transformate
în reuşite.

Anul 2017 este anul în
care creez, învăţ, cresc odată
cu copiii mei, fac lucrurile
mai bine, gândesc şi acţionez
mai clar, îmi fac planuri care
să mă provoace, să mă scoa-
tă din zona de confort, dar

sunt atentă ca aceste planuri
să fie realiste. 

În acest an, am multe ca-
douri şi pentru cititorii mei,
pe care le voi dărui chiar
din ianuarie 2017, multe in-
formaţii importante, sfaturi
pentru barbaţii şi femeile
care vor să-şi dezvolte rela-
ţia cu partenerul de viaţă,
sfaturi cu stil pentru mă-
mici şi multe detalii - sur-

priză venite la momentul
potrivit.

Tot profesional, plănuiesc
episoade pe YouTube intitu-
late: „Minutul care îţi bucură
viaţa!” foarte preţioase pentru
oricine doreşte îmbunătăţirea
calităţii vieţii şi contribuirea
la realizarea aspiraţiilor şi vi-
selor personale.

La final, vă invit să reflec-
taţi la următoarea întrebare
în perioada care urmează: 

„Cum ar trebui să fie anul
2017, aşa încât în luna de-
cembrie a acestui an să mă
privesc în oglindă şi să pot
spune: Simt o mulţumire vie
pentru tot ce am trăit şi îm-
plinit anul acesta?” 

În acest început de an vă
doresc să simţiţi din plin bu-
curia de a trăi, să vă faceţi
planuri şi vise care să se în-
deplinească firesc şi multă
hotărîre pentru a vă duce pla-
nurile la bun sfârşit! 

Cu drag, respect şi preţuire,
vă doresc: Numai bine!

SĂNĂTATE4

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

Sfatul psihologului

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
Program: L–V: 9:00 – 20:00
Sâmbătă: 10:00 – 14:00

Best Optic RED Răcădău

Camelia Bolocan
psiholog-psihoterapeut adlerian,
autonom
Specialist în psihoterapie şi consiliere
psihologică 
pentru copii, adolescenţi şi părinţi
Telefon  0745.356.801
camibolocan@gmail.com

9-15 ianuarie

Noi provocări, la început de an 2017!

Gyorgy Bodi – Optometrist Best Optic

Vederea colorată
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Dacă totul decurge con-
form planului, anul aces-
ta cei care vor ajunge la
parcul zoo, vor putea ve-
dea noi specii de animale. 

De la crocodili, la păsări
exotice, urşi panda şi chiar
peşti piranha. Mai mult şi
amenajarea unui planetariu
este una dintre priorităţile din
acest an. Administratorii Gră-
dinii Zoologice au pregătit
pentru anul acesta mai multe
surprize. Noi specii de animale
vor fi aduse la Braşov. Printre
acestea se numără crocodili,
urşi panda sau peşti piranha.
Pentru unele specii trebuie
amenajate spaţii speciale.  

„Avem în plan să moder-
nizăm, să amenajăm şi să
realizăm noi spaţii şi să adu-

cem noi specii care, pe lângă
faptul că nu se găsesc în alte
grădini, să aibă un grad
mare de confort. Vom conti-
nua amenajarea clădirii exo-
tice. În partea de jos vom
avea mai multe specii de tar-
morini, marmosete şi mai-

muţe micuţe. Tot în partea de
jos vom amenaja spaţiul pen-
tru caimani, vom avea patru
acvarii, cu piranha, rechini
pitici şi peşti de corali”, a de-
clarat pentru BraşovTV.com
Alin Pânzaru, director Grădi-
na Zoologică Braşov. 

Va mai exista o zonă spe-
cial dedicată lumii insecte-
lor. Conducerea Grădinii
zoologice vrea să aducă câ-
teva specii de păsări exotice,
de capre de munte şi zebre. 

Administraţia mai are în
plan ca anul acesta să încea-
pă şi amenajarea planetariu-
lui. 

Studiul de fezabilitate a
fost finalizat în 2016, iar
anul acesta, în funcţie de bu-
get vor începe lucrările.
Odată cu amenajarea plane-
tariului se va resistematiza
şi intrarea în Grădina Zoo-
logică care se va face printr-
un sistem de turnicheţi. În
acest moment la Zoo Braşov
sunt 289 de exemplare de
animale din 68 de specii. 

Răzvan Iancu

Copiii nevaccinaţi împotriva ru-
jeolei vor fi chemaţi la medicul de
familie pentru a fi imunizaţi. Cam-
pania de vaccinare se va desfăşura
la Braşov până pe 18 ianuarie. 

Vaccinul a ajuns deja în toate
cabinetele medicale din judeţ. Mi-
nisterul Sănătăţii a dispus măsuri
de recuperare la vaccinare a co-
piilor nevaccinaţi împotriva ru-
jeolei .  Potr ivit  Direcţ iei  de

Sănătate Publică Braşov, medicii
de familie au realizat mai întâi o
statistică a copiilor nevaccinaţi,
iar în această perioadă este în pli-
nă desfăşurare campania propriu-
zisă de vaccinare.  Aceasta a
început în 3 ianuarie şi se va în-
cheia în data de 18 ianuarie. Vac-
cinul a fost trimis în teritoriu iar
medicii de familie cheamă părinţii
la cabinete. R.I.

Imunizare împotriva rujeolei
până pe 18 ianuarie

Proiectul de lege a trecut şi de
Camera Deputaţilor, după ce anul
trecut, Senatul a dat aviz favorabil. 

Pe lângă  acest impozit, a mai
fost eliminată şi contribuţia la să-
nătate. Potrivit proiectului de lege,
votat de deputaţi, pensiile mai
mici de 2.000 de lei nu vor mai fi
impozitate cu 16%, iar pensiona-
rilor cu venituri de peste 917 lei
pe lună nu li se mai reţine contri-

buţia la sănătate, aceasta urmând
să fie plătită de la bugetul de stat.  

Propunerea legislativă a fost
depusă în Parlament în luna ia-
nuarie 2016 şi a fost retrimisă de
mai multe ori la comisie. Comisia
de buget-finanţe a dat de două ori
raport de respingere a proiectului,
iar pe 31 august a elaborat un
 raport de admitere cu amenda-
mente.                                         R.I.

Pensiile mai mici de 2.000 de
lei nu vor mai fi impozitate

Poliţiştii le cer conducătorilor
auto să nu pornească la drum dacă
nu şi-au echipat corespunzător
autovehiculele pentru circulaţia
în condiţii de iarnă. 

Mai exact, este vorba despre
anvelope specifice sezonului, lan-
ţuri antiderapante, lopată, săculeţ
cu nisip, rezervă de combustibil,
dar şi sistem de climatizare - de-
zaburire funcţional. 

În timpul călătoriei, cei aflaţi
la volan trebuie să păstreze în
mers o distanţă de siguranţă faţă
de vehiculele care circulă în faţă
şi să nu acţioneze brusc mecanis-
mele de direcţie şi frânare. 

Conducătorilor auto li se reco-
mandă să utilizeze cu precădere
frâna de motor, mai ales pe sec-

toarele de drum cu carosabil alu-
necos. De asemenea, date fiind
condiţiile meteorologice nefavo-
rabile prognozate, poliţiştii spun
că trebuie luată în calcul şi posi-
bilitatea întreruperii circulaţiei pe
unele segmente de drumuri. 

Pentru astfel de situaţii, este
bine ca din autovehicule să nu lip-
sească hainele groase, păturile,
alimentele, apa potabilă, dar şi
un telefon mobil cu încărcător la
priza auto. 

Dacă traficul rutier se va între-
rupe din cauza zăpezii, poliţiştii
le cer conducătorilor auto să scoa-
tă autovehiculele în afara părţii
carosabile, pentru a permite uti-
lajelor de deszăpezire să intervină. 

A.V.

Mesaj în regim de urgenţă
de la poliţiştii din Braşov

Preşedintele Klaus Iohannis a
promulgat Legea care prevede
eliminarea a 102 taxe, lege care
a fost iniţiată de preşedintele
PSD Liviu Dragnea înainte de ale-
gerile parlamentare. 

„Preşedintele României, dom-
nul Klaus Iohannis, a semnat vi-

neri, 6 ianuarie, decretul pentru
promulgarea Legii privind eli-
minarea unor taxe şi tarife, pre-
cum şi  pentru modif icarea ş i
completarea unor acte norma-
tive”,  transmite Administraţia
Prezidenţială.             

A.V.

.com

Proprietarii de autoturisme
pot închiria un loc în parcarea
multietajată de la Spitalul Mi-
litar. Autorităţile locale au pre-
gătit abonamente speciale
pentru riverani. Şi cei care nu
locuiesc în apropiere îşi pot face
un abonament. Parcarea dis-

pune de peste 300 de locuri.
Până acum au fost depuse 6 ce-
reri de închiriere, două de ri-
verani, trei de persoane fizice
care stăteau în alte zone ale ora-
şului şi o persoană juridică.

Braşovenii au posibilitatea
anul acesta de a închiria un

pentru o perioadă mai lungă
un loc în parcare de la Spitalul
Militar Regina Maria. 

Astfel, riveranii plătesc
pentru un loc în această par-
care câte 50 lei/lună. Abona-
mentul pentru riverani include
imobilele aflate pe o rază de
100 de metri în jurul parcării. 

Pentru cei care locuiesc în
alte zone ale oraşului sau în
afara Braşovului, taxa este de
70 de lei/lună, iar pentru per-
soanele juridice 100 de
lei/lună. Pentru a-şi putea face
un abonament, solicitanţii tre-
buie să depună la Centrul de
Informare al Cetăţenilor din
Primăria Braşov o cerere, în-

soţită de o copie a actului de
identitate şi o copie după ta-
lonul autoturismului, inclusiv
a paginii din care să rezulte
valabilitatea ITP-ului. 

În cazul riveranilor, solici-
taţii trebuie să aibă domiciliul
în zonă şi autovehiculul să fie
înmatriculat la aceeaşi adresă.
Totodată, agenţii trebuie să
depună la dosar şi copie după
certificatul de înregistrare
care atestă CUI-ul firmei. Tot
la Primărie solicitanţii trebuie
să achite abonamentul, iar de
la parcare să îşi ridice card-
ul de acces, care se va activa
odată cu prima utilizare.

Răzvan Iancu

Surprize la ZOO Braşov în 2017

Executivul a luat decizia
după ce Oana Schmidt-
Hăineală (foto) fusese nu-
mită în funcţia de membru al
Oficiului Naţional de Preve-
nire şi Combatere a Spălării
Banilor, potrivit unei hotărâri
a Guvernului Cioloş, din
29 decembrie. 

Decizia actualului Guvern
vine după ce, în urmă cu o
zi, Secţia pentru procurori a
Consiliului Superior al Ma-
gistraturii a hotărât detaşarea
Oanei Schmidt-Hăineală în
cadrul Ministerului Justiţiei. 

Potrivit hotărârii CSM, ea
va fi detaşată în Ministerul

Justiţiei din data de 7 ianua-
rie, pentru o perioada de
3 ani. 

În perioada iulie 2010 –
 ianuarie 2011 Oana Schmidt-
Hăineală a activat la Parche-
tul de pe lângă Tribunalul din
Braşov. 

A.V.

Tranzacţiile imobiliare sub
450.000 lei nu vor mai fi im-
pozitate, conform proiectului
de ordonanţă de urgenţă de
modificare a Codului fiscal
la care lucrează Guvernul, ci-
tat de Profit.ro. În programul
de guvernare se precizează

faptul că de la 1 martie 2017
tranzacţiile sub 450.000 de
lei nu se vor mai impozita. 

Astfel, se încearcă încura-
jarea tranzacţiilor imobiliare,
dar şi creşterea industriei de
construcţii, orientată spre rea-
lizarea de locuinţe. 

Pentru tranzacţiile mai
mari de 450.000 de lei se va
aplica doar 3% pentru dife-
renţa dintre valoarea tranzac-
ţionării proprietăţii şi pragul
de 450.000 lei. 

În prezent, tranzacţiile cu
valoare mai mică de 200.000

de lei sunt impozitate cu 2%
sau 3% în funcţie de vechi-
mea proprietăţii, iar cele mai
mari de 200.000 lei sunt ta-
xate cu 1% + 4.000 lei sau
2% + 6.000 lei, în funcţie de
vechimea proprietăţii. 

A.V.

Tranzacţiile imobiliare din Braşov, 
scutite de impozit, dacă nu depăşesc 100.000 de euro

Cât costă abonamentele pentru parcarea
multietajată de la Spitalul Militar

Legea privind eliminarea 
a 102 taxe, promulgată de
preşedintele Iohannis

Guvernul abrogă numirea Oanei Schmidt-Hăineală,
fost procuror în Braşov, la Combaterea Spălării Banilor
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Bărbatul din Braşov a
pus pe jar autorităţile
austriece după ce a tri-
mis un e-mail Ministe-
rului Federal de Interne. 

„În 25 noiembrie 2016,
bărbatul a trimis un e-mail
către Ministerul Federal de
Interne din Austria în care
a susţinut în mod eronat şi
în cunoştinţă de cauză că

A.D. este membru al Statului
Islamic şi plănuieşte un atac
în Innsbruck la 26 noiembrie
2016”, a explicat, în exclusi-
vitate pentru BraşovTV.com,
procurorul Ramona Muscalu
de la Parchetul de pe lângă
Curtea de Apel din Braşov. 

După primirea mesajului
scris, autorităţile austriece au
început verificările şi au decis
să deschidă, pe numele băr-
batului născut în Braşov, do-
sar penal sub acuzaţia de
calomnie. În România, aceas-
tă infracţiune este echivalentă
cu inducerea în eroare a or-
ganelor judiciare. 

Făptaşul, care are 61de ani,
nu a fost de găsit, iar anche-
tatorii austrieci au emis pe
numele lui un mandat euro-
pean de arestare. Acum, băr-
batul a fost prins de poliţiştii
din Braşov şi prezentat Curţii
de Apel pentru confirmarea
mandatului. Inculpatul a fost
plasat în arest la domiciliu,
într-o locuinţă din centrul
Braşovului, pentru 15 zile.
După ce formalităţile vor fi
îndeplinite, inculpatul va fi
extrădat pentru continuarea
cercetărilor în Austria. 

Bărbatul implicat benefi-
ciază de prezumţia de nevi-
novăţie până când magistraţii
vor emite o sentinţă defini-
tivă.??????? A.V.

Bărbat din Braşov, denunţ în Austria: „Un membru
al Statului Islamic plănuieşte un ATAC în Innsbruck”

Veste bună pentru braşovenii
pasionaţi de shopping. Sunt
anunţate reduceri mari de pre-
ţuri la mai multe magazine, din
15 ianuarie. 

19 comercianţi, lanţuri de
magazine sau societăţi mai mici,
au trimis notificări prin care au
anunţat că vor să îşi vândă mar-
fa, de la mijlocul lui ianuarie, la
preţ redus. Prima perioadă a sol-
dărilor din acest an se va aplica

pentru produsele de sezon,
toamnă-iarnă. Aceste produse
vor fi mai ieftine, în limita sto-
cului disponibil, până la data de
15 aprilie. 

Poliţia Locală va face verifi-
cări să constate dacă se respectă
reglementările legale în vigoare
legate de soldare. În caz contrar,
amenzile sunt cuprinse între
2.000 şi 10.000 de lei. 

Marian Stoica

Dacă aveţi nevoie urgentă de
un medicament, iar acesta nu se
găseşte în farmacii, puteţi rapor-
ta lipsa lui chiar de acasă, din
faţa propriului calculator. Aveţi
nevoie doar de conexiune la in-
ternet. 

Fie că vorbim despre pacienţi,
farmacişti sau medici, toţi pot
raporta lipsa unui anumit medi-
cament, pe platforma online
 medicamentelipsa.ro. Pe această
pagină de internet trebuie să

completaţi un formular, iar răs-
punsul la solicitarea dumnea-

voastră va veni în patru
zile de la raportarea si-
tuaţiei. În cazul în care
medicamentul respectiv
nu există, va fi anunţată
o dată la care poate fi
comandat şi adus. 

Pe platforma online
medicamentelipsa.ro
există deja sute de soli-
citări, în special pentru

boli oncologice, pentru diabet şi
hepatite.                             M.S.

Mai multe autobuze electrice la Braşov
După ce a devenit societate pe acţiuni,

Regia Autonomă de Transport în Co-
mun Braşov a trecut la reînnoirea par-
cului auto. În prima parte a acestui an
societatea va avea în dotare 95 de mij-
loace de transport în comun noi. 

Vor fi achiziţionate, mai exact, 85 de
autobuze şi 10 troleibuze. După cum-
părarea acestora, vechile mijloace de
transport vor fi casate. Anul acesta, mu-
nicipalitatea intenţionează să dezvolte
transportul electric în comun.        M.S.

Protejaţi de frig
Temperaturile negative din ultimele

zile i-au făcut pe oamenii străzii să se
adăpostească de frig la Centrul pentru
persoane fără adăpost de pe strada Zi-
zinului. În noaptea de 3 spre 4 ianuarie,
aici au venit 39 de oameni care nu au
mai suportat frigul de afară şi tempera-
tura de aproape minus 20 de grade. 

Multe persoane fără adăpost sunt adu-
se la centru de Ambulanţă sau Poliţie.
Acestea au posibilitatea să rămână şi
peste zi. Beneficiază, pe lângă cazare şi
masă, de consiliere socială şi psihologică.
Singurele reguli: să nu fie în stare de
ebrietate şi recalcitranţi. 

Din luna aprilie a anului trecut, la uni-
tatea de pe strada Zizinului funcţionează
şi un centru rezidenţial. Aici stau, contra
cost, persoanele care au un loc de mun-
că. Plătesc, lunar un anumit procent din
costul tipului de serviciu. Minim 50 de
lei pe lună, maxim 390 de lei. Cele 24
de persoane care stau non-stop aici be-
neficiază de toate condiţiile unei locuinţe
decente. Centrul rezidenţial pentru per-
soane fără adăpost are o capacitate de
90 de persoane. Este deschis în intervalul
8:00-16:00, iar adăpostul de noapte de
la 19:00 până la 08:00. 

Marian Stoica

Record de gripe la Braşov
Număr record de cazuri de

gripă la Braşov. În mai puţin de
o săptămână 71 de persoane au
ajuns la doctor cu simptome spe-
cifice gripei. 17 dintre aceste
persoane au fost internate în spi-
tal. Cele mai multe, 12, au fost
la copiii de până la 14 ani. 

În săptămâna anterioară, po-
trivit Direcţiei de Sănătate Pu-
blică, au fost înregistrate 55 de
cazuri de gripă. În total, 143 de
cazuri de gripă au fost confir-
mate în judeţul Braşov în pe-
rioada 17 octombrie 2016 –
1 ianuarie 2017.                   M.S.

Pagină de internet pentru medicamente lipsă

Odată cu diminuarea cotei de TVA de la 20%
la 19% şi taxele pentru paşapoarte s-au diminuat,
de la 1 ianuarie 2017, cu până la 3 lei. 

Astfel cei care vor să obţină paşaportul tem-
porar care este valabil un an, vor plăti cu un leu
mai puţin adică 218 lei faţă de 219 lei taxa care
se înregistra până la 31 decembrie 2016. 

Pentru un paşaport electronic simplu, cu vala-
bilitate de 5 ani care se eliberează persoanelor
peste 12 ani veţi plăti 280 de lei faţă de 283 cât
era taxa până în ultima zi din 2016.             P.P.

S-au ieftinit
paşapoartele!Vin reducerile la Braşov, din 15 ianuarie!
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Dezvăluiri emoţionante făcute
de fiul femeii de 53 de ani care
s-a aruncat de la etajul 4 al blo-
cului în care locuia pe strada
Independenţei. Considerat de
poliţişti principalul vinovat
pentru sinuciderea femeii, fiul
acesteia, Robert, a făcut lumină
în acest caz şi a povestit, pentru
BraşovTV, despre calvarul 
pe care l-a trăit cu mama lui. 

Băiatul de 21 de ani spune că pro-
blemele cu mama lui au început de
când el avea doar câţiva ani. Atunci
a fost părăsit de tată. De mic copil
a fost nevoit să aibă grijă de mama
lui, care avea mari probleme de să-
nătate.

A renunţat la şcoală
„Când era bine, era în regulă,

apoi avea multe momente când nu
mai era ea pur şi simplu. Trebuia
să duc o luptă continuă, era vio-

lentă, dorea să-şi facă rău şi era
nevoie să fie supravegheată în per-
manenţă. Cât am putut, am încer-
cat să o ajut”, spune Robert Pavel. 

A renunţat şi la şcoală pentru a
avea grijă de mama lui. „Am fost

nevoit să renunţ la studii în clasa
a 11-a de profesională. Nu mă mai
descurcam, îmi muriseră şi buni-
cii, care au fost un mare sprijin.
A trebuit să mă angajez ca să
avem bani, să pot să o ajut şi pe

mama într-un fel”, a declarat tâ-
nărul. 

Cercetat în libertate
Vestea că mama lui s-a sinucis

l-a afectat teribil mai ales că fe-

meia nu era la prima tentativă de
suicid. „În ziua aceea, îmi aduc
aminte că mama era extrem de
agitată. Tot timpul se plimba din
bucătărie, în cameră, în sufrage-
rie, prin toată casa. Aşa că am
decis să pun un obiect de mobilier
în uşă, ca să nu iasă. Nu voiam
să meargă în stradă să îşi facă
rău. Acum câţiva ani, bunicul a
salvat-o în ultimul moment pen-
tru că voia să-şi pună capăt zile-
lor. Nu am făcut-o cu răutate,
doream doar să nu se întâmple
ceva rău cu ea”, a completat bă-
iatul de 21 de ani. 

Robert a fost acuzat de lipsire
de libertate şi a fost reţinut pentru
24 de ore. Apoi, judecătorii au
considerat că tânărul poate fi cer-
cetat în continuare în stare de li-
bertate. Robert spune că este
hotărât acum să-şi continue stu-
diile şi să-şi întemeieze o familie.         

Marian Stoica

Fiul femeii care s-a aruncat de la
etajul 4, dezvăluiri la BraşovTV

Bucureştiul şi Braşovul au fost in-
cluse pe lista celor mai ieftine 21 de
desti naţii de călătorie în 2017
 recomandate de Forbes. 

Din Filipine până în Georgia,
trecând însă şi prin România, cei
interesaţi pot alege dintre cele mai
ieftine destinaţii turistice incluse
într-un clasament inedit. Acest cla-
sament, în care figurează Bucureş -
tiul şi Braşovul, este realizat pe
baza unor idei de excursii exotice
şi accesibile, venite din partea unor
experţi în călătorii inclusiv cana-
diana Nadine Sykora, realizatoare
a unui canal YouTube despre că-
lătorii, care a câştigat o sumă con-
siderabilă vizitând circa 50 de ţări.
În clasamentul Forbes, pe locul 5

este Bucureştiul, iar pe locul 18 Bra-
şovul. 

„În timpul iernii, România este ma-
gică”, scrie Forbes care recomandă
oraşul Braşov, cu multiplele sale „fa-
cilităţi vestice, la preţuri estice”. Tu-
riştii se pot caza în pensiuni cu tarife
accesibile şi pot face excursii în „Alpii
transilvăneni”, la Rezervaţia de urşi de
la Zărneşti şi la faimosul castel Bran,
„inspiraţia pentru romanul de groază
«Dracula», din 1897, al lui Bram Sto-
ker”, după cum se mai arată în articol. 

Pe primul loc în clasament se află
nordul Vietnamului, unde bugetul
chiar nu va fi o grijă, spun cei de la
Forbes. Acolo, o porţie de mâncare,
de exemplu, costa între 50 de euro-
cenţi şi 2 euro. <<<<<<<A.C.

foto: Dan Muscă

Bucureştenii au nevoie de sângele braşovenilor

Braşovul, recomandat de Forbes

Braşoveni, este nevoie de
sângele vostru! Medicii de
la centrul de transfuzii fac
un apel către donatori să
meargă pe la sediul de pe
strada Victor Babeş. Sân-
gele lor va fi folosit de bu-
cureştenii cu probleme de
sănătate. 

În Capitală este o criză
acută. Din fericire, la Bra-
şov cantităţile de sânge
aflate pe stoc sunt suficien-
te. Însă, medicii de la cen-
trul de transfuzii anunţă că

bucureştenii au nevoie
mare de sângele nostru.
Deja, au fost trimise zece
pungi către Capitală. 

Braşovenii, 
donatori conştiincioşi

„La începutul anului
noi am avut donatori des-
tul de mulţi. O medie de
60 de persoane în fiecare
zi. Din fericire, la Braşov
este o educaţie în acest
sens şi avem donatori con-
ştiincioşi, care revin de fie-

care dată la noi”, a men-
ţionat Laurenţia Florea, di-
rectoarea centrului de
transfuzie sangvină de la
Braşov. 

Pot dona sânge persoa-
nele cu vârsta între 18 şi 60
de ani şi care au peste 50
de kilograme. Donatorii
beneficiază de analize me-
dicale gratuite, 7 tichete de
masă, o zi liberă de la mun-
că şi 50% reducere la
transportul în comun. 

Marian Stoica



APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând apartament cu 2 ca-
mere Tractorul zona Mall Co-
resi, în bloc construcţie nouă,
decomandat, confort 1, cu
toate dotările moderne gresie,
faianţă, parchet, geam termo-
pan, centrală termică proprie,
preţ 35.000 euro. Telefon:
0747.771.523
⚫ Vând apartament cu 2 ca-
mere, în bloc din cărămidă,
confort 1, Astra Calea Bucu-
reşti, aproape de Spitalul Ju-
deţean, decomandat, foarte
spaţios aproximativ 60 mp
construiţi, compus din 2 ca-
mere decomandate, bucătărie
mare, cămară, hol mare, foarte
călduros, apartamentul se află
la un parter înalt şi are sepa-
rare de gaz şi apă, parchet cla-
sic, centrală termică proprie,
termopan integral, preţ 48.000
euro negociabil.  Telefon:
0731.833.260 
⚫ Vând apartament la casă Bra-
şovul Vechi str. De Mijloc, de-
comandat, 2 camere, baie,
bucătărie, foarte spaţios 70 mp,
însorit, călduros, amenajat cu
centrală termică proprie, gresie,
faianţă, parchet, geamuri ter-
mopan, izolaţie termică, toate

instalaţiile electrice şi sanitare
schimbate, situat la parter la ni-
velul solului – demisol, preţ
44.800 euro negociabil. Tele-
fon: 0731.833.260

APARTAMENTE 3 CAMERE
⚫ OFERTĂ!!! Vând aparta-
ment 3 camere confort 1, car-
tierul Scriitorilor, decomandat,
spaţios, 2 băi, parter/4, dispune
de spaţii anexe cămară, debara,
necesită îmbunătăţiri, are se-
parare de gaz şi apă preţ 52.500
euro uşor negociabil. Telefon:
0731.833.260 
⚫ Vând apartament compus
din 3 camere, circular, situat
la etajul 1 într-un imobil de
10 nivele. Apartamentul este
poziţionat în zona Pasaj Gri-
viţei, dispune de 2 balcoane
închise în cornier, uşă meta-
lică, vedere pe 2 părţi, termo-
pan parţial, separare de gaz şi

proiect pentru al 2-lea foc
(centrală de apartament), beci
din construcţie. Pentru detalii:
0747.771.523 

CASE
⚫ Vând vilă construcţie nouă în
Tărlungeni, dispusă pe parter +
mansardă. La parter: living, bu-
cătărie, baie, birou; iar la man-
sardă sunt 2 dormitoare, baie şi
balcon. Casa dispune de încăl-

zire cu centrală pe lemne, curent,
apă, fosă septică. Construcţia
este pe grinzi de lemn, iar zona
este liniştită, pretabil pentru lo-
cuit. Preţ 50.000 euro negocia-
bil. POSIBILITATE DE RATE.
Telefon: 0747.771.523

TERENURI
⚫ Vând teren intravilan în co-
muna Hărman – cartier nou –
intrare Hărman. Teren în su-
prafaţă de 1.000 mp, cu front

stradal de 22 ml, având con-
strucţii în vecinătate. Utilităţile
sunt la stradă, zonă liniştită în
plină dezvoltare, preţ 25 euro/
mp. Pentru detalii suplimenta-
re: 0747.771.523

ÎNCHIRIERI APARTAMENTE
⚫ Închiriez (ofer) apartament
confort 1, decomandat, Triaj în
bloc tip vilă situat la etajul 1/2,
recent amenajat, COMPLET
MOBILAT ŞI UTILAT, dotat
cu centrală termică proprie,
gresie, faianţă, parchet de esen-
ţă nobilă, termopan, blocul este
din cărămidă, foarte călduros,
amenajările sunt de cea mai
bună calitate, zona este foarte
liniştită, se oferă şi loc de par-
care. Preţ 295 euro/lună nego-
ciabil. Telefon: 0731.833.260

ÎNCHIRIERI BIROURI
⚫ Închiriez (ofer) 4 birouri Str.
Lungă zona Memorandului, su-
prafeţele între 12 -15 mp,
având ca şi dotări termopan,
parchet, încălzire centrală pe
clădire (costuri mici), acces
într-un spaţiu destinat pentru
fumători; acces la baie, preţ
100 euro/încăpere de birou. Te-
lefon: 0747.771.523

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

9-15 ianuarie 2017

Închiriez
apartament

în regim
hotelier,

50€/noapte 

Săptămânal Gratuit ISSN 2537 - 138X

Editat de SC Braşovul Tău SRL
email: brasovtv@yahoo.com

➭ 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 de luni până vineri la ora 12.

Magazine Rapid:
J Str. Gării, nr. 32

intersecţia cu
Hărmanului

J Str. Dacia, nr. 69
J Str. Privighetorii

J Str. Gospodarilor
J Str. Barbu

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

Sediul BraşovTV:
J Bd. Mihail

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

Locaţii de preluare a taloanelor de mică publicitate

✄

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!

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



⚫ 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
⚫ 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
⚫ 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!!

⚫ La Magazinul BAZAR a
început sezonul REDUCE-
RILOR DE IARNĂ!! Maşini
de spălat, combine frigorifice,
uscătoare de rufe, frigidere se-
cond hand import Germania,
găseşti acum cu SUPER RE-
DUCERE la magazinul BA-
ZAR de pe str. Aurel Vlaicu
nr. 4, Braşov (intersecţia cu
Griviţei, lângă Synevo). VĂ
AŞTEPTĂM  cu o diversita-
te mare de produse!!!
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Cursuri

Angajări

Servicii

BRIDGE GUARD GROUP

Relaţii suplimentare se pot
obţine la: 0268.328.662

? AGENŢI DE PAZĂ 
? AGENŢI DE INTERVENŢIE

în condiţiile legii 333/2003
? 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:

PERDELE • DRAPERII
ACCESORII
MERCERIE

FIRE • ŞINE 
GALERII

SERVICII COMPLETE

Str. Calea București, nr.44
Bd. Muncii, nr. 3
Telefon: 0723.173.184
E-mail: info@jeorjette.ro
www.jeorjette.ro

Diverse

Electrocasnice

Realizator: 
Cati Maler
Vineri: 17:00
RELUARE: Sâmbătă:
18:00 – 21:30
Duminică: 
18:30

Joi: 
18:30
21:30
00:30 

RELUARE:
Vineri: 08:00
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Meciul foarte prost făcut
de handbalistele Braşo-
vului în faţa formaţiei
Universitatea Cluj, a fost
picătura care a umplut
paharul, iar mai marii clu-
bului de sub Tâmpa au
hotărât să o înlocuiască
pe Mariana Tîrcă. Corona
a fost învinsă pe propriul
teren de Universitatea
Cluj cu scorul de 28-32. 

Corona Braşov a fost în-
vinsă vineri seara de către
Universitatea Cluj, scor 28-
32 (11-18), în primul joc
oficial din 2017. 

Partida, ce a contat pentru
etapa a 12-a a Ligii Naţionale
de handbal feminin, a început
perfect pentru fetele pregătite
de Mariana Tîrcă. Chiper şi
compania s-au desprins rapid
la 3-0, dar clujencele au răs-
puns imediat şi au reuşit să

restabilească egalitatea. Apoi
s-a mers cap la cap, însă fe-
tele conduse de Florentin
Pera au reuşit să se desprindă
pe finalul reprizei graţie unei
evoluţii de excepţie a goal-
keeper-ului Ionica Munteanu. 

După ratări exasperante
ale braşovencelor, Universi-
tatea Cluj a intrat la odihnă
cu un avans de şapte goluri,
scor 18-11. Trupa de sub
Tâmpa s-a aflat într-o cursă
continuă de urmărire, dar în
niciun momet nu s-a pus
problema echipei învingă-
toare. Chiper şi compania
au reuşit doar să reducă han-
dicapul, iar clujencele s-au
impus cu scorul de 32-28. 

Pentru Corona au marcat
Chiper – 7 goluri, Dincă şi
Neagu câte 5, Pricopi - 4, S.
Târcă şi Ciuciulete câte 2
goluri, Crăciun, Bondar şi
Bucur câte o reuşită fiecare.

„Îmi pare rău 
pentru suporteri”

La finalul partidei, în care
braşovencele au jucat slab,
antrenoarea Mariana Tîrcă
a declarat: „Începutul a fost
foarte bun, însă apoi a ur-
mat seria de ratări care ne-
a scos din joc. Mai mult,
poarta nu ne-a ajutat decât
pe final. Echipa a avut ati-
tudine, dar nu am reuşit să
concretizăm situaţiile de
unu contra unu şi astfel s-a
ajuns la acest rezultat. Îmi
pare rău pentru scor, pen-
tru oamenii care au fost
alături de noi”.

Tîrcă a fost demisă
sâmbătă 

După rezultatul din me-
ciul cu Universitatea Cluj,
oficialii echipei de sub Tâm-
pa au hotărât să o demită pe
antrenoarea Mariana Tîrcă.

Noul tehnician al formaţiei
braşovene va fi anunţat în
zilele următoare, dar cel mai
probabil, Dumitru Berbece
va fi noul antrenor principal
al echipei de sub Tâmpa. 

„Este o decizie pe care nu
ne-am dorit-o, dar pe care
am fost nevoiţi să o luăm.
Am crezut că după pauza
competiţională în jocul
echipei se va schimba ceva
şi vor veni rezultatele pe
care ni le dorim, dar în-
frângerea cu Universitatea
Cluj ne-a impus luarea
acestei decizii. Mulţumim
Marianei Tîrcă pentru toa-
tă munca depusă la echipa
de senioare. Într-un timp
foarte scurt vom anunţa şi
numele celui care va ocupa
postul de antrenor. Avem
încredere că valoarea echi-
pei Corona este alta decât
cea văzută în meciul de

 vineri seara cu Universita-
tea Cluj”, a declarat pre -

şedintele clubului Corona,
Liviu Dragomir. 

Mariana Tîrcă a fost demisă!

Pilotul braşovean Marcel
Butuza îşi continuă aventura
în raliul Dakar din care s-au

disputat şase etape. Proba
specială din cadrul rundei a
şasea a fost anulată din cauza

unei ploi torenţiale. Concu-
renţii au ajuns în capitala Bo-
liviei, La Paz, şi au parte de

o bine merita-
tă zi de pauză. 

Piloţii au
avut de înfrun-
tat în primele
z i l e  p r a fu l
abundent dar
şi diferenţe de
temperatură
foarte mari.
De exemplu,
în runda a tre-
ia  s-a concu-
rat la început
la peste 36 de
grade Celsius,
iar  când s-a
ajuns în zona

de neutralizare, la peste
4.800 de metri altitudine,
termometrul nu arăta mai
mult de cinci grade Celsius. 

După şase runde scurse
din Raliul Dakar, braşovea-
nul Marcel Butuza ocupă po-
ziţia 79 din 111 concurenţi,
lider la clasa moto fiind Sam
Sunderland din Emiratele
Arabe Unite. 

Celălalt român prezent în
cel mai dificil rally-raid din
lume, Emanuel Gyenes, ocu-
pă locul 18 în clasamentul
general. La categoria auto,
pe primul loc este francezul
Stephane Peterhansel. 

Raliul Dakar se reia luni
cu runda a şaptea între La
Paz şi Uyuni.

Mariana Tîrcă a fost demisă de la Corona Braşov

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

La primul sezon în SUA, Ana Fe-
rariu se impune uşor, uşor ca titu-
lară la Drexel Dragons. Debutantă
în CAA, Ana a fost numită „Rookie
of the Week” în luna decembrie,
iar la primul meci din 2017, şi-a
condus echipa către victorie în me-
ciul cu Towson, scor 58-48. 

Ferariu a reuşit să marcheze
nu mai puţin de 17 puncte în cele
19 minute pe care le-a petrecut
pe parchet şi  a fost declarată
MVP-ul partidei. Braşoveanca a
devenit una dintre cele mai im-
portante piese ale formaţiei din
Philadelphia. 

„Sunt foarte mândră de Ana.
Am vorbit în această dimineaţă cu
ea şi am felicitat-o pentru prestaţia
din meciul cu Towson. Vorbim des-
tul de des, îmi povesteşte cum reu-
şeşte să îmbine facultatea cu
baschetul, despre cum este viaţa
în SUA, despre mâncarea de acolo
şi despre oamenii pe care i-a cu-
noscut. Îmi dă sfaturi despre bas-
chet şi  sunt foarte bucuroasă
pentru ea. Ştiu cât de mult a mun-
cit şi merită să joace baschet în
America”, ne-a povestit sora Anei,
Maria Ferariu, baschetbalistă la
Olimpia CSU Braşov.

Go Ana, Go!

Fundaşul de fier al „lupilor”
Oficialii formaţiei Corona Wol-

ves Braşov şi-au prezentat ultima
achiziţie din acest sezon. Funda-
şul canadian Garrett Clarke a ve-
nit sub Tâmpa să câştige trofee,
iar antrenorul „lupilor” Martin
Lacroix spune că noua achiziţie
a braşovenilor este exact tipul
de fundaş care îi lipsea.  

Garrett Clarke, în vârstă de 24
de ani, a jucat mai multe sezoane
peste ocean în ligiile inferioare
din SUA şi Canada. El a reuşit să
câştige în sezonul trecut Liga Mol
cu Miskolc după care a jucat la
Brampton Beast în Canada. Clarke
a venit la Braşov şi vrea să câştige
trofee cu Corona. 

„Am auzit multe lucruri fru-
moase despre oraş şi despre echi-
pă. Sunt bucuros că am venit aici,
este important că am jucat în Liga
Mol, pentru că am o idee despre

echipe, ştiu ce pot şi cum joacă.
Îmi doresc să câştig. Acesta tre-
buie să fie obiectivul nostru, să
câştigăm trofee. Nu pot să promit
că nu vom pierde niciun meci în
play-off, dar cu siguranţă vom
încerca să le câştigăm pe toate”,
a declarat canadianul Garrett
Clarke. 

Fundaşul  „ lupi lor”  este  un
mare fan al fostului jucător ca-
nadian Eric Lindros, hocheist ce
a evoluat în cariera sa la Phila-
delphia Flyers, New York Rangers,
Toronto Maple Leafs şi  Dallas
Stars. Echipa favorită a noului
fundaş de fier al Coronei este Phi-
ladelphia Flyers. 

Clarke a debutat în haita lu-
pilor sâmbătă, când Corona a
câştigat în deplasare contra celor
de la Sport Club Miercurea Ciuc,
scor 3-2.

.com

Marcel Butuza a ajuns la La Paz

Echipa de hochei pe gheaţă
Corona Wolves Braşov şi-a
luat revanşa în faţa rivalilor
de la Sport Club Miercurea
Ciuc, după eliminarea din
Cupa României. 

Trupa condusă de Martin
Lacroix a învins în deplasare
cu scorul de 3-2 (2-0. 0-2, 1-
0), formaţia ciucană. McDo-
nald şi compania au început
foarte bine jocul şi după doar
două minute au deschis sco-
rul prin Roberto Gliga, care

a finalizat o acţiune la care
au mai participat Arpad Mi-
haly şi Denys Zabludovskyi. 

„Lupii” au continuat să ata-
ce şi şi-au mărit avansul în
minutul 16 când Denys Za-
bludovskyi a fructificat o
pasă excelentă venită de la
căpitanul Arpad Mihaly. Ast-
fel la prima pauză Corona
avea două goluri avans pe ta-
bela de marcaj. 

Ciucanii au revenit în forţă
în repriza secundă şi Tamas

Farkas a profitat de o dublă
superioritate numerică şi a
redus din diferenţă. Cu trei
minute înainte de finalul păr-
ţii secunde, Istvan Nagy l-a
agăţat pe Robert Peter, iar ar-
bitrii au dictat lovitură de pe-
nalitate pentru gazde.  Peter
Robert a reuşit să-l învingă
pe Zoltan Toke şi, înaintea
ultimelor 20 de minute de
joc, tabela arăta egalitate per-
fectă, scor 2-2. Golul care a
făcut diferenţa a fost marcat
în minutul 49 de Levente
Zsok, aripa braşoveană reu-
şind să trimită pucul în poarta

ciucanilor după o pasă venită
de la Csaba Nagy. Ultima
treime a fost una plină de du-
rităţi şi au fost dictate o su-
medenie de pedepse. 

Corona Wolves Braşov a
câştigat trei puncte şi conduce
detaşat în liga naţională de
hochei pe gheaţă. „Lupii” au
53 de puncte în clasament şi
sunt urmaţi de Sport Club
Miercurea Ciuc şi Progym
Gheorghieni cu câte 38 de
puncte fiecare. 

McDonald şi compania vor
juca săptămâna aceasta îm-
potriva Stelei.   

Şi-au luat revanşa
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Berbec
(21.03 – 19.04) 
Iubire. O persoană cochetă din anturaj
vă „devalizează” nu numai bugetul, ci şi
 inima.
Sănătate. Bolile pulmonare se pot croniciza,
aşa că fumătorii trebuie să fie mai atenţi.
Starea de sănătate este stabilă.
Bani. Nu vă mai încadraţi în veniturile pre-
conizate (încercaţi să remediaţi situaţia).
Taur (20.04 – 20.05)
Iubire. Celibatarii pun la cale, fără succes,
căsnicia unui coleg. Nu vă mai puteţi con-
centra decât asupra celui mai compatibil
partener erotic.
Sănătate. Stare de sănătate bună, în afara
celor ce suferă de boli cardiace. 
Bani. Satisfacţiile din muncă sunt nelimi-
tate, iar banii se înmulţesc de la sine.
Gemeni (21.05 – 21.06)
Iubire. Partenerul de cuplu va fi foarte ne-
liniştit de gelozia pe care o manifestaţi.
Sănătate. Cheltuielile pentru medicamente
pot deveni mai mari, dacă nu vă odihniţi.
Bani. Vor apărea multe posibilităţi finan-
ciare, care însă vor rămâne neexploatate.
Vor fi foarte chibzuiţi şi lipsiţi de visele
unor investiţii financiare majore.
Rac (22.06 – 22.07)
Iubire. Nativii familişti pot să piardă iubirea
partenerului din încăpăţânare.
Sănătate. Probleme vor avea în mod de-
osebit cardiacii ce nu respectă medicaţia.
Săptămână periculoasă şi pentru bol-
navii de ficat sau care suferă de boli ale
sângelui.
Bani. O mică parte dintre nativi e posibil
să nu reziste activităţilor ilicite. 
Leu (23.07 – 22.08)
Iubire. Eforturi maxime veţi depune pentru
a recupera sentimentele partenerului dv.
Relaţia cu persoana iubită e parcă din ce
în ce mai tensionată, dar fierbinte.
Sănătate. Sensibilitate pulmonară. O ră-
ceală poate să se dezvolte în ceva mai grav.
Bani. Nu vor exista blocaje financiare, dar
veţi manifesta un fel de apatie.
Fecioară (23.08 – 22.09)
Iubire. Sunteţi „nevoit” să dezvoltaţi o altă
relaţie amoroasă promiţătoare.
Sănătate. Starea de sănătate se păstrează
în limite normale, în ciuda exceselor.
Bani. Sunteţi obligat să apelaţi iar la bugetul
familiei dv. E posibil să nu vă achitaţi

 datoriile şi să fie necesar să apelaţi la
ajutoare.
Balanţă (23.09 – 23.10)
Iubire. Originalitatea erotică maximă
e răsplătită de persoana iubită.

Sănătate. Faceţi excese şi urmările nu
vor întârzia să apară. Scăpaţi de tulburările
de până acum, dar perioada de refacere
se prelungeşte.
Bani. Strângeţi avere într-un mod cam ne-
cinstit (tributar imoralităţii şi corupţiei).
Scorpion (24.10 – 22.11)
Iubire. Relaţiile sentimentale cu foştii par-
teneri vă poartă noroc. E posibil să vă în-
drăgostiţi şi să uitaţi de persoanele ce vă
iubesc.
Sănătate. Vă trataţi suferinţele cu medi-
camente la întâmplare ori la indicaţia ru-
delor. Simptomele care apar azi sunt
comune pentru mai multe boli.
Bani. Credeţi că se pot accentua proble-
mele scăderii profiturilor.
Săgetător (23.11 – 21.12)
Iubire. Experienţe amoroase inedite. Per-
soana iubită se simte obligată să vă ţină
unele „lecţii” de atitudine.
Sănătate. Nicio problemă de sănătate
 majoră, sunteţi pe „teren” sigur, mulţumit
de dv.
Bani. Toţi nativii tind să-şi supraevalueze
propriile merite financiare. Certuri cu par-
tenerii din cauza cheltuielilor care nu pot
fi justificate.
Capricorn (22.12 – 20.01)
Iubire. Intuiţia excepţională vă fereşte să
faceţi greşeli sentimentale.
Sănătate. Trebuie să respectaţi o igienă
strictă pentru a nu apărea boli infecţioase.
Faceţi numeroase „investiţii” pentru îm-
bunătăţirea sănătăţii.
Bani. Vor apărea posibilităţi de investiţii
(şi de mai mulţi bani). Datoriile bancare
sunt la ordinea zilei, la fel ca şi afacerile
fără viitor.
Vărsător (21.01 -19.02)
Iubire. Treceţi printr-o perioadă încărcată
de încurcături sentimentale.
Sănătate. Vă simţiţi mai obosiţi, dar con-
tinuaţi să faceţi excese alimentare. Unii
nativi vor suporta disfuncţii hormonale.
Bani. Veţi face din nou nenumărate chel-
tuieli în obiecte de lux, până punga ră-
mâne goală.
Peşti (20.02 – 20.03)
Iubire. Anulaţi din fază incipientă orice
conflict cu persoana iubită. Relaţia de cuplu
este încă instabilă şi nu vă puteţi baza pe
partenerul de cuplu.
Sănătate. Deplasările frecvente vă împie-
dică să ţineţi dieta indicată de medici.
Bani. Doar veţi visa cu ochii deschişi la noi
afaceri foarte lucrative.

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 9
9 7 3 2 4

3 9 6 7
5 6 7 1

6 7
4 7 3 2
9 8 6 3

1 4 3 5 9
7 3 2 4

Dacă
aveţi rată la

bancă ar trebui să fiţi atent.
Previziunilor analiştilor spun
că, în 2017, dolarul american
va depăşi euro. 

La fel ca şi 2016, 2017 se
anunţă un an care promite să

fie inte-
resant şi poate

oferi surprize, ceea ce în-
seamnă că, foarte probabil,
estimările iniţiale ar putea
avea nevoie de revizuiri. Po-
trivit analizelor, primele luni
ale anului ar putea favoriza

dolarul american în raport
cu euro, şi implicit, în ra-
port cu leul. Pentru o pe-

rioadă am putea
vedea chiar

m o n e d a
americană
m a i
s c u m p ă
decât cea

europeană. 
La final de

2017 sau început de 2018
euro ar putea fi din nou pre-
ferat în raport cu dolarul ame-
rican, sunt de părere analiştii. 

În luna martie, lira sterlină
ar putea fi din nou sub pre-
siune în preajma debutului ne-

gocierilor pentru separarea
Regatului Unit de Uniunea
Europeană, însă efectul ar pu-
tea fi de scurtă durată, ur-
mând o redresare. 

Pe de altă parte, francul el-
veţian ar putea fi din nou la
căutare în apropierea alege-
rilor din Franţa şi Italia (pro-
babil trimestrul al II-lea) şi
a celor din Germania (în
toamnă). 

Aurul ar putea reveni în
atenţie la jumătatea anului
2017, pe măsură ce pieţele
vor reevalua riscurile de in-
flaţie, în timp ce euro sau
chiar leul ar putea fi preferate
spre finele anului.:: A.C.

Din punct de vedere astro-
logic anul maimuţei încă nu
s-a încheiat. Avem timp,
până pe 10 februarie, să du-
cem la bun sfârşit proiectele
începute. Dar haideţi să ve-
dem ce spun astrele despre
anul 2017 care va fi sub
semnul cocoşului de foc. 

„Anul 2017 se anunţă un
an al ambiţiilor, chiar mari
ambiţii şi astrele susţin pe
cei care au ambiţii şi sunt
conştiincioşi , dar în egală
măsură trebuie să fim şi pre-

văzători: adică să ne grăbim
încet! Cel puţin până la ju-
mătatea anului paşii trebuie
făcuţi mici şi foarte siguri”,
ne-a explicat Cati Maler. 

Cei care urmează să se
nască între 28 ianuarie 2017
şi 15 februarie 2018 se vor
naşte sub semnul cocoşului
de foc, un semn al inteligen-
ţei, devotamentului, curaju-
lui, spiritului de aventură
dar şi al unei personalităţi
excentrice. Ultimul an al co-
coşului de foc a fost în

1945. „Este un an care din
punct de vedere numerolo-
gic este influenţat de cifra
UNU.  Cifra UNU semnifică
începutul, noi orizonturi,
deschidere, reorientare spre
altă carieră, alte afaceri
spre a învăţa alte lucruri,
spre călătorii în străinătate,
schimbări de domiciliu şi
schimbări în relaţie”, a mai
explicat Cati Maler. 

Pentru cei care îşi doresc
o relaţie, dar sunt încă sin-
guri, anul cocoşului de foc

este anul începuturilor, iar
pentru cei care se afla deja
într-o relaţie există şanse
mari ca aceasta să se conso-
lideze prin căsătorie. 

Tot combinaţia dintre
Foc şi Metal va fi respon-
sabilă pentru tensiune la ni-
vel politic, financiar şi chiar
la nivelul mediului de afa-
ceri. Migraţiile cauzate de
război şi schimbările de cli-
mă vor continua şi chiar se
vor intensifica. 

Paula Păduraru

Cum va fi anul 2017 din
punct de vedere astral

2017 este anul Cocoşu-
lui! Pe măsură ce vioiul
Cocoş ne aduce strălucire
şi  zile fericite,  în egală
măsură acesta r isipeşte
toate energiile. Aşadar cel
mai bine este să rămânem
practici şi să urmăm căile
deja cunoscute. 

Nu încercăm să ne îm-
bogăţim cu orice preţ în
acest an. Trebuie să fa-
cem efor tur i  d isperate
pentru a rezista „vânătorii
de gâşte sălbatice”. Reţi-
neţi-vă de la acţiuni spe-
culative acum, pentru că
veţi culege doar dezamă-
giri şi conflicte. Cocoşu-
lui îi place să se fălească

c u
a u t o -
ritatea lui
şi  o  ser ie  în-
treagă de difi-
cultăţi pot
apărea ca
urmare a

a t i -
tudi-

nii sale
dominatoare. Dar

pentru că el simbo-
lizează, de asemenea, pe

bunul administrator
şi conştiinţa întru-
chipată a justiţiei

din ogradă, va fi totuşi
un an paşnic. 

Toate  lucrur i le  se
vor afla într-un echili-
bru precar în acest an

pentru că personalitatea
sa dramatică poate să

scoată în evidenţă tot fe-
lul de dispute neînsemna-
te. În acest an trebuie sa
depunem un efort  mare
pentru a obţine un câştig
mic. 

A.C.

CONCLUZIE: Buzunarele noastre nu vor fi goale, 
deşi nervii pot fi epuizaţi într-o oarecare măsură. 

Ce aduce cocoşul în 2017

Previziuni financiare
pentru 2017



LIFE12 9-15 ianuarie 2017
.com

PARADISUL MONTAN
centru de rezidenţă de lux pentru vârstnici

Rezidenţa Paradisul Montan este o comunitate destinată
persoanelor vârstnice, situată în zona Bran – Moieciu de Jos
şi a fost creat pentru a oferi un stil de viaţă care încurajează
independenţa, păstrarea demnităţii şi libertatea vârstnicilor.
Este un loc cald, primitor, cu camere dotate cu baie proprie.
Clădirea este amplasată aproape de drumul principal, dar
învecinată cu natura, oferind o privelişte absolut încân -
tătoare şi o atmosferă caldă şi liniştită, ca în familie. 

Servicii all-inclusive
Serviciile pe care vi le
oferă Paradisul Mon-
tan sunt menite să
facă viaţa locatarilor
cât mai confortabilă,
îmbinând inde pen -
den ţa personală cu
servicii specializate în
asistarea vârstnicilor:
servici i  de cazare,
masă, sănătate (asis -
tenţă şi supraveghere
medicală permanentă
cu personal cali4cat:
in4rmiere şi îngrijitoa -
re), asistenţă şi îngri-
jire personală (tuns,
manichiură, pedi chiu -
ră, etc.), curăţenie şi
diverse programe de
terapie ocupaţională:
vizionare de specta-
cole, serate muzicale,
activităţi în aer liber,
slujbe religioase şi ser-
vicii de transport. 

Condiţii de Cazare
Fiecare cameră este
dotată cu: baie proprie
cu bare de susţinere
şi cu preşuri şi accesorii
care evită alunecarea,
tv, cablu tv, telefon,
internet, mobilier nou
(pat + husă protecţie
saltea, noptieră etc.),
sistem climatizare,
terasă. Mai multe informaţii şi rezervări:

Braşov, Moieciu de Jos, drumul principal
Telefon: 0758 11 38 34
E-mail: contact@paradisulmontan.ro
www.paradisulmontan.ro

BraşovTV.com BraşovTV.com 

La Mulţi Ani!
2017

Mesele îmbelşugate de
Sărbători, stropite din plin
cu alcool, ne aduc de cele
mai multe ori un plus ne-
dorit de kilograme. Dacă
aceasta a fost situaţia şi la
această trecere între ani,
e timpul pentru câteva
exerciţii fizice. 

Cele mai multe dintre aces-
tea pot fi făcute acasă şi nu
necesită niciun fel de echipa-
ment special. Nu e un motiv
să întrăm în panică, dau asi-
gurări specialiştii de la ace-
fitness.org care au întocmit o
listă de exerciţii fizice. 

Deşi e la modă să mergem
la sală pentru a arde din ca-
lorii, putem face acest lucru

şi trebăluind pe acasă, în ac-
tivităţi precum călcatul hai-

nelor sau mersul pe jos în
plimbare. Dacă 30 de minute

de activităţi casnice ard sub
100 de calorii,  putem scăpa

de un număr dublu de
calorii prin dans aerobic
sau alergare. Potrivit
„Abecedarului de obezi-
tate”, coordonat de prof.
dr. Nicolae Hâncu, me-
dic primar diabet, nutri-
ţie şi boli metabolice,
între 400 şi 500 de calo-
rii se consumă făcând
10.000 de paşi pe zi,
echivalentul a 6,5-8 ki-
lometri parcurşi. Aceasta
înseamnă între 2.000 şi
3.500 de calorii mai pu-
ţin în fiecare săptămână. 

Cu faţa în jos, spriji-
niţi în palmele poziţio-
nate la nivelul umerilor

şi în vârful picioarelor lipite,
executăm aşa-numitele flo-

tări, mişcări de ridicare şi de
coborâre a corpului. 

Fandarea în faţă este poate
cel mai simplu exerciţiu care
ne ajută să ne îmbunătăţim
echilibrul corpului. 

Şi o informaţie importantă:
dacă suntem neantrenaţi, pro-
gramul iniţial de sport trebuie
să fie de maximum un sfert
de ceas pentru ca zilnic să se
mărească ajungând, în trei
săptămâni, la o oră pe zi. 

Hidratarea este şi ea impor-
tantă şi este nevoie de ea atât
în timpul exerciţiilor fizice,
cât şi după. Se recomandă apa
minerală sau plată 0,5-1 litru,
consumată imediat ce activi-
tatea fizică intensă sau mo-
derată a luat sfârşit.

Exerciţii fizice care te ţin în formă, fără să mergi la sală


