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Prim vicepreşedintele Partidului Naţional
Braşov, Dragoş David, a renunţat, la finele
săptămânii trecute, la funcţia pe care a de-
ţinut-o în partid. David a precizat că, prin
demisie, vrea să dea un imbold şi celorlalţi
colegi care deţin funcţii de conducere în
celelalte judeţe, dar şi în organizaţia cen-
trală. David susţine că a venit momentul
ca PNL să se reformeze şi consideră este
nevoie de organizarea rapidă a alegerilor
în interiorul formaţiunii politice.   pag. 3

Mesajul vine după ce, în
două rânduri, edilul din
Predeal, Liviu Cocoş
(foto), a ignorat orice pre-
vedere din Codul bunelor
maniere şi, în loc de argu-
mente, a preferat să închi-
dă telefonul mobil, deşi
reporterul BraşovTV.com,
potrivit deontologiei pro-
fesionale, intenţiona să
consemneze punctele de
vedere al primarului ales
de predeleni, tocmai în in-
teresul acestora.      pag. 3

Dragoş David a demisionat 
din conducerea PNL Braşov! – 

„Trebuie să ne recâştigăm identitatea!”

Dragoş David

David duce mai departe principiile liberalismului

Mesaj pentru primarul Predealului,
Liviu Cocoş: Scriem cu respectarea
tuturor principiilor eticii profesionale şi
nu închidem nimănui telefonul în nas!
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Consumul de energie electrică
a crescut cu 4,2%, anul trecut, la
peste 54,8 miliarde kWh, ilumi-
natul public înregistrând o scădere
de 1,1%, reiese dintr-un comuni-
cat de presă al Institutului Naţio-
nal de Statistică (INS). 

„Principalele resurse de ener-
gie primară în anul 2016 au to-
tal izat  33,162 mil ioane tone
echivalent petrol (tep), în creştere
cu 253.500 tep faţă de anul 2015.
Producţ ia  internă a  însumat
20,479 milioane tep, în scădere
cu 1,582 milioane tep faţă de anul
precedent, iar importul a fost de
12,682 milioane tep. În anul 2016,

resursele de energie electrică au
fost de 69,691 miliarde kWh, în
creştere cu 257,5 milioane kWh
faţă de anul 2015”, se arată în
document. 

Conform INS, producţia din ter-
mocentrale a fost de 26,567 mi-
liarde kWh, în scădere cu 1,671
milioane kWh (-5,9%). 

Consumul final de energie elec-
trică în această perioadă a fost
de 54,840 miliarde kWh, cu 4,2%
mai mare faţă de anul 2015. 

Iluminatul public a înregistrat
o scădere cu 1,1%, iar consumul
populaţiei a crescut cu 0,3%. 

A.C.

Am încheiat anul 2016 cu
aproape 6.000 de salariaţi
mai mult, comparativ cu
2015. La capitolul salarii
însă, stăm mai prost ca Sibiul.
Diferenţa medie este de apro-
ximativ o sută de lei. 

Potrivit Direcţiei Judeţene
de Statistică Braşov, judeţul
nostru este pe locul 5 la nivel
naţional în privinţa numărului

de salariaţi. Înaintea noastră
se află Timiş, Cluj, Constanţa
şi Prahova, evident, excep-
tând capitala! 

În regiunea Centru suntem
însă pe primul loc, urmaţi de
Mureş, Sibiu, Alba, Harghita
şi Covasna! Chiar dacă avem
cei mai mulţi salariaţi, adică
peste 175.000, în privinţa
 salariilor nu mai suntem

fruntaşi. Cel mai
bine câştigă an-
gajaţii din Sibiu,
în medie 2.375
de lei. 

La Braşov, sa-
lariul mediu a
fost în decem-
brie  2016 de
2.284 de lei, iar
în judeţul Mureş

s-au câştigat în medie 2.156
de lei. 

Statisticienii spun însă că
salariile braşovenilor au
crescut în decembrie anul
trecut cu 6% comparativ cu
luna anterioară şi cu mai
mult de 11% faţă de decem-
brie 2015. 

Andrei Constantin

Consiliul Judeţean Braşov
vrea să modernizeze drumu-
rile judeţene cu fonduri eu-
ropene. Preşedintele Adrian
Veştea a anunţat că instituţia
pe care o conduce a aplicat

pentru accesarea de fonduri
europene în valoare de 56 mi-
lioane de euro. 

Pentru Regiunea 7 Centru
s-au alocat 108 milioane de
euro. Braşovul a aplicat cu

două proiecte care, dacă vor
fi declarate eligibile, vor
primi mai mult de jumătate
din această sumă. Este vorba
despre investiţii importante
din fonduri europene pentru

două drumuri: primul, de la
Şinca Nouă la Ucea, iar cel
de-al doilea, de la Măieruş
până la graniţa cu judeţul
Covasna.

Marian Stoica
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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

Braşovul, locul II la salarii,
locul I la numărul de salariaţi

Braşov: 56 de milioane de euro pentru drumuri

INS: Consumul de energie
electrică a crescut 
cu 4,2%, anul trecut

Între 20% şi 35% dintre can-
didaţii recrutaţi anul trecut de
specialiştii unei societăţi de spe-
cialitate pentru posturi din retailul
alimentar sunt vârstnici. 

De obicei, persoanele în vârstă
se angajează part-time pe postul
de casier, fie ca să-şi completeze
stagiul de cotizare la pensie, fie
sunt pensionari de boală, fie re-
cent pensionaţi care vor să-şi
completeze veniturile. Din prima
parte a anului 2016, angajatorii

din retailul alimentar au început
să se orienteze specific către per-
soanele vârstnice, pentru că există
o competiţie mai acerbă pentru
candidaţi, iar cei versatili, aflaţi
la început de carieră, au acum
mai multe oportunităţi din care
să aleagă, spun specialiştii. 

Cel mai vârstnic angajat dintr-
un hypermarket este din Tulcea,
are peste 72 de ani şi lucrează în
magazin de peste şase ani. 

A.C.

O nouă tendinţă 
pe piaţa muncii

Decembrie 2016 Decembrie 2015
Sibiu 2.375 2.188
Braşov 2.284 2.040
Mureş 2.156 1.914
Alba 2.121 1.816
Covasna 1.788 1.502

Câştigul salarial mediu 
nominal net

Braşovul are cei mai mulţi angajaţi din regiunea centru! 

Decembrie 2016 Decembrie 2015
Braşov 175.583 169.596
Mureş 131.894 128.510
Sibiu 128.940 123.089
Alba 86.683 82.287
Harghita 66.433 65.195
Covasna 48.991 47.682

Efectivul salariaţilor



Mesajul vine după ce, în două rânduri,
edilul din Predeal, Liviu Cocoş (foto),
a ignorat orice prevedere din Codul bu-
nelor maniere şi, în loc de argumente,
a preferat să închidă telefonul mobil,
deşi reporterul BraşovTV.com, potrivit
deontologiei profesionale, intenţiona
să consemneze punctele de vedere ale
primarului ales de predeleni, tocmai în
interesul acestora. 

Ultima ispravă a alesului a avut loc la
mijlocul săptămânii trecute. Atunci, Ion
Codleanu, un bătrân de 72 de ani, a venit
la redacţie şi a povestit faptul că Liviu
Cocoş şi-ar fi încălcat o promisiune făcută
bătrânului, în ceea ce priveşte sprijinul
autorităţilor locale pentru organizarea
unei competiţii de schi în Predeal. „Mi-a
transmis, o consilieră a primarului, să fac
rost de bani şi să achit o sumă pentru în-
chirierea pârtiei. În discuţia mea, am vrut
să sponsorizeze şi Primăria din Predeal
organizarea acestui concurs, să fie o co-
laborare. Evenimentul reprezintă 130 de
ani de la organizarea primului concurs de
schi în Predeal. (...) Nu organizez acest
concurs, acum, pentru mine, că l-aş numi
«Concursul Ion Codleanu»...! Vreau să-l
organizez în amintirea celor care au par-

ticipat la acea vreme, în urmă cu 130 de
ani, la primul concurs de schi din Predeal”,
a explicat Ion Codleanu. Acesta susţine
că, în prima zi a săptămânii trecute, un
oficial al Primăriei din Predeal i-ar fi co-
municat că Liviu Cocoş nu-i poate acorda
sprijin pentru organizarea competiţiei
decât contra cost. Asta deşi, susţine bă-
trânul, anterior, primarul ar fi promis alt -
ceva. 

Pentru consemnarea punctului de ve-
dere al edilului din Predeal, reporterul
BraşovTV.com l-a contactat telefonic. În-
trebat dacă este adevărată informaţia

potrivit căreia i-ar fi transmis lui Ion
Codleanu, prin intermediul unui an-
gajat din Primăria Predeal, că nu îl mai
poate ajuta să organizeze competiţia
de schi, în locul unui punct de vedere
argumentat, Liviu Cocoş a spus: „Hai-
deţi, doamna Vulcu, că… no…! Scrieţi
ce doriţi…”! Apoi, nici una, nici două,
primarul a închis telefonul mobil. Cocoş
a procedat în mod similar şi în urmă
cu două săptămâni. Şi atunci, după ce
a precizat, scurt, că există plângere
penală împotriva lui Codleanu, a închis
telefonul mobil fără nicio jenă, deşi
dialogul cu reporterul BraşovTV.com

se purta chiar în sediul Primăriei din Pre-
deal, sub privirile câtorva subalterni ai
edilului. Reporterul a solicitat, atunci,
un punct de vedere cu privire la mai multe
titluri de proprietate despre care acelaşi
Ion Codleanu susţine că ar trebui să le
primească de la Primăria din Predeal. 

În acest condiţii, considerăm că este
oportun un mesaj public pentru primarul
Predealului, Liviu Cocoş: Scriem cu res-
pectarea tuturor principiilor eticii pro-
fesionale şi nu închidem nimănui te-
lefonul în nas!

Amelia Vulcu
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„Este o decizie în confor-
mitate cu statutul Partidului
Naţional Liberal, în ideea
de a avea grijă, practic, de
istoria acestui partid. Vreau
ca acest gest să aducă o
schimbare în bine atât pe
termen scurt şi mediu, cât şi
pe termen lung. Este nevoie
de alegeri de jos până sus,
PNL are nevoie de o revigo-
rare, de intrarea pe un făgaş
politic normal. Nu trebuie
să stăm în umbra nimănui,
trebuie să ne recâştigăm
identitatea şi pentru asta
avem nevoie de oameni noi
în funcţiile de conducere”,
a explicat Dragoş David.
Chiar dacă a demisionat din
conducerea PNL Braşov,
David va duce mai departe,
nemijlocit, principiile libe-
ralismului.

Proiectele marca
Dragoş David, până în 2023

Director al Agenţiei Me-
tropolitane de Dezvoltare
Durabilă Braşov din 2009,
Dragoş David a reuşit să
atragă finanţări pentru pro-
iecte europene a căror va-
loare depăşeşte 250 de mi-
lioane de euro. Sunt fonduri
de care, în prezent, benefi-
ciază aproape 400.000 de
cetăţeni. Prin Agenţia Me-
tropolitană Braşov, s-a acor-
dat asistenţă primăriilor din
Zona Metropolitană Braşov,
s-au redactat cereri de finan-
ţare şi, cel mai important,
s-au şi obţinut fonduri euro-
pene pentru proiecte majore
ale comunităţilor membre. 

În viziunea lui Dragoş Da-
vid, zonele defavorizate, şi
nu numai, necesită atenţie

şi soluţii în regim de urgen-
ţă. David spune că va con-
tribui, de exemplu, în baza
experienţei acumulate, la
elaborarea unei strategii de
dezvoltare a zonelor defavo-
rizate. Totodată, îşi doreşte
să fie cu adevărat legiferate
ajutorul social şi mobilitatea
socială. Nu sunt însă, singu-
rele domenii în care Dragoş
David are deja proiecte sta-
bilite, în condiţiile în care
cele propuse pentru 2016 au
fost puse în practică fără ni-
cio excepţie.

Proiectele pentru 2017
vizează o gamă largă de
activităţi. Iată doar câteva
dintre ele:
• „Gunoiul unora, comoara
altora”;
• Campanie – Reciclăm –
câştigăm;
• Campanie de strângere de
fonduri pentru Liceul de Mu-
zică Tudor Ciortea;
• Festival de film (în aer liber);
• Cursuri de inovare pentru
manageri;
• Expoziţie foto de Ziua Bio-
diversităţii;

• Traseu turistic „Traseul Ju-
nilor”;
• Excursii cu bicicletele în
zona metropolitană Braşov.

Iată şi câteva dintre
proiectele propuse pentru
perioada 2014 – 2023, care
vizează Braşovul:
1.Reparaţie capitală a gării
CFR din Braşov cu o valoare
estimată de 15 milioane  euro
2.Construirea unui drum de
acces pentru conectarea şose-
lelor de centură ale oraşului
Săcele cu platforma industria-
lă Roman Braşov, Braşov
Dârste şi zona comercială, cu

o valoare estimată de 8,3 mi-
lioane euro
3.Modernizarea drumurilor
interjudeţene, cu o valoare es-
timată de 15 milioane de euro
4.Realizarea terminalului de
transport intermodal de marfă
Feldioara cu o valoare esti-
mată de 19 milioane euro
5. Inel interior Braşov cu o valoare
estimată de 15 milioane euro
6.Pasaj pentru pietoni şi bici-
clişti peste linia de cale ferată
la Coresi cu o valoare estimată
de 5 milioane euro
7.Eliminarea celor mai peri-
culoase 4 „puncte negre” cu
risc de accidente – pietoni:

– Calea Bucureşti, la vest
de intersecţia cu Centura
Braşov
– Str. Mureşenilor/Str. Ci-
binului/Str. Ludwig van Be-
ethoven/Şirul Gheorghe
Dima
– Sensul giratoriu din inter-
secţia Bd. Gării/Bd. Victo-
riei, în apropierea gării
principale.
– Str. Zizinului/Bd. Saturn/
Bd. Alexandru Vlahuţă
Proiectul are o valoare esti-
mată de 2,64 de milioane euro.

8.Creşterea suprafeţelor şi a
spaţiilor verzi şi gestiunea co-
respunzătoare a celor existen-
te, inclusiv terase şi faţade
verzi, proiect cu o valoare es-
timată de 3 milioane euro
9.Studii privind evaluarea
vulnerabilităţii diferitelor eco-
sisteme şi specii la efectele
schimbărilor climatice, proiect
în valoare de 200.000 euro.

Există însă, şi proiecte care
urmează să fie analizate şi
puse în practică şi în alte lo-
calităţi din judeţul Braşov:
Bod, Budila, Codlea, Cristian,
Crizbav, Feldioara, Ghimbav,
Hălchiu, Hărman, Predeal,
Prejmer, Râşnov, Săcele, Sân-
petru, Tărlungeni, Vulcan şi
Zărneşti.

Dragoş David

Prim vicepreşedintele Partidului Naţional Liberal Braşov,
Dragoş David, a renunţat, la finele săptămânii trecute, la
funcţia pe care a deţinut-o în partid. David a precizat că,
prin demisie, vrea să dea un imbold şi celorlalţi colegi care
deţin funcţii de conducere în celelalte judeţe, dar şi în or-
ganizaţia centrală. David susţine că a venit momentul ca
PNL să se reformeze şi consideră că este nevoie de orga-
nizarea rapidă a alegerilor în interiorul formaţiunii politice. 

Mesaj pentru primarul Predealului,
Liviu Cocoş: Scriem cu respectarea tuturor
principiilor eticii profesionale şi nu închidem
nimănui telefonul în nas!

Anchetarea afacerilor derulate
de milionarul Ioan Neculaie
(foto) continuă la Parchetul de pe
lângă Tribunalul Braşov. Procurorii
au dispus, la data de 19 ianuarie
2017, punerea în mişcare a acţiunii
penale faţă de inculpat pentru să-
vârşirea infracţiunilor de delapi-
dare în formă continuată şi spălare
de bani, constând că, în perioada
mai 2016 – decembrie 2016,
 Neculaie, în calitate de manager
al unei societăţi comerciale, şi-a
însuşit în mod nejustificat din ca-
sieria firmei suma de 215.187,3
lei, iar o parte din această sumă
(73.692,3 lei) ar fi fost „spălată”
de către inculpat prin procurarea
de facturi fictive şi evidenţierea
acestora în contabilitate. 

Cauza a fost reunită cu cea în
care, prin ordonanţa din data de
18 martie 2016, s-a dispus luarea
măsurii controlului judiciar pe
cauţiune faţă de Neculaie, sub as-
pectul săvârşirii infracţiunilor de
evaziune fiscală, delapidare cu
consecinţe deosebit de grave,
spălare de bani, instigare la eva-
ziune fiscală, pe o durată de 60
de zile, de la data de 19.03.2016
până la data de 17.05.2016, şi
prelungită succesiv până la data
de 13 martie 2017.

Neculaie a scăpat 
de arestare

La data de 19 ianuarie 2017,
procurorii au sesizat judecătorul
de drepturi şi libertăţi din cadrul
Tribunalului Braşov cu privire la
înlocuirea măsurii controlului ju-
diciar pe cauţiune cu măsura ares-
tului preventiv, respectiv confis-
carea cauţiunii în cuantum de
22.300.000 de lei, instituită prin
ordonanţa procurorului. Procurorii
susţin că Neculaie şi-ar fi încălcat
obligaţia impusă prin controlul
judiciar sub cauţiune, în sensul că
a comunicat în mod direct cu doi
coinculpaţi. Judecătorul de drep-
turi şi libertăţi de la Tribunalul din
Braşov a respins cererea de înlo-
cuire a măsurii controlului judiciar
pe cauţiune cu cea a arestăii pre-

ventive, iar procurorii au
contestat hotărârea. Jude-
cătorul de drepturi şi libertăţi
de la Curtea de Apel, care a
analizat contestaţia procu-
rorilor, a respins-o. Astfel,
afaceristului Ioan Neculaie
rămâne sub control judiciar
pe cauţiune până pe 13 mar-
tie 2017. Contactat telefonic
pentru un punct de vedere,
Ioan Neculaie a refuzat să
comenteze situaţia atât în-

ainte de pronunţarea judecăto-
rului de la Curtea de Apel din Bra-
şov, cât şi după. „Apărarea a făcut
solicitări în probaţiune. Mai exact,
am solicitat administrarea probei
cu expertiza contabilă, dar şi ad-
ministrarea probei cu expertiza
tehnică. Solicitările sunt făcute de
câteva luni, dar până în acest mo-
ment, procurorul nu s-a pronun-
ţat.’’ – a explicat, pentru Bra-
şovTV.com, avocatul lui Ioan
Neculaie, Vladimir Ciolacu. 

Procurorii continuă cercetările
în cauză pentru lămurirea tuturor
împrejurărilor de fapt, dar şi în
vederea stabilirii răspunderii ju-
diciare. Prezumţia de nevinovăţie
fiinţează până când magistraţii
vor pronunţa sentinţa definitivă. 

Amelia Vulcu

GHINION: Milionarul Neculaie, control
judiciar pe cauţiune până pe 13 martie

David duce mai departe principiile liberalismului

Dragoş David a demisionat din conducerea PNL
Braşov! – „Trebuie să ne recâştigăm identitatea!”



Oboseala ochilor cauzată
de acestea a devenit cen-
trul atenţiei specialiştilor,
pe măsură ce tehnologia
ne invadează tot mai
mult viaţa.

Folosim telefoane inteli-
gente, tablete, laptopuri sau
televiziorul, indiferent dacă
suntem acasă, la serviciu sau
la şcoală. Pentru majoritatea
dintre noi, există rar zile în
care dispozitivele digitale să
nu aibă un rol important, şi
să nu facă parte din rutina
zilnică. 

Stoparea dependenţei de
electronice ţine de auto-dis-
ciplină, iar limitarea timpului
pe care copiii îl petrec în faţa
monitoarelor este o preocu-
pare ce ţine de sănătate.
Ochii copiilor şi ai adoles-
cenţilor sunt foarte sensibili,
şi dispozitivele digitale pot
cauza probleme începând de
la oboseala ochilor până la
probleme ale somnului. Co-
pii sunt cei mai expuşi obo-

selii ochilor, având ca şi sim-
ptome vedere înceţoşată, du-
rere de cap, ochi uscaţi sau
vedere dublă. 

Un alt pericol al monitoa-
relor este expunerea la lumina
albastră, emisă de computere,
telefoane inteligente sau ta-

blete. Energia
luminii albastre
poate penetra
ochii celor mici
şi poate cauza
afecţiuni retinie-
ne. Aceasta de-
oarece ochii
copiilor se dez-
voltă gradual, şi
nu pot filtra în
totalitate lumina
dăunătoare, spre
deosebire de
adulţi. 

Aceste infor-
maţii nu sunt
menite să vă
sperie ca şi pă-
rinte sau să vă
determine să in-
terziceţi electro-
nicele copiilor.
Există, totuşi,
câteva mijloace
prin care le pu-

teţi proteja ochii celor mai
mici din familie.  De exem-
plu, pentru copiii de vârstă
preşcolară, permiteţi utiliza-

rea computerului doar la sfâr-
şitul săptămânii şi folosiţi res-
tul de dispozitive doar ca
recompensă, şi pentru un
timp limitat. În cazul co-
piilor mai mari, le puteţi per-
mite accesul doar în anumite
perioade ale zilei, cum ar fi
după efectuarea temelor, sau
după masă, dar niciodată
 înainte de culcare, deoarece
expunerea la lumină albastră
îi impiedică să se odihnească
corespunzător. 

Trebuie să recunoaştem
faptul că tehnologia avansează
pe zi ce trece, şi că ne putem
lipsi foarte greu de ea. Majo-
ritatea copiilor surprind prin
dibăcia cu care utilizează
computerul, însă ei nu au ma-
turitatea necesară pentru a lua
decizii potrivite în privinţa
sănătăţii ochilor lor. Din mo-
ment ce majoritatea şcolilor
au început să utilizeze tehno-
logia în sala de clasă,  majo-
ritatea îşi petrec cel puţin
două ore zilnic în faţa com-
puterului la cursuri.

Este bine să discutaţi cu
copilul, şi să îi explicaţi im-
portanţa limitării utilizării
electronicelor, pentru binele
ochilor lor, că este bine să
facă pauze cel puţin o dată la
20 de minute şi să îşi impună
să clipească cât de des este
posibil, pentru a-şi menţine
ochii hidrataţi. De preferat
este să mergeţi la control re-
gulat la optometrist, pentru
a identifica din timp eventua-
le probleme. Întrebaţi specia-
listul de lentilele care pot
filtra lumina albastră, pentru
a proteja ochii celor mici de
potenţialul pericol al acestor
radiaţii.

SĂNĂTATE4
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Limitaţi timpul petrecut de copii
în faţa dispozitivelor digitale!

Foarte frumos spune Bre-
ne că ceea ce eşti este infinit
mai important decât ceea ce
ştii sau ce vrei să fii. Aşa că,
dacă ne amintim de valoarea
pe care o avem dintotdeauna
vom reuşi să trăim starea de
bucurie, fericire, împlinire
şi evoluţie.

Aşa că vă invit să conştien-
tizaţi valoarea de sine ca fiind

o realitate şi astfel nu ar mai
exista suferinţă.

Pentru asta am găsit câteva
metode pe care le-am aplicat
personal de ceva timp si mul-
te s-au schimbat în interiorul
şi realitatea mea. 

Vă recomand să vă luaţi
timp în următoarele 6 luni,
pentru a lucra asupra valorii
de sine. De aceea ca metodă
puteţi folosi tehnica afirma-
ţiilor în care să repetaţi de 21
de ori pe zi – pe concentrare –
următoarele 3 afirmaţii, le-
gate de conştientizarea şi  ac-
ceptarea valorii de sine:

1. Merit să fiu iubit(ă);
2. Sunt suficient de bun(ă)

ca să trăiesc o viaţă deplină;
3. Sunt parte importantă

din Univers.
O altă metodă pe care o pu-

teţi folosi este de a scrie pe
telefon, calculator, pe stikere
pe care le lipiţi pe birou, în

maşină, pe oglinda din baie,
la întrerupătorul de deschis
lumina, oriunde vă uitaţi de
mai multe ori pe zi astfel încât
să repetaţi mintal de foarte
multe ori pe zi aceste afirmaţii
care vă vor ajuta să acceptaţi
că sunteţi o entitate măreaţă.

În momentul în care creaţi
un gând stabil din aceste

afirmaţii, în creierul vostru
se vor realiza nişte conexiuni
neuronale care vor transmite
sistemului limbic (cel care
dă comenzile pentru secreţia
de neurotransmiţători, ne-
uromodulatori, hormoni)
această informaţie că sunteţi
buni şi meritaţi să trăiţi o
viaţă deplină.

Când reuşiţi să acceptaţi că
sunteţi valoare de Sine şi
aceasta este un drept înnăscut
în creierul vostru se manifestă
două fenomene unul la nivel
neurologic şi unul la nivel vi-
braţional.

La nivel neurologic, ac-
ceptarea amplifică receptorii
sinapselor astfel încât acestea

creează noi conexiuni
neuronale care este ga-
ranţia faptului că veţi
manifesta valoarea de
sine.

La nivel vibraţional,
acceptarea  schimbă
lungimea de undă a cre-
ierului pe o frecvenţă
superioară şi ajungi la
starea de prezenţă.

Fenomenele expuse
mai sus creează chimis-
mul creierului care ne
face să fim atenţi, mo-
tivaţi, lucizi(observa-

tori), bucuroşi, hotărâţi, etc.
Astfel în timp, deciziile şi

stările pe care le veţi avea
vor fi guvernate de aceste
credinţe noi implementate
prin disciplină şi lucrul con-
ştient cu mintea voastră şi
vor fi manifestate prin stările
de mai sus.

Aceste transformări de la
nivel conştient - mental până
la nivel subconştient – atitu-
dinal, va crea experienţele şi
situaţiile în care să trăieşti o
viaţă deplină, extraordinară,
remarcabilă şi să manifeşti
valoarea din sine în materia-
litate, adică în mediul încon-
jurător.

Spor la lucru cu voi şi
amintiţi-vă că sunteţi

valoare de Sine!
Cu drag, din cunoaştere şi
iubire pentru cunoaştere 

şi împlinire.

Valoarea unui om este un drept înnăscut
„Cine eşti este infinit mai important decât ceea ce ştii sau ceea ce vrei să fii.” (Brene Brown)

Niculina Gheorghiţă
Psiholog Clinician Principal, 
doctorand în Psihologia Dezvoltării,
Trainer şi Formator
www. holisterapi.ro
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Patru persoane au murit
anul trecut la Braşov în
urma unor accidente de
muncă, iar alţi 238 de an-
gajaţi au fost răniţi în timp
ce se aflau la serviciu. Cei
mai expuşi sunt muncitorii
necalificaţi, arată datele
oficiale ale Inspectoratului
Teritorial de Muncă Bra-
şov. În 2016 a crescut şi nu-
mărul braşovenilor care au
murit la locul de muncă din
motive medicale: atacuri
cerebrale sau infarcturi. 

Inspectorii teritoriali de
muncă din Braşov au avut o
activitate intensă în 2016. Re-
prezentanţii ITM au fost anul
trecut în peste 1.300 de con-
troale, la nu mai puţin de
1.291 de angajatori. Inspec-
torii au depistat şi 328 de per-
soane fără forme legale de
muncă, cu 24 mai multe com-
parativ cu 2015. Anul trecut,
la ITM Braşov, au fost înre-
gistrate 242 de persoane ră-
nite în accidente de muncă,

dintre care 4 angajaţi şi-au
pierdut viaţa la locul de mun-
că. Ocupaţia cel mai frecvent
întâlnită în rândul persoanelor
accidentate la serviciu este de
muncitor necalificat la asam-
blarea pieselor. Şi totuşi, de-
cese la locul de muncă au fost
mai multe! Iar lista bilanţului:
„Am înregistrat 21 de situaţii
de lucrători care au fost gă-

siţi decedaţi la locul de mun-
că din motive patologice, în
principal atacuri cerebrale
sau infarcturi”, a declarat
ins pectorul şef ITM Braşov
Adrian Reit. 

Dacă numărul firmelor de
pe raza judeţului Braşov a
crescut considerabil în ultimii
doi ani şi a ajuns la peste
35.000, numărul Inspectorilor

ITM Braşov a scăzut cu 30 de
procente. „La nivelul jude-
ţului Braşov, la această dată,
sunt aproximativ 35.000 de
firme, iar în cadrul comp de
SSM în 2000 erau 18 inspec-
tori, iar la această dată vreo
12”, a declarat Dorin Senche-
tru, inspector şef adjunct ITM
Braşov. 

Paula Păduraru

13 noi medicamente compensate
şi gratuite pentru asiguraţii din Ro-
mânia. Pe listă se regăsesc trata-
mente pentru pacienţii cu afecţiuni
oncologice, pneumologice, boli rare
şi chiar diabet zaharat. Guvernul a
decis că 13 noi denumiri comune in-
ternaţionale intră pe listele medi-
camentelor compensate şi gratuite
de care beneficiază asiguraţii, cu sau
fără contribuţie personală, în siste-
mul public de sănătate. Guvernul
precizează că noile medicamente
introduse în lista celor prescrise com-
pensat sau gratuit sunt molecule

inovative destinate în principal tra-
tamentului pacienţilor cu afecţiuni
oncologice, hematologice, pneu-
mologice, reumatologice, boli rare,
diabet zaharat. Unele dintre aceste
medicamente vor fi disponibile pen-
tru pacienţi în scurt timp, iar altele
imediat după alcătuirea protocoa-
lelor terapeutice de către comisiile
de specialitate abilitate, precizează
Executivul. Măsura se va aplica în-
cepând cu 1 martie şi a fost luată
după consultarea Colegiului Farma-
ciştilor din România. 

Andrei Constantin

Medicamente noi 
pe lista compensatelor

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
a decis! Al doilea om în stat, Călin
Popescu Tăriceanu, anchetat de DNA
Braşov, va fi judecat pentru mărturie
mincinoasă şi favorizarea făptuito-
rului. Magistraţii au respins contes-
taţia inculpatului împotriva deciziei
primei instanţe, care stabilise că ju-
decata poate să înceapă. 

Magistraţii Înaltei Curţi au decis,
în noiembrie 2016, începerea pro-
cesului pe fond în dosar, după ce au
respins cererile şi excepţiile formu-
late de Călin Popescu Tăriceanu,
 fiind constatată legalitatea rechizi-
toriului întocmit de DNA Braşov. Pro-
curorii anticorupţie îl acuză pe şeful
Senatului că a minţit atunci când a
fost audiat în dosarul retrocedării

Pădurii Snagov şi a Fermei Băneasa.
Prejudiciul este estimat la aproape
136 de milioane de euro. Călin Po-
pescu Tăriceanu a fost trimis în ju-
decată de DNA Braşov pe 7 iulie 2016
pentru săvârşirea infracţiunilor de
mărturie mincinoasă şi favorizarea
făptuitorului. În acelaşi dosar, Dorin
Marian, fost şef al Cancelariei pre-
mierului Tăriceanu, este acuzat de
mărturie mincinoasă, iar dosarul
este pe rol, la Tribunalul Braşov. La
Înalta Curte, în cazul lui Tăriceanu,
urmează să se stabilească primul
termen de judecată. 

Până la pronunţarea sentinţei de-
finitive, fiinţează prezumţia de ne-
vinovăţie în cazul tuturor inculpaţilor. 

Amelia Vulcu

Călin Popescu Tăriceanu,
anchetat de DNA Braşov,
va fi judecat pentru
mărturie mincinoasă şi
favorizarea făptuitorului

Există în continuare proprietari
de terenuri agricole din judeţul Bra-
şov care aşteaptă să îşi primească
titlurile de proprietate. Motivele
pentru care cei îndreptăţiţi nu au
intrat în posesia documentelor sunt
multiple. Pornind de la lipsa resur-
selor financiare pentru efectuarea
măsurătorilor, a lipsei planurilor
parcelare, până la neînţelegerile
dintre moştenitori. 

Există şi foarte multe situaţii în
care autorităţile locale nu au eliberat
documentaţiile necesare pentru ob-
ţinerea titlurilor de proprietate. 

Termenul pentru eliberarea tit-
lurilor de proprietate a fost prelungit
până la 1 ianuarie 2018. Prefectul
Braşovului cere însă autorităţilor lo-
cale din judeţ să urgenteze eliberarea
documentelor. 

P.P.

.com

Dispeceratul integrat al Ins -
pectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă şi Serviciul de
Ambulanţă Judeţean au pri-

mit 180.055 apeluri
în 2016. În medie,
492 apeluri pe zi.
„Este foarte impor-
tant ca apelanţii să
ofere toate datele
solicitate de dispe-
cerii 112, pentru a
ne forma o imagine
cât mai completă a
situaţiei de urgenţă

existente şi pentru a şti exact
ce echipaje să direcţionăm
pentru a interveni cât mai
eficient. Este important ca

apelanţii să ofere informaţii
cât mai precise şi să-şi păs-
treze calmul chiar dacă
membri ai familiei sunt grav
răniţi sau casa le este cuprin-
să de flăcări. Au fost situaţii
când apelanţii ţipau la tele-
fon, nu răspundeau la între-
bările dispecerilor şi, drept
urmare, dispecerii nu reu-
şeau să înţeleagă despre ce
este vorba. Dacă nu oferim
datele solicitate clar şi cât
mai precis, va fi nevoie de
întrebări suplimentare ceea

ce înseamnă secunde în plus,
iar în unele situaţii secundele
acelea fac diferenţa între via-
ţă şi moarte. Aşadar, apelaţi
responsabil numărul 112,
răspundeţi la întrebările dis-
pecerilor şi oferiţi informaţii
cât mai complete. În acest
fel puteţi să consideraţi că
v-aţi adus contribuţia la reu-
şita unei misiuni, la salvarea
unei vieţi”, a declarat purtă-
torul de cuvânt al ISU Braşov,
Ciprian Sfreja. 

Andrei Constantin

Cele 2 firme care se ocupă
de deszăpezire au scos în stra-
dă 31 de utilaje. Dacă în pri-
mele ore de ninsoare au fost
vizate străzile principale, joi
s-a acţionat şi în interiorul
cartierelor. Prioritare au fost
străzile principale, cele pe
care circulă mijloacele de
transport în comun. 

Pe tot parcursul celor 2 zile,
cât a nins la Braşov, a conti-
nuat activitatea de deszăpezire
pe străzile lăturalnice, în pa-
ralel cu asigurarea unei cir-

culaţii optime pe arterele de
prioritate I. Una dintre firme-
le care se ocupă de deszăpe-
zire la Braşov a utilizat
aproximativ 250 de tone de
material antiderapant, stocul
fiind de peste 1.200 de tone,
şi a mobilizat 23 de utilaje pe
străzile oraşului. Cea de-a
doua firmă a utilizat aproxi-
mativ 40 de tone de material
antiderapant şi mai avea în
stoc 390 de tone, şi a acţionat
cu 8 utilaje. 

Andrei Constantin

25 de braşoveni au
murit la locul de muncă
4 dintre ei au fost victimele unor accidente de muncă,
iar 21 au suferit atacuri cerebrale sau infarcturi

Prefectul, apel către
autorităţile locale din judeţ 

A fost eclipsă de lună în noaptea
de vineri (10 – 11 februarie)! Fe-
nomenul astronomic a fost vizibil
şi din România. A durat 4 ore şi ju-
mătate şi a început imediat după
miezul nopţii. 

A fost vorba despre o eclipsă de
Lună prin penumbră şi a putut fi
observată şi din România. Eclipsa
a fost vizibilă în întregime din Afri-
ca, Europa şi Oceanul Atlantic. Luna
nu a trecut prin umbra Pământului,

ci prin penumbră, întunecarea dis-
cului nu a fost foarte mare, dar s-a
putut observa o nuanţă gălbuie în
partea superioară a discului, în mo-
mentul maximului şi 30-40 de mi-
nute  înainte şi după. 

Dacă aţi ratat această eclipsă,
mai aveţi o şansă să urmăriţi feno-
menul anul acesta. Următoarea
eclipsă de Lună va fi parţială, se va
produce pe 7 august şi va fi vizibilă
şi din ţara noastră.        A.C.

Braşovenii au putut
admira prima eclipsă
de lună din acest an

290 de tone de material antiderapant pe străzile
Braşovului în cele 2 zile de ninsoare

Pompierii şi Ambulanţa Braşov – 180.055 apeluri în 2016
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Aeroportul Internaţional
Braşov – Ghimbav va deveni
funcţional până în anul 2020.
Aceasta este promi siunea
preşedintelui Consiliului Ju-
deţean Braşov, Adrian Veş-
tea. Liderul PNL spune că o
mare parte dintre investiţiile
la acest obiectiv se vor face
chiar în următoarele 12 luni.
În 2017, Consiliul Judeţean
Braşov a alocat 10 milioane
de euro pentru continuarea
lucrărilor. 

„Am început prin a face
proiectul tehnic pentru căile
de rulare, urmând ca ulte-
rior să avem şi constructorul
pentru acest proiect. Vedem
în perioada următoare ce
vom face. Vom lua credite,
vom găsi forme asociative,
în aşa fel încât proiectul cu
aeroportul să fie dus la bun
sfârşit”, a declarat preşedin-
tele Consiliului Judeţean
Braşov, Adrian Veştea. 

Marian Stoica

Anul acesta, municipalita-
tea din Săcele începe un am-
plu proiect de reabilitare şi
extindere a reţelelor de apă
potabilă din două zone im-
portante ale oraşului. 

Investiţia se va realiza prin
Programul Naţional de Dez-
voltare Locală şi se referă la
reabilitarea şi extinderea reţe-
lelor de alimentare cu apă pe
străzile: bd. Braşovului – tron-
son Morii-Canalului, Morii

(parţial), Bârsei, Godri Janos,
Cloşca (parţial), Vulturului
(parţial) şi Canalului (parţial).
În zona respectivă reţeaua de
apă are o vechime de cel puţin
30-40 de ani. Valoarea totală
a investiţiei este de 4.011.330
de lei, din care 3.868.498 lei
vor fi de la Bugetul de stat, iar
142.832 de lei de la Bugetul
local. Durata de realizare a in-
vestiţiei este de 24 de luni.                                 

A.C.

Bătălia pentru Cetăţuia
Braşovului continuă! Pen-
tru proprietatea ei se bat
Primăria Braşov şi socie-
tatea Aro. Municipalitatea
a primit o decizie favora-
bilă în acest sens de la Tri-
bunalul Braşov, la sfârşitul
anului trecut. Hotărârea
magistraţilor a fost ataca-
tă cu recurs. 

La decizia Tribunalului
Braşov din luna octombrie a
anului trecut, prin care Ceta-
tea revenea în proprietatea
statului român, au făcut apel
Ministerul Economiei, Co-
merţului şi Relaţiilor cu Me-
diul de Afaceri şi Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Ad-
ministraţiei Publice. 

Primăria, pregătită să
modernizeze Cetatea

„Odată ce acest monu-

ment va ajunge în proprie-
tatea municipalităţii sau a
statului, Primăria Braşov in-
tenţionează să reabiliteze Ce-
tatea. Trebuie să o includem
într-un circuit turistic şi să
o facem mult mai accesibilă
celor care doresc să o viziteze.
Ne gândim chiar să accesăm
fonduri europene pentru mo-
dernizarea acestui obiectiv
atât de important pentru pa-
trimoniul cultural local”, a
declarat Sorin Toarcea, pur-
tătorul de cuvânt al Primăriei
Braşov. Cetăţuia a fost cons -
truită în secolul al XV-lea.
Aceasta a fost un important
punct de apărare al Braşovu-
lui. Din secolul al 18-lea, până
în anul 1954, a fost folosită
ca închisoare. De aproape doi
ani este închisă publicului, iar
acum se află într-un stadiu
avansat de degradare. 

Marian Stoica

Continuă procesul pentru Cetăţuie

Virgil Popa
Primarul municipiului Săcele

Adrian Veştea
Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov

Bărbat din Braşov, răpit
pentru datorii, urcat într-o
maşină şi dus în Săcele

Inculpatul, un tânăr de 28 de ani,
s-a gândit să-i aplice o corecţie unui
bărbat care avea datorii. L-a urmărit
şi l-a lovit fără milă. „Inculpatul a
lovit-o pe persoana vătămată în
timp ce aceasta se afla pe stradă, a
imobilizat-o şi, cu forţa, a urcat-o
în autoturismul deţinut de către in-
culpat. Acesta din urmă a condus
maşina spre municipiul Săcele. Pro-
fitând de faptul că inculpatul a oprit
maşina la indicatorul «STOP», per-
soana vătămată a reuşit să coboare,
inculpatul a urmărit-o şi a continuat
agresiunile fizice. Se pare că totul a
pornit de la o datorie pe care partea

vătămată o are la mama inculpatu-
lui”, a explicat, în exclusivitate pentru
BraşovTV.com, prim procurorul Car-
mina Reit de la Parchetul Judecă-
toriei Braşov. 

Principalul suspect a fost prins
de poliţişti, iar procurorii l-au pre-
zentat unui judecător de drepturi şi
libertăţi cu propunere de arestare
preventivă. S-a emis mandat sub
acuzaţia de lipsire de libertate, dar
decizia a fost contestată. Până în
momentul în care judecătorii vor
pronunţa o hotărâre definitivă, in-
culpatul beneficiază de prezumţia
de nevinovăţie.                              A.V.

600 de şoferi din Braşov,
amendaţi pentru viteză

Calea Bucureşti, Şoseaua Cristia-
nului şi ocolitoarea Braşovului – tron-
sonul III sunt principalele artere pe
care poliţiştii, în ultima săptămână,
au pus ochii pe şoferi. Agenţii şi ofiţerii
au acţionat cu aparatele radar pentru
identificarea conducătorilor auto
care nu respectă viteza legală. Aproa-
pe 600 de şoferi au fost amendaţi
din cauză că au depăşit viteza legală.
În total, au fost aplicate aproape

1.300 de sancţiuni contravenţionale.
45 dintre amenzi au fost suportate
de pietonii care au traversat străzi
din Braşov, neregulamentar. Toto-
dată, s-au întocmit şi 39 de dosare
penale, dintre care 21 pentru infrac-
ţiuni la regimul circulaţiei. Poliţiştii
vor acţiona şi în zilele următoare, în
încercarea de a se evita producerea
unor evenimente nedorite. 

Amelia Vulcu

Restricţii de circulaţie 
în zona CET Braşov

Compania Naţională de Adminis-
trare a Infrastructurii Rutiere a anun-
ţat că traficul pe podul de pe strada
Timişul Sec a fost restricţionat pentru
maşinile care au un gabarit mai mare
de 3,5 tone. Decizia a fost luată după
ce o porţiune din trotuarul de pe

partea dreaptă a podului s-a pră-
buşit. În aceste condiţii, autorităţile
vă recomandă ruta DN 11 – varianta
de ocolire a Municipiului Braşov pe
tronsonul I şi sensul giratoriu de pe
DJ 103A de pe strada Zizinului. 

Andrei Constantin

Continuă investiţiile la Aeroport

Investiţii în reţeaua de apă potabilă de la Săcele
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Guvernul PSD va aloca fon-
durile necesare pentru mo-
dernizarea infrastructurii
rutiere din judeţul Braşov.
Anunţul a fost făcut de
 Ministrul Tineretului şi
Sportului, Marius Dunca. 

Preşedintele PSD Braşov a
prezentat proiectele de infras-
tructură rutieră care vor primi
finanţare de la Executiv, în
anul 2017. Dintre acestea,
doar două sunt însă, în stadiul
de execuţie. Pentru restul se
vor aloca fonduri privind stu-
dii de fezabilitate sau proiec-
tare. Printre altele, potrivit lui
Marius Dunca, Ministerul
Transporturilor va aloca anul
acesta bani de la bugetul de
stat pentru continuarea lu -
crărilor de modernizare la
DN73, Piteşti – Câmpulung
– Braşov, dar şi pentru va-
rianta de ocolire a Braşovului,
DN11 – DN 13, implicit fi-
nalizarea pasajului de la Sân-
petru.

Încep noi studii de fezabilitate
Tot în 2017, PSD susţine

că va termina studiile de fe-

zabilitate pentru autostrăzile
Comarnic – Braşov şi Sibiu –
Făgăraş. Vor fi începute şi stu-
diile de fezabilitate pentru mo-
dernizarea tronsonului de
drum dintre Braşov şi Făgăraş. 

Marius Dunca susţine că
Guvernul PSD va finaliza în
2017 şi procedura de licitaţie
pentru execuţia lucrărilor la
tronsonul Comarnic – Braşov,
lotul 1, dintre Comarnic şi
Predeal, dar şi lotul 2, sectorul

Predeal – Cristian. „Braşo-
venii trebuie să înţeleagă că
vom face tot ceea ce am pro-
mis în campania electorală.
Mă voi lupta să primim bani
de la bugetul de stat pentru
proiectele importante de in-
frastructură ale judeţului.
Vom încerca şi la rectificarea
bugetară să obţinem cât mai
mulţi bani pentru Braşov”,
a declarat preşedintele PSD
Braşov, Marius Dunca.

Florin Orţan: „Consiliul
Judeţean blochează investiţiile
la Spitalul Judeţean”

Şi medicul Florin Orţan,
senator PSD de Braşov, sus-
ţine că va face tot posibilul
să atragă de la bugetul de stat
fondurile necesare pentru
modernizarea sistemului me-
dical din Braşov. Potrivit
acestuia, prioritare vor fi
reabilitarea corpului B al
Spitalului Judeţean şi mo-
dernizarea Unităţii de Pri-
miri Urgenţe. „Sunt foarte
supărat pentru că, deocam-
dată, nu putem începe lu-
crările de modernizare la
Spitalul Judeţean. Asta
pentru că nu există autori-
zaţie de construcţie, din
cauza farmaciei ridicate
ilegal în curtea spitalului.
Abia s-a primit autorizaţia
de demolare a farmaciei
respective. Consiliul Jude-
ţean trebuie să se mişte mai
repede pentru a primi auto-
rizaţia respectivă. Am impre-
sia că se doreşte intenţionat
blocarea investiţiilor la Spi-
talul Judeţean. Sper să se
deblocheze cât mai repede

această situaţie, pentru a
putea moderniza corpul B.
Deoarece fiecare secundă
câştigată poate însemna o
viaţă salvată”, a menţionat
doctorul Florin Orţan. 

Senatorul PSD a vorbit şi
despre o nemulţumire pe
care o are încă din vremea
în care era consilier judeţean:
„În luna iunie a anului tre-
cut, am cerut conducerii
Consiliului Judeţean să-mi

pună la dispoziţie structura
de cheltuieli de capital a in-
stituţiei în ultimii cinci ani,
dar şi investiţiile în spitale.
Pentru că doream să văd cât
de aplecaţi au fost condu-
cătorii judeţului asupra pro-
blemelor din sănătate ale
comunităţii. Nu am primit
până în decembrie niciun
răspuns. Aşa se lucrează în
Consiliul Judeţean Braşov”.

Marian Stoica

Dunca: „Guvernul va investi în
infrastructura rutieră din Braşov”

Săcelenii l-au come-
morat pe profesorul Ge-
orge Moroianu, una din
personalităţile cele mai
importante ale oraşului.
La mormântul acestuia
de la Biserica „Adormirii
Maicii Domnului” din
Satulung – Săcele a avut

loc o slujbă de pomenire.
Principalii organizatori au
fost profesorii de la Liceul
Teoretic „George Moroia-
nu”, iar printre participanţi
s-au numărat reprezentanţi
ai Primăriei Municipiului
Săcele, ai Consiliului Lo-
cal Săcele, ai asociaţiilor
culturale Astra – Despăr-
ţământul „Fraţii Popeea”
şi „Izvorul” Săcele. 

Profesorul George Mo-
roianu a fost Rector al
Academiei de Înalte Stu-
dii Comerciale şi Indus-
triale de la Cluj, consul
la Londra, ataşat comer-
cial în Austria, Germa-

nia, Italia, Elveţia, Rusia.
A avut un rol important
în Unirea de la 1918, fi-
ind consilier tehnic prin-
cipal al delegaţiei române
la Conferinţa de pace de
la Paris. Născut în Satu-
lung, a urmat studiile de
comerţ la Anvers şi pe
cele de ştiinţe politice la
Paris. A publicat nume-
roase cărţi şi lucrări şti-
inţifice: „Legea agrară de
la 1864 şi statutul ţăranu-
lui în România”, „Legă-
turile noastre cu Anglia”,
„Din ţinutul  Săcelelor”,
„Chipuri din Săcele”. 

A.C.

Marius Dunca
Ministrul Tineretului şi Sportului

Florin Orţan
Senator PSD de Braşov

Pe 25 februarie se dă star-
tul la comerţul cu mărţişoare
în Braşov. Începând cu aceas-
tă dată, în tot oraşul vor fi
amplasate 90 de tarabe, de
unde veţi putea achiziţiona
mărţişoare şi mici
obiecte decorati-
ve de sezon.
Cele mai multe
tonete  vor  fi
amplasate  în
zona prome-
nadei din Par-
cul Titulescu,
60 la număr. 

Ta rabele
sunt puse la
dispoziţ ie
de Regia
Pădurilor
K r o n -
s t a d t .
Z o n e
special
a m e -
najate
s u n t
p r e -
v ă -
zute  şi
în  Noua,  Bartolo-
meu, Triaj, dar şi în centrul

 oraşului. Tariful pentru ocu-
parea domeniului public este
cuprins între 2,4 şi 6 lei pe
metrul pătrat pe zi. 

Mărţişoare de vânzare o să
găsiţi şi în  toate  pieţele  pu-
blice din municipiu. B M.S.

Unde veţi găsi mărţişoare
de vânzare, în Braşov

Profesorul George Moroianu,
comemorat la Săcele



GARSONIERE
⚫ Vând garsonieră confort 1,
cartierul Tractorul vis-a-vis de
LIDL, separare de gaz şi apă, do-
tată cu centrală termică proprie,
gresie, faianţă, parchet clasic, se-
midecomandată, etaj 9, preţ
26.000 euro. Tel: 0747.771.523 

APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând sau schimb apartament
2 camere pentru o garsonieră +
o diferenţă la persoane fizice.
Telefon: 0727.397.937
⚫ Vând apartament cu 2 camere
Tractorul zona Mall Coresi, în
bloc construcţie nouă, decoman-
dat, confort 1, cu toate dotările
moderne gresie, faianţă, parchet,
geam termopan, centrală termi-
că proprie, preţ 35.000 euro.
Tel: 0747.771.523 
⚫ 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 termo-
pan, izolaţie termică, toate insta-

laţiile electrice şi sanitare schim-
bate, situat la parter la nivelul so-
lului – demisol, preţ 44.800 euro
negociabil. Tel: 0723.985.424

APARTAMENTE 3 CAMERE
⚫ OFERTĂ!!! Vând apartament
3 camere confort 1, cartierul Scrii-
torilor, decomandat, spaţios cu 2
băi, situate la parter înalt, foarte
călduros, dispune de spaţii anexe
cămară, debara, are separare de
gaz şi apă, blocul este izolat termic,
necesită îmbunătăţiri, preţ 51.500
euro negociabil. Tel: 0731.833.260
⚫ Vând apartament în casă zona
Blumăna str. Nicopole, situat la
parter cu încă doi vecini în curte,
dispune de pod şi boxă de beci.
Apartamentul are o structură
semi-decomandată, suprafaţă 75
mp, dispune de 3 camere, baie,
bucătărie, hol, 2 debarale, are
toate separările de utilităţi, ne-
cesită îmbunătăţiri, preţ 48.000
euro. Telefon: 0731.833.260

APARTAMENTE 4 CAMERE
⚫ Vând apartament 4 camere
zona Vlahuţă apropiere de ITC,

etaj 3, structură semidecoman-
dată, cu 2 băi, 2 holuri, vedere
pe 3 părţi, însorit, călduros, are
toate îmbunătăţirile gresie, fa-
ianţă, parchet, centrală termică,
uşă metalică la intrare, dispune
de boxă şi loc de parcare, preţ
59.500 euro. Tel: 0723.985.424

CASE
⚫ Vând casă 3 camere, bucătă-
rie, baie, cămară, pod, beci, te-
rasă, singur în curte, str. Sitei,
75.000 euro. Tel: 0749.881764
⚫ 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 încălzire
cu centrală pe lemne, curent, apă,
fosă septică. Construcţia este pe
grinzi de lemn, (nu este OSB
cum se practică), foarte căldu-
roasă, iar zona este liniştită. Preţ
48.500 euro negociabil. POSI-
BILITATE DE RATE. Telefon:
0747.771.523

⚫ Vând vilă cochetă, la cheie,
D+P+M, zona Dârste intrare în
Săcele, construcţie 2009, com-
pusă din 3 camere, bucătărie şi
2 băi, având suprafaţă locuibilă
de 110 mp. Construcţia este din
BCA, foarte călduros şi are izo-
laţie exterioară cu polistiren. De-
misolul are amenajată o cameră
pentru sport şi o baie care este
în curs de amenajare. Este un că-
min foarte primitor, şi dispune
de toate dotările moderne, se vin-
de complet mobilată cu un gust
deosebit şi utilată, dispune şi de
alarmă şi de interfon, are o terasă
amenajată cu grătar şi loc de luat
masa, iar în curte se pot parca 2
maşini. Preţ 65.000 euro nego-
ciabil. Posibilitate RATE. Relaţii
la telefon: 0723.985.424
⚫ OFERTĂ!!! Vând casă singur
în curte Astra zona Traian cu
2 camere, baie, bucătărie, antreu,

pod mansardabil, parţial amena-
jată, cu geamuri termopan, uşi
interioare noi, gresie, faianţă, cur-
te mică în faţa casei, acces auto.
Casa mai necesită amenajări şi
are proiect pentru mansardare,
preţ 53.000 euro uşor negociabil.
Telefon: 0747.771.523

TERENURI
⚫ Vând terenuri pentru case, cer-
tificat de urbanism şi 2 grădini
în Braşov, Calea Feldioarei vis-
a-vis de Oligopol. Telefon:
0747.087.641

telefon: 0368.005.829
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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

13-19 februarie 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:
D Str. Gării, nr. 32

intersecţia cu
Hărmanului

D Str. Dacia, nr. 69
D Str. Privighetorii

D Str. Gospodarilor
D Str. Barbu

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

Sediul BraşovTV:
D 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

PARC INDUSTRIAL
CARFIL

oferă spre închiriere
spaţii pentru activităţi de producţie, industriale,

sediu de firmă sau reprezentanţe comerciale 
la cele mai avantajoase preţuri

Relaţii suplimentare la telefon: 0268.333.674
strada Zizinului, nr. 119
cipbrasov.ro



⚫ Salon de infrumuseţare anga-
jează coafeză/hairstilist (bărbat
sau femeie) şi cosmeticiană cu
experienţă. Salariu atractiv! Tel:
0771.517.850
⚫ 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,
reparaţii, izolaţie case, parchet,
faianţă, gresie, glet, electrice, sa-
nitare. 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
⚫ La  ATELIERUL DE  REPA-
RAŢII  reparăm TOT ce se bagă
în priză, prestăm servicii de diag-
nosticare şi reparaţii ale echipa-
mentelor de tip electrocasnic
(FRIGIDERE, MAŞINI DE
SPĂLAT, cuptoare microunde,
aspiratoare, etc), pentru persone
fizice şi societăţi comerciale. Te-
lefon: 0268.708.946, mobil:
0758.107.102.  Ne găsiţi pe Str.
Aurel Vlaicu nr. 4 (colţ cu Bd.
Griviţei) în curte cu magazinul
„Bazar”.

⚫ Vând piese şi cauciucuri pen-
tru DACIA şi OLTCIT, redresor
auto 12-24 V, cărucior pentru
persoane cu handicap, circular
tăiat lemne şi fier, menghină,
chiuvete inox baie şi bucătărie,
geamantan cu role şi cifru. Tel:
0732.269.257

⚫ Execut curăţenie case, apar-
tamente, scări de bloc, caut agen-
te de curăţenie: fete şi femei
serioase, dar şi meseriaşi în con-
strucţii. Telefon: 0735.768.064

⚫ Domn, 52 de ani, divorţat,
inginer, 1,84 m, 84 kg, caut
doamnă 36-50 ani, din Brașov
sau împrejurimi. Telefon:
0752.831.457
⚫ Domn 58 ani, fără obligaţii,
caut o doamnă pentru căsătorie.
Telefon: 0732.269.257

⚫ La Magazinul BAZAR
continuă sezonul REDUCE -
RILOR!! Maşini de spălat,
combine frigorifice, uscătoare
rufe, frigidere second hand im-
port Germania, găseşti acum
cu REDUCERE până la 20%
la magazinul BAZAR de pe
str. Aurel Vlaicu nr. 4, Bra-
şov  (intersecţia cu Griviţei,
lângă  Synevo). VĂ AŞTEP-
TĂM cu o diversitate mare
de produse!!!
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Angajări Servicii

BRIDGE GUARD GROUP

Relaţii suplimentare se pot
obţine la: 0268.328.662

K AGENŢI DE PAZĂ 
K AGENŢI DE INTERVENŢIE

în condiţiile legii 333/2003
K 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:

Societatea Meding SRL
angajează specialişti pentru

următoarele posturi:

Se oferă: maşină de serviciu şi pachet salarial atractiv
(salariu de bază + comision + bonuri de masă).

• specialist (inginer/ tehnician) pentru întreţinere
echipamente de printare / copiatoare

• specialist (inginer/ tehnician) pentru execuţie şi întreţinere
sisteme de securitate (alarmare şi supraveghere)

• consultant de vânzări (calculatoare, echipamente
periferice, sisteme fiscale şi sisteme de securitate).

Trimite CV-ul pe adresa adrian.maxim@meding.ro sau adu-l
la sediul companiei noastre, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 6, ap. 2.

Telefon & fax: 0268.411.912

ANGAJĂM
muncitor necalificat (calificat),

posesor permis de conducere
cat. B, în domeniul

tâmplăriei din
aluminiu, pereţi

cortină şi
faţade ventilate

Telefon: 0755.044.315
office@companiasigma.ro

Diverse

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

CursuriElectrocasnice

Matrimoniale
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O zecime de secundă le-
a despărţit pe braşoven-
ce de trofeu. „Olimpicele”
au făcut un meci foarte
bun în finala de la Sfântu
Gheor ghe însă  au fost în-
vinse la limită cu scorul
de 64-63 (15-19, 13-20,
22-14, 14-10) de formaţia
CSM Târgovişte. Pesovic
şi compania au fost ex-
trem de aproape de o
performanţă extraordi-
nară însă au avut ghinion
pe final. Pentru suporterii
braşoveni, adevăratele
câştigătoare ale Cupei
României sunt însă fetele
de la Olimpia! 

Repriză senzaţională 
Cu Webb şi Pesovic extrem

de precise şi cu Higgins im-
perială sub panou, trupa con-
dusă de Dan Calancea,
Miruna Crasnic şi Nenad Ma-
rinkovic a încheiat primele
zece minute de joc în avantaj

de patru puncte, scor
19-15. Gluma s-a în-
groşat pentru Târgoviş-
te în sfertul secund,
atunci când la rampă a
ieşit puştoaica Ioana
Ghizilă. Conducătorul
de joc al braşovence-
lor, în vârstă de doar
19 ani, a înscris două
triple şi Olimpia a câş-
tigat sfertul al doilea cu
scorul de 20-13. 

Târgovişte a revenit 
în partea secundă

După pauză lucru-
rile nu au mai funcţio-
nat la fel de bine pentru
Olimpia. În atac doar Webb
şi Pesovic au mai marcat iar
în apărare braşovencele nu au
mai fost la fel de exacte. În
aceste condiţii formaţia din
Târgovişte s-a apropiat ame-
ninţător la doar trei puncte
diferenţă, scor 53-50.  În star-
tul ultimului sfert Târgovişte

a reuşit să treacă
în avantaj, scor
57-56. Dincă şi
Poole au marcat
d e  l a  m a r e
 distanţă ,  dar
 răspunsul a ve-
nit prompt de la
Ghizilă care a
marcat din nou
două triple şi
Braşovul avea
un punct pe ta-
belă când mai
erau 15 secunde
de jucat, scor
63-62. 

Final de infarct
Poole a mar-

cat  când mai
erau 2 secunde
şi jumătate ră-
mase din timpul

regulamentar şi scorul a de-
venit 64-63 pentru Târgoviş-
te. Calancea a cerut time-out,
a indicat schema şi „olimpi-
cele” au încercat să pună
mâna pe trofeul pe care îl
meritau. Pesovic a aruncat,
mingea a sărit din inel dar
Kristina Higgins a împins-o
în coş. Arbitrii au validat reu-
şita şi fiesta braşoveană a în-
ceput pe parchet. Unul dintre
oficiali a dorit să vadă proba
video şi după ce a urmărit fil-
marea a anulat reuşita lui
Higgins, care a trimis mingea
în coş cu o zecime de secun-
dă după expirarea timpului
regulamentar. Astfel Târgo-
vişte s-a impus cu scorul de
64-63 (15-19, 13-20, 22-14,
14-10) şi a câştigat Cupa Ro-
mâniei. Pentru Olimpia CSU
Braşov au înscris Webb 22
puncte, Pesovic 17, Ghizilă
12, Higgins 6, Ardelan 4 şi
Crăciun 2.

„A câştigat echipa 
mai norocoasă”  

„A fost o finală frumoa-
să, din păcate câştigată nu
de echipa care a meritat, ci
de formaţia mai norocoasă.

Sunt mulţumit de ceea ce au
realizat fetele în Cupa Ro-
mâniei şi chiar dacă am
pierdut finala ele merită
toate felicitările. Am fost la
o fracţiune de secundă de
acest trofeu. Lipsa de expe-
rienţă şi-a spus cuvântul. Nu
am avut soluţii pe bancă să
odihnesc jucătoarele şi asta
a contat enorm. Până la
urmă, echipa mai norocoasă
s-a impus. Ioana Ghizilă a
făcut un meci senzaţional,
pur şi simplu lipsa de expe-
rienţă a ei şi-a spus cuvântul
la acea fază în care trebuia
să mai facă un fault, cum
am cerut. Acesta este bas-
chetul şi de aceea este atât
de frumos şi spectaculos.
Vreau să îmi exprim regre-
tul că am certat-o la final
pe Ioana Ghizilă, pentru că
nu a mai făcut faultul de
care aveam nevoie pe acel
ultim atac al adversarelor.
Îmi pare rău că m-am des-
cărcat. Mergem îna inte, re-
venim în campionat şi sunt
convins că după această fi-
nală echipa noastră va fi
mult mai unită”, a declarat
antrenorul Dan Calancea. 

Au avut o mână pe trofeu
Olimpia CSU Braşov a pierdut dramatic Cupa României
la baschet feminin

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

S-au terminat jocurile din se-
zonul regulat al Ligii Mol. McDo-
nald şi compania au încheiat pe
poziţia a cincea a clasamentului
cu 68 de puncte, la o lungime dis-
tanţă de ocupanta locului patru,
Debrecen. 

Corona Wolves Braşov s-a cali-
ficat în play-off şi în sferturi va
juca împotriva formaţiei Debrecen.
Calificarea în semifinale se va de-

cide după sistemul cel mai bun
din şapte partide. Primele meciuri
vor avea loc pe 14 şi 15 februarie
în Ungaria, pentru ca la finalul
săptămânii „lupii” să joace două
meciuri pe propriul teren. 

Iată programul complet al sfer-
turilor de finală: Miskolc – Ferenc -
varos, MAC Budapesta – Fehervar
Titanok, UTE – Dunaujvaros şi De-
brecen – Corona Wolves Braşov.  

Campionul mondial la lupte
greco-romane, Valeriu Bularca,
s-a stins din viaţă. Bularca, născut
la 14 februarie 1931 la Întorsura
Buzăului, s-a apucat de lupte în
anul 1947 la clubul „Steagul Roşu”
din Braşov sub conducerea lui Ion
Mureşan. Mai târziu s-a transferat
la Dinamo Braşov. El s-a alăturat
lotului naţional în 1953, iar în 1961

a devenit primul luptător român
care a cucerit un titlu mondial la
Campionatul Mondial de la Yoko-
hama, din Japonia. Pentru această
realizare a fost numit Maestru
Emerit al Sportului. Trei ani mai
târziu a fost vicecampion olimpic
la Tokyo, titlul olimpic fiind cucerit
de turcul Kazım Ayvaz. Dumnezeu
să-l odihnească în pace.

Doliu în sportul românesc

Schiorul român Ioan Achiriloaie
a încheiat proba de Super G din
cadrul Campionatelor Mondiale
de schi alpin de la St. Moritz din
Elveţia. Schiorul braşovean, legi-
timat la Corona, a terminat com-
petiţia pe poziţia a 42-a, la 6.21
în spatele învingătorului surpriză,
canadianul de 35 de ani Erik Guay.

Podiumul a fost completat de Kje-
til Jansrud din Norvegia şi de Ma-
nuel Osborne-Paradis din Canada. 

„John” Achiriloaie a încheiat
proba pe 42 din 51 de concurenţi
care au reuşit să treacă linia de
sosire.  Nu mai puţin de 21 de
sportivi au fost nevoiţi să aban-
doneze. 

Achiriloaie, pe 42 la Mondiale

După decizia de amânare în ca-
zul falimentului clubului stegar,
oficialii braşoveni se pot concentra
pe returul campionatului. Tehni-
cianul Cornel Ţălnar îşi doreşte cu
insistenţă jucători la echipă, iar
conducerea clubului caută soluţii
de finanţare. Se pare că salvarea
vine tot de la Gigi Becali, care va

mai trimite o tranşă de bani din
transferul lui Chipciu la Anderlecht,
în conturile clubului stegar. În aces-
te condiţii Ţălnar îşi doreşte să-i
legitimeze la FC Braşov pe fundaşii
centrali Ichim şi Mamele, pe mij-
locaşul senegalez Ousmane N’Doye
şi pe atacanţii Romeo Surdu şi Ma-
rian Constantinescu. 

Vor să întărească echipa

Una dintre cele mai bune jucă-
toare de handbal din România, goal-
keeper-ul Coronei şi al naţionalei,
Denisa Dedu este în ultimele luni
de contract cu gruparea braşoveană.
Dedu este curtată de mai multe clu-
buri din Europa. Ultima echipă care
o doreşte pe Denisa este formaţia
maghiară Siofok, care îşi doreşte să
construiască o echipă puternică pen-
tru sezonul viitor. Denisa are o ofertă

şi de la Corona pentru ca ea să con-
tinue la Braşov. Se pare însă că De-
nisa îşi doreşte să încerce o
experienţă în străinătate şi săptă-
mâna aceasta maghiarii vor anunţa
transferul goalkeeperului braşovean.
Conducerea Coronei a reuşit să o
convingă pe Mari Neagu să semneze
prelungirea. Ea va mai juca sub Tâm-
pa cel puţin încă doi ani. Neagu evo-
luează la Braşov de şase sezoane.

Dedu are ofertă din Ungaria

Echipa de volei feminin Transil-
vania „Wild Cats” Braşov a jucat
ultimul meci din sezonul regulat
al diviziei A2, seria est, pe propriul
teren în compania formaţiei Mo-

mentos Constanţa. Braşovencele
nu au avut emoţii în jocul pe care
l-au câştigat fără probleme cu sco-
rul de 3-0. Cu Miclăuş şi Haba în
mare formă „pisicile sălbatice” au
dominat jocul de la un capăt la ce-
lălalt şi nu le-au dat nicio şansă
constănţencelor. 

Transilvania „Wild Cats” Braşov
a încheiat sezonul regulat pe po-
ziţia secundă a clasamentului şi
s-a calificat pentru etapa a doua a
play-off-ului.   

.com

Celta Braşov este una din-
tre cele mai puternice echipe
din liga a doua de futsal. După
calificarea în sferturile de fi-
nală ale Cupei României, bă-
ieţii pregătiţi de Radu Burciu
s-au întors la meciurile din
campionat. În prima rundă a
returului, gruparea braşovea-
nă s-a deplasat la Sighişoara
pentru jocul cu Pro Tineret. 

A fost un meci echilibrat,
pe care Călugăreanu şi com-
pania l-au câştigat cu scorul
de 6-4 (2-2). Paul Isac a mar-
cat o triplă, Călugăreanu şi-a

trecut în cont două reuşite, iar
Puşcaşu a înscris un gol. În
urma acestui rezultat, Celta
Braşov ocupă prima poziţie a
clasamentului ligii a doua cu
24 de puncte, la trei lungimi
distanţă de Imperial Wet
Miercurea Ciuc şi Futsal
Ceahlăul Piatra Neamţ, for-
maţii care au însă un meci mai
puţin disputat. Următorul meci
pentru formaţia braşoveană va
avea loc vineri, 17 februarie,
la Sala Sporturilor „Dumitru
Popescu Colibaşi” contra echi-
pei AS Inter Gheorghieni. 

În marş, spre promovare
FC Braşov a învins forma-

ţia ASF Zărneşti, scor 3-1,
în al doilea amical al iernii.
Partida s-a disputat pe sta-
dionul Celuloza din Zărneşti,
terenul fiind acoperit de un
strat de zăpadă care i-a în-
trebuinţat serios pe fotbaliştii
celor două formaţii. Golurile
„stegarilor” au fost reuşite de
Poverlovici, Grigorie plus un
autogol al zărneştenilor. 

„Am avut parte de un an-
trenament reuşit mai ales
din punct de vedere fizic,
zăpada contribuind din plin

la acest lucru. Ne vom con-
tinua seria de jocuri ami-
cale şi între timp aşteptăm
la echipă, săptămâna vii-
toare, trei jucători cu care
să completăm lotul şi care
să ne fie de un real ajutor
în îndeplinirea obiectivu-
lui”, a spus la final antreno-
rul Cornel Ţălnar. 

Marţi, FC Braşov va în-
tâlni pe SC Popeşti Leor-
deni, joi pe AFC Hărman şi
sâmbătă pe Unirea Slobozia,
toate jocurile urmând a se
disputa la Tărlungeni.

A doua victorie a stegarilor

Corona Wolves vs. Debrecen

„Wild Cats” au câştigat la pas
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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

Distracţie şi sănătate prin
mişcare. Un stil de viaţă să-
nătos, dar şi multă organizare
şi spirit de responsabilitate.
Asta încearcă să promoveze
administratorii unei săli de
box de la ieşirea din Braşov,
către Stupini. În fiecare sea-
ră, zeci de braşoveni, fie că
fac sport de performanţă sau
nu, merg să facă mişcare
acolo. 

La sală i-am găsit pe Tu-
dor şi Ariana. Au 7, respec-
tiv 5 ani. Pentru câteva ore

au renunţat la jocuri. Au în-
văţat primele mişcări pe rin-
gul de box. 

„Îmi place să mă bat. Dau
cu pumnul în aer sau în sa-
cul de box. Îmi place mult la
sală şi o să mai vin, cu sigu-
ranţă”, ne-a spus Tudor.

Boxul ca stil de viaţă
Tot la această sală se pre-

găteşte şi Alex. Are 24 de ani,
face sport de performanţă şi
vrea să ducă numele Braşo-
vului în toată lumea. A câş-

tigat, deja, toate meciurile
susţinute la profesionişti. 

„Având în vedere că viaţa
este destul de grea,
am ales acest sport
care sunt convins
că-mi va fi de folos
pe viitor. De când
eram foarte mic mi-
a plăcut boxul”, sus-
ţine Alex. Acest tip
de mişcare este po-
trivit şi pentru cei
care petrec ore în-
tregi pe un scaun de
birou. 

„Eu am făcut tenis de per-
formanţă mult timp. Dar de
ceva vreme vin la box. Este
un sport complex, este foarte
solicitant şi mă relaxează
după o zi grea de muncă la
birou. Vin la sală de 2-3 ori
pe săptămână”, ne spune şi
Cristian, om de afaceri. 

Dacă materialul nostru v-a
convins şi vă doriţi să adoptaţi
un stil de viaţă sănătos, cea
mai bună soluţie este să prac-
ticaţi un sport, care vă dez-
voltă atât trupul, cât şi mintea. 

Marian Stoica

Berbec
(21.03 – 19.04) 
Iubire. Trebuie să recunoaşteţi că v-aţi
ales cel mai nepotrivit partener, fie că
este vorba de cel de acasă, fie că este
vorba de cel de la serviciu.
Sănătate. Veţi avea unele surprize
neplăcute în ceea ce priveşte starea de
sănătate.
Bani. Ţinând cont că de dv. depind
financiar multe persoane, trebuie să fiţi
mai atent.
Taur (20.04 – 20.05)
Iubire. Nu luaţi în seamă bârfele celor
din anturaj şi bine faceţi, este normal să
fiţi invidiat pentru iubirea de care vă
bucuraţi.
Sănătate. Pentru foarte mulţi nativi,
dureri şi varice supărătoare. Nu sunt
excluse nici migrenele.
Bani. Sunteţi înşelat la bani de o rudă
sau de un prieten vechi.
Gemeni (21.05 – 21.06)
Iubire. Excelaţi prin reţineri majore şi exa-
gerări restrictive când este vorba să vă măr-
turisiţi sentimentele reale persoanei iubite.
Sănătate. Sănătatea dv. e înfloritoare,
dar aveţi prea mult curaj şi vă avântaţi
în noi şi noi activităţi.
Bani. Progresaţi vizibil şi obţineţi succesele
financiare la care alţi nativi doar visează.
Rac (22.06 – 22.07)
Iubire. Nu ştiţi cum aţi putea să refuzaţi
solicitările amoroase pe care vi le adresează
persoana iubită!
Sănătate. Starea de sănătate se păstrează
excelentă, mai ales dacă nu faceţi greşeala
să renunţaţi la dietă.
Bani. Se pare că aveţi încredere în viitor
şi în posibilităţile financiare personale ori
ale partenerilor.
Leu (23.07 – 22.08)
Iubire. Simţiţi nevoia să fiţi în siguranţă, să
nu mai fiţi „atacat” clipă de clipă de rudele
persoanei iubite sau de foştii amorezi.
Sănătate. Optimismul vă ajută să depăşiţi
orice fel de supărări, inclusiv cele care
ţin de sănătate.
Bani. Sunteţi atras de rezultatele pecuniare
şi nu vă pasă dacă sunteţi considerat avar.
Fecioară (23.08 – 22.09)
Iubire. Găsiţi cele mai bune sintagme
pentru a vă exprima sentimentele şi re-
cuceriţi persoana iubită.

Sănătate. Sensibilitatea dv. atinge cele
mai înalte cote şi se manifestă prin
migrene extrem de dureroase.
Bani. Faceţi asocieri foarte originale
şi speculaţii care vă conduc pe o cale

greşită.
Balanţă (23.09 – 23.10)
Iubire. Sunteţi luat prin surprindere de
vizita unor rude prin alianţă şi aveţi
senzaţia că sunteţi supus unui control.
Sănătate. Posibile mici accidente la
mâini, dacă exageraţi cu gătitul.
Bani. Faceţi cheltuieli mult prea multe,
care vă vor produce mari încurcături
financiare.
Scorpion (24.10 – 22.11)
Iubire. Reacţionaţi într-un mod neaşteptat,
încercând să vă schimbaţi planurile de vii-
tor, fără să implicaţi persoana iubită.
Sănătate. Problemele stomacale se pot
croniciza, dacă renunţaţi la regimul in-
dicat de medic.
Bani. Îi răsplătiţi pe cei ce v-au ajutat să
vă regăsiţi calmul şi să scăpaţi de sărăcie.
Săgetător (23.11 – 21.12)
Iubire. Vi se cer continuu amănunte din
viaţa intimă, vi se pun întrebări jenante
şi sunteţi „popularizat” de prieteni.
Sănătate. Aveţi nevoie de mai multă odih-
nă, aşa că ar fi bine să apelaţi la ajutor
din partea familiei.
Bani. Sunteţi lipsit total de realism, deci
nu vă puteţi adapta la noile situaţii fi-
nanciare, care se succed cu rapiditate.
Capricorn (22.12 – 20.01)
Iubire. Apar complicaţii sentimentale,
deoarece intenţionaţi să rupeţi o relaţie
amoroasă care a început să vă agaseze.
Sănătate. Probleme vor avea în mod de-
osebit cardiacii care nu respectă medicaţia
sau uită să mai treacă pe la cardiolog.
Bani. Aproape fără voie, trebuie să fiţi de
acord cu o promovare de ordin financiar
a tuturor celor cu care colaboraţi.
Vărsător (21.01 -19.02)
Iubire. Este necesar să nu mai acţionaţi
în niciun domeniu, fără acordul persoanei
iubite.
Sănătate. Sunteţi luat prin surprindere de
o febră însoţită de greaţă. Posibile alergii.
Bani. Vă hotărâţi să puneţi în practică o
strategie financiară originală, încurajat
de succesul cuiva drag.
Peşti (20.02 – 20.03)
Iubire. Aveţi tabieturile dv. care vă dau im-
presia unei false stabilităţi în iubire (în rea-
litate, vă apropiaţi astfel de separare).
Sănătate. Puţină linişte şi un strop de
relaxare este tot ceea ce vă doriţi.
Bani. Cei dragi au iar pretenţii financiare
din ce în ce mai mari, iar dv. deja sunteţi
cuprins de panică!

ZODIAC Sport pentru o societate
sănătoasă

În săptămâna iubirii, vă arătăm cum pu-
teţi să vă impresionaţi jumătatea cu ajutorul
unei reţete deosebite. 

Vom prepara felul de bază
de la meniul de Ziua Îndrăgos-
tiţilor. Vom avea muşchi de
vită şi piept de raţă. Pentru
această reţetă, trebuie să pre-
gătiţi următoarele ingrediente:
morcovi, brocoli, conopidă, un
piure din cartofi, 200 de grame
de unt şi vedetele farfuriei: o
bucată proaspătă de muşchi
din vită şi alta de piept de raţă.
Să ne apucăm de treabă! 

Legumele se curăţă şi se pun
întregi la fiert. Supa se dă în
clocot, după care se lasă să se

odihnească, iar când
ajunge la 85 de grade
se lasă acolo.  Cât
timp stă la aburi
muşchiuleţul de
vită, ne ocupăm
de pieptul  de
raţă. După ce aţi
caramelizat piep-
tul de raţă, îl ase-
zonaţi  cu sare şi
piper şi îl puneţi la
cuptor,  într-o tavă,
pentru 15 minute. 

Să ne întoarcem la muşchiuleţul de vită:
trebuie scos din oala cu legume şi pus într-
o tigaie încinsă cu unt şi câteva fire de

 rozmarin.
După ce se for-

mează o crustă subţire deasupra muşchiu-
leţului, acesta se scoate din tigaie şi se lasă
la odihnit 3 minute. La fel şi pieptul de
raţă, pe care NU trebuie să îl uitaţi în cuptor.
Pentru plating, folosiţi-vă imaginaţia şi nu
uitaţi să adăugaţi pe farfurie şi legumele
din supă. 

Recomandările v-au fost prezentate de
chef Florescu Ioan, restaurant Belvedere
Braşov (str. Stejerişului, nr. 2, telefon:
0268.415.575).

Acest preparat este felul de bază pentru
meniul de Valentine’s Day.

Sărbătorește dragostea la înălțime!
#restaurantbelvedere

Paula Păduraru

Reţeta săptămânii: 
Dragostea trece prin stomac

Asta încearcă să promoveze
administratorii unei săli de box de
la ieşirea din Braşov, către Stupini
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Fabrica de încălţăminte
DENIS Suceava a acordat
sâmbătă, 11 februarie,
cinci premii clienţilor fi-
deli cu ocazia inaugurării
celui de-al doilea magazin
ANNA CORI din Braşov, pe
strada Republicii, nr. 34

„«Recunoştinţa este me-
moria inimii». Sub imboldul
acestui citat celebru al ma-
relui Honoré de Balzac am
decis să oferim premii clien-
ţilor fideli ai magazinelor
noastre, arătându-ne, în
acest fel, gratitudinea faţă
de cei care ne-au ales şi au
cumpărat încălţăminte şi
marochinărie produse de Fa-
brica Denis”, ne-a comunicat
Dumitru Parasca, leasing ma-
nager DENIS, coordonatorul
acestui proiect.

La eveniment a participat
şi prezentatoarea TV Anca
Lungu care a povestit despre
brandurile Anna Cori şi De-

nis: „Vorbim despre branduri
româneşti şi, mai mult decât
atât, sunt branduri bucovi-
nene, din Suceava mea na-
tală, branduri cu care am
crescut, sunt produsele ado-

lescenţei mele, ale tinereţii
mele. Denis este o fabrică la
cele mai înalte standarde şi
sunt mândră că pot fi un soi
de ambasador al brandurilor
ANNA CORI şi DENIS”.

Iată ce au declarat clienţii fideli
ai magazinelor ANNA CORI
premiaţi cu această ocazie:

Daniela Mitrea, medic
primar laborator clinic în Spi-
talul Clinic Judeţean Braşov

dar şi în Clinica
medicală MEDO
Braşov: „Sunt plă-
cut impresionată de
produsele dumnea-
voastră atât marca
Anna Cori cât şi
cele Denis. Mulţu-
mesc Fabricii De-
nis pentru premiu
şi le urez succes în
continuare”.

Andreea Teo-
dorescu ,  medic
primar psihiatru în
cadrul Spitalului
Clinic de Psihiatrie
şi Neurologie Bra-
şov, şef de lucrări
la Facultatea de
Medicină, Univer-
sitatea Transilvania

Braşov: „Mulţumesc pentru
invitaţia de a participa în
calitate de client fidel la
deschiderea celui de-al doi-
lea magazin Anna Cori din
Braşov”.

Adrian Segneanu, avocat,
titular al Cabinetului Indivi-
dual de Avocat „Segneanu
Adrian”: „Sunt client fidel
al produselor Fabricii DE-
NIS. Mă consider norocos
că am fost selectat să pri-
mesc acest premiu de recu-
noştinţă”.

Premii de recunoştinţă
au mai primit AnaMaria
Creangă, profesoară de lim-
ba română şi engleză la
 Colegiul Tehnic Braşov şi
Mihaela Claudia Comane-
lea, director de Soluţii In-
dustriale în cadrul firmei
Draexlmaier din Codlea.

„Atunci când cineva nu
este în stare să simtă şi să-şi
manifeste recunoştinţa, în-
seamnă că-i lipseşte o parte
importantă a umanităţii”
ne-a declarat Ana Cornea,
managerul general şi copro-
prietar, alături de soţul ei, Ilie
Cornea, al acestei afaceri de
peste un sfert de secol. 

Premii de fidelitate de la Fabrica de
încălţăminte DENIS cu ocazia inaugurării celui
de-al doilea magazin ANNA CORI din Braşov

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

„Metoda Accidentul” continuă să fie
o sursă de îmbogăţire a infractorilor 

Poliţiştii braşoveni au informat cetă-
ţenii de nenumărate ori asupra riscurilor
la care se supun dacă dau crezare anu-
mitor persoane care, prin diferite metode,
încearcă să obţină de la ei diverse sume
de bani. 

Cu riscul de a ne repeta, şi aceasta
numai din cauză că, cu toate atenţionă-
rile,  mai există persoane care răspund
solicitărilor acestor infractori, vă prezen-
tăm din nou o metodă de înşelăciune –
metoda accidentul, care a făcut în ultimul
timp mai multe victime, valoarea totală
a prejudiciului ridicându-se la o sumă
considerabilă, de peste 400.000 lei.

Capcana întinsă de escroci îi face pe
oameni să creadă că unor persoane apro-
piate li s-a întâmplat ceva grav prin pre-
zentarea unei false stări de urgenţă.
Aceştia apelează telefonic  victima, se
recomandă drept avocaţi, poliţişti, pro-

curori, medici şi anunţă persoana care
răspunde la telefon că o rudă a sa (fiul
sau fiica) este implicată într-un  accident
rutier şi că are nevoie urgentă de o sumă
de bani, fie pentru o „înţelegere” cu pro-
curorul sau cu persoana vătămată, fie
pentru spitalizare. 

De cele mai multe ori, persoanei ape-
late i se cere să depună suma de bani
într-un cont, care îi este comunicat. În
ultimele cazuri înregistrate în evidenţa
poliţiei, banii sunt ridicaţi de o persoană,
care se prezintă la domiciliul victimei.
Această persoană, complice cu cel de la
telefon, care prezintă încredere, atât prin
felul cum este îmbrăcată, dar şi printr-
un vocabular decent, ia banii şi se face
repede nevăzută. În momentul în care
victima realizează că a fost înşelată, este
prea târziu pentru a mai recupera banii
şi se adresează poliţiei.

Ce trebuie să ştii pentru a nu
cădea în plasa unor astfel de
infractori versaţi:
1. Nu da curs instrucţiunilor primite

telefonic de la persoane necunoscute
care pretind că reprezintă rudele
„implicate în accidentul rutier”. 

2. Verifică dacă situaţia de urgenţă este
reală, sunându-ţi ruda până răspun-
de. Câteva minute în plus nu pun pe
nimeni în pericol.

3. Nu efectua niciun transfer bancar
4. Nu înmâna bani unor persoane ne-

cunoscute care sunt trimise la uşa ta
5. Sună la Poliţie, pe numărul de ur-

genţă 112 sau la unitatea de poliţie
pe raza căreia locuieşti, spune despre
ce este vorba, interesează-te de exis-
tenţa unui astfel de accident rutier
şi procedura legală în situaţii de acest
gen. 


