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Sătui de umilinţe, deznădăjduiţi, storşi
parcă şi de ultimele puteri, copiii

din două centre de plasament din
judeţul Braşov au hotărât, după
ani de chin, să rupă lanţurile
grele ale tăcerii. O tăcere care,
din nefericire, a lăsat deja urme

adânci peste vieţile lor. Urme
care,  de or icâtă

 fericire ar avea parte, prin
 absurd, de aici înainte aceşti
copiii, nu vor putea fi şter-
se... „Măcar să ştie tot pă-
mântu’...!”, pare că au decis,
amar, câteva fete de la unul
dintre orfelinatele din
 j u d e ţ .  P r e ş e d i n t e l e
A.S.U.M. Braşov a aflat
şi a făcut denunţ penal! Şi
un băiat de 16 ani şi ju-
mătate a hotărât, şi el, să
nu mai îndure. Copilul a
vorbit, un om de bine l-
a auzit cu adevărat şi a
ales să povestească totul,
în exclusivitate, pentru
Braşov TV. Reporterul
de investigaţii a pornit
ancheta jurnalistică, po-
liţiştii s-au autosesizat,
iar procurorii investighează grozăvii

demne de scenariul unui film. După izbuc-
nirea scandalului, băiatul de 16 ani şi jumă-
tate din centrul de copii din oraşul Victoria,
a crezut că îi va fi bine. Nici vorbă însă!
Pentru că a avut curaj, s-a trezit ameninţat
în plină stradă, iar viaţa lui a devenit un coş-
mar. Mai cu seamă că, nu are decât o singură
uşă la care dacă bate, încă i se deschide. Uşa
orfelinatului... 

continuare în pag. 3

Oficiali din Ministerul Tineretului şi
Sportului au venit la Braşov pentru 
a discuta o nouă strategie de salvare a
acestui domeniu. „Din punctul meu de
vedere, suntem în momentul 0 al spor-
tului românesc, mai jos de atât nu se
poate. Numărul sportivilor a scăzut,
infrastructura sportivă este la pământ,
performanţa sportivă ajunge să fie
doar un ideal.  Trebuie să punem
STOP! Prin Consiliul Naţional al Miş-
cării Sportive, pe care l-am înfiinţat,
vom fi toţi  factorii  decizionali  la
aceeaşi masă şi vom aborda fiecare
problemă punctual astfel încât să ar-

monizăm legislaţia, să dezvoltăm in-
frastructura sportivă şi să avem per-
formanţă sportivă prin relansarea
sportului de performanţă pornind de
la sportul de masă!”, a declarat pentru
BraşovTV Ministrul  Tineretului şi Spor-
tului, Marius Dunca (foto). pag. 12

Ministrul Tineretului şi Sportului a venit
la Braşov pentru a discuta despre stra-
tegiile de  salvare a acestui domeniu

Orice braşovean poate avea nevo-
ie, în orice moment, de ajutor me-
dical. Orice turist poate avea, în
orice moment, nevoie de ajutor
medical. Sănătatea nu ţine cont
nici de funcţie, nici de avere, nici
de locul în care te afli. Dacă eşti
braşovean îţi doreşti, cu siguranţă,
să poţi rezolva orice problemă de
să nătate în judeţul tău 

Marius Dunca: „Haideţi să îi dăm
Braşovului şansa de a fi capitala

sportului românesc!”

EDUCATOARE, SEX CU MINORI? • COPII LOVIŢI DE SOARTĂ, BĂTUŢI ŞI UMILIŢI?
COPIII CURAJOŞI, AMENINŢAŢI ŞI ÎNGENUNCHEAŢI? • AŞTEPTĂM VERDICTUL!

Dezvăluiri CUTREMURĂTOARE din orfelinatele din Braşov

• De urgenţă, preşedintele A.S.U.M. Braşov a făcut denunţ penal în
urma mărturiilor şocante ale unor copii fără părinţi

• Scandalul de la centrul de plasament din Victoria, scos 
la lumină în urma unei anchete jurnalistice a reporterului de
investigaţii al postul de televiziune BraşovTV, Amelia Vulcu, ia proporţii

Veşti sănătoase pentru
sănătatea braşovenilor

Specialişti sunt, contează cel mai mult, dar
nu este suficient. „În săptămânile urmă-
toare, trebuie să pregătim bugetul. Întru-
cât una dintre priorităţile mandatului
meu este asigurarea unor condiţii cât mai
bune în sistemul sanitar, împreună cu co-
legii din executiv şi Comisia economică

am mers în fiecare spital pe care îl ad-
ministrăm şi am discutat despre priorită-
ţile fiecărei unităţi sanitare. Am veşti
excelente  pentru sănătatea braşovenilor!”,
a explicat, pentru BraşovTV.com, preşe-
dintele Consiliului Judeţean, ADRIAN
VEŞTEA (foto). pag. 7
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România a fost campioana Europei Centrale şi de Est
la credite neperformante, cu tranzacţii încheiate în valoare
de 3,5 miliarde euro în 2015 şi 2016. Anul acesta băncile
româneşti vor micşorarea ratei creditelor neperformante. 

Europa Centrală si de Est a beneficiat de un interes
crescut al investitorilor şi de o activitate bancară mai in-
tensă datorită îmbunătăţirii condiţiilor economice în
câteva ţări din regiune. Cele mai multe tranzacţii încheiate
au avut loc în România (37%), Ungaria (24%), Polonia
(11%) şi Slovenia (9%). 

În 2016, investitorii în portofolii de credite neperfor-
mante din anumite ţări europene au arătat un interes
mai mare pentru creditele de retail ipotecare, iar această
tendinţă va continua şi în 2017. 

Răzvan Iancu

„Campioni” la 
credite neperformante

Peste jumătate dintre salariaţii români cred că vor
primi o mărire de salariu în următoarele 12 luni, în timp
ce 39% ei spun că au în plan să-şi schimbe locul de muncă
anul acesta. Mulţi aspiră la o situaţie profesională mai
bună şi la venituri mai mari. 

Asta arată un studiu realizat de cea mai mare platformă
de recrutare online din România. 47% dintre români
cred că numărul locurilor de muncă va creşte în urmă-
toarele 12 luni. 69%, dintre respondenţi consideră că
cererea angajatorilor va fi în special pentru forţă de
muncă specializată. În ceea ce priveşte uşurinţa cu care
ar putea să-şi găsească un job, bărbaţii sunt mai încrezători
decât femeile – 52% dintre aceştia cred că le va fi uşor
să-şi găsească un job în 2017, faţă de 46% dintre femeile
care au răspuns la acest studiu. Studenţii şi tinerii sunt
cei mai optimişti că-şi vor găsi un loc de muncă în acest
an, 64% mizând că vor face acest lucru cu uşurinţă. 

Răzvan Iancu

Schimbări pe
piaţa muncii

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

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 

SĂPTĂMÂNII
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
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
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

Promovarea produselor tradi-
ţionale. Roşii româneşti, culti-
vate chiar şi pe timp de iarnă.
De asta se ocupă, de ani buni,
cu mare pasiune, o familie din
Cărpiniş. Fermierii au cele mai
gustoase tomate, pe care le co-
mercializează în piaţa Astra.

Acum, sunt încurajaţi de stat
să cultive roşii româneşti şi pri-
mesc bani pentru asta. De mai
bine de 12 ani, familia Domni-
şoru s-a dedicat trup şi suflet agri-
culturii. Cultivă pe o suprafaţă de
aproape 8.000 mp. tomate, ardei,
gogoşari, castraveţi, salată, ri-
dichi, ceapă şi vinete. În ultimele
luni s-au axat mai mult pe culti-
varea roşiilor, pe o suprafaţă de
2000 de metri pătraţi. Le produc
100% natural, în propria seră. 

Costurile cu producţia de roşii
trec de 12.000 de lei

Roşiile sunt cultivate într-un
pământ special, fără substanţe
dăunătoare, ceea ce le conferă un
gust aparte. Pentru a-şi dezvolta
afacerea, fermierii noştri au făcut
un împrumut la bancă. Cheltuie-
lile de producţie sunt uriaşe. „Am
început cu un solar, apoi cu
 altul, iar apoi am decis să con-
struim o seră. Am accesat fon-
duri europene. Am primit de la
Uniunea Europeană 300.000 de
euro, însă noi am contribuit cu

peste 200.000 de euro. Ne-
a fost greu şi acum lu-
nar plătim rate de
14.000 de lei. Dacă
nu merge producţia
aşa cum ne dorim, nu
dormim cu zilele de grija
băncilor. Dacă ar fi să o luăm
de la început, nu cred că am mai
face asta”, a declarat Viorica
Domnişoru, proprietar de fermă. 

Pentru ca producţia de roşii din
sera de 5.000 de metri pătraţi să
fie cea aşteptată, de peste 10 tone,
fiecare detaliu contează. Tempe-
ratura din seră trebuie să nu scadă,
iarna, sub 15 grade celsius, iar
umiditatea să nu depăşească 60%. 

Primesc 3.000 de euro de la stat
Prin intermediul unui program

guvernamental, fermierii care cul-
tivă tomate în spaţii protejate pri-
mesc de la stat un ajutor de 3.000

de euro.
Sunt obligaţi apoi să-şi
vândă marfa doar în pieţe
şi să respecte şi alte con-
diţii. „Agricultorul trebuie să
aibă declarată, în Registrul Agri-
col, o suprafaţă de minim 1.000
de metri pătraţi, cultivată cu to-

mate. Trebuie să obţină o canti-
tate minimă de 2 kg pe metru pă-
trat, respectiv 2 tone pe suprafaţa
de care discutăm. Există obliga-
tivitatea de a comercializa pro-
dusele pe piaţă, cu documente.
Şi de a valorifica producţia în
lunile ianuarie – mai, respectiv

noiembrie-

 decembrie”,
a declarat Georgeta Uju-

pan, director executiv al Direcţiei
Judeţene pentru Agricultură. 

Programul guvernamental se
derulează până în anul 2025. 

Marian Stoica

Roşii 100% naturale, „made in Braşov”

Documentele necesare pentru înscrierea 
în programul guvernamental sunt: 

• Cerere de înscriere în program
• Copie după actul de identitate
• Copie după atestatul de producător
• Copie după certificatul de înscriere la Registrul Comerţului
• Dovada unui cont bancar
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Prima zi a lunii februarie pă-
rea liniştită. Nimic nu anunţa ce
avea să urmeze. Când însă, un
om de bine a pus mâna pe tele-
fon şi a sunat la Braşov TV, li-
niştea s-a spulberat în doar câ-
teva minute. Omul a dat detalii
cutremurătoare din centrul de
plasament din oraşul Victoria.
O fostă angajată, care ar fi tre-
buit să se ocupe de creşterea şi
educarea copiilor, ar fi întreţinut
relaţii sexuale, luni în şir, cu un
băiat, acum în vârstă de 16 ani
şi jumătate. 

Datele au ajuns, imediat, la
vârful Poliţiei Braşov. Şeful In-
spectoratului Judeţean, comisa-
rul şef Valentin Flucuş, a dispus
verificări, iar după nici două
ore, ne-a comunicat că s-a au-
tosesizat şi se efectuează cerce-
tări sub aspectul săvârşirii in-
fracţiunii de act sexual cu un
minor. Băiatul de 16 ani şi ju-
mătate a fost audiat de poliţişti
şi s-a trecut la strângerea pro-
belor. 

Apoi, au intrat în scenă pro-
curorii. Mai întâi, cei din Făgă-
raş. Apoi, procurorii Parchetului
de pe lângă Tribunalul pentru

Minori şi Familie din Braşov
care, au început urmărirea pe-
nală „in rem”, pe faptă şi nu pe
persoană, sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de act sexual cu un
minor. 

Fosta angajată a centrului de
plasament din oraşul Victoria
este bănuită că a întreţinut relaţii
sexuale cu un minor, iar în cazul
altor doi ar fi vorba despre ten-
tativă. Potrivit prim-procuroru-
lui de la Parchetul de pe lângă
Tribunalul pentru Minori şi Fa-
milie din Braşov, Daniel-George
Dancă, fosta angajată a centrului
din oraşul Victoria are calitate
de suspect în dosarul penal des-
chis în acest caz şi a fost che-
mată la audieri. Femeia a refuzat
să dea declaraţii, pe motiv că nu
are avocat, iar procurorii au în-
cuviinţat solicitarea. Totodată,
urmărirea penală a fost extinsă
„in rem”, sub acuzaţia de omi-
siunea denunţării organelor ju-
diciare, cu referire la atitudinea
directorul centrului din Victoria.
Acesta ar fi trebuit să-i anunţe
pe anchetatori, spune prim-pro-
curorul Daniel-George Dancă,
imediat după izbucnirea scan-
dalului, dar acest lucru nu s-a
întâmplat. 

Cine sunt cei din sistem 
care au ştiut şi cât ?

Sursele BraşovTV au dezvă-
luit, la începutul lunii februarie,
că în interiorul centrului de copii
din Victoria s-a aflat în urmă cu
câteva luni despre acest scandal.
Angajata vizată a decis să demi-
sioneze, şeful D.G.A.S.P.C. Bra-
şov, Gheorghe Durnă, a semnat
şi se jura, în discuţia cu repor-
terul BraşovTV, că nu ştie ni-
mic! Gheorghe Durnă a explicat
că a semnat cererea de demisiei
a angajatei vizate de acuzaţii, dar
că nu a fost curios să afle moti-
vul, pentru că legea nu-i permite. 

Gheorghe Durnă: „Eu nu ştiu
cazul ăsta. Eu i-am semnat de-
misia, dar nu am date”. 

Reporter BraşovTV: „Consideraţi
că este cazul, după datele pe care
vi le-am comunicat, să sesizaţi
organele de anchetă penală sau
nu?”

Gheorghe Durnă: „Dacă mi-aţi
spus chestia asta acuma (n.r.
02.02.2017), când mă întorc la
birou, văd despre ce-i vorba şi...”

În ceea ce îl priveşte pe şeful
Centrului de copii din Victoria,
am fi vrut să aflăm cum a pro-
cedat acesta în clipa în care a

aflat ce se spune despre angajata
pe care o avea în subordine.
Asta în condiţiile în care, po-
trivit prim-procurorului Parche-
tului de pe lângă Tribunalul
pentru Minori şi Familie din
Braşov, Daniel-George Dancă,
urmărirea penală în dosarul des-
chis în acest caz a fost extinsă
„in rem”, sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de omisiunea de-
nunţării organelor judiciare.
Am fi vrut să aflăm, mai exact,
dacă directorul centrului din
Victoria a purtat sau nu vreo
discuţie cu şeful său, directorul
Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
din Braşov. 

În ciuda apelurilor repetate,
directorul instituţiei din Victoria
nu a răspuns la telefonul mobil,
pentru un punct de vedere. Nici
fosta subalternă nu a putut fi
contactată pentru un punct de
vedere. În cazul tuturor persoa-
nelor la care se face referire,
prezumţia de nevinovăţie fiin-
ţează până când magistraţii vor
pronunţa sentinţe definitive.

Viaţa băiatului de 16 ani şi
jumătate a devenit un chin 

După ce poliţiştii şi procuro-
rii au deschis dosar penal şi au
început ancheta, surse din an-

turajul copilului ne-au mărturisit
că băiatul ar fi fost ameninţat.
Speriat, a vorbit cu procurorii
şi le-a detaliat totul. „S-a înre-
gistrat dosar penal, cu număr
unic, sub aspectul săvârşirii in-
fracţiunilor de ameninţare şi
influenţarea declaraţiilor. Este
începută urmărirea penală «in
rem»”, a explicat, pentru Bra-
şovTV.com, prim-procurorul
Parchetului Judecătoriei Făgă-
raş, Rodica– Marlena Dimofte. 

Dezvăluirile despre viaţa
copiilor din centrele de
plasament continuă.
Preşedintele A.S.U.M. Braşov
a făcut denunţ penal

„Măcar să ştie tot pământu’...!”,
pare că au decis, amar, în cursul
săptămânii trecute, câteva fete
de la un orfelinat din Rupea. Co-
pilele au decis să nu mai îndure
şi i s-au destăinuit preşedintelui
Asociaţiei pentru Siguranţă Ur-
bană şi Mediere din Braşov, Io-
nel Spătaru. „Aş vrea să cred că
nu este nimic adevărat. Este în-
fiorător, dacă este adevărat, ce
am reuşit eu să aflu. Am ana-
lizat şi reanalizat. Aşa cum m-
am implicat în cazul de la Vic-
toria, o voi face şi de această
dată. Nu vreau să dau detalii,
dar pentru că acesta este rolul

instituţiei pe care o conduc, de
a face bine celor năpăstuiţi, ce-
lor care ne cer sprijin, nu doar
mie ci şi colegilor mei, am luat
decizia de a pune totul pe hâr-
tie”, a explicat Ionel Spătaru.
Acesta a redactat un denunţ pe-
nal şi l-a depus la Parchetul de
pe lângă Tribunalul pentru Mi-
nori şi Familie din Braşov. „Am
pus pe hârtie tot ce ştiu, tot ce
am reuşit să aflu, şi am solicitat
o audienţă la domnul prim-pro-
curor Daniel-George Dancă.
M-a primit fără nicio ezitare,
a ascultat tot ceea ce am avut
de spus, am depus denunţul, iar
în continuare vom răspunde tu-
turor solicitărilor anchetatori-
lor. Totodată, pe această cale,
doresc să le transmit tuturor ce-
lor care consideră că le-au fost
încălcate drepturile să apeleze
la serviciile noastre. Îi vom aju-
ta, fără nicio excepţie, îi vom
direcţiona către instituţiile abi-
litate să le soluţioneze proble-
mele cu care confruntă”, a ex-
plicat preşedintelui Asociaţiei
pentru Siguranţă Urbană şi Me-
diere din Braşov, Ionel Spătaru.

În următoarele ediţii ale săp-
tămânalului nostru vă vom ţine
la curent, cu respectarea pre-
zumţiei de nevinovăţie, cu toate
cazurile prezentate.

Emoţii, pe 30 martie, pentru afaceristul Ioan Neculaie: 
17 arme letale şi peste 500 de cartuşe

Omul de afaceri Ioan Neculaie este ju-
decat din cauză că ar fi deţinut ilegal
17 arme şi peste 500 de cartuşe. Atât în
faţa judecătorului, cât şi în dialogul cu re-
porterul BraşovTV.com, inculpatul a optat
pentru „politica struţului”. 

„Este vorba despre comiterea infrac-
ţiunii de nerespectarea regimului ar-
melor şi muniţiilor. Inculpatul a fost
trimis în judecată pentru că deţinea, în

alte condiţii decât cele prevăzute de
lege, 17 arme letale şi peste 500 de car-
tuşe” , a explicat, pentru BraşovTV.com,
prim-procurorul Parchetului Judecătoriei
din Braşov, Carmina Reit. 

Armele şi muniţia au fost descoperite
de poliţişti şi procurori în locuinţa aface-
ristului, în timpul unei percheziţii la ROMAN
SA. Ioan Neculaie a fost cercetat şi trimis
în judecată. „Inculpatul a arătat, în cursul

judecăţii, că nu doreşte soluţionarea
cauzei în procedură simplificată a re-
cunoaşterii învinuirii şi nu a dat decla-
raţie”, a explicat, pentru BraşovTV.com,
judecătoarea Anda Sîmpetru de Judecătoria
Braşov. 

La ultimul termen de judecată, progra-
mat la finele săptămânii trecute, au fost
audiaţi doi martori, iar inculpatul a propus
obiectivele expertizei balistice solicitate,

urmând să se ia o decizie în acest sens. Con-
tactat telefonic, Ioan Neculaie a răspuns,
dar a refuzat să facă declaraţii. „Mai avem
de propus 4 – 5 martori şi, totodată,
vrem să ne lămurim şi noi cine deţinea,
cu adevărat, armele”, a declarat, pentru
BraşovTV. com, avocatul lui Ioan Neculaie,
Vladimir Ciolacu. Până când judecătorii vor
pronunţa sentinţa definitivă, Ioan Neculaie
beneficiază de prezumţia de nevinovăţie.

Consiliul Judeţean reacţionează
Reprezentanţii Consiliului Jude-

ţean Braşov, instituţie care are în ge-
stiune şi Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială şi Protecţia Copilului,
tratează cu maximă seriozitate pro-
blemele copiilor din orfelinate. „To-
tul porneşte de la capii instituţii-
lor, de la modul în care înţeleg să
rezolve problemele beneficiarilor
din centre. Oricum, pentru orfani
e mult, mult mai greu decât pen-
tru noi. Noi, cei care avem familii, avem parte de
căldură sufletească, avem, cu adevărat, un cămin.

Optimizarea managementului în
acest sector este foarte, foarte im-
portantă şi veţi vedea că vom reuşi.
Un conducător bun este acela care
ştie să delege sarcini, să urmăreas-
că modul în care sunt puse în prac-
tică şi, mai ales, care sunt efectele
asupra copiilor şi adulţilor din cen-
trele judeţului Braşov”, a explicat
consilierul judeţean Andi Kadas
(foto)– preşedintele Comisiei pentru

sănătate, protecţia copilului şi a persoanelor adulte din
Consiliul Judeţean Braşov.

• De urgenţă, preşedintele A.S.U.M. Braşov a făcut 
denunţ penal în urma mărturiilor şocante ale unor 
copii fără părinţi

• Scandalul de la centrul de plasament din Victoria, scos 
la lumină în urma unei anchete jurnalistice a reporterului de
investigaţii al postul de televiziune BraşovTV, Amelia Vulcu, ia proporţii

EDUCATOARE, SEX CU MINORI?
COPII LOVIŢI DE SOARTĂ, BĂTUŢI ŞI UMILIŢI?

COPIII CURAJOŞI, AMENINŢAŢI ŞI ÎNGENUNCHEAŢI?
AŞTEPTĂM VERDICTUL!

Dezvăluiri CUTREMURĂTOARE
din orfelinatele din Braşov



Schimbarea vremii şi condi-
ţiile neprietenoase ale acesteia
afectează vederea considerabil
mai ales când suntem la volan.
Lumina slabă din timpul nopţii,
ceaţa, vremea ploioasă sau ză-

pada pot deteriora experienţa
condusului, şi pe lângă discon-
fort pot cauza şi pericole. În
medie, 83% dintre purtătorii
de ochelari sunt şoferi, şi ex-
perienţa acestora la volan im-
plică de cele mai multe ori
nesiguranţă dar şi stress mai
ales în condiţii dificile ale vre-
mii sau pe timp de noapte. 

Este timpul ca lentilele
ochelarilor să preia sarcina
dificilă de a oferi o vedere
impecabilă la volan 

Pupila ochiului reacţionea-
ză la intensitatea luminii din
mediul înconjurător, în spe-
cial în cazul luminii care intră
direct în ochi. În cazul luminii
diurne, diametrul pupilei este
mic, iar în timpul nopţii sau
la lumină slabă pupila are di-
mensiuni medii. Astfel, per-
cepţia spaţiului şi aprecierea
corectă a distanţei devine
 dificilă în timpul şofatului
atunci când este ceaţă, plouă,
în zile întunecate sau noaptea. 

Lentilele inovative Zeiss
denumite DriveSafe, iau în

calcul aceste schimbări ale
pupilei în condiţii diferite de
iluminare, oferind prin ur -
mare o vedere îmbunătăţită.
Zeiss a efectuat un studiu îm-
preună cu Institutul de Cer-
cetare al Universităţii din
Stuttgart, studiindu-se exact
zonele la care au nevoie şo-
ferii să vadă cel mai clar. 

Pe lângă aceste calităţi
 extraordinare ale lentilelor
Drive Safe, Zeiss a plusat prin
îmbunătăţirea lentilelor prin
inovarea unui tratament apli-
cat pe lentile special destinat
pentru reflexiile luminii pe
timp de noapte. Acesta scade
efectul de strălucire cu până
la 64%, şi astfel farurile ma-
şinilor care vin din sens opus
nu vor mai crea disconfort. 

Bordul maşinii, dar şi pa-
noul de comenzi sunt foarte
importante în timpul şofatului
şi, implicit, o vedere clară
asupra acestora. Lentilele
Drive Safe oferă purtătorilor
o vedere cu 34% îmbunătăţită
asupra bordului, şi cu 14%
mai bună la distanţă. 

Cui i se potrivesc
aceste lentile?

În mod ideal, oricine simte
disconfort în timpul condu-
sului, dar şi cei care călătoresc
sau conduc frecvent. Datorită
faptului că DriveSafe repre-
zintă o îmbunătăţire a lenti-
lelor, destinate oricăror nevoi
vizuale ale purtătorilor, aceste
lentile sunt o opţiune ex -
celentă pentru oricine doreşte
o vedere impecabilă şi lipsită
de străluciri deranjante.

Ai încredere! Vezi cu ochii
tăi!

A venit primăvara şi mă
bucur să vă scriu din nou.
Sunt de părere că primăvara
este despre viaţă, oameni,
 natură, animale, flori, locuri,
lucruri, speranţă, veselie,
 lumină, căldură şi energie.

Venirea primăverii este un
bun prilej de a le oferi celor
dragi nouă gândurile noastre
bune, o floare, un mărţişor,
o felicitare sau orice dar venit

din suflet în acest moment.
Sunt de părere că un mesaj
spus faţă în faţă unei persoane
poate aduce primăvara şi atin-
ge sufletul într-un mod foarte
plăcut.

Cât priveşte cromatica cu-
lorilor de primăvară, culorile
curate, clare, calde, delicate
şi proaspete care au galben în
compoziţia lor sunt specifice
acelor oameni care au o per-

sonalitate plăcută, agreabilă,
cu emoţii vii, colorate şi clo-
cotitoare.

La începutul acestei pri-
măveri vă invit să vă aşterneţi
pe hârtie, gândurile, stările,
planurile, dorinţele, alcătuind
o lucrare cu tema „Gânduri
de primăvară din 2017”!

Primeşte primăvara în viaţa
şi în sufletul tău, închide
ochii, deschide-ţi inima şi în-
cearcă să visezi, să-ţi oferi un
răgaz de a sta cu tine, uitând
pentru câteva momente de
toate rolurile, grijile şi res-
ponsabilităţile de zi cu zi. Ne
dorim uneori şi este bine să
simţim pe propria piele 

că orice lucru poate
 aştepta,  că noi
suntem foarte
importanţi, pre-
cum şi momentul
nostru de deco-

nectare,
atât de
d o r i t

d e

f i e -
care din-

tre noi. 
Este ade-

vărat că, fie-
care persoană cu

anotimpul ei preferat, însă
pentru mulţi dintre noi pri-

măvara este un anotimp spec-
taculos, un anotimp magic şi
iată câteva argumente reale
în aces sens: se măreşte ziua,
înfloresc pomii dăruindu-ne
un covor unic de petale, lan-
săm proiecte de sezon, sun-
tem mai voioşi, activi, mai
toleranţi, ne îmbrăcăm cu hai-
ne mai subţiri, facem curăţe-
nie în case, în suflet, în relaţii,
ne dăm un restart psihic şi
emoţional, ne uităm cu încre-
dere către anotimpuri mai
călduroase şi cu rămas bun
către iarna cea friguroasă. 

Schimbările anunţate de
venirea primăverii nu sunt
doar în imaginaţia noastră,
acest lucru fiind demonstrat
ştiinţific, prin faptul că ne in-
fluenţează benefic starea de
spirit.

Astfel, suntem mai feri-
ciţi când zilele sunt mai

lungi sau faptul că pe-
trecem mai mult

timp în na-
t u r ă

c â n d
a fa r ă

este cald se află în strânsă
 legătură cu creşterea bunei-
dispoziţii, stimulându-ne
creativitatea.

Odată cu venirea primă -
verii, vă recomand să creşteţi
gama de plăceri, nu neapărat
intensitatea lor, să căutaţi
 fericirea în lucruri simple, în
emoţii, în gânduri, gesturi sau
ritualuri sănătoase şi aducă-
toare de pace în suflet. 

La final pentru a mă asi-
gura că acestă călătorie ră-
mâne plăcută, în amintire,
lansez o invitaţie braşovenilor
iubitori de natură şi mişcare,
o „invitaţie-mărţişor”, alături
de toată preţuirea mea şi de
cele mai bune gânduri: 

Vă propun ca în acestă pri-
măvară, cu mic cu mare să
împliniţi un lucru minunat –
Să plantaţi un pom, un co-
păcel sau o floare pentru a
ajuta natura să se înnoiască! 
Natura, copiii şi universul
vă vor mulţumi!

Vă doresc o primăvară de
excepţie şi plină de aventuri!

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

Alina Petric
Optometrist BestOptic Red
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Cum să avem o primăvară de excepţie?

Condusul poate fi o experienţă destul de
obositoare, care necesită un câmp vizual
optim şi o focalizare cât mai precisă. Pe lân-
gă timpul pe care îl petrecem la birou, acasă
sau în compania prietenilor, mulţi dintre
noi petrecem o mare parte din zi şi la volan. 

Ochelarii fac condusul mai confortabil
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Lucrarea presupune
îngroparea tuturor con-
ductelor de gaz metan
supraterane, precum şi
realizarea de branşa-
mente noi la utilizatori,
conform noilor regle-
mentări în vigoare. Lu-
crarea a fost necesară

din cauza pierderilor
masive de gaz metan şi
intervenţiilor repetate
pentru remediere. 

În această lună, în mo-
mentul în care condiţiile
meteorologice o vor
 permite, vor reîncepe
lucrările pe B-dul Bra-

şovului. Acestea constau
în reîntregirea conductei
şi executarea a patru tra-
versări, urmate apoi de
proba obligatorie de
etanşeitate şi de reabili-
tarea troturarelor şi ca-
rosabilului. Lucrările la
carosabil vor fi realizate
doar în momentul în
care temperatura la sol
depăşeşte 8 grade Cel-
sius, minimul necesar
pentru turnarea covoru-
lui asfaltic în condiţii
optime. După finaliza-
rea lucrărilor pe B-dul
Braşovului, se vor rea-

liza branşamentele şi
tranversările şi pe B-dul
G Moroianu. Costurile
lucrării sunt suportate
integral de către opera-
torul de distribuţie S.C.
Distri Gaz Sud Reţele
Bucureşti.

Tot în luna martie,
conform celor declarate
de primarul municipiu-
lui, Virgil Popa, vor
reîncepe lucrările de re-
paraţii şi pe celelalte
străzi ale oraşului, prio-
ritate având zonele care
au suferit cel mai mult
în urma iernii. AAB.T.

Sute de vitezomani din Braşov
au ajuns, în doar câteva zile, pe mâna
poliţiştilor. 3 dintre ei au depăşit vi-
teza maximă admisă cu mai mult
de 50 km/oră. Nici pietonii găsiţi în
neregulă nu au scăpat de pedepse. 

650 de conducători auto din
Braşov care au depăşit, în ultima
săptămână, limita legală de viteză
au fost amendaţi de poliţişti. To-

todată, au fost constatate şi 20 de
infracţiuni, iar 11 şoferi au fost gă-
siţi băuţi la volan. Valoarea totală
a amenzilor este de aproape 180
de mii de lei. 

Agenţii şi ofiţerii Serviciului Rutier
din Braşov vor organiza acţiuni de
control şi în perioada următoare, în
încercarea de a se evita producerea
unor evenimente nedorite. A.V.

Sute de vitezomani din
Braşov, pe mâna poliţiştilor

Taxele şi impozitele locale din
Braşov rămân aproape neschim-
bate şi anul viitor. Vor exista, însă,
mici ajustări. Cel puţin asta prevede
proiectul de hotărâre de Consiliul
Local. În prezent este în dezbatere
publică, iar noile taxe pentru anul
2018 vor fi stabilite în prima parte
a acestui an. 

Săptămâna trecută a fost lansat
spre consultare proiectul de hotărâre
privind taxele şi impozitele locale
pe anul 2018. După recalculările im-
puse de Codul Fiscal vom avea creş-
teri de 10-25 de lei la impozit, în
funcţie de zona din municipiu în care
locuiţi, dar şi de tipul imobilului pe
care îl aveţi. 

D Locuinţă de 64 mp – zona A:
194 lei

D Locuinţă de 49 mp – zona B:
143 lei

D Locuinţă de 51 mp – zona C:
156 lei

D Locuinţă de 44 mp – zona D:
104 lei
Dacă aveţi propuneri sau sugestii

pentru calcularea acestor impozite,
le puteţi trimite, în scris, la Direcţia
Fiscală, zilnic, în intervalul orar 8.00
– 16.30 sau pe adresa de email
 dirfiscala@brasovcity.ro. Acestea pot
fi trimise până pe 16 martie. Pro-
iectul de hotărâre va fi prezentat
Consiliului Local în luna aprilie. 

Marian Stoica

Impozitele locale 
pe 2018, în dezbatere

Valoarea tichetului pentru pro-
gramul RABLA va creşte cu
1.500 lei. Va ajunge, astfel, la o
valoare de 8.000 lei. Potrivit ofi-
cialilor Ministerului Mediului, pro-
gramul va începe la finele lunii

aprilie, iar bugetul alocat este de
220 de milioane de lei. Progra-
mului Rabla Plus îi va fi destinată
o sumă mai mare comparativ cu
cea din 2016. Programul începe
luna viitoare.      A.V.

Rabla Plus. Creşte
valoarea tichetului

.com

Reîncep lucrările pe bulevardul
principal din Săcele

Se caută, din nou,
manager la Teatrul Sică
Alexandrescu din Bra-
şov. Municipalitatea va
scoate la concurs, pen-
tru a patra oară, postul
de manager. Selecţia
pentru ocuparea func-
ţiei va avea loc pe 31 martie. 

Candidaţii trebuie să aibă
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă
de licenţă, o vechime de cel
puţin 5 ani în specialitatea
studiilor, dar şi experienţă
managerială de minim 3 ani.
În perioada 10-21 aprilie va
avea loc prima etapă de se-

lecţie a dosarelor. Primele
rezultate vor fi anunţate pe
24 aprilie. Două zile mai târ-
ziu este programată etapa a
doua, în care candidaţii îşi
vor susţine proiectele în faţa
comisiei. Rezultatele finale,
după eventuale contestaţii,
vor fi anunţate pe 11 mai. 

Marian Stoica

Ciprian Băncilă a fost re-
vocat din funcţia de prefect
al Braşovului, cu două săp-
tămâni înainte de a-i expira
perioada de un an pentru
care fusese numit. Prin Ho-
tărâre de Guvern, în locul
lui a fost numit Marian
Rasaliu (foto). 

Băncilă a fost instalat
temporar la Prefectură în 12
martie 2016, fiind detaşat
de la Agenţia pentru Pro-
tecţia  Mediului Braşov,
când l-a  înlocuit pe Mihai
Mohaci, prefectul susţinut
de PSD.  Ciprian Băncilă şi-
ar fi încheiat perioada de
detaşare, de la APM la Pre-

fectură, pe 14 martie 2017.
Fostul primar al Braşovului
şi fost senator, Ioan Ghişe
a fost prima variantă vehi-
culată, din partea ALDE,
iar Marian Rasaliu cea de a
doua opţiune, ca variantă a

PSD,  pentru  a
ocupa funcţia de
prefect. Totuşi,
membrii Guver-
nului au înclinat
balanţa în favoa-
rea lui Marian
Rasaliu. Aşadar,
acesta a fost numit
prefect în locul lui
Ciprian Băncilă. 

Rasaliu a fost
membru APR, PDL (pen-
tru care a fost consilier local,
vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean şi a câştigat un
mandat de senator în perioa-
da 2008-2012), iar în ultima
perioadă a fost membru al

PSD. La alegerile parlamen-
tare din 2016, Rasaliu a fost
pe poziţia a treia a listei so-
cial-democraţilor pentru Se-
nat. Din decembrie 2013
până în vara anului trecut,
Rasaliu a fost director gene-
ral al Uzinei „R” din Feldioa-
ra. Pe de altă parte, Rasaliu
a fost declarat incompatibil
de către ANI, din cauză că
în perioada mandatului de
senator a ocupat pentru un
timp şi postul de şef al Ser-
viciului Economic Recupe-
rare Debite la Agenţia de
Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură Braşov. 

Răzvan Iancu

Se caută manager
la teatru, actul IV Instituţiile statului mai lu-

crează şi în interesul cetăţea-
nului. Exemplul concret:
Prefectura a pus în aplicare
programul prin care braşo-
venii nu mai trebuie să stea
la coadă pentru înmatricula-
rea autoturismului. În prime-
le două zile de la lansarea
acestui program s-au făcut
80 de rezervări online. Bra-
şovenii au fost învăţaţi chiar
la Înmatriculări de către di-
rectorul instituţiei cum să-şi
facă o programare online. 

Accesul pe pagina princi-
pală a serviciului se poate face
şi de pe site-ul Instituţiei Pre-
fectului. La Serviciul Public
Comunitar Regim Permise

de Conducere şi Înmatricu-
lare a Vehiculelor Braşov, ca-
pacitatea zilnică maximă de
procesare este de 180 de do-
sare. Sistemul online s-a in-
trodus tocmai pentru a uşura
misiunea angajaţilor şi a celor
care stăteau cu zilele la coadă. 

Din 20 martie, serviciul
de ticketing şi cel de rezer-
vări online vor funcţiona în
paralel. Tot de atunci, la se-
diul instituţiei, de pe strada
Turnului, va exista un ghişeu
exclusiv pentru rezervările
online. Pagina cu rezervări
online se poate accesa chiar
de pe site-ul Instituţiei Pre-
fectului. 

Marian Stoica

Fără coadă la Înmatriculări

Braşovul are un nou prefect

Luna aceasta încep lucrările pe princi-
palele bulevarde din Săcele.  Acestea
sun t  ne ce sare după ce,  la  jumătatea
anului trecut, firma CONI a început lu-
crările de înlocuire totală a conductelor
magistrale de gaz metan pe Bd-ul Bra-
şovului, Bd-ul Libertăţii şi Bd-ul George
M o r o i a n u ,  p e  o  l u n g i m e  d e  1 4 k m .  



6-12 martie6

Este foarte important ca
întreaga zonă să participe la
evenimentele localităţilor în-
vecinate, ca fiecare localitate
să aibă bine stabilit un calen-
dar al activităţilor culturale,
şi nu numai.

Practic, această idee intră
în aria Grupului de Acţiune
Locală şi, cu siguranţă, astfel
de activităţi culturale sunt
chiar şi eligibile la finanţare. 

Investiţii la Vama Buzăului
În 2016 s-a încheiat cons -

truirea Centrului de informare
şi promovare turistică la ni-
velul comunei Vama Buzău-
lui, finalizarea extinderii
alimentării cu apă, construirea
complexului cultural, pentru
că la nivelul comunei este o
viaţă culturală foarte bogată,
anul trecut a fost de foarte
multe ori teatru cu artişti de
renume ai scenei româneşti. 

Există o casă de cultură
frumoasă aşa cum puţine
loca lităţi se pot lăuda că au.
Prin  „Programul naţional de
dezvoltare locală”, în termen
de 30 de zile de la publica -
rea în Monitorul Oficial a Le-
gii bugetului de stat trebuie
trimise solicitările către Mi-
nisterul  Dezvoltării: două că-
mine culturale, unul în satul

Buzăiel şi celălalt o extindere
a căminului din satul Acriş.

În 2017 se va solicita finan-
ţarea pentru o lucrare destul
de mare: înfiinţarea sistemu-
lui de canalizare pentru care
se urmăreşte accesarea de
fonduri, pe „Programul ope-
raţional de infrastructură

mare” şi pe „Programul na-
ţional de dezvoltare rurală”.
Faţă de acum 5-6 ani sursele
de finanţare sunt mai gene-
roase, prin urmare mediul ru-
ral va cunoaşte în anii
următori, o dezvoltare cât se
poate de serioasă, dar asta de-
pinde şi de autorităţile locale. 

Produsele tradiţionale
În Vama Buzăului există

evenimentul „Gospodarul vă-
măşan” cu o tradiţie destul
de veche care se organizează
întotdeauna în prima Dumi-
nică după Sf. Maria Mare din
luna august.

Începând cu 2017 se doreş-
te ca pe perioada din luna mai
până în septembrie să se or-
ganizeze un târg cu produse
locale, în special produse de-
rivate din lapte: brânză, caş,
urdă pentru că sunt produse
locale foarte bune, tradiţio-
nale, ecologice, bio. O parte
din producători au certificare,
produsele sunt de mare cali-
tate şi se doreşte punerea lor
în valoare.

Există o asociaţie la nivelul
comunei din care fac parte
toţi producătorii locali, toţi
crescătorii de animale din
Vama Buzăului, 470 de
membri, există o marcă în-
registrată care se doreşte a fi
promovată, sunt deja câţiva
paşi făcuţi. În momentul de
faţă pe ceea ce înseamnă
această măsură de fonduri eu-
ropene, se doreşte obţinerea
unei finanţări pentru a lucra
cât mai mult şi a avea fonduri
pentru promovarea acestor
produse.  

Comunitatea 
din Vama Buzăului

În urma unui studiu care
s-a făcut cu demografia co-
munei, populaţia este echili-
brată, sunt şi tineri, nu este
ca în alte localităţi de unde ti-
nerii au plecat.

Locuitorii nu trebuie nea -
părat să caute de lucru în afa-
ra comunei pentru că sunt
resurse, posibilităţi şi turismul
este una dintre ele.

Una din direcţiile de dez-
voltare ale comunei este ca o
mare parte din locuitori în vii-
torul apropiat să îşi câştige
existenţa din turism, oamenii
din comună îşi doresc dezvol-

tarea turismului şi ca locali-
tatea lor să fie promovată ca
destinaţie turistică.

Pentru aceasta este necesa-
ră construirea de spaţii de ca-
zare, pensiuni.

Prin Grupul de Acţiune Lo-
cală o parte din fonduri se vor
duce inclusiv pe această com-
ponentă, deja locuitorii co-
munei au fost informaţi de
această posibilitate de a ac-
cesa fonduri europene pe
această măsură dar şi prin
„Programul de dezvoltare
 rurală”, unde este această mă-
sură care finanţează construi-
rea de pensiuni.

Florin Pop

Canalizare modernă la Prej-
mer! Vechea reţea a fost deja
schimbată, în proporţie de 80%.
Lucrările au început în 2007 şi
vor fi terminate în septembrie
anul acesta. 

În total, vorbim despre 50 de
kilometri de reţea reabilitată în
totalitate. Investiţia totală este
de 30 milioane de euro. Proiectul
de modernizare a reţelei de apă-

canal a prevăzut şi montarea unei
staţii de epurare. 40.000 de oa-
meni vor beneficia de noua in-
frastructură, atât prejmerenii, cât
şi locuitorii din Tărlungeni, Bu-
dila, Dobârlău şi Chichiş. Pentru
finalizarea lucrărilor, Primăria
a făcut un credit de 19 milioane
de lei. 

„Ce ne propunem în conti-
nuare, ca acolo unde reţelele de

canalizare există şi sunt func-
ţionale să asfaltăm acele străzi,
ca să aducem confort cetăţea-
nului, care a cam obosit de la
atâta praf care s-a creat după
lucrările grele de canalizare”,
a declarat Şerban Todorică, pri-
mar Prejmer. Managementul
deşeurilor este pe lista priorită-
ţilor Primăriei din Prejmer. Prin-
cipala problemă, acoperirea

gropilor menajere ne-
conforme. „O să cerem
5% din acest cost, în-
semnând 12 milioane
de euro, de la Minister,
50% să participe Con-
siliul Judeţean, pentru
că nu este o sumă atât
de mare, iar cealaltă
parte să o pună toate
comunităţile locale
care au astfel de pro-
grame.  Credem că
aceasta este o variantă
bună”, a mai declarat
Şerban Todorică, pri-
mar Prejmer. 

În prezent, în judeţul
Braşov există doar
două zone industriale
conforme de depozitare
a deşeurilor, la Braşov
şi Rupea. 

Marian Stoica

Mii de clătite, zeci de
kilograme de făină, sute
de ouă şi multă muncă.
Asta a însemnat, pe scurt,
festivalul clătitelor de la
Prejmer. Toată lumea a
gustat celebrele produse,
dar nu mulţi ştiu cum se
pregăteşte acest desert
 delicios. O echipă Braşov
TV a aflat secretul prepa-
ratelor, chiar de la cei care
în fiecare an vin la Prej-
mer să le ofere turiştilor
cele mai apetisante clătite: 

„Pasiune, ingrediente
proaspete şi foarte multă
atenţie, să nu se ardă clă-

titele... iar cu puţină ima -
ginaţie şi cu o umplutură
bine aleasă se face o clă-
tită delicioasă”, ne-a
 mărturisit o clătităreasă
prezentă la cel mai savuros
festival care a avut loc week -
endul trecut la Prejmer. 

Toată lumea a mâncat
clătite, toată lumea ştie că
sunt uşor de preparat, dar
cum se realizează efectiv
aluatul, ne-a explicat una
dintre localnicele din
Prejmer. De la ingredien-
te şi până la produsul fi-
nal, toată munca este o
încântare. Odată realizată

compoziţia pentru clătite,
urmează coacerea. Pre-
pararea clătitelor durează
foarte puţin. Odată coap-
te, clătitele se pot umple
cu ce doreşte fiecare.
Exista clătite cu gem, cu
ciocolată sau chiar cu
brânză. 

Pentru că vorbim de un
festival dedicat acestor
preparate ,  numai  la
 Prejmer, s-au pregătit, în
week end-ul trecut, mii de
astfel de clătite, care mai
de care mai sofisticate şi
mai delicioase. 

Răzvan Iancu

În rezervaţie se află 38
de zimbri şi se speră ca
până la finalul anului să
se reuşească extinderea
rezervaţiei, proiect susţi-
nut de Consiliul Judeţean
Braşov. 

Colaborarea cu alte aso-
ciaţii de profil atât la nivel
de ţară cât şi internaţional
este importantă pentru a
face schimb de exemplare
şi a reda în libertate zim-
brii pentru că orice rezer-

vaţie are drept scop reda-
rea în natură a exempla-
rului pe care îl protejează. 

Până acum au trecut
pragul rezervaţiei 18.000
de oameni.

Vama Buzăului – perla turismului montan

Planuri de modernizare, la Prejmer Secretul clătitelor de la Prejmer

Rezervaţia de zimbriNiciodată dezvoltarea unei localităţi
nu trebuie privită individual, pe orice
componentă, de la infrastructură, tu-
rism, evenimente culturale, etc.

Tiberiu Chirilaş, primar Vama Buzăului 

.com

Vama Buzăului are potenţialul de a deveni una din staţiunile turistice din România

Şerban Todorică
primar Prejmer

Tiberiu Chirilaş
primar Vama Buzăului

DIN JUDEŢ
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Orice braşovean poate
avea nevoie, în orice mo-
ment, de ajutor medical.
Orice turist poate avea, în
orice moment, nevoie de
ajutor medical. Sănătatea
nu ţine cont nici de func-
ţie, nici de avere, nici de
locul în care te afli. Dacă
eşti braşovean îţi doreşti,
cu siguranţă, să poţi re-
zolva orice problemă de
să nătate în judeţul tău. 

Specialişti sunt, contează
cel mai mult, dar nu este su-
ficient. „În săptămânile ur-
mătoare, trebuie să pregătim
bugetul. Întrucât una dintre
priorităţile mandatului meu
este asigurarea unor condiţii
cât mai bune în sistemul sa-
nitar, împreună cu colegii

din executiv şi Comisia eco-
nomică am mers în fiecare
spital pe care îl administrăm
şi am discutat despre prio-
rităţile fiecărei unităţi sa-
nitare. Am veşti excelente
 pentru sănătatea braşo -
venilor!”, a explicat, pentru
 BraşovTV.com, preşedintele
C o n s i l i u l u i  J u d e ţ e a n ,
ADRIAN VEŞTEA. 

Oficialii judeţului au dis-
cutat cu directorii unităţilor
medicale şi vor ţine seama
de toate propunerile acesto-
ra, fără  nicio excepţie. „Anul
acesta, odată cu bugetul,
vom avea prevăzute sume
foarte mari de bani pentru
spitale. În cazul Spitalului
Judeţean Braşov este vorba
despre bani atât pentru par-
tea de infrastructură, cât

mai ales pentru dotări. Mă
refer aici, la aparatură me-
dicală. În cazul Maternită-
ţii vom cumpăra, odată cu
finalizarea reabilitării aces-
tei unităţi medicale, paturi
noi, dar vom face achiziţii
şi pentru alte tipuri de do-
tări, mese pentru operaţii
de exemplu, potrivit solici-
tărilor personalului medi-
cal”, a precizat ADRIAN
VEŞTEA. 

Se vor face achiziţii im-
portante şi în cazul Spitalului
Clinic de Psihiatrie şi Ne-
urologieBraşov, dar şi pentru
Spitalul de Boli Infecţioase,
tot în urma discuţiilor şi pe
baza propunerilor directori-
lor şi medicilor din cele două
unităţi sanitare. „La Spitalul
Clinic de Copii vom contiua

lucrările de reabilitare, dar
şi dotarea cu aparatură me-
dicală pentru tratarea mi-
cilor pacienţi. Totodată, aş
vrea să mai punctez câteva
aspecte foarte importante
în ceea ce priveşte Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă:
am obţinut autorizaţia de
construcţie pentru corpul B,
se va preda amplasamentul
constructorului, iar anul
acesta sperăm să moderni-
zăm în cea mai mare parte
acest spital. În acest sens,
 aşteptăm, în continuare,
sprijin şi de la Compania
Naţională de Investiţii prin
intermediul parlamentari-
lor braşoveni”, a încheiat
preşedintele Consiliului Ju-
deţean Braşov, ADRIAN
VEŞTEA.

Ce tip de spital, util cu
adevărat şi posibil de realizat
– municipal, judeţean sau
regional – este cel potrivit
 pentru arealul Braşovului?
Aceasta este prima întrebare
la care trebuie să se stabi -
lească răspunsul corect, prin
dezbatere publică, pentru
realizarea unui obiectiv ex-
treme de important în pri-
mul rând pentru braşoveni. 

Sănătatea este una dintre
priorităţile Programului de
Guvernare al PSD, Ministe-
rul Sănătăţii având prevăzută
în strategia sa realizarea
unui număr de opt spitale re-
gionale. Trei dintre unităţile
medicale au sursele de fi-
nanţare deja identificate: bu-
getul de stat şi fondurile
europene din Programul
Operaţional Regional. În ca-
zul celorlalte cinci spitale,

potrivit programului de gu-
vernare, finanţările vor fi
asigurate din bugetul de stat
şi din Fondul Suveran de In-
vestiţii.

Anul acesta ar trebui iden-
tificate şi predate amplasa-
mentele, dar demarate şi
acţiunile în vederea întocmi-
rii studiilor de fezabilitate. 

În ceea ce priveşte reali-
zarea unui nou spital în Bra-
şov, întâi de toate trebuie
parcurşi câţiva paşi esenţiali.
De exemplu, trebuie lămurit
un aspect care nu îi este clar
nici administraţiei judeţene.
Cere sprijin pentru un nou
spital clinic judeţean de ur-
genţă, dar argumentele sunt
în favoarea unuia regional,
practic, o altă categorie.
Apoi, investiţia trebuie asu-
mată.  Titularul ei trebuie să
fie proprietar al terenului.
Şi aici lucrurile sunt neclare.
Proiectul de ordonanţă de
urgenţă, trimis anul trecut
Guvernului, prevedea trans-
ferul terenului către muni-
cipiul Braşov, în condiţiile
în care spitalul propus este
judeţean. În scrisoarea adre-
sată presei şi parlamentari-
lor, Consiliul Judeţean se
referă la un teren în supra-
faţă de 11,45 hectare, aflat
în domeniul public al statu-
lui şi în administrarea Insti-

tutului Naţional de Cerceta-
re-Dezvoltare pentru Cartof
şi Sfeclă de Zahăr Braşov.
Poate, CJ, alături de Primă-
rie şi Asociaţia Noul Spital
al Braşovului nu cunosc fap-
tul că, patrimonial,

Institutul Cartofului nu
poate dispune de terenuri,
ci Academia de Ştiinţe Agri-
cole şi Silvice „Gheorghe Io-
nescu-Şişeşti”, în subordinea
căreia se află. Totodată, se
pune şi aflarea răspunsului
la întrebarea: cum va fi fi-
nanţată această investiţie?
Există aici o proiecţie clară?
Poate să primească Braşovul
o astfel de finanţare în con-
diţiile în care solicită ca rea-
bilitarea Corpului B al
Spitalului Judeţean să se
facă tot cu bani de la Gu-
vern? De ce să nu urmărim
cu celeritate ca, mai întâi,
Judeţeanul să fie adus la
standarde europene?

Iată câteva teme de reflec-
ţie care definesc clar parcur-
sul pe care trebuie să-l aibă
un astfel de proiect. Este o
dezbatere care trebuie ini-
ţiată. Nu contează cine
anunţă că îi cheamă pe cei-
lalţi. Important este să ne
aşezăm la aceeaşi masă şi să
avem rezultate. 

Florin Orţan
senator PSD

În Poiana Braşov a avut loc Adunarea
Colegiului National al Partidului Mişcarea
Populară. Înainte de dezbaterea celor 9
puncte de pe ordinea de zi, preşedintele
formaţiunii politice, Traian Băsescu, a vor-
bit despre politicile externe, dar şi despre
faptul că partidul pe care îl conduce susţine
schimbarea Codului Penal şi a Codului de
Procedură Penală. 

În conformitate cu regulamentele celor
două Camere ale Parlamentului, spune Tra-
ian Băsescu, ar trebui înfiinţată o comisie
specială, din care să facă parte 13 membri
– câte doi reprezentanţi ai fiecărui partid
parlamentar, un deputat si un senator, iar
de la minorităţi doar un deputat. „Am so-
licitat ca aceste modificări să nu se facă
prin comisiile juridice pentru că acolo
majoritatea PSD – ALDE – UDMR – mi-
norităţi este zdrobitoare şi practic, opoziţia
PMP – USR – PNL nu ar avea mare lucru
de făcut. Din acest motiv am solicitat ca
în baza regulamentului camerelor reunite
să se organizeze o comisie specială for-
mată din câte doi reprezentanţi ai fiecărui
partid: unul din Senat, unul din Camera

Deputaţilor. Dacă această propunere va
fi adoptată, comisia va fi formată din
13 oameni: 2 de la PSD, 2 de la ALDE şi
2 de la UDMR – din partea puterii. Iar
din partea opoziţiei: 2 de la PMP, 2 de la
USR şi 2 de la PNL. Tot şase persoane ca
din partea puterii şi un al 13-lea membru
al comisiei, având în vedere că minorită-
ţile sunt reprezentate numai în Cameră,
 acestea urmând să desemneze un singur
membru în această comisie care ar totaliza
13 reprezentanţi”, a declarat preşedintele
PMP, Traian Băsescu. 

„S-a decis data Congresului, care va avea
loc pe 21 octombrie. Odată cu votul pentru
data congresului, s-a stabilit că la congres
vom merge pe varianta moţiunii. Vor fi
prezentate mai multe moţiuni de către cei
care doresc să preia funcţii de conducere
la nivelul de preşedinte de partid şi, totodată,

am stabilit ca data de 24 iunie să fie data
la care să avem congresul pentru liga ale-
şilor locali care a fost constituită la Braşov
din punct de vedere statutar”, a declarat
preşedintele PMP Braşov Mihai Costel.

Paula Păduraru

ADRIAN VEŞTEA
Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov

Veşti sănătoase pentru
sănătatea braşovenilor

Dezbatere publică serioasă pe
tema unui nou spital în Braşov

PMP susţine 
schimbarea Codului Penal

Traian Băsescu
Preşedintele PMP

Mihai Costel
Preşedintele PMP Braşov



GARSONIERE
⚫ Vând garsonieră confort 1,
Astra Bd. Saturn zona Micşuni-
ca, recent amenajată, dotată cu
centrală termică proprie, gresie,
faianţă, parchet, termopan, se-
midecomandată, parter. Preţ
29.500 euro. Tel: 0747.771.523

APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând apartament cu 2 ca-
mere, cartier Tractorul, str.
Octavian Goga, etaj 2, pe mij-
locul blocului, decomandat.
Fără intermediari. Telefon:
0770.728.812; 0757.061.154
⚫ Vând apartament 2 camere se-
midecomandat, semimobilat, cu
balcon, confort 2 sporit, 4/4, în-
sorit, izolat exterior, cu îmbună-
tăţiri, zona Gemenii, preţ 41.000
euro, cash şi fără intermediari.
Telefon: 0758.843.373

⚫ Vând apartament cu 2 camere
(tip studio) Tractorul zona Mall
Coresi, în bloc tip vilă construc-
ţie nouă, confort 1, cu toate do-
tările moderne, finisaje de

calitate, gresie, faianţă, parchet,
geam termopan, centrală termi-
că proprie, preţ 38.000 euro
(pentru credit PRIMA CASĂ).
Telefon: 0747.771.523
⚫ Vând apartament în casă, si-
tuat în zona Centrul Vechi str
Michael Weiss foarte aproape
de strada REPUBLICII la eta-
jul 1/1 cu pod deasupra în cotă
parte. Suprafaţa utilă este de

47,83 compusă din 2 camere,
baie, bucătărie, hol. Ca şi ame-
najări avem încălzire pe con-
vector, gresie, faianţă la baie şi
la bucătărie şi geamuri termo-
pan, parchet. Se pretează a se
cumpara pentru a fi închiriat
în regim hotelier. Se poate vin-
de mobilat şi utilat. Dispune şi
de pivniţă. Preţul este 59.000
euro negociabil. Telefon:
0787.719.344

APARTAMENTE 3 CAMERE
⚫ OFERTĂ!!! Vând aparta-
ment 3 camere confort 1, car-
tierul Scriitorilor, decomandat,
spaţios cu 2 băi, situate la par-
ter înalt, foarte călduros, dis-
pune de spaţii anexe cămară,
debara, are separare de gaz şi
apă, blocul este izolat termic,
necesită îmbunătăţiri, preţ
51.500 euro negociabil. Tele-
fon: 0787.719.344
⚫ Vând apartament cu 3 came-
re zona Aurel Vlaicu – Pasaj,
decomandat situat la etajul 1/4,
suprafaţă utilă 55 mp, vedere
pe 3 părţi, dispune de debara,
separare de gaz şi apă, este fără
balcon, şi se vinde mobilat (cu
mobilă veche dar în stare bună)
şi utilat, preţul este 47.000 euro
uşor  negociabi l .  Telefon:
0747.771.523

CASE
⚫ Vând casă la intrare în Hăr-
man cartierul vechi, compusă
din 2 camere, living, baie, bu-
cătărie, hol, singur în curte, su-
prafaţă totală teren 400 mp.

Casa este renovată recent cu ur-
mătoarele îmbunătăţiri: centrală
termică proprie pe gaz, termo-
pan, uşi noi, parchet, gresie, fa-
ianţă, este izolată termic, are
acces auto, beci mare 14 mp şi
o grădină frumoasă cu pomi
fructiferi. Preţul este 69.000
euro. Telefon: 0747.771.523
⚫ Proprietar vând vilă zona Ni-
copole Str. Enupărului dispusă
pe P + 1 + Pod, astfel: la parter:
bucătărie open space cu living,

cameră, baie, debara, iar la etaj
sunt 3 dormitoare mari şi 1 baie
mare. Casa dispune de toate
îmbunătăţirile gresie, faianţă,
parchet, termopan integral,
centrală termică, izolaţie exte-
rioară cu polistiren, terasă mare
pe toată latura casei, pod mare
ideal pentru mansardare, beci,
garaj, curte fără acces auto,
aproximativ 100 mp, singur în
curte, preţ 153.000 euro nego-
ciabil. Tel: 0758.107.100
⚫ De vânzare un corp de casă
situat în Braşovul vechi aproape
de Piaţa Unirii. Cu o structură

semidecomandată, casa are
58 mp utili, structuraţi în două
camere, bucătărie, hol, baie. Dis-
pune de centrală termică, ter-
mopane, gresie, faianţă, parchet,
priveliştea este spre Piaţa Unirii,
dispune de curte mică fără acces
auto, preţul este 53.000 euro.
 Telefon: 0731.833.260

ÎNCHIRIERI APARTAMENTE
Închiriez (ofer) apartament la
casă Braşovul Vechi str De Mij-
loc, decomandat, 2 camere, baie,
bucătărie, foarte spaţios 70 mp,
însorit, călduros, amenajat cu
centrală termică proprie, gresie,
faianţă, parchet, geamuri termo-
pan, izolaţie termică, situat la
parter la nivelul solului – demisol,
NEMOBILAT, preţ 150 euro/
lună. (Se mobilează la cerere
pentru preţul de 200 euro/lună.
Telefon: 0731.833.260  
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COMANDĂ ANUNŢ MICĂ PUBLICITATE
NUME (FIRMĂ): CI, SERIA NR.

Nr. apariţiiAcestă comandă se achită la casă, 
în oricare magazin partener
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TALONUL SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE

TELEFON:DATE DE APARIŢIE:
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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

Închiriez
apartament

în regim
hotelier,

50€/noapte 

➭ 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:
H Str. Gării, nr. 32

intersecţia cu
Hărmanului

H Str. Dacia, nr. 69
H Str. Privighetorii

H Str. Gospodarilor
H Str. Barbu

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

Sediul BraşovTV:
H Bd. Mihail

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

Locaţii de preluare a taloanelor de mică publicitate

✄

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!

Relaţii la
telefon:

0765.250.760

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

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

Manager General: Oana Olaru
telefon: 0768.186.599

6-12 martie 2017
Săptămânal Gratuit ISSN 2537 - 138X

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

telefon: 0755.766.707
laxericonsulting@yahoo.com



⚫ Angajez menajeră 2 zile pe săp-
tămână. Telefon: 0721.834.943
⚫ 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

⚫ DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEŢULUI BRAŞOV
B-DUL M. KOGĂLNICEANU, NR.11
Anunţă:
Având în vedere prevederile Ho-
tărârii nr. 286/2011 pentru apro-
barea Regulamentului – cadru
privind stabilirea principiilor ge-
nerale de ocupare a unui post va-
cant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice;

DIRECŢIA DE
SĂNĂTATE PUBLICĂ

A JUDEŢULUI BRAŞOV
organizează concurs pentru

ocuparea  unui post contrac-
tual vacant de asistent medical
grad principal (studii post li-
ceale) – specialitatea igienă
din cadrul Colectivului Igiena
Alimentului.

Concursul se organizează la
 sediul  DIRECŢIEI DE SĂ-
NĂTATE PUBLICĂ  A JU-
DEŢULUI BRAŞOV, B-dul
M. Kogălniceanu, Nr. 11, Bl.
C, Et. 5-6, în data de
27.03.2017, ora 9.00 – proba
scrisa; 30.03.2017 ora 9.00
– interviul si proba practica.

Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune în termen de 10
de zile lucrătoare de la data pu-
blicării în Monitorul Oficial, la
sediul DSPJ Brasov, Compar-
timent RUNOS, cam. 605.

Dosarul de înscriere trebuie să
cuprindă obligatoriu documen-
tele prevazute la art. 6, din   Ho-
tărârea  nr. 286/2011.

Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul DSPJ Braşov şi
la telefon 0268/547972 sau
0368/001019.

⚫ La  ATELIERUL DE  RE-
PARAŢII  reparăm TOT ce
se bagă în priză, prestăm ser-
vicii de diagnosticare şi repa-
raţii ale echipamentelor de tip
electrocasnic (FRIGIDERE,
MAŞINI DE SPĂLAT, cup-
toare microunde, aspiratoare,
etc), pentru persone fizice
şi societăţi comerciale. Tele-
fon: 0268.708.946, mobil:
0758.107.102.  Ne găsiţi pe
Str. Aurel Vlaicu nr. 4 (colţ
cu Bd. Griviţei) în curte cu
magazinul „Bazar”.

⚫ 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 Magazinul BAZAR con-
tinuă 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, Braşov
 (intersecţia cu Griviţei, lângă
 Synevo). VĂ AŞTEPTĂM cu o
diversitate mare de produse!!!

⚫ Domn, 52 de ani, divorţat, in-
giner, 1,84 m, 84 kg, caut doam-
nă 36-50 ani, din Braşov sau
împrejurimi. Tel: 0752.831.457
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Angajări

Servicii

BRIDGE GUARD GROUP

Relaţii suplimentare se pot
obţine la: 0268.328.662

N AGENŢI DE PAZĂ 
N AGENŢI DE INTERVENŢIE

în condiţiile legii 333/2003
N ELECTRICIENI

Asocia<ia „Milioane de
Prieteni” angajează
îngrijitori câini la

Adăpostul canin din Triaj.
Se oferă salariu atractiv,

plus bonuri de masă. 
Rela ii la telefon

0731.334.787 – Oana
David, manager adăpost.

Angajează:

BRIDGE
GUARD GROUP

Relaţii la telefon: 0268.328.662

AGENŢI
SECURITATE

Organizează cursuri
pentru următoarea

calificare:

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:

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

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

Cursuri

Electrocasnice

Matrimoniale

Diverse

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
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Primul prilej pentru a se
revanşa în faţa propriilor
suporteri este astăzi,
când sub Tâmpa vine
CSM Bistriţa. Cartaş şi
compania trebuie să câş-
tige pentru a-şi consoli-
da poziţia a şaptea în
clasament şi pentru a că-
păta moral înaintea jocu-
rilor din Cupa României.

Trebuie să bată Bistriţa! 
Corona Braşov va juca as-

tăzi, în faţa propriilor supor-
teri, împotriva formaţiei
CSM Bistriţa. Bistriţencele
au un moral bun înaintea jo-
cului de la Braşov, după ce
în runda precedentă au mă-
turat sala cu fetele de la Mă-
gura Cisnădie, scor 30-15.
Trupa condusă de Dragoş
Dobrescu vine după eşecul
de la Roman, scor 29-23 dar
tehnicianul Coronei îşi do-
reşte prima victorie pe banca
formaţiei de sub Tâmpa.
„Va fi un meci în care ju-
căm un pic cu presiunea pu-
blicului şi a clasamentului.
Sper ca fetele să fi înţeles
că ne-au mai rămas puţine
etape şi că sunt meciuri la
îndemâna lor pe care tre-
buie să le câştige. CSM Bis-
triţa vine după o victorie la
diferenţă mare cu Cisnădie,
a prins încredere dar spe-
răm ca la Braşov să nu ma
aibă acelaşi elan, iar noi să
avem forma care trebuie
pentru a câşt iga acest
meci”, a spus antrenorul
 Coronei, Dragoş Dobrescu.

Fără presiune
Tehnicianul Braşovului,

Dragoş Dobrescu, îşi doreşte
ca fetele să evolueze ca o
echipă, fără să existe o pre-
siune suplimentară pe umerii
lor. „Este adevărat că echipa
mai are o şansă de a-şi în-
deplini obiectivul prin Cupa
României, dar în acest mo-
ment pe mine mă interesează
altceva. Încerc să vorbesc
mult cu fetele, să le fac să
vină cu plăcere la antrena-
ment, să se suţină şi să se
sprijine în teren. Chiar am
avut plăcerea să le văd că la
antrenament se ajutau foar-
te mult în apărare, că se lup-
tau şi se bucurau împreună
când câştigau o minge. Sper
să se menţină pe această li-
nie şi la meciuri, până la fi-

nalul campionatului”, a mai
spus Dobrescu.

Ritm susţinut de joc
Dragoş Dobrescu a activat

mai mult la echipe de băieţi
şi a încercat să le impună fe-
telor d ela Corona ritmul ra-
pid din campionatul băieţilor.
„Este adevărat că am încer-
cat să dau un alt ritm, mult
mai rapid. Aşa se joacă han-
dbalul acum, în mare viteză.
Fetele au răspuns foarte bine
la acest nou ritm pe care l-
am impus. Noi avem 12 ju-
cătoare de câmp pe foaie, iar
ele trebuie să se ajute una pe
alta, să stea liniştite că şi
dacă au nevoie să iasă câte-
va minute, are cine să intre
în locul lor să le ajute. În
clipa în care vom reuşi să fa-

cem să funcţioneze această
încredere ne va fi mult mai
uşor pentru că este clar că
vom comunica foarte bine
toate problemele pe care le
avem în teren. De asemenea,
acest lucru este benefic pen-
tru că ajută mult la spiritul
de echipă fără să facă dife-
renţa între cine intră din pri-
mul minut şi cine intră pe
parcurs. Oricum, într-o echi-
pă toate jucătoarele contea-
ză”, a mai spus tehnicianul
Coronei, Dragoş Dobrescu. 

Jocul dintre Corona şi
CSM Bistriţa se va diputa as-
tăzi cu începre de la ora
18.00. Înaintea partidei, Co-
rona este pe locul şapte cu 19
puncte, în timp ce CSM Bis-
triţa ocupă poziţia a opta cu
18 puncte. 

Condamnate
să câştige
Handbalistele de la Corona vor să uite cât mai repede
ultimele rezultate şi să înceapă să câştige puncte

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

Fotbalistul braşovean Romeo
Surdu a semnat cu echipa belgia-
nă de Liga a 4-a, RWD Molenbeek,
care este lider al clasamentului
în acest moment, cu şanse de a
promova la vară în al treila eşalon.
Atacantul de 33 de ani s-a pregătit

în această iarnă cu FC Braşov, însă
a ales să plece în străinătate. Sur-
du a mai evoluat în cariera sa la
FC Braşov, CFR Cluj, Steaua Bucu-
reşti, Rapid Bucureşti, Apollon Li-
massol ,  Milsami Orhei  ş i  ASA
Târgu Mureş.

În prima etapă din 2017 din Liga
a treia de fotbal, echipele braşovene
din seria 1 au evoluat în deplasare.
AFC Hărman a condus cu 2-0 şi 3-1
în meciul cu Ştiinţa Miroslva, dar la
final au fost nevoiţi să se mulţu-
mească doar cu un punct, scor 3-3.
Pentru hărmăneni au punctat Şerban

Moraru, Emil Popa şi Florin Stângă.
Gazdele au primit trei lovituri de la
11 metri în această întâlnire, dar au
transformat doar una. Cealaltă gru-
pare braşoveană, Olimpic Cetate Râş-
nov, s-a impus cu 1-0 în meciul
susţinut în deplasare cu Sporting
Lieşti prin reuşita lui Cătălin Dinu.

Liga III

Braşoveanul Daniel Isăilă, selec-
ţioner al naţionalei U21 a României,
va organiza două trialuri în luna mar-
tie. Primul dintre ele va avea loc as-
tăzi la Centrul Naţional de pregătire
al Federaţiei Române de Fotbal de
la Buftea. La această acţiune se vor
prezenta şi „stegarii” Bogdan Căucă,

Ionuţ Tripşa şi Paul Iacob. 
La o săptămână distanţă, la cea

de-a doua acţiune organizată de Isăi-
lă pentru a vedea la lucru tineri din
eşaloanele inferioare, va patricipa
un fost jucător al lui FC Braşov, mij-
locaşul Diego Alupoaie, în prezent
la AFC Hărman.

Trei stegari la trial

Olimpia Braşov a pierdut cu scorul
de 76-89 (22-19, 19-24, 22-20, 13-
26), jocul disputat pe teren propriu
în compania formaţiei Phoenix Ga-
laţi. „Olimpicele” au făcut foarte
multe greşeli şi au oferit nu mai puţin
de 24 de mingi adversarelor. Pentru

„olimpice” au marcat Peso-
vic – 19 p, Ghizilă şi Johnson
– câte 18 p, Higgins – 11 p
şi Webb – 10 p. 

„Ritmul în care se joacă
această grupă 1-6, cu me-
ciuri miercurea şi sâmbăta
nu ne ajută deloc. Astăzi ri-
valele au evoluat mult mai
bine, au fost mai agresive şi
au meritat victoria. Pe fondul
oboselii apar greşeli cum am
făcut noi acum. Nu ne-au
surprins, am pregătit apă-
rarea pe care o face Galaţiul,
dar fetele nu s-au concentrat
şi am greşit nepermis. Noi
continuăm să ne pregătim
pentru play-off, ţinta noastră

principală. Acolo vom da tot ce avem
mai bun. În două săptămâni va re-
veni şi Houser şi acest lucru ne va
ajuta. Punctul cel mai delicat este
să le recuperăm fizic pe fete pentru
play-off”, a declarat antrenorul Dan
Calancea.

.com

Aventură în Belgia

Înfrângere sub panou

FC Braşov a terminat la egalitate
jocul din etapa a 23-a din Liga a 2-
a, scor 1-1 pe terenul celor de la
Dunărea Călăraşi. 

„Stegarii” au deschis scorul prin
Paul Iacob, care a reluat cu capul o
pasă venită de la Istrati. Până la
pauză însă, fostul vârf stegar Ţîră
a profitat de o nesincronizare a de-
fensivei „galben-negrilor”, a rămas
singur cu Florin Iacob şi a egalat cu
un şut sec.

„Am făcut o primă repriză destul
de bună. Nu am reuşit să profităm
de superioritatea noastră, şi am
primit un gol cum numai noi putem
lua. Am făcut nişte greşeli greu de

înţeles. În repriza a doua, Călăraşiul
a echilibrat jocul. Din păcate, am
pierdut două puncte care ne-ar fi
ajutat mult. Avem două săptămâni
până la următorul joc, perioadă
care ne va prinde bine în ideea de
a integra jucatorii noi în echipă,
unii dintre ei fiind şi în urmă cu pre-
gătirea. Campionatul se joaca, fa-
cem tot ce putem să ne menţinem
în cărţi, luptăm până la ultima eta-
pă”, a spus la finalul meciului de la
Călăraşi, tehnicianul stegarilor, Cor-
nel Ţălnar. 

În urma acestui rezultat FC Bra-
şov a acumulat 39 de puncte în cla-
sament şi ocupă poziţia a cincea. 

Doar un punct

Victorie pentru CNOT
Echipa de handbal masculin a Cen-

trului Naţional Olimpic de Tineret Bra-
şov s-a impus în deplasare n faţa
formaţiei Centrului Naţional de Exce-
lenţă Sighişoara cu scorul de 37-25
(21-14). 

Trupa condusă de Florin Paraschiv,
Alina Teslăraşu şi Bogdan Voica a do-
minat cu autoritate jocul de la un capăt

la celălalt şi s-a impus fără probleme.
Pentru CNOT Braşov au marcat Arnăut,
Csaki şi Diaconu câte 6 goluri, Cuciu-
reanu 4, Bălan, Roşca şi Bondor câte 3,
Ciutacu şi Lazăr câte 2 şi Matei o reu-
şită. 

„A fost un joc foarte frumos, dispu-
tat într-un ritm foarte bun şi am văzut
pe parchet foarte mulţi handbalişti de

mare perspectivă. Jocul a fost controlat
în permanenţă de noi. Mă bucur să
văd că echipa a început să capete ex-
perienţă, creşte constant de la meci la
meci şi asta ne bucură. Am văzut un
mare plus la capitolul atitudine”, a de-
clarat pentru BraşovTV.com, antrenorul
băieţilor de la Centrul Naţional Olimpic
de Tineret Braşov, Florin Paraschiv. 
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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

Începe curăţenia generală în Bra-
şov. „La începutul anului procedăm
la această lucrare de curăţare a mu-
nicipiului Braşov unde ne vom apleca
cu precădere asupra zonelor verzi,
parcuri, zone care sunt mai puţin atin-
se de această etapă de salubrizare”,
a declarat city managerul Braşovului,
Miklos Gantz. 

În cartierele braşovene vor fi am-
plasate 10 containere pentru selecţia

deşeurilor electrice si electrocasnice.
În perioada 1-7 aprilie municipali-
tatea va face curăţenie şi în cimitirele
care aparţin de Primăria Braşov. Luna
Curăţeniei începe mai devreme în
2017 pentru că şi Sărbătorile Pascale
pică mai repede in cest an. De ase-
menea, Primăria face apel către ce-
tăţeni să participe şi ei la curăţenia
de primăvară. 

Paula Păduraru

Elevii maghiari ai Liceului
Teoretic „Zajzoni Rab Is-
tván” şi cei de la secţia ma-
ghiară a Liceului Teoretic
„George Moroianu” au
marcat în data de 28 fe-
bruarie, terminarea Făr-
şangului şi intrarea în
Postul Paştelui printr-o pa-
radă pe străzile oraşului. 

Cele două grupuri de elevi
au plecat fiecare de la şcoala
sa şi s-au întâlnit în centrul
municipiului, pe platoul din
faţa clădirii Primăriei Muni-

cipiului Săcele. Aici ei au pre-
zentat un scurt program artis-
tic specific acestei sărbători. 

„Fărşangul” este o sărbă-
toare specifică comunităţii
saşilor din Transilvania (Fas-
hing), preluată apoi şi de co-
munitatea maghiară, care
marchează alungare răului şi
a iernii. Perioada de Fărşang
este cuprinsă între Bobotează
şi „Miercurea Cenuşii”, zi
care marchează începutul
Postului Paştelui la creştinii
catolici, punctul culminant
 fiind z iua de dinaintea

„Miercurii Cenuşii”, zi în
care se îngroapă „Fărşangul”

prin obiceiuri specifice fie-
cărei comunităţi.            B.T.

Berbec
(21.03 – 19.04) 
Iubire. Majoritatea celibatarilor
acceptă mariaje din interes la ce-
rerea familiei. Faceţi multe pla-
nuri pentru numeroase deplasări
de plăcere cu persoana iubită.
Sănătate. Sunteţi în formă, plin
de viaţă şi optimism, cu o stare
fizică normală.
Bani. Apar daune financiare pen-
tru cei ce vând alcool, ţigări şi
medicamente.
Taur (20.04 – 20.05)
Iubire. Aveţi o relaţie amoroasă
ce începe să cam scârţâie din pri-
cina deplasărilor.
Sănătate. Nici vorbă de boală.
Orice simptom este tratat cu to-
tală indiferenţă.
Bani. Puteţi avea mici necazuri
financiare din cauza rudelor prin
alianţă cu care lucraţi. Este foarte
indicat să vă faceţi noi relaţii.
Gemeni (21.05 – 21.06)
Iubire. Nu daţi suficientă atenţie
relaţiilor erotice (preferaţi să le
păstraţi secrete).
Sănătate. Trebuie doar să aveţi
un regim de viaţă activ, acordând
atenţie detaliilor programului
cotidian.
Bani. Faceţi cheltuieli maxime
din pricina unor drumuri repetate
şi inutile. Este posibilă o impor-
tantă modificare de statut pro-
fesional.
Rac (22.06– 22.07)
Iubire. Relaţia dv. cu persoana
iubită este dificilă, chiar dacă se
comunică normal.
Sănătate. Vă agitaţi prea mult şi
este normal să apară urmări ale
luptei dv. cu viaţa.
Bani. Pentru moment, nu este
exclus să înregistraţi unele pier-
deri financiare. Unii tineri primesc
un aviz favorabil pentru o bursă
în străinătate.
Leu (23.07– 22.08)
Iubire. Sunteţi obligat de per-
soana iubită să faceţi excese plă-
cute, dar mult prea obositoare.
Sănătate. Un regim alimentar,
adoptat mai demult, evoluează
bine, deci sunteţi pe calea cea
bună.
Bani. Sunteţi activi, munciţi pe
rupte, dar veţi înregistra profituri
mari. Apar complicaţii doar din
cauza unor accidente casnice.
Fecioară (23.08 – 22.09)
Iubire. Mărturisiţi că relaţii sen-
timentale există, dar fără pasiu-
ne.
Sănătate. Faceţi excese neindi-
cate şi vă trataţi cu medicamente
prea multe. Stările de pesimism
se leagă după-amiază de amintiri
neplăcute.

Bani. Nu se poate spune că nu
sunteţi norocoşi, deoarece în-
cheiaţi numeroase contracte.
Balanţă (23.09 – 23.10)

Iubire. Vă plângeţi prietenilor
de lipsa totală de afecţiune din
dormitorul conjugal.
Sănătate. Vă lăudaţi lumii cu
ceea ce aţi reuşit să realizaţi, în
privinţa sănătăţii.
Bani. Doriţi să vă implicaţi singur
în cât mai multe noi activităţi
lucrative. Vă  bucuraţi pentru ce
aţi realizat până acum.
Scorpion (24.10 – 22.11)
Iubire. Celibatarii pun la cale
căsnicia unui coleg. Aveţi sen-
zaţia că începeţi viaţa de la în-
ceput.
Sănătate. Găsiţi soluţii originale
la eventualele probleme de să-
nătate ale rudelor.
Bani. Daţi vina pe toată lumea
pentru pierderi, făcând abstrac-
ţie de greşelile dv. Vă puteţi baza
în orice situaţie pe aprobarea şi
sprijinul şefilor şi rudelor în vârs -
tă.
Săgetător (23.11 – 21.12)
Iubire. Nativii familişti pierd iu-
birea partenerului numai din
pură încăpăţânare. Comunicaţi
date neimportante.
Sănătate. Aveţi grijă de dv. cum
credeţi de cuviinţă, apelând la
metode neconvenţionale.
Bani. Se bucură de cele mai bune
facilităţi cei din construcţii şi
transportatorii. Sunt redimen-
sionate cu speranţă aproape toa-
te domeniile economice.
Capricorn (22.12 – 20.01)
Iubire. Sunteţi „nevoit” să dez-
voltaţi o altă relaţie amoroasă
foarte promiţătoare.
Sănătate. Pare normal să aveţi
insomnii, palpitaţii, dureri de
stomac sau migrene.
Bani. Satisfacţiile din muncă sunt
nelimitate, iar banii se înmulţesc
parcă de la sine. Deciziile pe care
le luaţi sunt absolut necesare şi
se referă la destinul tuturor celor
din anturajul intim.
Vărsător (21.01 -19.02)
Iubire. Relaţiile sentimentale cu
foştii parteneri vă poartă în con-
tinuare noroc.
Sănătate. Încercaţi să abordaţi
o atitudine relaxată în faţa pro-
blemelor de sănătate!
Bani. O mică parte dintre nativi
e posibil să nu reziste tentaţiilor
ilicite. Toate activităţile restante
se „răzbună”.
Peşti (20.02 – 20.03)
Iubire. Intuiţia excepţională vă
fereşte să faceţi noi greşeli sen-
timentale foarte grave. Vorbiţi
mai mult decât de obicei.
Sănătate. Pot fi programate in-
tervenţii chirurgicale minore,
cum ar fi o amigdalectomie.
Bani. Unii nativi strâng avere
într-un mod destul de necinstit
(tributar imoralităţii ori corup-
ţiei).

ZODIAC

Începe „Luna Curăţeniei”

Primăria Braşov a deschis un nou
serviciu care vine în ajutorul cetăţe-
nilor. Vorbim despre un serviciu on-
line la care cetăţenii se pot programa
pentru eliberarea de noi buletine. Bra-
şovenii care vor să îşi reînnoiască bu-
letinele sau să îşi înregistreze reşedinţa
la o adresă din Braşov nu vor mai fi
nevoiţi să stea cu orele la coadă la pri-
mărie. A intrat în funcţiune serviciul
on-line la care vă puteţi face progra-
mare. „Prin această soluţie am încercat
să eliminăm cozile , să venim în spri-
jinul cetăţenilor şi să venim cu o nou-
tate. Să eliminăm tensiunile chiar dacă
presiunea este foarte mare şi pentru
lucrători. Toată lumea întreabă «câte
dosare aţi luat pe zi?»Am luat şi 150
dar grila nu ne permite să mai facem

angajări ”, a declarat Carmen Şchiopu
– şef SPCLEP Braşov. 

Iată care sunt paşii pe care trebuie
să îi urmeze solicitantul: pe site ul pri-
măriei Braşov la secţiunea Programare
on-line , trebuie să completeze câm-
purile cu detaliile personale dar şi
data, ora programării, numărul de te-
lefon şi adresa de e-mail. După trimi-
terea solicitării către funcţionarii
primăriei, persoana primeşte o notă
de confirmare pe adresa de e-mail. 

De pe aceeaşi pagină vă puteţi do-
cumenta şi despre actele pe care tre-
buie să le aveţi la dumneavoastră în
momentul în care vă prezentaţi la ser-
viciul public local de evidenta al per-
soanelor din cadrul Primăriei Braşov. 

Paula Păduraru

Readucerea la viaţă a vechilor meş-
teşuguri. Creaţii populare, hand
made, realizate doar cu acul şi aţa,
exact ca pe vremea bunicilor şi stră-
bunicilor. Asta au făcut, zilele trecute,
câţiva elevi braşoveni la Muzeul de
Etnografie. Atelierul a fost dedicat
Zilei Femeii. Unii dintre elevi au rea-
lizat pentru prima dată produse ar-
tizanale, aşa că au ascultat cu mare
atenţie indicaţiile meşterilor populari.
Fiecare elev a avut creaţia lui, însă
tema a fost aceeaşi: o dedicaţie spe-
cială pentru mamele din Braşov. 

„Copiii vin să înveţe să facă în prin-
cipal jucării cu croşeta. Exact aşa cum
făceau strămoşii noştri în urmă cu
zeci de ani, când nu aveau jucării. Co-

piii sunt foarte emoţionaţi şi este
foarte important pentru că în astfel
de momente îşi pun imaginaţia la lu-
cru”, a menţionat Gabriela Bularca,
meşter popular. Elevii au fost de-a
dreptul entuziasmaţi de propriile
creaţii. Au muncit câteva ore pentru
ele, dar au făcut-o cu multă pasiune. 

În fiecare lună, la Muzeul de Et-
nografie sunt organizate numeroase
ateliere, cu diferite teme, special pen-
tru elevii braşoveni. Muzeul de Et-
nografie este deschis de marţi până
duminică, între orele 9.00 şi 17.00.
Un bilet de intrare pentru adulţi costă
5 lei. Pensionarii plătesc 3 lei, iar elevii
şi studenţii 2 lei. 

Marian Stoica

Cadouri hand-made 
pentru 8 martie

Buletine on-line!

Sfârşitul Fărşangului, la Săcele
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INVESTIGAŢII STANDARD
Tomografie computerizată pe segmente anatomice:
CAP, GÂT, TORACE, ABDOMEN, PELVIS, MEMBRE

INVESTIGAŢII SPECIALE
Coronarografie neinvazivă CT
Angiografie CT
Colonoscopie virtuală

Bronhoscopie virtuală
Flebografie
Uro-CT, Entero-CT

În Braşov, in incinta Spitalului Clinicco, Centrul de imagistică medicală ScanExpert oferă
servicii gratuite pacienţilor asiguraţi, având contract cu C.A.S. Braşov şi Casa OPSNAJ.

FĂRĂ LISTE DE AŞTEPTARE
ScanExpert oferă discounturi semnificative pentru copii, pensionari, persoanelor cu dizabilităţi
şi personalului medical.
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Oficiali din Ministerul Tine-
retului şi Sportului au venit
la Braşov pentru a discuta
o nouă strategie de salvare
a acestui domeniu. În urma
dezbaterii  organizate la
Aula Universităţii „Transil-
vania” s-au conturat câteva
idei, care ar putea repre-
zenta cheia succesului. 

Cum redăm gloria în condi-
ţiile în care numărul sportivilor
a scăzut în ultimii 24 de ani? 

„Din punctul meu de vede-
re, suntem în momentul 0 al
sportului românesc, mai jos
de atât nu se poate. Numărul
sportivilor a scăzut, infras-
tructura sportivă este la pă-
mânt, performanţa sportivă
ajunge să fie doar un ideal.
Trebuie să punem STOP! Prin
Consiliul Naţional al Mişcării
Sportive, pe care l-am înfiin-

ţat, vom fi toţi factorii deci-
zionali la aceeaşi masă şi vom
aborda fiecare problemă
punctual, astfel  încât să ar-
monizăm legislaţia, să dez-
voltăm infrastructura sportivă
şi să avem performanţă spor-
tivă prin relansarea sportului
de performanţă pornind de la
sportul de masă. Sunt foarte
multe probleme, nu căutăm
vinovaţi, ne orientăm spre
 soluţii viabile şi strategie de
lucru eficientă. Sunt convins
că împreună vom reuşi”, a
 declarat pentru Braşov TV
 Ministerul Tineretului şi
Sportului Marius Dunca.

„Cum arată viitorul
sportului braşovean?” 

„În acest moment, din
punctul meu de vedere, viito-
rul sportului braşovean nu
arată prea bine, deoarece nu

există voinţă comună şi pri-
mează orgoliile. Acest mod
de lucru trebuie să înceteze!
Voi iniţia discuţii cu admi-
nistraţia publică locală pen-
tru a avea o strategie comună.

Îmi doresc Sală Polivalen-
tă la Braşov, FC Braşov tre-
buie salvat, putem fi capitala
sporturilor de iarnă, ar tre-
bui să avem rezultate excep-

ţionale la sporturile de apă,
pentru că avem Bazin Olim-

pic, handbalul are un poten-
ţial extraordinar şi exemplele
pot continua. Să investim în
ceea ce avem, să sprijinim
fiecare sport şi să atragem
copiii către sport. Sunt des-
chis oricărei colaborări, mă
implic pentru rezolvarea fie-
cărei probleme, însă trebuie
să înţelegem că fiecare din-
tre noi este responsabil de vii-

torul sportului
braşovean. Hai-
deţi să îi dăm
Braşovului şansa
de a fi capitala
sportului româ-
nesc!” ,  a  mai
spus Dunca. 

La Braşov a
fost  prezent şi
preşedintele Co-
mitetului Olim-

pic şi Sportiv Român, Mihai
 Covaliu. „Avem nevoie de o

armonizare a legis laţiei pen-
tru a facilita investiţiile în
sport, pentru a ne apropia oa-
menii care vor să investească
în sport şi care recunosc be-
neficiile pe care sportul le are
în viaţa de zi cu zi, dar mai

ales în economia per ansam-
blu a societăţii în care noi
trăim”, a declarat  Mihai
 Covaliu, preşedinte COSR. 

Răzvan Iancu, 
Diana Goşman, 

Andrei Constantin

Ministrul Tineretului şi Sportului a venit la Braşov pentru a discuta
despre strategiile de salvare a acestui domeniu

Marius Dunca: „Haideţi să îi dăm Braşovului
şansa de a fi capitala sportului românesc!”

Marius Dunca
Ministrul Tineretului şi Sportului

Mihai Covaliu
Preşedintele COSR

Din această săptămână s-au
micşorat tarifele pentru trans-
portul pe cablu din Poiana
Braşov. În timpul săptămânii,
de luni până joi, o urcare cu
telecabina sau cu telegondola

va fi taxată cu 5 puncte în loc
de 6 iar o urcare cu telecabina
mica va fi taxată cu 4 puncte
in loc de cinci. Preţurile ră-
mân neschimbate pentru te-
leschiurile de pe Pârtiile

Bradu, Stadion si
Ruia. Cartelele de
acces pot fi încăr-
cate cu 6 până la
240 de puncte. 

Cele mai soli -
citate reîncărcări
sunt cele cu şase
puncte care costă
100 de lei pentru
adulţi şi 55 de lei
pentru copii. 

Momentan, toa-
te pârtiile de pe
domeniul schiabil
din Poiana Braşov

sunt practicabile. Stratul de
zăpadă măsoară întră 70 şi
100 de centimetri pe pârtiile
din masiv şi 70 de centimetri
pe pârtiile de începători. 

Paula Păduraru

Veste bună pentru schiori!


