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Seria dezvăluirilor cutremurătoare din orfelinatele judeţului Braşov, deschisă la Braşov TV după mărturiile zguduitoare ale unui băiat de 16 ani şi jumătate, continuă!

După îndelungi discuţii, consultări şi negocieri,
proiectul de buget al municipiului Braşov a fost
finalizat. Urmează să fie trimis Consiliului Local,
spre aprobare, în şedinţa ordinară programată pe
15 martie. Veniturile estimate sunt, anul acesta,
de 660 de milioane de lei, iar cheltuielile preco-
nizate depăşesc 890 de milioane de lei. „În con-
turarea acestui buget, s-a pus accent pe investiţiile
în infrastructură, învăţământ şi cultură, dar nici
celelalte domenii nu sunt neglijate. Considerăm
că este un buget echilibrat, făcut exclusiv în in-
teresul braşovenilor”, a explicat, pentru Bra-
şovTV.com, viceprimarul municipiului Braşov,
Mihai Costel. La capitolul venituri, cea mai mare
sumă, 255 de milioane de lei, va veni din cotele

defalcate ale impozitului pe venit, iar 200 de mi-
lioane de lei ar trebui să se încaseze din taxele şi
impozitele locale. La  capitolul cheltuieli, cei mai
mulţi bani vor fi direcţionaţi către cheltuielile de
capital (240 de milioane de lei). Pentru cele de
personal se vor aloca 194 de milioane, iar pentru
cheltuielile cu bunurile şi serviciile, 176 de mi-
lioane. 
Dezbaterea finală a proiectului de buget a avut loc
la finalul săptămânii trecute. În sala de consiliu a
Primăriei au fost prezenţi, pe lângă oficiali din
Executiv, reprezentanţi ai ONG-urilor, ai asocia-
ţiilor de proprietari şi, nu în ultimul rând, braşovenii
care au dorit să afle unde vor fi investiţi banii
 comunităţii.                               continuare în pag. 3
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CAMPANIE 
DE SUSŢINERE

A COPIILOR 
DIN ORFELINATE

A.S.U.M.Braşov TV

Mihai Costel
Viceprimarul municipiului Braşov

Buget, în interesul braşovenilor
•Învăţământul, prioritatea numărul 1
•Lucrări de amploare în infrastructură, dar şi noi locuinţe sociale

CAMPANIE DE SUSŢINERE A COPIILOR DIN ORFELINATE
După două dosare penale, cu respectarea prezumţiei de

nevinovăţie, Asociaţia pentru Siguranţă Urbană şi Mediere
din Braşov a completat tabloul cu un nou dosar, după un
denunţ uluitor! Din nefericire, dezvăluirile şi anchetele
par să fie abia la început...

Deveniţi, parcă peste noapte, mai încrezători că vor opri
abuzurile, copiii orfani nu mai vor să tacă! Scriu, vorbesc,
iar scriu, iar vorbesc... Încep să simtă, dau semnale că nu

vorbesc în van. Aşteaptă mâini întinse, spun ei, pentru ca
semenii lor să nu mai îndure, să nu mai tremure, să nu
mai plângă! 

O copilă, studentă în anul I, şi preşedintele A.S.U.M.
Braşov au venit la sediul BraşovTV. Copilul din sistem,
ne-a povestit că a vrut să întindă o mână. Cui? Unei alte
orfane, şi ea din sistem, aflată pe patul de spital. A vrut
să-i ducă mâncare. Atât! Mâncare! Ce a văzut şi a auzit,

e nimicitor! Ce vrea acum? Să nu-i mai lovească nimeni,
în niciun fel, pe copiii şi aşa loviţi de soartă...

Ca să se întâmple ceva bun, trebuie să se afle tot ce e
înfricoşător dincolo de porţile orfelinatelor, porţi ferecate
în fel şi chip...

Ca să poată fi oprite nedreptăţile, abuzurile chiar,
A.S.U.M. Braşov şi BraşovTV aşteaptă noi mărturii!! 
continuare în pag. 3

Orica Măgdălina



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
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Braşovenii aleg să îşi achi-
te taxele şi impozitele locale
cu cardul. Comparativ cu
luna martie a anului trecut,
numărul plăţilor electronice
s-a dublat. Cele mai mari
 încasări s-au înregistrat la
impozitele pe clădiri.

31 de milioane de lei în 2 luni
Braşovenii au fost conşti-

incioşi atunci când a venit
vorba despre plata dărilor

către bugetul local. Cel puţin
în primele 2 luni ale anului.
Dacă pe 1 martie 2016, la
buget au ajuns 29,7 milioane
de lei din taxele şi impozi-
tele locale, pe 1 martie
2017, nivelul încasărilor a
depăşit 31 de milioane de lei.
Chiar dacă plata electronică
este încă la început, una din-
tre creşterile vizibile în acest
an este tocmai la plata cu
cardul. 

„Faţă de anul trecut, la
persoane juridice, la POS-
uri, când am avut 291 de
plăţi, acum numărul aces-
tora a crescut şi a ajuns la
325 de plăţi. La persoane
 fizice stăm puţin mai bine.

Anul trecut am înregistrat
8.600 de plăţi, iar anul aces-
ta am ajuns la un număr de
11.068 de cazuri”, a declarat
Marian Voinescu, director
Direcţia Fiscală Braşov.

Răzvan Iancu

Taxele şi impozitele, plătite cu cardul

Italienii sunt interesaţi de Braşov

Proiectele culturale au acum
şanse mai mari să fie finanţate
cu bani europeni. Administraţia
Fondului Cultural Naţional a lan-
sat sesiunea de f inanţare pe
2017, destinată susţinerii de pro-
iecte culturale. Bugetul disponibil
este de 12 milioane de lei. Bu-
getul este repartizat pe nouă arii
de finanţare. 

Solicitanţii trebuie să respecte
mai multe condiţii, de exemplu
să asigure din surse proprii, o co-
finanţare de cel puţin 10% din
bugetul propus pentru proiecte
anuale. 

„Este vorba de o sumă de 12
milioane de lei. Pe fiecare orga-

nizaţie poate fi accesată o sumă
maximă de 75 de mii de lei, pen-
tru activităţi ce ţin de domeniul
cultural. Sunt eligibile toate en-
tităţile care au activităţi culturale.
Vorbim aici de biserici sau tea-
tre”, a declarat Răzvan Ialomi-
ţianu, reprezentant CCI Braşov. 

Înscrierile se fac online acce-
sând platforma Administraţiei
Fondului Cultural Naţional. Pe-
rioada de înscriere a proiectelor
culturale se încheie pe 30 martie
2017. 

Mai multe informaţii puteţi ob-
ţine de la Camera de Comerţ şi
Industrie Braşov. 

R.I.

Bani europeni 
pentru cultură

Sunt de părere specialiştii Ca-
merei de comerţ şi Industrie Bra-
şov care vin cu un plan simplu de
ajutorare a tinerilor antreprenori. 

Start-UP IMM este un program
simplu, în patru paşi, care per-
mite acces la finanţări neram-
bursabile. 

Pune bazele unei afaceri să-
nătoase! Sub acest slogan, re-
prezentanţii Camerei de Comerţ
şi Industrie Braşov vor să atragă
noii antreprenori. Specialiştii au
pregătit şi un plan simplu. Primul
pas este constituirea firmei. 

Cei care aleg programul Came-
rei de Comerţ nu vor avea taxe de
plătit la registrul comerţului. 

De asemenea, pentru începători
va fi organizat un curs acreditat
de competenţe antreprenoriale. 

Consultanţa pentru accesarea
de finanţări nerambursabile este
gratuită, iar cei care urmează
toţi aceşti paşi vor primi şi cali-
tatea de membri ai Camerei de
Comerţ şi Industrie Braşov. 

Costurile totale ale proiectului
ajung la 1.250 de lei. 

R.I.

2017, anul finanţărilor
pentru IMM şi Start-UP

11.068 de braşoveni au ales acest instrument de plată pentru a-şi achita
dările către bugetul local

Pentru a plăti taxele şi impozitele locale, braşovenii au la dispoziţie,
pe lângă plata cash, la ghişeele Direcţiei Fiscale, şi posibilitatea de a
face transferurile online, folosind site-ul Primăriei, www.brasovcity.ro,
platforma electronică www.ghiseul.ro sau cardul, la POS-urile ghişeelor
Direcţiei Fiscale. Persoanele are au plătit până acum impozitele locale
au beneficiat de o reducere de 5%. De acest discount vor beneficia
toţi braşovenii care plătesc impozitul pe clădire, teren şi maşină în
primul trimestru al anului, adică până la 31 martie. 

Oamenii de afaceri italieni
vor să investească la Braşov.
O delegaţie din Italia a venit
în oraşul de la poalele Tâmpei
să descopere oportunităţile de
investiţii în diferite domenii. 

În primă fază, aceştia au
discutat cu afaceriştii braşo-
veni, într-o întâlnire desfăşu-

rată la Camera de comerţ şi
Industrie. Situaţia economică
din Italia i-a determinat pe
oamenii de afaceri din penin-
sulă să se orienteze către alte
ţări unde să-şi desfăşoare afa-
cerile. Pe lista italienilor se
regăseşte şi România, iar unul
dintre oraşele ţintă din ţara

noastră este Braşovul. Situaţia
economică şi turismul din
zonă sunt două dintre motivele
pentru care investitorii italieni
sunt interesaţi de colaborări
cu afaceriştii braşoveni. 

„Cu siguranţă, există o
serie de oportunităţi. Două
dezavantaje, care îmi vin în

minte, referitor la Italia,
sunt că încă nu ne-am re-
venit din criză şi că trăim o
perioadă relativ dificilă în
ceea ce  priveşte comuni -
carea şi colaborarea dintre
bănci şi societăţile comercia-
le”, a declarat Paolo Picchio,
om de afaceri.               R.I.
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Mărturie cutremurătoare,
pe masa ASUM Braşov! O tâ-
nără dintr-un centru de pla-
sament din judeţul Braşov
a decis să-şi pună o parte din
viaţă pe hârtie. Din motive
obiective, redacţia nu va da
publicităţii nici numele fetei,
nici pe cel al instituţiei în
care, susţine ea, s-ar fi pe-
trecut totul. Iată mărturia! 

„Am crescut la Centrul de plasament
(…) din (…) unde am trăit un şir lung
de evenimente tragice! Smulsă din bra-
ţele bunicii mele, am fost dusă la orfe-
linat unde am avut parte numai de în-
tâmplări neplăcute! În primul an, când
am ajuns, am învăţat bine, am avut
medie bună la şcoală, am fost cât de
cât un mic exemplu pentru cei din jur.
Pentru mine, ca om, o astfel de expe-
rienţă de viaţă a fost catastrofală! Fiind
despărţită de bunica mea, lăsată acolo
am suferit mult, deoarece nu o mai
aveam lângă mine! Părinţii mei au murit
când eu aveam 2 ani! Au trecut zile
lungi şi nopţi grele, mă simţeam dis-
trusă, sufeream lăuntric de dor şi tristeţe,
educatoarele de acolo nu făceau altceva,
decât îşi sorbeau cafeaua în timp ce co-
piii mici stăteau singuri în camere şi le
aşteptau! Am fost o marionetă pentru

ele, educatoarele mă tăvăleau pe jos
şi râdeau de mine… îşi băteau joc,
pentru că ele nu aveau inimă! Eram pe-
depsită de multe ori pe
nedrept! Am fost în-
tărâtată/provocată
să mă bat cu fetele
deoarece-mi ce-
ream şi eu dreptul
să ies mai mult de
o ora afară! Acolo supravieţuiau doar
cele ce făceau treaba pentru doamne,
cele ce le spălau cănile de cafea, cele
care făceau cumpărături pentru ele şi
cele care stăteau cu copiii mici în locul
lor. La vârsta de 18 ani mi-am cerut
dreptul să ies şi eu mai mult de o oră
afară, măcar în weekend , deoarece nu
am fost un copil problemă. Eram pe-
depsită şi minţită că nu îmi voi recupera
bunurile personale şi chiar dusă la poliţie
pentru a-mi face rău! Doamna (…) a
dorit să îmi facă dosar penal deoarece
nu mă suporta! Şi mereu mă întrebam,
cu ce i-am greşit acestui om? Să mă ju-
dece atât de aspru pentru nimic! Am
fost pusă la colţ ca să poată să râdă de
mine fiecare, cum a dorit, educatoarele
mă vorbeau pe la spate, mă judecau,
mă ameninţau că, dacă nu fac cum do-
resc ele nu voi mai vedea nici răsăritul
şi nici apusul soarelui. Acum 1 an, când
am părăsit centrul din (…), educatoa-
rele mi-au spus că sunt un copil fără
viitor, că nu voi avea nici o şansă în viaţă

să mă ridic! Dar uite, că bu-
nul Dumnezeu nu m-a uitat

niciodată, şi toate lacrimile şi
tristeţea mea au
fost răsplătite,
odată cu pleca-

rea mea din acel
loc! Copiii mici au

nevoie de mângâ-
iere, de alinare, de

o vorbă bună. I-am
lăsat acolo, nu i-am putut lua cu mine,
dar mă gândesc mereu la ei, că vor
creşte, şi nu vreau să mai sufere, aşa
cum am suferit eu. Mulţi micuţi au fost
bătuţi, şi lăsaţi singuri să se lupte! De
fetele mari nu pot avea cuvinte multe,
au fost neglijate, şi au ajuns să aibă
copii, deoarece educatoarele nu erau
preocupate decât să povestească de
problemele lor personale! Vin la muncă
deseori nervoase, şi se descarcă pe
bieţii copii, bătându-i şi ţipând la ei!
Multe educatoare, care au iubit
copiii, şi şi-au iubit meseria, şi-au
dat demisia, nu au mai putut
 suporta discriminarea!

Copii bătuţi de soartă, neglijaţi, care
cresc şi sunt neîndrumaţi, fără ajutor,
ajung să se drogheze, să bea, să fumeze,
să nască la rândul lor copii, etc! Recu-
nosc, într-o seară am vrut să ies până
în oraş să îmi cumpăr ceva de mâncare,
una dintre educatoare nu mi-a dat voie
să ies, m-am dus în curte, am început

să plâng şi ea m-a ameninţat că, dacă
nu termin, cheamă Poliţia şi o să dorm
în Secţie la ei. Eu nu am avut libertatea
pe care o au mulţi copii, nu am avut
parte de afecţiune şi iubire, nu voi uita
niciodată ziua în care am fost pusă în
genunchi, să poată râde directoarea şi
educatoarele de mine! O bucăţică de
pâine dacă mâncam, o înghiţeam în
sec, toate se uitau cu ură la mine, îmi
vorbeau urât , râdeau de mine. Pentru
că nimeni nu îmi lua apărarea, doamna
directoare mă privea urât, mă pedepsea
şi îmi spunea că nu am voie să părăsesc
camera pe motiv că am îndrăznit să-i
cer voie să mă lase să mă duc şi eu, ca
orice fată, măcar o dată pe an la o pe-
trecere! Au fost fete bătute, dar nu a
fost chemată ambulanţa, de frică să nu
se afle motivul bătăii! Au fost trimise
televiziuni, dar nu au fost lăsate să intre
în instituţie pentru a nu se afla nere-
gulile. (…), directoarea centrului, ve-
nea în multe dimineţi nervoasă în ca-
meră, desfăcea paturile fetelor, scotea
sertarele din noptiere şi le trântea pe
jos, cărţile fetelor le arunca până pe co-
ridor, paturile le desfăcea pentru că do-
rea să pună pe pat nişte cuverturi rupte.
Aşa i se părea normal. Când urca scările
te apuca frica, şi teama, stând cu gândul
- oare ce mai vrea cu noi? Mulţi oameni
au adus pachete copiilor. Doamna di-
rectoare le lua şi le punea într-o cameră
separată! Căuta mereu telefoane, să

nu poată copiii să ţină legătura cu pă-
rinţii, decât doar de pe telefonul fix.
Până să plec din instituţie, după ce am
terminat şcoala, am mai fost ţinută la
centru toată vacanţa de vară şi încă trei
luni în plus. În tot acest timp, doamna
(…) mă punea să frec podelele, să fac
curat în cantină, să întind haine la cu-
răţătorie, să îi spăl cu mop-ul toate eta-
jele, plus holul unde avea ea biroul. Eu
făceam cu drag, pentru că este bine să
munceşti, să înveţi lucruri frumoase,
dar ea râdea şi se simţea bine punân-
du-mă să fac atâtea. Se răzbuna pe
mine pentru că aşa simţea ea. Când
plângeam, nu era nimeni să-mi spună
o vorbă bună, fetele mari erau vrăjite
de educatoare să dea cu mătura dacă
vor o oră afară! Programul era foarte
restrictiv, două ore aveam voie afară.
Activităţi, cel puţin pentru cei mici, nu
existau. În rest, program de somn şi de
şcoală. Pentru educatoare nu exista
preocupare faţă de temele copiilor, pre-
ferau să vorbească la telefon! Doresc
să se facă o vizită neanunţată, cu tele-
viziunea, la (…), să vadă oamenii cum
am trăit eu acolo, cât m-am chinuit să
ies din mizeria aceea, să fie pedepsite

toate educatoarele care nu au inimă
faţă de copii! Mulţi dintre ei, când vor
creşte, vor suferi traume profunde da-
torită situaţiei. Şi mai doresc ca, direc-
toarea (…) să fie decăzută din funcţie,
deoarece nu o preocupă copiii, ci doar
funcţia de şefă! Să îi fie ruşine pentru
toată suferinţa pe care mi-a creat-o,
împreună cu celelalte educatoare! Erau
fete mari, bătute de educatoare
la sânge, mai ales de educatoarele
plinuţe, sufocate să nu poată res-
pira sau ţipa, bietele fete, am văzut
cu ochii mei! Cum se lăsa seara, cum
începea teama, doamnele de tură de
noapte dormeau bine în loc să păzească
fetele de rele. 

Am fost trimisă în Braşov, la un cen-
tru de copii cu dizabilităţi, acolo eram
închisă între gratii, nu aveam voie să
ies afară în curte, era să fiu bătută de
directoarea instituţiei care era prietenă
bună cu Doamna (…), deoarece nu
am dorit să îi dau telefonul meu mobil. 

Eu am crescut şi am plecat, dar
nu am uitat cearceaful rece pe care
am pus mereu capul, şi frigul ce in-
tra pe la geam! O să vă mai scriu”. 

Amelia Vulcu

continuare din pag. 1

Învăţământul, 
prioritatea numărul 1

Învăţământul este prioritatea mu-
nicipalităţii în 2017. În acest sens, re-
prezentanţii Executivului au discutat
cu fiecare director de unitate şcolară
în parte. Exclusiv pentru reabilitarea
şi construirea unităţilor de învăţământ
s-au alocat 35 de milioane de lei din
bugetul local. „Sunt sume consis-
tente prevăzute pentru construi-
rea de săli de sport, dar şi pentru
extinderi de unităţi de învăţă-
mânt, mansardări şi termoizolări.
Avem în plan achiziţionarea de
echipamente medicale pentru do-
tarea a două cabinete stomato-
logice, la care vor avea acces toţi
elevii Braşovului. În 2017, vom
construi şi două noi creşe, pentru
că solicitările sunt foarte mari în
ultimii ani, iar cele 800 de locuri
existente sunt insuficiente. O cre-

şă va fi construită în cartierul As-
tra, iar cealaltă în zona Tractorul,
un cartier aflat în plină dezvolta-
re”, a precizat Mihai Costel. 

Bani mai mulţi
pentru cultură

Bugetul pentru cultură şi sport este
mai mare în 2017, comparativ cu anii
precedenţi. Doar reabilitarea şi mo-
dernizarea cinematografelor Modern,
Astra şi Popular vor costa municipa-
litatea peste 40 de milioane de lei.
Totodată, aproape 2,5 milioane de lei
s-au alocat pentru organizarea eve-
nimentelor culturale. „Cultura re-
prezintă un segment foarte im-
portant din dezvoltarea oricărei
comunităţi. Subvenţiile pentru
cele patru instituţii de cultură
din subordinea Primăriei au cres-
cut şi depăşesc, anul acesta, 26
de milioane de lei. În 2016, pen-
tru organizarea Festivalului Na-
ţional de Dramaturgie s-au alo-

cat 150.000 de lei. Anul acesta,
bugetul s-a majorat la 350.000
de lei. Şi suma pentru ghidul de
finanţare s-a dublat şi este de
două milioane de lei”, a completat
Mihai Costel. 

Lucrări la giratorii şi străzi,
pentru fluidizarea traficului

Foarte importante sunt, anul acesta,
obiectivele de investiţii majore. În ur-
mătoarele săptămâni, municipalitatea
va finaliza lucrările la parcarea din Po-
iana Mică. Sume importante au fost

acordate şi pentru lucrări de gospo-
dărire a oraşului. 20 de milioane de
lei vor fi folosite pentru întreţinerea
şi repararea părţii carosabile a dru-
murilor publice, iar 18 milioane pentru
iluminat şi electrificare. Pentru dez-
voltare publică se vor cheltui 30,3 mi-
lioane de lei. „Se va lucra anul aces-
ta şi la sensurile giratorii. Vom
face altele noi, acolo unde va fi
cazul. Totul pentru fluidizarea
traficului. Vom amenaja pietona-
lul de pe Valea Cetăţii, Bulevardul
Victoriei şi vor fi finalizate şi lu-

crările la Pa-
sajul Fartec.
La capitolul
P r o t e c ţ i a
Mediului, se
va închide
depozitul de
deşeuri Timiş
– Triaj, iar
platformele
de gunoi vor

fi îngropate. Ne propunem să mo-
dernizăm şi fântânile arteziene
din oraş”, susţine Mihai Costel. 

Noi locuinţe sociale şi mijloace
de transport în comun

Municipalitatea va continua inves-
tiţiile şi în domeniul serviciilor sociale.
Mai exact, se vor construi un bloc de
locuinţe sociale şi un cămin pentru
persoane fără adăpost. După validarea
bugetului, în cel mult 45 de zile se va
aproba şi bugetul instituţiilor din su-
bordinea Primăriei Braşov. „La Regia
de Transport va trebui să identi-
ficăm modalitatea prin care vom
achiziţiona cel puţin 85 de auto-
buze şi 10 troleibuze. Acestea sunt
absolut necesare, întrucât parcul
auto al societăţii este destul de
vechi şi ne propunem să avem cele
mai bune condiţii de transport în
comun pentru braşoveni. Trebuie

să ţinem cont şi de accesibilitatea
persoanelor cu dizabilităţi. Foarte
multe mijloace de transport nu
mai corespund în acest sens, din
punct de vedere tehnic, şi nici mă-
car nu mai pot fi adaptate”, afirmă
viceprimarul Braşovului. Nu în ultimul
rând, anul acesta se vor extinde lu-
crările de modernizare la reţeaua Ser-
viciului Local de Termoficare. Cheltu-
ielile pentru eficientizarea acestuia
sunt estimate la aproape 40 de mi-
lioane de lei.

Şi posibilităţile de recreere sunt în
atenţia autorităţilor din municipiul
Braşov. În acest sens, aproape 12 mi-
lioane de lei vor fi direcţionate către
întreţinerea parcurilor şi a zonelor
verzi. Şi la Zoo vor continua lucrările
de modernizare. Se vor construi un
planetariu şi o grădină exotică.

Marian Stoica,
Amelia Vulcu

CAMPANIE DE SUSŢINERE A COPIILOR DIN ORFELINATE

• Învăţământul, prioritatea numărul 1
• Lucrări de amploare în infrastructură, dar şi noi locuinţe sociale

Notă: A.S.U.M Braşov şi BraşovTV.com au sesizat instituţiile
abilitate, în vederea analizării oportunităţii demarării unei
anchete, cu respectarea prezumţiei de nevinovăţie.

Seria dezvăluirilor cutremurătoare din orfelinatele judeţului Braşov, deschisă la Braşov TV după mărturiile zguduitoare ale unui băiat de 16 ani şi jumătate, continuă!

Buget, în interesul
braşovenilor Subvenţii

VENITURI CHELTUIELI
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funcţionare 86%
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secţiunea de
dezvoltare 36%



De cele mai multe ori sun-
teţi nerăbdător să vă ridi-
caţi  noua pereche de
ochelari, sunt la modă şi
vi se potrivesc. 

Însă uneori, singura pro-
blemă este că încă nu puteţi
vedea destul de clar şi, vă în-
trebaţi ce ar putea fi greşit.

De ce nu este perfect, mai
ales că ei sunt noi? Astfel de
probleme pot avea cauze di-
ferite. Vestea bună e că, de
obicei, se rezolvă de la sine,
dar puteţi apela la optome-
tristul dumneavoastră pentru
asistenţă suplimentară.

Cu ochelari noi este nevoie
de timp de adaptare pentru a

obţine cele mai bune rezultate
şi satisfacţia vederii de la ei. 

Ochelarii furnizează un
 ins trument perfect pentru a
corecta defectele vizuale.
Lentilele potrivite pot corecta
acum, aproape orice tulbu-
rare, indiferent dacă presu-
pune vederea la distanţă, la
aproape, sau ambele, obo-

seala la efort vizual, cât şi
problemele la aproape care
se asociază cu vârsta. Când
achiziţionaţi o nouă pereche
de ochelari şi nu puteti vedea
imediat, în mod evident, va
fi foarte dezamăgitor. Cu toa-
te acestea, există motive di-
ferite care vă pot face să aveţi
o astfel de experienţă.

Timpul necesar 
pentru obişnuinţă

Cu ochelari noi, pe care
nu i-aţi mai purtat înainte,
aveţi nevoie de timp pentru
a vă acomoda cu ei. Pentru
unele persoane este nevoie
doar de câteva zile pentru a
se obişnui cu noii ochelari,
în timp ce la alţii ar putea
dura două-trei săptămâni.
Este normal, dacă vedeţi
conturul ramei ochelarilor
atunci când îi purtaţi pentru
prima dată. Motivul pentru
aceasta este centrul vizual al
creierului. În primul rând tre-
buie să se adapteze cu noua
situaţie de vedere impusă,
chiar dacă aceasta este mai
bună. Acest lucru este valabil
şi pentru cei care primesc

dioptrii diferite, faţă de oche-
larii anteriori sau în cazul
unei rame noi, sau dacă tipul
de lentile ales este altfel. Prin
urmare, este important ca
ochelarii să fie ţinuţi la ochi
cu persistenţă şi perseverenţă
pentru ca ochii să se obiş-
nuiască cu noua experienţă.

Este posibil 
să fi aşteptat prea mult

În mod natural, între 40
şi 49 de ani vederea la
aproape începe să se de-
terioreze, şi în cele din
urmă va fi nevoie de
ochelari. Un studiu care
a implicat 20.000 de oa-
meni, a arătat că 60% dintre
persoanele care ar avea ne-
voie de ochelari într-adevăr,
au aşteptat prea mult timp
înainte să îşi pună primii
ochelari. În cele din urmă,
când îşi pun ochelari pentru
prima dată, şi creierul lor tre-
buie să se adapteze la noile
condiţii, iar acest lucru se
întâmplă de obicei foarte re-
pede. 

Sfaturi valoroase pentru
cei care poartă deja ochelari

şi a căror dioptrie a lentilelor
a crescut în mod dramatic (de
exemplu, din cauza astigma-
tismelor severe sau miopia):
datorită timpului îndelungat
dintre consultaţii, este nevoie
de o perioadă de obişnuiţă cu
noua impresie vizuală înainte
de a ne putea bucura de con-
fort şi de o vedere perfectă. 

Aşadar, nu lăsaţi să treacă
mai mult de 2 ani de la ultima
vizită la optometrist.

Ai încredere! Vezi cu ochii tăi!

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

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

Orica Măgdălina

13-19 martie

Ochelari noi? Ce probleme putem întâmpina? (1)

Puterea şi fericirea înseam-
nă acelaşi lucru. Puterea în-
seamnă capacitatea de a
înlătura tot ceea ce te tulbură.
Puterea înseamnă capacitatea
de a-ţi păstra mintea în starea
de spirit care îţi dă fericirea.
Dacă ai câştigat puterea şi tu
eşti cel care guvernează dis-
poziţia sufletească şi n-o laşi
pe ea să te guverneze, tot
ceea ce există în planul vieţii
materiale se va modela şi va
veni la tine în conformitate

cu starea ta de spirit.
O minte întotdeauna plină

de speranţe, încrezătoare, cu-
rajoasă, hotărâtă să-şi atingă
scopul pe care şi l-a propus,
urmărindu-l cu consecvenţă,
atrage spre sine dintre toate
elementele pe cele care sunt
favorabile scopului propus.
Când avem un vis şi ne gân-
dim la el cu credinţa că s-a
împlinit, acel vis se va mate-
rializa. Când credem atragem
din univers toate informaţiile,
oamenii, situaţiile care vor
duce la împlinirea acelei cre-
dinţe. Noi suntem cei mai
buni prieteni ai noştri când
suntem de partea noastră (adi-
că ne iubim, avem grijă de
noi, ne apreciem la adevărata
valoare, ne ascultăm, ne au-
zim, etc) şi devenim cei mai
mari duşmani ai noştri când
ne criticăm, judecăm, bla-

măm, nu avem încredere în
noi, etc.

„Gândul este o substanţă
şi este absorbit de la o minte
la alta” – Prentice Mulford

Fiecare gând al tău are o
valoare literală pentru tine în
diverse moduri. Puterea tru-
pului tău, puterea minţii tale,
succesul tău în afaceri, plă-
cerea pe care prezenţa ta o
face celorlalţi depinde de na-
tura gândurilor tale. Fiecare
gând al tău este o părticică
din tine însuţi. Este resimţit
de ceilalţi ca o părticică din
tine. Nu trebuie întotdeauna
să vorbeşti ca să fii o părticică
agreabilă. Cei din preajma ta
vor simţi gândul tău şi le va
face plăcere dacă acel gând
este plăcut sau se vor înde-
părta dacă acel gând este ne-
plăcut. Deci de noi depinde
ce se întâmplă în mediul în-

conjurător. Nimic nu e în-
tâmplător, suntem apreciaţi
şi lăsaţi să manifestăm iubirea
şi creativitatea în relaţie cu
oamenii din jur sau suntem
îndepărtaţi şi nu avem ce să
scoatem la suprafaţă, deoa-
rece ce avem sunt gunoaie şi
suferinţe şi nimeni nu are ne-
voie de ele.

Magnetismul unei 
persoane sunt gândurile ei

Dacă gândul tău este pur,
curat, luminos, încrezător şi
curajos eşti o valoare şi chiar
o valoare mereu în creştere,
oriunde te duci. Când apari
produci o plăcere reală oa-
menilor. Le deschizi puterea
şi forţa din ei, devin mai în-
crezători, îşi întăresc trupurile
şi se vindecă. Se simt mai
bine când te văd, deoarece tu
prin lumina interioară pe care

ai accesat-o gândind şi emi-
ţând pe o frecvenţă înaltă îi
salţi şi pe ei pentru cât stau
în preajma ta pe acea frec-
venţă. Eşti ca o fântână de
sănătate, de bucurie, de bi-
nefacere oriunde te-ai afla.
Cu cât creşti mai mult lumina
în tine cu atât dăruieşti ne-
condiţionat, pentru că nu îţi
este frică că rămâi fără. Eşti
mereu în expansiune şi gene-
rozitatea este la ea acasă, pen-
t r u  c ă  c e  a i  d ă r u i e ş t i

necondiţionat şi atunci eşti în
unime cu universul şi nicio-
dată nu te mai goleşti. Mereu
ai preaplin atât pentru tine
cât şi pentru cei din jur.
O minte întotdeauna plină
de speranţe, încrezătoare,
curajoasă, hotărâtă să-şi
atingă scopul pe care şi l-a
propus, urmărindu-l cu
consecvenţă, atrage spre
sine dintre toate elementele
pe cele care sunt favorabile
scopului propus.

Sfatul psihologului Puterea gândului
• Spiritul este gândirea ta. Ceea ce gândeşti se duce în spiritul tău
• Cu ceea ce gândeşti construieşti tot timpul în spiritul tău, adică îl

creşti sau scazi prin gândurile tale de diverse frecvenţe. 
• Când emitem un gând de o anumită frecvenţă, atragem din univers

gânduri similare, care ne cresc puterea interioară sau ne-o scad

Niculina Gheorghiţă
Psiholog Clinician Principal, 
doctorand în Psihologia
Dezvoltării, Trainer şi Formator
www. holisterapi.ro
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Deşi meseria de olar sau
ceramist nu se mai prac-
tică aşa cum era odini -
oară, copiii din Braşov au
şansa să înveţe de la meş-
teri populari cum se rea-
lizează diferite vase. 

Cursurile de modelaj se pre-
dau la Muzeul de Etnografie
din Braşov şi sunt o adevărată
incursiune în timp. Copiii în-
vaţă cum o bucată de lut poate
să devină un vas viu colorat.

Ateliere pedagogice 
pentru copii

Copiii din Braşov au şansa
să înveţe tehnica prelucrării
lutului şi a ceramicii. Chiar
dacă la prima vedere pare
greu, cei care au urmat cur-
surile, de la Muzeul de Et-
nografie, spun că este foarte
simplu, mai ales dacă totul
vine din pasiune. Predarea
tehnicilor se face de către
meşteri populari din judeţul
Braşov. 

„La aceste cursuri copiii
învaţă efectiv tehnicile de
prelucrare ale ceramicii, ale
lutului. Modalitatea de pre-
dare este prin preluare di-
rectă a informaţiilor, de la
alt meşter. Exact cum eu
am învăţat de la alt meşter,
exact aşa învaţă copiii de
la mine”, a explicat pentru
BraşovTV.com Cătălin Pos-

tovar, ceramist. 
„Muzeul de Etnografie

Braşov încearcă să susţină
toate aceste meşteşuguri tra-
diţionale. Avem o serie de
ateliere pedagogice pentru
copii, desfăşurate atât la
Muzeul de Etnografie cât şi
la Muzeul Civilizaţiei Ur-
bane. Încercăm să susţinem
iconografia, pictura pe lemn

sau realizarea obiectelor ce-
ramice. Copiii îşi dezvoltă
atât creativitatea cât şi dex-
teritatea”, a ţinut să pre -
cizeze Roxana Cornea,
muzeograf.

Chiar dacă este o muncă
destul de grea, copiii sunt în-
cântaţi că pot învăţa lucruri
noi. Prelucrarea lutului şi a
ceramicii a devenit pentru

unii dintre cursanţi, o ade-
vărată pasiune. Astfel de cur-
suri de modelare a lutului au
loc o dată pe săptămână. Pre-
darea acestor metode vechi
a început încă de anul trecut.
Iniţial, copiii au învăţat teh-
nicile de bază, iar încet, încet
vor ajunge să creeze şi opere
mai complexe. 

Răzvan Iancu

Braşovul este într-o continuă
dezvoltare, o spun specialiştii,
dar o putem vedea cu ochii noştri,
în cartierele noi care se constru-
iesc de exemplu la marginea ora-
şului. Cererea de locuinţe este
tot mai mare. Din acest motiv,
dezvoltatorii şi-au prezentat ofer-
tele la Târgul Imobiliar, ediţia de
primăvară. Mii de oferte de lo-
cuinţe, zeci de standuri de pre-
zentare şi sute de facilităţi pentru
noii proprietari. Aceasta este pe
scurt descrierea Târgului Imobiliar
de la Braşov. 

Timp de 4 zile, cei interesaţi
de achiziţionarea de noi locuinţe
au putut afla toate detaliile ne-

cesare de la experţii imobiliari
prezenţi la eveniment. 

Dezvoltatorii încearcă să ofere
şi alte facilităţi, în interiorul car-
tierelor în care construiesc: de
exemplu, cabinete medicale sau
grădiniţe. Investitorii imobiliari
au venit anul acesta cu inovaţii.
Dacă până acum apartamentele
erau prezentate doar pe hârtie,
acum viitorii proprietari pot să
vadă noua locuinţă cu ajutorul
ochelarilor de realitate virtuală.
Târgul imobiliar, care se desfă-
şoară la Braşov Business Park, este
deschis până pe 12 martie, iar in-
trarea este liberă. 

Răzvan Iancu

Inovaţii la Târgul
Imobiliar Braşov

Veste excelentă pentru mediul
de afaceri. Guvernul oferă sprijin
financiar pentru micii întreprinză-
tori. Prin programul Start Up Na-
tion, cei care înfiinţează firme cu
cel puţin doi angajaţi vor primi de
la stat 44.000 de euro. Proiectul
este în consultare şi ar putea intra
în vigoare de la 1 mai. 

Programul se desfăşoară cu fon-
duri de la Guvern şi este pus în apli-
c a r e  d e  M i n i s t e r u l  p e n t r u
Întreprinderi Mici şi Mijlocii. Bugetul
alocat este suficient pentru finan-
ţarea unui număr de 10.000 de firme

care vor crea cel puţin 20 de mii de
locuri de muncă. Condiţia principală:
angajarea absolvenţilor din promoţii
de după anul 2014. Locurile de mun-
că nou create trebuie să fie menţi-
nute pentru o perioadă minimă de
trei ani. Cei care vor să acceseze
acest program pot primi consultanţă
de la angajaţii Camerelor de Comerţ
şi Industrie din toată ţara. Proiectele
pot fi încărcate  pe site-ul Ministe-
rului pentru Mediul de Afaceri, Co-
merţ şi Antreprenoriat, iar programul
are o valabilitate de trei ani.

Marian Stoica

20.000 de locuri 
de muncă pentru tineri

.com

La Braşov, copiii învaţă cum se prelucrează
ceramica

S-a definitivat calendarul
alegerilor din Partidul Naţio-
nal Liberal. Până pe 2 mai,
PNL Braşov îşi va stabili con-
ducerea atât la organizaţia
judeţeană, cât şi la cea mu-
nicipală. Braşovul ar putea
avea un reprezentant la nivel
naţional unde din structură
fac parte 16 vicepreşedinţi
şi 4 prim-vicepreşedinţi. Ale-
geri se vor organiza în toate

cele 58 de organizaţii din ju-
deţ. Ulterior, în luna iunie
vor avea loc alegeri şi la con-
ducerea centrală a partidului.  

„Conform calendarului,
în 45 de zile de la alegerile
în organizaţiile locale, pe 17
iunie, se va vota conducerea
centrală a partidului”, a
menţionat preşedintele PNL
Braşov, Adrian Veştea. 

M.S.

Dacă în alţi ani sute de per-
soane stăteau la coadă să prin-
dă un loc de muncă la adunat
de căpşuni, la ultima selecţie
de personal care a avut loc la
Braşov doar 15 oameni din
toată România au fost intere-
saţi de un job în Danemarca. 

Oamenii au aflat câţi bani
primesc pentru fiecare kilo-
gram de căpşuni cules, dar şi
că transportul dus întors până
în Danemarca trebuie plătit
din propriul buzunar. La fel
cazarea şi mâncarea, iar din
banii primiţi, 8% merg la sta-
tul danez.  Culesul căpşunilor
se face dimineaţa de la 5:00
la 9:00, seara de la 18:00 la
21:00, iar în zilele ploioase
nu se iese la cules. 

„Până la urmă acceptăm
şi condiţiile de muncă im-
puse pentru că nu ai ce să
faci aici în ţară. Vrem să
facem o viaţă mai bună pen-
tru familiile noastre. În par-
tea sud-estică a Europei este
mai greu de trăit”, ne-a spus

un candidat din Slobozia ve-
nit la Braşov pentru a pleca
la muncă în Danemarca. An-
gajatorul din străinătate spu-
ne că de la an la an numărul
candidaţilor scade. Mâna de
lucru din Romania este bună,
însă tot mai puţină de la an

la an. „A început să fie o
problemă în a găsi forţă de
muncă aici, în România.
Oamenii pleacă în afara ţă-
rii, dar totodată a început
să se dezvolte domeniul
agriculturii din România,
iar oamenii îşi găsesc mai
uşor de muncă aici. Acum
10 ani veneau la selecţii
500-600 de oameni, acum
avem doar câţiva”, a decla-
rat Peter Schmidt - angajator
Danemarca.  

Pe adresa agenţiei s-au pri-
mit 60 de CV-uri. De prima
preselecţie au trecut 40 de
oameni, iar 8 dintre ei, pentru
că aveau o experienţă bogată,
au şi fost angajaţi. 

Paula Păduraru

În iunie, se validează
conducerea PNL

„Iepuraşul” vine anul aces-
ta cu premii de un milion de
lei! Ministerul Finanţelor or-
ganizează de Paşte o extra-
gere specială a Loteriei
bonurilor fiscale. 

Prima extragere ocaziona-
lă a Loteriei bonurilor fiscale
este programată pe 16 aprilie
şi vor participa bonurile fis-
cale emise în perioada 23 ia-
nuarie - 31 martie.  

Cea de-a doua extragere
ocazională va fi pe 24 de-
cembrie pentru bonurile fis-
cale care vor fi emise în
perioada 1 aprilie - 8 decem-
brie. Ambele extrageri vor
dispune de un fond de pre-
miere de un milion de lei
fiecare. Cel puţin asta pre-
vede un proiect de Ordin al
ministrului Finanţelor. 

A.C.

„Iepuraşul” aduce, 
de Paşte, 1 milion de lei

Căpşunarii români, pe cale de dispariţie

Ceramica este un material obţinut prin modelarea şi arderea argilelor.
Aceeaşi denumire se dă şi artei şi tehnicii de fabricare a obiectelor
prin modelarea şi arderea argilelor, denumită şi arta ceramicii, precum
şi obiectelor de argilă făcute prin omogenizarea amestecului plastic,
modelarea, decorarea, smălţuirea, uscarea şi arderea lui. Arta prelucrării
lutului este foarte veche. De exemplu, într-o peşteră din provincia
Huan, China, au fost descoperite mai multe piese de ceramică cu o
vechime estimată la 17.500 - 18.300 de ani. Ceramica a fost folosită
prima dată acum 26.000 de ani, de vânătorii-culegători din Moravia. 
În colecţiile din Muzeul Ţăranului Român sunt strânse circa 3.000
de piese de ceramică, de o mare diversitate, ca oale folosite la vatră
pentru pregătirea alimentelor, chiupuri, ploşti şi ulcioare, căni, stră-
chini, cancee, cahle şi ţepe de casă, utilizate în gospodăria ţărănească
tradiţională românească.
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Teatrul Dramatic a rămas, din
nou,  fără conducere. Directorul
interimar, actriţa Viorica Geantă
Chelbea, şi-a dat demisia. 

Teatrul Sică Alexandrescu nu
mai are director, nici măcar in-
terimar. Viorica Geantă Chelbea
a renunţat la post după doar
5 luni de activitate în fruntea ins -
tituţiei de cultură. Ultimul şef,
care a obţinut postul prin concurs,
a fost regizorul Claudiu Goga.

Acesta  şi-a dat demisia la sfârşitul
anului 2015. 

În urmă cu o săptămână, Pri-
măria a anunţat că va organiza un
nou concurs, cel de-al patrulea în
ultimul an şi jumătate. Dacă va
exista un candidat care va trece
toate probele şi nu vor fi contestaţii,
Teatrul Dramatic Sică Alexandrescu
ar putea avea un nou director, cel
mai devreme în luna mai. 

Marian Stoica

Doamnele şi domnişoarele din
Săcele au avut parte de o surpriză
plăcută în data de 8 martie. An-
gajaţii primăriei municipiului, în
frunte cu primarul Virgil Popa,
au fost prezenţi în cartierele,
străzile şi mijloacele de transport
din oraş unde au dăruit peste
2.000 de garoafe roşii doamnelor
şi domnişoarelor. 

A fost pentru prima oară când
o astfel de acţiune a fost desfă-
şurată la Săcele. Primarul muni-
cipiului Săcele, Virgil Popa, a ţinut
să le transmită „tuturor doamnelor
şi domnişoarelor, cele mai fru-
moase gânduri şi urări de sănă-
tate, bucurii, împliniri personale
şi profesionale şi o primăvară
 însorită şi frumoasă!”           B.T.

DEMISIE: Viorica Geantă
Chelbea şi-a făcut bagajele

Două proiecte importante din
Hărman ar putea fi finalizate în
acest an. Autorităţile locale şi-au
propus să termine lucrările la noua
grădiniţă şi la sala de sport. De ase-
menea, şi investiţiile în infra -
structura de apă şi canal sunt o
prioritate. Aici, o parte din lucrări
sunt gata, dar mai este nevoie de
bani. Autorităţile din Hărman vor
să acceseze fonduri nerambursabile
pentru finalizarea lucrărilor de in-
frastructură. Cele mai multe pro-
iecte sunt în satul Podul Olt. 

La reţeaua de apă, mai trebuie
introduse doar câteva sute de metri
de conducte, iar la cea de canali-
zare lucrările nu au început încă.
Motivul? Lipsa banilor. 

„Executivul comunei Hărman,
Consiliul Local, au pregătit proiecte
pe care le-a depus pe PNDL şi PNDR,
referitoare la introducerea canali-
zării în satul Podul Olt, realizarea
de branşamente de apă pentru car-
tierul de tineret, sau amenajarea
de infrastructură rutieră în acest
cartier”, a declarat Onorel Velican,
viceprimar Hărman (PSD). 

Autorităţile locale doresc ca anul
acesta să finalizeze şi construcţia la
noua grădiniţă din localitate, dar şi
a sălii de sport. La aceste două pro-
iecte, investiţiile ajung la câte două
milioane de lei fiecare. Noua gră-
diniţă va avea patru săli de clasă,
în care vor putea învăţa 80 de copii. 

Răzvan Iancu

Hărman: lucrările 
la noua grădiniţă şi la sala
de sport, finalizate până 
la sfârşitul anului

În ultimii ani, pe multe clă-
diri înalte din oraş, au apărut
tot felul de antene GSM. Dar
cât de periculoase sunt aceste
sisteme? Din păcate, răspun-
sul este foarte greu de obţinut. 

Chiar dacă numărul ante-
nelor s-a înmulţit, autorităţile
spun că măsurătorile radia-
ţiilor sunt greu de realizat.
Practic, de această operaţiu-
ne se ocupă doar specialişti
din capitală. Proprietarii an-
tenelor au nevoie doar de câ-
teva avize pentru amplasarea
sistemelor. 

Aceste documente se referă,
practic, doar la construcţia în
sine, nu şi la nivelul de radiaţie
electromagnetică. Există un
aviz în acest sens care, însă,
nu este eliberat de autorităţile

locale. „Pentru proiectul de
amplasare a antenelor, Agen-
ţia pentru Protecţia Mediului

emite clasarea notificării.
Practic, este un act de regle-
mentare care spune că nu se
supune procedurii de mediu.
În ceea ce priveşte afectarea
sănătăţii populaţiei, aceasta
se bazează pe un studiu de
sănătate, iar autoritatea abi-
litată în acest domeniu este
Direcţia de Sănătate Publi-
că” a declarat pentru Bra-
şovTV.com, Elena Bucur,
consilier Relaţii Publice şi
 Comunicare APM Braşov.

Problema este cunoscută
şi la nivelul Direcţiei de Să-
nătate Publică, dar, din nou,
lista măsurătorilor nu este

disponibilă, pentru că nimeni
din Braşov nu are aparatura
necesară. 

„DSP Braşov nu deţine
aparatură care să facă
aceste măsurători.  Ele sunt
realizate de Societatea Na-
ţională de Radiocomunica-
ţii. Referatul de specialitate
este emis de Institutul Na-
ţional de Sănătate Publică
Bu c u re ş t i ” a  d e c l a r a t
dr. Claudia Bularca, purtă-
tor de cuvânt DSP Braşov.

Răzvan Iancu

Antenele GSM din oraş,
sunt sau nu periculoase?
• Măsurătorile spun că nivelul radiaţiilor este destul de mic 

şi nu afectează sănătatea populaţiei 
• Nicio autoritate locală nu se ocupă de realizarea rapoartelor cu privire la sănătate 
• Avizele nu vin de la Braşov 
• Numărul antenelor GSM amplasate pe clădirile din oraş este tot mai mare

În România, nivelurile maxime de expunere a populaţiei la radiaţii
electromagnetice, sunt stipulate în normele aprobate de Ministerul
Sănătăţii Publice încă din 2006. Aceste norme asigură protecţia
populaţiei faţă de expunerea la câmpuri electromagnetice, prin stabilirea
unor limite de aproximativ 50 de ori mai mici faţă de valorile maxime
de la care ar putea să apară anumite efecte. În Braşov, cel mai elocvent
caz este la Spitalul de Copii. Aici, pe acoperişul unităţii sanitare sunt
montate mai multe antene GSM care, potrivit specialiştilor, nu afectează
sănătatea pacienţilor.
Pentru antenele instalate pe clădirea spitalului, măsurătorile au fost
realizate de către specialişti de la Autoritatea Naţională pentru
 Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. 

Virgil Popa
Primarul municipiului Săcele

Flori pentru doamnele şi
domnişoarele din Săcele

„Te iubesc ca pe ochii din
cap!” Spune o vorbă veche
din bătrâni doar că, în zilele
noastre, pierdem din vedere
ideea principală! Să ne pro-
tejăm ochii mai presus de ori-
ce! Românii îşi bat joc de
sănătatea ochilor, de cele mai
multe ori, din comoditate!
Preferă să îşi cumpere oche-
lari de vedere din rafturile
magazinelor! Vă stricaţi ochii,
este mesajul specialiştilor! Nu
vă jucaţi cu vederea!

Ochii sunt extrem de im-
portanţi şi, din păcate, ne dăm
seama de acest lucru atunci
când este prea târziu. Aşa
cum mergem la medicul de
familie pentru un control de
rutină sau la stomatolog, să
verifice dacă a mai apărut
vreo carie, aşa trebuie să pro-
cedăm şi în cazul ochilor.

 Vizita la oftalmolog este obli-
gatorie! „Este recomandat
să ajungi la un medic oftal-
molog, măcar o dată la
6 luni, mai ales pacienţii cu
anumite afecţiuni, de exem-
plu cei cu diabet, iar pentru
determinare de dioptrii este

recomandat să ajungi o dată
la cel mult 2 ani pentru a
efectua consultaţia”, ne-a
spus Mihaela Mihai – specia-
list (foto). 

Consultaţia, în multe cazuri
poate fi gratuită! Chiar şi aşa,
mulţi braşoveni preferă să îşi

cumpere ochelarii de vedere
chiar şi din supermarketuri,
din comoditate sau din motive
financiare! „Cea mai mare
greşeală, şi mă refer la pacien-
ţii pensionari, o fac cei care
merg şi îşi achiziţionează oche-
larii din anumite magazine,
fără să meargă la un specialist
şi nu îşi dau seama că în mo-
dul acesta îşi strică mai tare
vederea”, a ţinut să precizeze
Mihaela Mihai – specialist.

Aşadar, deschideţi bine
ochii, atunci când vine vor-
ba despre unul dintre cele
mai importante simţuri:
VEDEREA! Nu vă alegeţi
singuri ochelarii de vedere,
de cele mai multe ori puteţi
face greşeli grave, care nu
mai pot fi corectate ulterior
de către medicul optometrist.

Andrei Constantin

Nu-ţi pierde ochii din vedere!
Medicii oftalmologi ne recomandă să mergem la un control de specialitate cel puţin o dată la 2 ani
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Autorităţile vor să încheie
un contract cu o firmă
specializată, care va tre-
bui să întreţină şi să repa-
re 250 de locuri de joacă
şi de agrement. Durata
colaborării ar fi de 4 ani. 

Primăria Braşov caută o
firmă care să se ocupe de re-
paraţia, amenajarea şi între-
ţinerea locurilor de joacă şi
de agrement din municipiul
Braşov. Documentaţia a fost
făcută de reprezentanţii mu-
nicipalităţii şi, momentan, se
află la Serviciul Achiziţii,
pentru verificare, după care
va fi trimisă către SEAP. Po-
trivit autorităţilor locale, se
va încheia un acord cadru pe
o perioadă de patru ani. Pen-
tru cei patru ani, valoarea
 estimată a contractului este
de 7,4 milioane lei. Firma
care va obţine contractul va

trebui să realizeze reparaţiile
curente şi să întreţină locurile
de joacă şi zonele de agre-
ment din oraş. 

Potrivit proiectului bugetu-

lui local pe anul 2017, pentru
reparaţii, întreţinere locuri de
joacă şi mobilier urban este
prevăzută suma de 2,6 mi-
lioane de lei.                       R.I.

Firma care se ocupă de
reparaţiile instalaţiilor va
face verificări la toate fân-
tânile şi cişmelele din mu-
nicipiu. Pentru început,
lucrările vor începe în
centrul Braşovului. Sunt
vizate şi cişmelele din
oraş, nu doar fântânile ar-
teziene. Toate instalaţiile
vor fi refăcute, iar acolo
unde este cazul, totul va
fi înlocuit. Municipalitatea
va negocia contractul pen-

tru aceste lucrări cu firma
care s-a ocupat şi până
acum de mentenanţă. 

Pentru reparaţiile la fân-
tânile arteziene şi cişmele
s-au alocat 200.000 de lei.
Contractul cu firma spe-
cializată expiră însă pe
15 mai. După această
dată, municipalitatea va
face o nouă licitaţie pentru
contractul de întreţinere
şi reparaţie a fântânilor
arteziene.                        R.I.

Braşovul ar putea avea în scurt
timp 4 toalete publice. Acestea ar
putea fi amplasate, spun autorităţile,
în zona unor parcuri importante din
oraş. Decizia a fost luată de muni-
cipalitate, dar deocamdată totul
este la faza de proiect. Planurile de
investiţii se vor regăsi în bugetul pe
anul acesta, ce urmează să fie apro-
bat de Consiliul Local. 

„Am discutat cu executivul Pri-
măriei ca în acest an să fie prins în
bugetul local, la capitolul investiţii,
un studiu de fezabilitate pentru
cons truirea de toalete publice în
parcurile Trandafirilor, din Răcădău,

parcul Tractorul, parcul Someşul şi
parcul din Noua, acolo unde este
lacul. Vrem acest lucru pentru că
aceste toalete sunt foarte necesare
pentru cetăţenii Municipiului Braşov,
care îşi petrec timpul în aceste par-
curi”, a explicat Lucian Pătraşcu,
consilier local PSD.

Până când toate aceste toalete
vor fi construite, autorităţile locale
au luat în calcul şi varianta toaletelor
ecologice. Tot în bugetul local va fi
prevăzută o anumită sumă de bani
pentru închirierea sau achiziţionarea
de astfel de WC-uri publice. 

Răzvan Iancu

Va fi modernizat
Spitalul Clinic Jude-
ţean de Urgenţă, mai
exact, Corpul B al uni-
tăţii medicale. Anunţul
a fost făcut de preşe-
dintele Consiliului Ju-
deţean Braşov, Adrian
Veştea. Renovările
 încep chiar de săptă-
mâna viitoare şi vor
dura 18 luni. 

Zilele trecute s-a ob-
ţinut autorizaţia de

construcţie, astfel că
lucrările se pot derula
în legalitate deplină.
Modernizarea va înce-
pe cu bani de la bugetul
judeţului, dar se vor
face demersuri pentru
solicitarea unor fonduri
nerambursabile de la
Compania Naţională
de Investiţii. 

„Vom aloca sume
importante de bani
pentru sistemul sani-

tar braşovean, atât pe partea
de infrastructură, cât şi pen-
tru dotarea cu aparatură.
Trebuie să finalizăm inves-
tiţiile la Maternitate, de ase-
menea, sper ca la Spitalul
de Copii să continuăm rea-
bilitarea, o unitate medicală
care este, până la urmă, re-
gională”, a precizat Adrian
Veştea, preşedintele Consi-
liului Judeţean. 

Pe durata lucrărilor, anumite
secţii vor fi transferate la Spi-
talul Astra. Şi Unitatea de Pri-
miri Urgenţe va fi mutată. 

Marian Stoica

Curăţenie pe domeniul public
mult mai eficientă, cu idei venite
chiar de la cetăţeni! Noul regulament
de salubrizare s-a aflat în dezbatere
publică, iar timp de două săptămâni,
fiecare braşovean a putut trimite
propuneri şi sesizări. În aceste con-
diţii viitorul regulament ar putea
suferi modificări importante. 

În ultimele 14 zile au fost trimise
la Primărie şapte sugestii. Principala
nemulţumire se referă la persoanele
care aruncă gunoiul de la balcon
sau de pe fereastră. Potrivit noilor

propuneri din regulament, persoana
respectivă ar putea fi amendată. 

„Toate aceste propuneri vor fi
îna intate unei comisii de speciali-
tate, care le va analiza şi va decide
ce măsuri pot fi introduse şi aplicate
în noul regulament. Ulterior, pro-
iectul va fi prezentat spre aprobare
Consiliului Local”, a declarat Sorin
Toarcea, purtător de cuvânt al Pri-
măriei Braşov. Noul regulament de
salubrizare ar putea intra în vigoare
în luna aprilie. 

Marian Stoica

Curăţenia la Braşov 
se va face după reguli noi

Fântânile arteziene 
din oraş vor fi repornite
până de Florii

Legătură directă între Sân-
petru şi Braşov cu autobuze
de la RAT. Este soluţia pro-
pusă de consilierii locali din
partea Partidului Mişcarea Po-
pulară Braşov, care încearcă
astfel să rezolve una dintre cele
mai importante probleme cu
care se confruntă locuitorii din
comuna vecină. 

În ultima perioadă, locuitorii
din Sânpetru sunt din ce în ce
mai nemulţumiţi de firma care
asigură transportul între locali-
tate şi municipiul Braşov. Din
acest motiv, consilierii locali
PMP s-au gândit să rezolve aces-
te probleme şi au venit şi cu o

propunere. „În urma solicită-
rilor venite din partea locui -
torilor comunei Sânpetru, vom
prezenta în următoarea şedinţă
de consiliu local, din 30 martie,
oportunitatea introducerii li-
niilor RAT între Sânpetru şi
Braşov’’, a declarat Tiberiu Mla-
din, consilier local Sânpetru –
PMP. Propunerea consilierului
local PMP a fost discutată şi cu
conducerea RATBV S.A. Re-
prezentanţii regiei au fost de
acord şi spun că astfel sunt cu
un pas mai aproape de realizarea
unui proiect mai vechi, cel de
transport metropolitan.

Răzvan Iancu

Linie RAT: Sânpetru – Braşov

Primăria vrea să repare
toate parcurile din oraş

Toalete publice, 
în patru parcuri din Braşov

Încep lucrările la Spitalul Judeţean

Adrian Veştea
Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov

Pentru aceste lucrări este nevoie de aproximativ 7 milioane de lei



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
⚫ 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 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 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. Te-
lefon: 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 in-

stalaţiile electrice şi sanitare
schimbate, situat la parter la ni-
velul solului – demisol, preţ
44.800 euro negociabil. Telefon:
0723.985.424

APARTAMENTE 3 CAMERE
⚫ OFERTĂ!!! Vând aparta-
ment 3 camere confort 1, car-
tierul Scriitorilor, 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 îm-
bunătăţiri, preţ 51.500 euro ne-
gociabil. Telefon: 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. Tel: 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-
iantţă, parchet, centrală termică,
uşă metalică la intrare, dispune
de boxă şi loc de parcare, preţ
59.500 euro. Tel: 0723.985.424

CASE
⚫ OFERTĂ!!! Vând casă singur
în curte Astra zona Traian cu 2
camere baie, bucătărie, antreu,
pod mansardabil, parţial ame-
najată, cu geamuri termopan,
uşi interioare noi, gresie, faianţă,
curte mică în faţa casei, acces

auto. Casa mai necesită amena-
jări şi are proiect pentru man-
sardare, preţ 53.000 euro uşor
negociabil. Tel: 0747.771.523
⚫ 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 călduroasă,
iar zona este liniştită. Preţ 48.500
euro negociabil, POSIBILITATE
DE RATE. Tel: 0747.771.523
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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:
B Str. Gării, nr. 32

intersecţia cu
Hărmanului

B Str. Dacia, nr. 69
B Str. Privighetorii

B Str. Gospodarilor
B Str. Barbu

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

Sediul BraşovTV:
B 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

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

13-19 martie 2017
Săptămânal Gratuit ISSN 2537 - 138X

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

telefon: 0755.766.707
laxericonsulting@yahoo.com

Joi: 18:30; 21:30; 00:30 
RELUARE: Vineri: 08:00



⚫ Caut meseriaşi construcFii: zu-
grav, montator faianFă, gresie,
parchet, instalator sanitare,
 serios. Ofer plata la zi sau oră.
Telefon: 0735.768.064
⚫ 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

⚫ 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”.

⚫ La Magazinul BAZAR con-
tinua sezonul REDUCERI-
LOR!! 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 (in-
tersecţia cu Griviţei, lângă Syne-
vo). NOU!!! Luna aceasta,
cumpără de minimum 800 lei
şi primeşti CADOU o cană
fierbător. 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 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

Execut jaluzele exterioare din
mase plastice 50 lei/mp, jalu-
zele de aluminiu 60 euro/ mp,
plase de ţânţari, perdele verti-
cale, uşi pliante, lambriuri.
 Telefon: 0743.161.249 sau
0744.505.149

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

Angajează:
Strada Gloriei 11, Tractorul
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„Lupii” au avut nevoie de
doar trei meciuri pentru a în-
cheia conturile cu campioana
en-titre, Dunărea Galaţi.
După ce s-au impus la Braşov
cu 4-3 respectiv 6-1, McDo-
nald şi compania au câştigat
şi meciul al treilea, în depla-
sare cu scorul de 2-1 (1-0, 0-
0, 1-1). Astfel cu scorul
general de 3-0 trupa lui La-
croix merge în finala com-
p e t i ţ i e i  u n d e  v a  j u c a
împotriva câştigătoarei due-
lului dintre Sport Club Mier-

curea Ciuc şi Progym Ghe-
orghieni. După trei meciuri
ciucanii conduc cu scorul de
2-1. Meciul patru s-a desfă-
şurat aseară la Gheorghieni,
dar s-a terminat după închi-
derea ediţiei.

Lipsă totală de fair play
Cu sabia deasupra capului,

oficialii gălăţeni au încercat
orice pentru a şicana echipa
braşoveană înainte de meciul
al treilea al semifinalei. La
antrenamentul de sâmbătă di-

mineaţa al „lupilor”, cei de
la Galaţi au considerat că ho-
cheiştii braşoveni se pot
schimba într-un vestiar de co-
pii şi că nu au nevoie de lu-
mină în patinoar pentru
şedinţa de pregătire. Tehni-
cianul Martin Lacroix a pri-
mit un vestiar de maxim trei
metri pătraţi şi ca meniul să
fie complet, după ce s-au an-
trenat în beznă hocheiştii bra-
şoveni au mai avut parte de
o surpriză la vestiare. Apa cu
care au fost nevoiţi să se spele
era mai rece decât cea din
Dunăre. În comparaţie, trupa
de la Galaţi a avut parte de
condiţii de cinci stele la pati-
noarul olimpic din Braşov.

Pe gheaţă doar Corona 
a contat 

Îndârjiţi de modul în care
au ales oficialii gălăţeni să se
comporte, hocheiştii braşo-
veni au intrat pe gheaţă decişi
să încheie conturile cu trupa
de la Dunăre şi să se califice
în finala campionatului naţio-
nal. Corona a deschis scorul
în prima repriză prin căpitanul
Arpad Mihaly care a înscris
în superioritate numerică. Mi-
haly a trimis pucul în poartă
la capătul unei acţiuni la care
au mai participat McDonald

şi Emilianenko.  Braşovul a
condus pe tabelă până în re-
priza a treia când Ede Mihaly
a restabilit egalitatea. Cu un
minut şi jumătate înainte de
final, Zsolt Molnar a marcat
golul victoriei şi al calificării
în finală.

„Ne concentrăm pe finală”
La finalul meciului de la

Galaţi, preşedintele formaţiei
braşovene, Emilian Cernica
era fericit că echipa sa a în-

cheiat rapid conturile cu cam-
pioana en-titre. 

,,Am dominat şi acest al
treilea meci, echipa a jucat
bine şi am văzut unitate şi de-
terminare. Partida a curs li-
niştit în favoarea noastră, iar
Galaţiul nu a reuşit să ne
pună prea multe probleme,
aşa cum ar fi dorit, asta pen-
tru că echipa noastră a fost
mai bună. Arbitrajul a fost
bun şi nu au fost probleme
din acest punct de vedere. Am

avut ceva probleme, datorită
unor accidentări uşoare, prin-
tre care şi cea a lui Klempa,
însă sperăm ca acesta să se
recupereze până la debutul
finalei. Fundaşul Clarke nu
a jucat, însă el va putea fi
folosit în următoarea partidă.
Acum trebuie să ne bucurăm
de calificare şi să ne concen-
trăm pe meciurile din fina-
lă” ,  a  declarat  Emilian
Cernica, preşedintele celor de
la Corona Wolves Braşov.

Haita „lupilor” se bate pentru titlu
Corona Wolves Braşov s-a calificat în finala campionatului naţional de hochei pe gheaţă

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

Performanţă de excepţie reuşită
de doi tineri sabreri braşoveni la
Campionatul European de sabie,
găzduit de oraşul Plovdiv. 

Rareş Ailincă (CSM Braşov) şi An-
drei Păştin (Dinamo), au cucerit me-
daliile de bronz în cadrul concursului
rezervat echipelor. Echipa României
(Rareş Ailincă-CSM Braşov), Andrei
Păştin (Dinamo), Răzvan Stănescu
(CSS Slobozia) şi Matei Aniculoesei
(CSA Steaua) a trecut cu 45-38 de
Franţa şi cu 45-35 de Ucraina. 

În semifinale, tricolorii au con-
dus în permanenţă disputa cu Un-

garia, au avut pe final 44-42, dar
au cedat în cele din urmă la o tuşă
diferenţă, scor 44-45. 

În asaltul pentru locul trei, tinerii
noştrii sabreri au dispus clar de
Marea Britanie: 45-33. Titlul eu-
ropean a revenit Ungariei, care a
trecut în finală cu 45-43 de Rusia.  

Trei din cei patru sabreri com-
ponenţi ai echipei naţionale de
sabie-cadeţi a României se pre-
gătesc la Centrul Olimpic de la
Braşov, sub comanda antrenorilor
Rareş Dumitrescu şi Marius Gă-
lăţanu.

Sabia braşoveană are viitor

AFC Hărman îşi continuă cursa
de urmărire a liderului primei serii
din Liga a treia. În runda a 17-a,
hărmănenii au recuperat două
puncte din ecartul faţă de Mier-
curea Ciuc. 

Trupa braşoveană a câştigat
meciul de pe teren propriu cu At-
letico Vaslui cu scorul de 4-0 după
dubla lui Emilian Popa şi golurile
marcate de Florin Stângă şi Mu-
gurel Buga. 

Miercurea Ciuc a remizat pe
propriul teren 3-3 cu CSM Roman
şi mai are trei puncte avans faţă
de AFC Hărman. Cealaltă echipă
din judeţ aflată în prima serie din
liga a treia, Olimpic Cetate Râşnov,
a învins-o pe teren propriu pe
Olimpia Râmnicu Sărat cu scorul
de  2-1. Pentru trupa lui Dan Bona
au marcat Vlad Potecu şi Dragoş
Robu. Gruparea din Râşnov ocupă
locul 9, cu 18 puncte.

Victorii pentru echipele 
de Liga a treia

.com

Stegarii au luat trei puncte
FC Braşov a câştigat la masa

verde, scor 3-0, meciul cu Uni-
rea Tărlungeni, formaţie ce
s-a retras din campionat. Alte
rezultate înregistrate în runda

a 24-a a ligii a doua: CS Mio-
veni – UTA Arad 0-2, Chindia
Târgovişte – CSM Râmnicu
Vâlcea 3-0 (masa verde), Lu-
ceafărul Oradea – Olimpia

Satu Mare 2-2, Metalul Reşi-
ţa – ASU Politehnica Timi-
şoara 0-2, Dacia Unirea
Brăila – CS Baloteşti 1-1, CS
Afumaţi – Juventus Bucureşti

1-3. În urma acestor rezultate
FC Braşov este pe locul trei
cu 42 de puncte. În runda ur-
mătoare stegarii se vor deplasa
la Arad pentru jocul cu UTA. 

Victorie la limită
Echipa de baschet feminin

Olimpia CSU Braşov a câşti-
gat în deplasare contra forma-
ţiei CSM Satu Mare un joc
ce a contat pentru grupa va-
lorică 1-6. Trupa de sub Tâm-
pa s-a impus cu scorul de
70-69 (15-18, 22-24, 18-12,
15-15), la capătul unui joc ex-
trem de echilibrat. Pentru
„olimpice”, care au fost nevoite
să se descurce fără vedeta Bil-
jana Pesovic, au punctat Webb
16 puncte, Higgins şi Johnson
câte 14, Ghizilă şi Ardelean
câte 12 şi Andra Haas 2 punc-
te. Pesovic are o contuzie la
genunchi şi a fost menajată
în acest meci. Ea face fizio-
terapie şi în cel mai scurt timp
va fi gata de joc. 

„Am fost doar cu opt ju-
cătoare la acest meci. Pe Pe-

sovic am menajat-o iar Ma-
ria Ferariu a jucat la echipa
de junioare şi nu a venit cu
noi la Satu Mare. Fetele au
luptat extraordinar, şi au fă-
cut un meci foarte bun. Sun-
tem în grafic, creştem de la
meci la meci. În mod normal
vom intra în play-off de pe
poziţia a patra. Mai avem
trei meciuri în care ne vom
urma planul, acela de a adu-
ce echipa în vârf de formă
pentru play-off. Va începe
să joace şi Houser, dar şi ea
are nevoie de timp pentru a
reintra în ritmul de joc”, a
declarat antrenorul Dan Ca-
lancea. În urma acestui rezul-
tat, Olimpia CSU Braşov a
acumulat 39 de puncte în cla-
sament şi ocupă în continuare
poziţia a patra.   

Au bătut Dinamo

Corona Braşov a disputat
vineri un joc amical în com-
pania echipei de ligă secundă
Dinamo Bucureşti, profitând
astfel de pauza competiţio-
nală prilejuită de acţiunile
loturilor naţionale de senioa-
re şi tineret. Handbalistele
lui Dragoş Dobrescu s-au im-
pus cu 31-29 (13-16). 

Pentru Corona au marcat
Neagu 8 goluri, Ciuciulete 4,
Briscan, Crăciun, Creţu şi Ti-
vadar câte 3, Pricopi, Dincă
şi Cartaş câte 2 şi Bondar o
reuşită. Pe locul 7 în Liga Na-
ţională de handbal feminin,
Corona va disputa următorul
joc oficial pe 23 martie, în
deplasare la Dunărea Brăila.

foto: Daniel Maximilian Milata

foto: Daniel Maximilian Milata
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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 33

Sudoku

În municipiul Săcele au în-
ceput în această săptămâ-
nă lucrări de modernizare
a reţelei electrice. 

Acestea constau în înlo-
cuirea subterană a cablului
de 20KV între diferite punc-
te de transformare. Lucră-
rile se realizează în zonele
unde ins talaţiile sunt foarte
vechi (anii 70) şi în care au
fost foarte multe deranja-
mente în ultima perioadă. 

Primul tronson în care au
început lucrările este pe stră-
zile Mocanilor şi Oituz.
Acestea vor fi finalizate în
aproximativ o săptămână. Al
doilea tronson va fi pe străzile
Darie Magheru, Nicolae Ior-
ga, Pandurilor şi Morii, iar al
treilea tronson pe străzile Zi-
zinului, Ştefan cel Mare şi

Sándor Petőfi. La ultimele
două tronsoane lucrările vor
dura maxim 2 luni/tronson. 

Lucrările nu se vor desfă-
şura pe toată lungimea stră-

zilor, ci doar prin zonele
unde este necesară înlocui-
rea cablului.  Costul total
este de 620.826 de lei şi
este suportat integral de că-

tre beneficiar. Săpăturile şi
înlocuirea cablului se vor
realiza în special în afara
părţii carosabile a străzilor.
Pe partea carosabilă se va
interveni doar când nu exis-
tă altă soluţie. Traversarea
străzilor se va realiza prin
subtraversare în tub de pro-
tecţie.

Consumatorii nu vor fi
afectaţi de aceste lucrări, cu-
rentul urmând să fie oprit
doar pe perioade scurte în
momentul conectării ca -
blului, consumatorii fiind
 anunţaţi în prealabil. La ter-
minarea lucrărilor benefi-
ciarul şi executantul vor
readuce spaţiile în care s-a
intervenit la starea iniţială,
lucrare care va fi urmărită
de către Primăria Munici-
piului Săcele.               B.T.

Berbec
(21.03 – 19.04) 
Este posibilă o ieşire la muncă un-
deva la ţară. Deplasarea vă cam
pune nervii la încercare, dar şi sen-
timentele, deci mai bine nu daţi curs
provocărilor dacă vreţi ca lucrurile
să se menţină în matca lor.
Iubire: se poate produce ceva pe fon-
dul unor turbulenţe relaţionale, de
atitudine, de prezenţă de spirit ş.a.
Sănătate: vă puteţi confrunta cu
migrene greu de potolit.
Bani: verificaţi-vă conturile!
Taur (20.04 – 20.05)
Comunicarea, mai ales cu cei dragi,
va reintra pe făgaşul ei. Nu este stră-
lucită, dar este altceva faţă de ce a
fost de pe la mijlocul lunii februarie
până acum câteva zile.
Iubire: ceva mai multă încredere în
voi dar mai ales, nevoia a vă destăinui
şi ăsta este un punct câştigat.
Sănătate: vedeţi cum lucraţi cu sur-
sele de electricitate!
Bani: staţi bine ceea ce vă aduce şi
veselia.
Gemeni (21.05 – 21.06)
O stare de bine interioară cum nu
aţi mai simţit de multă vreme, mul-
tă sensibilitate şi o creativitate de-
bordantă şi, iată că după doi ani de
stat cuminţi, ieşiţi la lumină cu un
nou profil.
Iubire: aparenta indiferenţă se poa-
te întoarce împotriva voastră.
Sănătate: sensibilităţile voastre ţin
de răceli şi de oboseală. Odihniţi-vă!
Bani: este momentul să-şi arate va-
loarea.
Rac (22.06– 22.07)
Veţi visa mult, veţi avea presenti-
mente, veţi trăi intens amintiri care
au revenit peste noapte, veţi spera
şi veţi experimenta emoţii pe care
doar voi ştiţi să le trăiţi la intensi-
tatea lor reală.
Iubire: lucrurile merg nesperat de
bine, cu un soi de înţelepciune do-
bândită concomitent cu experienţa
de viaţă.
Sănătate: aveţi energia să le faceţi
pe toate.
Bani: aveţi grijă cum vă drămuiţi ve-
niturile.
Leu (23.07– 22.08)
Trăiţi în perioada următoare cu do-
rul de ducă în suflet, poate şi pentru
că multe din realizările voastre ţin
acum, de drumuri.
Iubire: cât de realiste sunt aşteptările
voastre de la relaţia pe care o aveţi?
Sănătate: aveţi grijă pe unde călcaţi să
nu vă pomeniţi cu vreuna nefăcută.
Bani: vin bani pe o filieră foarte ciu-
dată, de vă miraţi şi voi.
Fecioară (23.08 – 22.09)
Sunteţi beneficiarii unor influxuri
astrale menite să vă scoată în evi-
denţă priceperea, cunoaşterea dar
şi spiritul analitic. Comunicaţi bine
şi cu prietenii şi cu familia.
Iubire: De mare efect va fi sponta-
neitatea!
Sănătate: puneţi-vă energia în slujba
unor scopuri constructive!

Bani: discutarea unui virtual con-
tract vă aduce ceea ce aşteptaţi
de multă vreme: resurse.
Balanţă (23.09 – 23.10)

Sunteţi în trend cu influxurile as-
trale, chiar dacă treceţi printr-o
perioadă controversată pentru că
nici voi nu prea vă mai înţelegeţi
pe voi şi de aceea nu vă recunoaş-
teţi reacţiile.
Iubire: simţiţi pe pielea voastră rău-
tatea unora care vor să vă strice
ima ginea.
Sănătate: luaţi o pauză, detaşaţi-
vă şi relaxaţi-vă.
Bani: un mic câştig se duce repede.
Scorpion (24.10 – 22.11)
Aveţi poate una dintre cele mai con-
troversate perioade care vă aduce
încredere în sine dar şi teamă faţă
de viitor -  resurse, viaţă de familie,
dragoste.
Iubire: Lucrurile merg în direcţia do-
rită iar atmosfera este una cum nu
aţi mai trăit de multă vreme.
Sănătate: sunt unele mici supărări
care ţin de oboseală şi de stres.
Bani: destul de multe cheltuieli!
Săgetător (23.11 – 21.12)
Vine calmul şi la voi, lucrurile devin
mai puţin obositoare sau enervante,
totuşi încă nu vă regăsiţi aplombul
şi bonomia cu care suntem obişnuiţi.
Iubire: afişaţi buna dispoziţie chiar
dacă vă vine să urlaţi.
Sănătate: vă consumaţi energia
într-un conflict artificial.
Bani: Doamnele sunt beneficiarele
unor sume pe care le aşteaptă de
ceva vreme.
Capricorn (22.12 – 20.01)
De remarcat hărnicia şi priceperea
voastră, nu este rău deloc, depinde
cum priviţi situaţia. Nu înseamnă că
trebuie să împingeţi lucrurile însă in
extremis ca mai apoi să clacaţi.
Iubire: iată un capitol la care mai au
de învăţat!
Sănătate: problemele perioadei ţin
de alimentaţie şi de digestie.
Bani: v-au intrat bani în portofel din
mai multe direcţii, ceea ce dă un
echilibru existenţei voastre.
Vărsător (21.01 -19.02)
Cei care sunteţi la munte la sfârşitul
săptămânii, fiţi atenţi pe unde mer-
geţi, nu faceţi pe grozavii că voi ştiţi
drumul cel mai scurt pentru că aţi
putea avea parte nu doar de sur-
prize neplăcute ci şi de întâlniri de
gradul 0 cu vreun... urs.
Iubire: stârniţi destul de multe con-
troverse nu doar printre cunoscuţi
şi colegi ci şi printre cei care abia vă
cunosc.
Sănătate: atenţie la accidentările
minore dar dureroase la nivelul la-
belor picioarelor.
Bani: posibile amenzi, ia vedeţi ce
faceţi!
Peşti (20.02 – 20.03)
Găsiţi soluţii neaşteptate la unele
probleme, dar, în aceeaşi măsură,
ele vă pot aduce, inventivi şi prote-
guitori cum sunteţi, mult mai multă
atenţie din partea partenerilor şi
prietenilor voştri.
Iubirea: comunicarea este bună pentru
domni, mai puţin pentru doamne.
Sănătate: terapiile alternative pot fi
o soluţie!
Bani: pregătiţi-vă portofelele, vine
vremea recoltelor!

ZODIAC

Prima localitate din Judeţul
Braşov care şi-a anunţat agen-
da culturală pentru tot anul
2017, este Râşnovul. Vorbim
despre manifestări devenite
cunoscute chiar şi la nivel in-
ternaţional. Primul mare eve-
niment din calendar începe
în Joia Mare cu un concurs
de încondeiat ouă. 

Râşnovul a devenit cunos-
cut nu doar prin prisma ce-
tăţuii sau a complexului
olimpic de trambuline, ci şi
prin evenimentele culturale
organizate aproape weekend
de weekend în staţiune. 

Viceprimarul oraşului a
prezentat deja agenda cu eve-

nimentele stabilite pentru
anul 2017.

În perioada 29 - 30 aprilie
va avea loc Zupul, un festival
cu şi despre mâncare. Cele mai
importante sărbători pentru
comunitate vor fi Zilele Râş-
novului şi Festivalul Ecvestru.
Numai anul trecut au fost în-
scrişi în competiţii peste 100
de cai. Pe lângă festivalul de
Reconstituire Istorică la care
participă an de an sute de stră-
ini din întreaga lume, un eve-
niment relativ nou adoptat în
agenda culturală a Râşnovului
va fi Rockstadt Extreme Fest.
Anul trecut au participat 4.500
de turişti străini care au venit

să asculte trupe de rock de pe
întreg mapamondul. Seria eve-
nimentelor  din Râşnov se va

încheia în luna octombrie cu
Festivalul Vinului. 

Paula Păduraru

Agenda culturală – Râşnov 2017

Lucrări de modernizare a
reţelei electrice, la Săcele
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Concurs de încondeiat ouă – 13 aprilie 2017
Festivalul de Zup – 29-30 aprilie
Maialul Râşnovean  – 19-21 mai
Festivalul Rozelor  – 5 iunie 
Festivalul de foarte Scurt Metraj – 9-11 iunie
Jocmania – 17-25 iunie
Zilele Oraşului Râşnov şi Festivalul Ecvestru Râşnov – iulie 
Festivalul de Film Istoric Râşnov – 28 iulie - 6 august
Rockstadt Extrem Fest  – 13 august 
Festivalul de Reconstituire Istorică – 17-20 august
Festivalul Vinului  – octombrie

AGENDA CULTURALĂ  – RÂŞNOV 2017
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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.
ScanExpert oferă discounturi semnificative pentru copii, pensionari, persoanelor
cu dizabilităţi şi personalului medical.

Strada Şcolii nr. 8, 500059 - Braşov, RomâniaA +40 368 005 145T +40 774 433 429M

office-bv@scanexpert.roE www.scanexpert.roW

Astăzi am primit la Spitalul nostru
mic şi degradat vizita Preşedintelui
CJ, Adrian Veştea: au fost convocaţi
toţi şefii de secţie. Am mers şi eu, deşi
nu mai sunt şef de compartiment, că
în România, dacă te votează 35.000
de braşoveni, devii incompatibil aproa-
pe cu orice. Aşadar, din poziţia de
auto suspendat, ce am văzut: 

URA! Raţiune, începe
renovarea Spitalului Judeţean! 

Domnule Preşedinte, FELICITĂRI!
Şi asta nu e în glumă, deşi sunt atât
de fericit, încât, în continuare, tonul
va fi de glumă. 

Dragi concetăţeni, cu fonduri în care
Guvernul României va avea o contri-
buţie majoră, spitalul din oraşul nostru
se va europeniza. Nu peste 20 de ani,
ci acum, acum, când sunteţi voi bolnavi,
nu când se vor îmbolnăvi nepoţii voştri. 

Procesul va fi dureros, pentru că me-
dicii şi asistentele vor trebui să vă asiste
în condiţii de campanie, dar, credeţi-mă,
merită, în 16 luni veţi vedea că se poate
altfel. L-aş numi „Programul SPITALUL
ALTFEL” derulat de Guvern şi CJ Braşov. 

De asemenea, am aflat că plănuim
– în sfârşit, raţiune – să extindem
 Spitalul, în următoarea perioadă de
4-6 ani, cu un corp de clădire nou, cu
un UPU nou, în care să aducem la un
loc toate specialităţile de urgenţă. 

Au triumfat 
raţiunea şi realismul 

Din partea mea, o să depun luni
la Parlamentul României un pro-

iect legislativ pentru ca Ministerul
Sănătăţii să preia cheltuielile cu
salarizarea personalului pe par-
cursul suspendării temporare a
activităţii din orice spital din Ro-
mânia pe motive de igienizare/re-
novare. Pentru cei care nu ştiu,
contractul cu Casa de asigurări de
sănătate presupune un număr de
internări lunare. Dacă acestea nu
se efectuează, veniturile spitalului
dispar şi, prin urmare, dispare şi
salariul personalului. Şi, de aici,
reticenţa managerilor de spital
de a închide pentru renovare. 

A fost o zi bună. Felicitări Ministe-
rului Dezvoltării pentru finanţare, fe-
licitări Consiliului Judeţean Braşov
pentru raţiune! Felicitări, Braşoveni!
Se pare că aţi votat bine.

Dr. Florin Orţan, 
senator PSD de SCJUBv.

Prietenii ştiu de ce

La fiecare ploaie abun-
dentă,  deşeu r i le  din
amonte se strâng pe al-
bia râului, pe o suprafaţă
de câteva sute de metri
pătraţi. Autorităţile s-au
mobilizat şi au constituit
o comisie de urgenţă.
Peisajul este pur şi sim-
plu dezolant. Tone de
gunoaie plutesc la supra-
faţa râului Olt, chiar sub
podul de la Crihalma.

Probleme vechi
Primarul din Comăna spu-

ne că se confruntă cu astfel
de probleme de mai multe ori
pe an, la fiecare ploaie abun-
dentă. Susţine, însă, că acele
gunoaie nu provin de la lo -
calnici, ci din împrejurimi.
„Acele gunoaie vin din amon-
te, din alte localităţi. Asta pă-
ţim de mai bine de zece ani,
la fiecare ploaie abundentă.
Situaţia trebuie rezolvată ur-
gent, pentru că este evident că
vorbim despre o stare de ur-
genţă maximă. Nu mai putem

aştepta, nu mai este timp să
aşteptăm nu ştiu câţi ani,
după licitaţii, pentru că s-ar
putea să rămânem fără pod”,
a declarat primarul comunei
Comăna, Viorel  Grusea. 

Comisie de urgenţă
Pentru rezolvarea situa-

ţiei, s-a constituit o comisie

de urgenţă formată din re-
prezentanţi ai Prefecturii,
Consiliului Judeţean, ISU,
Gărzii de Mediu şi Servi-
ciului pentru Gospodărirea
Apelor. „Toţi vom merge la
faţa locului şi vom găsi cea
mai bună modalitate pen-
tru a rezolva cât mai repede
problema de la Comăna.

Există posibilitatea ca, 
în cazul în care nu vom

 interveni la
t imp,  râul
Olt să trea-
că de mal şi
să ajungă la
ş o s e a u a
care traver-
sează zona

respectivă”, a menţionat şi
prefectul Marian Rasaliu. 

Podul nesigur din zonă
 îngreu nează intervenţia ce-
lor de la ISU. Cele mai
multe astfel de poduri din
comunele braşovene nu
permit accesul cu maşini
care depăşesc 10 tone, iar
autospecialele ISU ajung la
20 de tone.

Marian Stoica 

Dezastru ecologic pe râul Olt
Tone de gunoaie sunt aduse de curenţi şi se adună sub podul din localitatea Comăna

Marian Rasaliu
Prefectul Judeţului Braşov

RAŢIUNE. Sau politica, 
aşa cum o văd eu


