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Corona e campioana României!!!
Corona Wolves Braşov este
noua campioană a României
la hochei pe gheaţă. „Lupii”
au câştigat meciul al şaselea
al finalei, disputat duminică
seara la Miercurea Ciuc, cu
scorul de 4-3 (1-1, 1-2, 1-0,
0-0, 1-0), după executarea
loviturilor de departajare. În
timpul regulamentar, pentru
trupa lui Lacroix au marcat
Arpad Mihaly, Tomas Klem-
pa si Csaba Nagy. La lovitu-
rile de departajare, Toke a
fost imperial, a închis poarta,
iar Gliga şi Zabludovski l-au
învins pe Onodi şi Braşovul
dă noua campioană a Româ-
niei la hochei pe gheaţă.

• O întrebare, trei răspunsuri marca Laura Bratosin • Bratosin, prinsă, judecată şi obligată să plătească mii de lei Consiliului Judeţean Braşov
Reacţie furibundă a şefei Unităţii de Asistenţă Medico-

Socială de Pneumoftiziologie din Sânpetru, Laura Bratosin,
după ce BraşovTV.com a dat publicităţii, în ediţia de săp-
tămâna trecută, fotografii care vizează instituţia din Sânpetru.
Vădit deranjată, Bratosin a trimis o adresă la redacţie prin
care lanseză acuzaţii grave: „(...) Pozele despre care se face

vorbire în articol nu sunt conforme cu realitatea, nu reflectă
ceea ce există la această oră în unitate, şi denaturează
adevărul (...)”

În aceste condiţii, reporterul BraşovTV a mers, la mijlocul
săptămânii trecute, la sediul Unităţii de Asistenţă Medico-
Socială de Pneumoftiziologie din Sânpetru, i-a prezentat

Laurei Bratosin pozele primite la redacţie, care vizează uni-
tatea pe care o conduce, şi a realizat apoi, altele noi, chiar
la faţa locului. Fotografiile din 22.03.2017 confirmă situaţia
prezentată de BraşovTV.com pe 20.03.2017. Mai mult,
chiar declaraţia directoarei Laura Bratosin nu face altceva
decât să confirme, la rândul ei, totul. > continuare în pag. 3
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Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru
BraşovTV.com a avut dreptate!

Bun găsit la ştiri, suntem BraşovTV! Zi de zi pe micile ecrane, săp-
tămânal în format tipărit şi 24 de ore din 24 online cu informaţii de
maxim interes pentru toţi braşovenii! Am pornit de la ZERO în urmă
cu 8 luni şi am dezvoltat, pas cu pas, cel mai puternic trust de presă
din Braşov! Am depăşit bariere, am ieşit din tipare, am impus noi
standarde în media locală pentru a fi cei mai buni şi, ce este cel mai

important, am construit o echipă cu adevărat profesionistă, echipa
BraşovTV ! Reporteri cu experienţă, majoritatea corespondenţi ai
posturilor naţionale, realizatori de emisiuni cu mare notorietate,
cameramani şi editori de imagine profesionişti, dar şi specialişti în
marketing şi promovare, toţi contribuie, în continuare, la dezvoltarea
proiectului BraşovTV.       continuare în pag. 07

Am pornit de la ZERO în urmă cu 8 luni şi am dezvoltat, pas cu pas, cel mai puternic trust de presă din Braşov!



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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Atragerea fondurilor eu-
ropene şi punerea în apli-
care a unui număr cât mai
mare de proiecte cu finan-
ţare nerambursabilă  sunt
principalele obiective ale
Consiliului pentru Dezvol-
tare Regională Centru
reunit la Braşov. 

24 de reprezentanţi ai Con-
siliului au luat parte la întâlnire.
Principala temă a discuţiei de
la Braşov a fost pregătirea în
detaliu a proiectelor pentru
creşterea absorbţiei de fonduri
europene. La întâlnirea orga-
nizată de Agenţia pentru Dez-
voltare Regională Centru au
fost invitaţi reprezentanţi din
cele şase judeţe ale Regiunii:
Braşov, Covasna, Harghita,
Alba, Sibiu şi Mureş. 

Bani europeni pentru
cetăţile medievale

„Primăria de la Râşnov şi
cea de la Făgăraş, pe axa 5
au obţinut un punctaj bun.
Sper ca acestea să fie printre
proiectele care vor fi selecţio-
nate, în vederea reabilitării
celor două cetăţi, care sunt
extrem de importante pentru
judeţul nostru. Vom aplica şi
pe celelalte axe care se vor
deschide, în aşa fel încât ju-
deţul Braşov să fie unul care
să fie preocupat de atragerea
fondurilor europene”, a de-
clarat preşedintele Consiliului
Judeţean Braşov, Adrian Veş-
tea. Documentaţia corectă,
axată strict pe nevoile cetăţe-
nilor unei comunităţi, repre-
zintă pasul cel mai important
în obţinerea unei finanţări eu-

ropene. Municipiul Bra-
şov şi Vama Buzăului se
numără printre localităţile
cu cea mai bună absor-
bţie a fondurilor europe-
ne din judeţul Braşov.

Mobilitatea 
urbană, prioritară

„Planul de mobilitate re-
prezintă practic cel mai im-
portant proiect al judeţului
Braşov, pentru că întruneşte
mai multe elemente de natură
strategică, pe componenta
 logistică, de infrastructură,
economică şi socială, care ar
rezolva o problemă pe ceea
ce înseamnă mobilitatea şi
posibilitatea de a te mişca în
Zona Metropolitană”, a men-
ţionat şi primarul Braşovului,
George Scripcaru.  

„Avem şi în momentul de
faţă în derulare proiecte pe
fonduri europene. Este vorba
de dotarea căminului cultu-
ral, aşteptăm un răspuns şi
pentru proiectul Şcoală pen-
tru Viitor”, a precizat Tiberiu
Chirilaş, primarul din Vama
Buzăului. La finalul anului
2016, prin Programul Ope-
raţional Regional, ADR Cen-
tru avea un procentaj de
absorbţie a fondurilor euro-
pene de peste 82%. 

Marian Stoica

Formarea profesională, în pericol

Braşovul s-a alăturat, şi anul
acesta, celor peste 7.000 de oraşe
din întreaga lume care au parti-
cipat la Earth Hour – cel mai mare
eveniment internaţional care atra-
ge atenţia asupra schimbărilor
climatice, prin oprirea luminilor
timp de o oră. Şi în acest an ilu-
minatul public a fost oprit în tot
centrul vechi al oraşului. Sâmbătă,
între orele 20.30 – 21.30, ilumi-

natul public a fost oprit pe urmă-
toarele străzi: Mureşenilor, Repu-
blicii, Eroilor, Nicolae Iorga, Mihail
Sadoveanu, Sf.  Ioan, Michael
Weiss, Postăvarului, Politehnicii
şi Diaconu Coresi. De asemenea,
luminile au fost stinse în Piaţa
Sfatului şi în Piaţa Enescu, în zona
Rectorat, precum şi zona clădirii
Primăriei Braşov, a Poştei şi Parcul
Titulescu.                                       R.I.

92 de firme din industria lem-
nului, care activează în sectorul
de mobilă, prelucrarea lemnului,
energie şi exploatare forestieră,
vor veni la Braşov. 

Oraşul nostru  va deveni pentru
3 zile capitala industriei lemnului.
La târgul internaţional de indus-
tria lemnului vor fi aduse cele
mai noi utilaje precum tehnologii
pentru prelucrarea secundară a

lemnului, maşini pentru producţia
de mobilă, diferite scule de mână,
soluţii de finisare, softuri şi con-
sumabile pentru domeniul indus-
triei lemnului. 

Târgul, ajuns la cea de a XVI-a
ediţie, va avea loc în perioada
30 martie – 1 aprilie, la un centru
expoziţional de pe fosta platformă
industrială Rulmentul.

R.I.

ExpoWood la Braşov

Formarea profesională a
adulţilor este în pericol! Mo-
tivul, trecerea atribuţiilor pri-
vind formarea profesională
de la Ministerul Muncii la
Ministerul Educaţiei. Camera
de Comerţ atrage atenţia asu-
pra pericolelor şi consideră

că un dialog cu toţi cei im-
plicaţi este absolut necesar. 

În opinia specialiştilor Ca-
merei de Comerţ şi Industrie
Braşov, aceste modificări ar
determina crearea unor mo-
nopoluri ale şcolilor şi uni-
versităţilor în ceea ce priveşte

formarea profesională a adul-
ţilor. Se vorbeşte de scăderea
calităţii formării profesionale
prin eliminarea concurenţei,
respectiv a furnizorilor de
formare, dispariţia a mii de
locuri de muncă şi creşterea
şomajului. 

Pentru a nu ajunge în
această situaţie, Camera de
Comerţ şi Industrie consi-
deră absolut necesară exis-
tenţa unui dialog între toţi
factorii implicaţi în dome-
niul formării profesionale. 

R.I.

Centrul Braşovului, în întuneric

Din luna aprilie, tariful pentru
gunoi la Braşov ar putea să scadă
de la 12, la 11 lei. Asta numai dacă
proiectul consilierului local al Par-
tidului Social Democrat Lucian Pă-
traşcu va fi adoptat de majoritatea
din Executiv. Liderul grupului PSD
din Consiliul Local crede că opera-
torii de salubritate ar trebui să ia
în considerare o cantitate mai mică
de deşeuri produsă de fiecare per-
soană. Dacă s-ar lua în calcul acest

aspect, atunci tariful corect ar fi
de 11 lei. În cazul în care această
taxă va fi redusă, încasările de la
braşoveni ar fi mai mici cu peste
50.000 de euro în fiecare lună. În
calcul se ia şi scăderea cu 50 de
bani a tarifului la salubritate pentru
persoanele juridice. De la 1 martie,
preţul plătit de fiecare braşovean
pentru colectarea gunoiului a cres-
cut, în municipiu, de la 9,06 lei/lună,
la 11,87 lei. M.S.

Gunoiul, mai ieftin cu 1 leu?

BRAŞOV: Planuri pentru atragerea
fondurilor europene
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După ce şefa Unităţii de
Asistenţă Medico-Socială de
Pneumoftiziologie din Sân-
petru, Laura Bratosin, a trimis
o adresă la redacţie prin care
lansează acuzaţii grave, în
urma materialului de presă
din 20.03.2017, reporterul
BraşovTV.com a discutat cu
Bratosin chiar în sediul insti-
tuţiei pe care o conduce. Mai
exact, i-a prezentat toate po-
zele primite, în urmă cu câ-
teva săptămâni, la redacţie. 

Reporter: „Despre construc-
ţie. Această poză este reală? 

Bratosin: Este reală!
Reporter: Situaţia, în acest

moment, este aceeaşi?
Bratosin: Situaţia, la ora

actuală, este mai gravă!!
Da, e mai gravă!

În această situaţie, ne în-
trebăm: Ce a urmărit Laura
Bratosin când a trimis la re-
dacţie adresa prin care lan-
sează acuzaţii grave în urma
investigaţiei de presă a repor-
terului BraşovTV.com ? SĂ
INTIMIDEZE? Reporterul

BraşovTV.com nu va ceda
niciunui tip de presune şi, aşa
cum a promis în ultimul nu-
măr al săptămânalului, con-
tinuă, cu respectarea pre -
zumţiei  de nevinovăţie,
dezvăluirile în cazul şefei

Unităţii de Asistenţă Me dico-
Socială de Pneumo ftiziologie
din Sânpetru, Laura Bratosin. 

O ÎNTREBARE, 
TREI RĂSPUNSURI...!

După ce la redacţia Bra-
şovTV au ajuns, în urmă cu
câteva săptămâni, fotografii
care vizează Unitatea de
 Asistenţă Medico-Socială 
de Pneumoftiziologie din
 Sânpetru, reporterul Bra-
şovTV.com a discutat cu Lau-
ra Bratosin, prin intermediul
telefonului mobil, sâmbătă,
18.03.2017. Asta, în încerca-
rea de a afla care este, cu ade-
vărat, situaţia unităţii. În 3
momente distincte, Bratosin
a oferit 3 răspunsuri. Iată-le!

Faza I – 18.03.2017
„Reporter: În unitate, totul

este corespunzător? 
– În principiu, este. Am

avut şi controale, în noiem-
brie 2016, iar ultimul a fost
în luna ianuarie 2017”, a ex-
plicat, în primă fază, direc-
toarea Unităţii de Asistenţă
Medico-Socială de Pneumo -
ftiziologie din Sânpetru. 

Faza II – 18.03.2017
La interval de câteva mi-

nute, întrebată dacă, din
punctul său vedere, totul este
în regulă în instituţia pe care
o conduce din octombrie
2010, Laura Bratosin a reve-
nit asupra declaraţiei iniţiale
şi a admis că sunt probleme

în unitate. 
„Sigur că

există mici
probleme şi
mici inter-
venţii care
trebuiesc fă-

cute şi care se vor face odată
cu îmbunătăţirea atmosferi-
că a vremii”.

Faza III – 22.03.2017
La interval de câteva zile,

întrebată din nou dacă, din
punctul său vedere, totul este
în regulă în instituţia pe care
o conduce din octombrie
2010, Laura Bratosin a depă-
şit orice aşteptări: (...) „Si-
tuaţia, la ora actuală, este
mai gravă! Este mai grav
pentru că, pe măsură ce trece
timpul, din 2007 în momen-
tul în care s-a făcut acope-
rişul, constructorul de la mo-
mentul acela a prevăzut un
plan drept pe acoperiş. Acolo
stă zăpada şi ploaia. Fiecare

an care trece creează infil-
traţii în clădire. Pozele dum-
neavoastră sunt din iunie,
am trecut peste o iarnă, iar
problemele sunt mai grave!”,
a spus Bratosin.

Echipa BraşovTV.com, 
vizită pe 22.03.2017

Echipa BraşovTV.com a
mers, pe 22 martie 2017, în
vizită la Laura Bratosin. Nu
acasă, ci în clădirea instituţiei
pe care o conduce, chiar în
ziua în care porţile unităţii
s-au deschis pentru orice per-
soană interesată. Era ziua por-
ţilor deshise! Deşi Bratosin a

trimis o adresă la redacţia Bra-
şovTV.com prin care susţine
că pozele publicate în ediţia
din 20.03.2017 nu sunt con-
forme cu realitatea, iată reali-
tatea din 22.03.2017. Facem
precizarea că, fotografiile au
fost realizate doar în încăperile

în care echipei BraşovTV.com
i s-a permis accesul, sub co-
ordonarea Laurei Bratosin.
Dragi cititori, dumneavoastră
trageţi concluziile!

Bratosin şi 
fondurile europene...

Starea de degradare a clădirii
din Sânpetru reiese, foarte clar,
din imagini. Am vrut să aflăm
care este situaţia proiectelor cu
banii europeni pe care condu-
cerea instituţiei din Sânpetru
a încercat să le obţină. 

„– Nu erau axe deschise
la momentul respectiv pen-
tru clădiri din mediul rural. 

– Ce înseamnă la momentul
respectiv?

– După anul 2012, când
am întabulat clădirea.

– Preşedintele Consiliului
Judeţean Braşov, Adrian Ga-
bor, vă contrazice.

– Este părerea domnului
Gabor...! (...) 

– Aşadar, pentru beneficiari
aţi putut să accesaţi fonduri eu-
ropene, dar pentru clădire nu?

– Da, eu pot şi pentru clă-
dire..!!”, a afirmat Bratosin. 

Şefa unităţii din Sânpetru
poate, numai că, până acum,
nu a ajuns nici măcar un euro
în refacerea clădirii din Sân-
petru care arată jalnic! Jalnic

precum maşina de spălat pre-
zentată în numărul trecut al
săptămânalului nostru, care a
supărat-o rău pe Laura Bra-
tosin. Întrebată ce s-a întâm-
plat cu acea maşină de spălat,
fotografiată în clădirea uni-
tăţii din Sânpetru, iar poza
trimisă la redacţie, Bratosin
s-a pierdut în explicaţii. Ba
că-i casată, ba că nu-i! Ba că-i
de vină Consiliul Judeţean,
ba că nu-i! 

„– Am achiziţionat o ma-
şină de spălat profesională

care este lângă aceste două
maşini (n.r. cele deteriorate,
ale căror fotografii au fost
primite la redacţie) Ele sunt
casate!

– Mi-aţi spus, mai devre-
me, că nu aveţi decizie pentru
casare, de la Consiliul Jude-
ţean, iar acum, îmi spuneţi că
sunt casate!

– Mijloacele fixe, pentru
a putea fi casate, au nevoie
de o hotărâre de Consiliu Ju-
deţean.

– Aveţi hotărârea?
– Nu! (…) 
– Înseamnă că nu sunt ca-

sate!
– Nu sunt casate, dar nu

sunt nici funcţionale!”, a
susţinut Bratosin care însă
n-a bătut, se pare, prea des
drumurile pentru rezolvarea
problemelor din unitatea pe
care o conduce, în care zac
de la maşini de spălat ruginite
până la saltele şi saci plini cu
doar Dumnezeu ştie ce!

Bratosin, prinsă, judecată şi
obligată să plătească mii de lei
Consiliului Judeţean Braşov

Potrivit raportului de audit
intern din 2014, actuala direc-
toare a unităţii din Sânpetru a
utilizat maşina instituţiei în in-
teres personal şi a decontat
combustibil în valoare de peste
7.000 de lei.  Dacă pentru ori-
ce subiect abordat în discuţia
cu reporterul BraşovTV.com
Laura Bratosin a încercat să
găsească explicaţii, când a ve-
nit vorba despre maşina insti-
tuţiei, şefa unităţii medico-
 sanitare din Sânpetru nu a mai
avut replică. 

– V-au imputat suma.
– „Pe care am plătit-o.” a

recunoscut Laura Bratosin.
Amelia Vulcu

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială
de Pneumoftiziologie Sânpetru

BraşovTV.com a avut dreptate!
• O întrebare, trei răspunsuri marca Laura Bratosin 
• Bratosin, prinsă, judecată şi obligată să plătească mii de lei Consiliului Judeţean Braşov



Ochii noştri au o funcţie
importantă în calitatea
vieţii noastre şi optome-
triştii au un rol esenţial în
a ne ajuta să înţelegem
conexiunea dintre starea
ochilor, starea generală de
sănătate şi cea mentală.

Rolul cel mai important al
optometristului este cel de a
oferi servicii de îngrijire pri-
mară a ochilor, cu adresabi-
litate la sănătatea oculară, dar
şi la funcţionarea corectă a
vederii. Aceasta include efec-
tuarea de teste, evaluări şi
diagnosticare, oferind corec-
tarea vederii prin antrenament
vizual, ochelari sau lentile de

contact. Optometriştii au
de asemenea capacitatea de
a identifica patologiile ocu-
lare sau eventualele corpuri
străine prezente, confrun-
tând mai apoi rezultatele cu
alţi furnizori de servicii me-
dicale, începând cu medici
oftalomologi, în cazul pa-
tologiilor sau a intervenţiilor

chirurgicale, până la alierea
cu medicii de familie ai pa-
cienţilor pentru a stabili o
strategie comună care să se
adreseze problemelor de să-
nătate în general.

De asemenea, optometriştii
sunt cei care cunosc ultimele
inovaţii în tehnologia de fa-
bricaţie a lentilelor pentru
ochelari, dar şi a ramelor, şi
ei sunt cei care le oferă pa-
cienţilor lor soluţia pentru
problemele de vedere, ţinând
cont de individualitatea fie-
căruia, de personalitatea şi de
activitatea desfăşurată. 

Deşi este unul dintre cele
mai mici organe ale corpului
uman, ochiul este o structură
complexă, strâns legată de
creier şi de restul corpului. O

varietate de probleme ale cor-
pului se pot manifesta ca şi
simptome ale vederii, aspecte
pe care nu toţi le putem iden-
tifica. De aceea, testarea ve-
derii este foarte importantă.
Un control optometric, care
să cuprindă ultimele tehno-

logii în diagnosticarea şi pres-
crierea de ochelari, poate să
identifice semnele timpurii
ale unor afecţiuni oculare şi
poate, de cele mai multe ori,
să îmbunătăţească pe termen
lung calitatea vieţii unei per-
soane. De multe ori, afecţiuni

precum diabetul sau hiper-
tensiunea arterială pot avea
urmări asupra acuităţii vizua-
le. Cataracta şi opacităţile
cristalinului sunt alte pro -
bleme pe care le putem iden-
t i f i c a ,  a s p e c t e  fo a r t e
importante atunci când scopul

final este obţinerea unui con-
fort vizual optim. Verificarea
vederii nu înseamnă doar
prescrierea de ochelari!

Echipa noastră de optome-
trişti are oameni dedicaţi me-
seriei lor şi sunt entuziaşti de
faptul că pot să îşi ajute pa-
cienţii. Ei sunt de părere că
cel puţin trei sferturi dintre
problemele de vedere pot fi
corectate pe măsură ce oa-
menii conştientizează cât de
importantă este verificarea
cu regularitate a sănătăţii
ochilor. Este extraordinar de
plăcut să poţi fi capabil să
îmbunătăţeşti vederea unei
persoane care s-a confruntat
cu defecte vizuale sau să fii
martor la zâmbetul unui copil
atunci când vede pentru pri-
ma dată în viaţă clar. Ase-
meni medicilor oftalmologi,
optometriştii participă la cur-
suri şi congrese organizate de
diverse societăţi de oftalomo-
logie. La aceste întruniri par-
ticipăm şi noi, pentru a avea
mereu acces la informaţii noi
privind ultimele tehnologii
din domeniu. 

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
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Bucuria de a trăi! Ce o fi
asta şi cum să facem să
ajungem să ne bucurăm
când trăim?

Din studiile şi cercetările
mele, bucuria este o energie
care induce o stare prin care
simţi plenitudinea vieţii, a
momentului respectiv. Am
descoperit din experienţa
mea şi din experienţa altora
că cea mai mare bucurie,
sau încărcare cu energie (ca
un plin în interior) apare
atunci când fac ceva nou,
ceva diferit decât înainte,
atunci când descopăr o in-
formaţie care îmi ridică ig-
noranţa de până atunci. Nu
ştiu cum e la voi, dar la mine
aşa este.  

Noi ne încărcăm energetic
şi trăim starea de bucurie prin
rezultatul creaţiilor proprii.
Starea firească a Divinului
din noi este BUCURIA, şi
asta nu întâmplător, deoarece
bucuria atrage din univers o
energie care dezvăluie forţa
interioară şi puterea Sinelui.

Observaţi copiii cum se
manifestă după ce au făcut
ceva nou! Eu îi observ pe ai
mei de când s-au născut şi,
vă spun sincer, am învăţat
foarte multe de la ei.

Toţi copiii, dar mai ales cei
care au fost crescuţi fără con-
diţionări, după ce au făcut
ceva nou, sar în sus de bucu-
rie. Într-o zi când sărea de
bucurie, l-am întrebat pe bă-
iatul meu cel mic: „Ce simţi

tu când faci ceva nou şi te bu-
curi?” Răspuns: „Simt că zbor,
ca şi cum am aripi şi ceva nou
creşte în mine.” Foarte inte-
resant ca la 5 ani să-ţi dea un
astfel de răspuns firesc.

Ce s-o fi întâmplând în
creierul şi mintea noastră
atunci când ne bucurăm? 

Ştiinţa a găsit răspunsul, iar
eu vi-l redau aici în linii mari. 

Atunci când ai creat ceva

şi îţi dai voie să te bucuri, se
creează la nivel cerebral un
scurtcircuit la reţeaua neuro-
nală care era activă pentru
terminarea lucrului, de obicei
„cât mai repede şi mai bun”
(ăsta este un exemplu de sche-
mă de gândire), şi atunci, prin
bucurie, câţiva neuroni din
vechea reţea se conectează
cu reţeaua bucuriei şi aceea
creşte şi aduce alte stări su-
blime cu ea. Din acel moment

nou de conexiune, tu rămâi
pe un alt flux de conştiinţă. 

Creierul nostru lucrează cu
fluxuri de conştiinţă. Atunci
când te bucuri, activezi sau,
mai bine spus, deschizi poar-
ta unui flux de conştiinţă su-
perior ca vibraţie şi din acel
moment al bucuriei intri pe
acest flux unde vei întâlni
oameni, evenimente, mo-
mente, situaţii prin care să
manifeşti şi să trăieşti cu toată
fiinţa bucuria. Este atât de
simplu, important este să-ţi
dai voie să fii bucuria. 

Bucuria o trăim firesc în
copilărie, iar apoi o îngropăm
prin diverse credinţe false şi
condiţionări sociale. Secretul
de a activa starea de bucurie
pe care o aveam când eram
copii este să facem mereu lu-
cruri noi şi chiar să ne dăm
voie să ne manifestăm bucu-
ria. Câteva manifestări fireşti
pe care le vedem la copii şi
le putem aplica şi noi sunt:
să sărim în sus; să strigăm:
wow, bravo, super; să alergăm
în jurul realizării noastre etc.

De fiecare dată când vă lă-
saţi să manifestaţi bucuria, ea
va creşte din ce în ce mai mult,
creierul va secreta oxcitocină
şi serotonină – hormonii feri-
cirii – care vor impregna toate
celulele corpului vostru, iar
voi veţi fi: plini de vitalitate,
mai sănătoşi, întineriţi, plini
de voie bună, optimişti, cu idei
de proiecte realizabile pentru
o viaţă trăită uşor, frumos şi
bine, eficienţi în tot ce faceţi,
relaxaţi. 

Cu drag, din cunoaştere
şi iubire pentru

cunoaştere şi bucurie 

Sfatul psihologului Bucuria de a trăi! (1)

Niculina Gheorghiţă
Psiholog Clinician Principal, 
doctorand în Psihologia
Dezvoltării, Trainer şi Formator
www. holisterapi.ro

Alina Petric
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Optometriştii – profesioniştii vederii
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Pentru început, lucrările
vor începe la Corpul B al
Spitalului. În cea de a
doua etapă este vizat
Corpul A, aici se vor exe-
cuta lucrări de siguranţă
în caz de incendiu. Unele
secţii vor fi transferate în
alte pavilioane, iar Uni-
tatea de Primiri Urgenţe
va fi mutată în incinta
fostei policlinici a spita-
lului. Totul va începe de
s ă p t ă m â n a  v i i t o a r e .

Din 27 martie 2017, cir-
culaţia publică auto, cu ex-
cepţia ambulanţelor şi a
taxiurilor, va fi închisă pe
strada Octavian Augustus –
pe tronsonul cuprins între
Calea Bucureşti, până la in-
tersecţia cu strada Popa Şap-
că, iar Unitatea de Primiri
Urgenţe se va muta în clă-

direa în care a funcţionat
ambulatoriul spitalului (fosta
policlinică). Se va utiliza
 astfel intrarea de pe strada
Octavian Augustus. Ambu-
lanţele ce deservesc UPU
vor parca pe strada Octavian
Augustus. Conform estimă-
rilor făcute de managerul
SCJU, toate aceste activităţi

de relocare secţii şi de relo-
care UPU vor dura maxim
45 de zile.

Lucrări de consolidare
Corpul B al Spitalului Cli-

nic Judeţean de urgenţă va
intra în reparaţii. În prima
etapă se vor face lucrări de
consolidare, reorganizarea

funcţională a secţiilor, reno-
varea interioară şi refacerea
instalaţiilor pentru aripa B
a Pavilionului central, aripa
A fiind deja reabilitată.  Va-
loarea totală a contractului
este de 23,1 milioane lei.
Pentru eliberarea corpului
B al clădirii, managerul spi-
talului a propus un plan de
mutare temporară a
secţiilor. Au avut
prioritate la relocare
acele secţii care de-
pind de blocurile
operatorii ale spita-
lului şi care trebuie
să rămână în corpul
A – Pavilion central.
Celelalte secţii vor
fi mutate temporar
în pavilioanele As-
tra şi Tractorul, ast-
fel încât să se poată
asigura funcţionarea
în continuare a aces-
tor secţii. 

„Vom avea o pierdere mi-
nimă, din punct de vedere
al numărului de paturi, cât
ne-am putut permite. Spe-
răm ca în şase luni de zile,
ultimele două etaje să fie
date deja în folosinţă şi să
începem, pe măsură ce
avansează lucrările,  să op-
timizăm şi să terminăm to-

tul într-un timp relativ
scurt”, a declarat Adrian Veş-
tea, Preşedintele Consiliului
Judeţean Braşov. A doua eta-
pă a investiţiei presupune lu-
crări atât în corpul A, cât şi
în exteriorul Pavilionului cen-
tral. Costurile sunt estimate
la 1,6 milioane lei.

Răzvan Iancu

Municipiul Săcele are un nou
viceprimar. Consilierul PSD Sorin
Gâdea, propus de către PSD,  a
fost ales în şedinţa de Consiliu
Local, cu un număr de 11 voturi. 

A doua propunere pentru func-
ţia de viceprimar, Cris tian Panait,
propus de UDMR, a primit 5 vo-
turi, iar 3 voturi au fost declarate
nule.  Alegerea noului viceprimar
a fost precedată, în aceeaşi şe-
dinţă de CL din data de 23 martie,
de demiterea viceprimarului  Gel-
lért Geczi (UDMR). Din cei 19 con-
silieri săceleni, 14 au votat pentru
demitere, 1 vot a fost împotrivă,
1 vot s-a anulat, iar 3 voturi nu
au fost exprimate.  

Administraţia săceleană i-a
reproşat fostului viceprimar, Gel-
lért Geczi, neimplicarea în pro-
b l e m e l e  a d m i n i s t r a t i v e  a l e
oraşului şi duplicitatea din şe-
dinţele de Consiliu Local, unde
fostul viceprimar era, în calitate
de consilier, principalul critic al
proiectelor administraţiei. 

Sorin Gâdea, noul viceprimar
al municipiului Săcele, are 49
de ani, este căsătorit şi are doi
copii. Este absolvent al Liceului
de matematică-fizică „G. Moi-
sil” şi al  Facultăţii de Tehno-
logia Construcţiilor de Maşini
din cadrul Universităţii  Tran-
silvania, promoţia 1992. A lu-
crat din 1993 până în 2004 în
Primăria Săcele, ca şef serviciu
administrativ. Până la ocuparea
funcţiei  de viceprimar a fost
director la o societate comer-
cială.                                    B.T.

Schimbare de viceprimar 

Anul 2017 aduce multe in-
vestiţ i i  în  local itatea braşo-
v e a n ă  H ă l c h i u .  L u c r ă r i l e  d e
asfaltare,  reabi l i tarea şcol i i
din comună, dar şi construirea
unui bloc de locuinţe sociale
în zona Satul Nou. În acest mo-
ment există, deja, 17 solicitări
în acest sens.  

A c e s t e a  s u n t  d o a r  c â t e v a
dintre priorităţile primarului
din Hălchiu. Bugetul este şi el
unul semnificativ.  85 de mi-
liarde din excedentul bugetar
din 2016 vor merge către pro-
iecte de investiţii. Canalizarea
în Hălchiu a fost realizată în

totalitate, în urmă cu zece ani.
Primăria vrea să modernizeze
anul acesta şi centrul localităţii
şi să asfalteze, pe o lungime
de 1.200 de metri, strada Oc-
tavian Goga.  

„Proiectul  tehnic pentru
modernizare trotuare, rigole
şi podeţe în zona Satul Nou
p r e s u p u n e  o  i n v e s t i ţ i e  d e
635.000 lei, iar construirea
dispensarului din aceeaşi lo-
calitate ne costă 200.000 de
euro, fără dotări”, a declarat
Ioan Gârbacea,  primarul  din
Hălchiu. 

Marian Stoica

Modernizări la Hălchiu

.com

Din 27 martie, schimbări la Spitalul Judeţean Braşov

Cardul naţional de sănătate
ar putea să fie desfiinţat, iar
toate informaţiile vor fi
transferate automat către un
nou tip de carte de identitate.
Documentul va fi unul elec-
tronic, iar pe lângă date de
identificare obişnuite, vor fi
incluse şi informaţii biome-
trice precum scanarea fa -
cială, dar şi amprentele
titularului.  

Proiectul, aflat în dezba-
tere publică pe site-ul MAI,
ar trebui să contribuie la dez-
voltarea conceptului de carte
electronică. Braşovenii sunt
de părere că este vorba de o
cheltuială în plus, fără justi-
ficare. Punerea în circulaţie
a cărţii electronice de iden-
titate şi a cărţii de identitate
simple se va face în termen
de aproximativ 18 luni.  

„Conceptul de înlocuire a
cardului naţional de sănătate
cu noua carte de identitate
este încă din anul 2006, oda-
tă cu apariţia legii 95. Acest
proiect de act normativ, care
se află în dezbatere publică,
prevede faptul că, odată cu
intrarea în posesie de către
cetăţeni a noilor acte de iden-
titate, cardul naţional de să-
nătate nu va mai fi folosit”,

ne-a explicat Daisa Ancuţa,
purtător de cuvânt CAS Bra-
şov. Cartea electronică de
identitate va permite titula-
rului autentificarea în sisteme
informatice ale Ministerului
Afacerilor Interne, ale admi-
nistraţiei publice, dar şi în
alte sisteme informatice care
vor fi stabilite prin hotărâre
de Guvern. 

Răzvan Iancu

Tinerii români care învaţă
în străinătate ar putea avea
mai multe motive să se în-
toarcă în ţară după terminarea
studiilor. Cel puţin asta susţine
deputatul Partidului Naţional
Liberal, Mara Mareş, care a
iniţiat un pachet de legi cu
ajutorul cărora încearcă să-i

convingă şi pe tinerii studenţii
să rămână în ţară. 

Pachetul legislativ îşi pro-
pune în primul rând acorda-
rea de facilităţi fiscale pentru
companiile din România care
angajează studenţii români
din străinătate. Simplificarea
modalităţii de evaluare a di-

plomelor este un alt obiectiv.
„Acest pachet de legi prevede
introducerea unor burse care
să reprezinte un parteneriat
între stat şi companii care
activează în România, dar
şi  internaţionale, care vizea -
ză trimiterea studenţilor în
străinătate, cu obligativitatea

acestora de a se întoarce şi
a munci în compania care
le-a sponsorizat studiile”, a
menţionat deputatul PNL
Mara Mareş. Potrivit unor
statistici, în 2013, aproxima-
tiv 50.000 de studenţi români
învăţau în străinătate. 

M.S.

Dispare cardul de sănătate?

Cel mai tânăr deputat vrea să readucă studenţii în ţară

Sorin Gâdea (PSD) este noul 
viceprimar al municipiului Săcele

Elevii care frecventează
Centrul de Îngrijire de zi pen-
tru Copiii aflaţi în Situaţii 
de Risc Astra au avut parte de
o mare surpriză din partea
autorităţilor. Cei 15 micuţi
au primit câte o tabletă. 

Cadourile au fost împărţite
cu ajutorul asociaţiei Artă
pentru Copiii României. To-
tul face dintr-un proiect mai
amplu de sprijinire a copiilor
care provin din familii cu pro-
bleme. Tabletele au devenit

din ce în ce mai populare.
Pentru copiii care provin din
familii cu probleme, aceste
tehnologii de ultimă oră, ră-
mân însă doar la stadiul de
vis. Nu şi pentru elevii din
centrul de zi pentru copiii
aflaţi în situaţii de risc din
Braşov. Aceştia au primit în
dar câte o tabletă din partea
autorităţilor.

„Este un prim proiect pe
care intenţionăm să-l facem
pentru copiii Centrului de zi

Astra. Este un centru la care
eu ţin foarte mult, ţinând
cont că astăzi acest centru
este funcţional, la iniţiativa
mea, care a prins contur
acum opt ani de zile”, a de-
clarat Mihai Costel, vicepri-
mar municipiul Braşov. 

Reprezentanţii Asociaţiei
Culturale Artă pentru Copiii
României au donat 15 tablete
şi 15 huse. Acestea vor putea
fi utilizate de copiii care frec-
ventează centrul de zi. 

„Internetul aduce cu sine
foarte, foarte multe beneficii,
dar în acelaşi timp poate să
fie şi o capcană. Tocmai de
aceea, nu trebuie să repre-
zinte fructul oprit, nici pentru
copii, nici pentru cei pe care,
poate, membrii familiei i-au
ţinut deoparte”, ne-a spus
Crina Matei, actriţă. Tabletele
primite vor fi folosite doar la
centrul de zi. Elevii le vor pu-
tea utiliza în scop educativ.

Răzvan Iancu

Tablete gratuite pentru elevii 
de la Centrul de Îngrijire de zi Astra
Totul face parte dintr-un proiect mai amplu de sprijinire a copiilor care provin din familii cu probleme

Adrian Veştea
Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă va intra în reparaţii
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Sute de persoane au participat
sâmbătă la un marş împotriva
avorturilor. Coloana de protestanţi
a pornit din Centrul Civic şi s-a în-
dreptat spre centrul istoric al ora-
şului. „Marşul pentru Viaţă” a ajuns
la a cincea ediţie, iar motto-ul

din acest an este: „Ajută mama
şi copilul! Ei depind de tine!” Pen-
tru mai puţine avorturi, organi-
zatorii cer aşa numitele „Baby
box” în maternităţi pentru ma-
mele care nasc copilul, dar nu-l
pot creşte.                                     R.I.

Aproape 200 de braşoveni au
plantat, în câteva ore, peste 1.500
de puieţi de molid. Elevi, sportivi
de la clubul Corona, autorităţi lo-
cale, dar şi angajaţi ai Regiei Pă-
durilor Kronstadt, au luat parte la
prima acţiune majoră de plantare
din această primăvară, desfăşurată
în cartierul Noua. Odată regulile
de bază stabilite, toţi cei implicaţi
au lucrat în echipă, iar rezultatele
nu au întârziat să apară. Puieţii
sunt produşi chiar la pepiniera Re-

giei Pădurilor Kronstadt. În această
primăvară, Regia Pădurilor Kron-
s t a d t  v a  î m p ă d u r i  î n  f o n d u l
 forestier proprietate publică o su-
prafaţă de peste 17 hectare, cu
peste 82.000 de puieţi.

Marian Stoica

Copiii şi tinerii pasionaţi
de ştiinţele exacte din Braşov
au, de acum, o motivaţie su-
plimentară pentru a performa
în acest domeniu. Fundaţia
Comunitară a lansat Fondul
Ştiinţescu, pentru stimularea
acestei activităţi în rândul ele-
vilor cu vârste cuprinse între
8 şi 18 ani, din tot judeţul. 

Prin acest fond vor fi pre-
miate cele mai reuşite 12 pro-

iecte din judeţul Braşov, cu
sume cuprinse între 4.000 şi
12.000 de lei. Propunerile
pot fi făcute de către elevi,
profesori, studenţi sau chiar
elevi ai organizaţiilor negu-
vernamentale. Fondul total
de finanţare pentru acest pro-
iect este de 90.000 de lei. Cea
mai mare sumă provine de la
firmele private din Braşov.
De altfel, autorii celor mai

inovatoare proiecte au locul
de muncă garantat, la finalul
studiilor. Excelenţa în edu-
caţie reprezintă o prioritate
şi pentru municipalitate.  

„Şi noi am luat în calcul
sprijinirea excelenţei în edu-
caţie. De aceea am alocat
sume importante pentru fi-
nanţarea centrului de exce-
lenţă, care produce elevi
foarte talentaţi, cu care

 Braşovul se mândreşte. Vom
continua să susţinem astfel
de proiecte”, a declarat vice-
primarul Braşovului, Mihai
Costel. Fondul Ştiinţescu se
va lansa oficial la Braşov pe
29 martie. Termenul limită
pentru depunerea scrisorilor
de intenţie este 13 aprilie.
Proiectele câştigătoare vor fi
selectate până pe 15 mai. 

Marian Stoica

Produsele tradiţionale ro-
mâneşti sunt de acum la un
click distanţă. Puteţi cum-
păra alimente online chiar
de la producătorii autohtoni.
Totul, prin intermediul unei
platforme lansată oficial în
weekend, la Muzeul de Etno -
grafie din Braşov. Aici pu-
tem vedea mărfurile şi afla

detalii despre producători. 
Portalul îşi propune să în-

curajeze micii producători lo-
cali să existe şi îi încurajează
pe consumatorii români să în-
locuiască hrana din import cu
produse autohtone, gustoase.
Noua platformă este un prilej
numai bun pentru comercianţi
să-şi promoveze produsele. 

Cele mai bune produse
din Ţara Făgăraşului

Proiectul a fost iniţiat
de Grupul de Acţiune
Locală „Răsăritul Ţării
Făgăraşului”, din care
fac parte şapte comune,
care s-au asociat cu sco-
pul de a atrage fonduri
europene pentru dezvol-
tarea localităţilor. 

„Este foarte util
pentru noi acest pro-
iect pentru că orăşea-
nul va primi cele mai
bune produse, natu -

rale 100%, iar ţăranul va
avea o piaţă mai mare de
desfacere, fără interme-
diari”, este de părere pri-
marul din Comăna, Viorel
Grusea. Nu doar alimente
pot fi achiziţionate prin in-
termediul acestui program.
Metoda prin care îi putem
găsi pe producători este foar-
te simplă. Trebuie doar să

aveţi un telefon mobil, cone -
xiune la internet şi o aplicaţie
QR Code instalată. Pe plat-
forma online www.malltara-
nesc.ro puteţi găsi peste 50
de producători, cei mai mulţi
din Ţara Făgăraşului. Fer-
mierii vor primi asistenţă de
la experţi, pentru a-şi pro-
mova produsele pe internet. 

Marian Stoica

Excelenţa în ştiinţele exacte va fi premiată şi la Braşov
Marş împotriva 
avorturilor, la Braşov!

Nici gratis nu e bine! Elevii bra-
şoveni din clasele a 12-a au posi-
bilitatea să se pregătească pentru
Bacalaureat cu profesori de la Uni-
versitatea Transilvania. Deşi cursu -
rile sunt gratuite, tinerii nu sunt
prea interesaţi să ia parte la me-
ditaţii. O premieră în acest an sunt
meditaţiile pentru BAC la informa-
tică. De asta au avut parte 15 elevi
de la cele mai importante colegii
din Braşov, care au aprofundat, în
prima zi de meditaţii, informatica.
De regulă, aceste meditaţii  costă

în medie 50-60 lei şedinţa. Cei mai
buni profesori universitari din Bra-
şov au încercat să le explice elevilor
cele mai complexe noţiuni din do-
meniul informaticii. 

Este al cincilea an când Univer-
sitatea Transilvania organizează
meditaţii gratuite. Cursurile de pre-
gătire sunt la matematică, limba
şi literatura română şi informatică.
În ultimii ani, procentul de pro-
movabilitate la Bacalaureat în ju-
deţul Braşov a fost de 60%. 

Marian Stoica

Meditaţii gratuite pentru
elevii din clasele a XII-a

Singura maşină din judeţul Bra-
şov adaptată pentru persoanele cu
dizabilităţi locomotorii a fost im-
plicată într-un accident, într-o par-
care. Autorul a fugit de la faţa

locului. Vehiculul special nu mai
poate fi acum utilizat. 

În fiecare zi, în medie, trei per-
soane apelau la serviciile acestei
maşini. Pentru asta plăteau 3,2 lei
pe kilometru. Acum, însă, acest
serviciu este indisponibil. De trei
ani, situaţia era diferită pentru bra-
şovenii cu dizabilităţi. Ciprian Lupu,
care trăieşte în scaunul cu rotile,

a înţeles cel mai bine problemele
persoanelor care nu se pot deplasa.
A adaptat special un autoturism,
cu ajutorul unor fonduri europene.
Serviciul nu se limitează doar la

transportul beneficiarului cu ma-
şina. Preia persoana chiar din casă
şi o lasă exact unde are nevoie. To-
tul, cu ajutorul unui elevator mobil.
Potrivit unei Hotărâri de Consiliu
Local, din luna aprilie, operatorii
de taximetrie din municipiul Braşov
vor fi obligaţi să ofere servicii adap-
tate persoanelor cu dizabilităţi.

Marian Stoica

Persoanele cu dizabilităţi
din Braşov au rămas 
fără maşină

În ultimii ani, mii de ro-
mâni au avut de suferit
din cauza sistemelor cen-
tralizate de încălzire. 

Tocmai pentru a se evita ast-
fel de situaţii, în oraşul nostru
a fost organizată o dezbatere
naţională despre eficientizarea
sistemul de termoficare. Fac-
torii de decizie de la nivel înalt
spun că vor modifica legislaţia

în domeniul termiei, în inte-
resul cetăţeanului. 

„Cetăţenii sunt cei mai im-
portanţi şi trebuie să găsim
soluţii pentru a eficientiza
acest sistem centralizat. De
asemenea, trebuie să stabilim
un tarif cât mai accesibil
pentru orice abonat. Proble-
ma este complexă şi vrem să
luăm păreri de la toţi factorii
implicaţi. Le vom transforma

în amendamente şi le vom
introduce la legea termiei”,
a declarat Mihai Mohaci, de-
putat PSD.  

Municipalitatea spune că
va face tot posibilul pentru a
transforma sistemul centrali-
zat de încălzire într-un ser-
viciu eficient. 

„O strategie foarte bună
pe termen lung va reda în-

crederea oamenilor în siste-
mul centralizat. Vom lua
cele mai bune decizii pentru
a eficientiza acest serviciu”,
a precizat viceprimarul Bra-
şovului, Mihai Costel. 

În prezent, la Braşov, în
sistemul centralizat de ter-
moficare mai sunt racordaţi
aproximativ 6.000 de abonaţi. 

Marian Stoica

Termoficarea din România,
analizată la Braşov!

Mihai Mohaci
deputat PSD

Mihai Costel
viceprimar Braşov

Viorel Grusea
primarul comunei Comăna

Mâncarea de la sat, vândută online la Braşov

1.500 de puieţi de molid
plantaţi în doar câteva ore
la Braşov
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Noi suntem BraşovTV
• Am pornit de la ZERO în urmă cu 8 luni şi am dezvoltat, pas cu pas, 

cel mai puternic trust de presă din Braşov!
• Un manager general nou care se bazează pe echipă şi un producător general

al Ştirilor Braşov TV care pune preţ pe profesionalism.
continuare din pag. 1

Reţeta succesului:
un management bazat pe munca în echipă!
„Pentru ca lucrurile să funcţioneze, omul po-
trivit la locul potrivit, în fiecare departament,
asigură succesul. Cel mai important însă, este
faptul că pun mare preţ pe comunicare! Chiar
dacă nu am avut, din prima zi, experienţă în
mass-media, mi-a fost uşor să mă adaptez
acestui domeniu pentru că am pus şi voi pune,
în continuare, accent pe munca în echipă.
Dacă echipa se descurcă bine, managerul îşi
îndeplineşte misiunea mult mai uşor”, a ex-
plicat noul manager general al trustului de presă
BraşovTV, Oana Olaru.

Scopul
principal al echipei: informarea co-

rectă şi promptă a braşovenilor. Ştirile Braşov
TV au, din această săptămână, un nou produ-
cător general, Diana Goşman, de altfel şi rea-
lizatorul emisiunii „Braşovul Actual”, jurnalist
cu ani buni de experienţă atât în presa locală,
cât şi în cea centrală. „Funcţia de producător
general reprezintă pentru mine o nouă pro-
vocare şi implică foarte multă responsabilitate
din partea mea. Dar cu o echipă puternică,
din care sunt onorată să fac parte, ne vom
menţine în topul preferinţelor dumneavoastră
cu cel mai bun jurnal de ştiri de pe piaţa
media din Braşov”, a declarat Diana Goşman,
producătorul general al Ştirilor Braşov TV.

Echipa de ştiri este com-
pletată de producătorul executiv Andrei Cons -
tantin, de reporterul de investigaţii Amelia
Vulcu – realizatorul emisiunii „Exclusiv”, re-
porterii Marian Stoica, Paula Păduraru, Răzvan
Iancu şi reporterul sportiv Răzvan Ţirea – rea-
lizatorul emisiunii „iSport”. Proiectul media
BraşovTV.com se adresează întregului judeţ.
Astfel, Florin Pop vă aduce, săptămânal, „Bra-
şovul în Direct” şi tot el vă ţine la curent cu
noutăţile de pe scena politică, în emisiunea
„Politica la Răscruce”. Nici pe cei mici nu
i-am uitat, desigur! Eugen Frîncu le pregăteşte,
în fiecare seară, tuturor copiilor „5 Minute de
Poveste”, iar Cati Maler vă prezintă „Zodiacul”.
Noi suntem Braşov TV, în echipă, pentru un
oraş informat.

Noi suntem BraşovTV, în echipă, pentru un oraş informat.
Vrei să te alături echipei noastre? Trimite un CV la adresa: contact@brasovtv.com

Oana Olaru
manager general

Amelia Vulcu
Andrei Constantin

Răzvan Ţirea
Marian Stoica

Răzvan Iancu
Paula Păduraru

Cati Maler
Eugen Frîncu

Sorina Bălescu
Loredana Mohora

Laura Angelescu
Bogdan Diaconu

Mariana Călin
Monica Nagy

Ghiocel Landa
Ionuţ Mureşan

Daniel Maftei
Zoltan Rapo

Diana Goşman
producător general

Florin Pop
realizator

Ionuţ Grigorescu
regizor emisie

George Nistor



GARSONIERE
⚫ Vând garsonieră în zona Gri-
viţei – Pasaj, str. Ecaterina Teo-
doroiu, suprafaţă 24 mp, situată
la etajul 2/4, cu îmbunătăţiri ter-
mopan, gresie şi faianţă la baie
şi bucătărie, parchet, uşă meta-
lică, separare de gaz, încălzire
cu convector şi apă caldă cu boi-
ler, preţ 17.900 euro. Telefon:
0723.985.424
⚫ Vând garsonieră confort 1, As-
tra Bd. Saturn zona Micşunica,
recent amenajată, dotată cu cen-
trală termică proprie, gresie, fa-
ianţă, parchet, termopan,
semidecomandată, parter. Preţ
29.500 euro. Tel: 0747.771.523

APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând apartament cu 2 camere,
confort 1, Centrul Civic, Bd-ul
Victoriei, semidecomandat, situat
la etaj intermediar superior,

având gresie, faianţă, centrală
termică, geam termopan inclusiv
la balcon, camera fiind mărită în
balcon. Ca şi spaţii anexe are
 cămară şi debara, preţul este
44.000 euro. Tel: 0787.719.344
⚫ Vând apartament 2 camere,
semidecomandat, semimobilat,
confort 2 sporit, etaj 4/4, însorit,
cu îmbunătăţiri, izolat exterior,
hidroizolat, zona Gemenii, preţ
uşor negociabil 41.000 euro.
 Telefon: 0758.843.373
⚫ 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 termică
proprie, preţ 35.700 euro. Tel:
0747.771.523
⚫ Vând apartament cu 2 camere,
tip sudio în zona Ultracentrală –
Centrul Civic. Apartamentul se

află la etajul 2/2, bloc alcătuit din
D+2, dispune de centrală termică
proprie, gresie, faianţă, parchet şi
termopan, este semidecomandat,
luminos şi însorit, se pretează pen-
tru locuit şi/sau sediu de firmă,
momentan este liber spre vânzare.
Preţul este de 44.500 euro nego-
ciabil. Telefon: 0787.719.344
⚫ Vând apartament situat în Bra-
şov, Ultracentral, str. 13 Decem-
brie, zona Onix cu o structură
decomandată pe suprafaţă de
44 mp, compus din 2 camere,

bucătărie open space comună cu
holul de la intrare, baie şi un bal-
con închis în cornier, apartamen-
tul are vedere pe 2 părţi, dispune
de centrală termică proprie, gea-
muri din termopan, parchet cla-
sic, izolaţie termică exterioară,
gresie şi faianţă dar care sunt mai
vechi. Preţul 41.000 euro usor
negociabil. Tel: 0787.719.344

CASE
⚫ Vând casă 3 camere, bucătă-
rie, baie, cămară, pod, beci, te-
rasă, singur în curte, zona Cuza
Vodă, str. Sitei, 75.000 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0749.881.764
⚫ Vând un corp de casă zona
Griviţei – Mihai Viteazul, în su-
prafaţă utilă de 110 mp situat pe
două nivele demisol + parter înalt
compus din 2 dormitoare, living,
bucătărie, baie, hol şi casa scării.
Este recent amenajat, modern şi
dispune de curte în proprietate
de 190 mp + intreg podul casei.
În curte mai este încă un apar-
tament. Preţ 74.000 euro nego-
ciabil. Telefon: 0731.833.260

⚫ 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

TERENURI
⚫ Vând 4 loturi, teren în Stupini,
str. Bârsei sau schimb cu casă.
Loturile au 450 mp, preţul este
negociabil. Accept şi plata în
rate. Telefon: 0746.239.150

ÎNCHIRIERI APARTAMENTE
⚫ Vând 4 loturi, teren în Stupini,
str. Bârsei sau schimb cu casă.
Loturile au 450 mp, preţul este
negociabil. Accept şi plata în
rate. Telefon: 0746.239.150
⚫ Ofer spre închiriere aparta-
ment nou situat în zona Tracto-
rul 7, Iris Rezidence cu o
suprafaţă de 55 mp, 2 camere,
bucătărie, baie, hol şi balcon,
dispune de uscătorie proprie şi
are îmbunătăţiri centrală termi-
că propie, geamuri de termo-

pan, parchet, gresie, faianţă şi
uşă metalică la intrare. Bucătă-
ria este mobilată şi utilată, ca-
merele fiind nemobilate. Preţ
270 euro/lună. În preţul chiriei
este inclus un loc de parcare.
Tel: 0787.719.344
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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

✄

Relaţii la
telefon:

0765.250.760
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

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

27 martie – 2 aprilie 2017
Săptămânal Gratuit ISSN 2537 - 138X

Editat de SC Braşovul Tău SRL
telefon: 0368.005.829

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

Odată cu venirea primăverii, în traficul rutier alături de conducătorii
autovehiculelor au început să-şi facă simţită prezenţa din ce în ce mai
mult şi conducătorii vehiculelor pe două roţi – motociclişti şi biciclişti.
Analiza accidentelor rutiere grave înregistrate în anul 2016 la nivelul
judeţului Braşov relevă faptul că în procent de 71% din acestea au fost
comise din vina conducătorilor auto şi 5,23% din vina bicicliştilor. 
Mărirea constantă a parcului auto, a posesorilor de permise de conducere,
alături de infrastructura rutieră insuficient dezvoltată, incluzând aici
şi pistele pentru biciclete, determină folosirea aceloraşi căi de rulare
de către toţi participanţii la trafic indiferent dacă sunt cu maşina, mo-
tocicleta sau bicicleta.
Rezultatele unei coliziuni între un autovehicul de tonaj superior şi o mo-
tocicletă sau bicicletă, întotdeauna este în detrimentul celor din urmă,
inclusiv a conducătorilor care de regulă suferă vătămări corporale grave.
De aceea toţi participanţii la traficul rutier, indiferent de calitatea
acestora au obligaţia legală de a adopta o conduită care să ducă la
evitarea producerii de victime omeneşti şi pagube materiale.
În acest sens Poliţia Braşov recomandă:
Conducătorilor auto:
• Să nu folosească benzile speciale destinate bicicliştilor. Este interzisă

staţionarea sau oprirea pe pistele speciale pentru biciclete.
• Să păstreze distanţa laterală regulamentară (1,5 m) în depăşirea

oricărui vehicul pe două roţi.
• Să se asigure temeinic înainte de a opri, de a vira sau de a schimba

banda de rulare.
• Să păstreze banda de circulaţie în viraje.
• Să fie foarte atenţi înainte de a deschide portiera autovehiculului.
• Să nu claxoneze bicicliştii aflaţi la mică distanţă de ei în trafic.

Bicicliştilor:
• Folosiţi pistele destinate bicicliştilor.
• Folosiţi echipamentul de protecţie.
• Asiguraţi-vă că bicicleta este echipată cu lumini corespunzătoare şi

dispozitive fluorescent-reflectorizante, în stare de funcţionare.
• Verificaţi starea tehnică a bicicletei, aceasta trebuie să aibă un

dispozitiv eficient de frânare, sistem adecvat de direcţie şi sistem de
avertizare sonoră. 

• Semnalizaţi din timp şi vizibil orice schimbare a direcţiei de deplasare,
şi asiguraţi-vă că ceilalţi participanţi la trafic au înţeles intenţia dum-
neavoastră.

• Evitaţi să ascultaţi muzică şi să vorbiţi la telefonul mobil în timp ce
vă deplasaţi cu bicicleta.

• Nu transportaţi obiecte voluminoase care vă pot stâjeni sau periclita
deplasarea.

• Purtaţi haine de culori deschise, care vă pun în evidenţă atunci când
folosiţi bicicleta, iar noaptea este obligatoriu să purtaţi îmbrăcăminte
cu elemente fluorescent-reflectorizante.

• Reamintim faptul că pentru a conduce o bicicletă pe drumurile publice,
conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puţin 14 ani.

Motocicliştilor:
• Fiţi vizibili în trafic – folosiţi luminile de întâlnire ale farului şi sem-

nalizaţi orice schimbare a direcţiei de mers.
• Folosiţi pe timp de noapte sau vizibilitate redusă, echipament re-

flectorizant.
• Respectaţi regulile privind efectuarea depăşirii şi nu creaţi surprize

în trafic.
NU UITAŢI! Viteza creşte exponenţial riscul de accident, precum şi

gravitatea consecinţelor deci,
Nu confundaţi strada cu pista de concurs!

SIGURANŢA PE DOUĂ ROŢI



⚫ Caut meseriaşi construcţii: zu-
grav, montator faianţă, gresie,
parchet, instalator sanitare. Caut
doar persoane serioase, ofer plata
la zi sau oră. Tel: 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

⚫ Particular, execut zugrăveli,
reparaţii, izolaţie case, parchet,
faianţă, gresie, glet, electrice, sa-
nitare. Telefon: 0721.468.578
⚫ La ATELIERUL DE REPA -
RAŢII reparăm TOT ce se bagă
în priză, prestăm servicii de diag-
nosticare şi reparaţii ale echipa-
mentelor de tip electrocasnic
(FRIGIDERE, MAŞINI DE
SPĂLAT, cuptoare microunde,
aspiratoare, etc), pentru persone
fizice şi societăţi comerciale. Te-
lefon: 0268.708.946, mobil:
0758.107.102.  Ne găsiţi pe Str.
Aurel Vlaicu nr. 4 (colţ cu Bd.
Griviţei) în curte cu magazinul
„Bazar”.

⚫ Vând MATIZ, an fabricaţie
2007, 83.000 km parcurşi, taxa
mediu plătită, Benzină + GPL
Milano, funcţional, ITP 2017,
aer condiţionat, închidere cen-
tralizată. Telefon: 0741.144.995

⚫ PROMOŢIE La Magazinul
BAZAR !!! LA cumpărături
în valoare de 800 lei oferim o
cană fierbător marca „TopMa-
tic” GRATIS. Comercializăm
maşini de spălat, combine frigo-
rifice, uscătoare rufe, frigidere
second hand import Germania.
Ne găsiţi pe str. Aurel Vlaicu
nr. 4, Braşov (intersectia cu Gri-
viţei, lângă Synevo). VĂ  AŞ-
TEPTĂM  cu o diversitate
mare de produse!!!

⚫ Vând: bicicletă semicursieră,
cărucior pentru persoană cu han-
dicap, menghină, redresor 12 –
24 V, circular de tăiat lemne şi
fier, chiuvetă baie, bucătărie,
cauciucuri + piese pentru Dacia
1300, piese cauciucuri pentru
Oltcit. Telefon: 0732.269.257
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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:

Cursuri

Electrocasnice

Auto

Diverse

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

BRIDGE GUARD GROUP

Relaţii suplimentare se pot
obţine la: 0268.328.662

L AGENŢI DE PAZĂ 
L AGENŢI DE INTERVENŢIE

în condiţiile legii 333/2003
L ELECTRICIENI

Angajează:

Strada Gloriei 11, Tractorul

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

BRAŞOV TV angajează in-
terpret limbaj mimico-ges-
tual. CV-urile pot fi trimise
pe adresa de e-mail: 
officebrasovtv@gmail.com
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Băieţii lui Ţălnar sunt obli-
gaţi să câştige meciul ce se
va juca luni seara, pentru a
rămâne pe locurile fruntaşe
ale clasamentului şi pentru
a spera în continuare la pro-
movarea pe prima scenă a
fotbalului românesc. FC Bra-
şov a câştigat în runda pre-
cedentă pe terenul celor de
la UTA Arad, una dintre
contracandidatele la promo-
vare şi a revenit în cursa pen-
tru accederea în cel mai
important eşalon al fotbalului
românesc. 

„Suntem la mâna noastră”
Stegarii sunt obligaţi acum

să câştige şi meciul ce se va
disputa luni, pe stadionul Ti-
neretului, cu ASU Politehnica
Timişoara. Trupa de sub
Tâmpa este favorită certă în
acest meci, în care galben-
negrii primesc vizita formaţiei
de pe locul 14 din liga a doua. 

„După victoria cu UTA,
care a revoluţionat Liga 2,
clar ne «batem» cu şanse ega-
le la promovare. Trebuie să
fim atenţi şi să tratăm meciul
cu Timişoara chiar mai serios
decât cel de la UTA. Sunt
multe astfel de exemple când
jucătorii intră mai relaxaţi
împotriva echipelor mai slab
cotate şi rezultatul le este de-
favorabil la final. Eu am însă
încredere în ei, sper că şi ves-
tea de la CNSL îi va motiva,
pentru că vor intra în normal
şi îşi vor încasa restanţele.
Este un meci foarte important
şi trebuie să-l câştigăm. Sun-
tem la mâna noastră şi tre-
buie ca în cele 10 finale
rămase să ne luăm punctele”,
a declarat antrenorul galben-
negrilor Cornel Ţălnar. 

Probleme de lot 
Înaintea meciului cu ASU

Poli Timişoara, antrenorul
braşovenilor Cornel Ţălnar
se confruntă cu probleme de
lot. Cele mai mari probleme
sunt la jucătorii U21. Regula
cu trei astfel de jucători în
teren îi dă mari bătăi de cap
lui „Papa” care nu se poate
baza pe Paul Iacob, plecat în
Spania cu naţionala de tineret
a României şi nici pe Cristil,
Angelescu şi Tripşa, toţi trei
fiind accidentaţi. 

„Din păcate avem unele
probleme cu fotbaliştii sub
21 de ani, să vedem cum o
rezolvăm. Este clar că Paul
Iacob nu va juca fiind cu
naţionala în stagiul din Spa-
nia. Băjan e O.K. Moldovea-
nu se va întoarce de la lot,
în schimb sunt probleme cu
Tripşa, cu Angelescu şi cu

Cristil, care sunt accidentaţi.
În acest caz, chiar dacă Flo-
rin Iacob a apărat extraor-
dinar la Şiria, s-ar putea să
îl titularizăm pe Căucă, pen-
tru că este această regulă cu
trei jucători U21 în teren”,
a spus Cornel Ţălnar. Partida
dintre FC Braşov şi ASU Poli
Timişoara se va disputa luni,
de la ora 19.00, pe stadionul
Tineretului.

Aşteaptă banii de la Steaua 
FC Braşov a câştigat cel

mai important meci al mo-
mentului. Camera Naţională
de Soluţionare a Litigiilor a
respins memoriul celor de la
Sporting Piteşti, astfel că ste-
garii aşteaptă acum banii pro-
mişi de Gigi Becali. FC
Braşov este într-o criză fi-
nanciară profundă, conturile
galben-negrilor fiind goale în

acest moment. După decizia
celor de la CNSL, trupa con-
dusă de Cornel Ţălnar speră
să primească în scurt timp o
nouă tranşă de bani din trans-
ferul lui Chipciu de la Steaua
la Anderlecht Bruxelles. 

„Din decembrie până ieri
am avut de suferit. Era o in-
certitudine, nu ştiam ce se
întâmplă, continuăm sau ne
desfiinţăm. După cinci amâ-
nări şi minciuni, am primit
vestea care ne bucură. Am
discutat cu cei de la Steaua
şi sunt sigur că ne vor intra
banii şi vom avea şi noi li-
nişte. Gigi Becali ne-a spus
că în momentul în care se
va rezolva situaţia la FRF,
va da drumul la bani. Îi
mulţumim. El sponsorizează
acum două echipe, Steaua
şi Braşovul”, a spus Cornel
Ţălnar.

Obligaţi să câştige
FC Braşov va juca în runda cu numărul 26 din liga a doua de fotbal, 
pe teren propriu, împotriva formaţiei ASU Politehnica Timişoara

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

În runda cu numărul 21 din
Liga Naţională de handbal femi-
nin, Corona Braşov a evoluat în
deplasare împotriva formaţiei de
pe locul secund, Dunărea Brăila.
La capătul unui meci extrem de
echilibrat, formaţia de sub Tâmpa
a fost învinsă pe final de trupa
de la malul Dunării cu scorul de
27-25 (12-11). 

După o primă repriză echilibra-
tă, brăilencele s-au desprins pe
tabela de marcaj datorită evoluţiei
de excepţie a goalkeeperului Elena
Voicu. Braşovencele nu au cedat,
au crezut în şansa lor şi au revenit
pe tabelă reuşind să egaleze la 25

când mai erau două minute de ju-
cat. Din păcate Chiper şi compania
nu au rezistat până la final şi Du-
nărea a câştigat cu 27-25. Pentru
Corona au marcat Chiper 9 goluri,
Cartaş şi Neagu câte 4, Crăciun,
Bondar şi Pricopi câte 2 goluri, Ti-
vadar o reuşită şi un autogol Tiron. 

Corona rămâne pe poziţia a
şaptea în clasament cu 22 de
puncte strânse. În runda a 22-a
formaţia de sub Tâmpa a jucat
duminică, pe propriul teren, în
compania lanternei roşii din liga
naţională, CSM Unirea Slobozia.
Partida s-a terminat după închi-
derea ediţiei.   

Înfrângere la limită

Corona Wolves Braşov a învins
Miercurea Ciuc, scor 5-4 (2-2, 2-
1, 1-1) şi a preluat conducerea la
general în finala Ligii Naţionale
de hochei, scor 3-2. „Lupii” mai
au nevoie de o singură victorie
din următoarele două jocuri pen-
tru ca titlul să poposească în vi-
trina clubului. În meciul de vineri
seara, în faţa unui public senza-
ţional, care a umplut până la refuz

patinoarul olimpic din Braşov şi
care şi-a încurajat frenetic echipa
favorită, McDonald şi compania
au făcut un meci bun. Golurile
trupei conduse de Martin Lacroix
au fost marcate de McDonald de
trei ori, Otto Biro şi Klempa. Me-
ciul cu numărul şase al finalei LNH
s-a disputat duminică, la Mier-
curea Ciuc şi s-a terminat după
închiderea ediţiei.

Un pas până la titlu

Etapa a 14-a din Liga a 2-a de
futsal a programat derby-ul rundei
între ocupanta locului 3, Ceahlăul
Piatra Neamţ, şi liderul diviziei,
Celta Braşov. Gazdele au început
jocul în forţă şi au reuşit să des-
chidă scorul la primul şut la poartă. 

Piatra Neamţ a avut 2-0 pe ta-
belă după un penalty transformat.
Echipa de futsal a Braşovului a
reuşit să intre în meci pe final de
primă repriză prin golul reuşit de
Isac, iar la odihnă s-a
intrat cu gazdele în
avantaj de un gol, scor
2-1. De la cabine, Cel-
ta a ieşit mult mai ho-
tărâtă şi a reuşit să
întoarcă rezultatul.
Celta Braşov a mai
punctat de patru ori
prin Isac de două ori,
Dîrstaru şi Burciu şi a
blocat tabela la scorul
de 3-5 (2-1). 

A fost a 11-a victorie a „celeşti-
lor” din 13 partide jucate. „Au mai
rămas patru finale pentru noi.
Am câştigat un meci important.
Rezultatul a fost strâns dar noi
am ratat foarte multe ocazii.
Acum urmează două jocuri difi-
cile cu echipele din Buzău dar
am încredere în băieţi că vom
câştiga tot până la final”, a de-
clarat antrenorul-jucător al celor
de la Celta Braşov, Radu Burciu.

Pas important spre Liga 1!

Olimpic Cetate Râşnov conti-
nuă seria rezultatelor pozitive
din returul Ligii a 3-a,  ajungând
la al patrulea meci fără înfrân-
gere din tot atâtea disputate. 

După trei victorii, elevii lui Da-
niel Bona au remizat în deplasare
la Metalosport Galaţi, scor 1-1
(1-1). Pentru râşnoveni a marcat
Mariean în minutul 15, iar gaz-
dele au egalat până la pauză. 

Olimpic Cetate Râşnov rămâ-
ne pe locul 9 cu 22 puncte iar
sâmbătă viitoare va juca pe pro-
priul teren în compania forma-

ţiei Avântul Valea Mărului. 
Cealaltă echipă braşoveană din

L3, AFC Hărman, a trecut pe pri-
mul loc după un „meci” mai uşor
decât se aştepta oricine. Adversarii
de la SC Bacău nu au mai ajuns
la teren iar  după 15 minute de
aşteptare arbitrul a flueirat finalul
jocului şi a cons finţit victoria gaz-
delor cu 3-0 la masa verde. 

În urma acestui rezultat, hăr-
mănenii s-au instalat pe prima
poziţie a Seriei I, cu 40 de puncte,
la fel ca FK Miercurea Ciuc, iar în
următoarea etapă vor sta.

Rezultate bune 
în liga a treia

.com

Începe balul în CNR
Raliul Braşovului este cea

mai longevivă competiţie au-
tomobilistică din România.
De mai bine de patru dece-
nii, „Micul Monte Carlo”des-
chide Campionatul Naţional
de Raliuri Dunlop. 

Nici sezonul 2017 nu va
face excepţie, astfel că mo-
toarele turate ale bolizilor
din CNRD se vor auzi pentru
prima dată în acest an la Râş-
nov, pe Babarunca sau pe
drumul ce leagă Braşovul de
Poiana Braşov. 

Caravana automobilistică
din România va începe o

nouă aventură pe 31
martie la Braşov, iar
spectacolul este garan-
tat. Se anunţă un raliu
pe cinste, aşa că ar fi
păcat să rataţi întîlnirea
cu maşinile de curse,
cu zgomotul motoare-
lor turate la maxim, cu
mirosul de carburant şi
cu scârţâitul cauciucu-
rilor. 

Tess Rally se va în-
cheia cu un Power Sta-
ge pe drumul Poienii,
o probă specială pe care
nu trebuie să o rataţi.
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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

Noul regulament de ridi-
care a autoturismelor par-
cate neregulamentar este
în dezbatere publică. 

Conţine reguli stricte, dar
sunt şi detalii despre ce tre-
buie să faceţi dacă vă este ri-
dicată maşina. Autorităţile
mai trebuie să stabilească
doar tarifele care vor fi per-
cepute pentru acest serviciu. 

Noul regulament privind
 ridicarea maşinilor parcate
neregulamentar va fi făcut
 public la începutul acestei
săptămâni. La Braşov, docu-
mentul a fost întocmit de Ser-

viciul de Amenajare a Dru-
murilor Publice şi Siguranţa
Circulaţiei împreună cu Po-
liţia Locală şi Poliţia Rutieră. 

Agentul rutier constată
dacă maşina este parcată ne-
regulamentar. Poliţistul face
un set de fotografii, aşteaptă

cinci minute, iar apoi mai rea-
lizează un set de poze. În am-
bele cazuri, este obligatoriu
ca pe fotografii să apară data
şi ora. După ce are aceste do-
vezi, agentul poate cere inter-
venţia echipajului de ridicări
auto. Dacă până la sosirea uti-
lajului proprietarul ajunge la
maşină, plăteşte doar amenda
contravenţională pentru sta-
ţionare neregulamentară.
Dacă platforma a ajuns, dar
maşina nu a fost urcată pe
platformă, posesorul va achita
deplasarea. În situaţia în care
maşina ajunge pe rampa uti-
lajului de ridicare, proprieta-

rul va avea de plătit deplasa-
rea, taxa de ridicare şi cea de
depozitare. După urcarea pe
rampă, se face un nou set de
poze, pentru a se vedea starea
în care a fost ridicată maşina.
De această dată, fotografiile
sunt realizate de echipa de ri-
dicări. După adoptarea aces-
tui regulament, Consiliul
Local trebuie să aprobe un
caiet de sarcini pentru achi-
ziţia serviciilor de ridicări
auto. Atunci vor fi stabilite
taxele de ridicare, transport
şi depozitare a maşinilor par-
cate neregulamentar. 

Răzvan Iancu

Berbec (21.03 – 19.04) 
Iubire: Berbecii singuri îşi vor în-
tâlni iubirea vieţii lor în cercul
de prieteni.
Sănătate: Ceva mai multă atenţie
la cum se îmbracă, răcelile sunt
la modă!
Bani: stau bine financiar.
Taur (20.04 – 20.05)
Iubire: fac declaraţii sau vor spu-
ne lucruri pe care ar putea să le
regrete mai târziu.
Sănătate: nu săriţi mesele!
Bani: nu ştiu ce vor să-şi cum-
pere dar ar putea să-şi greveze
bugetul pentru multe luni de
acum încolo.
Gemeni (21.05 – 21.06)
Iubire: creativitatea lor este pusă
la încercare iar rezultatele îi va
surprinde până şi pe ei.
Sănătate: să fie niţel atenţi unde
pun piciorul, nu cumva să facă
vreuna nefăcută.
Bani: susţinere în măsura în care
banii vin şi se duc.
Rac (22.06– 22.07)
Iubire: puşi în situaţia de a ripos-
ta, se stârnesc furtuni verbale.
Sănătate: atenţie la problemele
de natură hormonală.
Bani: să fie atenţi ce cumpără
pentru că ar putea să fie ulti-
mele mari cheltuieli pe care le
mai fac anul acesta.
Leu (23.07– 22.08)
Iubire: afectivitatea lor stă sub
semnul transformării plutonie-
ne, o transformare de care au
nevoie mai ales în lunile urmă-
toare.
Sănătate: scăderea bruscă de pre-
siune se resimte la nivel articular.

Bani: au fler financiar.
Fecioară (23.08 – 22.09)
Iubire: mulţumire, nespe-
rat de multă mulţumire.
Sănătate: problemele ali-

mentare nu îi ocolesc nici
pe ei.

Bani: posibile cheltuieli neaş-
teptate pentru cămin.
Balanţă (23.09 – 23.10)
Iubire: nu sunt capabili să-şi
manifeste afecţiunea.
Sănătate: dureri de cap, dureri
de oase şi de articulaţii.
Bani: iau dintr-un buzunar şi
pun într-altul, asta nu înseamnă
că nu au bani ci că sunt chibzuiţi
şi atenţi la tot ce cheltuiesc.
Scorpion (24.10 – 22.11)
Iubire: oferă totul şi pretind
totul.
Sănătate: nu se pune problema
săptămâna aceasta!
Bani: ajută un prieten care trece
prin momente de cumpănă.
Săgetător (23.11 – 21.12)
Iubire: se lămuresc multe lucruri
şi bonomia lor prinde bine.
Sănătate: consumul energetic
de peste săptămână se resimte!
Bani: lucrurile stau ceva mai bine.
Capricorn (22.12 – 20.01)
Iubire: partenerii simt că sunt
iubiţi, restul nu mai contează!
Sănătate: de mult nu au mai fost
într-o asemenea dispoziţie.
Bani: o cină romantică nu pre-
supune şi ochii la portofel!
Vărsător (21.01 -19.02)
Iubire: cu viteza luminii, înainte!
Sănătate: o foarte bună stare
de confort interior.
Bani: nu contează atâta timp
cât au buzunarele pline de vise.
Peşti (20.02 – 20.03)
Iubirea: emoţiile pe care le tră-
iesc, acut, îi fac parteneri greu
de suportat.
Sănătate: răcelile sunt la ordi-
nea zilei.
Bani: până şi în acest domeniu
lucrurile s-au limpezit.

ZODIAC

A fost sărbătoare la Săcele.
Zeci de elevi de liceu au mar-
cat Ziua Tineretului. Cel mai
impresionant moment a fost
un flash-mob, care s-a des-
făşurat simultan în toate cele
trei licee din Săcele. În pauza
mare toţi elevii au ieşit la
dans. Evenimentul a fost
doar o mică parte din pro-
gramul dedicat tinerilor. 

După ce pauza s-a termi-
nat, toată lumea a fost invitată
la proiecţia unor scurtmetraje
dedicate, de asemenea, licee-
nilor. Scurtmetrajele au fost
realizate în totalitate de elevii
celor trei licee. Totul a fost
posibil cu ajutorul voluntari-
lor implicaţi în programul
„Multimedia – Pregătire pen-
tru Viaţă”. La realizarea

scurt metrajelor, de exemplu,
munca în echipă a fost foarte
importantă. Organizatorii vor

ca în luna iunie să pregă -
tească un festival al tineretu-
lui săcelean.                        R.I.

Braşovenii, şi nu numai,
sunt învăţaţi cum să realizeze
cusăturile tradiţionale din Ţara
Bârsei, totul sub îndrumarea
artiştilor locali. Atelierul de
cusături a început cu realiza-
rea unei perniţe pentru ace. 

Printre cursante s-a aflat şi
o doamnă din Statele Unite
ale Americii. Puţină lume mai
păstrează tradiţiile, cu atât
mai mult cusăturile ornamen-
tale. Confecţionarea obiecte-
lor cu motive tradiţionale a
fost dată uitării. Există însă o

colectivitate care se preocupă
de păstrarea acestor obiceiuri.
La Casa Junilor a fost deschis
un atelier de creaţie. Aici
doamnele şi domnişoarele din
Braşov au ocazia să înveţe se-
cretele cusăturilor tradiţionale
din Ţara Bârsei. 

„Intenţia pe care o avem
este, pe de o parte, ca lumea
să cunoască aceste motive,
iar pe de altă parte este ca
lumea să înveţe să coasă sau
să-şi amintească această în-
deletnicire. Spre marea mea

bucurie, la fiecare atelier
am avut şi fetiţe şi adoles-
cente, am avut şi pereche
mamă – fiică”, ne-a spus
Antonela Lungu, artist.

Motivul ales este inspirat de
un ştergar din Satul Veneţia de
Sus, iar participanţii au primit
modelul de cusut, în format
 tipărit, bucăţile de etamină, ca
să nu se destrame, fir roşu şi
alb de Tălmaciu, pentru cusut,
dar şi şnurul agăţător, împletit
cu croşeta. Adică toate mate-
rialele necesare pentru confec-

ţionarea unei perniţe de ace.
Ideea li s-a părut excelentă
chiar şi unor doamne din Sta-
tele Unite. Comunitatea „Mo-
tive tradiţionale” din Ţara
Bârsei şi împrejurimi organi-
zează, frecvent, la Casa Junilor,
ateliere de creaţie tradiţională. 

Pe lângă cel de cusături tra-
diţionale, braşovenii pot în-
văţa şi tehnica picturii pe
lemn. Toate cursurile se adre-
sează persoanelor cu vârsta
de peste 12 ani. 

Răzvan Iancu

Cursuri de cusături tradiţionale la Casa Junilor 

Atenţie, braşoveni, unde parcaţi maşinile!
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Rezolvarea sudoku din nr. trecut

Târgul internaţional de carte
şi muzică revine la Brașov. Peste
60 de standuri expoziţionale şi
sute de edituri din întreaga ţară
vor fi prezente la cea de a 16-a
ediţie a târgului. 

Vor fi şi multe promoții anunţă
organizatorii, astfel că braşovenii
şi nu numai vor putea achiziţiona
cărţi cu până la 30 % mai ieftine.
Vor fi peste 60 de standuri cu

cărţi din diverse domenii: lite-
ratură universală şi românească,
ştiinţe umaniste şi politice, dez-
voltare personală şi sănătate.
Dincolo de toate aceste oferte,
la târg vor fi şi nenumărate lan-
sări, recitaluri de muzică, poezie,
dezbateri şi sesiuni de autografe. 

Evenimentul se va desfăşura
la Braşov în perioada 30 martie
– 2 aprilie.                                   R.I.

Târgul de carte 2017

„Eu şi Săcele”



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

Aeromodelismul reînvie la
Ghimbav! Foşti ingineri în
aviaţie îşi duc mai departe pa-
siunea pentru ceea ce au făcut
o viaţă întreagă. Acum, la pen-
sie, le transmit toate cunoştin-
ţele unor elevi foarte dedicaţi.
8 copii de la Şcoala Gimna-
zială din Ghimbav participă
de mai bine de doi ani, în fie-
care săptămână, la cursurile
de aeromodelism. Pasiunea
pentru aeromodelism nu cu-
noaşte limite! Ghimbavul are
o istorie aparte în tot ceea ce
înseamnă aviaţie. Tradiţia este

dusă mai departe de micuţi de
clasa a 5-a şi a 6-a. Pasionaţii
realizează aeromodele de mici
dimensiuni şi participă cu suc-
ces la competiţi. Ştefan are
deja 6 medalii câştigate.  

„Această pasiune o am de
doi ani. Am luat parte la un
concurs ca spectator şi atunci
am fost foarte impresionat.
Îmi place mult să-mi cons -
truiesc propriul model. Pen-
tru ultimul am lucrat vreo
câteva luni, dar merită efor-
tul. Satisfacţia este imensă”,
a declarat Ştefan Chiscop. 

„Suntem într-un pol al avia-
ţiei la Ghimbav. Oraşul acesta
are o tradiţie importantă şi de
aceea vrem să le cultivăm co-
piilor pasiunea pentru această
activitate. Ne dorim ca ei să nu
mai plece din localitate şi să se
angajeze la firmele de aviaţie
din zonă”, a completat Mihai
Nea goe, coordonator al cercului
de aeromodelism. „Merită se
investim în acest aeroclub sau
club al copiilor pentru că ve-
dem şi rezultate, felicităm şi
noi pe această cale aceşti copii
sârguincioşi care au arătat în-
tregii ţări că la Ghimbav tra-
diţia nu a murit  şi nu o să
moară niciodată pentru că sunt
oameni care îşi doresc să reîn-
vie această activitate”, a decla-
rat viceprimarul Ionel Fliundra.
Primăria Ghimbav oferă gratuit,
pentru antrenamente, sala de
sport a şcolii gimnaziale.

Marian Stoica

Aeromodelismul, de la tradiţie, la pasiune
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