
.com

SĂPTĂMÂNAL GRATUIT

.com

Pentru prima dată, autorităţile
vor să organizeze mai multe eve-
nimente culturale care să pro-
moveze valorile, principiile şi
tradiţiile religioase şi culturale
ale tuturor confesiunilor din Bra-
şov. Acestea vor fi reunite într-
un festival care se va desfăşura
pe parcursul a două săptămâni. 

Evenimentul, care este orga-
nizat de către Agenţia Metro -
politană Braşov în parteneriat
cu Primăria Braşov şi Centrul
Român de Muzică, a început du-
minică şi se va încheia pe
14 aprilie.  66666 pag. 7
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Orica Măgdălina

• Managerul S.C.J.U. Braşov, Daniela Neculoiu, şi „politica struţului”
• Angajaţii Serviciul Judeţean de Medicină Legală, „prizonierii unui sistem ancorat în trecut”

BraşovTV.com solicită public factorilor responsabili să ia, URGENT, măsuri !

Clădirile în care funcţionează Spitalul Mârzescu
şi Serviciul Judeţean de Medicină Legală din Braşov
arată jalnic ! Cad bucăţi din tencuială, pereţii sunt
scorojiţi, gropile sunt peste tot, rugina e la ea acasă,
iar ferestrele au gratii, deşi nu se mai deschid de
ani buni. 

Clădirea Spitalului Mârzescu ar trebui întreţinută,
dar dezinteresul pare să atingă cote maxime. Deşi
unitatea sanitară găzduieşte secţii ale Spitalului
Clinic Judeţean de Urgenţă, managerul Daniela Ne-
culoiu a dat bir cu fugiţii. A răspuns o singură dată
la telefonul mobil, dar în loc explicaţiilor, ne-am
ales cu o... amânare. 

„Sunt într-o şedinţă, vă rog să reveniţi mai târziu.
R: La ce oră?
Mâine!”.
Numai că, mâine... nu a mai existat! Mai rău, Da-

niela Neculoiu nu a mai răspuns deloc la telefonul
mobil, în ciuda apelurilor repetate iniţiate de repor-
terii BraşovTV.com. 

În cazul Serviciului de Medicină Legală din
 Braşov, directorul instituţiei, Barabaş Barna, a dat
 dovadă de transparenţă totală. „Am solicitat de mai
multe ori rezolvarea acestor probleme. Din păcate,
nimeni nu ne-a răspuns pozitiv până acum. Nici
clădirea şi nici terenul nu sunt intabulate şi, de
aici, toate problemele. Noi am reuşit, din fonduri
proprii, să investim, însă nu este de ajuns.’’

În aceste condiţii, tot pacienţii, şi aşa suferinzi,
sunt cei care au de suferit. 6 6continuare în pag. 3

PREMIERĂ: Gloria Domini – Braşovul
Pascal, un festival original al Braşovului

DEZASTRU ! Spitalul Mârzescu şi Serviciul
Judeţean de Medicină Legală, CA DUPĂ RĂZBOI !



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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Dacă în anii trecuţi cozile
la ghişeele Administraţiei
Fiscale erau interminabi-
le, situaţia este acum TO-
TAL diferită. 

Deşi pe 31 martie a fost ul-
tima zi în care se puteau plăti
taxele locale cu o reducere
de 5%, braşovenii nu s-au mai
înghesuit la Fisc. Motivul?
De la an la an, tot mai mulţi
achită online dările către stat.
„Am încercat de-a lungul

anilor să promovăm plata
online a taxelor şi impozite-
lor. Se pare că oamenii s-au
obişnuit, pentru că nu se mai
formează cozi la ghişee. Este
mult mai comod pentru ei să
plătească de acasă”, a pre-
cizat şeful Direcţiei Fiscale
Braşov, Marian Voinescu. 

De la începutul anului şi
până la 30 martie, peste
7.000 de braşoveni şi-au plă-
tit taxele prin cele două plat-
forme online: ghişeul.ro şi

braşovcity.ro. Anul
trecut, veniturile
preconizate au fost
încasate în totalitate
de la cetăţeni! În
2017, braşovenii
sunt şi mai conştiin-
cioşi, în primele
două luni ale acestui
an s-a încasat cu un
milion de lei mai
mult, comparativ cu
aceeaşi perioadă din
2016. ;;; M.S.

Concluzie oficială: Produsele făcute de aceleaşi firme pentru
Europa de Est sunt mai proaste decât cele pentru Vest

Braşovul are nevoie de un plan
de mobilitate pentru a accesa fonduri
nerambursabile pentru investiţii în
drumuri şi reţeaua de transport în
comun. Acest proiect extrem de im-
portant pentru zona metropolitană
va fi dezbătut şi, foarte probabil,
aprobat, în următoarea şedinţă de
Consiliu Local. Planul de mobilitate
a fost elaborat în perioada 2014 –
2015, în colaborare cu Asociaţia Me-
tropolitană pentru Dezvoltare Du-
rabilă a Transportului. 

Acest proiect prevede investiţii
majore în infrastructura rutieră din
Braşov. Parteneri vor fi toate con-
siliile locale ale oraşelor din Zona
Metropolitană. „Vom discuta de
punerea la punct a planului de
mobilitate chiar în şedinţa ur-

mătoare de Consiliu Local. Este
foarte important acest proiect,
pentru tot ceea ce înseamnă in-
frastructura rutieră din Zona
Metropolitană. Trebuie să ne
preocupe acest domeniu şi să
atragem cât mai multe fonduri
europene”, a menţionat primarul
Braşovului, George Scripcaru. 

Printre proiectele propuse pen-
tru a se evita aglomeraţia rutieră
se numără, printre altele, cons -
truirea unor pasaje, modernizarea
drumurilor judeţene, dar şi extin-
derea reţelei de piste pentru bi-
ciclete. Numai pentru perioada
2016 – 2020 au fost propuse pro-
iecte în valoare de peste 50 de
milioane de euro. 

Marian Stoica

Planul de mobilitate,
prioritar pentru Primărie

Consiliul pentru Agricul-
tură şi Pescuit din cadrul
Comisiei Europene a anali-
zat studiile realizate de mai
multe state membre pe tema
dublului standard de calitate,
iar concluzia este că există
discrepanţe. Potrivit rapoar-

telor oficiale, s-a stabilit că,
în unele cazuri, până la ju-
mătate dintre produse conţin
mai puţină carne, mai multă
grăsime, mai mulţi îndulci-
tori şi conservanţi artificiali
şi o greutate mai mică. În
consecinţă, s-a făcut o soli-

citare oficială către Comisia
Europeană, pentru crearea
unor legi speciale la nivelul
UE. 

Studiile au confirmat exis-
tenţa unor diferenţe în ceea
ce priveşte compoziţia şi ca-
litatea produselor de aceeaşi

marcă şi cu ambalaj identic
care sunt vândute pe pieţele
din estul Uniunii Europene
şi pe cele din vest. 

Ministerul Agriculturii
din România a anunţat că
va face propria anchetă pe
această temă. ;;;;R.I.

Braşovul, în top la valoarea pensiei
Braşovul este în top, în pri-

vinţa pensiei medii lunare.
Cu 1.114 lei, judeţul nostru
este pe locul doi, la nivel na-
ţional, după Hunedoara.  

În judeţul Braşov, pensia
medie lunară de asigurări so-
c ia l e  de  s t a t  a  fo s t  de
1.114 lei, mai mare cu 5%
comparativ cu trimestrul IV

din 2015 şi identică cu cea
din trimestrul III 2016. 

În topul pensiei medii de
asigurări sociale de stat,
judeţul Braşov a ocupat lo-

cul al doilea, după judeţul
 Hunedoara unde valoarea
pensiei  medii  a fost  de
1.143 lei. 

R.I.

Ministrul Turismului, Mircea
Titus Dobre, a anunţat vineri, la
Sibiu, că va face publică lista
„nea gră” a agenţiilor de turism,
rămase fără licenţă, fiind vorba
de peste o mie de agenţii. 

„Vom face o bază de date pe
care o să o dăm publicităţii.  Nu-
mai anul trecut, în 2016, s-a ri-
dicat licenţa la aproape 1.200
de agenţii de turism. Este o cifră
destul de mare”, a spus ministrul
Turismului. 

Preşedintele Asociaţiei Naţio-
n a l e  a  A g e n ţ i i l o r  d e  T u r i s m
(ANAT), Alin Burcea, spune că li
s-au ridicat licenţele agenţiilor
de turism care nu îndeplineau
criteriul de asigurare.  

Întrebat ce trebuie să facă tu-
ristul român, ca să îşi ia măsuri
de siguranţă când îşi cumpără
o vacanţă, preşedintele ANAT
i-a sfătuit să se orienteze către
operatori cu renume, notează
capital.ro.        A.V.

Lista „neagră” a agenţiilor
de turism fără licenţă

Dispar cozile la Fisc?
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Clădirea Spitalului 
Mârzescu, o ruină!

Problemele de la Spitalul Mârzescu
sunt grave încă de la intrarea în curtea
unităţii sanitare. Cad bucăţi din tencuiala
clădirii, mizeria e la ea acasă, iar o gură
de canal descoperită îşi aşteaptă, parcă,
prima victimă. Tabloul e întregit de oa-
meni ai străzii care s-au aciuat chiar în
curtea spitalului. Dacă intri în clădire,
dezastrul continuă. Holul Secţiei Oftal-
mologie este „decorat” cu ţevi, iar mi-
rosul e insuportabil. Pacienţii nu au
bani pentru instituţiile medicale private
şi sunt nevoiţi să stea în astfel de condiţii
pentru o consultaţie gratuită.

„Cred că nici nu îmi găsesc cu-

vintele! Mizerabil! Mizerabil! Am
înţeles că s-au dat destui bani, dar
nu sunt administraţi cum trebuie!
Să aduci un bolnav într-un mediu
ca acesta, mi se pare îngrozitor!”

„Catastrofă!
În interior cum este?
Un şantier neterminat”, 

„No comment!”

„O ruină! Nimic!”
Pe poarta spitalului intră şi iese, se

pare, cine vrea. Oamenii străzii stau
nestingheriţi pe băncile din curte, iar
pacienţii se întreabă, oare unde au ni-
merit?

„R: Aici intră cine vrea? Că noi am
intrat!

Păi ştiu că aţi intrat, că vă văd.
Aici este greşeala mea.

R: Oamenii străzii au voie să îşi facă
veacul pe aici?

Nu, nu au voie, normal!
R: Cine trebuia să îi oprească la

poarta?
Tot eu.
R: Şi de ce nu i-aţi oprit?
Uite, acum o să-i opresc!”, ne-a

spus portarul de la Spitalul Mârzes-
cu.

Managerul S.C.J.U. 
Braşov, Daniela Neculoiu, 
şi „politica struţului”

Spitalul Mârzescu este, practic, un
staţionar al Spitalului Clinic Judeţean
de Urgenţă Braşov, care găzduieşte
secţiile ORL şi Oftalmologie, o secţie
de Interne, Nefrologie, dar şi Centrul
de Dializă. Ultima secţie mutată este
Oncologia.

Am încercat să stăm de vorbă cu
managerul Spitalului Clinic Judeţean
de Urgenţă, doctor Daniela Neculoiu,
pentru un punct de vedere cu privire
la situaţia de la Mârzescu. Pe 27 martie
2017, Daniela Neculoiu a răspuns la
telefonul mobil, dar nu a avut timp
să ofere explicaţii. 

„Sunt într-o şedinţă, vă rog să
reveniţi mai târziu. 

La ce oră?
Mâine!”, a promis Daniela Necu-

loiu. 
Pe 28 martie, medicul avea telefo-

nul mobil închis. Nici sâmbătă, 1 apri-
lie, şefa celei mai mari unităţi sanitare
din Braşov nu a răspuns la telefonul
mobil, în ciuda apelurilor repetate,
pentru le oferi, practic, pacienţilor ex-
plicaţii. Mai exact, am fi vrut să aflăm
motivul pentru care nu se efectuează
lucrări de întreţinere la Spitalul Mâr-
zescu, deşi legislaţia în vigoare permite
efectuarea unor astfel de lucrări pentru
funcţionarea în condiţii optime a uni-

tăţii sanitare, atât în interesul pacien-
ţilor, cât şi al personalului medical.

Clădirea în care 
funcţionează Serviciul
Judeţean de Medicină Legală
arată, şi aceasta, jalnic 

Gropi, pereţi deterioraţi, rugină şi
gratii la ferestrele care nu se mai pot
deschide de ani buni! Nu vorbim des-
pre deţinuţi, ci despre angajaţii Ser-
viciului Judeţean de Medicină Legală
din Braşov care se autointitulează, de
câţiva ani, „prizonierii unui sistem an-
corat în trecut”. Clădirea în care trebuie
să îşi desfăşoare activitatea este într-o
stare deplorabilă, iar în acest moment,
nu exista nicio soluţie. Angajaţii se
confruntă de multă vreme cu proble-
me grave pe care, din păcate, nimeni
nu încearcă să le rezolve. Şi nu sunt
deloc puţini braşovenii care au nevoie
de serviciile personalului Serviciului
de Medicină Legală din Braşov.

„În primul rând, ar fi nevoie de
un spaţiu mult mai mare, pentru
că ne înghesuim aici. Totodată, nici
drumul de la intrare nu este unul
cu care să ne mândrim. Eu sper să
se rezolve cât mai repede acest lu-
cru fiindcă, din punctul meu de ve-
dere, este inacceptabil”. 

„Dacă ar fi să investească cineva
aici, ar fi un lucru extraordinar. Ne-
am săturat de spaţiul prea mic. În

rest, oamenii de aici chiar îşi dau in-
teresul şi fac tot posibilul să ne ajute”. 

Angajaţii au făcut memorii peste
memorii şi au solicitat, în primul rând,
soluţionarea problemei terenului din
faţa clădirii, care nu este intabulat. Dru-
mul de acces rămâne însă, prioritatea
zero. „Am solicitat de mai multe ori
rezolvarea acestor probleme. Din
păcate, nimeni nu ne-a răspuns po-
zitiv până acum. Nici clădirea şi nici
terenul nu sunt intabulate şi, de
aici, toate problemele. Noi am reu-
şit, din fonduri proprii, să investim,
însă nu este de ajuns. După cum pu-
teţi observa, clădirea arată deplo-
rabil, iar intrarea... nu mai spun.
Aici vin şi ambasadori, reprezen-
tanţi ai statului şi nu ne permitem
să ne prezentăm aşa. Nu ne rămâne
decât să sperăm că aceste probleme
se vor rezolva cât mai curând”, a de-
clarat, pentru BraşovTV.com, doctorul
Barabaş Barna, şeful Serviciului Jude-
ţean de Medicină Legală din Braşov.

Braşov TV

DEZASTRU ! Spitalul Mârzescu şi Serviciul
Judeţean de Medicină Legală, CA DUPĂ RĂZBOI !

Pasajul care leagă Braşovul de Sânpetru, pe nervii şi banii şoferilor
Pasajul de pe Drumul Judeţean 103

care leagă Braşovul de Sânpetru este
încă în execuţie, deşi lucrările ar fi tre-
buit finalizate anul trecut. Au fost pro-
bleme legate de exproprieri care au
făcut practic imposibilă definitivarea
lucrărilor în vara anului 2016. Acum,
totul depinde de starea vremii. Practic,
în prezent, lucrările la pasajul de la
Sânpetru se fac pe nervii şoferilor şi
locuitorilor din zonă. Asta din cauză
că circulaţia se realizează, în conti-
nuare, pe rute ocolitoare. 

Conducătorii auto 
sunt exasperaţi! 

Pe lângă faptul că sunt nevoiţi să
cheltuiască bani în plus pentru com-
bustibil, şoferii şi ceilalţi membri ai
familiilor petrec zeci de minute în tra-
fic atât dimineaţa, când trebuie să
ajungă la locurile de muncă, iar copii
la şcoală, cât şi după-amiaza, când
se întorc acasă.

„Nu pot să vă spun exact ce gân-
desc, pentru că nu vreau să vă vor-

besc urât. Uitaţi-vă însă şi dum-
neavoastră, nu este nimic aici,
nimeni nu munceşte!”

„Trebuia mai demult terminat
că, dacă îl făceau mai demult era

mai bine, dar aşa ocolim mult, mul-
tă benzină pierdută, timp, la fel.
Este groaznic!” 

„Mi s-a părut o construcţie destul
de lungă, sincer, ca timp. Nu ştiu,

am crezut că o să se încheie mai re-
pede. Se pare că m-am înşelat!”

„Mai bine cu bicicleta, decât
cu maşina…”

Chiar dacă locuieşte vis-a-vis de lo-
cul de muncă, dacă ar fi să folosească
automobilul, Adrian, un tânăr din Sân-
petru, ar fi nevoit să conducă, zilnic,
aproximativ 12 km. Ca să calculeze

durata parcurgerii traseului, tânărul
a făcut un experiment, la mijlocul săp-
tămânii trecute, împreună cu echipa
BraşovTV.com. A urcat la volan şi a
plecat de la locul de muncă spre casă.
A ajuns în 15 minute! Adrian mărtu-
riseşte că sunt bani pierduţi, dar şi
timp. Aşa că omul a decis să meargă
cu bicicleta. „Sunt atâţia kilometri!
Eu, chiar dacă am maşină, prefer
să merg cu bicicleta. Stau vis-a-vis
de locul de muncă. După cum aţi
văzut, cu maşina fac 15 minute pe
ceas, iar cu bicicleta doar 6 minute.
Abia aştept să se finalizeze lucră-
rile”, a concluzionat Adrian. 

Întrebat cum vede situaţia în per-
spectivă, primarul localităţii Sânpetru,
Ion Rusu, speră ca situaţia să se re-
medieze în cel mai scurt timp. „Noi
ce să facem… Nu ne rămâne decât
să le cerem scuze celor care au de
suferit în urma acestei situaţii. Sper
ca firma beneficiară să încheie lu-
crările cât mai repede şi să le facă
de bună calitate, ca să avem sigu-
ranţă cu toţii în trafic, să se circule
bine de la Sânpetru, între Sânpetru

şi Braşov”, a declarat primarul co-
munei Sânpetru, Ion Rusu (foto).

Braşov TV

• Managerul S.C.J.U. Braşov, Daniela Neculoiu, şi „politica struţului”
• Angajaţii Serviciul Judeţean de Medicină Legală, „prizonierii unui sistem ancorat în trecut”

Oficialii C.N.A.D.N.R. precizau, la jumătatea anului trecut, într-un
raport dat publicităţii că: „În data de 14 aprilie 2016 a fost fost
publicată în Monitorul Oficial – Hotărârea Nr. 250 privind
declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate
privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte
din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de
interes naţional «Varianta de ocolire a municipiului Braşov,
Tronson II – DN 11-DN 13», pe raza localităţilor Sânpetru şi
Braşov. Se aşteaptă emiterea deciziei de expropriere”.

Daniela Neculoiu
Managerul Spitalului Clinic

Judeţean de Urgenţă

În următoarele ediţii ale săptămânalului nostru, vă vom ţine la curent cu evoluţia
situaţiei, atât în ceea ce priveşte Spitalului Mârzescu şi Serviciul Judeţean de
 Medicină Legală din Braşov, cât şi în privinţa celorlalte unităţi medicale din
Braşov, exclusiv în interesul pacienţilor şi al personalului medical. 
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Ce s-o fi întâmplând din
punct de vedere subtil,
spiritual, atunci când ne
bucurăm?

Prin creaţie, noi ne des-
chidem izvorul nelimitat al
potenţialului divin. Fiecare
dintre noi avem un izvor de
inspiraţie de la sursa Supre-
mă. Acest izvor va scoate
apa la suprafaţă, iar dacă noi
vom bea apă cât mai des din
el, vom trăi starea de bucurie
firească. De aceea, oamenii
care creează şi fac tot timpul
ce le place sunt în contact
permanent cu Sinele Divin
şi, de cele mai multe ori, sunt
fericiţi. După creaţie, apare
starea de bucurie. Efectele
stării de bucurie sunt: 

• Energie nelimitată.
Adică nu mai apare oboseala,
deoarece corpul se hrăneşte
cu energii foarte subtile care
îl încarcă în permanenţă.

Aceste energii subtile îţi dau
aripi şi încredere în forţele
proprii şi observi în acelaşi
timp cum totul se aşează de
la Sine, cu efort minim din
partea ta. 

• Credinţă manifestă în
tot ce îţi propui. Adică des-
carci informaţii din mintea
nelimitată, cu ce ai de făcut
pentru a te împlini şi astfel
crezi în împlinirea sau ma-
terializarea a ceea ce îţi pro-
pui. Când o informaţie vine
din Sursa Divină, este în ar-
monie cu întreg universul,
cu mediul înconjurător, cu
semenii tăi şi nu în ultimul
rând cu tine. De aceea, fap-
tul că vine din Sine şi nu din
personalitate este o garanţie
a împlinirii, deoarece la ni-
vel de Sine noi suntem una
cu totul. Atunci când eşti în
contact cu Dumnezeul din
tine, nu vei dori să furi ceva
de la cineva, să înşeli pe alt -

cineva, să bruschezi sau să
jigneşti pe cineva, deoarece
la nivel de sine suntem una,
iar dacă faci cuiva ceva din
cele expuse mai sus, de fapt,
ţi le faci ţie.

• Smerenie manifestă.
Când eşti în contact cu Si-
nele tău Divin, nu vrei să de-

monstrezi nimănui cât de
mare şi de valoros eşti tu, ci
tot ce vrei să creezi şi să faci
este pentru a manifesta Spi-
ritul prin materie. Ştii că toţi
suntem magnifici şi că dacă
vrem şi ne propunem putem
face orice. Ce ne diferenţia-
ză este modul cum traducem

informaţiile şi cum avem
create reţele neuronale la ni-
velul creierului încă din co-
pilăria noastră, cu ajutorul
mediului înconjurător. Adică
unii au computerul (creierul)
pregătit să descarce anumite
informaţii de o anumită frec-
venţă iar unii nu îl au încă
pregătit. Dar, în univers, fie-
care poate descărca ce pro-
gram doreşte în computerul
său, atunci când acceptă,
vrea şi crede că ceva este
posibil. 

• Acceptarea creaţiei, a
bucuriei, este cheia pentru
eliminarea ignoranţei. Adică
accept să citesc o carte, un
ziar, o revistă de specialitate
ş i  a s t a  mă  aju t ă  s ă -mi
schimb vechile convingeri,
programe şi credinţe men-
tale limitative pentru un ni-
vel superior de evoluţie,
pentru o creaţie nouă, o stare
nouă. Nimeni din exterior

nu poate să-mi introducă în
minte informaţii dacă eu nu
le accept şi nu le accesez.
Astfel, accesăm o informa-
ţie, o acceptăm, începem să
îi vedem utilitatea şi astfel
o vom folosi pentru bucuria
vieţii.

Cu drag din cunoaştere
şi iubire pentru

cunoaştere şi bucurie 

Sfatul psihologului

Niculina Gheorghiţă
Psiholog Clinician Principal, 
doctorand în Psihologia
Dezvoltării, Trainer şi Formator
www. holisterapi.ro
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Primăvara înseamnă,
pentru cei mai mulţi din-
tre noi, revitalizarea na-
t u r i i ,  f l o r i  ş i  c o p a c i
înfloriţi, creşterea tem-
peraturilor, şi... pentru al-
ţii, alergii, ochi uscaţi şi
senzaţii de mâncărime.
Sunt alergiile de vină
pentru ochii uscaţi sau
cauza disconfortului este
alta? Este cazul să privim
cu atenţie ce se află în
spatele acestei condiţii?

Cauzele şi simptomele
alergiilor şi ale ochilor uscaţi

Alergiile
Atunci când alergiile au im-

pact şi asupra ochilor dum-
neavoas t r ă ,  mul t ip le le
simptome pot include şi se-
creţii gălbui, pleoape umflate,
roşeaţă, lăcrimări frecvente
şi abundente, senzaţie de
mâncărime. Cauza? Reacţia
naturală a organismului la „in-
vadatori” precum praful, po-
lenul, spori de mucegai, păr
de animale sau agenţi chimici. 

În cazul celor care poartă
lentile de contact, simpto-
mele pot fi mai deranjante,
şi pot duce până la senzaţia
de vedere în ceaţă. Este de

preferat ca tipul de lentile
folosit în aceste perioade să
fie de unică folosinţă, pentru
a evita eventualele depuneri
pe suprafaţa lentilelor.

De evitat! În cazul în care
senzaţia de mâncărime de-
vine intensă, nu vă scărpinaţi
la ochi! Senzaţia se va inten-
sifica. De preferat, să aplicaţi
o compresă cu apă rece pen-
tru a ameliora neplăcerea.

Medicaţia
Antihistaminicele repre-

zintă tratamentul pentru o
mare parte a alergiilor însă

acestea pot cauza uscăciune
oculară. Creşterea funcţio-
nalităţii lacrimilor poate fi
cel mai bun remediu pentru
ochii uscaţi. Lacrimile sunt
un amestec de apă, lipide şi
mucus. Glandele noastre la-
crimale se află în partea su-
perioară a ochilor şi produc
un fluid care este distribuit
pe suprafaţa ochiului de fie-
care dată când clipim. La-
crimile lubrifiază ochiul,
spală substanţele iritante (de
exemplu, polenul) şi hidra-
tează corneea. În momentul
în care echilibrul între cele

trei componente ale lacrimi-
lor este afectat, lacrimile ar-
tificiale sunt soluţia pentru
a calma simptomele ochiului
uscat şi pot suplimenta la-
crimile naturale.

Timpul petrecut 
în faţa ecranelor

Folosirea prelungită a dis-
pozitivelor digitale – de la
computer până la telefoanele
inteligente – ne determină să
privim fix un timp îndelungat
şi, prin urmare, să clipim mai
puţin. Dacă am compara su-
prafaţa ochilor cu cea a unui

parbriz de maşină, clipitul
reprezintă „ştergătoarele”
care distribuie lacrimile şi
atunci când clipim rar ochii
nu sunt lubrifiaţi şi hidrataţi
suficient. Mai puţine lacrimi
duc la vedere înceţoşată, de-
oarece corneea nu este sufi-
cient hidratată.

Lacrimile artificiale lu-
brifiante sunt cel mai rapid
mijloc pentru a ameliora
senzaţia de disconfort. 

Cum ne protejăm 
de alergii

Cea mai eficientă metodă
este limitarea expunerii la
alergenii faţă de care suntem
sensibili. De exemplu, în zi-
lele în care polenul se resimte
cel mai mult, cum sunt zilele
de primavară sau vară, este
recomandat să stăm în casă
cât mai mult posibil, sa ţinem
ferestrele închise şi chiar să
avem la dispoziţie un filtru
de aer pentru a ajuta la scă-
derea expunerii la polen sau
alte substanţe iritante.

Daca totuşi trebuie să ie-
şim afară în timpul sezonului
de alergii, este recomandat
să purtăm ochelari de soare
care ne oferă o protecţie cât
mai mare în jurul ochilor sau

chiar ochelari de vedere pen-
tru a funcţiona ca un scut
asupra polenului. Atunci
când şofăm, este recomandat
să ţinem geamurile închise
şi să pornim aerul condiţio-
nat.

Diagnosticarea corectă şi
tratarea simptomelor este
foarte importantă pentru
ameliorarea disconfortului
pe termen lung. De îndată
ce simţiţ i  mâncărime a
ochiului, lăcrimare, vedere
înceţoşată, senzaţie de arsu-
ră, umflare a pleoapelor şi
sensibilitate la lumină, este
necesar să mergeţi la un con-
trol de specialitate. 

Ai încredere! Vezi cu ochii tăi!

Sfatul optometristului

Orica Măgdălina

Vezi cu ochii tăi… primăvara!

Bucuria de a trăi! (2)
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Bazinul Olimpic din Bra-
şov a fost luat cu asalt de
jandarmii braşoveni. Nu
a fost vorba despre o
descindere în forţă, ci
despre a doua competiţie
a jandarmeriei la înot. 

31 de subofiţeri s-au între-
cut în bazin la primul eveni-
ment, dintr-o serie mai lungă,
care marchează împlinirea a
167 de ani de la înfiinţarea
Jandarmeriei Române. Ei au
participat la Cupa Jandarme-
riei la Înot. Pentru unii dintre
ei a fost un lucru inedit, iar

pentru alţii a fost practic o
pregătire pentru competiţiile
care vor urma. 

Cupa Jandarmeriei la Înot
a fost doar primul eveniment
dintr-o serie mai lungă. Toa-
tă săptămâna, Gruparea Mo-
bilă de Jandarmi Braşov va
avea tot felul de activităţi
care să marcheze ziua jan-
darmeriei. „Cupa Jandar-
meriei la Înot, a ajuns la a
doua ediţie, ne bucură fap-
tul că avem o participare
mai numeroasă. O să con-
tinuăm zilele următoare cu
o expoziţie de tehnică, la

Coresi, de asemenea, cu
ziua porţilor deschise şi
cupa presei la tir. Ca şi anul
trecut, toate acestea cele-
brează cei 167 de ani de la
înfiinţarea Jandarmeriei
Române”, a declarat pentru
Braşov TV col. Valentin Mi-
rea, comandantul Grupării
Mobile de Jandarmi Braşov. 

Competiţia de Înot de anul
acesta s-a desfăşurat în me-
moria unui fost coleg al jan-
darmilor braşoveni, care s-a
stins la vârsta de 42 de ani
din cauza unei boli grave. 

Răzvan Iancu

Parkinsonul, considerată de mulţi
boala secolului, nu este vindecabilă
nici după 200 de ani de la descope-
rirea ei. La nivel mondial, peste 6
milioane de persoane sunt afectate
de această maladie. Este a doua ca
frecvenţă, după Alzheimer. Conform
statisticilor, 73.000 de români suferă
de Parkinson. Tratarea maladiei a
fost tema cursului internaţional de-
dicat tulburărilor comportamentului
motor, care se desfăşoară în Poiana
Braşov şi la care au luat parte peste
300 de specialişti din Europa. Numai
în Europa sunt 1,5 milioane de per-
soane afectate de Parkinson. Nu
există tratamente care pot preveni
această boală. Însă, dacă avem un
stil sănătos de viaţă, putem evita
apariţia maladiei.

Persoanele de peste 
65 de ani, cele mai afectate

La scară mondială, peste 300.000
de persoane sunt diagnosticate anual
cu boala Parkinson. Afectează în spe-
cial persoanele cu vârste de peste
65 de ani. Primele leziuni pot apărea
chiar şi cu 20 de ani înaintea primelor

semne clinice. În ultimii ani, vârsta
la care este depistată maladia a scă-
zut la 40-50 de ani. Cele mai multe
persoane afectate de boala Parkinson
sunt în China, aproximativ 1,7 mili -
oane. Şi în SUA, spre exemplu, în
fiecare an sunt diagnosticaţi cu aceas-
tă boală peste 50.000 de oameni.
Specialiştii europeni susţin că se fac
paşi mici, dar importanţi, în tratarea
maladiei. Esenţială este educarea
cadrelor medicale din ţara noastră
şi păstrarea lor în sistem, după ter-
minarea studiilor. 

Costuri decontate de CAS
Tratamentele pentru această boa-

lă sunt decontate integral de statul
român. Există peste 30 de medica-
mente destinate exclusiv acestei
maladii, iar alte 600 pentru bolile
neurologice. Tratamentul constă în
terapii medicamentoase, care pot
depăşi 3.000 lei/lunar, sau operaţii
al căror preţ variază între 30.000 şi
80.000 de lei. La nivel european,
costul anual total este estimat la
aproximativ 14 miliarde de euro. 

Marian Stoica

Parkinson, boala care nu iartă!

Sute de locuri de muncă de muncă
disponibile şi zeci de firme în căutare
de personal. Aşa a arătat cea mai re-
centă ediţie a târgului de joburi de
la Braşov. Ofertele de muncă au fost
variate, de la muncitori necalificaţi
şi până la funcţii de conducere. 

Şi numărul braşovenilor, aflaţi în
căutarea unui loc de muncă a fost
destul de mare. Sute de braşoveni
au luat cu asalt târgul de job-uri din
Braşov. Domnul Valeriu este unul
dintre ei. După 20 de ani în care a
lucrat ca electronist, a încercat să se
reprofileze. A urmat facultatea de
teologie, apoi a fost muncitor în cons -
trucţii, iar de mai bine de un an este
şomer. Vârsta, spune el, îl împiedică
să-şi găsească un nou job. „Este greu,
pentru că se ţine cont şi de forma-
ţia profesională, dar în primul
rând de vârstă. Când ai trecut de
un anumit prag, atunci deja... an-
gajatorul zice: Mulţumim, te che-
măm noi! Deci asta este..., dar

mergem înainte, pentru că viaţa
este frumoasă şi merită trăită,
chiar dacă este grea”, a declarat
Valeriu Pintilie, şomer. Dacă, pentru
unii, vârsta poate reprezenta un im-
pediment, pentru alţii, experienţa
este un factor de decizie. „Am găsit
ceva, dar aş putea totuşi să spun
că în domeniul meu de activitate
sunt cam puţine. Se caută mai
mult partea de sudori, operatori
strunguri şi aşa mai departe”, spu-
ne un alt braşovean aflat în căutarea
unui loc de muncă. „Cred că este cel
mai mare târg organizat în ultima
perioadă la Braşov, dacă este să
ne uităm la numărul mare de fir-
me angajatoare care sunt prezente
aici. Avem peste 500 de locuri de
muncă, atât în Braşov, cât şi în
Europa”, a explicat Raluca Baghiu,
organizator. Angajatorii prezenţi la
târg au oferit peste 500 de locuri de
muncă, atât în ţară cât şi în străinătate. 

Răzvan Iancu

Ofertă generoasă de joburi

.com

O a m e n i i  d e
valoare ai Braşo-
vului au fost re-
compensaţi de
Municipalitate.
Este vorba des-
pre comandorul
de aviaţie Paul
Verdeş, dar şi de
arhitectul Ale-
xandru Filipes-
cu. Cei doi au primit titlurile de
cetăţeni de onoare. Totul s-a în-
tâmplat în plenul Consiliului Lo-
cal, acolo unde a fost felicitată
şi echipa de hochei Corona Wol-
ves, campioană naţională. 

Alexandru Filipescu are 90 de
ani, iar timp de 30 a lucrat în
proiectarea domeniului urban şi
stradal al municipiului. 

Comandorul de aviaţie Paul
Verdeş are 95 de ani şi a activat
în acest domeniu mai bine de 30
de ani. 

Nici echipa de hochei Corona
Wolves nu a fost uitată. Campio-
nii României au fost felicitaţi de
consilierii locali. În următoarea
şedinţă, sportivii vor fi recom-
pensaţi financiar.  @@@ M.S.

Cristianul se modernizează
odată cu venirea primăverii!
Un utilaj multifuncţional de
curăţenie şi deszăpezire este
pregătit să acţioneze pe toate
străzile din comună. 

Curăţenia de primăvară
este în plină desfăşurare la
Cristian! Zeci de muncitori
lucrează de zor pentru ca ora-
şul să arate cât mai bine. În
ajutor a venit acum şi un utilaj

de ultimă generaţie. „Această
investiţie ne va ajuta la toa-
letarea copacilor, la desză-
pezire, în general pentru
acţiuni de igienizare. A cos-
tat 990.000 de lei. Este do-
tată cu un tanc pentru stropit
străzi, o lamă multi-articu-
lată pentru deszăpeziri, dar
şi cu un braţ special pentru
tunderea gazonului”, a de-
clarat Narcis Ţintea (foto),

viceprimarul din
Cris tian. 

Municipalita-
tea are planuri
mari pentru mo-
dernizarea co-
munei şi în 2017.
Investiţ iile în
 infrastructură sunt prioritare.
Se vor asfalta drumuri şi se
va construi o grădiniţă. Cris -
tianul este una dintre comu-

nele din România cu cea mai
mică rată a şomajului, sub
3%. Aici există doar şapte
asistaţi social.               M.S.

Moment festiv în Consiliul Local Braşov

Luna curăţeniei, la Cristian

Cei mai buni jandarmi la... înot

Alegerile pentru conduce-
rea Partidului Naţional Libe-
ral au intrat în linie dreaptă.
Candidaţii de la centru şi-au
început campania în teritoriu. 

La Braşov, a fost prezent
actualul vicepreşedinte al
partidului, Ludovic Orban,
care şi-a exprimat intenţia de
a candida la şefia formaţiunii
politice. Singurul contra -
candidat al lui Orban este în
acest moment Cătălin Pre-

doiu. Alegerile pentru pre-
şedinţia centrală a partidului
vor avea loc pe 17 iunie. Pe
data de 5 aprilie, vor avea
loc alegerile pentru şefia Or-
ganizaţiei Municipale, iar pe
27 aprilie se va afla numele
preşedintelui Organizaţiei Ju-
deţene. 

„Doresc să-i consult pe ab-
solut toţi membrii partidului,
din toată ţara. Să port dis-
cuţii individuale cu primarii

noştri, consilierii judeţeni,
locali, preşedinţii de Consilii
Judeţene. Din păcate, în ul-
tima vreme vocea lor nu prea

s-a făcut auzită, iar acest lu-
cru trebuie să se schimbe”,
a declarat Ludovic Orban. 

Marian Stoica

Liderii PNL, la Braşov
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O instanţă a Curţii de Apel din
Braşov a amânat, pentru 19 aprilie,
pronunţarea în dosarul în care edilul
este acuzat de abuz în serviciu.
După scandalul declanşat de decizia
Curţii Constituţionale de anul trecut,
în urma căreia, nefiind modificată
legea la timp, abuzul în serviciu nu
mai este incriminat, magistraţii
unor Curţi de Apel au pronunţat
achitări, deşi în prima instanţă, in-
culpaţii fuseseră condamnaţi.

Împotriva sentinţei Judecătoriei
Braşov, prin care Cocoş este condam-
nat la un an de închisoare cu suspen-
dare sub acuzaţia de abuz în serviciu
contra intereselor persoanelor, atât
el, cât şi ceilalţi 12 inculpaţi din dosar,
condamnaţi la pedepse cu închisoarea
cuprinse între şapte luni şi un an,
toate cu suspendare, au declarat ape-
luri. Potrivit acuzării, Liviu Cocoş, îm-
preună cu alţi inculpaţi, ar fi favorizat
mai multe persoane care nu îndepli-
neau condiţiile legale pentru repar-
tizarea unor apartamente construite
din fondurile Agenţiei Naţionale pen-
tru Locuinţe, ignorând o decizie a Tri-
bunalului Braşov. Instanţa de fond a
pronunţat sentinţa pe 27 aprilie anul
trecut, iar pe 19 aprilie 2017 se va
pronunţa hotărârea definitivă, la Cur-
tea de Apel din Braşov. „(...)1. În te-
meiul art. 132 din Legea 78/2000
rap. la art. 246 VCp, cu aplicarea
art. 74 lit.a şi art. 76 lit.c Vcp, con-
damnă pe inculpatul C. L. la pe-
deapsa în cuantum de 1 (un) an
închisoare pentru comiterea in-
fracţiunii de abuz în serviciu contra
intereselor persoanelor. În baza
art. 71 alin. 1 Vcp raportat la art.
64 alin. 1 lit. a, teza a II-a, şi lit b

Vcp, interzice inculpatului, ca pe-
deapsă accesorie, exercitarea drep-
tului de a fi ales în autorităţile
publice sau în funcţiile elective
publice precum şi exercitarea drep-
tului de a ocupa o funcţie impli-
când exerciţiul autorităţii de stat.
În baza art. 81 VCp, suspendă con-
diţionat executarea pedepsei pe
o durată de 3 ani reprezentând
termen de încercare stabilit în con-
diţiile art. 82 Vcp. În temeiul art.
71 alin. 5 VCp, pe durata suspen-
dării condiţionate a executării pe-
depsei închisorii, se suspendă şi
executarea pedepsei accesorii. În
baza art. 359 alin. 2 VCpp, atrage
atenţia inculpatului asupra dis-
poziţiilor art. 83 Vcp a căror ne-
respectare determină revocarea
suspendării condiţionate a exe-
cutării pedepsei(...)”, se arată în
sentinţă – Judecătoria Braşov. 

Liviu Cocoş nu a putut fi contactat
pentru un punct de vedere. Liviu
Cocoş are de aşteptat, până pe
19 aprilie, decizia Curţii de Apel sub
aspectul săvârşirii infracţiunii de
abuz în serviciu. În dosare în care
era vizată aceeaşi infracţiune, Curţi
de Apel din ţară au dictat achitări,
deşi instanţele de fond pronunţaseră
condamnări. Doi inculpaţi condam-
naţi de Judecătoria Slatina, de exem-
plu, pentru abuz în serviciu, au fost
achitaţi de Curtea de Apel Craiova
pe motiv că fapta nu mai este pre-
văzută de legea penală, ca urmare
a deciziei Curţii Constituţionale din
vara anului trecut. 

Inculpaţii beneficiază de prezum-
ţia de nevinovăţie până la sentinţa
definitivă.       A.V.

Patru candidaţi din patru au
trecut proba selecţiei dosarelor şi
se pregătesc pentru testul pro-
priu-zis. Vor fotoliul de director:
Lavinia Buvnariu, cea care deţine,
în prezent, funcţia, Cătălin Şeitan,
preşedintele Casei Judeţene de
Asigurări de Sănătate, Gabriela
Curta, expert contabil, şi Mihaela
Brănescu, inginer în domeniul teh-

nologiei şi controlului produselor
alimentare. 

Concursul pentru ocuparea pos-
tului de director executiv al Direc-
ţiei de Sănătate Publică din Braşov
va avea loc pe 5 aprilie. Examenul
pentru funcţia de director adjunct
al instituţiei este programat o zi
mai târziu. Până acum, nu s-a îns -
cris niciun candidat.    A.V.

Primăria Municipiului Săcele
 invită toţi cetăţenii să participe în
perioada 3 – 8 aprilie la o Săptă-
mână dedicată curăţeniei de pri-
măvară a oraşului. 

La Săcele, timp de o săptămână,
se va desfăşura o campanie de cu-
răţenie de primăvară. Odată cu în-
călzirea vremii, municipalitatea a
început deja o acţiune de salubri-
zare a domeniului public şi privat.
Primăria a început să desfăşoare
lucrări de curăţenie a străzilor şi
bulevardelor din oraş, toaletări ale
copacilor, lucrări de întreţinere ale
parcurilor şi spaţiilor verzi etc. În
săptămâna 3 – 8 aprilie, la această
campanie sunt invitaţi să participe

însă toţi membrii comunităţii
 săcelene. Cetăţenii sunt la rândul
lor rugaţi să realizeze şi ei lucrări
de întreţinere a spaţiului verde şi
de curăţenie a trotuarelor din faţa
propriei locuinţe, iar locatarii car-
tierelor a grădinilor din faţa blo-
cului .  „Încă din momentul
investirii mele am insistat pe
faptul că oraşul se va schimba
şi că va exista o perioadă în care
în Săcele se vor face multe lu-
crări. Acest fapt deja se întâmplă
şi, cu toate inconvenientele care
decurg de aici, trebuie să mer-
gem mai departe pentru a
schimba în bine oraşul nostru.
Curăţenia de primăvară este un

lucru firesc care se întâmplă în
casele fiecăruia dintre noi. Acest
lucru vă propun să îl facem şi
cu «casa noastră» mai mare şi
anume cu oraşul nostru”, a de-
clarat primarul Virgil Popa (foto). 

De asemenea, în săptămâna
3 – 8 aprilie firma care este res-
ponsabilă de curăţenia oraşului,
SC Cibin SRL, va pune la dispoziţia
cetăţenilor saci şi utilaje care vor
colecta gunoiul.     B.T.

Artă urbană sau simple de -
se ne? Ne fac de ruşine, sau
aduc culoare în arhitectura
Braşovului? Sunt cu miile, pe
toate clădirile din oraş însă
de multe ori trecem pe lângă
ele fără să le băgăm în seamă.
Cele mai multe stârnesc re-
volta braşovenilor. Este vorba
despre desenele de tip graffiti. 

Acest fenomen pare să fi
scăpat de sub control în ulti-
mii ani. La fiecare colţ, pe
fiecare stradă, găsim câte un
astfel de mesaj. Chiar şi clă-
dirile în care îşi desfăşoară
activitatea cele mai impor-

tante instituţii din Braşov au...
prea multă culoare. Este vor-
ba despre Prefectura Braşov. 

Două amenzi anul acesta
„Imaginea Braşovului

este serios afectată de aceste
de se ne. Fie că vorbim de tu-
rişti sau de simpli trecători,
nimeni nu ar trebui să vadă
astfel de mesaje, unele chiar
xenofobe”, a declarat sub-
prefectul Braşovului, Ciprian
Băncilă. 

Poliţia Locală a dat anul
acesta primele amenzi. Sanc-
ţiunea poate ajunge până la

500 de lei.
„În primul
trimestru al
anului trecut
am dat peste
zece  sanc-
ţiuni pentru
cei care au
fost surprinşi
în  t imp ce
desenau zidurile clădirilor.
Acum, însă, în primele trei
luni, avem doar două astfel
de sancţiuni pentru cei care
au fost găsiţi în stare de con-
travenţie. Este un semnal că
oamenii au înţeles că nu au

voie să facă acest lucru”, a
declarat şeful Poliţiei Locale
Braşov, Nicolae Aldea. 

După Ziduri este singura
zonă din Braşov special ame-
najată pentru arta urbană. 

Marian Stoica

Cu sufletul la gură! 
Aşa îşi va petrece Paştele
primarul din Predeal,
Liviu Cocoş, judecat
pentru fapte de corupţie. 

„Arta” care urâţeşte oraşul

Luptă acerbă pentru 
şefia DSP Braşov

Societatea Tetkron are buget
de venituri şi cheltuieli. Astfel,
se va putea susţine financiar, fără
emoţii, activitatea sistemului pu-
blic de termoficare. 

În şedinţă extraordinară, con-
silierii locali au aprobat sumele
repartizate către Tetkron, socie-
tate aflată în subordinea Consi-
liului Local. Potrivit proiectului
aprobat de consilierii locali, în
2017, Tetkron va avea un buget
de cheltuieli identic cu veniturile,

adică 4,9 milioane lei. În ultimii
doi ani, societatea a avut pierderi
de peste 26 milioane lei. 

Comparativ cu anii trecuţi,
acum, odată cu înfiinţarea Ser-
viciului Local de Termoficare, ac-
tivitatea Tetkron a fost restrânsă.
Societatea se mai ocupă de partea
de mentenanţă pentru reţelele
de termoficare şi centralele aflate
în subordinea noului serviciu de
termoficare. 

Marian Stoica

Bugetul Tetkron, aprobat

De acum, orice fel de incident din Braşov
poate fi sesizat autorităţilor mult mai uşor.
Găsiţi un canal neacoperit, o stradă neasfaltată,
un funcţionar care nu-şi face treaba? Pe toate
le puteţi anunţa prin intermediul aplicaţiei
MY BRAŞOV CITY. Aceasta poate fi descărcată
pe tabletă şi telefonul mobil. Practic, cu ajutorul
telefonului mobil, braşovenii îşi pot face pro-
gramare dacă vor să îşi schimbe cartea de
identitate. Cel mai important, în doar câteva
secunde, putem raporta Primăriei orice ne-
regulă pe care o descoperim, chiar în timp ce
ne plimbăm pe stradă. Prin intermediul acestei
aplicaţii, aflaţi totul despre evenimentele or-
ganizate de Primăria Braşov. În următoarele
luni, experţii din Primărie spun că vor adăuga
aplicaţiei hărţi detaliate cu străzile din oraş,
dar şi informaţii despre parcările din municipiu. 

Marian Stoica

Braşovul are
aplicaţie pe mobil

Săptămâna Curăţeniei de primăvară la
Săcele, între 3 şi 8 aprilie

Casele inteligente, apre-
ciate şi de braşoveni. O
simplă atingere de buton
permite controlul utilită-
ţilor dintr-o locuinţă. Re-
zultatul? Facturi mai mici
la energie electrică. Un
dezvoltator imobiliar a
implementat tehnologia
de ultimă oră şi la Braşov.
Ideea a prins foarte bine
şi, chiar dacă nu sunt gata,
majoritatea locuinţelor au
fost vândute.

Conceptul de Smart Home,
precum şi finisajele interioare
de lux: tavane extensibile, ilu-
minate cu LED, tapete cons -
tructive decorate cu vopsea
lavabilă, pereţii din baie pla-
caţi cu ceramică şi cu oglindă,
uşile de interior impresio -
nante, cu înălţimi de 2,4 m,
asortate ca finisaj parchetului,
definesc viitorul. Totuşi, toate
aceste aspecte se regăsesc
acum şi la Braşov. În ţările
din Vest, aceasta tehnologie
este folosită de foarte mulţi
ani. „Am aplicat în aceste
apartamente o tehnologie
nouă. Le oferim clienţilor
noştri o experienţă unică şi

condiţii excelente de viaţă.
Putem construi aceste apar-
tamente mult mai repede, le
putem oferi clienţilor mai
multe facilităţi decât orice
alt dezvoltator. Oferim fe-
restre de ultimă generaţie,
aerul condiţionat inclus în
preţ sau sisteme de smart
home”, a explicat pentru Bra-
şovTV.com Klaus Schloegl,
dezvoltator imobiliar 

Control printr-o simplă
atingere de buton

În locuinţele inteligente,
absolut totul poate fi contro-

lat printr-o simplă atingere
de buton. De la climatizare
până la iluminatul locuinţei,
totul este programabil. Prin-
tre inovaţiile aduse la Braşov
se regăsesc şi pereţii locuin-
ţei ,  ca re  sunt  rea l iza ţ i
dintr-un material special,
care poate fi personalizat.
La fel se întâmplă şi cu ta-
vanul apartamentelor, care
este unul flexibil şi care poa-
te fi modelat după cerinţe.
„Este un tavan extensibil,
iluminat cu led, care poate
fi personalizat ori de câte
ori doreşte clientul. Poate

fi printat, poate fi vopsit,
opţiunile sunt nelimitate, că
vrei să vezi oceanul sau să-
ţi vezi familia, nu contează,
opţiuni sunt foarte multe”,
ne-a spus Monika Lorincz,
Consultant PR. 

Construcţia locuinţelor in-
teligente a început deja. Chiar
dacă proiectul este abia la
 început, o mare parte din lo-
cuinţe au fost deja vândute.
Preţurile pentru un astfel de
apartament cu sistem smart
home este cuprins între
29.000 euro şi 80.000 euro. 

Răzvan Iancu

Casele viitorului, şi la Braşov
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Televiziunea şi-a deschis por-
ţile pentru câteva zeci de copii
de la Colegiul  Grigore Moisil.
Braşov TV a devenit teritoriul
copiilor care visează la o carieră
în televiziune. Micuţii curajoşi
au prezentat ştiri şi au realizat
emisiuni. 

Copiii au pătruns în culisele
Braşov TV! Au vizitat, studioul,
regia de emisie, redacţia şi au
cunoscut jurnaliştii, pentru care
au avut mai multe întrebări.
Elevii au devenit pe rând mo-
deratori şi prezentatori de ştiri.
Chiar dacă emoţiile i-au copleşit

la început, elevii şi-au luat ini-
ma în dinţi şi au încercat să de-
monstreze că îş i  doresc cu
adevărat o carieră în tele -
viziune. Majoritatea ne-au măr-
turisit că au rămas fascinaţi de
lumea din spatele camerelor
de filmat şi spun DA unui viitor
în televiziune. Şi cadrele didac-
tice au fost încântate de ale-
gerea făcută pentru Săptămâna
Altfel. 

Programul Şcoala Altfel se
desfăşoară în  fiecare unitate
de învăţământ şi se axează pe
activităţi extra şcolare. D.D.

Şcoala altfel, la Braşov TV!

Braşovul are cu ce să se mândrească!
Elevii Colegiului Andrei Şaguna au câş-
tigat premiul întâi la un concurs in-
ternaţional organizat de NASA. Şi asta
nu e tot,  elevii au fost invitaţi să par -
ticipe şi la o Conferinţă Internaţională
de Dezvoltare Spaţială care va avea loc
în Saint Louis, Statele Unite ale Americii. 

Concursul organizat de NASA este
destinat tuturor elevilor de până la
clasa a XII-a. Sub denumirea NewT,
echipa de elevi din Braşov, coordonaţi
de profesorul Carmen Tănăsescu, au
câştigat locul întâi la categoria clasa a

VII-a. În acest an au fost înscrise în
competiţie 1.500 de proiecte, de la
aproximativ 6.000 de elevi din întreaga
lume. 

Conducerea liceului, dar şi coordona-
torii acestui proiect, se mândresc cu
aceasta reuşită şi îi sprijină pe elevi să
meargă mai departe. Elevii sunt şi ei în-
cântaţi de premiul obţinut, promit să
nu dezamăgească şi să revină de fiecare
dată cu premii la fel de importante. Nu
este pentru prima dată când elevii bra-
şoveni sunt premiaţi de NASA. 

Denisa Dumitru

E principala zonă de atracţie din
Braşov! A fost şi rămâne locul perfect
pentru depănarea amintirilor, plim-
bări în aer liber, dar şi pentru a uita
de griji. Vorbim despre Strada Re-
publicii care, astăzi, este cea mai
dezvoltată arteră din punct de vedere
comercial din România. A primit acest
titlu de curând, în urma unui studiu
realizat de mai mulţi specialişti. 

Chiar şi în trecut, pe Strada Re-
publicii se aflau cele mai importante
puncte de interes comercial din Bra-
şov. Această zonă era preferată şi de
turiştii care găseau cele mai frumoase
hoteluri, restaurante, dar şi cele mai
importante magazine. În 2017, Bra-
şovul continuă să urce încă pe scara
comercială, iar Strada Republicii este
unul dintre cel mai bune exemple.

În urma studiului realizat de repre-
zentanţii unei companii de consul-
tanţă imobiliară, zona a primit titlul
de: „cea mai bine dezvoltată arteră
din punct de vedere comercial, la nivel
naţional”. Braşovenii se mândresc
astăzi cu acest palmares şi sunt în-
cântaţi că oraşul evoluează. „Noi
suntem din Statele Unite şi acolo
chiar putem spune ca totul este

comercial. Aici apreciez faptul că
totuşi s-a păstrat istoria şi, chiar
dacă există şi o parte comercială,
asta nu face decât ca totul să ră-
mână unic”, ne-a declarat un cuplu
de turişti americani. 

Comercianţii braşoveni confirmă
acest studiu şi spun că sunt mulţumiţi
de tot ceea ce ţine de spaţiul comercial. 

Denisa Dumitru

Republicii, o stradă... jos pălăria

Reprezentanţii IAR Braşov şi cei
ai Airbus Helicopters au discutat la
Ministerul Economiei principiile
unui acord general de cooperare
pentru realizarea elicopterului de
tip H215M la Ghimbav. La discuţii
au participat ministrul Economiei,
Mihai Tudose, ambasadorului Fran-
ţei la Bucureşti, François Saint-Paul,
şi însărcinatul cu afaceri al amba-
sadei Germaniei la Bucureşti, Achim
Tröster. 

Potrivit unui comunicat al Minis-
terului Economiei, reprezentanţii com-
paniilor consideră că acest potenţial
proiect comun, de o importanţă stra-
tegică şi comercială deosebită, dez-
voltă colaborarea foarte bună, de
aproape 50 de ani, dintre Airbus He-
licopters şi IAR SA. Airbus  Helicopters
a fost reprezentat de prim -vice pre -
şe din tele pentru Europa, Olivier
 Michalon, iar IAR Ghimbav de direc-
torul general, Neculai Banea. A.V.

IAR Braşov şi Airbus Helicopters,
discuţii pentru realizarea elicopterului
de tip H215M la Ghimbav

Pasajul de la Fartec, în stand by.
Modernizarea podului a fost oprită.
Cons tructorul a descoperit că pasajul
care duce spre Sighişoara este mult
mai avariat decât se credea iniţial. 

Acum este nevoie de un nou
proiect tehnic, iar lucrările s-ar pu-
tea relua în vară. Problemele teh-
nice sunt mult mai serioase decât
se credea iniţial şi nu au fost des-
coperite în timpul expertizei. În

aceste condiţii, finalizarea lucrărilor
ar putea fi amânată cu câteva luni.
În primul rând, structura de rezis-
tenţă a podului este serios avariată.
Braşovenii spun că zona este intens
circulată şi că finalizarea investiţiei
ar fluidiza traficul. 

Vechiul pasaj de la Fartec a fost
construit în anul 1971. Valoarea
lucrărilor de reabilitare depăşeşte
opt milioane de lei.   M.S.

Lucrări „îngheţate” la pasajul Fartec

Poliţiştii braşoveni au prins în
flagrant un tânăr din Braşov, în timp
ce primea 9.150 lei de la o persoană
păcălită prin metoda „Accidentul”.
Victima a fost sunată şi i s-a spus
că o rudă a avut un accident rutier
şi are nevoie de bani, urgent. În
cazul unei alte persoane păgubite,
aceasta a plătit 1.100 euro şi 2.800
lei. Poliţiştii l-au prins în flagrant
pe cel care ridica sumele de bani de
la păgubiţi, iar acum, ancheta este
în plină desfăşurare pentru identi-
ficarea tuturor membrilor reţelei. 

Arestat preventiv
Băiatul de 16 ani din Braşov,

prins în flagrant în timp ce primea
peste nouă mii de lei în mod ilegal,
a fost arestat. Judecătorul de drep-
turi şi libertăţi a emis mandat pentru
30 de zile, dar hotărârea a fost con-
testată. Adolescentul a fost încă-
tuşat pentru înşelăciune prin
metoda „Accidentul”. El era cel care
ridica sumele de bani de la victimele
păcălite. Poliţiştii şi procurorii îi
caută acum, pe capii grupării. 

Amelia Vulcu

Metoda „Accidentul”, flagrant în Braşov 

Elevi braşoveni de la 
Şaguna, premiaţi de NASA

Pentru prima dată, auto-
rităţile vor să organizeze
mai multe evenimente
culturale care să promo-
veze valorile, principiile
şi tradiţiile religioase şi
culturale ale tuturor
confesiunilor din
Braşov. Acestea vor
fi reunite într-un
festival care se
v a  d e s f ă ş u r a
pe parcursul a
două săptămâni. 

Slujbe ecumenice,
concerte de orgă, pro-
iecţii de filme docu-
mentare, vernisaje,
expoziţii de icoane, ate-
liere de încondeiat ouă sau
de ceramică şi spectacole
ale Filarmonicii – sunt doar
câteva din momentele speciale
pregătite pentru braşoveni cu
ocazia Festivalului Gloria Do-
mini – Braşovul Pascal. Eve-
n imentu l ,  ca re  es t e
organizat de către Agenţia
Metropolitană Braşov în
parteneriat cu Primăria Bra-
şov şi Centrul Român de Mu-
zică, a început duminică şi se
va încheia pe 14 aprilie.
„Cred că prin a traduce
credinţa culturii şi cultura

credinţei, putem să definim
acest festival, care are loc
în această perioadă de post
al Paştelui. Bineînţeles, eve-
nimentul acoperă întreg

spectrul

confesional din
B r a ş o v .  A n u l
acesta, chiar s-a
nimerit să avem
Paştele împreună,
toate confesiunile

care sărbăto-
rim Paştele,
chiar şi evreii

c a r e  a u
Pesah-ul
în aceas-
tă perioa-
d ă ” ,  a

declarat Dra-
goş David, di-

rector executiv
AMB Braşov. 

Evenimen-
tele culturale se

vor desfăşura în
mai multe locaţii
din Braşov. Printre
acestea se numără
Casa Armatei, Ca-
tedrala Catolică de pe strada
Mureşenilor sau  Cinemateca

Patria. „Ca şi reprezentant
al Centrului Român de

Muzică, am încercat să le
oferim braşovenilor specta-
cole de excepţie susţinute de
corul Madrigal, Corul Astra,
cel al liceului de muzică. Să
aducem nume de prim rang
în muzica românească, aici

incluzându-l şi pe preotul
Cristian Pomohaci”, ne-a
spus Aurelian Danu, repre-
zentant al Centrului Român
de Muzică. 

Festivalul este la prima edi-
ţie, dar organizatorii îşi pro-
pun ca acesta să devină o
tradiţie şi un eveniment de
referinţă pentru Braşov. 

Răzvan Iancu

PREMIERĂ: Gloria Domini –
Braşovul Pascal, un festival
original al Braşovului

Evenimente majore 
în cadrul Festivalului

Vineri, 7 aprilie, ora 19:00
FILARMONICA BRAȘOV, Sala Patria
(intrare liberă, în limita locurilor disponibile)
CONCERT SIMFONIC „ADAGIO”

Sâmbătă, 8 aprilie, ora 18:30
CENTRUL CULTURAL REDUTA
CONCERT CORAL
Concert de pricesne
Corul Concentus al Centrului Cultural Reduta
Părintele Pomohaci

Duminică, 9 aprilie, ora 12:30
FILARMONICA BRAŞOV, Sala Patria 
(intrare libera)
CONCERT GOSPEL – SPIRITUALS

Marţi, 11 aprilie, ora 20:00
CATEDRALA ROMANO-CATOLICĂ „SF. PETRU ŞI
PAUL” BRAŞOV, Str. Mureșenilor
(intrare liberă)
SPECTACOL MADRIGAL



GARSONIERE
⚫ Cesionez drepturile de vân-
zare asupra unei garsoniere
Tractorul – Coresi, construcţie
nouă, cu toate dotările moder-
ne. Telefon: 0758.843.373
⚫ Vând garsonieră confort 1,
Astra Bd. Saturn zona Micşu-
nica, recent amenajată, dotată
cu centrală termică proprie, gre-
sie, faianţă, parchet, termopan,
semidecomandată, parter. Preţ
29.500 euro. Tel: 0747.771.523

APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând apartament 2 camere,
confort 1, zona Tractorul, str.
Octavian Goga, nr. 26, etaj 2,
scara este pe mijlocul blocu-
lui. Vă aşteptăm la telefon:
0757.061.154, 0770.728.812
⚫ 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 lângă str. Toamnei.

Apartamentul se află la etajul
2/2, dispune de centrală termică
proprie, gresie, faianţă, parchet

şi termopan, este semidecoman-
dat, luminos şi însorit, momentan
este liber spre vânzare. Preţul
este de 44.500 euro negociabil.
Telefon: 0787.719.344
⚫ Vând apartament Centrul Ci-
vic în spate la Sala Patria compus
din dormitor, living comun cu

bucătăria, baie, hol recent ame-
najat, instalaţii electrice şi sani-
tare noi, termopan integral,
gresie, faianţă, parchet, dispune
de pivniţă, cotă parte din pod,
curte mare spaţioasă, vecini li-
niştiţi, preţ 51.000 euro. Telefon:
0787.719.344
⚫ Vând apartament de 2 camere,
constructie 1985, Astra aproape
de Micşunica, Str. Galaxiei, con-
fort 1, decomandat, etaj 2/4 situat
pe mijlocul blocului. Apartamen-

tul dispune de boxă de beci, cen-
trală termică proprie, geamuri
termopan, gresie, faianţă, par-
chet, dublă izolaţie a pereţilor,
dispune şi de boxă la subsol şi se
vinde parţial mobilat. Preţul cerut
este 48.000 euro negociabil.
 Telefon: 0731.833.260
⚫ Vând apartament cu 2 camere
Bd. Gării vis a vis de Sala Spor-
turilor confort 1, semidecoman-
dat, în suprafaţă de 48 mp, situat
la parter/4, însorit toată ziua, bu-
cătărie mare, balcon de cca 3 mp
construit cu autorizaţie, îmbună-
tăţiri: centrală termică care este
nouă în garanţie,gresie, faianţă,
parchet, preţ 44.500 euro nego-
ciabil. Se acceptă „Prima Casă”.
Telefon: 0747.771.523
⚫ Vând apartament în casă zona
Blumăna, str. Avram Iancu lângă
noul Kaufland foarte spaţios 58
mp, situat la etajul 1/1 cu pod
deasupra, dotat cu centrală ter-
mică proprie, gresie, faianţă, par-
chet clasic, termopan la toate
geamurile, balcon deschis tip te-
rasă, curte comună cu încă 5 fa-
milii, acces auto în curte, preţ
47.000 euro negociabil. Telefon:
0787.719.344 

CASE
⚫ 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 69.900 euro nego-
ciabil. Telefon: 0731.833.260

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
⚫ 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.
Telefon: 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

➭ 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:
A Str. Gării, nr. 32

intersecţia cu
Hărmanului

A Str. Dacia, nr. 69
A Str. Privighetorii

A Str. Gospodarilor
A Str. Barbu

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

Sediul BraşovTV:
A Bd. Mihail

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

Locaţii de preluare a taloanelor de mică publicitate

✄

BRIDGE GUARD
GROUP

Relaţii la telefon: 0268.328.662

AGENŢI SECURITATE

Organizează cursuri pentru
următoarea calificare:

telefon: 0755.766.707
laxericonsulting@yahoo.com

Vrei să îţi renovezi casa?
Noi te putem ajuta

Contactează-ne şi 
venim în ajutorul tău. 
Executăm lucrări de interior
de cea mai bună calitate. 
Cartea noastra de 
vizită este calitatea
manoperei pe care 
o oferim!

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
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Editat de SC Braşovul Tău SRL
telefon: 0368.005.829



⚫ SC Rosenau SRL – service auto
cu sediul în Râşnov – caută pentru
angajare mecanic auto. Se ofera
salariu atractiv şi condiţii de mun-
că decente.  Telefon: 0730.333.377

⚫ Caut meseriaş construcţii: zu-
grav, montator faianţă, gresie,
parchet, instalator sanitare. Ofer
plata la zi sau oră. Telefon:
0735.768.064

⚫ 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 ieftin: fotoliu rulant plia-
bil pentru handicapaţi, pernă
electrică telecomandă pentru ma-
sat spate, aparat purificare/mi-
neralizare apă 8 litri, aparat
electric de gătit sub presiune.
 Telefon: 0368.803.632

⚫ 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 „TopMatic”
GRATIS. Comercializăm maşini
de spălat, combine frigorifice, us-
cătoare rufe, frigidere second
hand import Germania. Ne găsiţi
pe str. Aurel Vlaicu nr. 4, Bra-
şov (intersectia cu Griviţei, lângă
Synevo). VĂ  AŞTEPTĂM  cu
o diversitate mare de produse!!!

⚫ S. F.D.E.E. Electrica Distributie
Transilvania Sud S.A. prin S.C. RU-
XEL S.R.L., titular al proiectului
„Reconductorare  Linie Electrică Ae-
riane joasă tensiune şi modernizare
branşamente localitatea Ioneşti, ju-
deţul Braşov”, anunţă publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de continuare a proce-
durii privind emiterea aprobării
de dezvoltare a proiectului, de către
APM Brasov, în cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asupra me-
diului şi de evaluare adecvată, pentru
proiectul „Reconductorare Linie
Electrica Aeriane joasă tensiune şi
modernizare branşamente localitatea
Ioneşti, judeţul Brasov”, propus a fi
amplasat în localitatea Ioneşti, co-
muna Caţa, judeţul Braşov.

Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot
fi consultate la sediul APM, din Bra-
şov, str. Politehnicii nr.3, în zilele
de luni-joi, între orele 8.00-16.30
şi vineri, între orele 8.00-14.00, pre-
cum şi la următoarea adresă de in-
ternet: http://apmbv.ro.

Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de
5 de zile de la data publicării pre-
zentului anunţ.

⚫ S.C. ELNITA S.R.L. declar
pierdut certificat constatator nr.
41239/19.08.2004. Se declară nul. 
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Angajări

Servicii

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:

Electrocasnice

Auto

Mediu

Diverse

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

Angajez vânzătoare ma-
gazin florărie şi magazin
servicii funerare. Relaţii
la telefon: 0720.011.959

BRIDGE GUARD GROUP

Relaţii suplimentare se pot
obţine la: 0268.328.662

M AGENŢI DE PAZĂ 
M AGENŢI DE INTERVENŢIE

în condiţiile legii 333/2003
M ELECTRICIENI

Angajează:

Strada Gloriei 11, Tractorul
www.opticshine.ro

BRAŞOV TV angajează in-
terpret limbaj mimico-ges-
tual. CV-urile pot fi trimise
pe adresa de e-mail: 
officebrasovtv@gmail.com

Pierderi

Vrei să faci parte
dintr-un spectacol
folcloric de excepţie?
Asociaţia Pe Uliţa Satului,
organizează preselecţie pentru
evenimentul
unic care va fi
realizat cu
ocazia
Sfintei
Sărbători 
a Paştelui. 

Sună acum la 0768.186.599 !

Înscrierile 
se fac 
până la data de
05 aprilie 2017

PROMOŢIE
la lentilele
fotocromatice
cu antireflex!



puncte .  În  urma
acestei victorii, bra-
şovencele au obţinut
biletele pentru semi-
finalele competiţiei,
acolo unde vor da
piept cu campioana
en-titre Sepsi Sfântu
Gheorghe. 

Calificarea în fi-
nala campionatului
se joacă după siste-
mul cel mai bun din
trei partide, urmând
ca două dintre ele să
se  desfăşoare  l a
Sfântu Gheorghe. 
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Echipajul Simone Tem-
pestini / Marc Banca, la
bordul unui Citroën DS3
R5, a câştigat Raliul Bra-
şovului. Campionul naţio-
n a l  e n - t i t r e ,  S i m o n e
Tempestini, a reuşit să se
impună în patru dintre
cele şapte probe speciale
ale Raliului şi, cu un avans
de peste 30 de secunde
faţă de ocupanţii locul
 secund, a câştigat prima
cursă a sezonului 2017. 

„Suntem fericiţi că am
ajuns cu bine la final, că
ne-am acomodat cu maşina
şi că am reuşit să ne impu-
nem la Braşov, un raliu
care ne place foarte mult.
A fost foarte multă lume
pe probele speciale şi cred
că am reuşit să le oferim
un spectacol extrem de fru-
mos. Acum mergem în Cor-
sica şi sperăm să facem un
rezultat bun şi acolo”, a
declarat la finalul raliului,
campionul en-titre, Simone
Tempestini.

Bătălie pentru locul doi
Bătălia pentru poziţia se -

cundă în ierarhia generală şi
în cea a clasei 2 a fost una
foarte interesantă. Înainte de
Power Stage, echipajul Bogdan
Marişca / Carmen Poenaru
(Ford Fiesta R5) avea de re-
cuperat 3,6 secunde faţă de
perechea Dan Gîrtofan / Tudor
Mârza (Skoda Fabia R5), după
ce au fost penalizaţi cu 10 se-
cunde pentru start anticipat pe
PS4. Marişca a obţinut cel mai
bun timp pe coborârea din
 Poiana Braşov, dar Giri a venit
la 2,8 secunde în spatele pilo-
tului de la NRA şi, pentru doar
8 zecimi de secundă, era în
continuare pe poziţia secundă.
După judecarea penalizării de
10 secunde primite de Bogdan
Marişca, pilotul Napoca Rally
Academy a avut câştig de cau-
ză. Astfel, el a urcat pe poziţia
secundă a ierarhiei generale,
iar Giri a terminat al treilea.
„Am făcut o contestaţie la pe-
nalizarea de pe PS4. Au fost
mai multe probleme la acel
start şi mă bucur că totul a

ieşit bine. Îi felicit pe Simone
şi pe Giri pentru cursa făcută.
Mă bucur foarte tare că am
reuşit să câştig Poiana la vale,
o probă care, pentru mine,
are o însemnătate aparte”, a
declarat la finalul competiţiei
Bogdan Marişca. „A fost un
raliu scurt şi intens. Suntem
fericiţi de rezultat. Am avut
o ieşire la «iarbă», dar suntem
bucuroşi că am ajuns la final
cu maşina intactă. A fost o
luptă interesantă, vremea a
ţinut cu noi şi am văzut foarte
mulţi oameni pe marginea
probelor speciale”, a declarat
braşoveanul Dan Gîrtofan.

„Vallino” a câştigat clasa trei
Prima poziţie la clasa trei a

fost ocupată de perechea Va-
lentin Porcişteanu / Dan Dobre
(Mitsubishi Lancer Evo IX).
Cei doi au ocupat locul patru
în clasamentul general. „Mă
bucur că am reuşit să câşti-
găm clasa trei. Acesta a fost
obiectivul nostru. Ne-am in-
trat rapid în ritm, Dan Dobre
a dictat foarte bine, maşina

a răspuns perfect la comenzi
şi am reuşit să ne impunem.
Ne-am bătut pe alocuri cu cei
de la clasa 2, dar pentru noi
cel mai important este războ-
iul de la clasa 3”, a declarat
Valentin Porcişteanu.

Manu Mihalache a câştigat
argintul clasei trei

Poziţia a cincea în ierarhia
generală a revenit echipajului
Manuel Mihalache / Janos
Soos (Mitsubishi Lancer Evo
IX). „A fost un pic cam scurt,
dar a fost foarte mişto. Eu
am două probleme la acest
raliu şi nu scap de ele:

 Babarunca şi Poiana la vale.
Anul acesta, pe Babarunca
am făcut o pană care ne-a
încetinit destul de mult, iar
pe Power Stage am coborât
fără viteza a cincea. Cu toate
astea, sunt mulţumit de
 rezultat şi vreau să le mulţu-
mesc celor care au fost pre-
zenţi pe marginea probelor
speciale, navigatorului meu
şi partenerilor”, a spus la final
şi Manuel Mihalache. 

Favoriţii s-au impus
Câştigător la clasa 5 a fost

echipajul Adrian Răspopa /
Cosmin Diacu (Citroën DS3

R3T), iar la clasa 9 s-a impus
echipajul Napoca Rally Aca-
demy, Norbert Maior / Dorin
Pulpea (Dacia Sandero), cei
doi fiind câştigători şi ai cupei
monomarcă Dacia. Perechea
Csongor Szabo / Rareş Fetean
(Suzuki Swift Sport) a câşti-
gat cupa monomarcă Suzuki,
iar Romulus Preda şi Alina
Pop, pe un Mitsubishi Lancer
Evo 7, nu au avut nicio pro-
blemă în a se impune în cla-
samentul clasei 11.

Următoarea cursă din
Campionatul Naţional de ra-
liuri va avea loc la Cluj-Na-
poca.

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

Clubul Corona Braşov va avea o
nouă secţie. Mai marii de la Corona
au hotărât să înfinţeze o secţie de
baschet, în cadrul căreia va evolua
o echipă de baschet în fotoliu rulant. 

Baschetul practicat de persoa-
nele cu dizabilităţi are deja tradiţie
la Braşov, formaţia preluată acum

de clubul Corona fiind deja cam-
pioană naţională în anul 2015. 

Oficialii de sub Tâmpa vor face
toate demersurile ca baschetul în
fotoliu rulant să fie afiliat la Fede-
raţia Română de Baschet şi să se
organizeze chiar un campionat
 naţional. 

O nouă secţie la Corona

După un sezon în care a reuşit să
cucerească titlul de campion al Ro-
mâniei cu Corona Wolves Braşov şi
să se califice în play-off-ul Ligii Mol,
tehnicianul „lupilor”, Martin Lacroix,
a fost numit antrenor principal al

echipei naţioanale de hochei a Ro-
mâniei. Martin este încântat de
această nouă provocare şi speră să
reuşească să califice echipa naţională
a României în divizia superioară a
Campionatului Mondial. 

Lacroix e antrenorul României

Veşti bune pentru selecţionerul
echipei de hochei pe gheaţă a Ro-
mâniei, canadianul Martin Lacroix,
dar şi pentru Corona Wolves Braşov.
6 hocheişti au primit cetăţenia ro-
mână şi pot juca pentru naţionala
noastră. 

Trei dintre aceştia sunt de la Co-
rona Wolves Braşov, goalkeeperul
Patrik  Polc,  fundaşul  Yevhen
 Yemelianenko şi atacantul Deniys
Zabludovsky. Ceilalţi trei sunt

 Nyerges Lajos, Anton Butuchnov şi
Pavlo Borisenko.

6 pentru România

SCM Craiova a învins Corona Braşov,
în cadrul etapei a 23-a din Liga Na-
ţională de handbal feminin, scor 28-
22 (15-13). Fără să aibă o miză concretă
în clasament la acest joc, formaţia
braşoveană nu a evoluat rău în prima
repriză însă după pauză, în 10 minute,

oltencele au reuşit să se desprindă pe
tabelă, profitând de mai multe greşeli
individuale ale elevelor lui Dragoş Do-
brescu. Pentru Corona au marcat Chi-
per 6 goluri, Pricopi 5, Dincă, Ciuciulete,
Bondar, Cartaş şi Neagu câte două
goluri fiecare şi Creţu o reuşită. 

Corona a pierdut la Craiova

.com

Au pierdut două puncte mari
FC Braşov a pierdut două

puncte extrem de importante
în lupta pentru promovarea
pe prima scenă a fotbalului
românesc, după ce a remizat
la Baloteşti, scor 2-2 (0-1). 

Stegarii au început bine jo-
cul şi în minutul 21 au deschis
scorul, după execuţia de ex-
cepţie a lui Rareş Enceanu,
care a catapultat mingea în
vinclul porţii gazdelor cu un
şut de la 25 de metri. După
pauză, braşovenii au reuşit să-
şi mărească avantajul în mi-
nutul 51. Stan a executat bine

o lovitură liberă şi Vlad Mun-
teanu a înscris cu capul, după
o greşeală a celor de la Balo-
teşti. Era 2-0 pentru FC
 Braşov şi se părea că galben-
negrii vor bifa a treia victorie
consecutivă în 2017. 

Au urmat însă trei minute
de coşmar pentru trupa lui
Cornel Ţălnar şi gazdele au
restabilit egalitatea. În minutul
63, Andrei Răuţă a trimis din
şase metri pe sub Iacob şi a
redus din handicap, pentru ca
trei minute mai târziu, Lucian
Ion să egaleze cu un şut de la

m a r g i n e a  c a r e u l u i  d e
16 metri. S-a încheiat 2-2 şi
FC Braşov pierde două puncte
importante. 

„Au fost două reprize dia-
metral opuse ca aspect al jo-
cului. În prima, am dominat,
băieţii au controlat jocul şi
asta s-a văzut în rezultatul
de la pauză. La reluare, au
avut o relaxare de neînţeles,
s-au crezut deja învingători.
Baloteştiul ne-a egalat de la
2-0, ceea ce nu este permis
la fotbal. Gazdele au mai
avut şi alte ocazii, aşa că eu

consider că rezultatul a fost
echitabil. Este păcat de punc-
tele pierdute, dar nu trebuie
să ne demobilizăm. Luptăm
în continuare şi trebuie să
câştigăm la Târgovişte. O pu-
tem face, aşa cum am făcut-o
la UTA”, a declarat, la finalul
meciului, preşedintele galben-
negrilor, Vasile Dochiţa. 

FC Braşov a acumulat 49
de puncte în clasament şi în
runda următoare va sta. Ste-
garii vor juca în etapa a 29-a
în deplasare contra celor de
la Chindia Târgovişte. 

Echipajul câştigător, pe traseu (foto: rallyzoom.ro)

Simone Tempestini a câştigat
Raliul Braşovului

Patrik Polc

Biljana Pešović

Olimpia CSU Braşov a
obţinut calificarea în semi-
finalele Ligii Naţionale de
baschet feminin. Pešović şi
compania au câştigat jocul
din deplasare cu Phoenix
Galaţi şi, cu scorul general
de 2-0, au acces în penulti-
mul act al competiţiei. 

După ce a câştigat la li-
mită primul meci din play-
off, scor 74-72 contra
fetelor de la Phoenix Galaţi,
Olimpia CSU Braşov s-a
impus în jocul al doilea la

Galaţi cu scorul de 96-75
(33-20, 22-20, 21-16, 20-
19). Vedeta Biljana Pešović
a făcut un meci foarte bun
şi a reuşit un triple-double
împotriva formaţiei din Ga-
laţi. Ea a încheiat jocul cu
12 puncte înscrise, 11 re-
cuperări şi 10 pase decisive
şi a fost MVP-ul partidei. 

Pentru „olimpice” au mai
înscris Houser 25 de puncte,
Higgins 24, Webb 21, Dora
Ardelean 7, Maria Ferariu
4 şi Amira Al Ash Hab 3

Demonstraţie de forţă
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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

Primăria Braşov acordă o
atenţie specială culturii.
Comparativ cu anii prece-
denţi, în 2017, prin ghidul
de finanţare al municipali-
tăţii, se vor acorda mai mulţi
bani pentru organizarea
unor evenimente culturale. 

22 de proiecte au îndeplinit criteriile
pentru o cofinanţare de 1,3 milioane
de lei. Proiectele trebuiau să obţină
cel puţin 70 de puncte. Valoarea mi-
nimă a cofinanţării de la Primărie este
de 20.000 de lei, iar cea maximă de
100.000 de lei. În cea de-a doua se-
siune, până în vară, Primăria va orga-
niza o nouă etapă prin care va mai
acorda încă 700.000 de lei pentru co-
finanţarea proiectelor culturale. 
1. Asociaţia Culturală „Paul Constanti-
nescu 2009” Ploieşti – „Festivalul In-
ternaţional de Muzică de Cameră şi Arte
vibrate! festival”, Braşov, ediţia a III-a
– 78 puncte
2. Asociaţia Cultour – „Istoria la per-
soana întîi”, ediţia a II-a – 70 puncte
3. Asociaţia Kids Music Production, Râş-
nov – „Festivalul naţional de muzică
pop pentru copii şi adolescenţi JUNIOR
MUSIC FEST, ediţia III-a – Braşov”– 73
puncte
4. Asociaţia Amural – „Amural Festival
Vizual”– 92 puncte
5. Uniunea de Creaţie Interpretativă
a Muzicienilor din România – „Festi-
valul Promenadelor Braşovului”– 70
puncte
6. Asociaţia ARTBURG – „NOAPTEA
ALBĂ a GALERIILOR BRAŞOV”– ediţia
a II-a – 71 puncte

7. Fundaţia EUTERPE – Festivalul In-
ternaţional al muzicii de Cameră: „Ma-
rile Serate Muzicale”, Ediţia a VII-a –
76 puncte
8. Asociaţia Culturală Metropolis, Bu-
cureşti – „Caravana Metropolis – Ci-
nema în aer liber” – 71 puncte
9. Asociaţia pentru Promovarea Filmului
Românesc – „CARAVANA FILMELOR
TIFF”– 70 puncte
10. Universitatea Transilvania din Bra-
şov – „Festivalul ETNOVEMBER 2017”–
82 puncte
11. Biserica Evanghelică C.A. din Ro-
mânia – Parohia Braşov cu proiectul
„Prima audiţie absolută – CREDO IN
UNUM DEUM”– 89 puncte
12. Asociaţia Culturală „Fanzin” Bra-
şov – „Braşov Jazz &Blues Festival, Edi-
ţia a V-a, 2017”– 70 puncte
13. Asociaţia Culturală „Fanzin” Bra-
şov – „DRACULA FILM FESTIVAL, Ediţia
a V-a, 2017”– 77 puncte
14. Asociaţia Culturală „Fanzin” Bra-
şov – „SĂPTĂMÂNA COMEDIEI – Fes-
tival de Teatru, Ediţia a V-a”– 76 puncte
15. Asociaţia Culturală „Libris Cul-
tural” Braşov – „Târgul Internaţional
de Carte şi Muzică Libris Braşov”, 30

martie – 2 aprilie 2017, ediţia a XIV-
a – 76 puncte
16. Asociaţia Culturală „Libris Cul-
tural” Braşov cu proiectul „Târgul In-
ternaţional de Carte şi Muzică Libris
Braşov”, 13-16 iulie 2017, ediţia a
VI-a, Piaţa Sfatului Braşov – 77 punc-
te
17. Asociaţia Laborazon – „CELEST
– expoziţie de ins talaţii interacti-
ve”– 74 puncte
18. Societatea Culturală Next – „Ca-
ravana Filmelor Next – Picnic şi ci-
nema sub clar de lună, ediţia a IV-a”–
72 puncte
19. Facultatea de Litere din cadrul
Universităţii Transilvania Braşov –
„Bienala Europeană de Poezie (ediţia
a III-a). Poezia socială”– 85 puncte
20. Asociaţia pentru Diaspora Ma-
ghiară din Transilvania – „Festivalul
de Teatru maghiar în Braşov – ediţia
I, 2017” – 82 puncte
21. Asociaţia pentru Diaspora Ma-
ghiară din Transilvania – „Zilele Cul-
turale Maghiare din Braşov – ediţia
a-VII-a, 2017” – 70 puncte
22. Asociaţia Scientifica – „Viitorul
în 3D Printing”– 72 puncte

Berbec (21.03 – 19.04) 
Iubire: pot rupe relaţii de fa-
milie datorită impulsivităţii
lor.
Sănătate: se pot manifesta
boli pe care le-au crezut vin-
decate, în special durerile de
cap sau lovituri ori interven-
ţiile chirurgicale la nivelul ca-
pului.
Bani: par să vină nişte bani
dar aşa cum vin aşa se duc
pentru necesităţile celorlalţi.
Taur (20.04 – 20.05)
Iubire: să înţeleagă că dacă
vor să-şi atingă scopurile, tre-
buie să ştie să comunice,
chiar şi în iubire.
Sănătate: îşi revin în forţă sau
ar trebui să-şi revină.
Bani: posibil să afle că au câş-
tigat un proces şi că le va re-
veni o sumă serioasă spre li-
niştea lor sufletească.
Gemeni (21.05 – 21.06)
Iubire: vor avea senzaţia că
i-a luat valul, dar cui nu îi pică
bine din când în când, să tră-
iască un sentiment unic.
Sănătate: mai multă atenţie
la ce mănâncă, nu de alta dar
îşi vor da bila peste cap în
aşa hal încât este posibil să
ajungă la spital.
Bani: recuperează nişte bani
– li se returnează un împru-
mut sau vând ceva foarte
bine.
Rac (22.06– 22.07)
Iubire: a ieşit soarele pe strada
lor şi sunt atât de mulţumiţi
încât nu văd pe unde calcă!
Sănătate: cei care lucrează la
calculator, vor resimţi dureri
la nivelul încheieturilor de-
getelor.
Bani: vor amâna achiziţia unei
case sau a unui apartament
până la începutul verii.
Leu (23.07– 22.08)
Iubire: săptămână excelentă
pentru familişti, cei care do-
resc să-şi întemeieze o fami-
lie stabilesc data nunţii, iar
cei care îşi doresc un copil ar
putea auzi fâlfâitul berzelor
pe la ferestre.
Sănătate: sunt posibile palpi-
taţii care se datorează nu îm-
bolnăvirii inimii ci oboselii.
Bani: dispute, fie cu copiii,
fie cu părinţii pentru nişte
cheltuieli care nu se justifică
sau nu sunt pe placul lor.
Fecioară (23.08 – 22.09)
Iubire: săptămâna poate adu-
ce o îmbunătăţire a relaţiilor

cu persoanele dragi dar
şi cu iubita/ul.
Sănătate: nu se pune
problema să nu aibă
energia necesară unor

deplasări neprevăzute.
Bani: se iscă o dispută fi-

nanciară legată de un drum
lung, în ţară sau străinătate,
pe care ar dori să-l facă.
Balanţă (23.09 – 23.10)
Iubire:  doresc mai multă
afecţiune dar şi aşteaptă ca
partenerii să facă primii paşi.
Sănătate: răceli urmate de
cistite sau prostatite sau alte
lucruri care implică rinichii.
Bani: rezolvă unele aspecte
financiare transformându-
se în adevăraţi eroi pentru
cei din familie.
Scorpion (24.10 – 22.11)
Iubire: au intrat într-un cerc
al destinului care presupune
o reechilibrare de tipul după
faptă şi răsplată.
Sănătate: cei care ştiu că au
probleme cu rinichii să aibă
grijă.
Bani: discută, ca niciodată,
cu familia cum vor rezolva
aspectul financiar.
Săgetător (23.11 – 21.12)
Iubire: multă încrâncenare
pentru a păstra lucrurile aşa
cum sunt, dar din păcate în-
căpăţânarea nu are nimic în
comun cu iubirea.
Sănătate: se bucură de inte-
gritatea organismului.
Bani: tensiunile la nivel fi-
nanciar rămân actuale.
Capricorn (22.12 – 20.01)
Iubire: se pot confrunta, cu
ruperea oficială a unor relaţii,
se resimt după un divorţ, alţii
se feresc de relaţii ca de foc.
Sănătate: schimbarea regi-
mului de viaţă le aduce nu-
mai foloase.
Bani: ideii de creştere şi acu-
mulare financiară.
Vărsător (21.01 -19.02)
Iubire: ar putea întâlni omul
care să le stârnească şi sim-
ţurile nu doar imaginaţia,
deci pot fi siguri că şi-au gă-
sit în sfârşit, partenerul de
viaţă.
Sănătate: să mănânce la timp
şi să ţină minte că alcoolul nu
face bine la sănătate.
Bani: atât cât au îi motivează
să spere!
Peşti (20.02 – 20.03)
Iubire: să aibă încredere în
forţa iubirii  lor dar să fie
atenţi că iubirea lor are as-
pectul unor liane care înlăn-
ţuie şi riscă să-şi sugrume
partenerul.
Sănătate: să renunţe la ener-
gizante.
Bani: vor renunţa la propriile
dorinţe pentru a le satisface
nevoile celor din familie.

ZODIAC Mai multe proiecte culturale
finanţate la Braşov
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Rezolvarea sudoku din nr. trecut

Pentru informarea şi sensibili-
zarea populaţiei cu privire la im-
portanţa adoptării unor conduite
antivictimale şi antiinfracţionale,
precum şi a implicării în activităţi
cu caracter preventiv, în perioada
3 – 7 aprilie 2017 se va derula la
nivel naţional „Săptămâna pre-
venirii criminalităţii”.

În intervalul menţionat, Inspecto-
ratul de Poliţie al Judeţului Braşov va
desfăşura activităţi structurate pe di-
verse domenii de prevenire care fac
obiectul programelor şi campaniilor
aflate în derulare la nivelul judeţului
Braşov de la începutul anului 2017.

Acţiunile specifice vor fi organi-
zate în parteneriat cu autorităţi lo-

cale, unităţi de învăţământ, societăţi
comerciale, organizaţii neguverna-
mentale, instituţii guvernamentale,
mass-media. Astfel, poliţiştii braşo-
veni se vor întâlni cu cetăţenii, de
la cei mai mici până la cei mai vârst -
nici, cărora le vor oferi materiale
preventive, recomandări, explicaţii,
exemple utile despre conduita care
trebuie adoptată pentru a nu deveni
autori sau victime ale infracţiunilor.

„Săptămâna prevenirii criminalităţii” la Braşov –
Programul complet Agenda activităţilor:

Luni 3 aprilie 2017 – Prevenirea in-
fracţiunilor contra patrimoniului 
Marţi/Miercuri 4-5 aprilie 2017 –
Siguranţa în mediul online
Joi 6 aprilie 2017 – Prevenirea vio-
lenţei în mediul familial
Vineri 7 aprilie 2017 – Siguranţă
rutieră

Filme, în cadrul Festivalului
Gloria Domini – Braşovul Pascal

Luni, 3 aprilie, ora 17:00
CINEMATECA PATRIA
„LUTHER”
Cinemateca Patria
Biserica evenghelică.
Marţi, 4 aprilie, 19:00
CINEMATECA PATRIA
(intrare liberă în limita locurilor
disponibile)
ULTIMA ISPITĂ LUI IISUS /
The Last Temptation of Christ (SUA1988)
Regia: Martin Scorsese
Cu: Willem Dafoe, Harvey Keitel
Gen film: Dramă/Ecranizare
Durata: 164 minute
Luni, 10 aprilie, ora 17:00
CINEMATECA PATRIA
Film documentar 
„500 DE ANI DE REFORMĂ”
Cinemateca Patria
Biserica Reformată
Luni, 10 aprilie, ora 19:00
CINEMATECA PATRIA
„Seara filmului european
(M)UCENICUL / (M)UCHENIK
(Rusia, 2016)
Regia: Kirill Serebrennikov
Cu: Viktoriya Isakova, Pyotr Skvortsov,
Aleksandra Revenko
dramă
Durata: 118 min.
Selecţia Un Certain Regard și Premiul
François Chalais la Festivalul de la
Cannes 2016.
Marţi, 11 aprilie, ora19:00
CINEMATECA PATRIA
(intrare liberă în limita locurilor dis-
ponibile)
JESUS CHRIST SUPERSTAR
(SUA, 1973)
Regia: Norman Jewison
Cu: Tom Neely, Carl Anderson, Yvonne
Elliman
Muzical
Durata: 108 min

Vineri, 14 aprilie, ora 19:00
CINEMATECA PATRIA
(intrare liberă în limita locurilor
disponibile)
PATIMILE LUI IISUS /
The Passion of the Christ (SUA, 2004)
Regia: Mel Gibson



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

Serviciul Public Local de Termoficare

SCHIMBAM PENTRU LOCUITORI TERMOFICAREA

Consiliul Local al
Municipiului Braşov

SERVICIUL PUBLIC LOCAL
DE TERMOFICARE BRAŞOV
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 23,
bl. C7, camera 202
E-mail: splt_bv@yahoo.com
INFO ASOCIAŢII: 0759.054.698
DISPECERAT: 0759.054.711/712/713
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:
Luni – Joi: 08:00 – 16:00
Vineri: 08:00 – 13:00

Braşov
S.P.L.T.

Patru mandate de primar,
16 ani în fruntea unei co-
munităţi! A fost primarul
independent al predele-
nilor din 1992 până în
2008 şi a reuşit, de la un
mandat la altul, să ridice
standardele staţiunii! 

Consilierul judeţean Mihail Veştea
(foto), secretarul general al organizaţiei
judeţene a PNL Braşov se poate lăuda
cu o experienţă politică vastă pe care
a dobândit-o de-a lungul anilor. Încă
de la debutul carierei, a mers pe prin-
cipiul că „dacă sunt inginer, să o iau
inginereşte şi să încerc să rezolv pro-
blemele cetăţenilor”. Se poate mândri
că provine dintr-o familie de primari.
„În perioada interbelică, fratele cel
mare al bunicului meu a fost primar
în Râşnov, un alt frate a fost primar
în Predeal şi uite aşa am ajuns să

fim o familie de primari. Sunt ingi-
ner ca profesie, în 1992 am luat de-
cizia să candidez şi am şi reuşit să
conving cetăţenii să mă voteze. Cel
mai greu a fost a doua zi după ce
am fost ales pentru că m-am gân-
dit… ce fac acum? Şi pentru că nu
aveam experienţă, de profesie sunt
inginer, am decis să o iau ingine-
reşte şi să rezolv câteva din proble-
mele cu care se confruntau cetăţenii,
în principal probleme de infrastruc-
tură – apă, gaz, canalizare. Şi am
reuşit”, povesteşte Mihail Veştea. 

„Totul era gri în 1992”
„Îmi amintesc de anul 1992, par-

că totul era GRI, asta era senzaţia
mea. Lucrurile erau în paragină. La
Predeal era program la apă, staţiu-
ne turistică şi aveam program cu
apa! Chiar şi în hoteluri, trebuiau
să se facă rezerve de apă. Erau blo-

curi în Predeal în care încălzirea se
făcea cu lemne. Oamenii urcau lem-
nele până la etajul IV. Treptat, toate
aceste lucruri s-au schimbat. Apoi,
am trecut la proiectele de dezvol-
tare”, îşi aminteşte Mihail Veştea. 

Care este reţeta succesului în admi-
nistraţia publică?

„Atunci când ajungi să răspunzi
de o comunitate, eşti ca un părinte
pentru toţi copiii, indiferent că unii
te plac şi alţii nu, trebuie să înţelegi
că trebuie să îi tratezi pe toţi în mod
egal. De la toţi ai de învăţat! Apoi,
trebuie să existe comunicare,
 viziune şi continuitate”, a explicat
Mihail Veştea.
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Viaţa de politician


