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Fes t iva lu l  fenomen
 Gloria Domini aduce la
Braşov, în Săptămâna Mare,
un regal artistic, muzical
şi cinematografic! Progra-
mul evenimentului, aflat
la prima ediţie, este unul
generos şi se adresează
tuturor vârstelor. 

Marţi, la ora 20.00,
sunteţi invitaţi la Cate-
drala Romano-Catolică
„Sf. Petru şi Paul” de pe
strada Mureşenilor pentru
un spectacol madrigal cu ce-
lebrul cor „Madrigal”. 

Miercuri, 12 aprilie, ora
18.00, la Aula Universită-

ţii, puteţi urmări un concert
de orgă.

Joi ,  13 apri l ie ,  ora
19 .00 ,  F i l a rmon ica
 Braşov vă invită la Sala
Patria, la un „Requiem
de Brahms”

În Vinerea Mare, pe
14 aprilie braşovenii şi nu

numai sunt aşteptaţi la
Drumul Crucii (Via Dolo-

rosa). Acesta va începe la ora
14:00, traseul este Bulevardul

Eroilor şi Strada Mureşenilor. 
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OANA MAREŞ

Program: Luni-Vineri 09:00 – 20:00; Sâmbătă 10:00 – 14:00
Telefon: 0774.638.568
E-mail: răcădău@best-optic.ro

Răcădău, Valea Cetăţii, nr. 6

Gloria Domini: Spectacol Madrigal la
Catedrala Romano-Catolică – Intrare liberă

Program integral Gloria Domini – Braşovul Pascal pentru săptămâna 10 – 14 aprilie, în pagina 11

Ales, cu un scor zdrobitor, preşedinte al organizaţiei municipale a PNL,
Adrian Oprică le prezintă braşovenilor proiectele de maximă urgenţă. Aeroportul,
noul spital, dar şi autostrada sunt priorităţile momentului. Preşedintele organizaţiei
municipale a PNL vrea să continue excelenta colaborare atât cu primarul George
Scripcaru, cât şi cu preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea. 
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LUNI
07:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII
07:30 BOX OFFICE
08:00 MUSIC NEWS
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
15:30 ZODIAC
16:30 TE VEDE BRAŞOVUL (R)
18:00 ŞTIRI
18:30 iSPORT

19:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRAŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 ŞTIRI
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 ŞTIRI

21:30 iSPORT  (R)
22:00 ŞTIRI 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 iSPORT (R)
01:00 ŞTIRI
01:30 VALEA PRAHOVEI TV

MARŢI
07:00 ŞTIRI
07:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
08:00 iSPORT (R)
08:30 ŞTIRI
09:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
12:30 FĂGĂRAŞUL TVD
13:00 ŞTIRI
13:30 BRAŞOVUL ACTUAL
14:00 TORTUL DE CIOCOLATĂ
15:00 SPORT
15:30 MUSIC NEWS
16:00 BOX OFFICE
16:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
17:00 ZODIAC
18:00 ŞTIRI
18:30 BRAŞO-
VUL ÎN DIRECT
19:00 ŞTIRI 
FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRA-
ŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 ŞTIRI
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 ŞTIRI
21:30 BRAŞOVUL ÎN 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 ÎN 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 ÎN 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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Deşi oferta a fost variată,
angajatorii s-au confruntat cu
lipsa persoanelor calificate
pentru posturile oferite, iar
unii şomeri au întâmpinat
probleme pentru că meseria
lor nu mai are căutare. 

După 14 ani în care a lucrat
în funcţia de fochist la cazane
cu aburi, Kovacsi Gyozo, a
rămas şomer. La 56 de ani,
bărbatul caută un loc de mun-
că în domeniul său de activi-
tate. Este greu, pentru că
meseria lui de bază nu se mai
caută. În plus, vârsta este o
altă problemă. 

„Acum încep să dispară
meseriile acestea... de fo-
chist. Am lăsat două CV-uri
în două locuri... ”, a declarat
Kovacsi Gyozo, unul dintre
şomerii prezenţi la Bursa Lo-
curilor de Muncă. Angajatorii
caută în special tineri, dar cu
experienţă. Misiune... aproa-
pe imposibilă. 

„Încercăm să căutăm per-
soane în mijlocul tinerilor,
dar fără experienţă este
greu. Atunci, încercăm în
acest fel să găsim ceva, dar
este destul de greu, din pă-
cate”, a declarat unul dintre
angajatori. 

Există însă şi facilităţi pen-
tru cei care angajează per-
soane tinere şi fără experienţă. 

„Angajatorii care doresc
să angajeze tineri absolvenţi,
persoane care sunt cu han-
dicap, persoane care sunt cu
risc de marginalizare socia-
lă, persoane peste 45 de ani,
pot primi, pentru o perioadă
de 12 luni, 900 de lei” a de-
clarat Liliana Dragomir, di-
rector AJOFM Braşov. 

O noutate la această ediţie
a bursei locurilor de muncă
a fost standul Centrului Mi-
litar Zonal. Cei interesaţi au

putut aplica pentru un post
în Armata Română. 

„Posturi de soldat gradat
profesionist. Ne adresăm atât
femeilor cât şi bărbaţilor,
mergând pe segmentul de
vârstă 18 - 51 de ani. Ca şi
nivel de studii, minim 10 cla-
se”, a declarat lt. col. Adrian
Florea, Centrul Militar Zonal
Braşov. Pentru a ajunge soldat
gradat profesionist, cei inte-
resaţi trebuie să parcurgă
două etape: întocmirea dosa-
rului de candidat şi probele
specifice Ministerului Apă-
rării. La această ediţie a Bur-

sei Locurilor de Muncă au
fost invitate peste 124 de fir-
me din judeţul Braşov. 

„Este o oportunitate pentru
cei care doresc să îşi găsească
un loc de muncă. Este un târg
de joburi foarte bun. Felici-
tări organizatorilor! Sunt 124
de societăţi comerciale care
au disponibile peste 2.000 de
locuri de muncă” a declarat
Marian Rasaliu, prefectul ju-
deţului Braşov. Bursa a fost
organizată de către Agenţia
Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Braşov. 

Răzvan Iancu

Braşovenii au fost foarte conş -
tiincioşi în acest an. Şi-au plătit ta-
xele şi impozitele locale în număr
mult mai mare. Pe 31 martie a ex-
pirat termenul pentru achitarea
primei tranşe. Suma încasată a tre-
cut, deja, de jumătatea estimărilor.
Direcţia Fiscală a preconizat că în
2017 se vor încasa din taxele locale

201 milioane lei. Ei bine, numai
până la 31 martie au intrat în vis -
tieria Fiscului aproape 104 milioane
lei, cu 40% mai mult faţă de aceeaşi
perioadă a anului trecut. 

Cele mai mari sume au fost vi-
rate de la persoanele juridice, care
au plătit impozitul pe clădire. 

M.S.

Încasări mari din 
taxele locale, la Braşov

Elevii braşoveni vor învăţa să
confecţioneze diverse obiecte de
bricolaj. Activităţile se vor desfă-
şura cu ajutorul firmelor mari din
judeţ, în parteneriat cu Camera
de Comerţ şi Industrie. Prin pro-
iectul „Educaţie cu profit în viitor”
Camera de Comerţ şi Industrie Bra-
şov doreşte să realizeze o legătură

strânsă între mediul de afaceri şi
şcoală. Prin realizarea unor kituri
de lucru, firmele partenere îi vor
ajuta pe elevi să confecţioneze di-
verse obiecte de bricolaj. Pentru
că evenimentele trecute au fost
un succes, Camera de Comerţ do-
reşte să continue proiectul şi în
perioada următoare.                  R.I.

Educaţie cu profit

Cei care vor să investească într-un
domeniu non-agricol au acum po-
sibilitatea să atragă fonduri euro-
pene nerambursabile. Sunt vizate
doar firmele care au activitate în
mediul rural şi se urmăreşte în spe-
cial crearea de noi locuri de muncă. 

Fermierii sau membrii unor gos-
podării agricole care îşi diversifică
activitatea de bază prin dezvoltarea
unei noi componente, non-agricole,
dar şi micro-întreprinderile exis-

tente şi nou înfiinţate, pot accesa
o nouă tranşă de fonduri europene.
Cheltuielile eligibile sunt cele legate
de servicii, investiţii în infrastructura
de cazare sau chiar industrie. Prin-
cipala condiţie este aceea ca soli-
citanţii să provină din mediul rural. 

Sprijinul nerambursabil se acor-
dă pe o perioadă de maximum
3 ani şi nu va depăşi 200.000 euro
pentru fiecare beneficiar. 

R.I.

Noi şanse pentru
întreprinzători

Meserii fără căutare
Mii de joburi disponibile la ediţia de primăvară a Bursei Locurilor de Muncă 
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Ales, cu un scor zdrobitor,
preşedinte al organizaţiei
municipale a PNL, Adrian
Oprică le prezintă braşove-
nilor proiectele de maximă
urgenţă. Aeroportul, noul
spital, dar şi autostrada sunt
priorităţile momentului.
Preşedintele organizaţiei
municipale a PNL vrea să
continue excelenta colabo-
rare atât cu primarul George
Scripcaru, cât şi cu preşedin-
tele Consiliului Judeţean
Braşov, Adrian Veştea. 

R: Cum caracterizaţi ale-
gerile organizate la nivelul or-

ganizaţiei municipale a PNL
Braşov?

A.O.: Încă de la semnarea
protocolului de unificare a
celor două formaţiuni poli-
tice putem afirma că parti-
dul s-a aflat într-o perioadă
de armonizare, de recons-
trucţie pe acest nou fun -
dament. Practic, fiecare
 formaţiune politică avea
cultura ei organizaţională,
fiecare avea echipe formate
din lideri puternici. Pot afir-
ma că a fost un proces care
a avut nevoie de timp, de
mult efort din partea tuturor
celor implicaţi, pentru a se

ajunge la o compatibilitate
completă. Pe de altă parte,
aşa cum este şi în viaţă, tim-
pul a fost variabila care a
condus la cristalizarea opi-
niilor şi la formarea noii
echipe, o echipă perfect com-
patibilă, o echipă caracteri-
zată de eficienţă, profesio-
nalism în administraţie şi
multă implicare în relaţia
cu cetăţenii.

R: Este de notorietate fap-
tul că reprezentanţii PNL sunt
în relaţie directă cu cetăţenii.
De acum?

A.O.: Într-adevăr, PNL a
avut întotdeauna o relaţie

foarte apropiată cu cetăţenii
Braşovului. În acest context,
aş dori să amintesc faptul că
de la primul mandat de con-
silier local, obţinut în 2004,
am avut privilegiul să devin
parte a proiectului „consilie-
rul de cartier” iniţiat de dl.
primar George Scripcaru.
Prin intermediul acestui pro-
iect, invidiat de celelalte par-
tide, Braşovul a ajuns cel mai
frumos, ecologic şi european
municipiu din România. Do-
rim să le garantăm braşove-
nilor că vom fi la fel de re-
ceptivi la problemele lor şi în
anii următori. Vom face tot
ceea ce stă în puterea noastră
pentru a găsi soluţii la toate
problemele dumnealor, astfel
încât fiecare braşovean să
simtă o stare de confort în
oraşul lor, oraş cu o istorie
de aproape 800 de ani.

R: Referitor la alegeri...,
aţi câştigat şi aţi fost recon-
firmat ca preşedinte cu o ma-
joritate covârşitoare. Cum aţi
reuşit?

A.O.: Organizaţia muni-
cipală este la începutul unui
nou drum. Am dorit să dăm
un semnal puternic braşove-
nilor referitor la faptul că
PNL este cel mai important
partid de dreapta din Braşov.
Dintr-o altă perspectivă,

această nouă construcţie a
avut necesitatea de a fi legi-
timă. Într-o democraţie par-
ticipativă, cum este cea din
PNL, aceasta se materiali-
zează prin garantarea posi-
bilităţii fiecărui membru de
partid de a-şi exprima votul
referitor la personalităţile
care vor conduce această or-
ganizaţie în următorii patru
ani. Aş dori să le mulţumesc
tuturor celor 686 de partici-
panţi pentru faptul că au gă-
sit timp să participe şi, prin
votul lor, să confirme aceas-
tă echipă.

R: Cum caracterizaţi noua
echipă de conducere?

A.O.: Probabil trei cuvinte
sunt suficiente: tânără, di-
namică şi cu o viziune clară
pentru dezvoltarea Braşovu-
lui. Tânără ca vârstă, dar cu
experienţă în administraţia
publică locală, dinamică
prin faptul că principiul
competenţei este unul defi-
nitoriu, cu viziune, datorită
faptului că Braşovul trebuie

să continue procesul de dez-
voltare.

R: Câteva cuvinte despre
obiective.

A.O.: Cel mai important
obiectiv îl reprezintă conti-
nuarea proiectelor majore
ale Braşovului: construcţia
aeroportului, a unui nou spi-
tal judeţean, a unei autos-
trăzi şi a unui centru multi-
funcţional. Consider că,
pentru punerea lor în prac-
tică, trebuie să continue ex-
celenta colaborare atât cu
dl. primar George Scripcaru,
cât şi cu preşedintele Consi-
liului Judeţean Braşov, dl.
Adrian Veştea, care sper să
fie preşedintele organizaţiei
judeţene a PNL. Al doilea
obiectiv îl reprezintă conti-
nuarea programului consi-
lierului de cartier, iar al trei-
lea obiectiv, dar nu cel din
urmă, îl reprezintă câştiga-
rea alegerilor europarlamen-
tare din 2019, dar şi a celor
locale şi parlamentare din
2020.

Adrian Oprică, preşedinte al organizaţiei
municipale a PNL Braşov

Primii pe listă sunt braşo-
venii din cartierul Astra şi cei
de pe Drumul Cernatului.
Foarte important, potrivit re-
gulamentului local al parcă-
rilor rezidenţiale, le este in-
terzis celor care închiriază un
loc să monteze sisteme de
blocare. 

De luna viitoare, reîncep
programările pentru reatri-
buirea locurilor de parcare re-
zidenţiale din municipiul Bra-
şov. Primele zone sunt: Astra
1, între Calea Bucureşti – Sa-
turn – Marte – Zizinului Popa
Şapcă şi Drumul Cernatului.
Ultima procedură de reatri-
buire din această prima etapă
va fi la începutul lunii iulie

2017 şi vizează cartierele Va-
lea Cetăţii şi Noua. A doua
etapă este programată pentru
luna septembrie. Lista com-
pletă a programărilor este dis-
ponibilă şi pe site-ul nostru:
braşovtv.com. 

În această etapă de licitaţie,
braşovenii vor putea închiria
locurile de parcare neocupate
anterior sau cele care au rămas
libere, în urma solicitărilor ve-
nite de la persoanele care le
deţineau până acum. În cazul
în care vreţi să renunţaţi la lo-
cul de parcare, trebuie să no-
tificaţi Primăria Braşov, dacă
nu o faceţi, rămâne valabilă
obligaţia de plată a locului de
parcare. 555555A.C.

Din 8 mai, se licitează parcările neocupate din Braşov! 
8 mai (PRIMA ETAPĂ) / 18 septembrie
(A DOUA ETAPĂ)
– ASTRA: (între Calea Bucureşti nr. impare – Sa-
turn – Marte – Zizinului nr. pare) (inclusiv zona
Popa Şapcă), (fără str. Traian nr. 4 (Privilegio),
nr. 48, fără str. Zizinului nr. 40-48; fără Calea Bu-
cureşti nr. 61, 63, 65, 69, 87; fără str. Lunii nr. 1,
4; fără str. Înfrăţirii nr. 6, 8, 9, 21, 25; fără str.
Aurora nr. 25; fără str. Herman Oberth nr. 27, 29,
31; fără bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 16).
– DRUMUL CERNATULUI: fără str. Cernatului
nr. 30, 32, 34; str. Zizinului nr. 113, 115, 144,
148.

15 mai / 25 septembrie
– ASTRA II: (între Calea Bucureşti nr. pare –
Berzei – Zorilor – Carpaţilor nr. impare); inclusiv
str. Carpaţilor nr. 64 A; Colonia Metrom (fără
nr. 5, 8, 12) (fără str. Carpaţilor nr. 59 A, 59 B).
22 mai / 2 octombrie
– FLORILOR: (fără str. Albăstrelelor nr. 50; fără
bd. Alexandru Vlahuţă nr.  32; fără str. Bujorului
nr. 21).
– CRAITER, SCRIITORILOR: (fără str. Brându-
şelor nr. 68-70, fără str. Zizinului nr. 1-13)
29 mai / 25 septembrie

– CENTRUL NOU I: Gării, Griviţei nr. 85-107
(zona 9 Mai); Hărmanului până la nr. 31; inclusiv
+ Hărmanului nr. 44, 46; Toamnei, Verii, 15 No-
iembrie nr. 75, 77; Victoriei; Petuniei; Lăcră-
mioarelor; Sânzienelor; Ştefan Mironescu; Ba-
sarabiei (fără nr. 16), Transilvaniei (fără nr. 30);
13 Decembrie nr. pare; (zona 9 Mai + Făget);
Dobrogea nr. 1; Crişana nr. 4, 6; Mihail Kogăl-
niceanu nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12 (fără nr. 16); Biho-
rului nr. 2

12 iunie / 16 octombrie
– CENTRUL NOU II: Griviţei (fără zona 9 Mai);
Mihail Kogălniceanu nr. 14 (fără nr. 16);  Mihai
Viteazul (fără nr. 42); Mircea cel Bătrân; Ştefan
Luchian; Traian Grozăvescu; Armoniei; Nicolae
Teclu nr. 9, 11A, 20; Aurel Vlaicu nr. 106, 109,
110, 112; strada 13 Decembrie nr. 9 (bl. 8 +
bl. G9) 13, 15, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69,
71; Emil Racoviţă nr. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,
23 + nr. 45-81 (case); Ţebea nr. 15, 17, 19, 22,
24 + nr. 18, 20, 22 (case); Avram Iancu nr. 54,
151, 151A, 151B, 151C, 153, 153A, 153B, 155,
157 (fără nr. 45, 47, 48 A, 49, 51, 54 bl .A + bl.
B); Nicopole nr. 2A, 46, 56 + nr. 83-99 (case);
Bisericii Române nr. 52 A, 52 B, 52 C, 111, 113,

115; De Mijloc nr. 146 bl.10 A + bl. 10 B + bl.10 C,
150-152; Petru Rareş; 15 Noiembrie nr. 47 (Tri-
bunal), nr. 44, 48, 50, 50A, 50B (Patria) nr. 92-
102 (zona Petru Rareş) nr. pare + nr. impare
(case) (fără nr. 62, 75, 77); Nicolae Titulescu
nr. 2 (Carpatex), nr. 37-39 (zona Petru Rareş),
Iuliu Maniu nr. 42-48 (case), nr. 68 (Tribunal);
Lucian Blaga; Matei Basarab; Neagoe Basarab;
Negoiu; Karl Lehmann; Traian Vuia; Poiana Bra-
şov – Poiana lui Stechil nr. 3 (10), 7 (11), 9 (12).

19 iunie / 23 octombrie
– TRACTORUL:  (începe la str. 13 Decembrie
nr. 111) (fără str. 13 Decembrie nr. 125, Inde-
pendenţei nr. 1, 3); Posada; Codrul Cosminului;
Tudor Vladimirescu.
26 iunie / 30 octombrie
– BARTOLOMEU: (fără str. Lânii nr. 2, 4, 6 6A;
fără  str. I. H. Rădulescu nr. 27, 29, 31); str. Mică
nr. 25 (fără nr. 10, 23); str. Carierei; Ecaterina
Teodoroiu nr. 38; Grigore Ureche nr. 17, 19, 21

3 iulie / 30 octombrie
– VALEA CETĂŢII: (fără Muncii nr. 22 A, 24)
– NOUA-DÂRSTE: (fără Laminoarelor 8, 10, 13;
Astra 12)
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Bucuria manifestă apare
atunci când eşti în contact cu
sursa nelimitată şi îţi dă starea
în care iei lucrurile aşa cum
vin deoarece eşti conştient

că tot ce vine tu ai creat cân-
dva prin gând. Aşa cum ai
creat cândva inconştient,
atunci când trăieşti conştient
de tine, îţi activezi capacitatea

prin care poţi schimba ceea
ce ai creat, într-o clipă.
„Cum?” – mă veţi întreba.
Prin lucru conştient şi disci-
plină. Adică, dacă ai avut ură
sau resentimente faţă de ci-
neva, poţi să elimini acele
holograme (create de tine
cândva) din câmpurile tale
prin lucru conştient. Adică
doar creatorul poate schimba
propria creaţie şi nu cineva
din exterior.

Noi suntem ceea ce am
creat cândva, conştient sau
nu. 

Ceea ce am creat prin gân-
durile şi apoi prin emoţiile
noastre a fost stocat în câm-
purile sau corpurile subtile
ale noastre, sub formă de ho-
lograme. Aceste holograme
sunt ca nişte coduri în care
avem informaţiile create cân-
dva şi stocate. De fiecare dată
când apare un stimul interior
(gânduri, emoţii) sau exterior
(manifestarea cuiva, un loc,
o situaţie, un eveniment) se
activează holograma aferentă

şi începe comportamentul,
manifestarea noastră. Prin
aceste manifestări arătăm
cine suntem. De aceea, de
multe ori întâlnesc clienţi în
cabinet care îmi spun: „ştiu
teoretic ce îmi spuneţi, pen-
tru că citesc de cinci, zece
ani tot felul de cărţi, vizionez
filme etc. de dezvoltare per-
sonală, dar nu ştiu cum să
fac concret”. Atât timp cât
nu te-ai canalizat conştient
pe o disciplină practică, adică
să vrei să experimentezi do-
uăzeci şi nouă de zile ceea
ce ai citit sau ai văzut undeva,
nu se activează holograma şi
nu poţi crea realitatea.

De ce douăzeci şi nouă de
zile? – deoarece atât îi trebuie
unui neuron să crească şi să
devină stabil.

Ce înseamnă o disciplină?
Să îţi propui un anumit pro-
gram pe care să-l urmezi zil-
nic, adică să-i dai energie
zilnic pentru a deveni expe-
rienţă şi apoi adevăr pentru
tine. Când ai acest adevăr

implementat sub formă de
hologramă atunci te manifeşti
firesc, eşti acel comporta-
ment, te dezvolţi, creşti şi
creezi firesc. Nu mai faci tea-
tru şi nu mai vorbeşti din
cărţi. Eşti acel ceva şi te bu-
curi de tot ceea ce eşti şi faci.
Astfel nu te mai blamezi, nu
te mai critici, nu mai intri în
competiţie cu alţii şi nu mai
vrei să fii ca altcineva. În
acea stare vrei doar să fii tu,
să îţi manifeşti Sinele Divin
(Spiritul) şi să creşti Poten-
ţialul Divin din Spirit.

Creaţia aduce bucurie ma-
nifestă, deoarece atunci când
creezi ceva eşti în contact cu
Divinul din tine, şi de fapt tu
te joci ca un copil, fără să ai
aşteptări şi limite. Faci din
bucuria de a face, de a crea,
fără să dai direcţie sau scop
final, dar ştii că va fi ceva
minunat.

Când vom gândi că fiecare
zi este nouă şi ne vom mani-
festa în activităţile de rutină
ca şi cum le facem pentru

prima dată, bucuria nu va
mai pleca de pe chipul şi din
manifestările noastre.

Creaţi conştient situaţii,
evenimente, stări cu frecvenţă
ridicată adică constructive,
pozitive pentru a fi mereu în
bucurie.

Cu drag, din cunoaştere şi
iubire pentru cunoaştere şi
bucurie.

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

Sfatul psihologului

Suntem totalitatea
gândurilor noastre

De cele mai multe ori,
doamnele care poartă
ochelari se confruntă cu
dificultatea realizării unui
machiaj care să nu fie con-
trastant cu ramele oche-
larilor sau pur şi simplu
renunţă la a se machia. De
fapt, o pereche de oche-
lari poate fi un accesoriu
la modă, mai ales dacă
este în armonie cu trăsă-
turile feţei. 

Femeile care poartă oche-
lari ar trebui să acorde o aten-
ţie deosebită machiajului
ochilor, iar oglinzile care au
efect de mărire sunt extrem
de eficiente. Iată o serie de
sfaturi pentru ca ochelarii să
nu vă afecteze înfăţişarea.

Ochelarii pentru miopie au
ca dezavantaj efectul de mic-
şorare al ochilor. Prin urmare,

ar trebui evitat fardul de
pleoape închis sau conturul
pleoapei. Alegeţi culori lu-
minoase şi strălucitoare, cum

ar fi trandafiriu, lavandă, bej,
gri sau alb. Pentru a obţine
un efect de ochi mari şi lu-
minoşi, puteţi aplica un fard
de culoare mai deschisă la
colţul interior al ochiului şi o
nuanţă uşor mai închisă la
centrul pleoapei, iar spre ex-
terior o culoare progresiv mai
închisă. Aplicaţi rimel din
belşug pentru a creşte şi mai
mult dimensiunea ochilor
dumneavoastră.

Doamnele care suferă de
hipermetropie mare şi care
poartă lentile pozitive sunt fa-
miliarizate cu problema ochi-
lor măriţi în mod substanţial.
Pentru a compensa acest
efect, se poate folosi o tehnică
de machiaj inteligent. De
exemplu, folosirea unui fard
de pleoape mat de culori în-
chise (maro, gri sau nuanţe
de verde) pentru a obţine o
minimizare vizuală a ochilor.
Fardul de pleoape lichid sau
cel cu consistenţa cremoasă

sunt produse recomandate,
comparativ cu cele pudră, de-
oarece ochelarii amplifică
particulele fardului, în special
în cazul celor cu sclipici.

Machiajul trebuie aplicat
cu atenţie, deoarece lentilele

vor accentua eventualele gre-
şeli. Asiguraţi-vă că machia-
jul este rezistent la apă şi la
transfer, pentru a evita şter-
gerea machiajului în zona in-
ferioară a ramei şi în zona
perniţelor.

Lentilele de contact pot fi
întotdeauna o alternativă, de-
oarece acestea vă oferă o li-
bertate absolută, nu doar în
cazul machiajului. Vara, aces-
tea sunt preferate de majori-
tatea purtătorilor de ochelari.

Aşadar, trebuie să fiţi fru-
moase în orice situaţie. Vă
aşteptăm la cabinetele noastre
pentru a vă oferi soluţia per-
fecta pentru vederea dumnea-
voastră şi nu numai.

Ai încredere! Vezi cu ochii tăi! 

Sfatul optometristului

Oana Mareş

SĂNĂTATE4

Chiar dacă purtăm ochelari...,
trebuie să fim frumoase!
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Elevi de la cele mai pres-
tigioase colegii naţionale
din Braşov au experi-
mentat, pentru o zi, ce
înseamnă administraţia
publică şi ce responsabi-
litate implică munca în
instituţiile publice.

Timp de câteva ore, peste
20 de tineri au stat de vorbă
cu reprezentanţii autorităţilor
locale şi judeţene. 

Proiectul „Liderii de mâine”
este organizat de Asociaţia
Femeilor de Afaceri şi a Fe-
meilor Conducătoare de În-
treprinderi Braşov. După ce
au fost bine instruiţi, tinerii
au putut afla chiar de la pre-
şedintele Consiliului Jude-
ţean, Adrian Veştea, care sunt
proiectele prioritare. Şi pre-
fectul Marian Rasaliu le-a ex-
plicat elevilor care este rolul
instituţiei pe care o conduce. 

„Permanent, am în-
cercat să fiu aproape
de tinerii noştri. Este
important să-i edu-
căm de la vârste fra-
gede. Esenţial este să
creadă în visul lor. Eu
mi-am dorit să ajung
primar la Râşnov şi
am câ ş t iga t  t oa t e
mandatele. Apoi am
vrut să devin preşedin-
tele judeţului şi am reuşit.

Important este să
faci tot posibilul ca
să realizezi tot ceea
ce-ţi propui”, este
de părere preşedin-
tele Consiliului Ju-
d e ţ e a n  B r a ş ov ,
Adrian Veştea. 

Următoarea
instituţie vizitată,
Primăria Braşov 

Pen t ru  câ t eva
minute, elevii au

luat locul consilierilor locali
şi i-au adresat întrebări pri-
marului George Scripcaru.
Elevii au fost foarte entu-
ziasmaţi de experienţa din
instituţiile publice. La cea
de-a treia ediţie a proiec-
tului „Liderii de mâine” iau
parte elevi de clasa a 11-a
de la şase colegii: Dr. Ioan
Meşotă, Andrei Şaguna,
Grigore Moisil, Unirea, Jo-
hannes Honterus şi Aprily
Lajos. 

Marian Stoica

După ce, în urmă cu câteva săp-
tămâni, anunţa că va iniţia un pro-
iect de lege prin care activitatea
Curţii de Conturi în relaţia cu pri-
măriile va fi restrânsă, senatorul
Partidului Naţional Liberal Daniel
Zamfir a făcut paşi importanţi pen-
tru punerea în aplicare a proiectului
legislativ. În calitate de preşedinte
al Comisiei Economice, Industrii şi
Servicii din Parlamentul României,
Daniel Zamfir a convocat o întâlnire
cu preşedintele Curţii de Conturi,
Nicolae Văcăroiu, care va avea loc
până la finalul lui aprilie. 

Senatorul PNL consideră că
auditorii Curţii de Conturi nu ar
trebui să se exprime referitor la
oportunitatea realizării unor in-

vestiţii. „Cele mai importante
chestiuni sesizate privesc răs-
punderea auditorului finan-
ciar  extern.  Peste 90% din
prejudicii le  estimate,  care
ajung să fie dosare penale,
sunt infirmate în ins tanţă. Eu
cred că este foarte important
ca auditorii externi să îşi asu-
me acel prejudiciu, care tre-
buie să fie cert, nu estimativ”,
a menţionat Zamfir. 

Amendamentele aduse noului
proiect de lege ar putea fi adop-
tate în Parlament în următoarele
săptămâni. Propuneri şi plângeri
au venit de la peste 3.000 de pri-
mari din toată ţara. 

Marian Stoica

Fără blocaje în primării?

Bombă de 50 de kilograme,
descoperită între Codlea şi Hăl-
chiu! Este vorba despre un proiectil
de aviaţie descoperit de un local-
nic. Bomba a fost detonată câteva
ore mai târziu de pirotehnişti. 

Echipele de intervenţie au venit
pregătite cu tot ceea ce este nevoie
pentru a detona proiectilul. „S-au
dispus toate măsurile care se
impun. A fost izolată zona şi s-a
procedat la distrugerea elemen-
tului de muniţie, chiar la faţa
locului, deoarece acesta prezen-
ta un pericol destul de mare.
Bomba era încă activă şi, dacă
ar fi fost transportată, exista
pericolul să se declanşeze’’, a
explicat cpt. Ciprian Sfreja, purtător
de cuvânt ISU Braşov. 

„S-a distrus prin procedeul
electric. S-au pus 3,8 kg de tro-
til, cu capse electrice, s-a făcut
circuitul electric şi s-a trecut la
distrugerea pe această cale”, a
declarat col. Daniel Croitoru, ofiţer
specialist ISU Braşov. 

Dacă proiectilul de aviaţie ar fi
explodat, totul ar fi fost distrus pe
o rază de 1.200 de metri. Zona în
care a fost descoperit proiectilul
este una foarte cunoscută de au-
torităţi. În anii trecuţi, aici au mai
fost descoperite şi alte dispozitive,
rămase neexplodate, din al doilea
război mondial. Unele dintre ele
au fost detonate la faţa locului, iar
altele au fost transportate în con-
diţii de maximă siguranţă şi distruse
în poligoanele speciale.           R.I.

Bombă detonată pe câmp

Slab la română, dezastru la ma-
tematică! Rezultate sub aşteptări
la simularea examenelor naţionale
la Braşov. Aproape jumătate dintre
cei care au susţinut testele, au
obţinut note sub 5.  Cele mai
proaste rezultate au fost obţinute
de elevii de clasa a VIII-a. 

Materia care le-a dat mari bătăi
de cap elevilor, a fost matematica.
La clasa a VIII-a, din 3.900 de elevi
prezenţi, peste 2.100 de candidaţi
au obţinut note mai mici de 5, în
timp ce doar 1.700 de candidaţi
au obţinut note egale sau mai mari
de 5, ceea ce înseamnă o rată de
promovare de numai 44,40%. La
Bacalaureat, promovarea se poate
face şi cu note de 5, condiţia este
ca media finală să fie peste 6. La
clasa a XI-a, tot la Matematică, din
2.600 de candidaţi, 1.300 au luat
note mai mici de 5, adică 49,03%
este rata de promovare. La clasa a

XII-a, procentul a fost mai bun la
proba obligatorie a profilului. 

La Română, elevii s-au descurcat
mai bine. La clasa a VIII-a, pro-
centul de promovare a fost de
65,64%. La clasa a XI-a, 60,59%
dintre candidaţi au luat note de
trecere, iar la clasa a XII-a, 68,83%
au reuşit să obţină note peste 5.
Chiar şi aşa, subiectele de anul
acesta de la Limba şi Literatura
Română, au creat emoţii. Chiar şi
conducerea Inspectoratului Şcolar
Judeţean recunoaşte că rezultatele
sunt destul de slabe. Cu toate aces-
tea, cadrele didactice sunt încre-
z ă t o a r e  ş i  s p u n  c ă  p â n ă  l a
examenele finale, situaţia se va
putea schimba în bine. Faţă de si-
mulările de anul trecut, nu sunt
diferenţe mari de rezultate. Notele
nu sunt trecute în catalog decât
la cererea expresă a elevilor. 

Răzvan Iancu

Temperaturile ridicate din ulti-
mele zile au făcut impracticabile
toate pârtiile din staţiune. Decizia
s-a luat ca urmare a condiţiilor me-
teo nefavorabile pentru practicarea
sporturilor de iarnă, adică vânt cald,
ploaie şi temperaturi pozitive. Po-

trivit administratorilor domeniului
schiabil, sezonul de schi 2016-2017
a fost cel mai bun din ultimii ani.
S-a schiat în condiţii foarte bune,
pe o perioadă de aproape patru luni.
Numărul de treceri prin turnicheţi
a trecut de 2,1 milioane.               M.S.

Sub nota 5

S-a încheiat oficial sezonul
de schi în Poiana Braşov

.com

Tinerii Braşovului, consilieri locali
şi judeţeni, pentru o zi

Un nou record european
la saltul cu paraşuta a fost
înregistrat chiar în judeţul
Braşov. Gabriel Dan Chiriac
a sărit de la peste 10.000 de
metri altitudine şi a depăşit
vechiul record din 2013 sta-
bilit de un finlandez. Din
echipaj au făcut parte trei
persoane de la Aeroclubul
României. 

Saltul s-a făcut de la o al-
titudine de aproximativ
10.500 metri, dintr-un balon
cu aer cald. Vechiul record
era de 9.313 metri, stabilit
în 2013, de un finlandez. 

Cel care va intra în Cartea
Recordurilor, Gabriel Dan
Chiriac, are la activ peste
2.000 de salturi. „Este foarte
plăcut să ştiu că recordul

european este în România.
A fost destul de greu. Cele
mai mari probleme le-am
avut cu temperaturile foarte
scăzute din timpul saltului.

Şi umiditatea la înălţime
mi-a dat mari bătăi de cap.
Dar mă bucur că s-a termi-
nat cu bine”, ne-a precizat
Gabriel Dan Chiriac. 

La peste 10.000 de metri
altitudine, temperatura este
de sub -60 de grade Celsius.
În timpul saltului, paraşutis-
tul a atins o viteză de peste
300 km/h, astfel că tempe-
ratura resimţită a fost de sub
-80 de grade Celsius. După
măsurătorile oficiale, perfor-
manţa românilor va intra în
Cartea Recordurilor. 

Marian Stoica

Record european stabilit în judeţul Braşov

La Săcele a început în
această primăvară un amplu
program de replantare, în spe-
cial în zona Valea Gârcinului,

zona care a suferit cel mai
mult în ultimii ani.

Conform programului de
împăduriri pe anul 2017, va
fi reîmpădurită o suprafaţă de
16,56 hectare. Pe această su-
prafaţă se vor planta un număr
de 71.650 puieţi din speciile
molid, brad‚ larice şi paltin
de munte. Lucrările de îm-
păduriri au început pe 24 mar-
tie cu plantarea zonelor
afectate de vânt ce au avut loc
în 2014, în zona Turcheş –
Coasta Vie. Lucrările din
acest areal au fost finalizate
în data de 30 martie. S-au
plantat 25.000 de puieţi, în
special din specia larice, pe o
suprafaţă de aproximativ 7 ha.

Lucrările de împăduriri
continuă în aceste zile pe Va-
lea Gârcinului unde vor fi îm-
pădurite aproximativ 10 ha
cu 46.000 de puieţi. Lucrările
sunt asigurate de angajaţii Re-
giei Publice Locale a Pădu-
rilor Săcele şi de un număr
de 25 de muncitori.

Primarul municipiului,
Virgil Popa, a declarat că

„lucrările de împădurire vor
continua şi anul viitor, când
sunt preconizate să fie îm-
p ă d u r i t e  a p ro xi m a t iv
30 ha”. Cele mai multe din-
tre acestea urmează să se facă
în zona Valea Baciului, unde
în anii 2014-1015 au fost do-
borâturi masive de copaci în
urma unor furtuni. 

B.T.

Virgil Popa
Primarul municipiului Săcele

Adrian Veştea
Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov

Zeci de mii de puieţi plantaţi la Săcele 
în această primăvară
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Veşti  bune
pentru sistemul
me d ica l  d in
R o m â n i a .
 Ordonanţa refe-
ritoare la mana-
g e m e n t u l
spitalelor a fost
modificată şi
trimisă la Ca-
mer a  D epu  -
t a ţ i l o r  s p r e
aprobare, iar echivalarea stu-
diilor pentru asistentele medi-
cale va deveni posibilă, asta
după ce senatorii au adoptat
un act normativ în acest sens.
Această ordonanţă, referitoare
la echivalarea studiilor, a intrat
deja în vigoare. Ordonanţa ma-
nagerilor de spital, emisă de
guvernul Cioloş în ultima lună
de mandat, a ajuns în parla-
ment. Aceasta spunea că putea
să fie manager de spital orice
om, fără studii de management,
fără experienţă managerială,
fără examene de management.
Ordonanţa a fost la Senat, care
a picat-o. A fost o dezbatere,
în urma căruia proiectul a fost
modificat. Acum e la Comisia
Juridică a Camerei Deputaţilor
şi va intra în plen. 

„Director de Spital Clinic,
în România, va putea fi orice
persoană cu studii de mana-
gement, cu masterat în ma-
nagement sau cu pregătire de
specialitate în management
medical. Prin urmare, se des-

chide larg, către profesionişti
din domeniul managementu-
lui, managementul spitalelor
mari din România”, a declarat
Florin Orţan, senator PSD. 

Al doilea act normativ care
a trecut de Senat este o ordo-
nanţă de urgenţă care se referă
la asistentele medicale din spi-
talele din România. Este practic
vorba despre recunoaşterea cre-
ditelor în învăţământul medical,
singurul în care nu se recunoş-
teau dintr-o formă de învă -
ţământ în alta. „În 2007 nu
existau facultăţi pentru asis-
tente, existau doar şcoli pos-
tliceale. O asistentă care a
terminat postliceala în 2007
ştia că termină forma maximă
de pregătire profesională.
Acuma sunt diferenţe salariale
foarte mari între această ab-
solventă şi proaspetele absol-
vente de facultate”, a mai spus
Florin Orţan, senator PSD. În
acest moment în România sunt
peste 60.000 de asistente me-
dicale. FFFFFFF R.I.

Spitalul Municipal din Săcele,
închis în anul 2011, se va redes-
chide anul acesta, din data de
1 iulie 2017.

Din luna aprilie, spitalul are şi
un manager general. Rodica Pîrvan
fost director economic, timp de
5 ani, la Spitalul Judeţean de Ur-
genţă Constanţa şi, timp de 4 ani,
fost Manager General la Spitalul
Judeţean de Urgenţă Brăila, va
ocupa funcţia de manager general al
Spitalului Municipal Săcele. Rodica
Pîrvan este de profesie economist,

 actualmente fiind masterand la spe-
cializarea manager general spitalicesc
la Universitatea Ovidiu Constanţa. 

Spitalul Municipal este gata de func-
ţionare în proporţie de 80%. Sunt fi-
nalizate lucrările la demisol, parter,
etajele I şi II, mansardă în partea cen-
trală a spitalului, precum şi anexa din
dreapta, unde vor funcţiona secţiile
de interne, cronice şi paliative. 

Într-o primă etapă, în luna iulie, ur-
mează să fie deschise cabinetele de
ambulatoriu, spitalizarea de zi (5 pa-
turi) şi camera de gardă – adică com-
partimentul primiri urgenţă – CPU,
urmând ca în următoarea etapă să se
deschidă celelalte secţii.

Unele zone
din Braşov au
devenit adevă-
rate cimitire de
maşini. Zeci de
au t o t u r i sme
sunt abandona-
te în parcările
din municipiu.
Cele mai multe
zac de ani de
zile pline de rugină. Primă-
ria pregăteşte un regulament

prin care vor fi ridicate aces-
te vehicule. Va fi pus în apli-

care, cel mai probabil,
din luna iunie. 

Ca şi cum nu ar fi fost
de ajuns că lupta pentru
un loc de parcare în
municipiu, cel puţin în
miezul zilei, este una pe
viaţă şi pe moarte, foar-
te multe autoturisme,
abandonate de mulţi
ani, zac pe domeniul

public. Braşovenii sunt şi ei
deranjaţi de proprietarii

care-şi lasă autoturismele
abandonate pe locurile de
parcare. Şi aspectul oraşului,
susţin ei, are mult de suferit. 

Noul regulament privind
ridicarea maşinilor abando-
nate va fi supus dezbaterii
publice până pe 21 aprilie.
Braşovenii pot trimite pro-
puneri la Biroul de Infor-
maţii Publice sau pe emailul
infopublice@brasovcity.ro. 

M.S.

Una dintre zonele cele
mai atractive din Braşov,
în special pentru turişti,
Centrul Istoric, cu o încăr-
cătură medievală aparte,
constituie un mare pericol
pentru orice trecător. Mul-
te dintre clădirile vechi de
sute de ani, aflate în pa-
ragină, nu au fost reabili-
tate niciodată. Numai în
Centrul  Istoric există
16 clădiri cu risc seismic. 

„Cu Dumnezeu înainte”.
Acesta este motto-ul celor
care trec prin Centrul Istoric.
Proprietarii sunt obligaţi să
modernizeze clădirile. Numai
că, deşi au fost scutiţi de plata
taxelor, aceştia nu au mişcat
un deget. Asta a făcut ca mul-
te dintre imobile să ajungă
într-un stadiu avansat de de-
gradare. În orice moment, o
bucată de tencuială se poate

desprinde şi poate răni un
trecător. Atunci când trec în
grabă, braşovenii nu sunt
conştienţi de riscurile la care
se expun. 

Anul acesta, Primăria va
cheltui un milion de lei pen-
tru expertizarea lor. Primele

vor fi clădirile monument
 istoric şi unităţile de învăţă-
mânt. „În cazul proprietăţi-
lor publice, vom interveni
pentru a le reabilita, dar si-
tuaţia este total diferită
atunci când vorbim despre
o proprietate privată. Pro-

prietarii sunt responsabili în
totalitate pentru aceste clă-
diri. Tot ei plătesc şi daunele
dacă o bucată de tencuială
cade peste o maşină şi răs-
pund penal dacă este lovită
o persoană”, a precizat pur-
tătorul de cuvânt al Primăriei

Braşov, Sorin Toarcea. Ex-
perţii susţin că aceste clădiri
se pot dărâma oricând la un
cutremur cu o magnitudine
mai mare de 6 grade pe scara
Richter. „Aceste pericole
sunt iminente şi nu le putem
evita. Este adevărat că o clă-
dire a cărei structură de re-
zistenţă este afectată se
dărâmă mult mai uşor la un

cutremur. În aceste situaţii,
pagubele sunt mult mai
mari şi se poate ajunge chiar
şi la pierderea de vieţi ome-
neşti”, a declarat profesorul,
doctor în fizică, Luciu Ale-
xandrescu. În tot judeţul Bra-
şov sunt 19  clădiri cu risc
seismic, iar în clasa I sunt în-
cadrate 11 dintre ele. 

Marian Stoica

16 clădiri cu risc seismic
în centrul istoric al Braşovului

Maşinile abandonate în parcări vor fi ridicate

Carnea de miel va putea
fi cumpărată în pieţele
din Braşov începând cu
11 aprilie. Vor fi 140 de
locuri special amenajate
în pieţe din oraş. Kilogra-

mul de carne de miel va
costa între 18 şi 23 lei.
Câte 50 de zone special
amenajate vor fi în pieţele
Astra şi Dacia, 30 la Star,
10 în Tractorul şi un sin-

gur loc în Piaţa Bartolo-
meu. 

Pe 10 aprilie, Direcţia Sa-
nitar Veterinară va verifica
dacă se respectă condiţiile
legale de igienă. Serviciul
Public de Administrare Pie-
ţe va pune la dispoziţia co-

mercianţilor tocătoare, bu-
tuci, suporturi cu cârlige,
halate, cântare şi bonete.
Comercianţii provin din
Braşov, Bran, zona Făgăra-
şului şi judeţul Covasna.
Taxa pentru fiecare loc de
vânzare va fi de 50 lei/zi. 

Veşti bune de la Senat

Manager nou pentru Spitalul Municipal Săcele

Rodica Pîrvan
manager general Spitalul Municipal Săcele

Florin Orţan
senator PSD

Mieii, în pieţe din 11 aprilie
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Traineri în comunicare, nu-
merolog , nutriţionist, con-
sultant în frumuseţe şi păr,
bio-energo-terapeut, terapeut
craniosacral, cristaloterapeut,
terapeut holistic – sunt doar
câteva dintre serviciile de ex-
cepţie de care veţi putea be-
neficia oricând, la centrul de
Terapii „Leia” din Braşov. 

Terapeutul Oana Gîtlan,
alături de echipa sa, le pro-
pune tuturor celor care vor
trece pragul Centrului de Te-
rapii „Leia” servicii dedicate,
aplicate pe cerinţele fiecărei
persoane. Centrul a fost gân-
dit ca un spaţiu în care poţi
să alegi între una, două sau

mai multe terapii astfel încât
rezultatul previzionat să de-
vină o certitudine. 

Povestea din spatele cen-
trului este una spectaculoasă!
Numele nu este ales întâm-
plător. Leia este fiica iniţia-
toa rei  aces tu i  pro iect ,
terapeutul Oana Gîtlan. Mi-
cuţa este exemplul viu că mi-
racolele există. La doar o lună
de la naştere, Leia s-a îmbol-
năvit de meningită bacteriană.
Boala s-a agravat şi a evoluat
la hidrocefalie. După mai
multe intervenţii medicale, în
ţară, dar şi peste hotare, toate
fără rezultat, mama Leiei a
apelat pentru recuperarea fe-

tiţei la Asociaţia de Masaj
Craniosacral Metoda Upled-
ger. Aici a descoperit mai
multe terapii alternative care
au ajutat-o pe micuţa Leia să
se însănătoşească. Oana a ho-

tărât atunci să se specializeze
în acest domeniu. A lăsat în
urmă 15 ani de carieră în do-
meniul financiar-bancar şi a
început cursurile Institutului
Upledger din Statele Unite,
Florida. 

Însănătoşirea Leiei a fost
un miracol, un cadou primit
cu multe lacrimi de bucurie.
„Consider că pentru o afec-
ţiune sunt necesare 2 – 3 te-
rapii, cu care persoana
respectivă empatizează, se
simte bine. Terapii care sunt
mult mai eficiente, iar lu-
crurile se rezolvă mult mai
rapid. Cred că a venit timpul
ca oamenii să abordeze un
nou stil de viaţă, cu o gân-
dire nouă”, a declarat Oana
Gîtlan.

Tot ceea ce trebuie să faceţi
este să vă relaxaţi şi să lăsaţi
totul în grija personalului ca-
lificat. Echipa LEIA este for-
m a t ă  d i n  o a m e n i  c a r e
lucrează cu şi pentru suflet
astfel încât să vă puteţi schim-
ba viaţa! Minunile există! 

Denisa Dumitru

A mai rămas puţin până
la Zilele Braşovului. Sărbă-
toarea are loc, ca întotdeau-
na, în primul weekend de
după Paşte. Târguri, jocuri,
competiţii sportive, dar şi
foarte multe concerte. Toate
vor avea loc în perioada 21-
23 aprilie. 

Primăria a lansat deja o
licitaţie pentru stabilirea fir-
mei care se va ocupa de tot
ceea ce înseamnă organiza-
re. Fie că vorbim de târguri
tematice, de spectacole, ate-

liere sau alte demonstraţii,
cele mai multe evenimente
vor avea loc în centrul ora-
şului. 

Ziua de 21 aprilie va fi
dedicată şlagărului româ-
nesc. Pe scena din Piaţa
Sfatului ar putea concerta
Adrian Daminescu, Stela
Enache, Corina Chiriac,
Gabriel Cotabiţă, Dida
Drăgan sau Mirabela Dau-

er. Sâmbăta va fi dedicată
tinerilor. Primăria vrea să-i
aducă la Braşov pe Carla’s
Dreams, Matteo şi Alina
Eremia. Ca întotdeauna,
duminică vom avea parte
de o zi plină de muzică po-
pulară. Bugetul total pentru
organizarea Zilelor Ora -
şului ajunge la aproape
450.000 lei. 

Zilele Braşovului se vor
încheia duminică, 23 aprilie,
cu deja celebra paradă a
 Junilor, din centrul oraşului.

În perioada 21-23 aprilie,
braşovenii şi turiştii pot intra
gratuit la muzeele aflate în
subordinea Consiliului Ju-
deţean: Muzeul Judeţean de
Istorie, Muzeul de Etnogra-
fie, Muzeul de Artă şi Mu-
zeul Casa Mureşenilor.
Filarmonica, Teatrul Dra-
matic şi Opera vor putea fi
vizitate şi ele gratuit. 

Marian Stoica

Pregătiri pentru
Zilele Braşovului

Este la primul mandat de
primar, iar administraţia
locală şi grija pentru ne-
voile cetăţeanului sunt
priorităţile lui din punct
de vedere profesional.
Numai că, la fel ca orice
om, are şi pasiuni. Iar hob-
by-ul lui ajunge până în
înaltul cerului, la propriu. 

După orele petrecute la
muncă, lasă ţinuta oficială
deoparte şi alege vestimen-
taţia de aviator. Este vorba
despre primarul comunei Te-
liu, Dorin Blendica. Are peste
20 de ani de zbor şi mai mult
de 5.000 de ore la activ. Pa-
siunea pentru aviaţie o are de
la vârste fragede. Acum este
instructor licenţiat şi chiar in-
spector în acest domeniu.
„Încă de când eram la gră-

diniţă, îi spuneam mamei că
vreau să zbor cu avionul. Mă
bucur că am ajuns să-mi îm-

plinesc acest vis. Ajungem şi
până la 3.000 de metri alti-
tudine, iar acolo sus este su-

perb, uiţi de toate
grijile pe care le ai
atunci când eşti cu
picioarele pe pă-
mânt. Din pasiune,
acum îmi doresc să
le împărtăşesc şi al-
tora ceea ce trăiesc
eu în înaltul cerului
şi să-i învăţ să pilo-
teze”, ne-a precizat
primarul din Teliu,
Dorin Blendica. 

Face cursuri de aviaţie 
la Aeroclubul României

Totul, absolut voluntar,
numai din pasiune! Dacă
vreţi să-l cunoaşteţi şi să
aveţi parte de o experienţă
de neuitat într-un zbor de-
monstrativ o puteţi face în
fiecare weekend sau de
luni până vineri, după ora
18.00. Îl găsiţi la Aero-
dromul din Sânpetru. Un
curs de pilotaj la Aeroclub
costă 5.000 euro şi durea-
ză aproximativ doi ani. 

Marian Stoica

Mai multe detalii puteţi afla pe www.terapiileia.ro,
contact@terapiileia.ro sau la numărul de telefon
0771.423. 197. Centrul de Terapii LEIA se află pe Calea
Bucureşti, clădirea CABU, ETAJ 1, Braşov.

Primarul – aviator din Teliu

• La Braşov s-a deschis un centru de terapii unic în judeţ 
• 20 de specialişti vă oferă terapii revoluţionare pentru o vindecare

fără pastile şi fără tratamente complexe sau dureroase

„LEIA”, minune pentru viaţă

Dorin Blendica
primar Teliu



GARSONIERE
⚫ Cesionez drepturile de vânzare
asupra unei garsoniere Tracto-
rul – Coresi, construcţie nouă,
cu toate dotările moderne. Tele-
fon: 0758.843.373
⚫ Vând garsonieră confort 1,
 Astra Bd. Saturn zona Micşuni-
ca, recent amenajată, dotată cu

centrală termică proprie, gresie,
 faianţă, parchet, termopan, se-
midecomandată, parter. Preţ
29.500 euro. Tel: 0747.771.523

APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând apartament 2 camere,
confort 1, zona Tractorul, str.
Octavian Goga, nr. 26, etaj 2,

scara este pe mijlocul blocului.
Vă  a ş t e p t ă m  l a  t e l e fo n :
0757.061.154, 0770.728.812
⚫ Vând apartament cu 2 camere
situat în zona Gemenii str. Zizi-
nului, constructie recentă, etaj
1/4, nedecomandat, toate dotările
fiind de calitate peste medie: cen-
trală termică proprie, gresie, fa-
ianţă, parchet, termopan, se
vinde mobilat, preţul este 43.000
euro uşor negociabil. Telefon:
0741.059.397
⚫ 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 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. Te-
lefon: 0731.833.260 
⚫ 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
⚫ Vând vilă construcţie nouă în
Tărlungeni, dispusă pe parter +
mansardă. La parter: living, bu-
cătărie, baie, birou; iar la man-
sardă sunt 2 dormitoare, baie şi

balcon. Casa dispune de încălzire
cu centrală pe lemne, curent, apă,
fosă septică. Construcţia este pe
grinzi de lemn, (nu este OSB
cum se practică), foarte căldu-
roasă, iar zona este liniştită. Preţ
48.500 euro negociabil. POSI-
BILITATE DE RATE. Telefon:
0747.771.523

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 Tractorul
7, Iris Rezidence cu o suprafaţă
de 55 mp, 2 camere, bucătărie,
baie, hol şi balcon, dispune de
uscătorie proprie şi are îmbună-
tăţiri centrală termică propie,
geamuri de termopan, parchet,
gresie, faianţă şi uşă metalică la
intrare. Bucătăria este mobilată
şi utilată, camerele fiind nemo-
bilate. Preţ: 270 euro/lună. În pre-
ţul 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:
D Str. Gării, nr. 32

intersecţia cu
Hărmanului

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

D Str. Gospodarilor
D Str. Barbu

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

Sediul BraşovTV:
D Bd. Mihail

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

Locaţii de preluare a taloanelor de mică publicitate

✄

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

⚫ La ATELIERUL DE REPA -
RAŢII reparăm TOT ce se bagă în
priză, prestăm servicii de diagnos-
ticare şi reparaţii ale echipamentelor
de tip electrocasnic (FRIGIDERE,
MAŞINI DE SPĂLAT, cuptoare
microunde, aspiratoare, etc), pentru
persone fizice şi societăţi comer-
ciale. Telefon: 0268.708.946, mo-
bil: 0758.107.102.  Ne găsiţi pe Str.
Aurel Vlaicu nr. 4 (colţ cu Bd. Gri-
viţei) în curte cu magazinul „Bazar”.

⚫ Vând ieftin: fotoliu rulant pliabil
pentru handicapaţi, pernă electrică
telecomandă pentru masat spate,
aparat purificare/mineralizare apă
8 litri, aparat electric de gătit sub
presiune.  Telefon: 0368.803.632

⚫ 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 Germa-
nia. Ne găsiţi pe str. Aurel
Vlaicu nr. 4, Braşov (intersectia
cu Griviţei, lângă Synevo). VĂ
AŞTEPTĂM  cu o diversitate
mare de produse!!!

⚫ S. F.D.E.E. Electrica Distri-
buţie Transilvania Sud S.A. –
SUCURSALA BRAŞOV prin
S.C. RUXEL S.R.L., titular al
proiectului „Reconductorare,
modernizare şi sistematizare
zona PTA 1 Apaţa, localitatea
Apaţa, judetul Braşov”, anunţă
publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de
continuare a procedurii pri-
vind emiterea aprobării de
dezvoltare a proiectului, de
către APM Braşov, în cadrul
procedurilor de evaluare a im-
pactului asupra mediului şi de
evaluare adecvată, pentru pro-
iectul „Reconductorare, moder-
nizare şi sistematizare zona
PTA 1 Apaţa, localitatea Apaţa,
judetul Braşov”, propus a fi am-
plasat în localitatea Apaţa, co-
muna Apaţa, judeţul Braşov.

Proiectul deciziei de încadrare
şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul APM,
din Braşov, str. Politehnicii nr.
3, în zilele de luni-joi, între orele
8.00-16.30 şi vineri, între orele
8.00-14.00, precum şi la urmă-
toarea adresă de internet:
www.apmbrasov.ro/noutati.

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

⚫ Pierdut legitimaţie persoană
cu dizabilităţi, nr. 122, eliberat
de D.G.A.S.P.C. Braşov, la data
de 28.01.2014 pe numele pe
numele COMŞA MARIUS. O
declar nulă.
⚫ Pierdut legitimaţie persoană
cu dizabilităţi, nr. 122 pe numele
COMŞA MARIUS. O declar
nulă.
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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

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

I AGENŢI DE PAZĂ 
I AGENŢI DE INTERVENŢIE

în condiţiile legii 333/2003
I 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

Angajări

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

SIGURANŢA PE INTERNET
Siguranţa în mediul online a reprezentat tema abordată de poliţişti în
cea de-a doua zi din Săptămâna Prevenirii Criminalităţii la Colegiul Na-
ţional Unirea Braşov, dar şi în alte unităţi de învăţământ preuniversitar
din judeţ. Au fost transmise elevilor informaţii privind siguranţa pe
reţelele de socializare, prevenirea pornografiei infantile, cyberbullying,
riscurile asociate unor jocuri on-line, legalitatea comerţului electronic. 

Iată câteva recomandări utile părinţilor, tinerilor şi copiilor
pentru siguranţa on-line:

În atenţia părinţilor!
• Descoperiţi împreună Internetul! Comunicaţi deschis

copiilor avantajele şi dezavantajele lui. Stabiliţi îm-
preună cu ei o listă de site-uri sigure şi un program
de folosire a computerului. Copilul trebuie să ştie că
poate discuta cu părinţii despre orice subiect.

• O soluţie pentru protejarea copilului în timpul utilizării
internetului şi controlul activităţii acestuia pe cal-
culator sau pe dispozitivele mobile şi internet o re-
prezintă pogramele de filtrare a conţinutului web
şi control parental.

• Învăţaţi copiii prima regulă a navigatului pe Internet
– să rămână cât mai anonimi posibil. Aceasta în-
seamnă să nu facă publice informaţiile personale
(numele complet, adresa, numărul de telefon, CNP-
ul, parole, nume ale membrilor de familie, numere
de cărţi de credit) sau să posteze fotografii. Datele
personale şi pozele postate în mediul virtual s-ar
putea să fie folosite împotriva lor.

• Discutaţi despre riscurile la care se pot expune dacă
acceptă întâlniri cu persoane necunoscute cu care
au comunicat prin e-mail, chat sau telefonul mobil.

• Încercaţi să aflaţi mai multe despre „prietenii online”
ai copiilor, aşa cum doriţi să-i ştiţi şi pe cei din lumea
reală.

În atenţia copiilor şi tinerilor!
• Alegeţi o parolă puternică şi n-o spuneţi nimănui. Parolele sunt

ca şi cheile de la casă, nu le daţi nimănui, nici măcar prietenilor.
• Fiţi selectivi în legătură cu persoanele pe care le adăugaţi ca

prieteni. Ţineţi minte că atunci când adăugaţi pe cineva ca
prieten, el vă poate vedea toate datele personale.

• Nu accesaţi jocuri pe reţele de socializare care vă impun să treceţi
anumite „etape” care vă pun siguranţa personală sau viaţa în
pericol.

• Asiguraţi-vă că ceea ce postaţi vă reprezintă. Nu postaţi poze
sau informaţii personale pe internet, pentru că alţii le pot vedea. 

• Nu tot ce vedeţi sau citiţi pe internet este adevărat sau potrivit
vârstei voastre. Aveţi mare grijă să intraţi pe site-uri sigure şi
să verificaţi cu părinţii informaţiile citite.

• Nu răspundeţi mesajelor supărătoare sau care conţin cuvinte
sau imagini nepotrivite. Blocaţi persoana care le transmite şi
informaţi părinţii.

• Verificaţi şi reverificaţi identitatea partenerilor de chat înainte
de a le furniza informaţii personale.

• Nu daţi date cu caracter personal, fotografii cu voi şi nu vă
expuneţi la webcam persoanelor pe care le întâlniţi în mediul
online.

• Utilizaţi cu atenţie reţele de socializare electronice, Facebook,
Messenger etc. Acestea sunt principalele surse de racolare
utilizate de infractori.

BRAŞOVUL
ÎN DIRECT

cu Florin Pop

Marţi: 18.30
În reluare: 
Marţi: 21.30
Miercuri: 0.30; 8.00
Joi: 16.30
Vineri: 14.30
Sâmbătă: 16.30



SPORT 10-16 aprilie10

Denisa Dedu, Andreea Pri-
copi, Laura Chiper şi Ni-
coleta Dincă vor participa
la stagiul de pregătire de
la Bistriţa. În altă ordine
de idei, goalkeeperul Co-
ronei, Ana Maria Mîrcă a
semnat un nou contract
cu gruparea de sub Tâm-
pa, valabil pentru urmă-
torii doi ani. 

Patru jucătoare de la Co-
rona Braşov au fost convo-
cate de selecţionerul Martin
Ambros la naţionala Româ-
niei. Goalkeeperul Denisa
Dedu, extremele Nicoleta
Dincă şi Laura Chiper şi cen-
trul Andreea Pricopi, vor
participa în perioada 10-13
aprilie la un stagiu de pre-
gătire la Bistriţa. Naţionala
nu are programat niciun joc
amical în această perioadă. 

Lotul convocat de Ambros
Din lotul convocat de se-

lecţionerul Martin Ambros
pentru stagiul de pregătire
de la Bistriţa, lipsesc jucă-

toarele de la CSM Bucureşti,
echipă ce se luptă pentru ca-
lificarea în final four-ul Ligii
Campionilor. Bucureştencele
au învins în meciul tur for-
maţia maghiară Ferencvaros
cu scorul de 30-25 şi au pri-
ma şansă la calificare. Iată
lotul convocat de Martin
Ambros pentru stagiul de la
Bistriţa:

Portari: Denisa Dedu
(Corona), Yulia Dumanska
(Craiova), Ana Maria Mă-
zăreanu (Bistriţa)

Extreme stânga: Ana
Maria Iuganu (Roman), Ni-
coleta Dincă (Corona), An-
dreea Chiricuţă (Galaţi)

Interi stânga: Gabriela
Perianu (Brăila), Cristina
Zamfir (Craiova), Andreea
Adespii (Rm. Vâlcea)

Centri: Andreea Pricopi
(Corona Braşov), Cristina
Laslo (U Cluj), Eliza Bu-
ceschi (Dunărea Brăila)

Interi dreapta: Laura
Popa (Dinamo), Ana Maria
Dragut (HC Zalău), Gabriel-
la Szucs (Dunărea Brăila)

Extreme dreapta: Laura
Chiper (Corona), Aneta
Udriştoiu (Brăila), Ştefania
Florea (Galaţi)

Pivoţi: Nicoleta Safta
(Rm. Vâlcea), Cyntia To-
mescu (Roman)

Mîrcă rămâne sub Tâmpa
Goalkeeperul Coronei,

Ana Maria Mîrcă, a semnat

prelungirea contractului cu
echipa de handbal din Braşov.
Jucătoarea a semnat o nouă
înţelegere, valabilă pentru ur-
mătorii doi ani şi a spus că
se bucură că a rămas acasă. 

„Am spus de la bun în-
ceput că îmi doresc să ră-
mân acasă şi să mai ajut
Corona. După acest sezon,
avem o datorie morală să
ducem această echipă acolo
unde cei care iubesc hand -
balul îşi doresc ca ea să fie.
Anul viitor vom avea un
proiect nou, de la care sunt
aşteptări mari, astfel că tre-
buie să facem totul ca să nu
mai dezamăgim.  Fanii
hand balului trebuie să ştie
că în acest sezon şi noi am
suferit foarte mult dar vom
încerca să lăsăm totul în
urmă, iar în campionatul
viitor să avem cu toţii mai
multe motive de bucurie”,
a spus Ani Mîrcă.

Goalkeeperul Coronei,
Ana Maria Mîrcă, se află la
echipa de sub Tâmpa din
vara anului 2012. 

Patru jucătoare la lot
Corona Braşov dă patru jucătoare la lotul naţional

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

În seria I din liga a treia, echi-
pele din Braşov au reuşit să câş-
tige jocurile disputate în acest
weekend. Olimpic Cetate Râşnov
a produs surpriza etapei, după ce
a învins cu 1-0, pe teren propriu,
formaţia FK Miercurea Ciuc. Pen-
tru trupa condusă de Dan Bona a
marcat Ionel Dinu. 

AFC Hărman a profitat de ca-
doul primit de la râşnoveni, s-a

impus cu 2-0 în deplasarea de la
Sporting Lieşti şi a urcat pe prima
poziţie a clasamentului. Pentru
formaţia condusă de Florin Stân-
gă şi Ioan Naghi au marcat E.
Popa şi Buga. 

Hărmanul are 46 de puncte în
clasament, cu două mai multe
decât FK Miercurea Ciuc. Olimpic
Cetate Râşnov ocupă locul al ze-
celea, cu 26 de puncte.

Hărmanul e pe primul loc

Braşovul a fost un centru pu-
ternic în handbalul masculin ro-
mânesc.  Pe vremuri,  Dinamo
Braşov şi Tractorul se băteau în
Liga Naţională cu puternicele for-
maţii din Bucureşti sau Baia Mare.
Apoi, regretatul Bebe Vlădescu a
produs o nouă generaţie de hand -
balişti sub Tâmpa, la Rom Cri.
Acum, juniorii trei de la Dinamo
Braşov, pregătiţi de Cătălin Va-
silache şi Octavian Ganz, ne dau
speranţa că handbalul masculin
din oraşul nostru poate ajunge
din nou acolo sus. 

Sportivii de la Dinamo au câş-
tigat fără probleme meciurile de
la turneul semifinal de la Sânni-
colau Mare: 41-31 cu L.P.S Bis-
triţa,  32-26  C.S.S Craiova şi 38-28

cu C.S.S Unirea Sânnicolau Mare.
Handbaliştii de la Dinamo, care
sunt mari fani ai celor de la PSG,
vor juca la cel de-al doilea turneu
semifinal împotriva unor formaţii
cu tradiţie în handbalul masculin
românesc. Ei vor da piept cu CSM
Bucureşti, CSM Ploieşti şi Adrian
Petrea Reşiţa. Rezultatele bune
obţinute de sportivii de la Dinamo
nu au fost trecute cu vederea de
antrenorii loturilor naţionale, ast-
fel că patru jucători au fost con-
v o c a ţ i  l a  e c h i p a  n a ţ i o n a l ă .
Portarul Robert Kovacs, extrema
dreapta Emanuel Pintilie, pivotul
Alexandru Stoica şi centrul Vlad
Mărie au fost la Sfântu Gheorghe
şi au participat la acţiunile lotului
naţional de juniori III.   

Viitorul sună bine

Olimpia CSU Braşov nu a făcut
faţă tăvălugului alb-verde şi a
pierdut primul meci al semifinalei
campionatului naţional de bas-
chet feminin. Campioana en-titre,
ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe,
s-a impus pe propriul teren cu
scorul de 89-44 (18-16; 24-6; 22-
15; 25-7). 

Fetele pregătite de Dan Calan-
cea, Miruna Crasnic şi Nenad Ma-
rinkovic nu au rezistat decât 10
minute, timp în care au jucat de
la egal la egal cu adversarele lor.

Apoi Marshall şi compania s-au
desprins pe tabela de marcaj şi
au câştgat extrem de clar. Pentru
Olimpia CSU Braşov au marcat
Webb 12 puncte, Houser 11, Hig-
gins 10, Dora Ardelean 6, Domi-
nique Johnson şi Amira Al Ash
Hab câte 2 puncte şi Maria Ferariu
1 punct. MVP-ul meciului a fost
Tyaunna Marshall cu 24 de puncte
marcate, 2 recuperări şi 7 pase
decisive. Meciul al doilea al seriei
este programat miercuri, 12 apri-
lie, cu începere de la ora 18.00.

Învinse la Sfântu Gheorghe

.com

Echipa naţională de ho-
chei pe gheaţă a României
a câştigat meciul patru de
la Campionatul Mondial,
Divizia a II-a, Grupa A.
După victoriile cu Belgia,
scor 9-1 şi cu Serbia, scor
4-1 şi înfrângerea cu Islan-
da, scor 0-2, tricolorii au în-
vins Australia cu scorul de
5-1 (1-1, 2-0, 2-0) şi au pri-
ma şansă la promovarea în
eşalonul superior al hoche-
iului mondial. 

Pentru trupa condusă de
canadianul Martin Lacroix

au punctat Rokaly, Istvan
Nagy, M. Biro, Ede Mihlay
şi Csanad Fodor. Tricolorii

au profitat din plin de eşecul
surprinzător al Islandei în
faţa Belgiei şi ocupă în acest

moment prma poziţie a cla-
samentului cu 9 puncte.
Australia este pe locul doi
cu 8 puncte, iar Belgia şi
Islanda au acumulat câte
şase puncte. Serbia e penul-
tima cu 5 puncte strânse în
timp ce Spania nu are decât
2 puncte şi ocupă ultima po-
ziţie a clasamentului. 

Duminică seară, România
a jucat împotriva Spaniei
iar o victorie era egală cu
promovarea în grupa B a Di-
viziei I. Partida s-a terminat
după închiderea ediţiei. 

La un pas de promovare

Denisa Dedu

Laura Chiper
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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

Berbec
(21.03 – 19.04) 
Iubire: încă se pot rupe relaţii
din cauza impulsivităţii, de astă
dată imprudenţele însă nu se
datorează geloziei, ci, culmea,
dorinţei de a fi pe plac partene-
rului.
Sănătate: se pot manifesta boli
pe care le-aţi crezut vindecate
sau intervenţii chirurgicale la
nivelul capului.
Bani: cheltuielile neprevăzute
par stringente.
Taur (20.04 – 20.05)
Iubire: ei ştiu cum să comunice
emoţional şi ăsta este colacul
de salvare în comparaţie cu ve-
cinii lor Berbecii.
Sănătate: vă simţiţi epuizaţi.
Bani: în sfârşit, realizează că cei
care îşi spun prieteni sunt dintr-
aceia de interes, de conjunctură,
şi-şi vor închide portofelul pen-
tru ei
Gemeni (21.05 – 21.06)
Iubire: decid că este timpul să
se aşeze la casa lor şi nu doar
că-şi cer în căsătorie partenerul,
dar stabilesc chiar data nunţii.
Sănătate: să nu ajungă pe masa
de operaţie din cauza unor ba-
nalităţi cărora nu le-au dat im-
portanţă la momentul potrivit.
Bani: că recuperează nişte bani,
că li se returnează un împrumut,
orice este posibil, mai ales la un
pahar de vorbă.
Rac (22.06– 22.07)
Iubire: intra în dispută cu cineva
din familie şi, de la o banală
ceartă, există riscul de a se se-
para.
Sănătate: vor simţi oboseala la
nivelul picioarelor umflate.
Bani: doresc o serie de schimbări
în gospodărie, frigiderul, tele-
vizorul, achiziţia unor lucruri de
valoare gen piesă de mobilier şi
sfârşesc prin a cumpăra o carte.
Leu (23.07– 22.08)
Iubire: calmul lor este o certitu-
dine a ceea ce simt şi teama că
pot pierde persoana iubită se ri-
sipeşte acum ca fumul.
Sănătate: cei care lucrează la
calculator vor resimţi dureri la
nivelul încheieturilor degetelor.
Bani: aş sugera să amâne achi-
ziţia unei case sau a unui apar-
tament până la sfârşitul lunii
aprilie, altfel pot pierde avan-
sul.
Fecioară (23.08 – 22.09)
Iubire: cei care nu au cunoscut
până acum chinurile iubirii s-ar
putea să se confrunte cu oare-
care palpitaţii.
Sănătate: oboseala pe care o re-
simt este stresul cumulat de-a
lungul săptămânii.

Bani: există riscul să li se ri-
sipească veniturile pe tot
soiul de reparaţii şi reme-
dieri.
Balanţă 

(23.09 – 23.10)
Iubire: îmbunătăţirea rela-

ţiilor cu persoana pe care o iu-
besc va fi evidentă şi le va în-
cânta sufletul.
Sănătate: atenţie la alimentaţie,
posibile indispoziţii! Dacă sunteţi
la munte, atunci bucuraţi-va de
ce vă oferă natura!
Bani: au cât să le permită un film
la mall şi să se simtă excelent în
compania iubitei/iubitului.
Scorpion (24.10 – 22.11)
Iubire: un capitol la care nu dau
rateuri. Demonstrează odată în
plus că senzualitatea merge
foarte bine, mână în mână cu
anumite interese.
Sănătate: ar putea avea ceva
probleme datorate durerilor de
spate.
Bani: numără banii, deoarece se
pregătesc de un scurt concediu
şi vor să ştie pe ce se pot baza.
Săgetător (23.11 – 21.12)
Iubire: încearcă să-şi impună
voinţa şi nu cred că iubirea este
un teren pentru o asemenea ati-
tudine. Să se reorienteze, altfel
vor pierde!
Sănătate: dacă s-ar şi odihni pe
măsură, nu cred să aibă alte pro-
bleme.
Bani: generoşi ca întotdeauna,
încearcă să le ofere momente
plăcute celor dragi, aşa că îi va
scoate în oraş.
Capricorn (22.12 – 20.01)
Iubire: tensiunile interioare afec-
tează relaţia în care sunt, mintea
lor a rămas centrată pe lucruri
care nu mai funcţionează.
Sănătate: pierderea unei persoa-
ne apropiate repercutează asupra
stării lor generale, iată măcar un
motiv pentru care le sugerez să
iasă, să nu stea în casă.
Bani: nu se pune problema să
nu se descurce la acest capitol.
Vărsător (21.01 -19.02)
Iubire: dau dovadă de o origi-
nalitate ieşită din comun aşa că
partenerul să nu se mire că darul
primit este atipic – un kit de re-
parat zgârieturile la maşină, un
set de şurubelniţe, că sigur e
ceva de reparat în casă ş.a.
Sănătate: faptul că se trezesc cu
noaptea în cap nu este un semn
de sănătate!
Bani: se gândesc cum să ia dintr-
un buzunar şi să pună în celălalt
fără să rămână descoperiţi.
Peşti (20.02 – 20.03)
Iubire: au un înger păzitor care
îi aduce la realitate şi îi pune în
faţa faptului împlinit. Afectivi-
tatea lor este dublată de crea-
tivitate.
Sănătate: atenţie la mâncatul
pe apucate!
Bani: atenţie la cheltuieli pentru
că sunt mână spartă exact când
nu trebuie şi cred că le-am mai
spus asta.

ZODIAC

4 7 5 6 9
2 9 4 1
6 2 5

2 4
8 7 3

1 5 8 9
7 1 8 2 3

6 1 3 5 7 8 4 2 9
7 5 4 1 2 9 8 6 3
2 8 9 6 4 3 1 5 7
4 3 8 9 1 2 5 7 6
1 7 6 8 3 5 2 9 4
5 9 2 4 6 7 3 8 1
8 6 7 3 5 4 9 1 2
9 4 1 2 8 6 7 3 5
3 2 5 7 9 1 6 4 8

Rezolvarea sudoku din nr. trecut

Program integral Gloria Domini – Braşovul Pascal
pentru săptămâna 10 – 14 aprilie

LUNI 10 APRILIE
ora 12:00 SÂNPETRU – 
CĂMINUL CULTURAL 
AL BISERICII ORDOTOXE 
(intrare liberă) 
SPECTACOL „CHIPURI DE LUMINĂ ÎN 
TEMNIŢELE COMUNISTE”
Preot Costin Butnar.

ora 17:00 CINEMATECA PATRIA
FILM DOCUMENTAR 
„500 DE ANI DE REFORMĂ”
Cinemateca Patria 
Biserica Reformată

ora 18:00 MUZEUL JUDEŢEAN DE
ISTORIE
LANSARE ALBUM „SCHITUL ROMÂ-
NESC PRODROMUL – MUNTELE
 ATHOS”
Lucrări realizate de comunitatea mo-
nahală a singurului schit românesc
din Muntele Athos în colaborare cu
editura Suvenir (Braşov).

ora 18:00 FILARMONICA BRAŞOV
SALA PATRIA 
(intrare liberă) 
Recital instrumental – Liceul de Mu-
zică Tudor Ciortea (olimpicii), Şcoala
Populară de arte.

orele 8:00-20:00 CASA JUNILOR
ATELIER DE INIŢIERE ÎN PICTURA ICOA-
NEI PE STICLĂ – Icoana Maicii Dom-
nului Îndurerată -
Centrul iconografic din Scheii Bra-
şovului

ora 19:00 CINEMATECA PATRIA
„SEARA FILMULUI EUROPEAN: 
(M)UCENICUL / (M)UCHENIK
(Rusia, 2016)
Regia: Kirill Serebrennikov
Cu: Viktoriya Isakova, Pyotr Skvor-
tsov, Aleksandra Revenko. 
Dramă. 
Durata: 118 min.
Selecţia Un Certain Regard şi Premiul

François Chalais la Festivalul de la
Cannes 2016.

MARŢI 11 APRILIE
orele 13:00-14:00 MUZEUL DE
ETNOGRAFIE BRAŞOV
„ATELIER DE ÎNCONDEIAT OUĂ, LA
 MUZEUL DE ETNOGRAFIE BRAŞOV”
Elevii, sub îndrumarea meşterului
popular Gabriela Elena Neculai vor
încondeia ouă după metoda tradi-
ţională a închistritului cu ceară

ora 12:00 CRISTIAN – CĂMINUL
CULTURAL AL BISERICII ORTODOXE
(intrare liberă) 
SPECTACOL „CHIPURI DE  LUMINĂ ÎN
TEMNIŢELE  COMUNISTE”
Reprezentant al rezistenţei împotriva
comunismului. Cântăreţi muzică
 populară, doine, folk, expoziţie.

ora 15:00 LICEUL TEORETIC ZAJZONI
RAB ISTVAN – SĂCELE
ÎNCONDEIATUL OUĂLOR 

ora 16:00 SÂNPETRU – 
CĂMINUL DE BĂTRÂNI MARIA 
(intrare liberă)
SPECTACOL „LUMINĂ DIN LUMINĂ”
George Custura – monolog – povestiri
ecumenice, corul Liceului de Muzică

ora 19:00 CINEMATECA PATRIA 
(intrare liberă, în limita locurilor
disponibile)
JESUS CHRIST SUPERSTAR
(SUA, 1973)
Regia: Norman Jewison
Cu: Tom Neely, Carl Anderson, Yvon-
ne Elliman
Muzical. Durata: 108 min.

ora 20:00 CATEDRALA ROMANO-
CATOLICĂ „SF. PETRU ŞI PAUL”
BRAŞOV, STR. MUREŞENILOR
(intrare liberă) 
SPECTACOL MADRIGAL
Corul Madrigal

MIERCURI 12 APRILIE
ora 12:00 HĂRMAN – 
CĂMIN CULTURAL PRIMĂRIE 
(intrare liberă)
SPECTACOL „CHIPURI DE  LUMINĂ ÎN
TEMNIŢELE COMUNISTE”
Preot Costin Butnar.

ora 16:00 SĂCELE – CĂMINUL DE
BĂTRÂNI DANIEL 
(intrare  liberă)
SPECTACOL  „LUMINĂ DIN  LUMINĂ”
George Custura – monolog – poves-
tiri ecumenice. Corul Liceului de Mu-
zică

orele 18:00-20:00 CASA JUNILOR
Atelier de încondeiere ouă, cu motive
tradiţonale din Ţara Bârsei 

ora 18:00 AULA UNIVERSITĂŢII 
(intrare liberă, în limita locurilor
 disponibile)
„CONCERT ORGĂ
Solişti: Eckart Schlandt (orgă), Ursula

Philippi (orgă), Corul de tineret BACH
al Bisericii Negre – dirijor şi organist:
Steffen Schlandt 
Invitată: soprana Melinda Samson
(Sibiu) 

JOI 13 APRILIE
ora 19:00 FILARMONICA BRAŞOV
Sala Patria 
„REQUIEM DE BRAHMS”
Orchestra filarmonicii braşovene va
fi condusă de marele dirijor de origine

română Octav Calleya. 
Soliştii Irina Iordăchescu, şi Balla San-
dor împreună cu Corul Mixt al Filar-
monicii de Stat din Târgu Mureş va
oferi braşovenilor o seară de neuitat,
o seară cu adevărat desăvârşită.

VINERI 14 APRILIE
ora 12:00 PAROHIA ROMANO-CA-
TOLICĂ „SF. PETRU ŞI PAUL” BRAŞOV 
PROCESIUNE RELIGIOASĂ 
CONCERT ORGĂ

ora 16:00 BRAŞOV – CĂMINUL DE
BĂTRÂNI DIN NOUA
(intrare liberă) 
SPECTACOL „LUMINĂ DIN LUMINĂ”
George Custura – monolog – poves-
tiri ecumenice – corul Liceului de
Muzică

orele 14:00 – 15:30 BULEVARDUL
EROILOR – STRADA MUREŞENILOR 
DRUMUL CRUCII 
(VIA DOLOROSA)

ora 18:00 CĂRTUREŞTI – 
PIAŢA SFATULUI 20
VERNISAJ EXPOZIŢIE – 
PLOAIE DE STELE – 
CORINA DRĂGAN

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
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INVESTIGAŢII SPECIALE
Coronarografie neinvazivă CT
Angiografie CT
Colonoscopie virtuală

Bronhoscopie virtuală
Flebografie
Uro-CT, Entero-CT
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În viitorul nu foarte îndepăr-
tat, vom avea la Braşov au-
tobuze electrice! Cel puţin 4,
anunţă reprezentanţii Minis-
terului Mediului. Este vorba
despre un program naţional
bugetat cu 80 milioane lei. 

Din aceşti bani se vor achizi-
ţiona autobuze electrice şi se vor
construi staţii de încărcare în mai
multe oraşe din ţară. Cele mai
multe autobuze electrice şi staţii
de încărcare vor fi în Bucureşti,
minim 28, în Iaşi vor fi cel puţin
8 autobuze şi 8 staţii de încăr-
care. Pentru Braşov Ministerul
Mediului a bugetat achiziţia a
4 autobuze electrice şi 4 staţii de
încărcare. 

Programul naţional a fost
 lansat în dezbatere publică pe
13 martie şi după 45 de zile
 lucrătoare va fi disponibil. Asta
înseamnă că la începutul lunii
mai se poate deja aplica. Pro-
gramul vine la pachet cu o altă

măsură şi anume lansarea de fi-
nanţări nerambursabile pentru
cei care vor să facă staţii de în-

cărcare pentru automobilele
electrice. Bugetul este de 45 mi-
lioane lei, iar beneficiarii sunt

unităţile administrativ-teritoriale,
instituţiile publice şi persoanele
juridice. 666666  A.C.

Verdict al procurorilor după moartea a 3 oa-
meni şi rănirea altor 3 în urma exploziei din
2015, de la o moară din Braşov. Deflagraţia
s-a produs de la o... lampă cumpărată dintr-
un supermarket. Responsabilii, în viziunea pro-
curorilor, au fost trimişi în faţa judecătorilor. 

Procurorii Parchetului Tribunalului au defi-
nitivat rechizitoriul şi au trimis în judecată
firma care gestiona moara unde a avut loc ex-
plozia, dar şi pe responsabilul cu măsurile de
protecţia muncii de la acea moară. Bărbatul
deţinea o societate de tip PFA şi ar fi trebuit
să asigure punerea în practică a normelor de
protecţia muncii în incinta morii unde, printre
altele, se aflau şi cuvele în care era depozitată
făină. 

Un angajat care trebuia să facă verificări în
acele cuve a folosit o lampă achiziţionată dintr-
un supermarket, fără să ştie însă că nu ar fi avut
voie să utilizeze o astfel de sursă de iluminat.
Firma care gestiona moara unde a avut loc ex-
plozia a fost trimisă în judecată pentru neluarea
măsurilor de securitate şi sănătate în muncă.
Este acuzat de comiterea aceleiaşi infracţiuni
şi bărbatul care deţine societatea de tip PFA,
cel care ar fi trebuit să asigure, spun procurorii,
punerea în practică a prevederilor legale în ceea
ce priveşte activitatea într-o moară. 

Până în momentul pronunţării sentinţelor
definitive, inculpaţii beneficiază de prezumţia
de nevinovăţie. 

Amelia Vulcu

Verdict în cazul
exploziei de la
moară din 2015

4 autobuze şi 4 staţii
electrice la Braşov


