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E ch ip a  de
baschet femi-
nin Olimpia
CSU Braşov a
câştigat meda-
liile de bronz
ale Ligii Naţio-
nale. Pešović şi
compania s-au
impus în me-
ciul al doilea al
finalei cu sco-
rul de 82-59
(22-17, 19-15,
19-11, 22-16)
şi cu scorul general de 2-0 au cucerit me-
daliile de bronz ale campionatului. Este cea
mai bună performanţă a baschetului feminin
braşovean din ultimul deceniu. 

Astăzi de la ora 18.30, Dan Calancea este
invitat la emisiunea iSport de la Braşov TV,
unde va povesti despre sezonul de vis al fe-
telor de la Olimpia CSU Braşov.

Seria dezvăluirilor cutre-
murătoare din orfelinatele
judeţului Braşov continuă !
Copii maltrataţi, copii înge-
nunchiaţi, copii cărora nu li
se respectă drepturile ! „I-
au smuls părul, i-au lovit,

i-au lăsat, la 13-14 ani, în
cluburi de noapte ca să
tacă”. Mărturiile vin de la
o fostă angajată a unui centru
de plasament din judeţul
Braşov, care a părăsit siste-
mul şi a decis să nu mai tacă. 

– „Nu am mai lu-
crat la copii  din
cauză că nu se mai
putea lucra acolo!
Se întâmplau foarte
multe nereguli, în
sensul că se abuzau

copii, se profita de ei, îi
manipulau ca să nu le pâ-
rască pe doamne. Văzu-
sem tot mai mulţi copii
bătuţi şi nu am mai putut
să rezist... Am făcut tot fe-
lul de reclamaţii şi sesi-

zări, dar nu s-a întâmplat
nimic! 

– Cine îi bătea pe aceşti
copii?

– Doamnele !
– De ce?

continuare în pag. 3

MĂRTURIE CUTREMURĂTOARE DIN ORFELINAT: „I-au smuls părul, i-au lovit,
i-au lăsat, la 13-14 ani, într-un club de noapte, ca să tacă”

„Olimpicele” au luat bronzul

Doi dintre cei mai valoroşi alpi-
nişti din România, tineri aflaţi
în plină ascensiune, cu nenu -
mărate recorduri mondiale şi
 europene la activ, au sfârşit tra-
gic, după ce au fost surprinşi de
avalanşa din Munţii  Retezat. 

Potrivit şefului Serviciului Salvamont
al Judeţului Hunedoara, cele două vic-
time decedate în urma avalanşei din
Munţii Retezat sunt Dor Geta Popescu
(13 ani) şi Erik Gulacsi (12 ani). Doi
dintre cei mai valoroşi tineri alpinişti pe
care România i-a avut vreodată. 

În februarie 2016, Dor Geta Popescu
a reuşit să doboare un alt record de vârs tă,
când a urcat pe Aconcagua, la 6.962 m,

cel mai înalt vârf din America de Sud.
În acel moment depăşise un record sta-

bilit încă din anul 2002, de o sportivă
din America. Dor Geta Popescu era le-

gitimată la Clubul Sportiv Montan Alti-
tudine din Râşnov şi fusese desemnată
cel mai bun alpinist de altitudine în anii
2015 şi 2016. 

Cealaltă victimă a avalanşei din Munţii
Retezat, Erik Gulacsi, avea 12 ani, era
din Braşov şi era şi el un alpinist profe-
sionist. Coleg de club cu Dor Geta Po-
pescu şi bun prieten cu aceasta, reuşise
la vârste fragede să doboare mai multe
recorduri mondiale.

„Este ceva fantastic. Îmi place foarte
mult să merg pe munte. Senzaţia pe care
o ai atunci când ajungi în vârf nu se
compară cu nimic altceva. Nu poţi să îţi
imaginezi ce senzaţii trăieşti, până nu
ajungi în vârf. Atunci când stai să te bu-
curi de privelişte, îţi dai seama cât de
frumos e muntele”, declara, în luna ia-
nuarie, pentru brasovtv.com, alpinistul
Erik Gulacsi. 
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Dor Geta Popescu
este sora  Crinei
Coco Popescu. La
doar 13 ani, a in-
trat, deja, în Car-
tea Recordurilor.
A bifat primul re-
cord mondial pe
când avea doar

10 ani. În august 2013 a devenit cea mai
tânără alpinistă din lume care a atins
Vf. Ararat – 5.137 de metri. 

Erik a ajuns în
august 2016 pe
vârful Elbrus la
5.642 de metri
altitudine, deve-
nind cel mai tâ-
năr băiat din
Europa care a
reuşit acest lu-
cru. În ianuarie 2017 a stabilit un nou record
european de vârstă când a atins vârful
Aconcagua, 6.962 metri, la doar 12 ani.

SFÂRŞIT TRAGIC: Cei mai tineri alpinişti
din lume, Dor Geta Popescu şi Erik Gulacsi, 
au murit în Munţii Retezat
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RATBV S.A. testează au-
tobuzele noi existente pe
piaţă, asta deoarece are
în vedere înnoirea parcu-
lui auto existent. 

Dacă săptămâna trecută au
testat un autobuz fabricat în
Polonia, acum reprezentanţii
societăţii de transport s-au
plimbat cu o maşină produsă
în Cehia. Diferenţele sunt mari,
spune conducerea RAT, dar
testarea pieţei este încă la în-
ceput şi este posibil ca în oraşul
nostru să ajungă şi alte auto-
buze. Maşina, aflată în teste
la Braşov, este produsă de o

companie din Cehia. Autobu-
zul este de dimensiuni mici
dar are dotări de ultimă oră. 

„E un autobuz diesel,
euro 6 clasic. Are sisteme
de AD Blue pentru elimi-

narea oxizilor de azot. E
pregătit pentru transportul
persoanelor cu dizabilităţi.
Are un motor Fiat de 7 litri
cu 280 de cai putere, cutie
de viteze automată”, a de-
clarat  Mircea Cenan, direc-
tor tehnic RATBV S.A. 

Conducerea regiei vrea să
achiziţioneze mai multe au-
tobuze noi. Deocamdată
compania este în faza de tes-
tare a pieţei şi nu este exclus
ca pe viitor şi alte firme să
vină la Braşov pentru a-şi
prezenta oferta de mijloace
de transport în comun. 

R.I.

Dacă sunteţi în căutarea unui loc
de muncă aveţi de unde alege! La
nivel naţional sunt disponibile peste
26 de mii de joburi! 553 dintre aces-
tea sunt la Braşov. Dacă vreţi să
plecaţi la muncă în străinătate aveţi
la dispoziţie 776 de locuri de muncă
în spaţiul Economic European, cele
mai multe în Malta şi Italia! 

La nivel naţional, cele mai multe
locuri de muncă sunt oferite pentru:
muncitori necalificaţi la asamblarea
şi montarea pieselor, se caută lă-
cătuş mecanic, lucrător comercial
şi agent de securitate. În total sunt
26.500 locuri de muncă vacante în
ţară. În spaţiul Economic European
sunt 776 de locuri de muncă pentru

români. Mai exact în Malta se caută
300 de şoferi de autobuz, în Italia
100 de infirmieri şi 100 de asistenţi
de medicină  generalistă, cehii au
şi ei nevoie de şoferi de autobuz,
dar şi de şlefuitori şi pilitor. 

Cea mai diversificată ofertă de
locuri de muncă este în Germania,
chiar dacă sunt mai puţine posturi,
58 la număr, domeniile de activi-
tate sunt numeroase, de la betonist,
montator izolaţii clădiri, bucătari,
dezvoltator software până la gră-
dinari, manager în construcţii şi
ospătar. Mai sunt locuri de muncă
în Irlanda, Marea Britanie, Suedia,
Austria, Spania, Belgia şi Dane-
marca.                                            A.C.

Peste 26.000 de job-uri

Culturile de rapiţă şi mazăre din
judeţul Braşov sunt compromise
din cauza  temperaturilor scăzute
din ultimele zile. Anunţul a fost fă-
cut de specialiştii braşoveni care se
tem că nici pomii fructiferi nu vor
mai fi atât de roditori în acest an. 

Zăpada şi vremea rea din aceste
zile, afectează toate culturile! Si-
tuaţia s-ar putea agrava dacă vre-
mea nu se îmbunătăţeşte. 

Reprezentanţii Asociaţiei de
Cultivatori de Cartofi sunt îngri-
joraţi. „Este pericol să pierdem
mare parte din producţia de ra-
piţă, poate chiar şi la mazăre.
Cei mai afectaţi vor fi cu sigu-

ranţă pomii, ne îngrijorează
acest lucru dar nu ne rămâne
decât să sperăm că nu vor fi
afectate foarte grav”, a declarat
pentru BraşovTV Ion Benea, pre-
şedintele Asociaţiei Producătorilor
de Cartofi Braşov. 

„Dacă temperatura va scădea
până la -4 grade cu siguranţă
atunci  vom avea probleme
 grave şi la rapiţă. Producţia va
f i  a f e c t a t ă  î n  p r o p o r ţ i e  d e
25-30%”, ne-a declarat, Mircea
Costinaş, fermier. Totuşi mai sunt
şi veşti bune: cultura de cartofi nu
va fi afectată în niciun fel. 

Denisa Dumitru

Culturi agricole
compromise în Braşov Autobuze testate la Braşov

Vom plăti impozitul pe venitul
global de două ori pe an, în
tranşe egale. Prima la depunerea
declaraţiei de venit global, iar a
doua în termen de 60 de zile de
la data depunerii declaraţiei.
Pentru moment aceste schimbări
sunt prevăzute într-un draft de
modificare a Codului Fiscal.  

Gospodăriile ar urma să achite
impozitul pe venitul global de
două ori pe an, în tranşe egale,
prima la depunerea declaraţiei
de venit global, iar a doua în ter-

men de 60 de zile de la data de-
punerii declaraţiei, potrivit unui
draft de modificare a Codului
Fiscal aflat în discuţie şi obţinut
de Profit.ro. Impozitul anual da-
torat va fi comunicat de către
consultantul fiscal persoanei care
reprezintă gospodăria în relaţia
cu Fiscul. Consultantul va trebui
să notifice aceste informaţii re-
prezentantului gospodăriei până
la data de 25 mai a anului fiscal
următor celui în care s-au realizat
veniturile.                                A.C.

Impozitul pe venit, 
plătit de două ori pe an

Guvernul pregăteşte im-
pozitarea cu 3% a moşte-
nirilor şi donaţiilor, peste
o anumită limită, dar şi a
veniturilor din prima tran-
zacţionare a acţiunilor pen-
tru imobile naţionalizate.  

Sumele sau bunurile pri-
mite cu titlu de moştenire
ori donaţie sunt pregătite
să fie impozitate cu 3%
dacă depăşesc valoarea de
100.000 de euro, acelaşi
impozit este pregătit să fie

introdus şi pentru venitu-
rile realizate de către pro-
p r ie t a r i i  imob i l e l o r
naţionalizate la prima tran-
zacţionare. 

Guvernul a pregătit in-
troducerea acestei limite
valorice peste care va fi
aplicat impozitul de 3%
într-un draft de modifi-
care a Codului Fiscal,
aflat în discuţie şi obţinut
de Profit.ro. 

A.C.

Impozitarea 
moştenirilor şi donaţiilor

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



ACTUALITATE2017 3
.com

continuare din pag. 1

Erik Gulacsi 
cucerise Aconcagua! 

„Este o nouă provocare pe
care am dus-o la bun sfârşit!
Sunt mândru că am reuşit să
escaladez cel mai înalt mun-
te din afara Asiei. Priveliştea
de la aproape 7.000 de metri
te lasă fără cuvinte şi în ace-
le momente uiţi de oboseală
şi de efortul depus”, a spus
puş tiul de 12 ani după ce a
cucerit Aconcagua.

Dor Geta
Popescu avea
planuri mari şi
anul acesta

Alpinista din
Râşnov, Dor Geta
Popescu, trăia
prin şi pentru
sportul pe care-l
practica! Asta se
vede şi pe contul
personal de Face-
book, acolo unde
ţinea la curent pe
toată lumea cu ac-
tivităţile ei şi se

mândrea cu tot ceea ce făcea.
Avea planificată o nouă pro-
vocare între 21 iunie – 28 iulie
– Record Mondial de vârstă –
Lenin Peak 7.134 m

Ultimul mesaj postat de
tânăra de doar 14 ani care a
sfârşit tragic sâmbătă, în
Munţii Retezat, a fost vineri
dimineaţă şi ne arată cât de
dedicată era alpinismului.

O ţară întreagă, 
cu ochii în lacrimi

Vestea morţii celei mai ti-
nere alpiniste profesioniste
din lume nu i-a lăsat indife-
renţi pe români. Chiar dacă
vorbele nu pot consola fami-
lia sau alina suferinţa, sute
de internauţi şi-au arătat sus-
ţinerea faţă de rudele tinerei
Dor Geta Popescu. Contul
de Facebook al alpinistei Dor
Geta Popescu s-a umplut de

mesaje de condoleanţe în ul-
timele ore. Mulţi îşi aduc
aminte cu plăcere de fetiţa-
fenomen a alpinismului şi au
numai cuvinte de laudă des-
pre performanţele ei. 

Tatăl alpinistei rămâne
internat în spital!

Cele mai mari probleme
de sănătate le are alpinistul
braşovean Ovidiu Popescu,
tatăl Getei. „Este policon-
tuzionat, cu traumatism
cranio-cerebral, traumatism
toracic şi contuzie de şold,
toate pe partea stângă. Este
stabil şi nu cred că va mai
sta mult în spital”, a decla-
rat directorul medical al Spi-
talului Municipal din Hune-
doara, Barna Bende. 

Ovidiu Popescu se afla pe
munte cu fiica lui, Dor Geta
Popescu, în timpul produ-
cerii avalanşei din munţii
Retezat. El este singurul,
dintre cei răniţi în incident,
care a rămas internat în spi-
tal, sub atenta supraveghere
a medicilor. 

Dosar penal în cazul
avalanşei din Retezat

În acest caz a fost deschis
dosar penal pentru ucidere
din culpă. Este vorba, mo-
mentan, de un dosar deschis
„in rem”, adică se cercetează
fapta și se caută eventuali vi-
novaţi. 

Autorităţile analizează și
faptul că ascensiunea s-a fă-
cut pe un traseu închis, unde
zăpada măsoară peste un
metru. Șeful Serviciului
 Judeţean Salvamont Hune-
doara, Ovidiu Bodean, a de -
clarat că prezenţa grupului
numeros de 51 de persoane,
deplasându-se în şir indian
prin zăpada de peste un me-
tru, a crescut riscul produ-
cerii avalanşei.  

Grupul celor şapte sur-
prinşi de avalanşă era un
grup individual faţă de gru-
pul celor 51, care făceau par-
te dintr-o şcoală de ghizi.

Duminică la prânz, salva-
montiştii şi jandarmii au re-
cuperat trupurile copiilor
morţi în avalanşă.

continuare din pag. 1

– Dacă greşeau, erau pe-
depsiţi, dar erau tot felul de
pedepse care nu erau con-
form standardelor. Le luau
telefoanele mobile pentru 2,
chiar 3 luni pentru că nu
făceau ordine în camere.
(...) Fetele se revoltau şi... se
recurgea la pedepsele cu vio-
lenţă.

– Ce înseamnă?
– Le loveau ! Este o fată

care a ieşit din sistem, este
din localitatea (...), căreia i-
a fost smuls părul de pe cap.
Fata, am înţeles, şi în mo-
mentul de faţă face trata-
ment. Se întâmplau lucruri
groaznice ! (...) I-au mani-
pulat pe copii pentru o pungă
cu dulciuri sau pentru o ieşire
în oraş... (...) Să laşi minorii
de 13-14 ani într-un club de
noapte ca să tacă... (...) Fap-
tul că chiulesc de la şcoală
şi nu le spune nimeni, nimic!
(...) Fetele le aveau la mână
(n.r. pe angajatele orfelinatu-

lui), inclusiv pe şefa, şi atunci,
trebuiau să le lase pe fete să
facă tot ceea ce vor.

– Când spuneţi copii abu-
zaţi, la ce vă referiţi?

– La copii bătuţi, la copii
maltrataţi, la copii cărora li
se încalcă drepturile. Am fă-
cut sesizări până la directo-
rul general şi... (...) Despre
tot ce vedeam şi anunţam
mai departe, eram întrebată
de unde ştiu, de ce am vă-
zut..., dar nu se lua nicio mă-
sură!

– Aţi purtat vreo discuţie
despre toate aceste aspecte cu
directorul D.G.A.S.P.C. Bra-
şov, Gheorghe Durnă?

– Bine-nţeles! Am discutat
şi cu dânsul, dar şi cu doam-
na director Luca, cea care
mi-a sugerat să plec din in-
stituţie pentru liniştea mea,
pentru liniştea tuturor”, 

a explicat, în exclusivitate
pentru Braşov TV, sub rezer-
va anonimatului, o fostă an-
gajată a unui centru de plasa-
ment din judeţul Braşov. 

Şeful D.G.A.S.P.C. Braşov,
Gheorghe Durnă, s-a ascuns !

În încercarea de a consem-
na punctul de vedere al şefului
D.G.A.S.P.C. Braşov, repor-
terul BraşovTV.com l-a căutat
pe Gheorghe Durnă la sediul
instituţiei pe care o conduce.
Deşi se afla în birou, Durnă
a refuzat să dea declaraţii.
„Nu vrea”, ne-a transmis o
subalternă a lui Durnă. Direc-
torul D.G.A.S.P.C. Braşov,
Gheorghe Durnă, a ales, de
luni bune, să se ascundă de
presă. În urma dezvăluirilor
reporterului BraşovTV.com,
în colaborare cu A.S.U.M.
Braşov, s-a încercat, de fiecare
dată, consemnarea punctului
de vedere al şefului de la Pro-
tecţia Copilului, dar acesta fie
a refuzat, fie nu a răspuns la
telefonul mobil, în ciuda ape-
lurilor repetate. 

Adjuncta acestuia, Daniela
Luca, a acceptat să i se con-
semneze, la finele săptămânii
trecute, punctul de vedere. În-
trebată dacă a cerut vreodată,

vreunui subaltern, să părăseas-
că instituţia „pentru liniştea tu-
turor”, Daniela Luca a răspuns:
„Nu, nu, decât să fac aşa
ceva, mai bine plec eu”. Cât
despre ororile din centrele de
plasament din judeţ, în viziu-

nea şefilor D.G.A.S.P.C. Bra-
şov, nu este nimic adevărat. 

Preşedintele A.S.U.M. Braşov:
„Se întâmplă astfel de lucruri!”

Preşedintele Asociaţiei
pentru Siguranţă Urbană şi

Mediere din Braşov, Ionel
Spătaru, confirmă faptul că,
în centrele de plasament din
judeţul Braşov copiii au par-
te de momente greu de im-
aginat. „Sunt bătuţi, sunt
umiliţi, se întâmplă astfel
de lucruri! Primim tot felul
de sesizări, primim şi docu-
mente, şi, aşa cum proce-
daţi şi dumneavoastră, le
punem la dispoziţia repre-
zentanţilor instituţiilor
competente pentru luarea
măsurilor prevăzute de
lege. Sunt mai multe dosare
penale în anchetă, iar noi,
ori de câte ori vom fi sesi-
zaţi, vom răspunde aşa cum
se cuvine”, a explicat Ionel
Spătaru.

Amelia Vulcu

MĂRTURIE CUTREMURĂTOARE DIN ORFELINAT: „I-au smuls părul, i-au lovit,
i-au lăsat, la 13-14 ani, într-un club de noapte, ca să tacă”

Seria dezvăluirilor cu privire la ororile din orfelinatele judeţului Braşov va continua.
În numărul următor al săptămânalului nostru, vă vom prezenta cazul unei eleve dintr-
un centru de plasament care, deşi era trecută pe listă, nu a mai plecat, anul trecut, în
tabără pe litoral. Coincidenţă sau nu, ar fi plecat soţia şefului orfelinatului în care se
află copila. Ce spun documentele încheiate, la vremea respectivă, în Braşov şi Constanţa,
dar şi reacţia directorului centrului, în ediţia BraşovTV.com de săptămâna viitoare. 

Gheorghe Durnă
şef D.G.A.S.P.C. Braşov

SFÂRŞIT TRAGIC: Cei mai tineri alpinişti
din lume, Dor Geta Popescu şi Erik Gulacsi, 
au murit în Munţii Retezat

Dor Geta Popescu avea planuri pentru 2017

Erik Gulacsi, pe vârful Aconcagua

Geta Trăieşte la Altitudine şi în anul 2017! 

„Performanţele mele anterioare şi ex-
punerea media sunt argumente solide
pentru a te alătura echipei cu care am
realizat expediţiile de record în munţi
înalţi. Alătură-te echipei câştigătoare,
am nevoie de susţinerea ta!”
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Cercetând acest domeniu
şi anume cum ne creăm rea-
litatea, de curând am desco-
perit  un lucru care m-a
surprins şi m-a ajutat să în-
ţeleg mai bine fenomenul cre-
dinţelor care stau la baza

creării realităţii. De atunci
sunt atentă la fiecare cuvânt
pe care îl folosesc în expri-
mare, şi asta îmi aduce o
mare descoperire a ceea ce
conţin în subconştientul meu,
şi cum să schimb credinţele

false pe care le conţin. 
Fizica cuantică spune că

realitatea se creează conform
credinţei, intenţiei observa-
torului. Şi cum observatorul
suntem noi, colapsăm energia
şi informaţia conform cre-
dinţei pe care o avem. Deci
realitatea se creează conform
credinţei noastre. Astfel am
constatat următoarele:

1. Atunci când tu (nu altul
pentru tine) crezi ceva, acel
ceva se manifestă în realitatea
ta, exact aşa cum îl crezi. 

De exemplu dacă crezi că
oamenii sunt minunaţi şi bi-
nevoitori în realitatea ta vei
atrage oameni minunaţi şi bi-
nevoitori. Dacă tu crezi că ai
tot ce îţi trebuie pentru bunul
mers al vieţii sau activităţii
tale, vei aduce în realitatea
ta tot ce îţi trebuie (vor apă-
rea oameni, situaţii, eveni-
mente care te vor pune în
conjuncturi de a alege ce vrei

tu). Dimpotrivă dacă tu crezi
că oamenii sunt răi, egoişti,
etc. vei atrage în realitatea ta
oameni care se vor comporta
cum crezi tu.

2. Atunci când tu crezi
ceva despre un om cu un ni-
vel de vibraţie diferit de al
tău, acel om se va comporta
în acţiunile sale faţă de tine
aşa cum crezi tu.

Sigur aţi avut situaţii când
un om într-o anumită con-
junctură s-a  comportat
într-un fel iar în alta într-un
fel diferit, şi atunci te-ai în-
trebat: ce a păţit de acum se
poartă altfel? El de fapt se
comporta conform credinţe-
lor tale.

Dacă mai mulţi oameni
gândesc despre un om că este
aşa şi aşa, acel om se va com-
porta conform credinţelor oa-
menilor din faţa lui. Asta se
întâmplă cu oamenii pe care
îi alegem într-o funcţie de

conducere a unei instituţii şi
la început se comportă cum
credem noi, adică bine iar
după un timp dacă nu se văd
rezultatele aşteptărilor noas-
tre începem să-l blamăm şi
ajunge să se comporte aşa
cum gândim despre el, acum.

3. Dacă tu crezi că ai o
anumită boală dintr-o cauză
- pe care ţi-a spus-o cineva,
sau ai auzit-o în altă parte,
creezi acea boală în corpul
tău şi o menţii până scoţi din
mintea ta acea informaţie.
Corpul nostru fizic este ra-
diografia minţii, adică el ne
arată ce ţinem în mintea
noastră.

Concluzia la care am ajuns
este că: la baza fiecărui com-
portament, al nostru sau al
altora din realitatea noastră
stă credinţa noastră vizavi de
acel comportament, iar la
baza fiecărei afecţiuni stă o
credinţă falsă pe care am in-

gerat-o prea uşor corelând-o
cu diverse emoţii. 

Conştientizaţi că într-o cli-
pă vă puteţi vindeca singuri,
vă puteţi schimba compor-
tamentele distructive singuri,
vă puteţi crea o viaţă extra-
ordinară singuri.

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

Sfatul psihologului Credinţele noastre creează realitatea noastră

Ochelarii de soare sunt un
mod important prin care
ne putem proteja ochii, şi
prin intermediul cărora
vederea ne rămâne clară
şi confortabilă chiar dacă
soarele străluceşte. 

Razele soarelui pot duce la
probleme de vedere pe ter-
men lung. Radiaţiile ultravio-
lete pot cauza arsuri solare,
şi în timp, pot duce la afec-
ţiuni degenerative ale retinei
sau cataractă. 

Pentru cei care trebuie să
poarte ochelari, există mai
multe opţiuni pentru a-şi pro-
teja vederea, pornind de la
ochelari de soare cu dioptrie,
lentile foto-sensibile sau clip-
on potrivite ramelor lor. Cea
mai bună soluţie depinde de
preferinţele fiecăruia, de
confortul dorit şi de stilul
personal. 

Ochelarii de soare cu dioptrii
Astăzi, ochelarii de soare

nu numai că sunt accesorii
la modă, dar sunt şi incre-
dibil de funcţionali pentru
foarte multe activităţi. Ei
oferă protecţie, reduc stră-
lucirile deranjante şi îmbu-
nătăţesc contrastul, nefiind

nevoie să mijim ochii sau să
fim deranjaţi de lăcrimarea
cauzată de razele strălucitoare
ale soarelui. 

Lentilele pentru ochelarii de
soare sunt disponible pentru
orice prescripţie, indiferent
dacă vorbim de miopie, hiper-
metropie sau astigmatism. In-
clusiv cei care poartă lentile
progresive se pot bucura de
ochelarii de soare, cu lentile
progresive. În cazul ramelor,
aproape orice pereche de oche-
lari de soare poate fi adaptată
lentilelor cu dioptrii, atât timp
cât forma ramei nu distorsio-
nează vederea (cum o fac ra-
mele exagerat de curbate).
Pentru a stabili dacă ochelarul
de soare preferat de dvs. este
potrivit pentru a-l adapta diop-
triilor dvs. specialiştii dispun
de un instrument special pentru
a măsura curbura ramei. 

Paleta de culori disponibilă
este foarte variată, pornind

de la culori uni, la degrade,
sau chiar lentile bicolore. Len-
tilele sunt disponibile şi cu o
serie de filtre, speciale pentru
condus, sporturi sau chiar po-
larizate.

Chiar şi în cazul celor care
poartă lentile de contact,
ochelarii de soare cu dioptrii
sunt o opţiune. Mai ales în
cazurile în care nu vă doriţi
să purtaţi lentilele, în zilele

în care vă simţiţi ochii uscaţi
şi iritaţi (în sezonul alergiilor),
atunci când mergeţi la piscină
(este de preferat să nu purtaţi
lentile de contact când vreţi
să înotaţi, doar dacă sunt len-
tile de contact de unică folo-
sinţă) sau la plajă.

Lentilele foto-sensibile
Sunt o altă alternativă pen-

tru a vă proteja ochii împo-

triva soarelui. Aceste lentile
se colorează ca răspuns la ra-
diaţiile ultraviolete. Acest tip
de lentile sunt un mod con-
venabil de corecţie al greşelii
optice a ochilor, mai ales pen-
tru cei cărora nu le este con-
fortabil  să  poarte  două
perechi de ochelari la ei. 

Astfel, indiferent dacă sun-
teţi o persoană activă, căreia
îi place să petreacă cât mai

mult timp afară, sau pur şi
simplu dacă consideraţi oche-
larii de soare un accesoriu
care să vă completeze ţinuta,
este important să înţelegeţi
rolul de protecţie al acestora.
Avem la dispoziţie nenu -
mărate opţiuni pentru a vă
menţine ochii sănătoşi şi zâm-
bitori.

Ai încredere! Vezi cu ochii tăi!

Sfatul optometristului

Vezi cu ochii tăi... soarele!

Alina Petric

SĂNĂTATE4
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Aniversare româno-japo-
neză. S-au împlinit 25 de
ani de la colaborarea din-
tre Braşov şi Musashino. O
delegaţie din Japonia a
fost invitată la noi în oraş
pentru a marca aşa cum se
cuvine acest eveniment. 

Înfiinţarea Centrului Mu-
sashino, sprijin financiar
pentru proiecte în IT, inves-
tiţii la Maternitate şi Filar-
monică – acestea sunt doar

câteva dintre beneficiile pe
care le-a avut de-a lungul
timpului municipalitatea de
pe urma acestei colaborări.
„25 de ani de prietenie nu
sunt doar pe hârtie. Este cea
mai strânsă colaborare pe
care Braşovul o are cu un
oraş din afara României. Ne
dorim să avem cât mai
 multe beneficii în folosul
 ambelor comunităţi”, a
menţionat viceprimarul Bra-
şovului, Mihai Costel. 

Găzduire la Olimpiada din 2020
Omologul său din Musas-

hino, Osamu Igarashi, a pre-
cizat: „Pe parcursul acestui
an ne dorim ca Orchestra
Filarmonicii să vină să con-
certeze în oraşul Musashino.
Astfel, cultura şi muzica din
Braşov vor fi promovate în
rândul cetăţenilor noştri, dar
şi în zonele de lângă Musas-
hino. În viitor, ne dorim ca
echipele româneşti care vor

participa la Olimpiada din
2020 să se pregătească în-
ainte de eveniment chiar în
oraşul nostru”. 

Momentele artistice şi de-
monstraţiile de luptă au re-
prezentat principalul punct
de atracţie al evenimentului. 

Cele 2 oraşe s-au înfrăţit
în 1992, după ce Filarmonica
Gheorghe Dima a susţinut un
concert în Japonia. 

Marian Stoica

Comuna Augustin are
ghinion la primari. După ce
fostul edil, Mircea Garcea,
a fost declarat incompatibil,
într-o situaţie similară se
află şi  actualul primar, social
democratul  Sebastian
 Porumb (foto). 

La începutul lunii martie,
Agenţia Naţională de Inte-
gritate a anunţat Prefectura
Braşov că decizia prin care
primarul comunei Augus-
tin, Sebastian Porumb, a
fost declarat incompatibil,
este definitivă şi irevocabilă
şi că edilul trebuie demis.
Numai că Prefectura nu a
luat încă nicio decizie în
acest sens, iar consilierii lo-
cali ai Partidului Naţional
Liberal solicită urgentarea
procedurilor. 

„S-a trimis de la Prefec-
tură, la Primăria Augustin
o adresă prin care se cere
un referat, conform Legii
176, dar această lege nu
specifică nicăieri că Pri-
măria trebuie să facă un
referat, deci totul depinde
de Prefectură, care trebuie
să-l demită pe actualul pri-
mar şi să transmită la Gu-
vern că postul este vacant”,
a declarat consilierul local
PNL din Augustin, Tokos
Jozsef. ====       M.S.

.com

Sute de români, dar şi per-
soane din peste zece alte ţări
au dat un exemplu tuturor.

Nu au ţinut cont de vremea
de afară şi s-au trezit de la
primele ore ale dimineţii pen-

tru a face mişcare. Peste
1.000 de oameni de toate vâr-
stele s-au înscris la Braşov
Marathon, competiţie aflată
la cea de-a şase ediţie. 

Startul probei de maraton,
la care au luat parte cei mai
mulţi concurenţi, s-a dat chiar
din Piaţa Sfatului. La proba
de maraton, participanţii au
alergat peste 30 km, prin ză-
padă de aproape un metru,
până în Masivul Postăvaru.

400 de persoane s-au înscris
la proba de semi-maraton, cu
o lungime de aproximativ
15 km şi alte 350 la proba de
cros. 

Din cauza condiţiilor meteo
nefavorabile, concurenţii au
avut posibilitatea să se retragă
din competiţie şi să participe,
gratuit, la ediţia de anul viitor.
Câştigătorii au primit cupe,
diplome şi medalii. 

Marian Stoica

Peste 1.000 de oameni 
din toată lumea, în Piaţa Sfatului

Primarul din Augustin,
incompatibil

Mihai Costel
viceprimar Braşov

Osamu Igarashi 
viceprimar Musahino

Braşov şi Musashino, 
colaborare de un sfert de secol

Ştirile BraşovTV
cu
Silvana Vorovenci

De Luni până Vineri: 
18:00; 20:00; 
21:00; 22:00, 23:00 
RELUARE: 
Marţi - Vineri 
07:00 şi 13:00

Regia Autonomă de Trans-
port Braşov vrea să îşi schimbe
imaginea! Are nevoie însă de
ajutorul comunităţii! Dacă
aveţi talent la desen şi imagi-
naţie, puteţi realiza o siglă sau
un logo. Intraţi în concurs şi,
dacă va fi desemnată câştigă-
toare, atunci vă puteţi mândri
cu faptul că ideea voastră a de-
venit emblema regiei de trans-
port. 

RAT a lansat o provocare
tuturor braşovenilor care vor
să se implice în crearea unui
nou logo al operatorului de
transport în comun. 

„În principal, ne dorim să
implicăm cât mai mult ce-
tăţenii, să vină cu idei, cu
sugestii. Sigla este poate ceva
simbolic, dar propunerile şi
sugestiile lor pot fi foarte
valoroase”, a declarat pentru
BraşovTV Gabriel Antohe,
director RATBV S.A. Creaţia
trebuie să îndeplinească mai
multe condiţii: să fie un ele-
ment unitar care să sublinieze
faptul că RATBV S.A. este
parte a comunităţii, creativă
şi relevantă. Persoanele inte-
resate pot afla informaţiile
necesare despre regulamentul

de participare de pe site-ul
RATBV S.A. Propunerile cu
logo-urile RAT sunt aşteptate

până pe 5 mai la adresa de
e-mail marketing@ratbv.ro. 

Răzvan Iancu

Concurs de idei la RATBV
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Ninsorile din ultimele zile
au făcut ca stratul de zăpadă
la cota 2.000 pe Transfăgărăşan
să măsoare peste un metru şi
jumătate. Stratul de zăpadă la
Bâlea Lac a crescut şi a ajuns
la 154 cm. Zăpada a fost vis-
colită spre văi, astfel încât, în

zona cabanei Capra,
la 1.550 m altitudine,
stratul proaspăt atin-
ge 30 cm. În aceste
condiţii, directorul
Salvamont estimează
riscul de avalanşă la
gradul 4, la altitudini
de peste 1.700 m. 

Sa lvamont i ş t i i
atenţionează schiorii că în ur-
mătoarele zile riscul de ava-
lanşă va fi mare, pentru că
zăpada depusă la altitudinile
mari este acumulată în troiene
şi plăci de vânt, respectiv for-
maţiuni instabile, care se pot
desprinde uşor. BBB  A.C.

Vremea rece a amânat Zi-
lele Braşovului! Anunţul a

fost făcut de reprezentanţii
Primăriei. Evenimentele vor
avea loc cu o întârziere de
o săptămână, în weekend-
ul 28-30 aprilie. 

Ninsoarea şi viscolul au
dat planurile autorităţilor
peste cap. Acestea au decis
să amâne manifestările de
Zilele Braşovului, care ar fi

trebuit să aibă loc la finalul
acestei săptămâni. Chiar şi
Sărbătoarea Junilor din Du-
minica Tomii se amână tot
pentru weekendul de la fi-
nalul lui aprilie. „Sperăm
că vremea va fi frumoasă
şi ne aşteptăm să avem mult
mai multe persoane prezen-
te la eveniment, ţinând cont

că vorbim despre weekend-
ul de 1 Mai şi foarte mulţi
turişti vin la Braşov în acea
perioadă”, a precizat pur-
tătorul de cuvânt al Primă-
riei Braşov, Sorin Toarcea.
Autorităţile dau asigurări că
toţi artiştii anunţaţi iniţial
vor fi prezenţi la Zilele Bra-
şovului. BBBBB M.S.

După mai bine de un se-
col de viaţă, rămâne un
exemplu pentru noi toţi.
Este cea mai bătrână fe-
meie din judeţul Braşov.
Pentru ea, fiecare zi este
o binecuvântare. 

Trăieşte cu mult optimist
şi demnitate. Se descurcă
singură chiar şi la 103 ani,
pe care i-a împlinit de cu-
rând. De 41 de ani a rămas
văduvă. De atunci se des-
curcă, în mare parte singu-
ră, în gospodărie, cu puţin
ajutor din partea vecinilor.
Face de mâncare, curăţenie
şi mănâncă doar alimente
naturale, din grădina pro-
prie. 

„Acum nu mă mai gân-
desc că mai trăiesc... până
când? Eu ştiu dimineaţa
când mă scol, dar nu pot
să ştiu dacă ajung seara
sau nu. Şi seara, când mă
duc în pat, eu nu ştiu dacă

ajung dimineaţa sau nu”,
ne-a declarat doamna Anna
Kovacs. Spune că nu a avut
o viaţă liniştită. Cel mai
greu i-a fost în timpul răz-
boiului. Dar a trăit cumpătat
şi a trecut peste toate pro-

blemele. Foarte atentă a fost
în primul rând la alimenta-
ţie.

Nu mănâncă de la magazin
„Eu am făcut singură

mâncare. Ce am făcut, aia

am avut. Cartofi, fasole.
Din cartofi fac cinci feluri
de mâncare. Asta îmi pla-
ce, să fac eu”, a completat
femeia. 

Doamna Ana are doi co-
pii. Un băiat de 76 de ani

şi o fată de 78. Au numai
amintiri  plăcute despre
mama lor, pe care încearcă
să o viziteze ori de câte ori
au ocazia. „Îi place să co-
mande, mereu i-a plăcut
să deţină controlul. A fost
foarte atentă mereu la sti-
lul de viaţă. Nu consumă
niciodată alimente din su-
permarket. Sper să o ţină
Dumnezeu sănătoasă şi să
ne mai bucurăm de ea încă

cinci ani măcar”, ne-a de-
clarat Elisabeta Kovacs, fii-
ca doamnei Anna. 

De doi ani, doamna Ana
este îngrijită de Asociaţia
„Aici pentru Tine”. La 103
ani, îşi doreşte doar să tră-
iască în linişte ultimele clipe
ale vieţii, fără dureri şi să
se bucure cât mai mult de
cei dragi, care i-au oferit
un tort special. 

Marian Stoica

Cea mai bătrână femeie din Braşov

În ciuda faptului că Pa-
rada Junilor din Duminica
Tomii va avea loc abia peste
o săptămână, celelalte tra-
diţii ale Junilor Braşoveni
NU au fost amânate. Vineri
a avut loc unul dintre cele
mai vechi obiceiuri, care
datează de câteva secole.
Activităţile Junilor din Săp-
tămâna Luminată au conti-
nuat, cu Aruncatul în ţol,
eveniment care a avut loc
în Piaţa Unirii. 

În Vinerea Luminată, Ju-
nii Tineri au cântat Troparul
Învierii la Crucea Căpita-

nului Ilie Birt. Apoi s-a jucat
Hora Junilor şi s-a îndeplinit
ritualul străvechi al Arun-

cării buzduganului. După ce
ultimul june a aruncat buz-
duganul, vătaful şi armaşii
au oferit şi bărbaţilor din
public posibilitatea de a
arunca buzduganul. După
aceea, în Piaţa Unirii a fost
adus un ţol, cu ajutorul că-
ruia, pe rând, au fost arun-
caţi înspre cer toţi junii
tineri. După amânare, s-a
decis ca tradiţionala Paradă
a Junilor să aibă loc dumi-
nică, 30 aprilie. BB M.S.

Risc mare de avalanşă pe
traseele din Munţii Făgăraş

Propunerea pen-
tru preluarea func-
ţiei a fost făcută de
procurorul general
al Parchetului Curţii
de Apel. Scutea o
înlocuieşte în func-
ţie pe Alina-Mihae-
la Popescu, cea care
a demisionat din
funcţie în urmă cu
două săptămâni. 

Gabriela Scutea a
fost secretar de stat
la Ministerul Justi-
ţiei până la finele lunii ianuarie.
Atunci, a fost eliberată din
funcţie, la cerere, printr-o de-
cizie a premierului Sorin Grin-

deanu, şi s-a întors la Parchetul
Tribunalului Braşov. De aici a
plecat la Parchetul General în
2007. BBBBBBB A.V.

Zilele Braşovului au fost amânate cu o săptămână

Tradiţie a junilor braşoveni: „Aruncatul în ţol”

Gabriela Scutea, 
noua şefă a Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Braşov

SĂCELE: S-au finalizat o parte din lucrările 
de pe bulevardul principal

Luna aceasta au fost finalizate
lucrările de înlocuire totală a
conductelor magistrale de gaz
metan pe B-dul Braşovului şi
B-dul Libertăţii. Pe B-dul Bra-
şovului au fost finalizate şi lu-
crările de reparaţii ale drumului,
precum şi marcarea acestora.

Lucrările au presupus îngro-
parea tuturor conductelor de
gaz metan supraterane, precum
şi realizarea de branşamente

noi la utilizatori, conform noilor
reglementări în vigoare. Lucra-
rea a fost necesară datorită pier-
derilor masive de gaz metan şi
intervenţiilor repetate pentru
remediere. 

Lucrările urmează să conti-
nue pe B-dul G. Moroianu.
Costurile lucrării sunt suportate
integral de către operatorul de
distribuţie S.C. Distri Gaz Sud
Reţele Bucureşti. BBB B.T.
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Zeci de locuitori din loca-
litate au participat la un pro-
test spontan pe pasajul spre
Sânpetru. Oamenii sunt re-
voltaţi că în fiecare zi drumul
spre case este mai lung decât
în mod normal. 

Fac zeci de kilometri în
plus în fiecare zi ca să ajungă
la muncă în Braşov sau să îşi
ducă copiii la şcoala. Peste
5.000 de locuitori ai comunei
Sânpetru se află în această

situaţie. Oamenii sunt revol-
taţi şi spun că fac şi 200 km
în plus pe lună. Protestatarii
susţin că de săptămâni întregi
nu au văzut niciun muncitor
pe pasaj! Paradoxal, în dimi-
neaţa protestului au fost re-
luate lucrările la pasajul spre
Sânpetru. Protestatarii au stat
de vorbă cu şeful de şantier
şi li s-a promis că pasajul va
fi deschis circulaţiei în cel
mult două săptămâni.   M.S.

Un bătrân de 88 de ani a
fost ucis în bătaie, în propria
casă, de un condamnat. Sus-
pectul a mers la casa victi-
mei, a sărit gardul, a intrat
în locuinţă, l-a lovit pe bă-
trân fără milă şi a dispărut.

Poliţiştii l-au căutat pe făptaş
timp de 3 săptămâni. L-au
prins acum, l-au încătuşat
şi s-a cerut arestarea. Incul-
patul a fost prezentat unui
judecător de drepturi şi li-
bertăţi de la Tribunalul Bra-
şov cu propunere de arestare
preventivă. Înainte de a intra

în sala de judecată, bărbatul
a refuzat să discute cu re-
porterul BraşovTV.com. 

„Judecătorul de drepturi
şi libertăţi de la Tribunalul
Braşov l-a plasat pe incul-
pat în stare de arest pre-

ventiv pentru o perioadă de
30 de zile. Împotriva acestei
dispoziţii se poate formula
contestaţie”, a explicat, în
exclusivitate pentru Bra-
şovTV.com, judecătoarea
Cristina – Gabriela Ciolacu,
vicepreşedinte la Tribunalul
Braşov. @@@@@ A.V.

O tânără a trăit clipe de
groază în timp ce se în-
drepta spre casă. Fostul iu-
bit, ameţit de alcool, a
urmărit-o, a lovit-o, i-a
smuls lanţul din aur de la
gât şi a dispărut. Victima
le-a cerut ajutor poliţiştilor,
iar după o zi suspectul a

fost reţinut şi arestat pentru
tâlhărie. 

În urmă cu o săptămână,
în cartierul Astra, o bătrână
de 83 de ani a fost şi ea je-
fuită. Un bărbat a urmărit-
o şi i-a smuls de la gât două
lanţuri din aur. Făptaşul a
fost prins. @@@@ A.V.

Jaf în cartierul Bartolomeu!

A fost iarnă în toată regula
la Braşov. Temperaturile
au scăzut brusc în ultimele
zile, iar ninsoarea şi-a fă-
cut simţită prezenţa. Chiar
dacă este sfârşitul lui apri-
lie, vremea de afară este
una asemănătoare cu cea
din lunile decembrie – ia-
nuarie. Traficul nu a fost
dat peste cap în munici-
piu, doar în judeţ s-a cir-
culat în condiţii de iarnă. 

Dacă până acum o săptămâ-
nă, Braşovul a fost răsfăţat de
razele soarelui şi de o tempe-
ratură mult peste media nor-
mală a perioadei, vremea s-a
schimbat radical. Cel mai mult
au avut de suferit şoferii. Şi în
staţiile de transport în comun
oamenii au îngheţat de frig.
Nervi, drumuri blocate şi ma-
şini înzăpezite pe carosabil –
aşa s-a circulat pe unele drumuri
din judeţ, în condiţii de iarnă,
pe şosele care nu au fost cură-
ţate. Spre exemplu, Drumul Ju-
deţean 103B, între Tărlungeni
şi Săcele, a fost blocat mai bine
de trei ore, după ce două TIR-
uri au rămas înzăpezite.

Priorităţile
Consiliului Judeţean

Mai mulţi şoferi au fost ne-
voiţi să se întoarcă şi să aleagă
rute ocolitoare. „Se circulă
groaznic, nu am mai văzut
aşa ceva. Este un drum in-
tens circulat, ar trebui să-l
cureţe cei responsabili. Parcă
niciodată nu a arătat în ha-
lul ăsta”, ne-a declarat un
şofer. Şi pe drumul 103A, în-
tre Braşov şi Tărlungeni, tra-
ficul s-a desfăşurat cu mare
dificultate. 

Vicepreşedintele Consiliu-
lui Judeţean, Adrian Gabor,
ne-a spus care sunt priorităţile
instituţiei privind deszăpezi-
rea drumurilor din judeţ.
„Avem patru echipaje de in-
tervenţie, două pe Făgăraş,
unul pe Rupea şi unul în
zona Braşovului, care inter-
vin cu prioritate pe drumu-
rile aflate la altitudine. În
special în zonele Şirnea,
Fundăţica, la Predeal, la Pâ-
râul Rece, zona Făgăraş, la
Victoria, Sâmbăta”, a decla-

rat vicepreşedintele Consiliu-
lui Judeţean, Adrian Gabor. 

Nicio problemă în municipiu
Pe străzile din municipiu,

utilajele de deszăpezire au in-
tervenit prompt, încă de la
primele ore. „Noi, ca întot-
deauna, suntem pregătiţi. Ac-
ţionăm, deocamdată, cu zece
maşini cu lamă şi împrăştie-
tor. Maşini mici pentru zona
Schei, dar şi utilaje mari.
Sare în depozit avem destulă
şi suntem pregătiţi şi pentru

noaptea aceasta cu încă o
tură de maşini pentru schim-
bul doi”, a declarat Marius

Tomescu, director mecanizare
firmă de deszăpezire. 

Marian Stoica

Bilanţ după iarna din aprilie
Vremea rea de săptămâna trecută a pus la pământ copacii
din Braşov. Din cauza căderilor de zăpadă şi a viscolului, 25
de arbori s-au prăbuşit doar în municipiu. Mai multe echipaje
ISU, dar şi angajaţi ai Serviciului de Amenajare Zone Verzi
au intervenit pentru îndepărtarea arborilor. Au fost avariate
patru maşini şi o reţea electrică, iar pe cinci străzi pomii
căzuţi au blocat total sau parţial circulaţia.

Protest spontan pe pasajul spre Sânpetru! 

Vânzările au mers foarte
slab, iar puţinii producători
care au mai rămas la tarabe
sunt nevoiţi să îndure frigul. 

În Piaţa Dacia, de exemplu,
mai mult de jumătate dintre
tarabe sunt goale. Comercian-
ţii se plâng că braşovenii oco-
lesc în această perioadă

pieţele. Vânzătorii sunt dis-
peraţi şi încep să calculeze
pierderile. „Ce să se întâmple
e prăpăd... prăpăd! Ducem
acasă marfa, iar aici pe ta-
rabă ce nu e acoperit se face
praf... Om vedea la urmă ce
o fi după ce se topeşte zăpa-
da”, spune mâhnit un comer-

ciant. „Scădem preturi şi spe-
ram totuşi să vină lumea
chiar dacă e frig afară şi noi
am îngheţăm aici, dar în fi-
nal speram să vină lumea la
cumpărături”, spune încre-
zător un alt comerciant.

Doamna Cornelia este din
Dâmboviţa are 60 de ani şi
trăieşte din agricultură. În fie-
care dimineaţă la ora 7 este
prezentă în piaţa Dacia. În
ultimele zile nu a reuşit să
vândă nimic. Pe lângă frigul
pe care îl suportă doamna
Cornelia este îngrijorată pen-
tru că toate ei familie se ba-
zează pe mica afacere din

piaţa agroalimentară. „Mai
bem un ceai, o ciocolată cal-
dă..., asta e, închidem, aco-
perim marfa, plecăm. A
doua zi, venim iarăşi. Asta
e viaţa mergem înainte, când
e bine cânt e rău, asta este...
ce putem face?”, ne-a spus
doamna Cornelia, comerciant
în Piaţa Dacia. 

Au fost şi comercianţi care
nu au cedat în faţa vremii şi...
vremurilor. Au rămas la tarabe
cu marfa pregătită în aştepta-
rea potenţialilor clienţi. Au ţi-
nut cu dinţii de preţuri, nu au
făcut reduceri şi nici promoţii. 

Denisa Dumitru

Vremea rece a golit pieţele agroalimentare
din Braşov şi de clienţi şi de comercianţi! 

Scene de groază în Zărneşti!

Iarnă în aprilie



GARSONIERE
⚫ Cesionez drepturile de vânzare
asupra unei garsoniere Tracto-
rul – Coresi, construcţie nouă,
cu toate dotările moderne.
 Telefon: 0758.843.373
⚫ Vând garsonieră în spate la
Coca Cola, suprafaţă 24 mp, si-
tuată la etajul 2/4, cu îmbunătăţiri
termopan, gresie şi faianţă la baie
şi bucătărie, parchet, uşă meta-
lică, separare de gaz, încălzire
cu convector şi apă caldă cu boi-
ler, preţ 18.500 euro. Telefon:
0741.059.397
⚫ De vânzare garsonieră con-
fort 1 sporit în Zona Răcădău,
bloc construcţie nouă din cără-
midă, pe cadre, această structură
conferind o mai bună rezistenţă
în caz de seism. Garsoniera are
43 mp utili şi este echipată
cu centrală termică proprie
BOSCH. Tâmplărie PVC 5 ca-
mere. Clientul îşi poate perso-
naliza garsoniera, în următorul
buget: gresie = 50 lei/mp; faianţă
= 50 lei/mp; parchet = 40 lei/mp;
sanitare = 2.500 lei/baie; uşi =

600 lei/bucata. Termenul de fi-
nalizare este de 30.05.2018, iar
preţul este 39.000 euro. Telefon
0747.771.523

APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând apartament 2 camere, în
cartierul Tractorul, etaj 2, scara
B. Fără intermediari. Vă aştep-
tăm la telefon: 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: centrală
termică proprie, gresie, faianţă,
parchet, termopan, se vinde mo-
bilat, preţul este 43.000 euro uşor
negociabil. Tel: 0741.059.397

⚫ 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, parchet,
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 2 camere
Vlahuţă str. Parcul Mic aproape
de Gemenii, etaj 1/4, structură
semidecomandată, cu îmbunătă-
ţiri centrală termică proprie, gre-
sie, faianţă, termopan inclusiv la
balcon, parchet, preţ 41.800
euro. Telefon: 0787.719.344
⚫ Vând apartament cu 2 camere,
tip sudio în zona Ultracentrală –
Centrul Civic Str. Verii. Apar-
tamentul se află la etajul 2, dis-
pune de centrală termică proprie,

gresie, faianţă, parchet şi termo-
pan, este semidecomandat, lu-
minos şi însorit, momentan este
liber spre vânzare. Preţul este de
44.500 euro negociabil. Telefon:
0787.719.344
⚫ Vând apartament în casă Bra-
şovul Vechi, zona Poarta Schei-
Şaguna structură decomandată,
se află la parter şi dispune de o
suprafaţă de 65mp utili structurat
în 2 camere, baie, bucătărie, hol,
şi spaţiu de depozitare (anexă) şi
pod în cotă parte, încălzirea e pe
gaz prin sobe de teracotă, gresie
şi faianţă (mai vechi) în baie, par-

chet masiv. Spaţiul este foarte
generos, camerele sunt mari şi
aerisite, apartamentul se poate
uşor recompartimenta, însă mai
necesită îmbunătăţiri. Curtea este
comună cu încă 3 familii.
 Telefon: 0787.719.344 

CASE
⚫ Vând vilă la cheie P+M Stu-
pini zona Bârsei, construcţie re-
centă, suprafaţă 160 mp având
următoarea structură: la parter –
living, bucătărie, baie – şi la man-
sardă – 3 dormitoare, baie, 2 bal-
coane, teren 400 mp, preţ 75.000
euro. Telefon: 0747.771.523

ÎNCHIRIERI APARTAMENTE
⚫ Închiriez (ofer) apartament
nou, construcţie 2015 cu 2 ca-
mere tip studio în Avantgarden
Bartolomeu apropiere de Billa,

str. Egretei, situat la parter/7 cu
acces la grădiniţa proprie chiar
în faţa apartamentului. Apar -
tamentul se închiriază complet
 utilat şi mobilat, preţul este
250 euro. Relaţii la telefon:
0723.985.424 

ÎNCHIRIERI SPAŢII COMERCIALE
⚫ Spaţiu de închiriat cu destina-
ţie comercială, salon înfrumuse-
ţare sau cabinet – intrare din
strada principală Mitropolit Ion
Metianu nr. 38 Zărneşti. Spaţiul
are 37 mp, uşa şi geamuri din
termopan, gaz, apă, curent. Preţ
atractiv! Informaţii la telefon:
0728.289.066
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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:
G Str. Gării, nr. 32

intersecţia cu
Hărmanului

G Str. Dacia, nr. 69
G Str. Privighetorii

G Str. Gospodarilor
G Str. Barbu

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

Sediul BraşovTV:
G 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 con-
diţii de muncă decente.  Telefon:
0730.333.377

⚫ Particular, execut zugrăveli,
reparaţii, izolaţie case, parchet,
faianţă, gresie, glet, electrice, sa-
nitare. Telefon: 0721.468.578

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

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

⚫ Vând 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 TV color 100 lei, re-
dresor 12-24 V pentru maşini
şi tractoare, circular de taiat
lemne şi fier, cărucior pentru
persoane cu handicap, piese
DACIA, Olt cit + cauciucuri,
ladă congelator 5 sertare,
 geamantan cu role, bicicletă
150 lei. Telefon: 0727.397.937

⚫ S.F.D.E.E. Electrica Distri -
buţie Transilvania Sud S.A.  –
SUCURSALA BRAŞOV prin
S.C. RUXEL S.R.L., titular al
proiectului „Descentralizare
LEA MT, reconductorare LEA
0,4kV şi modernizare branşa-
mente localitatea  Buneşti, ju-
deţul Braşov”, anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare „continua-
rea procedurii privind emite-
rea aprobarii de dezvoltare”,
pentru proiectul „Descentraliza-
re LEA MT, reconductorare
LEA 0,4kV şi modernizare
branşamente localitatea  Buneşti,
judetul Braşov”, propus a fi am-
plasat în localitatea Buneşti, co-
muna Buneşti, judetul Braşov.

Proiectul deciziei de încadrare
şi motivele care o fundamentea-
ză pot fi consultate la sediul
APM 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
următoarea adresă de internet:
www.apmbv.anpm.ro/noutati.

Publicul interesat poate înain-
ta comentarii/observaţii la pro-
iectul deciziei de încadrare în
termen de 5 de zile de la data
publicării prezentului anunţ.
⚫ S.F.D.E.E. Electrica Distri -
buţie Transilvania Sud S.A.  –
SUCURSALA BRAŞOV prin
S.C. RUXEL S.R.L., titular al
proiectului „Descentralizare
LEA MT, reconductorare
LEA 0.4kV şi modernizare
branşamente localitatea Lov-
nic, judeţul Braşov”, anunţă
publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare
„continuarea procedurii pri-
vind emiterea aprobării de
dezvoltare”, pentru proiectul
„Descentralizare LEA MT, re-
conductorare LEA 0.4kV şi
modernizare branşamente lo-
calitatea Lovnic, judeţul Bra-
şov”, propus a fi amplasat în
localitatea Lovnic, comuna Ji-
bert, judeţul Braşov.

Proiectul deciziei de înca-
drare şi motivele care o fun-
damentează pot fi consultate
la sediul APM 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 ur-
mătoarea adresă de internet:
www.apmbv.anpm.ro/noutati.

Publicul interesat poate
 înainta comentarii/observaţii
la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 5 de zile de
la data publicării prezentului
anunţ.
⚫ S.F.D.E.E. Electrica Distri -
buţie Transilvania Sud S.A.  –
SUCURSALA BRAŞOV prin
S.C. RUXEL S.R.L., titular al
proiectului „Descentralizare
LEA MT, reconductorare
LEA 0.4kV şi modernizare
branşamente localitatea Roa-
deş, judeţul Braşov”, anunţă
publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare
„continuarea procedurii pri-
vind emiterea aprobării de
dezvoltare”, pentru proiectul
„Descentralizare LEA MT, re-
conductorare LEA 0.4kV şi
modernizare branşamente lo-
calitatea Roadeş, judeţul Bra-
şov”, propus a fi amplasat în
localitatea Roadeş, comuna
Buneşti, judeţul Braşov.

Proiectul deciziei de înca-
drare şi motivele care o fun-
damentează pot fi consultate
la sediul APM Braşov, str. Po-
litehnicii nr. 3, în zilele de
luni-joi, între orele 8.00 –
16.30 şi vineri, între orele
8.00 – 14.00, precum şi la ur-
mătoarea adresă de internet:
www.apmbv.anpm.ro.

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

⚫ Domn fără copii, fără obligaţii,
caut o doamnă de 55 – 60 ani
pentru căsătorie.  Telefon:
0727.397.937
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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. 75 E

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

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

Angajări

Relaţii suplimentare se pot
obţine la: 0268.328.662

Matrimoniale
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În runda cu numărul 30
din Liga a doua, stegarii
au câştigat la masa verde
jocul cu CSM Râmnicu Vâl-
cea. Galben-negrii sunt pe
poziţia a patra cu 52 de
puncte, la două lungimi
distanţă de Sepsi Sfântu
Gheorghe, formaţie ce
ocupă locul al doilea al
clasamentului. 

Nu s-a soluţionat cazul Chipciu 
FC Braşov mai are de aş-

teptat până va vedea banii de
la Steaua pentru transferul lui
Chipciu la Anderlecht. După
ce au pierdut la Consiliul Na-
ţional de Soluţionare a Liti-
giilor, cei de la Sporting
Piteşti au făcut apel la Comi-
sia de Recurs a Federaţiei Ro-
mâne de Fotbal. Gruparea
piteşteană îşi doreşte în con-
tinuare o sumă de bani din
transferul lui Chipciu de la
Steaua la Anderlecht, deşi
mai marii de la Sporting Pi-
teşti au semnat un act prin
care renunţau la orice preten-

ţii financiare. Comisia de Re-
curs a judecat cazul însă a ră-
mas în pronunţare şi cel mai
probabil va da o soluţie în şe-
dinţa din 26 aprilie. 

Fotbal pe „burta goală”
Până pe 26 aprilie, galben-

negrii vor continua să se pre-
gătească pe „burta goală”, în
condiţiile în care în conturile
clubului bate vântul de mai
multe luni. Stegarii au nevoie
ca de aer de banii de la
Steaua, însă patronul roş-al-
baştrilor, Gigi Becali, le-a
transmis oficialilor braşoveni
că va plăti doar atunci când
se va da un verdict final în
acest caz. Dacă vor pierde şi
apelul din 26 aprilie, cei de
la Sporting Piteşti mai au o
singură cale de atac. Piteştenii
se pot adresa Tribunalului de
Arbitraj Sportiv de la Lau-
sanne, însă pentru a depune
un dosar acolo oficialii de la
Sporting trebuie să scoată
destul de mulţi bani din bu-
zunare.  

Stegarii au câştigat 
la masa verde 

În etapa cu numărul 30 din
liga a doua, FC Braşov a câş-
tigat la masa verde meciul cu
CSM Râmnicu Vâlcea şi a
ajuns la 52 de puncte în cla-
sament. 

Principalele contracandi-
date ale galben-negrilor în
lupta pentru promovare au
câştigat jocurile pe care le-au
avut de disputat în runda cu
numărul 30. 

Sepsi Sfântu Gheorghe s-a
chinuit cu cei de la ASU Po-
litehnica Timişoara şi s-a im-
pus cu scorul de 2-1, după ce
la pauză timişorenii aveau
avantaj de un gol pe tabela
de marcaj. UTA Arad s-a im-
pus surprinzător pe terenul
celor de la Juventus Bucureşti,
cu scorul de 2-1. 

Doar cei de la Mioveni au
călcat greşit în această rundă.
Trupa condusă de Alexandru
Pelici a remizat pe propriul
teren, scor 2-2, în jocul cu
Foresta Suceava. 

Rezultatele complete 
ale rundei 

Iată rezultatele complete ale
etapei cu numărul 30 din liga
a doua: Sepsi Sfântu Gheor-
ghe – ASU Poli Timişoara 2-
1, Juventus Bucureşti - UTA
Bătrâna Doamnă 1-2, CS
Afumaţi - CS Baloteşti 1-0,

Metalul Reşiţa - Dacia Unirea
Brăila 3-0, CS Mioveni - Fo-
resta Suceava 2-2, Olimpia
Satu Mare - Unirea Tărlun-
geni 3-0 (masa verde), FC
Braşov - CSM Rm. Vâlcea 3-
0 (masa verde) şi Academica
Clinceni - Dunărea Călăraşi
1-4. Luceafărul Oradea şi

Chindia Târgovişte au stat. În
clasament pe prima poziţie
este Juventus Bucureşti cu 66
de puncte. Poziţia secundă
este ocupată de Sepsi Sfântu
Gheorghe cu 54 de puncte,
UTA este pe trei cu 53 de
puncte, iar FC Braşov ocupă
locul patru cu 52 de puncte. 

Încă nu vin banii de la Steaua
FC Braşov mai are de aşteptat până va vedea banii de la Steaua pentru transferul lui Chipciu la Anderlecht

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

Echipele braşovene din liga a
treia au câştigat meciurile disputate
în etapa a 24-a din seria I. Lidera
seriei, formaţia AFC Hărman a câş-
tigat cu scorul de 2-1 meciul din
deplasare cu Sportul Chişcani. 

Vedeta hărmănenilor Mugurel
Buga a fost din nou decisiv şi a
marcat un gol pentru trupa lui
Stângă şi Naghy, cealaltă reuşită
a formaţiei braşovene purtând
semnătura lui Stanciu. 

Cealaltă formaţie din judeţ, Olim-
pic Cetate Rîşnov s-a impus pe pro-
priul teren cu scorul de 2-1 în faţa
formaţiei CSM Paşcani. Pentru trupa
condusă de Dan Bona au punctat Fă-
nariu şi Dinu. După runda cu numărul
24 din seria I a ligii a treia, AFC Hăr-
man este pe prima poziţie a clasa-
mentului cu 52 de puncte, la două
lungimi distanţă de AFK Miercurea
Ciuc. Olimpic Cetate Rîşnov ocupă
locul 9 al ierarhiei cu 29 de puncte. 

Maxim de puncte

Gimnastul român, Marian Dră-
gulescu, a cucerit medalia de aur
în finala la sol a Campionatelor
Europene de gimnastică de la
Cluj-Napoca. 

Drăgulescu a fost  notat cu
14.500 pentru exerciţiul pe care
l-a executat şi a cucerit al zecelea

titlu european din carieră. 
Marocanul a fost urmat pe po-

dium de rusul Dimitrii Lankin şi
de israelianul Alexander Shatilov.
În 2016, la edţia precedentă a Eu-
ropenelor, care a avut loc la Berna,
Drăgulescu a câştigat „argintul”
în finala de la sol.

Aur pentru Drăgulescu

.com

Olimpia CSU Braşov a
pus deja o mână pe medaliile
de bronz ale Ligii Naţionale
de baschet feminin. Trupa
condusă de Dan Calancea,
Miruna Crasnic şi Nenad
Marinkovic a câştigat jocul
din deplasare cu CSM Târ-
govişte, primul al finalei
mici. Pesovic şi compania

s-au impus cu scorul de 59-
55 (25-20, 16-10, 11-12, 7-
13) şi au prima şansă la
cucerirea medaliilor de
bronz. MVP-ul partidei de
la Târgovişte a fost Kristina
Higgins, pivotul american
terminând partida cu 12
puncte înscrise, 18 recupe-
rări, 2 intercepţii şi o pasă

decisivă. Ea a fost excelent
secondată de Houser care a
înscris 20 de puncte, a reuşit
7 recuperări şi a dat 4 pase
decisive. Pesovic a încheiat
jocul cu 13 puncte marcate,
6 recuperări şi 2 pase deci-
sive, iar Webb a reuşit să îns -
crie 11 puncte şi a prins 5
mingi sub panou. 

Pentru „olimpice” a mai
marcat Dora Ardelean 3
puncte. În urma acestui re-
zultat Olimpia CSU Braşov
conduce cu scorul de 1-0.
Aseară a fost programat me-
ciul al doilea al finalei, la Sala
Sporturilor „Dumitru Popes-
cu Colibaşi”. Partida s-a ter-
minat după închiderea ediţiei. 

Cu o mână pe medalii

Echipa de handbal Corona
Braşov va juca în primul tur
al Cupei României împotriva
formaţiei CSM Bistriţa, par-
tida urmând să se dispute pe
4 mai, la Braşov. În urne au
fost doar 14 echipe, deoarece
Cetate Deva şi CSM Ploieşti
s-au retras din campionat. În
aceste condiţii, Unirea Slobo-

zia şi HCM Râmnicu Vâlcea
sunt calificate direct în sferturi.  

Antrenorul echipei Corona,
Dragoş Dobrescu a declarat că
din punctul lui de vedere a fost
o tragere bună pentru Corona,
care se va lupta să ajungă în
primele patru, pentru a spera
la o calificare în cupele euro-
pene. „Este mai bine decât

dacă picam cu CSM-ul sau cu
o echipă din primele clasate.
Să nu uităm însă că Bistriţa
este o echipă cu experienţă,
nu au fost meciuri uşoare cu
ele, au jucătoare cu experienţă
care în mod cert se vor lupta
pentru a câştiga. Nu mai au
nimic de pierdut, ele sunt în
obiectiv şi fără Cupa Româ-

niei, pe când noi vrem cu orice
preţ să mergem mai departe
şi de ce nu, să ne batem pentru
cupă. Cred totuşi că meciul
nostru cu Bistriţa nu va semă-
na cu cel din campionat şi va
câştiga cine va prinde forma
mai bună în ziua meciului”,
a declarat tehnicianul Coronei,
Dragoş Dobrescu.

Corona vs. Bistriţa, în Cupa României

Şase candidaţi s-au înscris
în cursa pentru ocuparea
funcţiei de preşedinte la Fe-
deraţia Română de Atletism.
Întrecerea a fost câştigată de
un braşovean. 

Este vorba despre Florin
Florea, care a fost desemnat
preşedinte după două tururi

de scrutin desfăşurate de
Adunarea Generală de Ale-
geri a Federaţiei Române de
Atletism. După primul tur,
în cursă au mai rămas doi
candidaţi: braşoveanul Florin
Florea şi Traian Badea. Cu
75 de voturi pentru, Florea
a câştigat alegerile. Compe-

titorul său, Traian Badea,
care a fost şi secretar general
al federaţiei, a adunat doar
54 de voturi. Nume cunos-
cute din atletismul românesc,
precum Constantina Diţă To-
mescu sau Monica Iagăr nu
au ajuns în turul II al alege-
rilor. Profesor de educaţie

fizică şi sport, Florin Florea
a fost, rând pe rând, manager
la CSM Braşov, Direcţia de
Sport şi Tineret a Munici-
piului Braşov, SCM Braşov
şi ASC Corona 2010. De câ-
teva luni este consilierul mi-
nistrului  Tineretului  şi
Sportului, Marius Dunca.

Florea va conduce atletismul românesc

Alexandru Chipciu
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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

În data de 30 aprilie, la Să-
cele va avea loc o nouă cursă
de alergare montană - Piatra
Mare Trail Running. 

Este vorba despre o cursă
destinată alergătorilor cu ex-
perienţă. Traseul are o lun-
gime de 15 km, cu o
diferenţă de nivel de peste
1.500 m.  Plecarea va fi de
la Dâmbu Morii şi se va aler-
ga pe traseul: 7 Scări - traseul
ocolitor, Cabana Piatra

Mare, Piatra Scrisă, Stâna
din Pietricica, Vf. Piatra
Mare, sosirea urmând să fie

la Cabana Piatra Mare.
Numărul de locuri pentru

înscrieri este de maxim 150
de concurenţi. Înscrierile se
pot face deja online pe pa-
gina de facebook a cursei,
sâmbătă seară, 29 aprilie, la
localul „Tipografia” şi în nu-
măr limitat în ziua concur-
sului. Fiecare concurent va
beneficia de un ceai şi o
masă caldă la Cabana Piatra
Mare, va primi un tricou
personalizat şi o medalie. 

Mai multe detalii se pot
afla de pe pagina de face-

book a competiţiei. Organi-
zatorii şi-au propus ca aceas-
tă ediţie să fie una pilot, de
la anul cursa urmând să aibă
loc în perioada februarie-
martie, şi să includă şi schi
de tură şi alpinism.

Concursul este organizat
de Asociaţia Ghizilor Mon-
tani România – AGMR, în
parteneriat cu Primăria Mu-
nicipiului Săcele şi Salva-
mont Braşov, şi susţinut de
Agenţia Metropolitană Bra-
şov şi Tipografia Tea&Cof-
fee House.                      B.T.

Dacă ajungeţi la Râşnov tre-
buie să mergeţi să vedeţi me-
teoritul! A căzut pe Pământ
în 1992 în apropiere de Cluj,
dar a fost descoperit de oa-
menii de ştiinţă abia în 2010!
Acum a fost adus la Râşnov
şi expus la Dino Parc! Aveţi

la dispoziţie 3 săptămâni să îl
vedeţi.  Reprezentanţii Dino
Park au amenajat şi un loc
special de prezentare. În in-
teriorul unui crater de 6 metri
se află o replică a celui mai
mare meteorit descoperit în
România în 1882. Şi acesta a

fost găsit tot în apropiere de
Cluj.  Turiştii sunt încântaţi,
iar copii fascinaţi. Dacă vor
avea succes cu această expo-
ziţie reprezentanţii Dino Park
vor prelungi perioada în care
poate fi vizitată. 

Denisa Dumitru

Berbec (21.03 – 19.04) 
Iubire: o perioadă care cere adap-
tare, răbdare, înţelegere şi  versa-
tilitate sentimentală ca să poată
să-şi atingă scopurile.
Sănătate: săptămână de gospodă-
rire sau de distracţie, dar indiferent
ce face pot apare mici accidente
la nivelul capului.
Bani: chiar dacă nu are câţi şi-ar
dori se mulţumeşte cu cât are.
Taur (20.04 – 20.05)
Iubire: este posibil să se discute
despre un mariaj pe cale să se rea-
lizeze, o sarcină mult aşteptată,
venirea pe lume a unui copil sau
întâlnirea cu iubirea vieţii lor.
Sănătate: se pot plânge de dureri
de cap, de spate, de coloană cer-
vicală.
Bani: sunt cărăuşii care aleargă să
facă aprovizionarea pentru familie,
apoi fuge cu maşina la alimentat,
deci cheltuiesc, dar cu măsură.
Gemeni (21.05 – 21.06)
Iubire: se pot trezi profeţind despre
iubire şi dragoste cu atâta acurateţe
încât îi sperie chiar şi pe ei.
Sănătate: atenţie la răceli, mai ales
cele provocate de curent, ştiţi cum
e, efort, cald, deschidem geamurile
că este frumos afară...
Bani: sunt amărâţi pentru că au
contul blocat pentru un bine pe
care l-au făcut şi nu se pot mişca
aşa cum îşi doresc.
Rac (22.06– 22.07)
Iubire: vor trebui să fie atenţi la o
serie de ingerinţe pentru familie
deoarece intră în dispută cu par-
tenerul de viaţă, din ce alt motiv
decât acela al... banilor.
Sănătate: sunt predispuşi la o criză
de fiere.
Bani: cu apetenţa lor pentru trecut
este posibil să-şi dorească să recu-
pereze de la fraţi casa părintească
doar că nu ajung la nici un acord
pentru că nu le ajung... banii.
Leu (23.07– 22.08)
Iubire: înţeleg că există o instanţă
supremă pentru fiecare, că e ea
una pământească sau una celestă,
nu are importanţă, cert este că vor
mulţumi pentru clipele care le vor
aduce înapoi liniştea sufletească
alături de familie.
Sănătate: continuă sau revin pro-
bleme cu tensiunea arterială şi cu
oboseala.
Bani: sunt cătrăniţi că deşi sunt pro-
prietari cu acte în regulă, altcineva
are uzufructul terenului respectiv.
Fecioară (23.08 – 22.09)
Iubire: doamnele sunt şeful în
casă, deşi soţii cred că ei sunt,
dar nicio problemă, există coeziu-
nea sufletească, de restul nu mai
este nevoie.

Sănătate: răcelile sunt frecvente
dar şi problemele intestinale şi
cele pancreatice, deci atenţie la
ce mănâncă.
Bani: un sprijin venit pe căi oculte,
de la un susţinător din familie.
Balanţă (23.09 – 23.10)
Iubire: s-au cam dat pe brazdă,
mintea lor aleargă din ce în ce mai
des la persoana de alături, se po-
menesc îngrijoraţi pentru sănătatea
şi pentru nevoile lor.
Sănătate: nu le mai convine trata-
mentul alopat şi vor dori să apeleze
la un specialist în terapii alternative.
Bani: un uşor blocaj financiar pentru
că au dat toţi banii pe mâncare.
Scorpion (24.10 – 22.11)
Iubire: partenerii de viaţă şi mai
puţin copiii, sunt cei care vor cere
socoteală şi totul va porni de la un
gest banal, neînsemnat dar care
va umple paharul.
Sănătate: se circumscrie evenimen-
telor şi deşi nu se plâng, somati-
zează cu uşurinţă evenimentele
care nu le plac.
Bani: sunt adepţii sintagmei că banii
trebuie să circule şi nu să se adune.
Săgetător (23.11 – 21.12)
Iubire: o schimbare de atitudine,
o schimbare interioară cu impact
asupra vieţii de familie, mai multă
acceptare.
Sănătate: artrozele sunt la ordinea
zilei, dar să fie atenţi şi la alimente
şi la ceea ce mănâncă, alimentele
perisabile putând să le dea bătăi
de cap, la propriu.
Bani: discuţii şi negocieri pentru
un apartament dar, cum fac de câ-
teva săptămâni, le sugerez să nu
facă asta decât după 1 mai.
Capricorn (22.12 – 20.01)
Iubire: iese iar ceva la iveală legat
de aventurile extraconjugale, fapte
care păreau insignifiante în mo-
mentul producerii lor capătă brusc
alte conotaţii în ochii partenerilor.
Sănătate: se simt bine, prilej numai
bun să dea o raită prin magazine.
Bani: pe neaşteptate un pui de
şansă financiară care deja îi face
să viseze. 
Vărsător (21.01 -19.02)
Iubire: sunt extraordinar de prag-
matici, la obiect, atenţi la detalii
şi îşi doresc ca această stare să du-
reze o viaţă, chiar aşa, de ce nu?
Sănătate: munca cu mentalul nu
este o alegorie ci este ceva epuizant
câteodată.
Bani: surprinzător, au şi chiar şi pe
ei îi miră deoarece încep să-şi facă
planuri, ceea ce nu este rău.
Peşti (20.02 – 20.03)
Iubire: se îndoiesc până şi de pro-
pria relaţie, de propria familie, sunt
măcinaţi de căutări şi întrebări in-
terioare, menite să limpezească
drumul sentimentelor proprii.
Sănătate: epuizarea fizică şi psihică
este acum pentru ei, o mare cap-
cană.
Bani: nu sunt cu buzunarele goale,
dar ca oricine şi-ar dori mai mult.

ZODIAC Piatra Mare Trail Running,
un nou concurs de alergare
montană la Săcele

Meteoritul de la Râşnov
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Rezolvarea sudoku din nr. trecut

După succesul de la Bunloc Vertical Race, o nouă cursă de alergare montană
se naşte la Săcele



INVESTIGAŢII STANDARD
Tomografie computerizată pe segmente anatomice:
CAP, GÂT, TORACE, ABDOMEN, PELVIS, MEMBRE

INVESTIGAŢII SPECIALE
Coronarografie neinvazivă CT
Angiografie CT
Colonoscopie virtuală

Bronhoscopie virtuală
Flebografie
Uro-CT, Entero-CT

În Braşov, in incinta Spitalului Clinicco, Centrul de imagistică medicală ScanExpert oferă
servicii gratuite pacienţilor asiguraţi, având contract cu C.A.S. Braşov şi Casa OPSNAJ.
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cu dizabilităţi şi personalului medical.
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Partidul Social Democrat vrea să rămână un
exemplu de transparenţă a activităţii sale. De
aceea, în perspectiva întrunirii Conferinţei Ex-

traordinare a Organizaţiei Municipale Braşov,
anunţă perioada de depunere a candidaturilor
pentru structura de conducere a filialei.

Cei care vor să se im-
plice mai mult în activi-
tatea de partid dintr-o
funcţie, îşi pot anunţa in-
tenţiile la Secretariatul
Tehnic al Organizaţiei,

de luni 24 aprilie, până miercuri 26 aprilie.
Conferinţa Extraordinară a Organizaţiei Mu-

nicipale PSD Braşov va avea loc vineri 28 apri-
lie, de la ora 17:00 la Sala Europa a Hotelului
Aro Palace.

Biroul de presă al PSD Braşov

Depunere de candidaturi

Pregătirile pentru mini-vacanţa
de 1 Mai, în linie dreaptă

Vacanţa de Paşte s-a înche-
iat, iar pregătirile pentru ur-
mătoarea mini-vacanţă, cea
de 1 Mai au intrat în linie
dreaptă. Ca în fiecare an, li-
toralul este cea mai căutată
destinaţie de către braşo-
veni. Zeci de locaţii din Ma-
maia au fost deja rezervate. 

O alternativă o reprezintă
vacanţa la munte sau în stră-
inătate, mai ales în Bulgaria.
Zeci de braşoveni vor evada
la mare sau în străinătate în
mini-vacanţa  de 1 mai .
Agenţiile de turism din Bra-
şov au vândut deja cu 10%
mai multe pachete turistice
destinate acestei perioade
decât anul trecut. Cele mai

căutate staţiuni sunt Mamaia,
Costineşti sau Vama Veche.
Dacă vorbim de destinaţii ex-
terne, Bulgaria se află şi de
această dată pe lista prefe-
rinţelor de vacanţă. Tinerii
abia aşteaptă vacanţa de 1
Mai. Distracţia de la Mamaia
sau Cost ineşt i  se  numără
printre preferinţele lor. 

De exemplu, în Bulgaria,
la un hotel de 3 stele, 3 nopţi
de cazare şi mic dejun inclus
costă 107 de euro. Dacă vreţi
să rămâneţi în ţară puteţi ale-
ge litoralul la Neptun, pentru
două persoane plătiţi 375 lei,
iar la Mamaia la 4 stele, 3
nopţi, cu o masa pe zi asigu-
rată, preţurile pornesc de la
1.050 lei. ????? D.D.

Training în comunicare,
n u m e r o l o g i e ,
nutriționism, consul-
tanţă în frumusețe și

păr, bio-energo-tera-
pie,  terapie craniosacrală, cris -
taloterapie, terapie holistică 

s u n t
doar câteva din-

tre serviciile de excep�ie de care
ve � i  pu tea  benefic ia  or icând,  la  

www.terapiileia.ro,  contact@terapiileia.ro
sau la numărul de telefon 0771.423. 197.  
Centrul de Terapii LEIA  se află pe Calea
București, clădirea CABU, ETAJ 1, Brașov.

centrul de Terapii „Leia”
din Brașov

Săptămână importantă pen-
tru liberalii braşoveni ! Îşi de -
semnează liderii. La expirarea
perioadei de depunere a can-
didaturilor pentru funcţia de
preşedinte al Organizaţiei Ju-
deţene a PNL Braşov s-a în-
scris doar Adrian Veştea
(foto), actualul lider al forma-
ţiunii politice. 

Pentru poziţiile de prim-vi-
cepreşedinţi candidează Mi-
hail Veştea şi Liviu Cocoş.
Trebuie desemnaţi, totodată,
şi 8 vicepreşedinţi, 15
membri în Biroul Permanent
Judeţean, secretarul general
şi doi secretari generali ad-
juncţi. Din Biroul Permanent
Judeţean vor mai face parte
preşedinte Ligii Aleşilor Lo-
cali, preşedintele Oamenilor
de Afaceri Liberali, preşedin-
tele Organizaţiei de Tineret,
şefa Organizaţiei de Femei şi
preşedintele Organizaţiei Per-

soanelor Vârstnice. 
La alegerie interne

de la PNL Braşov,
programate joi, 27
aprilie, de la ora
18.00, vor participa
100 de persoane de
drept şi 250 din cele
58 de organizaţii ale liberali-
lor braşoveni.

„Organizaţia Judeţeană a
PNL Braşov s-a afirmat,
foarte clar, prin faptul că a
reuşit câştigarea celui mai
mare număr de administraţii
locale. Avem 35 de primării,

cel mai mare număr de con-
silieri judeţeni, funcţia de
preşedinte, dar şi o poziţie de
vicepreşedinte. Preocuparea
noastra este aceea de a-i con-
vinge pe braşoveni de faptul
că suntem partidul care va
dezvolta judeţul din punct
de vedere al infrastructurii
şi nu numai. Proiectele mari

p e  c a r e  n i
le-am asumat,
aeroportul ,
d o m e n i u l
 sănătăţii cu
 absolut toate
componentele,
dar şi infras-

tructura rutieră ne preocupă
în permanenţă pentru că vor
poziţiona judeţul Braşov
drept cea mai importantă
destinaţie turistică a Româ-
niei”, a explicat preşedintele
Organizaţiei Judeţene a PNL
Braşov, Adrian Veştea. 

Alegeri la PNL Braşov


