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Brașovenii își
asigură
locuințele

Teliu, iluminat
stradal eficient

Centru de
vaccinare, deschis
la Gârcini

„Marea Unire din 1918 a
fost și va rămâne pagina cea
mai sublimă a istoriei ro-
mânești. Măreţia sa stă în
faptul că desăvârșirea uni-
tăţii naţionale nu este opera
nici a unui om politic, nici a
unui guvern, nici a unui par-
tid; este fapta istorică a în-
tregii naţiuni române,
realizată într-un elan râvnit
cu putere, din străfundurile
conștiinţei unităţii neamu-
lui, un elan controlat de
fruntașii politici, pentru a-i
călăuzi cu inteligenţă poli-
tică remarcabilă spre ţelul
dorit […]. Nu o victorie mi-
litară a stat la temelia Ro-

mâniei Mari, ci actul de voin-
ţă al naţiunii române de a-i
da armătura teritorial-insti-
tuţională, care este statul
naţional. […]” - 

Florin Constantiniu - O
istorie sinceră a poporului ro-

mân, ed. Univers Enciclope-
dic, 1997

Următoarea ediție a săp-
tămânalului BrașovTV.com
apare pe 11 decembrie 2017

La mulți ani de 1 Decembrie! 

Ioan Neculaie, libertate ucisă 
cu propriile arme

De la extaz la agonie!
Așa pot fi descrise trăirile
afaceristului Ioan Neculaie
în ceea ce privește dosarul
penal în care procurorii
Parchetului Judecătoriei
Brașov l-au trimis în jude-
cată, în iulie 2016, sub
acuzația de nerespectarea
regimului armelor și
munițiilor. O instanță a Ju-
decătoriei Brașov decide,
pe 15 iunie 2017, să îl achi-
te pe inculpat și să îi aplice
doar sancţiunea unei
amenzi administrative în
cuantum de 1.000 de lei.
Atât acuzarea, cât și Ioan
Neculaie declară apeluri
împotriva hotărârii Jude-
cătoriei Brașov. Dosarul
ajunge la Curtea de Apel,
iar pe 23 noiembrie 2017,
în timp ce Ioan Neculaie se
afla în Grecia, primește
vestea condamnării la o
pedeapsă de doi ani de în-
chisoare cu executare, de-
cizie definitivă, sub

acuzația de nerespectarea
regimului armelor și
munițiilor. În timp ce
polițiștii susțin că ei l-au
prins pe afacerist, iar avo-
catul acestuia, Vladimir
Ciolacu, spune că, la în-
toarcere din Grecia, țară în
care plecase cu două zile
înainte de sentința defini-
tivă, condamnatul s-a pre-
dat, magistrații brașoveni
îl judecă pe Ioan Neculaie
într-un alt dosar, trimis la
instanță în octombrie
2017, tot sub acuzația de
nerespectarea regimului
armelor și munițiilor. Și
asta nu e tot! Neculaie tre-
mură și în fața procurorilor
Parchetului Tribunalului
Brașov, care îl acuză de
evaziune fiscală, fals în în-
scrisuri sub semnătură pri-
vată, delapidare și spălare
de bani, în legătură cu S.C.
ICIM S.A. Brașov și S.C. Fot-
bal Club Brașov S.A.

continuare în pag. 3
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Brașovenii sunt conștiincioși
atunci când vine vorba des-
pre plata dărilor către stat.
O taxă obligatorie, cea de asi-
gurare a locuinței, este plă-
tită și ea de tot mai multe
persoane. 

În comparație cu cifrele de
anul trecut, în 2017 au achitat
această asigurare cu 30% mai
mulți brașoveni. Asigurarea
locuinței a devenit obligatorie
din anul 2015. Din primăvara
acestui an, Fiscul i-a somat pe
proprietari să-și plătească
polițele. S-au trimis peste

20.000 de notificări, iar cam-
pania a avut succes. În muni-
cipiul Brașov sunt 140.000 de
locuințe, iar aproape 50.000
dintre acestea sunt asigurate.
Polița obligatorie costă 20 de
euro pe an. Aceasta acoperă
însă, doar pagubele produse
de calamități naturale cum ar
fi cutremurele, inundațiile sau
alunecările de teren. Amenzile
pentru cei care nu încheie aces-
te polițe sunt cuprinse între
100 și 500 de lei. Anul trecut,
38.000 de brașoveni și-au asi-
gurat locuințele.  

Marian STOICA

Brașoveni, v-ați planificat căsă-
toriile în 2018? Vreți să vă
schimbați buletinele sau să vă
faceți pașapoartele? Dacă da,
puteți sta liniștiți. Taxele de la
Evidența Persoanelor și de la Sta-
rea Civilă nu se majorează! Acestea
nu au mai fost mărite din 2011.
Cele mai ridicate sunt taxele de
la Casa Căsătoriilor. Dacă vreți să
vă oficializați relația sâmbăta, plătiți

130 de lei. Duminica, vă costă 270
de lei. Pentru a face poze sau pen-
tru a filma la cununia civilă este
obligatorie o taxă de 30 de lei.
100 de lei este taxa de urgență
pentru eliberarea documentelor.
Serviciul de Evidență a Persoane-
lor are program cu publicul de
luni până miercuri, în intervalul
8:30-16:30, joia până la 18,30, iar
vinerea până la ora 13.00.M.S.

Căsătorii la același preț și în 2018

LUNI
07:00 RETROSPECTIVA BraşovTV 
07:25 GRAMATICA
07:30 ZODIAC  
08:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
13:30 ZODIAC
14:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
18:00 Ştiri BRAȘOV TV 
18:30 BRAȘOVUL ACTUAL

19:00 Ştiri BRAȘOV TV 
19:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
19:30 BRAŞOVUL ACTUAL
20:00 Ştiri BRAȘOV TV 
20:20 5 MINUTE DE POVESTE”
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 Ştiri BRAȘOV TV 
21:20 „5 MINUTE DE POVESTE”

21:30 BRAŞOVUL ACTUAL
22:00 Ştiri BRAȘOV TV 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL
23:00 Ştiri BRAȘOV TV
23:30 BRAŞOVUL ACTUAL

MARŢI
07:00 Ştiri BRAȘOV TV 
07:30 BRAȘOVUL ACTUAL
08:00 Ştiri BRAȘOV TV 
08:30 BRAȘOVUL ACTUAL
09:00     Ştiri BRAȘOV TV
09:30 BRAȘOVUL ACTUAL
10:00 Ştiri BRAȘOV TV
10:30 BRAȘOVUL ACTUAL
11:00 Ştiri BRAȘOV TV
11:30 BRAȘOVUL ACTUAL
12:00 Ştiri BRAȘOV TV
12:30 BRAȘOVUL ACTUAL
13:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
18:00 Ştiri BRAȘOV TV
18:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
19:00 Ştiri BRAȘOV TV

19:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
19:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
20:00 Ştiri BRAȘOV TV
20:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
21:00 Ştiri BRAȘOV TV
21:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
21:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
22:00 Ştiri BRAȘOV TV
22:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
23:00 Ştiri BRAȘOV TV
23:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT

MIERCURI
07:00 Ştiri BRAȘOV TV 
07:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
08:00 Ştiri BRAȘOV TV 
08:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
09:00     Ştiri BRAȘOV TV
09:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
10:00 Ştiri BRAȘOV TV
10:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
11:00 Ştiri BRAȘOV TV
11:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
12:00 Ştiri BRAȘOV TV
12:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT
13:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
18:00 Ştiri BRAȘOV TV

18:30 BRAȘOVUL ACTUAL
19:00 Ştiri BRAȘOV TV
19:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
19:30 BRAŞOVUL ACTUAL
20:00 Ştiri BRAȘOV TV
20:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 Ştiri BRAȘOV TV
21:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
21:30 BRAŞOVUL ACTUAL
22:00 Ştiri BRAȘOV TV
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL
23:00 Ştiri BRAȘOV TV
23:30     BRAŞOVUL ACTUAL

JOI
07:00 Ştiri BRAȘOV TV 
07:30 BRAȘOVUL ACTUAL
08:00 Ştiri BRAȘOV TV 
08:30 BRAȘOVUL ACTUAL
09:00     Ştiri BRAȘOV TV
09:30 BRAȘOVUL ACTUAL
10:00 Ştiri BRAȘOV TV
10:30 BRAȘOVUL ACTUAL
11:00 Ştiri BRAȘOV TV
11:30 BRAȘOVUL ACTUAL
12:00 Ştiri BRAȘOV TV
12:30 BRAȘOVUL ACTUAL
13:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
18:00 Ştiri BRAȘOV TV
18:30 EXCLUSIV
19:00 Ştiri BRAȘOV TV
19:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
19:30 EXCLUSIV
20:00 Ştiri BRAȘOV TV
20:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:30 EXCLUSIV
21:00 Ştiri BRAȘOV TV
21:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
21:30 EXCLUSIV

22:00 Ştiri BRAȘOV TV
22:30 EXCLUSIV
23:00 Ştiri BRAȘOV TV
23:30     EXCLUSIV

SÂMBĂTĂ
09:00 RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 
09:25 GRAMATICA
09:30 RETROSPECTIVĂ 

„5 MINUTE DE POVESTE”
10:00 BRAȘOVUL ACTUAL
10:30 ZODIAC
11:00 BRASOVUL ÎN DIRECT
11:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
18:00 RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 
18:25 GRAMATICĂ
18:30 ZODIAC

19:00 BRAȘOVUL ACTUAL 
19:30 RETROSPECTIVA 

„5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 EXCLUSIV
20:30 ZODIAC
21:00 RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 
21:25 gRAMATICĂ
21:30 RETROSPECTIVA 

„5 MINUTE DE POVESTE”
22:00 iSPORT
22:30 EXCLUSIV
23:00     RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 
23:25 GRAMATICĂ
23:30 RETROSPECTIVA 

„5 MINUTE DE POVESTE”

DUMINICĂ
09:00 RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 

09:25 GRAMATICA
09:30 RETROSPECTIVĂ 

„5 MINUTE DE POVESTE”
10:00 BRAȘOVUL ACTUAL
10:30 ZODIAC
11:00 BRASOVUL ÎN DIRECT
11:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
18:00 RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 
18:25 GRAMATICĂ
18:30 ZODIAC
19:00 BRAȘOVUL ACTUAL 
19:30 RETROSPECTIVA 

„5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 EXCLUSIV
20:30 ZODIAC
21:00 ZRETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 
21:25 GRAMATICĂ
21:30 RETROSPECTIVA 

„5 MINUTE DE POVESTE”
22:00 iSPORT
22:30 EXCLUSIV
23:00     RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 
23:25 GRAMATICĂ
23:30 RETROSPECTIVA 

„5 MINUTE DE POVESTE”

TELEVIZIUNEA TUTUTOR BRAȘOVENILORPROgRAM Braşov      TV
VINERI

07:00 Ştiri BRAȘOV TV 
07:30 EXCLUSIV
08:00 Ştiri BRAȘOV TV 
08:30 EXCLUSIV
09:00     Ştiri BRAȘOV TV
09:30 EXCLUSIV
10:00 Ştiri BRAȘOV TV

10:30 EXCLUSIV
11:00 Ştiri BRAȘOV TV
11:30 EXCLUSIV
12:00 Ştiri BRAȘOV TV
12:30 EXCLUSIV
13:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
18:00 Ştiri BRAȘOV TV
18:30 iSPORT
19:00 Ştiri BRAȘOV TV
19:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
19:30 iSPORT
20:00 Ştiri BRAȘOV TV
20:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:30 iSPORT
21:00 Ştiri BRAȘOV TV
21:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
21:30 iSPORT
22:00 Ştiri BRAȘOV TV
22:30 iSPORT
23:00 Ştiri BRAȘOV TV
23:30 iSPORT

Somați de autorități, brașovenii își
asigură locuințele

La admiterea în școlile M.A.I.
a  fost eliminat criteriul de în-
ălţime. Se va introduce traseul
aplicativ la admitere! Acesta va
permite verificarea aptitudinilor
fizice ale candidaţilor prin par-
curgerea a 11 elemente de di-
ficultate într-un timp de
maximum 2 minute şi 25 de
secunde. Una dintre consecin-
ţele introducerii acestei noi mo-
dalităţi de testare a calităţilor

fizice este eliminarea criteriului
de înălţime. O altă modificare
prevede că persoanele care vor
candida la şcolile pentru su-
bofiţeri - pompieri sau care par-
ticipă la concursurile organizate
pentru posturile vacante din
cadrul IGSU sunt exceptate de
la interdicţia de a avea semne
particulare sau tatuaje neaco-
perite de vestimentaţie, în ţi-
nuta de vară.                        A.C.

Noi criterii pentru a intra în
şcolile M.A.I.

Căsuțele din Piața Sfatului neatractive pentru comercianți
Surpriză la deschiderea ofer-

telor depuse de comercianți
pentru căsuțele de la Târgul
de Crăciun, din Piața Sfatului. 

Dacă în anii trecuți era
concurență mare, de data

aceasta opt dintre ele au ră-
mas neocupate. Vor fi, în total,
40 de astfel de căsuțe. 

Se vor vinde produse ali-
mentare și decorațiuni. Cele
mai căutate au fost căsuțele
unde se vor comercializa pro-

duse alimentare. O astfel de
căsuță se închiriază cu un preț
de 60 de ori mai mare față de
cel de pornire. 

Cea mai ieftină căsuță, cu
decorațiuni și obiecte cerami-
ce, se închiriază cu 6 lei/mp/zi,
iar cea mai scumpă cu 184 lei
mp/zi. Aici se vor vinde băuturi
calde. 

S-a găsit o soluție și pentru
căsuțele rămase neocupate.
„Am inițiat discuții cu re-
prezentanții organizațiilor
neguvernamentale. Propu-

nerea noastră este să le pu-
nem la dispoziție aceste
căsuțe, pentru comercializa-
rea produselor realizate de
beneficiari. Fondurile vor fi
donate pentru cauzele pe
care aceste organizații le
susțin”,a declarat Sorin Toar-
cea, purtătorul de cuvânt al
Primăriei Brașov. 

Târgul de Crăciun va fi des-
chis în Piața Sfatului, în intervalul
6 decembrie – 14 ianuarie. 

Marian STOICA

Documente disponibile și online
Certificatele de naștere, de

căsătorie și de divorț vor putea
fi obținute și plătite on-line
printr-un program cu bani de
la UE.   

Cetățenii români vor putea
obține diferite acte de stare ci-
vilă (certificate de naștere, că-
sătorie, deces, divorț) fără a
mai merge la ghișee pentru
depunerea actelor și plata ta-

xelor. Proiectul de 34 de mi-
lioane de euro, din fonduri eu-
ropene, va fi gestionat de
Ministerul Internelor și STS, a
anunțat ministrul Fondurilor
Europene, Marius Nica. 

Finanțarea se face din banii
Unii Europene prin Programul
Operațional Competitivitate,
iar proiectul va începe în 2018.                

A.C.
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Ioan Neculaie, libertate ucisă 
cu propriile arme

continuare din pag. 1
Ioan Neculaie a câștigat

bani buni încă din perioada
comunistă. Croia blugi, în liceu,
cu 1.100 de lei bucata. Aface-
ristul a făcut primul pas în lu-
mea businessului, după 1989,
la Codlea, unde autoritățile i-
au încredințat o lucrare de as-
faltare a unei străduțe din oraș.
Peste ani, numele lui Ioan Ne-
culaie s-a legat, rând pe rând,
de domenii precum con-
strucțiile, turismul de lux, agri-
cultura și sportul. Reprezen-
tative sunt societățile ROMAN
SA, PRESCON S.A., Fotbal Club
Brașov S.A., ICIM S.A. și nu nu-
mai. În septembrie 2010, ave-
rea lui Neculaie era estimată
la 80-82 de milioane de euro,

potrivit clasamentului Forbes.
De când a fost arestat pentru
câteva zile, în februarie 2016,
și pus, apoi, sub control judiciar
pe cauțiune, într-un dosar de
evaziune fiscală, lui Ioan Ne-
culaie afacerile i-au mers din
ce în ce mai prost. Una dintre
cauze pare să fie și suma
uriașă, 20 de milioane de euro,
investită în fotbal. În prezent,
în cazul clubului FC Brașov s-
a declarat falimentul. În acest

timp, Neculaie a frecventat și
sălile de judecată. Fie în calitate
de martor, în dosarul prosti-
tuatelor de lux în care a fost
interceptat de procurori, fie în
calitate de inculpat, în dosarul
în care a și fost condamnat la
doi ani de închisoare sub
acuzația de nerespectarea re-
gimului armelor și munițiilor.
Totul a început în mai 2013,
când procurorii au făcut
percheziții la sediul ROMAN
SA. Era vizată de comiterea
infracțiunii de evaziune fiscală
societatea, dar și persoane din
conducere. În camera desti-
nată armelor, procurorii au
identificat arme care erau în-
registrate pe numele lui Ioan
Neculaie, dar erau depozitate

în același loc și cele înscrise pe
numele unui alte persoane.
Până în 2016 s-au făcut acte
de urmărire penală, dar dosa-
rul a fost declinat, potrivit legii,
către Parchetul Judecătoriei
Brașov. Procurorii au reluat an-
cheta și au decis să îl trimită în
judecată pe Neculaie. O
instanță a Judecătoriei Brașov
a pronunțat, pe 15 iunie 2017,
prima sentință. Ioan Neculaie
a fost achitat și i s-a aplicat doar
sancţiunea unei amenzi ad-
ministrative în cuantum de
1.000 de lei. Atât acuzarea, cât
și Ioan Neculaie au declarat
apeluri împotriva acestei ho-
tărâri, iar dosarul a ajuns la Cur-
tea de Apel. Pe 23 noiembrie
2017, în timp ce Ioan Neculaie
se afla în Grecia, a primit vestea

condamnării la o pedeapsă
de doi ani de închisoare cu
executare, decizie definitivă,
sub acuzația de nerespectarea
regimului armelor și munițiilor.
Polițiștii declarau, săptămâna
trecută, că ei l-au prins pe afa-
cerist, la punctul de trecere a
frontierei Giurgiu. Avocatul
acestuia, Vladimir Ciolacu, spu-
ne însă, altceva. „Ioan Neculaie
se afla în Grecia, unde plecase
cu două zile înainte de pro-
nunțare, pentru efectuarea
unor plăți în legătură cu o bar-
că pe care o deține pe teritoriul
acelei țări. După pronunțarea
hotărârii Curții de Apel
Brașov, i-am comunicat, prin
intermediul telefonului, de-
cizia și chiar el i-a sunat pe
polițiști, le-a spus că pleacă
spre România, cu mașina, și
se predă. Chiar asta s-a în-
tâmplat la frontieră, s-au fă-
cut formele necesare când a
ajuns și a fost dus în cea mai
apropiată închisoare, cea de
la Giurgiu”, a explicat, pentru
BrașovTV, avocatului lui Ioan
Neculaie, Vladimir Ciolacu.
Afaceristul brașovean va sta
21 de zile în Penitenciarul Giur-
giu, în carantină, iar apoi va fi
transferat la Penitenciarul Cod-
lea, cea mai apropiată unitate
de deținere în raport cu adresa
de domiciliu. Avocatul lui Ne-
culaie spune că, după sentința
Curții de Apel Brașov, va pro-
mova atât un recurs în casație,
la Înalta Curte de Casație și
Justiție, cât și o acțiune la Cur-

tea Europeană a Drepturilor
Omului. În acest timp, Ioan
Neculaie are, în continuare, de
furcă cu legea! 

• Încă un dosar pentru ne-
respectarea regimului ar-
melor și munițiilor

Ioan Neculaie este judecat
de magistrații brașoveni și în
al doilea dosar, trimis la
instanță în octombrie 2017,
tot sub acuzația de nerespec-
tarea regimului armelor și
munițiilor. „La perchezițiile
efectuate de anchetatori, în
2016, la sediul S.C. ROMAN
S.A., în camera destinată
deținerii armelor și munițiilor
s-au găsit, printre altele, și 28
cartușe de 9 mm potrivite
pentru un pistol marca „Ma-
karov”, deținut de Neculaie
în baza unui Ordin de servi-
ciu, până în anul 2005. Asta
pentru că la  SC Prescon, fir-

mă care îi aparține lui Ioan
Neculaie, exista depozit de
explozibil tehnologic, pentru
cariera de piatră pe care o
deținea societatea.  Neculaie
ia, atunci, decizia de a preda
Poliției pistolul, dar uită și de
cele 28 de cartușe pe care le
avea, uită pur și simplu! În
aceste condiții, în 2016, pe
numele clientului meu s-a
mai deschis dosar penal din
cauza celor 28 de cartușe
care existau în camera de
arme a uzinei și în 2013, când
și atunci s-au făcut percheziții
în acea cameră”, a explicat,
pentru BrașovTV.com, Vladi-
mir Ciolacu. Neculaie este tri-
mis, acum, în judecată, iar pro-
cesul se află în fază de Cameră
Preliminară, la Judecătoria
Brașov.

• Neculaie, S.C. ICIM S.A.
și S.C. Fotbal Club Braşov
S.A.

Condamnatul Ioan Necu-
laie are de furcă, din 2016, cu
anchetatorii și într-un dosar
penal în care sunt vizate
infracțiunile de evaziune fis-
cală, fals în înscrisuri sub sem-
nătură privată, delapidare și
spălare de bani. Potrivit acu-

zării: „Din probele adminis-
trate până în acest moment
al urmăririi penale, a rezultat
că în perioada martie 2013 -
mai 2015, în calitate de ac-
ţionar majoritar la S.C ICIM
S.A Braşov şi S.C Fotbal Club
Braşov S.A, s-a asociat cu in-
culpatul (…) şi cu suspecta
(…) cu scopul de a ajuta S.C
Fotbal Club S.A Braşov să sta-
bilească în mod fraudulos un
TVA deductibil în cuantum
de 6.969.266,88 lei, prin în-
registrarea în contabilitatea
S.C Fotbal Club S.A. Braşov a
unei operaţiuni nereale, res-
pectiv a achiziţiei, la data de
24.01.2014, de către aceasta
din urmă societate a unei
presupuse investiţii de la S.C
ICIM S.A. Braşov constând
într-o bază sportivă situată
în municipiul Braşov”, se ară-
ta, în 2016, într-un comunicat
de presă al procurorilor. Ioan
Neculaie, care beneficiază de
prezumția de nevinovăție, ne-
agă acuzațiile, dar judecătorii
sunt cei care urmează să sta-
bilească vinovații.

BrașovTV.com

În următoarele ediții ale
săptămânalului vă vom
ține la curent cu evoluțiile

anchetei și procesului în
care este implicat con-
damnatul Ioan Neculaie. 

Internet gratuit în Gara Brașov
Cea mai mare poartă de in-

trare în oraș arată ca în anii
’90,  dar cei care trec prin Gara
Brașov au acces gratuit la in-
ternet. Oficialii CFR s-au gân-
dit, în primul rând, cum să țină
pasul cu tehnologia. 

Nici vorbă însă, despre
eventuale soluții de rezolvare
a problemelor estetice ale
stației. Sistemul wirelles al
stației CFR Brașov, gratuit,

poate să susțină până la 1.000
de utilizatori simultan și asi-
gură acoperire în zona caselor
de bilete, în sălile de așteptare
și pe peroane. 

Pentru a putea naviga pe
internet, utilizatorii trebuie să
se autentifice pe pagina ofi-
cială, care se deschide auto-
mat, odată cu conectarea la
sistemul wirelles. Reporterii
BrașovTV.com au încercat să

obțină un punct de vedere și
de la reprezentanții Căilor Fe-
rate Române despre posibile
noile investiții, în condițiile în
care, din păcate, stația CFR
Brașov se află în topul celor
mai urâte din România, dar
nu au reușit. În perioada ur-
mătoare, CFR va oferi internet
gratuit și în mai multe stații
de pe Valea Prahovei.

Răzvan IANCU



În zilele noastre, lenti-
lele de contact sunt tot
mai populare și milioane
de oameni din întreaga
lume le aleg pentru a-şi
corecta defectele de ve-
dere, devenind un bun
aliat si pentru o vedere
perfectă indiferent de vâr-
stă. 

Poate copilul meu să poar-
te lentile de contact? Sau...

Am peste 40 de ani, pot pur-
ta lentile de contact? Sunt
unele dintre întrebările cu
care ne confruntăm.

În ceea ce îi privește pe co-
pii, lentilele de contact sunt
ideale pentru cei care prac-
tică sporturi. Acestea le oferă
copiilor beneficiul unui câmp
vizual neîngrădit de rama
ochelarilor, oferindu-le po-
sibilitatea de a reacționa mai
rapid, nu se aburesc, nu alu-
necă de pe față, si rămân
mult mai stabile în momen-
tul în care cei mici aleargă.
De cele mai multe ori copii
purtători de lentile de con-
tact au perfor-manțe mai
bune comparativ cu cei care
poartă ochelari.

În plus, purtarea lentile-
lor de contact îmbunătățește
încrederea în sine a copiilor.
De cele mai multe ori atunci
când copii au nevoie de
ochelari și sunt conștienți de

acest lucru, aceștia se întris-
tează de cele mai multe ori,
întrebându-se dacă ochelarii
li se vor potrivi, și în ce mă-
sură le vor modifica aspectul
fizic, dar mai ales despre ce
vor spune ceilalți copii la
școală. Ideea de a purta len-
tile de contact îi încurajează
în majoritatea cazurilor să
poarte corecția optică, as-
pect extrem de important în
dezvoltarea simțului vederii. 

Adolescenții și persoanele
adulte sunt cei care se bu-
cură cel mai adesea ce be-
neficiile lentilelor de contact,
ei alcătuind majoritatea celor

care le aleg ca și mijloc de
corecție. 

După vârsta de 40 de ani,
când apare și nevoia oche-
larilor pentru citit, lucrurile
se schimbă. In general, după
vârstă de 40 de ani, vederea
la aproape scade, datorită
pierderii elasticitaţii cristali-
nului, iar obiectele aflate la
aproape încep să fie văzute
cu dificultate, fiind necesară
îndepărtarea lor pentru a le
putea focaliza.  

Acest proces poartă nu-
mele de presbiopie. Pentru
purtătorii de lentile de con-
tact dar şi pentru cei care își

doresc să se bucure de liber-
tate  de mişcare, cu un stil
de viaţă dinamic, există o
soluție eficientă. Lentilele de
contact multifocale sunt o
bună alegere  deoarece
pacienții pot vedea clar atât
la distanţă cât şi la aproape
şi asta fără să folosească
ochelari.

Principalul  beneficiu al
lentilelor de contact multi-
focale este libertatea de a
realiza orice fel de activitate,
care implică atât vederea la
distanţă cât şi la aproape fără
să fie necesară folosirea
ochelarilor.  Câmpul vizual

este larg fără distorsiuni, ve-
derea este impecabilă şi
atunci când se face trecerea
de la distanţă la aproape şi
invers. 

Așadar, indiferent de vâr-
sta dvs., specialiştii Best Op-
tic au la dispoziţie o gamă
largă de lentile  de contact,
cu ajutorul cărora vă puteţi
bucura de o vedere impeca-
bilă şi de confort indiferent
de activităţile zilnice sau
hobby-urile pe care le aveţi

Ai încredere.
Vezi cu ochii tăi

B-dul alexandru Vlahuţă nr. 61
Telefon/Fax: +40 268 313 199
Mobil: +40 733 024 793
e-mail: office@best-optic.ro

str. B-dul 15 nOIeMBRIe nr. 69
Mobil: +40 787 523 524
e-mail: blue@best-optic.ro

str. Uranus nr. 12, Parter
Telefon/Fax: +40 268 322 920
Mobil: +40 733 417 999
e-mail: uranus@best-optic.ro

Sfatul optometristului

Best Optic RED VlahuţăBest Optic BLUE Centrul Civic Best Optic RED Uranus

str. Valea Cetăţii nr 6
Telefon: 0774.638.568
e-mail: racadau@best-optic.ro

Best Optic RED Răcădău
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Lentile de contact... indiferent de vârstă 

După cum ați constatat
atunci când vreți ceva doar
pentru voi întâmpinați o di-
ficultate în a vă alege
dorințele. Spun asta din
experiența proprie și a
cursanților cu care mă întâl-
nesc. 

Atunci când au ca reco-
mandare să își dorească ceva
pentru ei, îmi răspund: dar
poate fi și pentru cei din jur?
Ca și cum ei ar fi separați și
dacă le este bine lor, celorlalți
le-ar fi altfel? Căutând
informații și cercetări despre
acest subiect și anume: De ce
oamenii își doresc destul de
greu ceva pentru ei ca dez-
voltare interioară? am găsit-
o pe minunata Brene Brown
psiholog cu experiență și cer-
cetare în domeniul rușinii și
a empatiei.

Găsind multe similarități cu

noi românii care suntem edu-
cați să facem pentru alții, pen-
tru exterior ca și cum noi nu
suntem destul de buni, de
minunați,nu merităm să…,
m-am gândit că ar fi minunat
să afle cât mai mulți români
de ce nu avem dorințe inte-
rioare dezvoltatoare.

Și pentru că am fost cres-
cuți, educați și formați pe ge-
nul de credințe de mai sus,
fiecare dintre noi am dezvol-
tate o înstrăinare de noi și o
viață trăită în rușine, vină și
neîmplinire.

Minunata Brene a găsit
după 6 ani de cercetare a
rușinii, ce fac oamenii care tră-
iesc o viață din plin. Ce a găsit?
10 atitudini pe care le mani-
festă și experimentează oa-
menii care trăiesc viața din
plin și sunt mereu într-o stare
de bunăstare.

După Brene Brown a trăi

viața din plin înseamnă: „Să
te implici în viața ta, fiind
conștient de propria valoare.
Înseamnă să cultivi curajul,
compasiunea și legăturile
profunde cu ceilalți, astfel
încât să-ți spui dimineața
când te trezești – orice voi
reuși să fac și oricât de multe
lucruri îmi vor rămâne de fă-
cut, eu însumi sunt de ajuns”.

Mai jos vă voi reda cele 10
principii ale vieții trăite din
plin așa cum le-a prezentat
doamna în cărțile scrise.

De aici veți avea măcar 10
idei despre cum să vă creați
anul pe plan personal și
relațional.

“Dezvoltă-ți autentici-
tatea;

Dezvoltă-ți compasiu-
nea față de tine;

Dezvoltă-ți reziliența
(adică combate apatia și
sentimentul de neputință);

Dezvoltă-ți sentimente
de recunoștință și bucurie;

Dezvoltă-ți intuiția și
încrederea în tine și în
ceilalți;

Dezvoltă-ți creativita-
tea;

Dedică mai mult timp
jocului și odihnei;

Dezvoltă-ți o stare de
calm și liniște;

Dedică-te muncii care
are sens pentru tine;

Râzi, cântă și dansea-
ză.”

Dacă medităm un pic la
ele ne dăm seama că într-ade-
văr aceste atitudini dezvoltate,
integrate și experimentate ne
dau starea de bine și de bu-
năstare interioară, ne ajută să
ne centrăm pe interiorul nos-
tru și vom regăsi puterea in-
terioară, acolo unde au pus-o
zeii – în interiorul omului.

• Când ești autentic ești

liber.
• Când ai compasiune față

de tine ești iubire în mani-
festare.

• Când ai reziliență, evo-
luezi.

• Când ești recunoscător
emani bucurie.

• Când ai intuiție te simți
în siguranță. Când ai încre-
dere în tine știi și crezi că
poți.

• Când creezi intri în con-
tact cu ființa ta divină.

• Când te joci intri în sta-
rea copilului interior.

• Când ești calm și liniștit
devii observator.

• Când te dedici muncii
care are sens pentru tine
ești fericit.

• Când râzi, cânți și dan-
sezi ești cu inima ușoară.

Toate astea pot fi ale tale
dacă îți propui să le dezvolți.

„Tot universal conspiră
atunci când vrei ceva.”

Când vrei, ai un gând pe
care îl contempli (îi dai
atenție), crezi în împlinire, simți
starea de împlinire și trăiești
deplin.

Fie ca dorințele vostre să
devină realitate.

Cu drag din cunoaștere și
iubire pentru cunoaștere și
împlinire

Autor articol: Psiholog
Niculina Gheorghiță

Orica MĂGDĂLINA

Niculina Gheorghiţă
Psiholog Clinician Principal, 

doctorand în Psihologia
Dezvoltării, Trainer şi Formator

www. holisterapi.ro

Despre dezvoltarea în plan personal



Lucrările aeroportului, la licitație
SOCIAL2017 5

Se fac pași importanți pen-
tru finalizarea aeroportului
internațional Brașov - Ghim-
bav. Consiliul Județean a
lansat licitația pentru des-
emnarea constructorului.
Lucrările au o valoare de 42
de milioane de lei, cu TVA,
încep în primăvară și vor
dura patru luni. 

Pentru cea de-a treia etapă
a proiectului, ofertele con-
structorilor pot fi depuse
până pe 27 decembrie. Fie-
care participant trebuie să
d e p u n ă  o  g a r a n ț i e  d e
350.000 de lei. O altă condiție

impune ca media cifrei de
afaceri din ultimii trei ani să
fie de 70 de milioane de lei.
Prețul cel mai mic este crite-
riul de atribuire. 

Cea de-a treia etapă a pro-
iectului aeroportului presu-
pune construcția a cinci
obiective. Primul este calea
de rulare Alfa, care va face le-
gătura între pistă și parcarea
avioanelor, cu o lungime de
200 m și o lățime de 23 m,
plus acostamente. Aceasta
va fi construită din dale de
ciment cu o grosime de 41
de cm, ca de altfel și parcarea,
care va avea o dimensiune

de 135 m pe 145 m. Vor pu-
tea staționa 3 aeronave ca-
tegoria C, cu anvergura
aripilor de 36 metri. A fost
proiectat și sistemul de ilu-
minare al platformei, care va
avea trei piloni cu înălțimea
de 27 de metri fiecare, pre-
cum și infrastructura pentru
balizaj, respectiv tot ceea ce
înseamnă conducte și came-
re de trageri. „Urmează să
finalizăm studiul de funda-
mentare, proiect pe care îl
avem în etapa de elaborare.
Vom prezenta, la începutul
lunii decembrie, și acest stu-
diu de fundamentare și vom

face pași importanți spre fi-
nalizarea acestui proiect
foarte important pentru în-
treaga regiune și așteptat
cu mare interes de toți
brașovenii și nu numai. Am
convingerea că acest obiec-
tiv se va realiza și voi face
tot posibilul pentru a finaliza
proiectul aeroportului”, a
declarat președintele Consi-
liului Județean Brașov, Adrian
Veștea. Consiliul Județean a
alocat, anul acesta, 10 milioa-
ne de euro pentru continua-
rea investițiilor la Aeroportul
Internațional Brașov-Ghim-
bav.                Marian STOICA

.com

Valabilitatea pașapoartelor ar putea
să crească de la 5 la 10 ani

Ministerul Afacerilor Inter-
ne şi Ministerul Afacerilor Ex-
terne au finalizat şi supun
dezbaterii publice un proiect
legislativ prin care propun o
serie de măsuri suplimentare
pentru rezolvarea problemei
aglomerărilor de la serviciile
de paşapoarte, în condiţiile
în care cererile de eliberare
a documentelor de călătorie
au crescut cu 30% faţă de
2016.

Ideea principală a acestor
modificări legislative este de
creştere a valabilităţii paşa-
portului simplu electronic,
precum şi de clarificare a si-
tuaţiilor în care se poate ob-
ţine un paşaport simplu
temporar. „Propunem ca
pentru persoanele cu vârste
de peste 25 de ani, să du-
blăm valabilitatea paşapor-
tului simplu electronic de la
cinci la zece ani”, a declarat
secretarul de stat în MAI Da-
niel Robert Marin.

El a adăugat că s-a ales vâr-
sta de 25 de ani ţinând cont

de faptul că, după această
vârstă, schimbările de fizio-
nomie sunt mai puţin accen-
tuate, într-un interval de zece
ani, menţionând că în majo-
ritatea statelor membre ale
UE paşapoartele simple elec-
tronice au termen de valabi-
litate zece ani.

Pentru copiii cu vârste de
până la 12 ani, paşaportul
simplu electronic va fi valabil
trei ani, iar pentru adolescen-

ţii cu vârste cuprinse între 12
şi 15 ani va fi valabil cinci ani.

În cazul paşapoartelor sim-
ple temporare, propunerea
legislativă este de limitare a
situaţiilor în care se solicită
un astfel de document şi mo-
dificarea termenului de eli-
berare în anumite situaţii,
exclusiv în situaţii obiective,
cu prezentarea documente-
lor ce dovedesc urgenţa.

Amelia VULCU

„Transilvania Train” se va organiza
și 2018!
Transilvania Train și 2018!

A două ediție este progra-
mată în perioadă 22 august
- 26 august 2018. 

Va însemna 5 zile de aven-
tură, peste 20 de fortificații
vizitate, 15 workshop-uri
tradiționale, 600 km de călă-
torie și 200 de participanți. La
ediția de anul viitor organi-
zatorii estimează că 30-35%
dintre participanți vor fi stră-
ini. Călătoria de 5 zile prin
Transilvania costă 900 de

euro pentru o singură per-
soană și 1.560 de euro pentru
două persoane. 

Proiectul „Transilvania
Train” are și o latură de con-

servare a patrimoniului. Fon-
datorii au spus că 5% din pro-
fit este donat Asociației
Biserici Fortificate din Tran-
silvania.                                             A.C.

Concertele Bisericii Negre au fost anulate!

Concertele de Crăciun și
de Anul Nou din Biserica Ne-
agră din Brașov au fost anulate.
Motivul? Centrala termică s-a
defectat, iar costurile cu re-
parațiile sunt mult prea mari
pentru a rezolva problema.
Așadar, tradiționalele concerte
de iarnă nu vor mai avea loc
anul acesta. Administratorii cau-
tă acum soluții prin care să re-

zolve problema încălzirii. Din
cauza unei probleme la termo-
centrala edificiului, concertele
de Crăciun și de Anul nou au
fost anulate. Practic, va fi mult
prea frig pentru a putea fi
susținut vreun spectacol în bi-
serică. „Suntem nevoiți să re-
gândim acest sistem. Din acest
motiv, până se găsește o nouă
soluție și se implementează,

nu se pot ține concertele tra-
diționale de iarnă ” a declarat
Agnes Ziegler, șefa Birou Patri-
moniu. Totuși unul dintre con-
certele de iarnă programate va
ava loc, însă într-o altă locație,
la biserica Romano - Catolică.
Centrala termică a Bisericii Ne-
gre  a cedat la începutul anului,
iar reparațiile sunt foarte cos-
tisitoare. Era folosită doar în pe-
rioada sărbătorilor de iarnă și
asta din cauza costurilor foarte
mari. Biserica Neagră era încăl-
zită prin pardoseală, cu ajutorul
aerului cald. Administratorii clă-
dirii încearcă să găsească alte
soluții pentru încălzirea clădirii. 

Răzvan IANCU
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Reporterii BrașovTV.com
vă prezentau, săptămâna tre-
cută, detalii cu privire la planul
de acțiune pus în practică de
autoritățile comunei Teliu, clar
până în cele mai mici detalii,
pentru asigurarea lemnelor
pentru foc necesare locuito-
rilor din zonă. 

Cu priorități obiective, dar
și cu respectarea prevederilor
legale, administrația locală a

rezolvat problema încălzirii.
În această săptămână, vă pre-
zentăm modul în care auto-
ritățile din Teliu au gestionat
problema iluminatului stradal.
Acțiunile puse în practică până
în prezent, reprezintă doar o
parte dintr-un amplu plan de
modernizare destinat loca-
lității. Asta în condițiile în care,
fără îndoială, toți cetățenii co-
munei își doresc străzi mo-

derne, amenajate corespun-
zător.

În condițiile în care tarifele
la energia electrică sunt în per-
manentă creștere, se majo-
rează și sumele necesare
pentru plata iluminatului stra-
dal al localităţii. 

Administraţia publică din
comuna Teliu, sub coordona-
rea primarului Dorin Blendica,
a făcut, anul acesta, eforturi
importante pentru înlocuirea
vechilor lămpi din comună cu
unele moderne, cu LED. În fe-
lul acesta, spun autoritățile,
sistemul de iluminat public al
localității a devenit unul la
standarde, dar și eficient din
punct de vedere economic. 

Odată cu implementarea
noului sistem, valoarea factu-
rilor va fi cu aproximativ 40%
mai mică.   B.T.

La Teliu, iluminat stradal eficient

„Gala Comunității” din
Țara Făgărașului, eveni-
ment aflat la prima ediție,
și-a desemnat, la finalul săp-
tămânii trecute, câștigătorii.
Peste 200 de persoane au
participat la  evenimentul,
născut din dorința de a adu-
ce recunoștință și apreciere
tuturor celor care au ajutat
la dezvoltarea comunității
din zonă. 

Fundația Comunitară
Țara Făgărașului i-a premiat
pe cei care fac fapte bune,

care reprezintă o sursă de
inspirație și un exemplu
prin  viziunea și modul lor
de implicare în rezolvarea
problemelor societății. 

Au fost 97 de nominali-
zări, pentru 14 categorii, de-
dicate mai multor categorii
sociale și domenii de acti-
vitate. Printre alții, au fost
premiați „voluntarul tânăr
al anului”, „voluntarul
anului”, „pompierul vo-
luntar al anului”. 

Nominalizările au reflec-
tat faptele bune, inițiativele

constructive și au vizat com-
paniile capabile să facă

schimbări, lideri și coordona-

tori care înțeleg im-portanța
rolului lor în comunitate, pe
care și-l asumă, zilnic, prin
responsabilitate și spirit civic.
„Este foarte important să
păstrăm în comunitate ast-
fel de persoane, capabile
să ne aducă mari beneficii.
Sunt oameni de valoare și
țin comunitatea unită, ne
ajută să ne dezvoltăm ca
o societate sănătoasă. Ei
merită tot respectul și
aprecierea noastră”, a ținut
să precizeze Gheorghe Su-
caciu, primarul Făgărașului. 

Marian STOICA

Oamenii de valoare din Făgăraș au
fost premiați la „Gala Comunității”

Autoritățile au început ridicarea
mașinilor abandonate
Autoritățile locale au înce-

put procedura de ridicare a
mașinilor abandonate pe
domeniul public. Poliția lo-
cală a înștiințat deja mai
mulți proprietari. Cei care
nu-și mută autovehiculele
riscă amenzi de până la
2.000 de lei.

Din cele peste 180 de mașini
identificate până în prezent de
Poliţia Locală, pentru aproxi-
mativ 30 s-a făcut procedura
de somare, iar 10 dintre pro-
prietari şi le-au luat de pe do-
meniul public.  „În momentul
în care se aplică somația și se
întocmește procesul verbal de
constatare, automat se iden-
tifică doi martori din zonă,
care pot certifica și de când se
află acea mașină acolo. Prin
acei martori, de obicei se
stabilește și cine este proprie-
tarul mașinii. Dacă nu este po-
sibil acest lucru, putem obține
informațiile prin metodele
specifice, prin baza de date”
a declarat Ion Cătălin, șef ser-

viciu la  Poliția Locală Brașov.
În cazul în care proprietarul

este identificat, termenul pe
care îl are la dispoziţie pentru
a-şi lua maşina de pe domeniul
public este de 5 zile de la co-
municarea somaţiei. Pentru a-
şi recupera maşina, proprietarul
trebuie să solicite Primăriei Bra-
şov restituirea autovehiculului
şi să plătească contravaloarea
serviciilor de ridicare, transport
şi depozitare, respectiv 821 de
lei. Mai mult, trebuie să facă do-
vada achitării tuturor taxelor şi
impozitelor. Cei care nu res-
pectă noile prevederi riscă
amenzi de până la 2.000 de lei.

După 30 de zile de la data ridi-
cării, mașina trece în proprie-
tatea municipalităţii. „Poliția
Locală continuă procedura de
identificare a acestor mașini,
împreună cu Primăria Brașov.
Cetățenii pot sesiza existența
acestor ma-șini pe domeniul
public, la dispeceratul Poliției
Locale sau direct la Primărie”
a declarat Lazslo Barabas, vi-
ceprimarul municipiului
Brașov.

Maşinile ridicate de pe do-
meniul public sunt transpor-
tate la garajul RAT din Valea
Cetăţii de pe strada Jepilor.

Răzvan IANCU
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Primăria  Săcele a deschis
un centru de vaccinare în car-
tierul Gârcini. Administrația
săceleană și conducerea
Direcției de Sănătate Publică
din Brașov au luat această
hotărâre ca o măsură de
prevenție și de păstrare sub
control a epidemiei de ru-
jeoală din acest cartier. 

De la începutul anului, în mu-
nicipiul Săcele s-au înregistrat
180 de cazuri de rujeolă, cele
mai multe în zona Gârcini. Cen-
trul de vaccinare este deschis
la Școala Generală nr.5. și are
în structură două cabinete și o
sală de așteptare. Medicii de
familie și cei școlari din muni-
cipiu sunt prezenți în unitate

prin rotație, de luni până vineri,
între orele 9:00 - 14:00. Centrul
este deschis în parteneriat cu
D.S.P. Brașov, care pune la
dispoziție dozele de vaccin an-
tirujeolic. Mediatorii sanitari ai
Primăriei desfășoară activități de
informare în rândul populației
din zonă, cu privire la existența

acestui centru. De altfel, de la
începutul anului, reprezentanții
Direcției Publice de Asistență
Socială a Primăriei Săcele au
desfășurat două campanii de
informare cu privire la măsurile
ce se impugn în cazul unei epi-
demii de rujeolă.           

B.T.

Premieră la Săcele: patinoar artificial

În municipiul Săcele va fi
amenajat, anul acesta, un pa-
tinoar artificial. Este pentru
prima dată când copiii din
Săcele vor avea un patinoar
artificial modern. Acesta este
amplasat în cartierul Ștefan
cel Mare, în fața sălii de sport
a municipalității. 

Patinoarul are dimensiunile
30/20 m. El va fi deschis 7 zile
din 7, din data de 5 decembrie
și până la începutul lunii martie.
250 de perechi de patine vor fi
la dispoziția doritorilor. Lucrările
de montare a patinoarului au
început în luna noimebrie, astfel
încât la început de decembrie
să poată fi inaugurat. Locul în
care va fi amplasat patinoarul
va fi un adevărat orașel al co-
piilor. În vecinătatea acestuia

va fi și un pom de Crăciun și o
scenă unde vor avea loc, la fie-
care sfârșit de săptămână, spec-
tacole artistice. Pe copii îi
așteaptă și alte surprize. Lângă
patinoar se află și un parc și un
loc de joacă. Astfel, întreaga
zonă le este dedicată copiilor.

• 5 decembrie - Caravana
sărbătorilor de iarnă și con-
cert Ducu Bertzi

Ziua de 5 decembrie va fi

una specială pentru săceleni.
La fel ca anul trecut, în această
zi vor fi aprinse luminile de Cră-
ciun în tot orașul. Evenimentul
va fi marcat de o caravana a săr-
bătorilor de iarnă, care va tra-
versa orașul și va aprinde
luminițele în cei 5 brazi de Cră-
ciun din cartierele Săcelelui. Fie-
care cartier de blocuri, Movilei,
Ștefan cel Mare și Electropreci-
zia, va avea propriul brad de
Crăciun. Alți doi vor fi amplasați
în fața Primăriei și lângă pati-
noar. După ce se vor aprinde
luminile sărbătorilor de iarnă în
tot orașul, manifestările se vor
muta lângă patinoar. Aici va
avea loc inaugurarea patinoa-
rului și un concert de colinde
cu participarea lui Ducu Bertzi.
Evenimentul se va încheia cu
un foc de artificii.               B.T.

G.A.L. Gârcini anunță finalizarea proiectului
„Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală
a comunității Gârcini, municipiul Săcele”

Asociația Grupul de Acțiune
Locală Gârcini a derulat, în baza
contractului de finanțare nr.
P.O.C.U. 137/5/1/113525 din
01.09.2017, proiectul intitulat
„Elaborarea Strategiei de
Dezvoltare Locala a co-
munității Gârcini, municipiul
Sacele”, cu finanțare prin Pro-
gramul Operaţional Capital
Uman, Axa prioritară 5 - Dez-
voltare locală plasată sub res-
ponsabilitatea comunității,
Obiectivul tematic 9: Promo-
varea incluziunii sociale, com-
baterea sărăciei și a oricărei
forme de discriminare, Priori-
tatea de investiții 9.vi: „Strategii
de dezvoltare locală elabo-
rate la nivelul comunității,
„Sprijin pregătitor pentru
elaborarea Strategiilor de
Dezvoltare Locală”  - orașe/
municipii cu populație de pes-
te 20.000 locuitori.

Valoarea totală a proiectului
a fost  de 227.107,70 lei, din
care suma de 215.752,32 lei a
reprezentat-o finanțarea ne-
rambursabilă din Fondul Social
European,  iar  suma de
11.355,38 lei a reprezentat-o
finanțarea nerambursabilă din
bugetul național.

Obiectivul general al pro-
iectului a fost reprezentat de
consolidarea parteneriatului
local în vederea elaborării stra-
tegiei de dezvoltare locală a

Zonei Urbane Marginalizate
Gârcini și zonei funcționale afe-
rente, cu scopul de a reduce
numărul de persoane aflate în
risc de sărăcie și excluziune so-
cială din teritoriul S.D.L.

Proiectul a reprezentat pri-
ma etapă în implementarea
mecanismului Dezvoltare Lo-
cală în Responsabilitatea
Comunității, care a constat în
elaborarea Strategiei de Dez-
voltare Locală pentru Zona Ur-
bană Marginalizată Gârcini și
zona sa funcțională.

Principalele rezultate gene-
rate de implementarea pro-
iectului au fost:

- Realizarea unui recesă-
mânt în Zona Urbană Margi-
nalizată, implementarea unui
chestionar de percepție în
zona funcțională și elabora-
rea unui studiu de referință
care a permis delimitarea fi-
nală și validarea teritoriului
vizat prin S.D.L.

- Organizarea a 5 întâlniri
cu reprezentanții comunității,
cu privire la: delimitarea te-
ritoriului, identificarea zone-
lor distincte incluse in teritoriu,
identificarea principalelor ne-
voi ale comunității, identifica-
rea soluțiilor posibile,
identificarea măsurilor nece-
sare și prioritizarea acestora,
dar și stabilirea conținutului
strategiei și a listei indicative

de intervenții;
- Aderarea la Asociația Gru-

pul de Acțiune Locală Gârcini
a 14 noi membri;

- Dezvoltarea capacității
operaționale a Asociației prin
crearea unui birou funcțional
și recrutarea personalului ad-
ministrativ necesar pentru
derularea activității;

- Strategia de Dezvoltare
Locală elaborată pentru un
teritoriu care include:

- Zona Urbană Marginali-
zată cu comunitate roma și
case tip mahala reprezentată
de străzile Rodnei, Cetinii,
Gârciniului, Barajului, Subo-
brej, Amurgului, Râului, Fe-
rigii, Ghioceilor, Lămâiței,
Lacului, Pajiștei, Piscului și
Bdul G. Moroianu (numerele
420-472; 413-463)

- Zona funcțională aferen-
tă, formată din următoarele
zone distincte:

* zona distinctă de case din
cartierul Satulung, cu următoa-
rele străzi: Tărlungului, Martin
Luther, Lungă, General Draga-
lina, Valea Largă, Vulcan și Oituz
(numerele 50-88, 33-49), B-dul.
G. Moroianu (numerele 247-411,
230-418) și Mocanilor (numerele
1-3, 2-6).

* zona distinctă de blocuri din
cartierul Electroprecizia, cu stră-
zile Aleea Episcop Popeea și Vii-
torului. B.T.

Centru de vaccinare, deschis în cartierul Gârcini



GARSONIERE
⚫ Vând o garsonieră (din construc-
ţie) confort 1, 32 mp desfăşuraţi pe
hol, baie, bucătărie, cameră, în Bar-
tolomeu, aproape de Penny-
Avantgarden. Situată la etajul 4/4,
are acoperişul refăcut in 2015, blo-
cul este anvelopat termic. Preţul
este de 27.000euro, foarte uşor ne-
gociabil. Pentru mai multe detalii
sunaţi la Telefon: 0731.833.260
⚫ Vând garsonieră Str. Ecaterina
Teodoroiu zona Coca Cola, su-
prafaţă 24 mp, situată la etajul 2/4,
cu îmbunătăţiri termopan, gresie şi
faianţă la baie şi bucătărie, parchet,
uşă metalică, separare de gaz, în-
călzire cu centrală termică, baie cu
aerisire, preţ 21.500 euro. Telefon:
0723.985.424
APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând apartament transformat în 2
camere în cartier Răcădău situat
la etajul 3 într-un imobil de 4 nivele
apartamentul este compus din 2 dor-
mitoare, bucătărie, baie, hol în su-
prafaţă de 60 mp + posibilitate
extindere în pod cu încă o suprafaţă
de 35 mp. Dispune de toate îmbu-
nătăţirile: centrală 0termică, termo-
pan, uşă metalică, parchet, gresie,
faianţă, bucătărie mobilată, acoperişul
schimbat, este nou în garanţie. Preţul
este 55.900 euro uşor negociabil. Pen-
tru detalii suplimentare: 0747.771.523 
⚫ Vând apartament cu 2 camere con-
fort 1, decomandat, în zona Cen-
trală, Sala "Patria", la două minute
de viitorul Mall AFI Palace. Apar-
tamentul necesită renovare, dispune
doar de uşă metalică şi geamuri ter-
mopan şi are o suprafaţă de 55 mp.
Apartamentul este situat pe mijloc,
este călduros, situat la etajul 4/4. Preţ
45.000 euro negociabil. Telefon:
0731.833.260 
APARTAMENTE 4  CAMERE
⚫ De vânzare apartament cu 4 ca-
mere, două băi, bucătărie, hol în “

L”, debara, cămară, balcon închis
în cornier; cu o suprafaţă de 80 mp;
structură decomandată; situat la
etajul 4 din 4; cartierul Craiter.
Ca şi îmbunătăţiri apartamentul
are: centrală termică proprie, ter-
mopan, gresie, faianţă, parchet cla-
sic. Blocul este din cărămidă şi a fost
construit în 1985. Apartamentul are
vedere pe 3 părţi, dispune de anexe
beci şi uscătorie. Preţ 63.500 euro.
Telefon: 0731.833.260 
⚫ Vând apartament confort 1 în
Răcădău zona Tâmpei - Pieto-
nal, situat la etaj intermediar 3/8,
suprafaţă utilă 84 mp, structură se-
midecomandată, modificată. Apar-
tamentul dispune de 2 balcoane
închise cu geam termopan, vederea
apartamentului fiind pe 2 părţi, 2
băi, centrală termică proprie, gresie,
faianţă, parchet laminat. Se vinde
cu bucătăria şi holul mobilate şi
parţial utilate, apartamentul este
curat cochet, spaţios. Dispune de
beci ca şi spaţii anexe. Preţul este
85.000 euro negociabil. Se acceptă
plata cash. Relaţii la telefon:
0787.719.344 
CASE
⚫ Vând vilă în construcţie de tip
DUPLEX în Tractorul zona Co-
resi – Isaran dispusă pe parter şi
mansardă compusă din 3 dormitoare,
bucătărie comună cu livingul şi 2 băi.
Suprafaţa utilă este de 110 mp, con-
strucţia se predă la cheie şi dispune
de dotări şi amenajări moderne. Su-
prafaţa terenului este 120 mp cu acces
auto pentru 2 maşini. Preţul este de
85.000 euro. Relaţii la telefon:
0747.771.523 
⚫ De vânzare casă săsească situată în
comuna Hărman apropierea Cen-
trului, compusă din două corpuri de
casă cu un total de patru camere două
bucătării, o baie şi teren în suprafaţă
de 1.857 mp, anexe şi pivniţă. Ambele
corpuri dispun de utilităţi: apă, curent
electric, gaz, centrală termică pe lemne

şi pe gaz, canalizare. Spaţiul locuibil
se poate extinde şi în spaţiile anexe ,
iar podul este mare şi sănătos se poate
mansarda. Pentru mai multe infor-
maţii telefon: 0787.719.344
⚫ Vând casă în Stupini cu teren ge-
neros în suprafaţă de 2.200mp şi front
stradal de 46 mp, construcţie 2001,
cu amprentă de 106 mp, compusă
din 2 camere cu suprafeţe generoase,

baie, bucătărie, cămară şi terasă, ofe-
rind numeroase facilităţi atât pentru
locuit (gresie, faianţă, parchet, termopan
şi centrală termică pe lemne, gazul este
tras la poartă, cât şi pentru o afacere da-
torită suprafeţei de teren cu front la şosea
asfaltată inclusiv toate utilităţile necesare.
Preţ 120.000 euro negociabil. 
Telefon: 0787.719.344
ÎNCHIRIERI APARTAMENTE

⚫ De închiriat apartament 3 camere la
casă Centrul Civic apropiere de Aula
Universităţii cu o structură semideco-
mandată, se închiriază complet mobilat

şi utilat, apartamentul dispune şi de
curte proprie în faţa casei. Preţul chiriei
lunare este 350 euro. 
Tel: 0787.719.344
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Imobiliare

➭ 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 până vineri la ora 12:00.

Magazine Rapid:
▪ Str. Gării, nr. 32

intersecţia cu
Hărmanului

▪ Str. Dacia, nr. 69
▪ Str. Privighetorii

▪ Str. Gospodarilor
▪ Str. Barbu

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

Sediul BraşovTV:
▪ Bd. Mihail

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

Locaţii de preluare a taloanelor de mică publicitate

✄
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SECURITY

Relaţii la telefon: 0268.328.662

AGENŢI SECURITATE

Organizează cursuri pentru
următoarea calificare:

PERDELE • DRAPERII
ACCESORII • MERCERIE •

FIRE • ŞINE • GALERII
SERVICII COMPLETE

Str. Calea Bucureşti, nr. 44  • Bd. Muncii, nr. 3
Telefon: 0723.173.184 • E-mail: info@jeorjette.ro

www.jeorjette.ro

Manager General: Oana Olaru
telefon: 0768.186.599
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INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
BIROUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

SPUNE NU VIOLENȚEI ÎN FAMILIE!
În data de 23.11.2017 polițiștii Biroului de
Analiză și Prevenire a Criminalității din ca-
drul Inspectoratului de Poliție  al Județului
Brașov au derulat activități la Rouleau Gui-
chard România pentru prevenirea violenței
în mediul familial, cu ocazia Zilei
Internaționale pentru Eliminarea Violenței
asupra Femeii, celebrată anual pe data de
25 noiembrie.

În acest scop, polițiștii au participat la mai
multe  întâlniri la sediul Rouleau Guichard
România cu angajatele secțiilor de confecții,
fiind abordate subiecte ca: factori care de-
termină apariția comportamentului de
violență intrafamilială, modalităţi de com-
batere a agresiunii survenite în mediul fa-
milial, modalitatea de obținere a ordinului
de protecție și măsurile care pot fi luate de
instanța de judecată în sprijinul victimei. 

Invitați în cadrul dezbaterii au fost și
reprezentanți ai Bisericii Reformate ”Casa
Speranței” Brașov, care au prezentat ser-

viciile pe care le pot oferi la nivel instituțional
victimelor agresiunilor în mediul familial. 
Recomandăm celor care se confruntă cu
situaţii de acest gen, să nu tolereze în tăcere
actele de violenţă asupra lor şi să solicite
ajutor instituţiilor responsabile, astfel: 
• Sună la 112 – apel de urgenţă;
• Mergi la cea mai apropiată secţie de
poliţie pentru a depune plângere pentru
abuzul suferit;
• Mergi la cea mai apropiată unitate sa-
nitară pentru a-ţi îngriji sănătatea;
• Contactează Serviciul Public de Asis-
tenţă Socială de la nivelul primăriei sau
D.G.A.S.P.C. pentru a te informa cu pri-
vire la serviciile gratuite de care poţi be-
neficia.
• Solicită eliberarea certificatului medi-
co-legal de la cel mai apropiat serviciu
de medicină legală;
• NU UITA să iei cu tine documentele

importante dacă pleci din locuința co-
mună cu agresorul  (certificate de naş-
tere, certificat de căsătorie, cărţi de
sănătate, documente cuprinzând ana-
lize medicale şi prescripţii medicale, card
bancar, etc.) ;
• Solicită Judecătoriei emiterea unui or-
din de protecţie, dacă viaţa, integritatea
fizică sau psihică ori libertatea îţi este
pusă în pericol (Atenţie – există un for-
mular în acest sens);



⚫ Particular execul zugră-
veli, reparații, izolație case,
parchet, faianță, gresie,

electrice și sanitare.
Telefon: 0721468578
(27.11)

⚫  La ATELIERUL DE
REPARAȚII reparam TOT ce
se bagă în priză, prestăm servicii
de diagnosticare și reparații ale echi-
pamentelor de tip electrocasnic
(FRIGIDERE, MAȘINI DE SPĂ-
LAT, cuptoare microunde, aspira-
toare, etc.), pentru persoane fizice
și societăți comerciale. Telefon:
0268.708.946; 0758.107.102. Ne
găsiți pe Str. Aurel Vlaicu nr. 4
(colț cu Bd. Griviței) în curte cu
magazinul “Bazar”  **Încărcăm
cu FREON instalațiile auto de
climatizare.

⚫ La Magazinul BAZAR a început
sezonul REDUCERILOR!!!cum-
peri  un produs electrocasnic: MAȘINĂ
de spălat, COMBINĂ sau LADĂ fri-
gorifică RETUR sau SECOND
HAND import Germania și primești
REDUCERE 10%  în  PLUS primești
încă 10% REDUCERE, dacă aduci
produsul vechi la schimb. Ne găsiți pe
str. Aurel Vlaicu nr. 4, Brașov
(intersecția cu Griviței, lângă Synevo).
Am primit MARFĂ NOUĂ, vă
așteptăm cu o diversitate mare de
produse!!!

⚫ SC MARINCO DEVE-
LOPMENT & INVEST SRL
J08/940/2017 - Anunță pier-
derea certificatului constata-
tor
Nr.  25531/24.04.2017 
Se declară nul!
⚫ Vând convenabil: căruț de import
pentru copil mic, în bună stare, si-
fonier cu 2 și 3 uși, stare foarte bună,
pat cu saltea dublă, stare foarte bună,
cuptor cu microunde, aspiratoare,
mașină de cusut Germania „Singer”,
televizoare, doagonala 52, IVORI
și DAEWOO, placaj fag nou
2200x1220x8, canapea extensibilă
de 2 persoane, funcțională, plapumă
de lână și plapumă de mătase. „Pri-
mul venit, primul servit”! Tel:
0725.979.392 (13.11)
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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:

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

Licarom Imobiliare caută să îşi mărească echipa de con-
sultanţi imobiliari. Într-o perioadă dinamică a pieţei im-
obiliare vrem să oferim posibilitatea unui job de vis, dacă
eşti născut pentru el. Căutăm oameni curajoşi, iubitori de
tot ce înseamnă nou în viaţa lor, oameni pregătiţi să îşi
spargă barierele şi să îşi extindă zona de confort. Dacă eşti
o persoană statică cu frica zilei de mâine, te rugăm să NU
APLICI pentru acest post. Se poate oferi salarizare, bo-
nusare, se face un plan de plată tipizat pentru fiecare în
parte. Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită un cv la adresa 
c a t a l i n . g r a m a @ i m o b i l i a r e l i c a r o m . r o
împreună cu răspunsul la întrebarea: „Care este cea mai
mare temere care o ai în viaţă?”

BRAŞOV TV angajează inter-
pret limbaj mimico - gestual.

CV-urile pot fi trimise pe
adresa de e-mail: 

officebrasovtv@gmail.com

BGG SECURITY

▸ AGENŢI DE PAZĂ 
▸ AGENŢI DE INTERVENŢIE

în condiţiile legii 333/2003
▸ ELECTRICIENI

Angajează:

Relaţii suplimentare se pot obţine la:
0268.328.662

ANGAJEAZĂ

Telefon: 0725 585 175. Strada
Avram Iancu nr 52, Brasov 

Coafeză și
manichiuristă pe zona

express, un concept
unic in Romania. 

Salariu fix + bonusuri,
program 8h/zi, mediu
plăcut, echipă tânără

Vrei să afli cât de COMPATIBIL/Ă eşti cu persoana iubită?

Trimite SMS
la

1442
număr valabil

doar în
reţelele

Vodafone şi
Orange

ATENŢIE! Mesajul trebuie să aibă această formă:

Costul total al unei comenzi este de 0,95 EURO + TVA
(0,05 euro + TVA SMS trimis la 1442 şi 
0,9 euro + TVA SMS primit de la 1442)

TV COMPATIBILITATE NUME + DATA NAŞTERII (EA) +
NUME + DATA NAŞTERII (EL)

Strada Gloriei 11, Tractorul
www.opticshine.ro

Servicii

Brașov 
Beauty Lounge 

Diverse

Vând spațiu pre-
tabil pentru co-
merț, HORECA
sau mică produție
în zona centrală a
Brașovului, la de-
misol. Suprafața
utilă: 130 mp.
Curte - 78 mp.
Energie electrică  -

380 V. Centrală
termică proprie,
utili-tăți indivi-
duale. Grup sani-
tar, oficiu, hol si
două încăperi. În-
căperea principală
are 100 mp. 

Telefon: 
0722.55.93.65



SPORT 27 noiembrie - 3 decembrie 201710

La finalul anului 2017, teh-
nicianul Coronei, Costică
Buceschi a făcut o analiză
a celor întâmplate în acest
an competiţional la echipa
de sub Tâmpa. El este con-
vins că handbalistele care
evoluează la Corona au va-
loare şi echipa poate arăta
mult mai bine în partea a
doua a campionatului. 

Chiar dacă echipa pe care
o antrenează nu a avut un
start prea bun, tehnicianul
Coronei are încredere că fe-
tele vor ajunge să evolueze
la reluarea campionatului, la
adevărata lor valoare. „Înce-
putul a fost mai uşor pentru
noi, pentru că am avut nişte
meciuri mai accesibile, a
fost primul joc acasă, cu
Râmnicu Vâlcea, pe care am
reuşit să îl câştigăm la un
singur gol, deşi cred că va-
loarea şi nivelul lotului pu-
teau face ca diferenţa să fie
mai mare. Au urmat nişte
jocuri cu o nou promovată
şi câteva echipe din zona de
jos, pe care la fel le-am câş-
tigat, dar consider că cel mai
bun joc al nostru a fost cel
de la Zalău, unde am reuşit
să ne impunem în faţa unei
echipe care va pierde foarte
greu acasă, o echipă care a
terminat pe podium în se-
zonul trecut. Din păcate, a
urmat o serie neagră care
ne-a marcat pe toţi. A mai
fost o victorie cu Slobozia,
dar am pierdut la Galaţi, la
Roman şi acasă cu Cisnădie,
jocuri pe care le-am fi putut
câştiga lejer dacă am fi jucat
măcar la 60 la sută din po-
tenţialul pe care echipa asta

îl are. Dintre echipele care
ne-au bătut, niciuna nu e
mai bună decât Zalăul, deci
dacă jucam măcar la 50 la
sută cu determinarea de
atunci, câştigam fără pro-
bleme. A fost un semnal de
alarmă ce s-a întâmplat,
toată lumea a suferit, dar
am încercat să reglăm me-
canismele din mers şi sper
că suntem pe drumul cel
bun”, a declarat tehnicianul
Coronei, Costică Buceschi. 

Nici cu Rapidul nu a fost
foarte bine.Chiar dacă echi-
pa a încheiat anul 2017 cu o
victorie clară la București în
fața Rapidului, Costică Bu-
ceschi nu e în totalitate mul-
ţumit de respectivul joc. „Am
câştigat cu Rapid, iar asta
ne-a mai dat puţină linişte,
dar nu pot să spun că jocul
a fost foarte bun, s-a văzut

că în primele minute am
avut de suferit şi trebuie să
eliminăm aceste momente
dintr-un joc. Motive pot fi
destule, dar nu trebuie să
revenim la ele ci trebuie să
găsim soluţii pentru ca jocul
Coronei să fie cel pe care fe-
tele îl pot arăta. Avem jucă-
t o a r e  v a l o r o a s e  ş i  a m
încredere că vor demonstra
acest lucru şi în teren”, a mai
spus Buceschi. 

„Campionatul are un ni-
vel slab”.Antrenorul Coronei
a mai adăugat că pentru el
nu au reprezentat o surpriză,
rezultatele din primele etape
ale sezonului. „Sunt surprize
în acest start de sezon doar
pentru cei care nu au urmă-
rit foarte atent ce s-a întâm-
plat în această vară. Cu
toate acestea, din păcate şi
eu, şi alţi antrenori spunem

același lucru, şi anume că
nivelul este destul de slab”,
a declarat Buceschi. 

Vor trage din greu la an-
trenamente. Tehnicianul
Coronei a inclus în progra-
mul echipei în această pauză
competiţională şi pregătire
fizică, dar şi meciuri amicale.
„Fetele care nu sunt la lot au
o pauză de o săptămână iar
apoi, pe 27 noiembrie înce-
pem pregătirea fizică în Po-
iana Braşov, combinat cu
antrenamentele în sală. În
14-15 decembrie vom juca
cu Romanul şi poate vom
mai aduce o echipă să facem
un turneu în trei. În 21-22
avem trei jocuri amicale în
Ungaria, cu echipe din prima
ligă, şi eventual între Crăciun
şi Revelion vrem să mai ju-
căm alte jocuri de verificare”,
a mai spus Buceschi.

Ce a mers şi ce nu a mers la Corona

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

S-a strâns campionatul în
Liga a 4-a Braşov. Derbiul dintre
AS „SR” Braşov şi Precizia Săcele
s-a încheiat nedecis. Echipa
suporterilor stegari a deschis
scorul în minutul 69 prin Bo-
dean care a înscris după o pasă
perfectă a lui Damian. Precizia
Săcele a restabilit egalitatea în
minutul 82, când Bleambu,
servit excelent de Coman, a
înscris din colţul careului de
şase metri. Săcelenii putea ple-
ca de pe Tineretului cu toate
cele trei puncte, dar Coman a
nimerit bara în prelungirile par-
tidei. În urma acestui rezultat,

AS „SR” Braşov rămâne pe pri-
mul loc cu 39 de puncte, la
egalitate cu Precizia Săcelea.
Olimpic Zărneşti este pe locul
trei cu 37 de puncte. Iată re-
zultatele înregistrate în ultima
etapă a turului de campionat:
AS „SR“ Braşov - Precizia Săcele
1-1,Prietenii Rupea - Aripile
Braşov 3-1,Avîntul Dumbrăviţa
- Chimia Victoria 0-3, Steagu
Roşu - Olimpic Zărneşti 0-2,
Colţea - Inter Tărlungeni 1-0,
Cetatea Homorod - Codlea 2-
2, Olimpic Voila - Voinţa Hurez
3-0, Carpaţi Berivoi - Inter Cri-
stian 3-8. 

Remiză în derbiul ligii IV

Echipa de hochei pe ghea-
ţă, Corona Wolves Braşov a
avut parte de o seară de coş-
mar la Miskolc. Elevii pregătiţi
de Martin Lacroix şi Hunor
Strenk au fost învinşi de DVTK
Jegesmedvek cu scorul de 7-
2 (4-0, 1-1, 2-1). 

Hocheiştii braşoveni au fost
de nerecunoscut în prima re-
priyă a disputei din Ungaria,
iar DVTK a intrat la odihnă în
avantaj de patru goluri. În re-
priza secundă, „lupii” au redus
din handicap prin reuşita sem-

nată de Braden Walls, care a
finalizat o acţiune la care au
mai participat Wilgosh şi Ri-
chard Filip. Maghiarii au refă-
cut diferenţa de patru goluri,
astfel că înainte ultimei treimi,
tablea arăta scorul de 5-1. 

În ultimele 20 de minute,
DVTK a mai punctat de două
ori, în timp ce M. Biro aînscris
pentru Corona. S-a terminat
7-2 pentru formaţia din Un-
garia, iar „lupii” sunt încă de-
parte de forma arătată în
sezonul trecut. 

„Lupii” au pierdut la Miskolc

.com

Şi-au luat punctele înapoi
Echipa de handbal feminin

Corona Brașov a primit înapoi
punctele pierdute în urma de-
ciziei comisiei de competiții a
FRH. Astfel trupa condusă de
Costică Buceschi și Dragoș Do-
brescu a urcat până pe poziția
a cincea a clasamentului cu
18 puncte și este la doar trei
lungimi distanță de ocupanta
locului secund în Liga Florilor,

HCM Râmnicu Vâlcea.
În şedinţa care a avut loc vi-

neri la Craiova, preşedintele
clubului de sub Tâmpa, Liviu
Dragomir a avut ocazia să îşi
susţină punctul de vedere.
După ce l-au ascultat pe Dra-
gomir, membrii Adunării Ge-
nerale au trecut la vot, iar
Corona a avut câștig de cauză
cu scorul de 14-1.

„Olimpicele” au marcat 100 de puncte
Echipa de baschet femi-

nin Olimpia Brașov merge
ceas în Cupa Europei Cen-
trale. Pesovic și compania
au două victorii din tot atâ-
tea meciuri în competiția

europeană. În cel de-al doi-
lea meci jucat în cadrul gru-
pei A, Olimpia Brașov a
învins formația Zabiny
Brno cu scorul de 100-83
(23-27, 28-16, 26-19, 23-

21).

Baschetbalistele de sub
Tâmpa au avut un start de
meci mai slab, iar faza de apă-
rare nu a funcționat, astfel că
la finalul primelor 10 minute
de joc, gruparea ce ocupă
poziția a cincea în prima ligă
din Cehia conducea cu sco-
rul de 27-23. Din sfertul al
doilea a existat o singură
echipă pe teren. Pesovic,
Higgins și Handford au făcut
spectacol în fața propriilor
suporteri și au închis tabela
cu scorul de 100-83.

Peso a fost MVP. Căpita-
nul Biljana Pesovic a fost
MVP-ul partidei cu Zabiny
Brno. Ea a încheiat meciul cu
32 de puncte înscrise, 10

pase decisive, 9 recuperări și
4 intercepții, fiind foarte
aproape de un triple-double.
Pentru Olimpia au mai marcat
Higgins 30 de puncte (17 re-
cuperări și 3 intercepții), Han-
d f o r d  2 7  d e  p u n c t e  ( 8
recuperări, 4 pase decisive și
4 intercepții), Moraru 6 punc-
te, Kazlauskaite 2 puncte, Du-
mitrache, Pop și Chirilă câte
un punct fiecare.

Program dificil. Miercuri
și joi, Olimpia va juca în de-
plasare cu Brno și Flying Foxes
SVS Post. După cele două jo-
curi din Cupa Europei Cen-
trale, „olimpicele” vor avea
parte de un meci de foc la
Cluj cu Universitatea, una din-
tre formaţiile bune din cam-
pionat.
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Berbec (21.03 -19.04)

• Iubire: multă dragoste, o altă formă
de manifestare a acesteia, superioară,
care trece graniţele erotismului im-
plicit.

• Sănătate: pentru cei care se ştiu cu
probleme cardiace sau că au asemenea
boli în familie, un control de specialitate
este binevenit.

• Bani: lucrurile vor fi pe măsura a
ceea ce fac, nu cred să fie probleme
din punct de vedere financiar.

Taur (20.04 - 20.05)

• Iubire: sunt prinşi în vârtejul sen-
timentelor pe care le-au tot ignorat
de o vreme încoace.

• Sănătate: nu sunt oameni care să
se plângă, ci suferă în tăcere, mai ales
dacă se pune problema durerilor ar-
ticulare.

• Bani: parcimonia lor proverbială le
poate aduce renumele de zgârciţi, dar
pe ei nu îi deranjează.

Gemeni (21.05 - 21.06)

• Iubire: când iubesc şi sunt fericiţi,
creativitatea lor prinde aripi şi sunt ca-
pabili să dea lucruri extraordinare.

• Sănătate: sistemul lor nervos, sen-
sibil acum, este supus unor presiuni
exterioare neaşteptate.

• Bani: nu îi văd pe aceştia să aibă
probleme financiare sau să nu aibă
bani, deși vin şi pleacă, în acelaşi mod.

Rac (22.06- 22.07)

• Iubire: dau pe dinafară de mulţu-
mire, fapt care le disipează atenţia şi
ei oricum nu stau bine la acest capitol,
aşa că vor trebui să fie atenţi la felul
în care se manifestă.

• Sănătate: să iasă cu prietenii, dar
să evite consumul de alcool şi energi-
zante, să doarmă cât mai mult!

• Bani: pot fi implicaţi în incidente
auto neplăcute cu iz de amendă penală,
deci să nu cumva să urce la volan, mai
ales dacă au şi consumat niscai băuturi
alcoolice.

Leu (23.07- 22.08)

• Iubire: par să fi intrat într-un circuit
spiritual, care le pune în faţă întrebări
directe, obligându-i să se vadă cum
reacționează când iubesc.

• Sănătate: predomină stările de ten-
siune, adulţii se pot confrunta cu pusee
care să îi ducă la spital.

• Bani: este un segment care nu le
dă bătaie de cap, deocamdată banii
sunt şi vor mai fi.

Fecioară (23.08 -22.09)

• Iubire: baza relaţiei este cam şu-
bredă, oare nu cumva s-au grăbit atunci
când au luat decizia de a intra în aceas-
ta: multe semne de întrebare

Sănătate: pot cădea cu uşurinţă victimă
accidentelor vasculare sau spasmelor

de aceeaşi natură, pe fond de obo-
seală.

Bani: chiar dacă rămân ei fără bani,
soluţiile financiare ale partenerilor
îi vor ajuta să iasă la lumină.

Balanţă (23.09 - 23.10)

• Iubire: vor trebui să fie cel puţin
prudenţi în tot ceea ce fac spre seară,
inclusiv cu declarațiile de iubire.

• Sănătate: este vineri, să se relaxeze
pentru că stresul le poate da bătăi de
cap la propriu, nu la figurat.

• Bani: s-a aprins beculeţul roşu pe
conturi, semn că au cheltuit mai mult
decât trebuia sau că a venit momentul
restituirii unor datorii.

Scorpion (24.10 - 22.11)

• Iubire: una vor spune, alta se va în-
ţelege, ca să nu spun că vor fi prinşi cu
mâţa în sac, adică joacă la două capete
și ar putea să nu se aleagă cu nimic.

• Sănătate: posibil să opteze pentru
cateva zile de concediu ca să se re-
monteze.

• Bani: trebuie să aibă puţină grijă
deoarece se intind mai mult decat le
permite plapuma.

Săgetător (23.11 - 21.12)

• Iubire: restanţe sentimentale, greşeli
de comunicare, superficialitate, toate
vor ieşi la iveală şi vor fi taxate dacă
nu vor găsi cât mai repede modalităţi
să le repare.

• Sănătate: se vor bucura de relaxare
alături de familie.

• Bani: iluzia că se vor descurca cu ce
au ar putea să îi lase cu zugrăvitul la
jumătate sau se pomenesc că nu mai
au bani să cumpere fainţă.

Capricorn (22.12 - 20.01)

• Iubire: lucrurile sunt mai mult decât
bune, schimbările de optică, decizia
de a renunţa la orgoliile fără acoperire 

• Sănătate: uşoară tensiune interioa-
ră, de aceea le sugerez și lor relaxare
și odihnă, doar e sfârșit de săptămâ-
nă.

• Bani: posibil să primească o sumă
de la cineva din familie în schimbul
unui ajutor la un moment dat. 

Vărsător (21.01 -19.02)

• Iubire: cuplurilor care îşi pun piros-
triile acum sunt deschise toate dru-
murile, condiţia este să nu lase pe ni-
meni să le controleze mariajul, nici pe
mamă, nici pe soacră.

• Sănătate: atenţie la schimbările
bruşte de vreme cu impact reumatis-
mal.

• Bani: se pot pomeni peste noapte,
cu o sumă de bani pentru lucruri pe
care le-au făcut: i-au ajutat pe cei care
aveau probleme, iar acum vine şi răs-
plata.

Peşti (20.02 - 20.03)

• Iubire: încep să respire din ce în ce
mai relaxaţi, schimbările din viaţa lor
fiind generate de acceptarea prezen-
tului cu impact asupra relaţiilor, sub
toate aspectele lor.

• Sănătate: dureri de cap de pe urma
oboselii sau a unor probleme ocula-
re.

• Bani: sunt posibile achiziţii pentru
gospodărie, de la accesorii la decora-
ţiuni care de care mai ciudate.

ZODIAC

Sudoku
27.11 - 3.12 

Oamenii de afaceri, „Împreună pentru Brașov”

Romsilva vinde în acest an peste 60.000 de pomi de Crăciun 
Regia Națională a Păduri-

lor-Romsilva pune în vânza-
re în acest an aproximativ
60.000 de pomi de Crăciun,
din speciile brad și molid, o
cantitate similară cu cea a
anului trecut, iar prețurile ră-
mân neschimbate.

„Cantitatea pe care o pu-
nem în vânzare în 2017 este
undeva la 60.000 de pomi de
Crăciun, din speciile brad și
molid, dar vom avea și brazi
la ghiveci care provin din pe-

piniere. Prețurile nu le-am
schimbat, vor fi similare cu
cele de anul trecut, între 10 și
30 de lei. Cu siguranță, nu asi-
gurăm întregul necesar de
pomi de Crăciun din piață, dar
noi suntem foarte bucuroși
că, de câțiva ani, de când
avem aceste importuri de
pomi de Crăciun din țări spe-
cializate, cum este Danemar-
ca, de unde importă toată
Europa, nu numai România,
presiunea asupra pădurii a
scăzut fantastic, și anume, tă- ierile ilegale din această pe-

rioadă", a declarat directorul
general al Regiei, Ciprian Pa-
hontu.

• Cât vor costa?
Prețurile de vânzare pentru

pomii de Crăciun din producția
Romsilva sunt aceleași că și în
ultimii ani, respectiv: pentru
pomii de Crăciun recoltați din
regenerări naturale între 10 și
30 de lei, în funcție de specie
și înălțime, iar pentru pomii cu
înălțimea de peste 3 metri,

considerați comenzi speciale,
prețurile sunt stabilite de
direcțiile silvice, pornind de la
20 de lei pentru fiecare metru
înălțime. Pentu puieții orna-
mentali, prețurile variază între
30 și 150 de lei.

Vânzarea pomilor de Cră-
ciun se va face de către fiecare
direcție silvica în parte, în
funcție de comenzile primite
de la agenții comerciali, sau di-
rect către persoanele fizice.  

A.C.

Avem o nouă sărbătoare
Camera Deputaţilor a adoptat

proiectul de lege care prevede
declararea şi ridicarea zilei de 18
decembrie la nivel de sărbătoare
naţională, ca Ziua Minorităţilor Na-
ţionale din România. Proiectul pri-
vind declararea şi ridicarea la nivel
de sărbătoare naţională a zilei de
18 decembrie, ca Ziua Minorită-

ţilor Naţionale din România a fost
adoptat cu 279 de voturi "pentru"
şi 4 abţineri. Proiectul de lege pre-
vede că anual, cu prilejul sărbăto-
ririi Zilei Minorităţilor Naţionale
din România, se organizează ma-
nifestări culturale dedicate acestei
sărbători. Camera Deputaţilor este
for decizional.                              A.C.

„Împreună pentru Brașov”.
Cel puțin asta își doresc oa-
menii de afaceri brașoveni
și reprezentanții autorităților
locale. 

La Prefectura Brașov a fost
semnat în acest sens, săptă-
mâna trecută, un acord prin
care oficialii implicați se anga-
jează să facă front comun în
realizarea investițiilor majore
din județ. Printre acestea se
numără Aeroportul Inter-
național Brașov – Ghimbav,
autostrada Comarnic – Brașov
și Spitalul Clinic Regional de
Urgență. „Fără aceste obiec-
tive de investiții în infrastruc-
tură Brașovul stagnează,
drept pentru care facem toa-
te eforturile să depășim ba-

rierele de orice fel”,a declarat
Marian Rasaliu, prefectul
Brașovului. 

Printre cei care au semnat
acordul „Împreună pentru
Brașov”s-au numărat, alături
de Uniunea Națională a Pa-
tronatelor, și reprezentanții
Camerei de Comerț și Indus-
trie. „Faptul că ne-am întâlnit
și am semnat acest partene-
riat ne dă mai multă forță în
abordarea problemelor de
interes local, care nu sunt pri-
vite cu destulă importanță
de la nivelul  guvernanților”,
a declarat Silviu Costea,
președintele Camerei de Co-
merț și Industrie Brașov. „Am
semnat astfel de acorduri și
în alte județe. Sperăm ca
până în primul trimestru al

anului viitor să încheiem
semnarea acestor documen-
te în toate cele 24 de județe
unde avem organizații”, a
completat Ștefan Moldovea-
nu, președintele Uniunii
Naționale a Patronatelor din
România – Centrul Transilva-
nia. 

În acordul semnat între oa-

menii de afaceri și autoritățile
județene nu sunt abordate
doar investițiile majore din in-
frastructură. 

Se iau în calcul și probleme-
le cu care se confruntă patro-
natele, precum schimbările
din Codului fiscal și lipsa forței
de muncă specializate.

Răzvan Iancu

9 cazuri de rujeolă la Brașov
Numărul total de cazuri con-

firmate de rujeolă în România
raportate până la data de
24.11.2017 este 9.946, din care
36 de decese. 

În săptămâna 20 - 24.11.2017
au fost raportate încă 46 de ca-
zuri nou confirmate în 7 judeţe,
potrivit Centrului Naţional de

Supraveghere şi Control al Bo-
lilor Transmisibile (CNSCBT) din
cadrul Institutului de Sănătate
Publică . 

Cele mai multe, respectiv 12,
s-au înregistrat în Capitală, 9 în
Braşov, câte 7 în Călăraşi, Ialo-
miţa şi Mureş şi câte  două în
Galaţi şi Bacău.                     A.C.
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FlorideLux Braşov este
o florărie cochetă, intimă,
îngrijită şi mereu cu uşile
deschise. Mulţi clienţi ne
spun, ieşind zâmbind şi cu
braţele pline de flori din
magazin, că am fi cea mai
bună florărie din Braşov. 

Nu suntem perfecţi, însă
suntem cu siguranţă cei mai
interesaţi să mulţumim pe
oricine ne trece pragul, să
vă oferim indiferent de ziua
din săptămâna, de ocazie
sau de eveniment, mereu
flori proaspete şi încântătoa-
re. Ne aflăm pe str.Zizinului
nr.3, chiar în inima Braşovu-
lui şi suntem foarte mândri
de florăria noastră, care a
servit în toţi aceşti ani atât
de mulţi clienţi fericiţi, de
oriunde din Braşov!  

De la “un buchet frumos,
o atenţie” până la “ceva
wow, vreau să o impresio-
nez”, echipa noastră iscusită
de florişti poate împleti pen-
tru ţine orice tip de buchet
sau aranjament floral do-
reşti, în doar câteva minute.
Fie că te grăbeşti şi cumperi
rapid o cutie cu flori proas-
pete sau aştepţi ca floristii
noştri să creeze un buchet

senzaţional, personalizat ne-
voilor tale, florăria noastră
este locul perfect unde gă-
seşti o atmosferă plăcută şi
primitoare, mereu.  

Suntem singura florărie
din Braşov dotată cu o ca-
meră frigorifică profesională,
ce conferă florilor noastre
mediul optim de păstrare,
la nivel de temperatură şi
umiditate. Astfel, la noi gă-
seşti mereu flori fresh, par-
fumate şi ideal îngrijite.  

• Florărie Braşov
Doar în florăria noastră vei

găsi ambalaje de flori pre-
mium, menite să pună per-
fect în valoare florile, să le
permită să fie păstrate în
cele mai bune condiţii şi să
ofere întregului cadou un
aspect premium, atent fini-
sat. Doar cu experţii Floride-
Lux Braşov poţi oferi un
cadou cu adevărat de neui-
tat! Vino astăzi în florărie să
comanzi sau să cumperi pe
loc: 

• cutii cu flori (cutii ro-
tunde, cutii păstrate, cutii
inimă marcate cu logo-ul
preţios şi de încredere Flo-
rideLux) 

• buchete în suportul
exclusiv Bouqs to go

Black&Gold 
• flori în pungi elegante  
• flori la ghiveci dichi-

site în coşuri superbe 
• coşuri cadou pline de

produse delicioase 
• cufere cu flori 
• trandafiri criogenati

în cupole sau în cutii 
• coroane funerare 
• buchete de mireasă

elegante, lumânări de
nuntă, aranjamente nunţi 

• lumânări  botez, aran-
jamente pentru botez 

• ciocolată, şampanii,
vinuri, seturi cosmetice,
ursuleţi de pluş

Cutii splendide pline cu
flori extrem de rezistente,
parfumate și proaspete,
aduse de la cei mai buni pro-
ducători din lume special
pentru dvs!

Trandafiri naturali tratați
și criogenati pentru a rezista
până la 25 de ani! 

Acum poți oferi un cadou

WOW și etern, la cel mai bun

preț din Brașov!
Buchete de flori elegante

și atent aranjate, în suportul
nostru senzațional de popu-
lar - Black&Gold. 

Suportul are toarte și este

foarte ușor de transportat,
și de impresionat!  :)

Contactează-ne astăzi
pentru o experienţă pre-
mium, la cea mai bună flo-

rărie din Braşov:
• Adresa: Strada Zizinului

nr. 3, Braşov, Judeţul Braşov
• Telefon: 0372.740.106,

interior 112 (după mesajul
vocal de intro, apăsaţi direct
interiorul, fără a mai trece
prin meniu)

• Email: brasov@floride-
lux.ro

• Facebook: /florariebra-
sov

• Instagram: /floridelux-
brasov

Florărie Braşov şi livrări flori în Braşov 
de cea mai bună calitate!

Turneu caritabil, premieră la Brașov
Cu inima la teatru! Așa au venit

la Brașov cinci tineri actori care
și-au folosit talentul și imaginația
în scop caritabil. Prin intermediul
turneului care se organizează în
toată țara, „Cuibul Artiștilor” face
tot posibilul ca visele să devină
realitate. Sunt la cel de-al doilea
turneu caritabil și au încercat să-

i convingă și pe brașoveni să
susțină o cauză nobilă. Cei cinci
actori sunt profesioniști, însă în
turneul intitulat „Cu inima la tea-
tru” fac voluntariat. I-au invitat și
pe brașoveni să participe la spec-
tacolele lor. O mică donație a fost
tot ceea ce le-au cerut. „Cuibul
Artiștilor” va susține reprezentații

în 13 orașe din țară. Donațiile
strânse se vor transforma într-o
bursă pentru un tânăr artist. În
prima ediție a turneului național,
„Cuibul Artiștilor” a strâns 100.000
de lei din donații. Banii au fost
folosiți pentru dotarea Spitalului
Municipal din Câmpina.

Marian STOICA


