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Românii stau
mai puțin la
muncă

Săcele: Transport
în comun, mai
eficient

Mileurile au ajuns
la mare preț:
1.000 de lei
bucata

Contrar așteptărilor, se-
zonul rece îi determină
pe ursuleți să fie foarte
activi. Doi urși au fost
văzuți în apropierea pâr-
tiei Subteleferic din Pre-
deal. 

În urma unui apel pe nu-
mărul unic de urgență 112, fă-
cut de turiști, duminică, la ora
14:40, jandarmii și salva-
montiști au fost nevoiți să in-
tervină pentru limitarea
accesului turiștilor în acea
zonă. Turiștii prezenți în apro-
piere au fost informați despre
potențialul pericol și despre

faptul că accesul este res-
tricționat deoarece animalele
sunt încă prezente în apropie-
re. Salvamontiștii din cadrul
Serviciului Salvamont Predeal

au aruncat mai multe petarde
spre cei doi urși și au reușit, ast-
fel, să îndepărteze animalele
sălbatice din zonă, care s-au
întors în pădure.              M.S.

E vâlvă mare în comu-
na Bod! Din ce cauză? Din
cauza banilor! Care bani?
Banii din salariu ai șefului
de comună, Sergiu Arsene.
Și dacă i-ar merita, n-ar fi cu
bănat. Oastea lui, cu nici
3.800 de soldați, freamă-
tă… Spune că Arsene nu
merită un salariu brut de
8.550 de lei pe lună. „Mai

mult a stricat decât a făcut.
A stricat garduri, a stricat par-
curi, a stricat tot ! (…)” . Lo-
cuitorii comunei Bod pare
că sunt sub blestemul tipic
românesc al alegerii, deși nu
sunt alegeri, între deloc și
prost făcut. „Străzile ar tre-
bui asfaltate. (…) Sunt cana-
le neacoperite și riști să cazi
în canale”. Așadar, de făcut

n-a făcut Arsene, ba a mai și
stricat, dar salariu, bătut în
cuie săptămâna trecută, are!
Ca să aflăm dacă-i legal ori
nu, Arsene a zis că este,
dacă-i moral ori nu, Arsene
n-a mai zis, l-am întrebat pe
cel din fruntea județului, pe
reprezentantul Guvernului.
Iată: „Majorarea salarială so-
licitată de primarul din Bod

este legală, se încadrează în
Legea nr. 153 pe anul 2017,
dar faptul că este legală nu
înseamnă că este și morală”,
a afirmat, pentru BrașovTV,
prefectul Brașovului, Ma-
rian Rasaliu. Și mai e ceva:
„Bogatul nu crede niciodată
celui sărac, nici sătulul celui
flămând”, spune un vechi
proverb. De ce se potrivesc

aceste vorbe în cazul comu-
nei Bod? Pentru că Arsene,
potrivit declarației de avere,
doarme liniștit, dar de oa-
meni nici că-i pasă.  A înca-
sat, ca manager de depar-
tament al unui operator de
telefonie mobilă, sume
uriașe. S-a gândit apoi, că ar
putea să conducă și Primăria
Bod, și o conduce, și să și

câștige la fel de bine, și
chiar câștigă. La finele săp-
tămânii trecute, la un colț
de stradă din localitate, un
mucalit a lămurit povestea
cu doar câteva vorbe:
„Omu’ nu-i ca telefonu’, tu
(n.r.  Arsene), doar să-i apeși
butonu’…!” 

continuare în pag.3

Urși alungați de pe pârtie, cu petarde 

Bugetar de lux: 
Ce salariu are primarul din Bod?

FOTO: euractiv.ro
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Altădată campionii mun-
cii în Europa, acum, românii
sunt depășiți la acest capi-
tol de britanici, ciprioți, aus-
trieci  și chiar de greci. 

Românii au coborât pe lo-
cul 9 în Europa în ceea ce
privește numărul de ore
muncite pe săptămână, după
ce în anii de dinainte de criza
economică angajații din Ro-
mânia dețineau recordul la
timpul petrecut la serviciu.
Potrivit celui mai recent ra-
port Eurostat, românii mun-
cesc în medie 40,7 ore
săptămânal, puțin peste me-
dia europeană de 40,3 ore.
În medie, un angajat cu nor-
mă întreagă din Marea Brita-
nie lucrează cele mai multe
ore pe săptămână din Uni-
unea Europeană (42,3 ore).
Urmează Cipru (41,7 ore),
Austria (41,4 ore), Grecia (41,2
ore), Polonia şi Portugalia

(ambele cu 41,1 ore), Bulgaria
(41 ore), Slovenia (40,8 ore),
România, Cehia şi Slovacia

(toate cu 40,7 ore). La polul
opus se află Danemarca (37,8
ore), Italia (38,8 ore), Olanda

şi Franţa (ambele cu 39 ore),
Finlanda şi Irlanda (ambele
cu 39,1 ore). A.C.

Programul „Prima Ma-
şină” va continua şi anul a-
cesta, însă Guvernul a decis
să aloce doar 10 milioane de
lei, aceştia rămaşi din suma
atribuită anul trecut. Redu-
cerea fondurilor a fost de-
terminată de dezinteresul

manifestat de români faţă
de acest program lansat în
2015. Potrivit datelor Minis-
terului de Finanţe, în perioa-
da 2015 – 2017, a fost utilizat
doar un procent din cele 500
milioane lei alocate în total. 

A.C

„prima Mașină” 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 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 BRAȘOVUL ACTUAL
23:00 Ştiri BRAȘOV TV
23:30 BRAȘOVUL ACTUAL

MIERCURI
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 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 BRAȘOVUL ACTUAL
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 EXCLUSIV
22:30 ZODIAC
23:00     RETROSPECTIVA 

„5 MINUTE DE POVESTE”
23:25 GRAMATICĂ
23:30     RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 

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

Românii stau  mai puțin la serviciu

Noi reguli mai dure
Noi reguli, mult mai dure,

la inspecţia tehnică auto. Ro-
mânia este obligată de UE să
adopte cât mai rapid un pa-
chet de măsuri privind inspec-
ția tehnică auto. 

După modificările aplicate
de la 1 ianuarie 2018, potrivit
cărora maşinile mai vechi de
12 ani vor face anual inspecţia
periodică, noile reguli duc la

o mai mare siguranţă rutieră.
România este unul dintre cele
șase state membre cărora Co-
misia Europeană le-a solicitat,
pe 25 ianuarie, să transpună
Pachetul privind inspecția
tehnică auto, adoptat în 2014,
al  cărui  scop este de a
îmbunătăți inspecția vehicu-
lelor în UE și, prin urmare,
siguranța rutieră.               A.C

Organizaţiile nonguver-
namentale acuză ANAF că
vrea să le lase fără bani. Din
acest an, toţi cei care donea-
ză în scop umanitar 2% din
impozit trebuie să depună
personal formularul, la un
sediu al Fiscului.   

Această măsură îi va des-

curaja pe oameni, spun
ONG-urile care până acum
se puteau ocupa de strân-
gerea şi înregistrarea acestor
declaraţii. 

Reprezentanţii Fiscului
susţin că nu fac altceva decât
să aplice legea. Printr-un or-
din ANAF dat anul trecut s-

a stabilit procedura prin care
se face această donaţie şi în
care devine obligatoriu ca
formularul să fie depus de
persona fizică ce face dona-
ţia. 

Depunerea se poate face
însă şi prin poştă sau elec-
tronic .                               A.C.

Donarea a 2% din impozit se va face doar personal, la ANAF!

Mielul, mai scump în
magazine, mai ieftin la tarabă

Crescătorii anunță că mie-
lul de pe masa de Paşte va
fi mai ieftin decât cel de anul
trecut. Cu trei luni înainte
de sfânta sărbătoare, cres-
cătorii şi-au făcut calculele

şi spun că preţul mediu al
cărnii în viu nu ar trebuie să
fie mai mare de 10 lei. Pe de
altă parte, în magazine, car-
nea de miel va fi mai scum-
pă. Ar urma să se vândă cu
25 - 26 de lei kilogramul. Po-
trivit calculelor făcute de
specialiști prețul va fi mai
mare cu până la cinci lei pe
kilogram comparativ cu
anul trecut.                       A.C
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continuare din pag. 1
8.550 de lei, noul salariu

brut. Al cui? Al primarului co-
munei Bod, Sergiu Arsene.
Decizia s-a luat în baza Legii
salarizării, deşi situaţia eco-
nomică a localității nu este
nicidecum una prosperă.
„Este noua valoare brută,
conform legii, pentru că toa-
tă lumea de la stat a fost
obligată, prin lege, de la 1
ianuarie 2018, să-și măreas-
că cu 25% valoarea brută a
indemnizației, astfel încât
mutarea contribuțiilor de la
angajator la angajat să nu
fie resimțită în salariul net”,
a explicat, pentru Brașov TV,
primarul comunei Bod, Ser-
giu Arsene. Cu leafa clară,
aprobată pe hârtie, edilul n-
a făcut nicio secundă referire
la oamenii locului. Nici c-o
duc bine, nici că nu. Nici c-o
duc rău, nici că nu. Reporterii
BrasovTV însă, au vorbit cu
oamenii. Vorbele acestora nu
mai au nevoie de niciun co-
mentariu.    

„Mai mult a stricat decât
a făcut. A stricat garduri, a
stricat parcuri, a stricat tot!
Trebuia să facă șosele, să
facă pasajul de la calea fe-

rată. Dacă treci cu mașina,

ți-e frică.”
„Străzile ar trebui asfalta-

te. Sunt foarte multe gropi,
când plouă e noroi, iar
mașinile trebuie spălate la

două zile. Sunt canale ne-
acoperite și riști să cazi în ca-
nal.” 

„Eu iau 500 de lei sala-

riu… (n.r.primarulare5.000
deleiînmână)Ei, da! (râde)
Nueilegal,dareimoral!Da, e
imoral! (…) Ia de la noi ca să
trăiască el, săracu’, că
doar…” 

„Noi nu suntem mulțu-
miți de nimic de aici, nu s-a
făcut nimic de când avem
primar nou. Dacă în familia
mea ar intra 5.000 de lei lu-
nar, cu facturi, cu tot, am pu-
tea să trăim. Eu și toată fa-
milia mea!”

(Primarulare5.000deleisa-

lariulînmână) Nu cred…
(râde)(Pecuvântulmeude
onoare!)Nu cred…

• Ce spune viitorul candi-
dat la funcția de primaer al
comunei Bod?

După majorarea salariului
primarului Sergiu Arsene,
Claudiu Cernat, fiul unui fost
edil al comunei Bod și viitor
candidat la funcția de primar
în 2020, și-a amintit de cam-

pania electorală marca Arse-
ne din 2016. De toate promi-
siunile, spune el, mai mult sau
mai puțin realiste. „Domnul
primar a venit, în campania
din 2016, cu niște proiecte
susținute pe fonduri euro-
pene, însă într-un an și ju-
mătate de mandat nu a rea-
lizat absolut nimic din ceea
ce a promis. Spunea, atunci,
că va face două școli noi,
ceea ce nu este necesar, pen-
tru că în Bod există două ast-
fel de unități. A mai spus că
va construi două dispensare
noi, complet utilate, cu echi-
pamente medicale moderne
care costau foarte mult.
Fără săaibă niciun suport fi-
nanciar. Aceste dispensare

chiar sunt necesare, pentru
că nu avem unul propriu,
pentru urgențe oamenii
merg la Brașov. Tot domnul
primar a promis că va con-
strui o bază sportivă pe ac-
tualul stabiliment al stadio-
nului”, a afirmat Claudiu
Cernat. Acesta a ridicat și pro-
blema proiectului de buget,
despre care Sergiu Arsene a
afirmat, la finele săptămânii
trecute, că nu se putea rezolva
până acum, dar că totul va fi
în regulă. „Din păcate, deși
anunța în campanie că pro-
iectul va fi gata în august
2017, acesta nu este în pre-
zent nici măcar la stadiul de
studiu de fezabilitate. În
aproape doi ani de mandat
au fost doar proiecte pe hâr-

tie și nimic concret. Nu mi se
pare deloc în regulă să se
gândească doar la bani, la
veniturile lui, să-i fie lui bine
și să nu-l intereseze soarta

cetățenilor care l-au votat.
Așa ceva este de neacceptat.
Ceea ce a reușit domnul pri-
mar a fost să defrișeze efec-
tiv zona de pădure din Bod
Colonie, dar și gardul viu de
acolo. Zona arată deplorabil
acum. Totul spre nemul-
țumirea localnicilor. Mai
mult, oamenii susțin că e aro-
gant, că nu stă niciodată de
vorbă cu ei și că nu le ia în
considerare problemele”, a
completat Claudiu Cernat. 

• „Majorarea salarială (…
) nu înseamnă că este și mo-
rală”

Dacă Sergiu Arsene a făcut
promisiuni peste promisiuni
în campania electorală și nu
s-a ținut de cuvânt, electoratul
îl va pedepsi, cu siguranță, la

următoarele alegeri. Până
atunci însă, oamenii abia își
duc zilele. Ei se chinuiesc, iar
alesul lor doarme liniștit. Cu
8.550 de lei salariul brut lunar,
e explicabilă liniștea. Repre-
zentantul Guvernului în
județul Brașov, Marian Rasaliu,
întrebat ce părere are, a dat
verdictul. „Majorarea sala-
rială solicitată de primarul

din Bod este legală, se înca-
drează în Legea nr. 153 pe
anul 2017, dar faptul că este
legală nu înseamnă că este
și morală”, a explicat, pentru
BrașovTV.com, prefectul
Brașovului, Marian Rasaliu. Pri-
marul comunei Bod, Sergiu
Arsene, are, așadar, maximul
admis de lege la capitolul sa-
lariu. Și ce dacă e imoral! Și ce
dacă Arsene n-a făcut mai ni-
mic în comună! A crezut, oare,
că oamenii se conduc precum
telefoanele? „Omu’ nu-i ca te-
lefonu’, tu, doar să-i apeși bu-
tonu’…!”, îi transmite, sub re-
zerva anonimatului, lui Sergiu
Arsene, un locuitor al comunei
Bod.   BrașovTV.com

Bugetar de lux:
Ce salariu are primarul din Bod?

Nou-născut din Covasna, îngropat în grădină
Procurorii Parchetului de pe

lângă Tribunalul Covasna au
dispus, la sfârșitul săptămânii
trecute, începerea urmăririi
penale în cazul unei bătrâne
de 81 de ani din localitatea Că-
peni, situată în apropiere de
Baraolt, suspectată că și-ar fi
ucis nepotul.„Din cercetările
efectuate până în prezent a
rezultat faptul că în data de
25 ianuarie 2018, în urma
unui denunț verbal, organele
de poliție din cadrul Poliției
Orașului Baraolt s-au sesizat
din oficiu cu privire la faptul

că, anterior cu patru zile, nu-
mita Erdely Mikes Judit Re-
nata, aflându-se la domiciliul
său, a dat naștere unui copil
de sex masculin viu, ajutată
fiind, la naștere, de bunica
acesteia, Bandi Varvara,
existând suspiciuni că fătul
a fost îngropat în grădină.
Ambele persoane sunt diag-
nosticate cu boli de natură
psihică”, se precizează într-
un comunicat de presă al an-
chetatorilor. Potrivit procuro-
rului Adrian Baciu, bătrâna
suspectată că și-ar fi îngropat

nepotul imediat după naștere,
fără știrea mamei, a fost inter-
nată la Spitalul de Psihiatrie
din Sfântu Gheorghe în vede-
rea efectuării expertizei me-
dicale, fiind cercetată pentru
infracțiunea de omor.  „Prac-
tic, cazul a ajuns în atenția
noastră după ce bătrâna a
mers la medicul de familie și
i-a spus că nepoata sa a năs-
cut. Când medicul a întrebat-
o unde e copilul, a răspuns
că l-a îngropat (...) Noi am
ajuns imediat la fața locului,
dar cadavrul copilului nu a

mai fost găsit. Cel mai pro-
babil a fost mâncat de ani-
male, pentru că am descope-
rit urme (...) Nu fusese
îngropat prea adânc, pă-
mântul din curte era
înghețat, iar casa se află în
vecinătatea pădurii”, a de-
clarat Adrian Baciu, procuror
al Parchetului de pe lângă Tri-
bunalul Covasna. Acesta a mai
precizat că mama copilului,
audiată în calitate de martor,
a spus că ea a dorit să păstreze
băiețelul. 

Amelia VULCU



Asemeni radiațiilor ultra-
violete, lumina albastră
are deopotrivă avantaje și
dezavantaje. Lumina soa-
relui este principala sursă
de lumină albastră, și cea
mai mare expunere la
acest tip de radiație are loc
în timpul zilei. Dar există,
de asemenea, multe surse
de lumină albastră artifi-
ciale, respectiv sursele de
iluminat artificiale sau te-
levizoarele și monitoarele
LED. 

Cel mai important, ecranele
calculatoarelor, notebook-uri-
le electronice, smartphone-
urile și alte dispozitive digitale
emit cantități semnificative
de lumină albastră. Cantitatea
de lumina emisă de aceste
dispozitive este doar o frac-

țiune din cea emisă de soare
. Dar timpul petrecut în fața
acestor dispozitive, și distanța
la care lucrează utilizatorii
acestora îi preocupă pe ma-
joritatea specialiștilor în
privința urmărilor pe termen
lung ale luminii albastre. 

Structurile anatomice ale
ochiului uman, mai ales cor-
neea și cristalinul, pot bloca
razele UV, astfel încât acestea
să nu ajungă la retină, adică
componenta cea mai sensi-
bilă la lumină. Totuși, ochelarii
de soare trebuie purtați pen-
tru a proteja și alte părți ale
ochiului. Lumina albastră, pe
de altă parte, nu este filtrată
de nici o componentă anato-
mică, practic această radiație
ajungând la retină.

Astfel, expunerea la lumi-
nă albastră crește riscul de
degenerescență maculară, de-
oarece aceasta afectează în
primul rând celulele fotosen-
sibile ale retinei, cauzând mo-
dificări asemănătoare celor ale
degenerescenței maculare. În
același timp, datorită energiei
mari emise, radiația albastră
se împrăștie mult mai ușor,  fi-
ind greu de focalizat. Ecranele
dispozitivelor digitale emit
cantități însemnate de lumină
albastră, reducând contrastul,
și contribuind la oboseala ocu-

lară.
Cercetările au demons-

trat faptul că purtarea unor
ochelari cu lentile care să fil-
treze lumina albastră cu lun-
gimi de undă mai mici de 450
nm, poate crește contrastul
în mod semnificativ.  

Totuși, lumina albastră nu
este întotdeauna dăunătoare.
Este demonstrat faptul că
aceasta este esențială pentru
sănătate.  Lumina albastră
îmbunătățește vigilența, ajută
memoria, funcția cognitivă, și
îmbunătățește starea de spirit. 

De asemenea, lumina al-
bastră este importantă în re-
glarea ritmului cicardian, și
anume ritmul natural de re-
glare a ciclului zi-noapte. Astfel,
expunerea la lumină în timpul
zilei ajută la menținerea unui
ritm cicardian sănătos. Dar o
cantitate prea mare de lumină
albastră seara târziu poate în-
trerupe acest ciclu, cauzând
insomnii și oboseală în timpul
zilei. 

Majoritatea dintre noi ne
petrecem cea mai mare parte
din timp în fața monitoarelor,
fie la serviciu, fie în fața tele-
fonului, sau a tabletei, fie în
fața televizorului. Oboseala
oculară cauzată de folosirea
acestor dispozitive electronice
este tot mai frecventă astăzi. 

Această oboseală este o
problemă oculară serioasă cu
simptome care pot afecta re-
zultatele atât la serviciu, dar și
cele școlare. Printre simptome,
se regăsesc vederea înce-
țoșată, dificultate în a focaliza,
ochi uscați și iritați, dureri de
cap sau de spate. 

Din nefericire, aceasta
problemă nu afectează doar
adulții. Copii sunt expuși aces-

tui risc datorită creșterii con-
tinue a uzului de dispozitive
digitale. Conform unui studiu
recent, copiii cu vârste între 8
și 18 ani folosesc mai mult de
7 ore zilnic un astfel de dispo-
zitiv. Până la vârsta de 10 ani
ochii copiilor nu sunt complet
dezvoltați. Cristalinul și cor-
neea sunt mai transparente
comparativ cu vârsta adultă,
iar expunerea la lumina albas-

tră nu este  indicată.
Protecția împotriva lumi-

nii albastre dăunătoare este
absolut necesară indiferent
de vârstă, iar controlul anual
este necesar pentru a preîn-
tâmpina eventualele proble-
me cauzate de acest tip de
radiație.

Ai încredere.
Vezi cu ochii tăi
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Cât de dăunătoare poate fi lumina albastră?

Bunătatea este dorința, pe
care o avem din interior, ca
toate persoanele din jur să
fie fericite. Este o caracte-
ristică esențială ființei uma-
ne cu care ne naștem și o
avem implementată în co-
dul nostru genetic. 

Bunătatea se manifestă de
la sine, firesc în prima parte  a
vieții, până ajungem la edu-
cația în masă.

Din păcate educația în masă
propovăduiește competiția –
care te scoate din bunătatea
în manifestare. 

Prin competiție devii axat

pe tine și anihilezi bunătatea.
Cum faci asta prin practici de
genul: nu arăți unui coleg pen-
tru că va lua notă la fel ca tine
sau mai mare, nu spui de unde
ai cumpărat ceva ca să nu aibă
și ei la fel pentru că vrei să fii
unic, să atragi numai tu
atenția, etc.

Bunătatea implică iubirea
în manifestare. Când ești bun
te manifești prin iubire divină
fără condiții. Se vede bunăta-
tea prin reacții tale în lucruri
mici de genul: lași un bacșiș
la un chelner, ajuți o bătrână
sau un bătrân să treacă strada,
ridici un obiect de jos care i-a
căzut cuiva, cedezi locul în mij-
loacele de transport pentru
cineva mai neputincios decât
tine, dai voie la un rând în față
unui bătrân care nu poate sta
în picioare, etc. De aceea bu-
nătatea îi implică pe ceilalți
din jurul nostru în cercul lui

“noi”. Este o implicare care
vine dincolo de gândire,
raționamente, analize și sin-
teze. 

Dacă ai crescut într-un me-
diu în care întrajutorarea era
parte din sistemul familial și

educațional – social, vei activa
bunătatea și îți vei crea rețele
neuronale  între anumite părți
ale creierului care devin ati-
tudinea bunătății în manifes-
tare. Manifestarea bunătății
implică cortexul prefrontal,

sistemul limbic și trunchiul ce-
rebral. „Bunătatea depinde
de intențiile și principiile din
cortexul prefrontal, de
emoțiile și recompensele din
sistemul limbic, de sub-
stanțele neurochimice (occi-
tocina și endorfinele), ca și
de activarea trunchiului ce-
rebral”

{ Rick Hanson și Richeard
Mendius., Creierul lui Budha,
2011}.

Autor: Psiholog Niculina
Gheorghiță

Orica MAGDALINA

Niculina Gheorghiţă
Psiholog Clinician Principal, 

doctorand în Psihologia
Dezvoltării, Trainer şi Formator

www. holisterapi.ro

Bunătatea și activarea cerebrală (P1)



SOCIAL2018 5

Istoria junilor brașoveni
poate fi aflată dintr-un vo-
lum lansat chiar cu ocazia
Micii Uniri. 

Monografia istorică intitu-
lată „Junii din Scheii Brașo-
vului”este scrisă de profesorul
Vasile Oltean, directorul Mu-

zeului „Prima Școală Româ-
nească”. În cele peste 200
de pagini, opera prezintă is-
toria junilor din Brașovul
Vechi, precum și contribuția
pe care ei au avut-o la înfăp-
tuirea Micii Uniri. „Nu am gă-
sit în lume un ritual care să
aibă atâta conotație patrio-

tică precum cea a junilor.
Cele câteva zeci de ritualuri
dacice conservate, felul în
care se manifestă la toate
zilele mari ale României și
oricând, junii confirmă  că
istoria, aici, e bătătorită.
Acesta este și motivul pentru
care le-am dedicat această
carte, aflată la cea de-a
doua ediție. Mai sunt măr-
turii destule despre juni, încă
necunoscute de publicul
larg, pe care le voi mențina
însă, într-un alt volum”, a
declarat autorul cărții, Vasile
Oltean. 

Monografia istorică „Junii
din Scheii Brașovului” este
o ediție revizuită și costă 20
de lei.   

Marian STOICA

.com

Trei cazuri de rujeolă, la Brașov! 

Salariile angajaților din
spitale vor scădea conside-
rabil  odată cu eliminarea
sporului de periculozitate.
Măsura va fi aplicată în baza
noii Legi a salarizării. 

Din luna martie, personalul
TESA din spitale, mai exact cel
tehnic, de la aprovizionare și
economiștii, nu va mai bene-
ficia de sporul de periculozitate,
chiar dacă lucrează la spitale
de neuropsihiatrie, de boli
infecțioase sau de pneumof-
tiziologie. „Ar fi bine ca cei de
la PSD să facă loby pe lângă
miniștrii lor și pe lângă gu-
vernul lor, decât să aibă idei

fanteziste”, a explicat Gabriela
Brebeanu, consilier județean
PNL. De exemplu, pentru luna
ianuarie 2018, un economist
cu gradație maximă va încasa
un salariu brut de 6.160 de lei,
iar din martie va avea doar
5.060 de lei. La pneumoftizio-

logie, tot un economist are
8.800 de lei brut, iar din martie
va avea 5.060 de lei brut. La
neuropsihiatrie, pentru luna ia-
nuarie, un economist are 6.600
de lei salariul brut, iar din martie
va avea 5.060 de lei. 

Răzvan IANCU

O nouă carte despre juni

Numărul total de cazurilor de
rujeolă raportat în România de
la debutul epidemiei şi până la
sfârșitul săptămânii trecute a
ajuns la 10.559, 50 fiind înregis-
trate în ultima săptămână, po-
trivit Centrului Naţional de
Supraveghere şi Control al Bo-
lilor Transmisibile. „Numărul
total de cazuri confirmate cu
rujeolă în România raportat
până la data de 26.01.2018
este 10.559, din care 38 de de-
cese. În săptămâna 22 –
26.01.2018 au fost raportate

încă 50 de cazuri nou confir-
mate în 13 judeţe şi în munici-
piul Bucureşti”, potrivit
Centrului Naţional de Suprave-
ghere şi Control al Bolilor Trans-
misibile (CNSCBT) din cadrul
Institutului de Sănătate Publică
(INSP). Cele mai multe dintre

cele 50 de cazuri noi au apărut
în Prahova, 11, câte şapte cazuri
fiind înregistrate în Brăila şi Ca-
pitală, patru în Constanţa, câte
trei în Braşov, Galaţi, Ialomiţa şi
Ilfov, câte două în Giurgiu, Har-
ghita şi Mureş şi câte unul în Ar-
geş şi Botoşani.                      M.S.

4 oameni au murit din cauza gripei
Numărul persoanelor

care au murit din cauza gri-
pei de la începutul sezonu-
lui  de  supraveghere a
infecțiilor respiratorii a ajuns
la patru, în perioada 15 - 21
ianuarie fiind înregistrate
două decese. Potrivit unei
centralizări a Centrului
Național de Supraveghere
și Control al Bolilor Trans-

misibile, în săptămâna 15 -
21 ianuarie au fost înregis-
trate două decese noi, am-
bele confirmate cu virus
gripal tip A, subtip H1p-
dm09. Este vorba despre un
bărbat de 40 de ani, din ju-
detul Iași, și despre o femeie
tot de 40 de ani, din județul
Botoșani, cei doi având
condiții medicale preexis-

tente și nefiind vaccinați an-
tigripal. „De la începutul
sezonului 2017 - 2018 au
fost înregistrate patru de-
cese confirmate cu virus
gripal, două tip B și două
tip A, subtip H1pdm09,
față de 15 în sezonul pre-
cedent”, potrivit sursei ci-
tate.de înmatriculare.                                     

A.V.

Mobilierul Reginei Maria, refăcut la Brașov
Studenţii de la catedra de

Ingineria şi Designul Produ-
selor Finite din Lemn a Fa-
cultăţii de Ingineria Lemnului
a Universității Transilvania
Braşov au participat la un
atelier prin care şi-au propus
să reinterpreteze obiectele
de mobilier care au decorat
interioarele caselor Reginei
Maria. „Este foarte impor-
tant ce se face pentru resti-
tuirea în plin a personalităţii
Reginei Maria, care a fost o
admirabilă promotoare a
portului popular (...) În pri-
mul rând studenţii şi cei care
vor dori să participe trebuie
să aibă disponibilitatea de
a se transpune într-o epocă.

Această disponibilitate tre-
buie să vină prin lectură,
prin multă lectură, începând
cu „Povestea Vieţii Mele”,
după aceea cu „Jurnalele”,
care au fost publicate în ul-

timii zece-douăzeci de ani,
pe fiecare an câte un volum,
vorbesc de anii vieţii Regi-
nei, nu de ritmicitatea pu-
blicării, şi să se familiarizeze
cu iconografia care este
foarte, foarte bogată“, a de-
clarat  Adrian Silvan Ionescu,
directorul Institutului de Is-
toria Artei.

Atelierul creativ face parte
din proiectul cultural „Regina
Maria, ambasador irezistibil
al istoriei şi artei populare ro-
mâneşti” a cărui primă etapă
a constat în expunerea unor
fotografii care o înfăţişează
pe Regina Maria în costume
populare, ea fiind una dintre
promotoarele artei populare
româneşti. Marian STOICA

Din martie, salariile angajaților din
spitale vor scădea considerabil



LOCAL 29 ianuarie - 4 februarie 20186
.com

Brașovul este prima admi-
nistrație locală din țară care
are o strategie elaborată și
pusă la punct de experții în
domeniul adaptării sistemu-
lui de termoficare la standar-
dele Uniunii Europene. 

Singura problemă este în-
crederea brașovenilor. De-a lun-
gul anilor tot mai multe

persoane au renunțat la siste-
mul centralizat de încălzire.
Autoritățile încearcă acum să
le recâștige brașovenilor încre-
derea. Strategia de termoficare
are ca obiectiv reducerea cu
32% până în 2020 a emisiilor
de dioxid de carbon și scăderea
cu 12% a consumului final de
energie. În prezent, Brașovul
are peste 6.500 de locuințe

branșate la sistemul centralizat.
Pentru o eficiență cât mai mare,
această cifră ar trebui măcar să
se dubleze, aceasta fiind una
dintre problemele majore ale
Serviciului de termoficare. „Fap-
tul că avem pierderi, faptul că
trebuie să venim cu această
subvenție sunt aspecte care
au dus  la neîncrederea
populației în sistemul de ter-
moficare”, a declarat vicepri-
marul municipiului Brașov,
Costel Mihai. Strategia, care a
costat peste 55.000 de euro, a
fost votată în plenul Consiliului
Local. Până în 2050, proiectul
va deveni realitate cu fonduri
guvernamentale și de la Uni-
unea Europeană. 

Răzvan IANCU

Undă verde strategiei de termoficare

Vechiul corp al Materni-
tăţii Braşov, reabilitat prin-
tr-un program al Băncii
Mondiale, va fi inaugurat
săptămâna viitoare. Clădi-
rea a intrat în renovare în
urmă cu doi ani. Investiţia
se ridică la 20 de milioane
de lei. 

Din 29 ianuarie va începe
mutarea unor secţii, iar în cur-
sul săptămânii viitoare, în
funcţie de programul minis-
trului Sănătăţii, va avea loc şi
inaugurarea oficială. Odată
cu reparaţiile capitale aduse
corpului vechi s-a făcut şi o

resistematizare a spaţiilor, iar
clădirea beneficiază de şase
săli de operaţie perfect utilate,
nouă săli de naştere indivi-
duale şi 30 de saloane pentru
mamă şi copil. Pe lângă cele

20 de milioane de lei, costuri
cu reabilitarea imobilului,
Consiliul Judeţean Braşov a
investit 56 de milioane de lei
în dotări, aparatură nouă şi
mobilier. Răzvan IANCU

Când va fi inaugurată cea mai
modernă maternitate din țară?

Doi șaguniști admiși, la Oxford
Au fost admiși la una din-

tre cele mai importante
universități din lume. Doi
elevi brașoveni, de la Cole-
giul Național „Andrei
Șaguna”, au fost primiți la
Universitatea din Oxford. 

După ani de studii și premii
internaționale, admiterea la
cunoscuta instituție britanică
a fost răsplata cea mai mare
pentru cei doi tineri. Leonard
și George sunt elevi în clasa
a XII-a, la profilul matemati-
că-informatică. Leonard a fost
admis la Oxford la specializa-
rea fizică, iar colegul lui la spe-
cializarea matematică. La
începutul acestei luni au pri-
mit răspunsul oficial. „Eu mă
așteptam să aflu răspunsul
undeva între 11 și 13, din ce
citisem pe site. Am primit răs-

punsul pe data de 10, m-a
sunat mama, eu eram la pa-
tinoar, și mi-a zis: „Leo,
mamă, ai intrat la Oxford!
Nu prea am știut cum să
reacționez, în general fac
așa”, a declarat Leonard Tu-
r ică,  elev al  Colegiului
Național „Andrei Șaguna”.
„Pot spune că intrarea la Ox-
ford este unul dintre cele mai
importante rezultate pentru
mine și pentru familia mea.

Sunt foarte mândru că am
atins acest obiectiv”, a de-
clarat George Dumitrescu,
elev al Colegiului Național
„Andrei Șaguna”.

Înscrierea la Universitatea
din Oxford se face online. La
fel au făcut și cei doi liceeni
brașoveni, iar imediat după
ce au aplicat, tinerii au fost
contactați de reprezentanții

universității. Au urma o serie
de examene, iar în final inter-
viurile care au avut loc în în
Marea Britanie. „Am intrat la
primul, care a fost de fizică,
la colegiul la care aplicasem.
Acolo mă așteptau doi tutori,
într-o cameră foarte căldu-
roasă, cu un șemineu și cu
foarte multe experimente
din domeniul fizicii, ce se
desfășurau în fundal. M-au
invitat la masă și am început
direct cu discuții pe margi-
nea unor probleme”, a com-
pletat Leonard Turică.

Cei doi elevi admiși la Ox-
ford se alătură, astfel, unui
număr apreciabil de absol-
venți ai Colegiului Național

„Andrei Șaguna”, care au ple-
cat să studieze la vestite
universități din străinătate.
„Școala noastră are, înce-
pând cu anul 2012, câte un
absolvent sau chiar doi care
urmează cursurile Uni-
versității Oxford. Acești co-
pii au demonstrat ceea ce
înseamnă să pui în capul lis-
tei speranțelor tale, idealu-

rile și învățământul de la
Șaguna” a declarat Cezar Bo-

ghici, directorul Colegiului
Național „Andrei Șaguna”. Ele-
vii care aplică pentru uni-
versități de renume din
străinătate sunt cei cu rezul-
tate deosebite atât la olim-
piadele naționale, cât și la
concursurile internaționale. 

Răzvan IANCU

ANAF poate veni la tine acasă!
Legislația în vigoare

împuternicește Agenția
Națională de Administrare Fis-
cală (ANAF) să verifice situaţia
fiscală a persoanelor fizice su-
puse impozitului pe venit.
Inspecția fiscală la cetățeni
este prevăzută în Codul de
procedură fiscală și în legislația
secundară, fiind stabilit cine

poate verifica veniturile, cum
se stabilesc veniturile nede-
clarate, ce documente trebuie
să prezinte inspectorii la ve-
rificări şi ce drepturi şi obligaţii
au persoanele fizice în timpul
controlului. Verificarea situa-
ţiei fiscale personale a per-
soanelor fizice cu privire la
impozitul pe venit reprezintă

ansamblul activităţilor desfă-
şurate de organul fiscal central
având ca obiect examinarea
totalităţii drepturilor şi a obli-
gaţiilor de natură patrimonia-
lă, a fluxurilor de trezorerie şi
a altor elemente relevante
pentru stabilirea situaţiei fis-
cale reale a persoanei fizice
verificate.                             A.C.
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Municipalitatea a avizat
un nou traseu pentru trans-
portul în comun din Săcele.
Mai exact, pentru a veni în
sprijinul comunității din Car-
tierul Gârcini, s-a avizat un
nou traseu pentru transpor-
tul în comun, care va face le-
gătura între Cartierul Gârcini
și stația Poienelor din Brașov.
„Am făcut deja primii pași
spre un transport în comun
mai eficient la Săcele, cu-
noscând foarte bine toate
problemele  pe care cetățe-
nii le-au observat de-a lun-
gul timpului”, a precizat
primarul municipiului Săce-
le, Virgil Popa. 

Practic, prin noul traseu se
urmărește îmbunătățirea ac-
cesului săcelenilor la mijloa-
cele de transport în comun,
având în vedere accesul pie-
tonal limitat între cartierul
Gârcini și stația Garaj, dar și
descongestionarea curselor
regulate Garaj – Poienelor.

Acestea vor circula la ace-
leași intervale orare, noul tra-
seu doar suplimentând
numărul de curse printr-un
program experimental în
luna ianuarie, urmând a fi
definitivat din luna februarie.
Societatea Servicii Săcelene
SRL, firmă care operează
trasportul în comun la Săce-
le, are în acest moment 4 tra-
see operabile: 85 de curse
zilnice pe traseul principal
Garaj – Poienelor, 2 - 4 curse
zilnice pe traseul Garaj – Bră-
det, 2 curse pe zi în timpul
anului școlar (o cursă pe zi
în vacanțe) pentru transpor-
tul elevilor pe traseul Garaj
– Livada Poștei și, din luna
ianuarie, 9 curse pe traseul
Gârcini – Poienelor. Din luna
februarie se va decide nu-
mărul curselor pe acest tra-
seu și intervalele orare. 

La ora actuală, la Săcele
există 17 autobuze, din care
5 au fost cumpărate în ultimii

doi ani de către adminis-
trație. 

Pentru primul semestru al
anului 2018, există în buget
sumele prevăzute pentru
cumpărarea altor două au-
tobuze. Potrivit autorităților,
în cel mult 5 ani se dorește
înlocuirea tuturor autobu-
zelor cu mijloace de trans-
port în comun noi, care să
le asigure săcelenilor  con-
diții cât mai bune. 

Tot pentru eficientizarea
trasnportului s-a introdus
din anul 2016 și o cursă de
noapte, precum și facilități
pentru elevi, studenți și pen-
sionari. De altfel, de anul
acesta au intrat în vigoare
noi facilități pentru vârstnici.
Persoanele ale căror pensii
nu depășesc 800 lei vor be-
neficia de 16 călătorii gra-
tuite (8 titluri de călătorie
dus – întors), persoanele cu
pensii cuprinse între 801 și
950 de lei vor beneficia de

un număr de 12 călătorii gra-
tuite (6 titluri de călătorie
dus – întors ), iar persoanele
cu pensii cuprinse între 951
și 1150 lei vor beneficia de

un număr de 8 călătorii gra-
tuite (4 titluri de călătorie
dus – întors). 

Din anul 2019, în cazul în
care colectarea taxelor la bu-

get rămâne în parametrii,
administrația are în vederea
asigurarea transportului gra-
tuit pentru toți pensionarii
municipiului Săcele.      B.T.

Reguli de bază, pe toate pârtiile
Cu siguranță, în sezonul

rece, atunci când ajungeți la
munte, în vacanță, vă doriți
să vă simțiți cât mai bine. Să
nu aveți parte de incidente,
dar nici să cauzați  altora ne-
plăceri. Pentru asta, extrem
de important este să res-
pectați regulile de bază
atunci când sunteți pe pârtii. 

Pe 24 ianuarie, pe pârtiile
din Poiana Brașov s-a înregis-
trat un număr record de turiști.
Au fost peste 30.000 de treceri
pe la turnicheți. Instructorii de
schi ne atrag atenția că multe
accidente se produc, pe pârtii,
din vina schiorilor. „Pârtiile
sunt foarte bine securizate.
În fiecare dimineață le veri-
ficăm, iar dacă identificăm
zone unde se pot produce ac-
cidente, le comunicăm aceste
probleme celor de la admi-
nistrația pârtiilor. Sunt destui
schiori care nu-și adaptează
nivelul de cunoștințe la gra-
dul de dificultate al pârtiilor.

Nivelul de începător nu este
tot una cu pârtia ușoară. De
asemenea, sfaturi avem și
pentru cei care nu au echipa-
ment sportiv. Fără schiuri și
cu bagaje, accesul pe pârtie
este strict interzis”, a precizat
Sorin Păltânea, șeful Serviciului
Salvamont.  Se interzice plim-
barea animalelor de companie
pe pârtii, în timpul funcționării
instalațiilor de transport pe ca-
blu. În zonele unde se schiază
au acces doar snowmobilele
celor de la Salvamont, de la
Jandarmeria Montană ori ale
operatorului care se ocupă de
întreținerea pârtiilor. „Schio-
rilor avansați li se recomandă
să păstreze o viteză în care
să fie, în permanență, în con-

trol, să respecte semnificația
indicatoarelor pentru zone
închise, să nu iasă de pe pâr-
tiile amenajate, spre pădure,
pentru că acolo pot fi foarte
multe pericole, să își adapteze
viteza și stilul de a schia
condițiilor meteo și fluxului
de turiști de pe pârtie, iar
depășirea să se facă după o
atentă verificare”, a precizat
Cătălin Petrescu, salvator mon-
tan. De la deschiderea sezo-
nului de iarnă, salvamontiștii
au avut 263 de intervenții. 272
de persoane au avut nevoie
de asistență medicală. Amen-
zile pentru nerespectarea re-
gulilor pe pârtie sunt cuprinse
între 500 și 2.500 de lei.          

M.S.                                           

500 de săceleni au dansat Hora Unirii

Unirea Principatelor Ro-
mâne de la 1859 a fost
marcată  și la Săcele. În ciu-
da gerului, aproximativ
500 de săceleni au parti-
cipat la evenimentul orga-
nizat în Piața Libertății. 

Manifestarea a început cu
o slujbă de „Te Deum” ofi-
ciată de protopopul Săce-

lelui, pr. Sorin Șerban, îm-
preună cu alți preoți din Să-
cele. 

Primarul municipiului, Vir-
gil Popa, comandantul UM
01028 Ghimbav, lt. col. Ge-
orge Cornea, directorul Li-
ceului „George Moroianu”,
prof. Gheorghe Munteanu,
au rostit alocu-țiuni. 

Două batalioane ale UM

01028 din Ghimbav au fost
prezente la Săcele pentru o
paradă militară. Evenimentul
s-a încheiat cu două momen-
te artistice susținute de an-
samblul folcloric „Astra” din
Săcele și de Asociația „Zes-
trea Săceleană”.

La final, toți cei prezenți s-
au prins în Hora Unirii. 

B.T.

Săcele: Transportul în comun, mai eficient 



GARSONIERE
⚫ Vând garsonieră confort 1, zona
Noua, apropiere de Aqua Park,
structură decomandată cu un hol spa-
ţios cu dressing, debara, iar bucătăria
e open space comună cu un living
micuţ şi avem toate dotările gresie,
faianţă, parchet, geam termopan şi
centrală termică proprie. Garsoniera
este situată la etajul 2 din 4. Preţul
este de 38.900 euro. Telefon:
0747.771.523
APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫  Vând apartament nou cu 2 camere
Tractorul lângă Mall Coresi în bloc
nou, finisaje de excepţie, centrală termică
Imergas, suprafaţă 55 mp, situat la etajul
1, cu terasă de 10 mp, preţ 44.000 euro.
Telefon: 0747.771.523
⚫ Vând un apartament cu 2 camere în
zona Centrul Civic-Zizinului,apropiere
de strada Toamnei, situat la parter, struc-
tură decomandată, confort 1 cu bucătărie
mare. Ca îmbunătăţiri avem centrală ter-
mică proprie şi geamuri termopan, gresie,

faianţă şi parchet mai vechi. Preţul este
fix, nenegociabil 46.000 euro. Telefon:
0731.833.260
⚫ Vând un apartament cu 2 camere,
zona Astra lângă Piaţa agroalimentară,

semidecomandat la mansarda unui bloc
tip vilă cu o suprafaţă utilă de 55 mp.
Apartamentul dispune de gresie, faianţă,
parchet, termopane, centrala trebuie în-

locuită, preţul este de 38.000 de euro.
Se acceptă doar plata cash. Pentru mai
multe detalii ne puteţi contacta la numărul
de telefon: 0747.771.523
⚫  Vând un apartament structură mare
72 mp utili, în bloc stil vilă zona Cinema
Patria, la mansardă, compus din 2 ca-
mere, bucătărie, loc de luat masa şi baie.
Apartamentul necesită renovări şi dispune
de toate utlităţile branşate şi centrală ter-
mică. Este însorit are privelişte frumoasă.
Apartamentul dispune de cotă din părţile
de uz, inclusiv terenul de 600 mp. Este
şi acces auto. Preţul este 76.000 euro ne-
gociabil. Telefon: 0731.833.260
⚫ Vând în Tractorul zona de case, un
apartament nou"la cheie" de două ca-
mere structură decomandată situat la
parter într-un imobil nou cu două etaje.
Apartamentul este cu finisaje de foarte
bună calitate. Apartamentul dispune şi
de terasă de 35 mp cu 3 ieşiri din casă,
suprafaţa totală fiind de 89 mp. În cadrul
complexului există loc de parcare, spaţiu
de joacă şi posibilitatea de a cumpăra
loc de parcare subteran. Preţul este
59.900 euro. Relaţii la telefon:
0731.833.260
APARTAMENTE 3 CAMERE
⚫ Vand un apartament circular, cu 3 ca-
mere, etaj 10,zona Vlahuta apropiere
de intersectia cu str Harmanului,baie
cu aerisire si cu cabina de dus, debara,
balcon de 7 m inchis cu termopan, cen-
trala noua, gresie, faianta, parchet, izolat
termic. Dispune de asemenea de boxa
la subsol si loc de parcare. Apartamentul
se vinde mobilat. Vederea apartamentului
este pe doua parti. Pret 63000 euro usor
negociabil.Telefon 0747771523
CASE
⚫ Vând apartament în casă săsească
situat în localitatea Cristian în zona
centrală. Apartamentul are o suprafaţă
utilă de 59 mp şi este compartimentat
în 2 camere, bucătărie, baie şi hol şi
mai dispune de o magazie de 40 mp
care se poate amenaja ca şi spaţiu de
locuit, o anexă de 7 mp şi de o grădină

proprie de 200 mp. Dispune de beci

mare boltit şi pod mare ideal pentru
mansardare. Încălzirea se face prin

convector şi sobă din teracotă pe gaz
şi apa caldă prin instant pe gaz, gea-
murile sunt din termopan, gresie şi fa-
ianţă. Preţ 40.000 euro. Telefon:
0747.771.523 
ÎNCHIRIERI APARTAMENTE
⚫ Ofer spre închiriere apartament cu
3 camere situat în Centrul Civic Bd M.
Kogălniceanu lângă MALL AFI, ame-
najat recent pretabil spaţiu de birouri,

cu toate dotările: centrală termică pro-
prie, gresie, faianţă, geamuri termopan,
uşă metalică. Spaţiul se pretează pentru
birou notarial, cabinet medical, etc., în-

tregul bloc fiind numai pentru business.
Preţul chiriei este 590 euro/lună nego-
ciabil. 
Relaţii la telefon: 0741.059.397 
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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

✄

BGG 
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

www.brasovtv.com
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Săptămânal Gratuit

Brașov TV
telefon: 0368.005.829
contact@brasovtv.com

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

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

RECOMANDĂRI PENTRU  CONDUCĂTORII AUTO 
Odată cu apariţia fenomenelor

caracteristice anotimpului rece creşte
riscul de producere a accidentelor
rutiere.

Timpul nefavorabil (vântul, ploaia,
ceaţa, poleiul, etc) ne obligă la adop-
tarea conduitei preventive, la o pru-
denţă mai mare, la atenţie sporită,
având în vedere că pe suprafaţa ca-
rosabilă umedă sau acoperită cu za-
padă, gheaţă, polei, spaţiul de oprire
al autovehicolului se dublează. 

Pentru prevenirea implicării în ac-
cidente rutiere, vă recomandăm:
- înainte de a pleca la drum, infor-
maţi-vă temeinic despre condiţiile
meteo şi starea drumurilor;
- adaptaţi viteza permanent la
condiţiile de drum (carosabil
umed, acoperit cu polei, zăpadă
sau gheaţă). Acordați prioritate

pietonilor angajați în traversarea
regulamentară a străzii!!!
•evitaţi acţionarea bruscă a me-
canismelor de direcţie şi frânare,
folosiţi cu precădere frâna de mo-
tor;        
•asiguraţi-vă că instalaţiile de cli-
matizare ale autovehicolului sunt
în stare de funcţionare;
 păstraţi distanţa între au-
tovehicule şi circulaţi cu viteză re-
dusă; 
•pe porţiunile de drum acoperite
cu polei, zapadă sau gheaţă este
periculoasă virarea concomitent
cu frânarea întrucât autovehicolul
poate derapa şi se poate pierde
controlul acestuia;
• conduceţi prudent pe poduri,
sub poduri, în tunele şi pasaje ru-
tiere. Nu uitaţi de capcanele pe

care le puteţi întâlni pe aceste por-
ţiuni de drum.
• nu plecați la drum dacă auto-
vehicolul nu este echipat cu an-
velope corespunzătoare
anotimpului rece! 
• recomandăm să luați cu dvs. și
un set de lanțuri antiderapante,
săculeți cu nisip și o lopată, pentru
a nu rămâne înzăpeziți!

ASIGURAŢI-VĂ CĂ 
SUNTEŢI PREGĂTIŢI 

PENTRU A FACE FAŢĂ 
ORICĂROR CONDIŢII 
DE DRUM ŞI VREME, 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ DE
LA O ORĂ LA ALTA

ACESTEA POT
FI SCHIMBĂTOARE!



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

electrice și sanitare.
Telefon: 0721468578
(27.11)

⚫  La  ATELIERUL DE
REPARAŢII  reparăm TOT
ce se bagă în priză, prestăm ser-
vicii de diagnosticare şi reparaţii
ale echipamentelor de tip elec-
trocasnic (FRIGIDERE, MA-
ŞINI DE SPĂLAT, cuptoare
microunde, aspiratoare, etc.),
pentru persone fizice şi societăţi
comerciale.
Telefon: 0268.708.946, mobil:
0758.107.102.  Ne găsiţi pe
Str. Aurel Vlaicu nr. 4 (colţ
cu bd. Griviţei) în curte cu
magazinul “BAZAR”.

⚫ La Magazinul BAZAR
încă se mai primesc CA-
DOURI !! Cumperi  un pro-
dus electrocasnic MAȘINA
de spălat, COMBINĂ sau
LADĂ frigorifică RETUR
sau SECOND HAND im-
port Germania în valoare de
800 lei și primești CADOU
o CAFETIERĂ sau CANĂ
FIERBĂTOR. Ne găsiți pe
str. Aurel Vlaicu nr. 4, Brașov
(intersecția cu Griviței, lângă
Synevo) 

⚫ Vând apartament nou în bloc nou
zona Tractorul apropiere de Mall
Coresi cu 2 camere, structură deco-
mandată,toate finisajele sunt de ca-
litate, suprafaţa este 50 mp.
Apartamentul este situat la parter şi
are o curte proprie de aproximativ 40
mp, unde se poate amenaja un loc
plăcut de relaxare. Preţul este 50.000
euro. Telefon: 0731.833.260
⚫ Vând un apartament cu 2 camere
în zona Centrul Civic-Zizinului,
apropiere de strada Toamnei, situat
la parter, structură decomandată, con-
fort 1 cu bucătărie mare. Ca îmbu-
nătăţiri avem centrală termică proprie
şi geamuri termopan, gresie, faianţă
şi parchet mai vechi. Preţul este fix,
nenegociabil 46.000 euro. Telefon:
0731.833.260 
⚫ Vând apartament nou cu 3 camere
în bloc nou în Ghimbav, zonă bună
în plină dezvoltare situat la etajul 1, 

foarte spaţios în suprafaţă de 91 mp,
cu terasă având privelişte deosebită
spre munţi. Apartamentul are fini-
sajele de calitate. fiind în stadiul "la
cheie" pregătit pentru mutare ime-
diată. Preţul este 54-000 euro. Relaţii
la telefon: 0747/771.523
⚫ Vând casă singur în curte în Braşov
Stupini Calea Feldioarei,cu 2 ca-
mere, baie, bucătărie, în curs de ame-
najare, singur în curte, cu teren în
suprafaţă de 701 mp. Casa are 2 ca-
mere, baie, bucătărie, este din cără-
midă, dispune de geamuri termopan,
gresie, faianţă, parchet, are utilităţi
gaz, apă forată din fântână, curent,
are pod  care se poate mansarda şi
mai necesită îmbunătăţiri şi amena-
jări. Curtea are acces auto iar terenul
este în suprafaţă  de 701 mp. Preţ
45.900 euro. Telefon: 0731.833.260

⚫ Vând apartament în casă săseas-
că situat în localitatea Cristian în
zona centrală. Apartamentul are
o suprafaţă utilă de 59 mp şi este
compartimentat în 2 camere, bu-
cătărie, baie şi hol şi mai dispune
de o magazie de 40 mp care se
poate amenaja ca şi spaţiu de lo-
cuit, o anexă de 7 mp şi de o gra-
dină proprie de 200 mp. Dispune
de beci mare boltit şi pod mare
ideal pentru mansardare. Încăl-
zirea se face prin convector şi
sobă din teracotă pe gaz şi apă
caldă prin instant pe gaz, gea-
murile sunt din, gresie şi fa-
ianţă.
Preţ 40.000 euro. 
Telefon: 0747.771.523
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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)

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



Bărbatul are 31 de ani și este
din județul Covasna. El a fost
judecat în Italia, în urmă cu
câțiva ani, și a primit o pe-
deapsă de 4 ani de închisoare
cu executare. Asta după ce a
bătut-o și a violat-o pe o ita-
liancă, într-o locuință din
Roma. Autoritățile din penin-
sulă au început ancheta, l-au
trimis pe inculpat în judecată,
iar magistrații italieni l-au con-

damnat la 4 ani de pușcărie.
Până să se pronunțe instanța,
bărbatul a reușit să fugă din
Italia. A venit la Brașov și locuia,
fără acte corespunzătoare,
într-o casă din centrul orașului.
După pronunțarea condam-
nării, autoritățile italiene au
emis pe numele bărbatului
un mandat european de ares-
tare, iar condamnatul a fost
„săltat” de polițiștii brașoveni.

Procurorii Parchetului Curții
de Apel l-au prezentat instan-
ței pentru confirmarea man-
datului, iar un judecător de
drepturi și libertăți l-a arestat
pentru 15 zile. După îndepli-
nirea tuturor formalităților,
bărbatul va fi încarcerat și va
ispăși pedeapsa de 4 ani de
închisoare pentru comiterea
infracțiunii de viol.            

Amelia VULCU
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Curtea Constituţională
a României a dezbătut se-
sizarea preşedintelui Klaus
Iohannis cu privire la legea
care menţine abrogarea
suspendării din funcții a
funcţionarilor publici tri-
mişi în judecată. C.C.R. a
stabilit că legea este neco-
nstituțională, astfel încât
funcționarii publici trimiși
în judecată rămân suspen-
dați din funcții.

Luna trecută, şeful statului
a trimis la C.C.R. această se-

sizare cu privire la Legea
pentru modificarea şi com-
pletarea Legii 188/1999 pri-
vind statutul funcţionarilor
publici.  Actul normativ men-
ţine abrogarea prevederii
potrivit căreia funcţionarii
publici sunt suspendaţi din
funcţie în cazul în care sunt
trimişi în judecată pentru in-
fracţiuni, inclusiv de corupţie
şi de serviciu. În sesizare, pre-
şedintele Iohannis precizea-
ză că abrogarea suspendării
raportului de serviciu al func-
ţionarului public ca urmare

a trimiterii în judecată încalcă
dispoziţiile art. 1 alin. (3) şi
(4), art. 16 alin. (1) şi art. 54
alin. (2) din Constituţie.  „În
jurisprudenţa sa, Curtea
Constituţională a reţinut că
sancţiunea prevăzută de art.
94 alin. (1) lit. m) din Legea
nr.188/1999, cea a suspen-
dării de drept a raportului
de serviciu al funcţionarului
public trimis în judecată pen-
tru săvârşirea unei infracţi-
uni de natura celor prevăzute
la art. 54 lit. h), are ca finali-
tate protejarea autorităţii

sau a instituţiei publice faţă
de pericolul continuării ac-
tivităţii ilicite şi al extinderii
consecinţelor periculoase ale
faptei penale săvârşite de
către funcţionarul public”,
arată şeful statului.  

El susţine că, ţinând cont
de natura administrativă a
acestei măsuri, „nu se pune
problema nerespectării pre-
zumţiei de nevinovăţie, care
va trebui însă respectată pe
tot parcursul desfăşurării în-

tregului proces penal pornit
împotriva respectivului func-
ţionar public, până la rămâ-
nerea definitivă a hotărârii
de condamnare”.

Amelia VULCU

Funcționarii publici trimiși în judecată,
suspendați din funcții

.com

Avertismentul unei însoțitoare de
zbor: „Nu beți cafea în avioane!” 

O însoțitoare de zbor a
descoperit motivul pentru
care nu ar recomanda oame-
nilor care călătoresc cu avio-
nul să bea cafea în timpul
zborului. „Nu beți cafea în
avioane! Este aceeași apă
care trece prin sistemul de
baie. Recent am avut un

test pentru E.coli în apa
noastră și nu a trecut.
Așadar, evitați orice apă
caldă sau ceai!”, a spus ste-
wardesa din SUA. 

Cu toate acestea, compa-
niile aeriene susțin că toată
apa folosită în avioane este
testată, însă, Agenția pentru

Protecția Mediului (EPA) a
efectuat teste pentru apa
companiilor aeriene comer-
ciale în 2012 și a descoperit
că 12% din aceasta a fost po-
zitivă în ceea ce privește bac-
teriile coliforme, ceea ce
sugerează prezența E.coli. 

A.C.

Mâncarea săracilor: prelungeşte
viaţa și protejează ficatul 

Mămăliga şi fierturile din po-
rumb sunt consumate încă de
pe vremea lui Columb. La ro-
mâni, a fost şi este în continuare
considerată mâncarea săracilor,
deşi studii recente, efectuate în
sânul unor triburi amerindiene,
au demonstrat că media de via-
ţă a celor ce se hrăneau cu pro-
duse din porumb era mult mai
mare decât a celor care nu le
includeau în alimentaţia lor. 

• Protejează stomacul şi fi-
catul 

Specialiştii germani în biolo-

gie celulară vegetală de la Uni-
versitatea din Koln au desco-
perit recent prezenţa unor
substanţe derivate ale acizilor
arihidici şi palmitici în boabele
de porumb. Din punct de ve-
dere chimic, aceste substanţe
sunt acizi grasi, ceto-acizi, re-
zultaţi din oxidarea acidului pal-
mitic şi arahidic şi sunt produşi
numai şi numai în rădăcina
plantei de porumb.  Efectul de-
toxifiant al substanţelor din po-
rumb uşurează efortul ficatului
de neutralizare a substanţelor

toxice, reducând considerabil
riscul la insuficienţe şi ciroze he-
patice. Gastrita şi ulcerul sunt
ameliorate de consumul de
mămăligă caldă în loc de pâine,
mălaiul având efect de reducere
a acidităţii şi de calmare. Cer-
cetătorii consideră că un con-
sum zilnic de mămăligă scade
cu 60% riscul de boli psihice
generate de disfuncţii tiroidiene.
Reglează concentraţia de glu-
coză în sânge, fiind de folos dia-
beticilor, şi reduce cantitatea
de colesterol din sânge, scăzând
astfel riscul de ateroscleroză şi,
implicit, de infarct. ind că ace-
leaşi substanţe derivate ale aci-
dului palmitic şi arahidonic au
rol în dezvoltarea fibrei mus-
culare, prin modificarea mo-
dalităţii de acţiune a hormonilor
tiroidieni.                                A.C.

Un violator condamnat în Italia, „săltat”
de polițiștii din Brașov

O femeie și trei bărbați, tăiați, într-o 
pensiune din Brașov

Aniversarea zile de naștere
a unui bărbat din Brașov s-
a încheiat cu un scandal de
proporții. Invitații petreceau
într-o pensiune din Brașov.

Potrivit procurorilor Par-
chetului Judecătoriei Brașov,
la un moment dat, principalul

suspect s-a luat la harță cu
unul dintre invitați, pe care
l-a lovit cu o sticlă în cap. Re-
cipientul s-a spart, iar agre-
sorul, cu bucăți de sticlă, i-a
tăiat pe alți doi bărbați și pe
o femeie. Cei trei au interve-
nit, în încercarea de a aplana
conflictul izbucnit. La fața lo-

cului au fost chemați polițiștii,
iar agresorul a fost reținut
pentru 24 de ore. Apoi, pro-
curorii i-au propus unui ju-
decător de drepturi și libertăți
să emită mandat. Solicitarea
a fost admisă, inculpatul a
fost arestat pentru 30 de zile,
dar hotărârea nu este defini-
tivă. 

El este acuzat de 4 fapte
de loviri și alte violențe, dar
și pentru tulburarea ordinii
și liniștii publice. 

Victimele au tăieturi care
necesită până la 30 de zile de
îngrijiri medicale. Bărbatul
arestat beneficiază de pre-
zumția de nevinovăție până
când magistrații vor pro-
nunța sentința definitivă.

Amelia VULCU
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Horoscop
29 ian - 4 feb 2018

Berbec (21.03 - 19.04)
Iubire: Multe cupluri aleg acum ce
vor avea de făcut mai departe cu
casa, apartamentul sau locul unde
doresc să stea.
Sănătate: să aibă grijă la durerile
de cap şi să se hidrateze perma-
nent.
Bani: vor avea tendinţa să forţeze
lucrurile ]n sensul de a cheltui și
ceea ce nu au și asta nu este bine
deloc.
Taur (20.04 - 20.05)
Iubire: ceva mai multă încredere
în ei și în capacitatea de a depăși
momentele de criză.
Sănătate: atenție însă, la alimen-
taţia bogată în grăsimi care îi pot
duce la spital.
Bani: stau bine, fapt care le aduce
şi veselia.
Gemeni (21.05 - 21.06)
Iubire: continuă să fie foarte detaşaţi
sentimental şi de aici riscul ca relaţia
să ia o turnură neplăcută.
Sănătate: au nevoie să păstreze
echilibrul hidric din organism așa
ca le propun să consume multe li-
chide.
Bani: din punctul acesta de vedere
vorbim de siguranță, ba chiar a
spune că pot cheltui fără grijă.
Rac (22.06- 22.07)
Iubire: au ocazia să dovedească de
ce se comportă altfel decât ceilalţi
oferind o soluţii prin acceptare.
Sănătate: Variaţiile mari de tem-
peratură alterează alimentele cu
repeziciune, cum mai spuneam,
iar ei sunt predispuşi prin semn, să
sufere de afecţiuni digestive.
Bani: să fie atenți la cheltuieli care
ar putea să le încarce nota de plată 
Leu (23.07- 22.08)
Iubire: partea frumoasă este că deşi
au avut o săptămână încărcată, au
parte şi de iubire şi de înţelegere
şi de sprijin.
Sănătate: rămâne foarte sensibilă
axa cardiacă, schimbările frecvente
şi bruşte de vreme lovesc mai ales
acolo.
Bani: vor fi supuşi unor teste pe
care nu au voie să le trateze cu su-
perficialitate, deci atenție cum își
cheltuiește banii.
Fecioară (23.08 - 22.09)
Iubire: au nevoie de armonie, de
acel suflet pereche care să le supli-
nească nevoia de afectivitate .
Sănătate: sugerez consumul de su-
curi de fructe şi legume verzi.  
Bani: o invitație la o nuntă de argint,
la un botez le va scoate din buzunar
sume frumușele de bani.

Balanţă (23.09 - 23.10)
Iubire: este momentul ca ei să
se apropie şi să se deschidă către
partener în loc să acuze că sunt
ignorate sau date la o parte.

Sănătate: aş vrea să fie puţin mai
atente la tulburările tractului uro-
genital, răceli urmate de cistite sau
prostatite sau ale lucruri care implică
rinichii şi vezica urinară și să con-
sume lichide, dacă li se recomandă
asta.
Bani: stau bine la acest capitol, sub
rezerva că trebuie să facă o serie
de cheltuieli neașteptate.
Scorpion (24.10 - 22.11)
Iubire: o zi ciudată, fie lucrurile
merg în direcţia dorită, fie se blo-
chează, iar atmosfera trece foarte
repede de la senin la tornadă.
Sănătate: nu se plâng de sănătate,
deşi sunt unele mici supărări care
ţin de oboseală şi de stres.
Bani: aici chiar nu se pune problema
de pierderi!
Săgetător (23.11 - 21.12)
Iubire: întâlnirea stranie cu femeia
sau bărbatul pe care ei o cred ex-
traordinară, întâlniri în care nu cre-
deau, îi stârnesc emoțional şi vor
trăi sentimente și stări pe care nu
credeau să le trăiască vreodată, dar
vor rămâne doar cu atât.
Sănătate: atenție la răceli, mai ales
la copii.
Bani: se repun pe tapet o serie de
probleme legate de gospodărie,
vor alerga să găsească un instalator
sanitar care să rezolve conducta
din baie sau din bucătărie și asta
costă.
Capricorn (22.12 - 20.01)
Iubire: cei tineri, mai ales dacă sunt
singuri, ei au şansa să întâlnească
pe cineva aşa cum îşi doresc şi pe
care îl caută de ceva vreme.
Sănătate: ceva mai multă mișcare,
oricum le place să se plimbe!
Bani: nu se pot plânge că nu ştiu
să-şi administreze finanţele chiar
dacă vor cheltui mai mult decât și-
au propus.
Vărsător (21.01 -19.02)
Iubire: tinerii sau cuplurile tinere
sunt permanent certați fie de par-
teneri, fie de părinții ceea ce nu
face decât să-i îndârjească și să se
apere mai bine.
Sănătate: se simt obosiți, epuizați,
tracasați, așa că îi sfătuiesc să se
odihnească cât mai mult,
Bani: se gândesc, cum să îi chibzu-
iască mai productiv și vor ajunge
să îi cheltuiască pe nimicuri.
Peşti (20.02 - 20.03)
Iubirea: pot cădea uşor în capcane,
abil ţesute în jurul lor, tocmai pentru
a li se da peste nas că nu sunt chiar
atât de buni precum susţin sau pen-
tru a scăpa, pur şi simplu de ei.
Sănătate: vor fi somnolenţi aşa că
îi sfătuiesc să doarmă atât cât vor.
Cei care pot!
Bani: Toate discuţiile cu partenerii
de viață pleacă de la nevoia de a
acumula de astă dată, cu o grijă
nefirească pentru fiecare bănuț.

ZODIAC

Sudoku
29.01 - 4.02 

Evenimente în Brașov
TEATRUL „SICĂ ALEXAN-

DRESCU”
31 IANUARIE 2018
ora 19.00 - TREI FEMEI ÎN-

ALTE - de Edward Albee
regia: Sânziana Stoican, sce-

nografia: Valentin Vârlan
Teatrul „Sică Alexandrescu”

Braşov - Sala Studio
CONCERTE SIMFONICE ŞI

RECITALURI CAMERALE
31 IANUARIE 2017

ora 17.00 - Recitalul de la
ora 5 susţinut de artişti ai Ope-
rei Braşov

Muzeul „Casa Mureşenilor”
Braşov

PROIECŢIE FILM
29 IANUARIE 2018
ora 19.00 - Seara filmului

european - Happy End (Fran-
ţa-Austria, 2017)

regia: Michael Haneke, cu:
Isabelle Huppert, Jean-Louis
Trintignant, Mathieu Kasso-
vitz Dramă, satiră, Selecţia ofi-
cială festivalul de la Cannes
2017

Sala „Patria” – Cinemateca
30 IANUARIE 2018
ora 19.00 - Film cult - LMA

John Carpenter 70 de ani
They Live (SUA, 1988)

regia: John Carpenter, cu:
Roddy Piper, Keith David
Thriller, SF, Aniversarea de 30
de ani

Sala „Patria” – Cinemateca
31 IANUARIE 2018
ora 19.00 - Short Film Fac-

tory III
Program de scurt-metraje

internaționale – Intrarea libe-
ră

Sala „Patria” – Cinemateca
MUZEE
1 - 31 IANUARIE 2018
orele 9.00 - 17.00 - Luni –

Duminică
Expoziţii permanente: „An-

ton Pann”, „Diaconul Coresi”,
„Cartea şi Cărturarii braşo-

veni”, „Cartea, factor de uni-
tate Naţională”, „Ex-libris”,
„Junii braşoveni”, „Tudor Cior-
tea” Muzeul Prima Şcoală Ro-

mânească
3 IANUARIE -18 FEBRUA-

RIE 2018
orele 9.00 - 17.00 - Marţi

- Duminică
Expoziţia de fotografie: Wil-

ly Römer: Viaţa de zi cu zi în
Berlin. Fotografii 1919 – 1933

În calitate de cronicar, Rö-
mer a înregistrat aceste im-
presii pentru posteritate,astfel
încât să ne putem face astăzi
o imagine mai fidelă despre
perioada interbelica, despre
cât de multe lucruri se petre-
ceau în stradă. El a documen-
tat multe meşteşuguri, fiind
conştient că Acestea sunt des-
tinate dispariţiei.

organizatori: Centrul Cul-
tural German cu expoziţia In-
stitutului Gothe

în cooperare cu Kunstbi-
bliothek der Staatlicheen Mu-
seen zu Berlin şi cu bpk -
Bildagentur Kunst, Kultur und
Geschichte.

Muzeul de Artă Braşov 3 -
31 IANUARIE 2018

orele 9.00 - 17.00 - Marţi
- Duminică

Expoziţia permanentă:
„Memoria fibrelor textile: de
la împletitul manual la trico-
tajul mecanic”

Muzeul de Etnografie
Braşov



LIFE12 29 ianuarie - 4 februarie 2018
.com

Mileurile din macrame
ale bunicii, la modă în anii
'80 - '90, ascunse acum prin
beciuri sau debarale, au
ajuns să coste o mică avere.
Străinii sunt dispuși să plă-
tească și 1.000 de lei pentru
un mileu de dimensiuni
mai mari.

Așa se face că pe site-urile
de specialitate anunțurile de
vânzări s-au înmulțit. Acum
mileurile sunt raritate în ca-
sele românilor.

Mulți dintre noi le-am a-
runcat sau le-am pus la păs-
trare în speranţa că vor reveni
la modă. Cetățenii străini însă,
au alte gusturi și au devenit
tot mai interesați să cumpere

decorațiunile considerate de
noi demodate. 

Pe internet, un mileu mare
poate costa chiar şi 1.000 de
lei, în timp ce pentru un mileu
mic puteți primi 50 - 70 de

de lei. 
Așadar, în cazul în care mai

aveți mileuri prin casă vă
puteți rotunji veniturile dacă
le scoateţi la vânzare! 

Andrei CONSTANTIN

Mileurile au ajuns la mare preț: 1.000 de lei bucata

Dormi cu telefonul aproape de tine?
Renunță la acest obicei!

Știm deja că tehnologia
are efecte negative asupra
sănătății noastre. Cu toate
acestea, mulți dorm cu tele-
fonul mobil aproape sau
chiar lângă ei, în pat. Așadar,
iată de ce trebuie să renun-
țați la acest obicei. 

• Bacterii 
Telefoanele noastre mobile,

pe care le folosim în aproape
fiecare moment al zilei, pe care
punem mâinile deseori și pe
care le păstrăm în buzunar, pe
masă sau în alte locuri, păs-
trează mult mai multe bacterii
pe suprafața lor chiar și decât
vasul de toaletă. Din această
cauza, și persoanele care su-
feră de acnee sunt sfătuite să

își curețe periodic telefonul
mobil cu dezinfectant înainte
de a-l atinge de ten. 

• Radiații 
Telefoanele mobile emit

radiații dăunătoare pentru
corpul nostru, chiar dacă sunt
în doze foarte mici. Până la
urmă, dacă toată ziua îl folosim
și deci ne expunem la aceste
radiații, de ce am mai face-o
și în timpul nopții? Oferă-i cor-

pului tău o pauză și lasă-ți te-
lefonul departe de ține atunci
când dormi. Dacă nu poți face
asta, un truc care diminuează
din radiații este să îl setezi pe
„mod avion” în timpul nopții. 

• Lumina albastră 
La fel că laptop-ul, televizo-

rul și alte gadget-uri cu ecran
LED, și telefonul mobil emite
lumina albastră. Numeroase
studii au dovedit că lumina al-
bastră inhiba producția de
melatonină, un hormon care
induce starea de somn. De
asemenea, lumina albastră
tulbură ritmul cicardian nor-
mal al corpului. Lumina albas-
tră are aproape aceeași
lungime de undă cu lumina
zilei iar astfel organismul nos-
tru este „păcalit” să creadă
că încă este zi afară.          A.C.

Mai multe furtuni magnetice, în februarie

Specialiștii anunță că în luna
februarie va fi mai multe furtuni
magnetice. Cel puțin patru ase-
menea fenomene, de o inten-
sitate peste nivelul obișnuit,
vor fi înregistrate. Prima dintre

ele se va produce în data de 5
a perioadei de referință, zi în
care persoanele meteodepen-
dente vor acuza o înrăutățire
a stării generale, cu puternice
oscilații ale tensiunii arteriale,

probleme cu inima și cu vasele
sanguine. Sunt posibile însă și
alte simptome.  Două zile mai
târziu, pe 7 februarie, va avea
loc o altă furtună magnetică,
dar de  intensitate  medie. Pen-
tru majoritatea locuitorilor Ter-
rei va fi o zi normală, dar
vârstnicii, în special cei dia-
gnosticați cu boli cronice, tre-
buie să dea dovadă de un plus
de prudență.  Va urma, în pe
februarie, o nouă furtună des-
tul de puternică și, în data de
15, dar aceasta va fi mai liniștită.                                      

A.C.


