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A început
programul
„Prima Casă”

Pericolul de pe
Drumul Poienii 

Polițistul din
Brașov, campion
la karate

Ministerul Sănătăţii reco-
mandă populaţiei ca în zilele
cu temperaturi scăzute să evi-
te deplasările în spaţii deschi-
se şi expunerea prelungită la
frig, să respecte regulile de
igienă pentru evitarea îmbol-
năvirilor prin viroze respira-
torii şi să consume alimente
bogate în proteine, fructe şi
legume. 

Reprezentanții Ministerului
Sănătăţii avertizează faptul că
în cazul în care este necesară
deplasarea în spaţii deschise,

este recomandată folosirea
mijloacelor de protecţie adec-
vate, căciuli, mănuşi etc. „Tre-
buie  evitată  expunerea   mâinilor
şi picioarelor la temperaturi scă-
zute pentru a se feri de degerături.
De asemenea, în cazul simpto-

melor de răceală, trebuie evitată
automedicaţia şi este recoman-
dată consultarea medicului”,
menționează specialiștii în co-
municat. 

continuare în pag. 3

Ministerul Sănătăţii recomandă evitarea
deplasărilor şi expunerea prelungită la frig

„Trebuie să ai tu mai întâi
inimă ca să înţelegi inima ce-
luilalt”. Cuvintele îi aparțin ce-
lebrului romancier și dramaturg
francez Gustave Flaubert și îi de-
termină pe cititori, poate de cele
mai multe ori, să se gândească
la legătura dintre un bărbat și o
femeie. Dar dacă ne gândim că
prin venele lui Flaubert a curs și
sânge de medic, tatăl său fiind
un reputat chirurg al acelor vre-
muri, cuvintele pot fi înțelese și
altfel. Înțelese, spre exemplu,
prin prisma legăturii dintre un
medic care trebuie să vindece
inimi și pacienții săi. Respectând,
în context, raționamentul lui
Flaubert, medicul de inimi tre-
buie, mai întâi, să aibă el, cu ade-
vărat, inimă ca să le înțeleagă

pe cele ale pacienților. Să învețe
să înțeleagă cum funcționează
și ce are de făcut atunci când ini-
mile pacienților dau semne de
slăbiciune. Pacienților pe care
trebuie să-i ajute, pe care este
obligat să-i ajute, pentru că și-a
luat un angajament moral
atunci când a rostit jurământul
lui Hippocrate. Cardiologul Florin
Orțan nu uită nicio secundă nici
de jurământ și, implicit, nici de
inimile pacienților. Nu uită și știe
ce are de făcut, chiar dacă nu-i
ușor, nu e chiar deloc ușor! Astfel,
încă de acum mulți ani, Florin
Orțan a luat decizia de a vindeca
inimi. Le-a vindecat, le vindecă
și va continua, cu ajutorul lui
Dumnezeu, să le vindece. 

continuare în pag.3

Senatorul inimilor, speranța pacienților!
• Dr. Florin Orțan luptă pentru sănătatea pacienților, atât din postura de medic, cât și din cea de senator
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Anul acesta programul
Prima Casă 2018 va fi deru-
lat prin intermediul a 15
bănci finanţatoare: Ban-
cpost, Banca Comercială Ro-
mână, BRD, CEC Bank,
Credit Agricole Bank Româ-
nia, Garanti Bank, ING Bank,
Leumi Bank România, Mar-
fin Bank, OTP Bank Româ-
nia, Piraeus Bank, Raifeissen
Bank, Banca Romanească,
Banca Transilvania, Unicre-
dit Bank.

Programul „Prima Casă”
2018 a fost lansat oficial, după
ce Ministerul Finanţelor a dat
acordul pentru distribuirea
plafonului de 2 miliarde de
lei, potrivit unui anunţ al Fon-
dului Naţional de Garantare
a Creditelor pentru IMM-uri.

• S-au schimbat criteriile
Anul acesta s-au schimbat

criteriile de alocare a plafonu-

lui total pentru bănci, pe baza
unei noi proceduri de evaluare
a activităţii desfăşurate de fi-
nanţatori în anul 2017, în func-
ţie de ponderea garanţiilor
acordate de fiecare finanţator
în totalul garanţiilor acordate
în cadrul programului în anul

precedent. De-a lungul celor
zece ani de derulare, Progra-
mul Prima Casă a fost adaptat
gradual la tendinţele pieţei şi
la nevoile consumatorilor, do-
vedindu-se astfel unul dintre
cele mai de succes programe
guvernamentale.  Dintr-o  per-

spectiva socială, Programul Pri-
ma Casă a extins accesul la cre-
ditul ipotecar către segmentul
persoanelor tinere, cu vârste
până în 35 de ani, cu efect di-
rect în crearea unei premize
de stabilitate pentru tânăra ge-
neraţie.                                                B.T.

Ryanair, cea mai mare
companie aeriană low-cost
din Europa, va renunţa înce-
pând cu 25 martie la baza din
Timişoara, unde alocase o ae-
ronavă. Rutele către Milano
şi spre Bucureşti vor fi operate
în continuare, chiar şi în pro-
gramul de vară. Pe de altă
parte, celelalte rute vor fi ope-
rate până la finalul progra-
mului de iarnă, care se
încheie pe 25 martie.  După

25 martie vor mai fi operate
doar rutele din şi spre Milano
şi Bucureşti. Pasagerii afectaţi
de anularea acestor zboruri
vir fi anunţaţi prin e-mail sau
SMS şi li se vor returna banii
sau oferi rute alternative. De-
cizia Ryanair vine la mai puţin
de o lună după ce un alt ope-
rator low-cost a anunţat că
renunţă la rute din şi spre Ti-
mişoara. 

B.T.

Ryanair închide baza de la
Timişoara
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A început Programul „Prima Casă”

Industria a căzut în ianuarie
pentru a doua lună consecutiv,
după ce pe ansamblul lui 2017
a avut o performanţă greu de
egalat – plus 8,2%, cea mai
bună creştere din ultimii 15 ani.
Potrivit Barometrului Industrial
lunar publicat ieri, ianuarie a
fost a doua lună consecutiv în
care activitatea din industrie s-

a aflat „în contracţie severă”.
Potrivit autorilor barometru-

lui, IRSOP şi SNSPA, căderea se
va prelungi: „Ritmul a căzut
puternic în decembrie anul tre-
cut şi a continuat să rămână
slab în prima lună a anului cu-
rent. IRSOP/ SNSPA au prezis
prelungirea căderii pornind de
la tiparele de volatilitate re-

marcate pe parcursul a 39 de
luni. Durata contracţiei îngreu-
nează recuperarea pierderilor
şi relansarea creşterii, dar ma-
nagerii sunt optimişti şi cred
că producţia şi comenzile îşi
vor reveni în perioada urmă-
toare”.Producţia industrială a
avansat în 2017 cu 8,2%, cel
mai mare ritm anual de creştere

din ultimii cel puţin 15 ani. Însă,
în decembrie 2017, producţia
industrială a scăzut faţă de luna
precedentă cu 14,1%, fapt ce
fusese anticipat de Barometrul
Industrial. 

Economiştii cred că avansul
industriei – care face 23% din
PIB – va continua puternic şi în
acest an.                                  B.T.

Industria a scăzut în ianuarie, pentru a doua lună consecutiv

Patru județe, motoare de creştere
pentru piața imobiliară

România a înregistrat un
an 2017 foarte bun din punct
de vedere al pieţei imobiliare,
în contextul unei creşteri eco-
nomice care a depăşit per-
formanţele celorlalte ţări din
regiunea Europei Centrale şi
de Est. În acest an, creşterea
economiei va încetini până
la un nivel mai sustenabil,
spre 5%, ca urmare a redu-
cerii stimulentelor fiscale, a
înăspririi politicii monetare,
a accelerării inflaţiei şi a unui
leu mai slab, aspecte ce vor
pune presiune şi pe încre-
derea consumatorilor, nu
doar pe salariile reale, con-
sideră Silviu Pop, Head of
Research în cadrul Colliers
International Romania. „Ne

aşteptăm ca marile oraşele
regionale din România - Cluj
- Napoca, Timişoara, Iaşi,
Braşov - să contribuie cu o
pondere mai mare la PIB în
următorii ani: buna calitate
a vieţii pe care o oferă aces-
tea influenţează mişcarea
migratorie a populaţiei în de-
favoarea Capitalei, iar cos-
turile operaţionale scăzute
şi numărul mare de studenţi
din domeniul IT&C ar putea
determina marile companii
să se extindă în restul ţării”,
a declarat Silviu Pop. 

Dinamismul pieţei va con-
tinua şi pe parcursul anului
2018, fiind dublat de noi cereri
şi tendinţe mai ales în marile
oraşe regionale din ţară. A.V.
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  continuare din pag. 1
„Niciodată nu am încălcat

vreun principiu de etică pro-
fesională. Niciodată!”, spune
dr. Florin Orțan. Orțan care, în
urmă cu doi ani, a devenit și
senator. Și pentru asta, îl ju-
decă politic mulți! De ce poli-
tică? De ce senator? Pentru că
dacă poate să vindece inimi,
încearcă să vindece și sistemul.
Pentru că poate să fie și medic
și senator, fără ca pacienții să
aibă de suferit. Dimpotrivă!
Pentru ca pacienții, toți, să aibă
de câșigat. Și vor avea, de
exemplu, pentru că Brașovul
va avea un spital nou-nouț, la
standarde cu adevărat euro-
pene. Ca să fie posibil, a fost
nevoie și de prezența senato-
rului Florin Orțan la București,
din poziția de inițiator al pro-
iectului de lege cu privire la
noul spital. A trecut pe sub fur-
cile caudine ale sistemului
pentru a rezolva problema te-
renului pe care se va construi
spitalul. Și a reușit! Și vrea un
spital în care pacienții, când
vor fi tratați, să nu simtă nicio
diferență față de unitățile sa-
nitare din străinătate.  

„(…) Domnul doctor Florin
Orțan este unul dintre cei mai

experimentaţi şi mai califi-
caţi. Păcat că nu a rămas la
Tg.Mureş, păcat că nu vine
la Bucureşti. Autorităţile lo-
cale din Braşov ar trebui să
fie mândre că au un specialist
de talia domniei-sale”. Așa îl
caracteriza pe medicul Florin
Orțan, în urmă cu mai puțin
de doi ani, renumitul profesor
Radu Deac, de la Academia
de Științe Medicale. Și n-a
greșit! O demonstrează chiar
Florin Orțan cel care, în 2012,
spunea, pentru startevo.com:
„Medicina în sine ar trebui să
fie un lucru condus exclusiv
după principii de etică. Nicio-
dată nu am încălcat vreun
principiu de etică profesio-
nală. Niciodată!”. Și, într-ade-
văr, nu a încălcat niciun prin-
cipiu. Dacă ar fi făcut-o,
pacienții nu l-ar fi iertat, nu i-
ar mai fi dat credit. Îi dau însă,
în continuare, pentru că Florin
Orțan se ghidează, pentru
evoluție, pe trei principii clare
pe care, în 2012, le-a enunțat,
potrivit sursei citate, astfel:

1.„Nu există ghinion. (…)
Trebuie să găsim utilitatea
fiecărui lucru care ni se în-
tâmplă. Utilitatea pierderii
inocenței este importantă,

atât timp cât nu îți pierzi u-
manitatea.

2.Obiectivitate extremă cu
propria persoană. Cheia in-
succesului este lipsa de obiec-
tivitate cu propria persoană.
Atunci când putem da o mul-
țime de sfaturi celor din jur,
dar nu putem să ne evaluăm
noi pe noi. 

3.Să nu ne fie rușine că ne
schimbăm. Dacă m-aș rapor-
ta acum la sistemul meu de

valori morale de când aveam
16 ani mi-ar fi rușine. (…)
Până și pietrele se schimbă.
(…) Oamenilor le este rușine
că se schimbă. Tocmai schim-
barea te definește ca perso-

nalitate!”
Și pentru că are personali-

tate, Florin Orțan a decis să ia
taurul de coarne! Să coordo-
neze, să pună umărul, la pro-
priu, pentru cel mai important
proiect al Brașovului, în do-
meniul sănătății: un spital nou-
nouț! După săptămâni și luni
de muncă, de această dată și
din poziția de senator de
Brașov, Florin Orțan, inițiatorul
proiectului de lege prin care
12 hectare de teren au trecut
în proprietatea municipalității,
a obținut victoria! Astfel, noua
unitate sanitară va fi construită
în cartierul Bartolomeu, pe o
suprafață totală de aproxima-
tiv 20 de hectare. Diferența,
de 8 hectare, era în proprieta-
tea municipalității. În conti-
nuare, nicio variantă de finan-
ţare a noului spital nu este
exclusă: fondurile europene,
finanțarea de la Consiliul Ju-
deţean, finanțarea de la Pri-
mărie sau împrumuturile ga-
rantate guvernamental de la
instituţii de credit internaţio-

nale. Potrivit medicului Florin
Orțan, „Asocierea într-un sin-
gur proiect a autorităţilor lo-
cale şi a celor centrale garan-
tează articularea armonioasă
a autorizărilor şi diligenţelor

de la nivel local cu cele de la
nivel central”. Până la finalul
anului 2018, Brașovul va avea
definitivată toată documen-
tația necesară construirii Spi-
talului Clinic Regional de Ur-
genţă.

• R.M.N. de ultimă generație,
la Spitalul Clinic Județean de
Urgență

Senatorul de Braşov Florin
Orţan, cardiolog intervențio-
nist la Spitalul Clinic Județean
de Urgenţă, a anunţat, la mij-
locul săptămânii trecute, prin
intermediul unei rețele de so-
cializare, că aparatul de Rezo-
nanță Magnetică Nucleară,
vechi de 15 ani şi depăşit mo-
ral, a fost scos din sediul celei
mai mari unități sanitare din
Brașov. Asta pentru a putea fi
începute amenajările necesa-
re instalării noului aparat
R.M.N. care va fi adus, la jumă-
tatea lunii martie, la Braşov.
Postarea medicului Florin
Orțan indică o spărtură în zidul
spitalului, prin care a fost scos
magnetul R.M.N.-ului. „Astăzi
«a decedat natural» vechiul
R.M.N., fabricat în 2002, de
la Spitalul Județean. Pacien-
tul a fost «deschis» prin de-
molarea unui perete, s-a ex-

tras vechiul RMN. A venit cel
nou, prin program guverna-

mental. A fost cam... bucu-
rie”, a scris dr. Florin Orțan.

Guvernul, printr-un împru-
mut de la Banca Mondială, va
dota 34 de spitale din țară,
printre care se numără și cel
din Brașov, cu echipamente
de ultimă generație. Noul apa-
rat va ajunge la Braşov în jurul
datei de 15 martie, iar în trei
săptămâni trebuie pus în func-
ţiune. Până atunci, analizele
specifice se pot face la Spitalul
de Neurologie din Braşov, care
deține aparatura necesară, fi-
ind decontate de Casa de Asi-
gurări de Sănătate. 

BrașovTV.com

Senatorul inimilor, speranța pacienților!

Ministerul Sănătății recomandă evitarea
deplasărilor și expunerea prelungită la frig
continuare din pag. 1
Specialiştii din Ministerul Să-

nătăţii recomandă ca persoa-
nele vârstnice, în special cele
cu afecţiuni cardiace şi respi-
ratorii, să evite deplasările şi
frecventarea locurilor aglo-
merate care creează premisele

decompensării în condiţii de
temperaturi scăzute. De ase-
menea, se precizează că în
această perioadă o atenţie
specială trebuie acordată co-
piilor, care nu trebuie lăsaţi să
aştepte în interiorul autove-
hiculelor parcate sau să fie

transportaţi pe distanţe lungi
în vehicule fără posibilităţi de
climatizare.  Ministerul Sănă-
tăţii subliniază că locuinţele şi
spaţiile închise de locuit tre-
buie să fie încălzite corespun-
zător, arătând că trebuie evi-
tată utilizarea instalaţiilor
improvizate, care pot duce la
intoxicaţii cu monoxid de car-
bon. În plus, ministerul solicită
direcţiilor de sănătate publică
judeţene şi a municipiului Bu-
cureşti să monitorizeze mă-
surile care se impun la nivelul
unităţilor sanitare, astfel încât
acestea să poată primi, tria şi
interna un număr mai mare
de pacienţi pe perioada aten-
ţionărilor meteo.               B.T.

• Dr. Florin Orțan luptă pentru sănătatea pacienților, atât din postura de medic, cât și din cea de senator

Cod portocaliu de ger, valabil pentru Brașov,
București și pentru alte 26 de județe

Administraţia Naţională
de Meteorologie a emis
două avertizări cod galben
şi cod portocaliu de ger,
pentru următorul interval.

Interval de valabilitate:
26 februarie, ora 03:00 –
01 martie, ora 10:00

Fenomene vizate: tem-
peraturi foarte scăzute, atât
noaptea, cât și ziua;

Zone afectate: Moldova,
estul Transilvaniei, Oltenia,
Muntenia și Dobrogea;

În Moldova, estul Transil-
vaniei, Oltenia, Muntenia și
Dobrogea valul de frig se va
intensifica, gerul va fi per-
sistent chiar și pe parcursul
zilelor, când valorile termice

vor fi comparabile cu recor-
durile înregistrate în această
perioadă.

Temperaturile maxime
vor fi frecvent între -12 și -

8 grade, cele minime se vor
încadra în general între -22
și -12 grade, iar rafalele vân-
tului vor accentua senzația
de frig.                             B.T.



80% dintre informațiile
pe care un copille învață
la școală sunt obținute pe
cale vizuală. 100% din lec-
tură și demonstrațiile pro-
fesorilor sunt de asemenea
informații vizuale. Privind
la aceste statistici, putem
spune că acei copii care au
o vedere bună vor îndrăgi
cititul, vor fi mai atenți și
vor avea note și rezultate
mai bune. Aceștia vor avea,
de asemenea, o încredere
mai bună în sine și vor avea
o performanță mai bunăîn
sport și în alte discipline,
cum ar fi muzica și arta. 

Cu toate acestea, știați că
acestea nu implică doar o
vedere clară la distanță, și
că sunt sunt necesare și alte
abilități pentru citire, scriere

și înțelegere?
Există în primul rând

șapte abilități vizuale care
sunt necesare.

- Capacitatea de a vedea-
clar la obiectele aflate la
distanță

- Capacitatea de focaliza-
re - menținerea focalizării
atât pentru distanțe apropia-
te, cât și pentru distanțe mari

- Funcționarea ochilor ca
echipă- coordonarea ochilor
pentru a lucra împreună cu
precizie 

- Capacitatea de mișcare
a ochilor - mișcarea cu ușu-
rință a ochilor de la un punct
la altul

- Percepția vizuală - com-
pararea și înțelegerea lucru-
rilor care sunt văzute 

- Capacitatea de coordo-
nare a ochilor - folosirea ochi-
lor pentru aghida mâinile

- Imaginația - abilitatea
de amintire sau de formare
a imaginilor în minte 

Toate cele șapte abilități
vizuale pentru învățare sunt
importante pentru copiii de
vârstă școlară. O deficiență
a oricărui din aceste șapte
domenii poate afecta în
mod semnificativ învățarea. 

Așadar este greșit să pre-
supunem faptul că nu totul
este ăn regulă, daca copilul
vede bine la tablă, de exem-
plu. 

În mod surprinzător, doar
o treime dintre copiii de vâr-
stă școlară au fost la un con-
trol înainte de a începe
școala, deoarece majorita-
tea părinților cred că dacă
există probleme vizuale,
asistentul școlii sau medicul
pediatru îi vor informa.  

Atunci când anumite pro-
bleme ale vederii sunt nede-
tectate, acestea pot afecta
performanța și comporta-
mentul școlar al copilului.
Școala va deveni o expe-
riență neplăcută. O mare
parte din aceste probleme
pot fi însă evitate, dacă ochii
copilului func-ționează bine
și sunt capabili să se adap-
teze și să se concentreze cu
ușurință. Copiii de orice vâr-
stă pot experimenta și dez-
volta probleme oculare. În
unele cazuri, debutul este
lent și neobservat, iar în al-
tele debutul este brusc. Co-
piii nu sunt întotdeauna
conștienți de faptul căve-
derea lor nu este normală. 

Gândiți-vă că vederea
bună este un instrument
pentru educație, la fel ca
hârtia și creioanele. Fiecare

copil de vârstășcolară tre-
buie să aibă o vedere opti-
mă pentru o performanță
optimă. Controlul anual este

așadar, deosebit de impor-
tant!

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

Din dragoste pentru ochii brașovenilor:

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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De ce este importantă vederea pentru calitatea   
vieții copiilor?

Orice dorinţă pe care o ai
este deja împlinită în uni-
vers, ce ai de făcut este să
te comporţi ca şi cum este
realizată şi să trăieşti în
Acum. Dorinţa se transmi-
te ca o formă gând, o undă
de energie. 

Fiecare undă de energie
este un câmp purtător al

minţii. Când această energie
este eliberată, este purtată
într-un câmp şi se sfârşeşte
ca realitate. Pentru a elibera
energia materializării dorin-
ţei este necesar ca mintea
noastră raţională să accepte
că este posibil să se împli-
nească.

Asta indică credinţa. Adică
„după credinţa ta îţi este

ţie”. Credinţa este motorul
care porneşte energia spre
materializare, spre crearea
realităţii. După ce ai eliberat
energia prin credinţă un alt
pas important este să stărui
în concentrare și atenție pe
idee sau gândul dorinţei.Adi-
că zilnic să acorzi câteva mi-
nute de concentrare doinţei
repsective. Când stai pe con-
centrare fără încrâncenare -
adică ştii că se va împlini - să
dai energie şi forţă primului
gând emis. Adică îl potenţezi
pentru a se împlini. 

Următorul pas este să ac-
ţionezi. Când acţionezi eşti
conştient, responsabil atât
de călătorie cât şi de rezula-
tatul împlinit. „Dumnezeu
îţi dă dar nu-ţi pune în trais-
tă”- un proverb românesc,
care ilustrează nevoia de ac-
ţiune pentru împlinire.

Dacă  nu acţionezi înseam-

nă că trăieşti condus de frică
şi de mintea limitată, plină
de programele care spun că:
nu se poate, e greu, etc. 

În această stare eşti destul
de confuz, ceri mereu sfaturi,
nu ai încredere în tine şi de
aceea eşti uşor de manipulat
şi de deturnat de la dorinţa
ta. Ceea ce  vreau să vă spun
este că, dacă te-ai lăsat de-
turnat de la dorinţa ta toată
viaţa vei căuta să o împlineşti
sau vei fi frustrat că nu ai reu-
şit. De aici până la o boală
pe structura fizică nu mai e
decât un pas. De aceea sunt
atât de mulţi oameni bol-
navi, pentru că şi-au blocat
energia în trecutul neîmpli-
nirii.

Dacă ştii ce vrei şi acţionezi,
mai ai un pas de făcut pentru
a rămâne centrat pe dorinţă,
și anume să nu te laşi influ-
enţat de mulţi alţii care nu

pot şi îţi spun că nu se poate,
din diverse cauze. 

Mama mea avea o vorbă:
„când vrei să faci ceva să
nu spui la nimeni până nu
ai realizat”. Nu o înţelegeam
şi îi spuneam: „mamă de ce
să nu se bucure şi cei dragi
mie de realizarea mea?”
Dar îmi spunea că aşa a ob-
servat că atunci când spunea
cuiva nu mai reuşea sau fă-
cea foarte greu ce îşi propu-
nea. Mai târziu (după diverse
experienţe în care am testat
pe propria piele acest ade-
văr) am înţeles că nu toţi oa-
menii se bucură de realizările
tale ci sunt chiar indignaţi că
tu poţi şi ei nu.

După ce ai materializat o
dorinţă, vei trăi acel lucru ca
un adevăr şi astfel orice va
apărea ştii că poţi şi vei trece
peste orice încercări. Cu fie-
care materializare îţi creşte

puterea interioară şi încre-
derea în potenţele tale inte-
rioare. Astfel, apare bucuria,
iar scopul vieţii nu mai este
doar să ai un servici, o famile,
o casă, distracţii, etc. ci să îţi
depăşeşti condiţia umană li-
mitată şi să să-ţi descoperi
puterea de creaţie. 

Bucuria înseamnă să fii stă-
pânul corpului fizic şi a minţii
tale limitate. Aşa să fie!

Autor: Psiholog 
Niculina Gheorghiță

Bodi GYORGY

Niculina Gheorghiţă
Psiholog Clinician Principal, 

doctorand în Psihologia
Dezvoltării, Trainer şi Formator

www. holisterapi.ro

Acţionează şi materializează o dorinţă
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Polițiștii și militarii au po-
sibilitatea de a ieși la pensie
mai devreme decât ar tre-
bui, în funcție de vechimea
în muncă pe care o au, în
conformitate cu legislația
pensiilor militare de stat. 

Potrivit legii, la îndeplinirea
condițiilor pentru obținerea
pensiei pentru limită de vârstă,
pensiile militare anticipate și
anticipate parțiale sunt trans-
formate automat în pensii de
limită de vârstă.

Astfel, în anumite condiții,
polițiștii și militarii se pot pen-
siona mai devreme decât ar
trebui. În mod normal, aceștia
se pensionează la atingerea
vârstei-standard de pensio-
nare.

Pensia de serviciu anticipată
se acordă, cu cinci ani înainte
de împlinirea vârstei-standard
de pensionare, militarilor,
polițiștilor și funcționarilor pu-
blici cu statut special din sis-

temul administrației peniten-
ciare, dacă au o vechime efec-
tivă de minimum 25 de ani,
din care cel puțin 15 ani re-
prezintă vechime în serviciu.

• Condiţii pentru pensia
de serviciu anticipată:

• sunt trecuți în rezervă ori au
încetat raporturile de serviciu
ca urmare a reorganizării unor
unități și a reducerii unor funcții
din statele de organizare, pre-
cum și pentru alte motive sau
nevoi ale instituțiilor din dome-
niul apărării naționale, ordinii
publice și securității naționale;

• sunt trecuți în rezervă sau
direct în retragere ori au încetat
raporturile de serviciu ca urma-
re a clasării ca inapt sau apt li-
mitat pentru serviciul militar-
serviciu de către comisiile de ex-
pertiză medico-militară.

• Condiţii pentru pensia de
serviciu anticipată parţială

Au dreptul la ea militarii,
polițiștii și funcționarii din sis-
temul penitenciar care au o ve-

chime efectivă de cel puțin 20
de ani, din care minimum zece
ani reprezintă vechime în ser-
viciu.

Persoanele respective trebuie
să se afle în una dintre urmă-
toarele situații:

• sunt trecute în rezervă ori
au încetat raporturile de servi-
ciu, ca urmare a reorganizării
unor unități și a reducerii unor
funcții din statele de organizare,
precum și pentru alte motive
sau nevoi ale instituțiilor din
domeniul apărării naționale,
ordinii publice și securității
naționale;

• sunt trecute în rezervă sau
direct în retragere ori au încetat
raporturile de serviciu ca urma-
re a clasării ca inapt sau apt li-
mitat pentru serviciul militar -
serviciu de către comisiile de ex-
pertiză medico-militară.

„La împlinirea vârstei stan-
dard de pensionare, prevă-
zută de prezenta lege, pensia
de serviciu anticipată parți-

ală devine pensie de serviciu
pentru limită de vârstă, iar
cuantumul pensiei militare
se recalculează prin rapor-
tare la vechimea cumulată

calculată la data trecerii în
rezervă ori a încetării rapor-
turilor de serviciu”, scrie în
document.

În altă ordine de idei, în afară

de pensiile de serviciu, în sis-
temul pensiilor militare de stat
se mai pot obține pensia de
invaliditate și pensia de 

B.T.

.com

Vești bune pentru șoferii cu mașini mai
vechi de 12 ani! 

Programul „Științescu
Țara Făgărașului” și-a des-
emnat proiectele care vor
primi finanțare și vor fi im-
plementate în cadrul celei
de-a doua ediții. Un juriu in-
dependent, format din oa-
meni pasionați de știință și
tehnologie și dornici de
inovație a selectat 13 pro-
iecte din cele 24 de aplicații
primite de la echipe formate
din profesori, elevi și or-
ganizații neguvernamen-
tale. 

Proiectele se adresează ele-
vilor din orașele Făgăraș și Vic-
toria, precum și din comunele
Bărcut, Cobor, Felmer, Hâr-

seni, Jibert și Lisa.
Programul „Științescu Țara

Făgărașului”, ajuns în 2018 la
cea de-a doua ediție, este un
program prin care Fundația
Comunitară Țara Făgărașului
acordă finanțări în valoare de
100.000 de lei pentru proiecte
educaționale ce încurajează
pasiunea pentru științe a co-
piilor și tinerilor cu vârste între
6 și 19 ani.

Juriul a fost format din re-
prezentanți ai mediului aca-
demic, antreprenori din
domeniu, reprezentanți ai
companiilor, ai organizațiilor
neguvernamentale, jurnaliști
din presa centrală și elevi. Prin
imparțialitatea lor și experiența

acumulată în diverse domenii,
membrii Juriului au asigurat
un proces de selecție relevant
pentru beneficiarii direcți ai
proiectelor alese. 

Toate aplicațiile primite au
fost bune, de aceea alegerea
juriului a fost una extrem de
dificilă. Proiectele selectate
sunt din domeniile: energie
verde, web design, artă foto-
grafică, astronomie, ecologie,
biodiversitate, aeromodelism,
fizică, meteorologie, biologie,
chimie experimentală și apli-
cată, IT și promovează atât co-
laborarea dintre educatori și
elevi, precum și legătura dintre
diverse ramuri ale științelor
exacte, dintre mediul rural și
urban. Bugetul pentru pro-
iectele educaționale selectate
se ridică la valoarea de
100.000 de lei, iar echipele se-
lectate pentru a primi fi-
nanțare vor beneficia de
suport în comunicare, în mo-
tivarea și implicarea elevilor
și în managementul proiec-
telor.                                         B.T.

Polițiștii și militarii se pot pensiona mai devreme

Mai mulți parlamentari
propun ca actualul program
„Rabla” să fie înlocuit cu
vouchere pentru achiziți-
onarea de panouri solare,
centrale termice cu coefi-
cient de poluare redus și sur-
se alternativ/ecologice.
Potrivit inițiatorilor, nu toți
cei care vor o mașină nouă,
și dețin o rablă, pot acoperi
diferența de bani.

Propunerea legislativă pri-
vind susţinerea eliminării au-
tovehiculelor poluante, cu
vechime mai mare de 12 ani
şi acordarea de voucher valo-

ric, în sumă de 4.500 de lei,
pentru achiziţia de panouri
solare, centrale termice cu co-
eficient de poluare redus şi
surse alternativ/ecologice a
fost înregistrată la Senat pen-
tru dezbatere.

Actul normativ este argu-
mentat de faptul că progra-
mul național Rabla nu a avut

efectele scontate inițial, ci a
încurajat și a îmbogățit sam-
sarii de mașini. În plus, oamenii
nu au mai fost interesați de
acest program, ori pentru că
nu au o mașină veche atunci
când vor să își ia una nouă, ori
pentru că au obiecții față de
valoarea produsului, raportat
cu ce își pot achiziționa din
țările vestice.

Valoarea unui voucher al-
ternativ poate fi de 4.500 lei
și dacă nu se dorește achi-
ziționarea unei mașini noi, be-
neficiarii tichetului vor putea
să își cumpere panouri solare,
central termice sau surse al-
ternative/ecologice, cu coefi-
cient de poluare redus.      B.T.

13 proiecte primesc finanțare din Fondul
„Științescu Țara Făgărașului” 
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Zidurile de sprijin de pe
Drumul Poienii reprezintă
un real pericol pentru trecă-
tori. Sunt avariate, tencuiala
se desprinde la o simplă atin-
gere, iar unele dintre ziduri
nu au fost reabilitate nicio-
dată. 

Primăria a luat, deja, măsuri
pentru reabilitare, fiind alocată
suma necesară pentru exper-
tizarea tehnică a zidurilor. Cele
mai mari probleme au fost
constatate, la sfârșitul anului
trecut, la intersecția străzilor
Warte și Spătar Nicolae Miles-
cu. Aici zidul are o lungime de
peste 60 de metri și o înălțime
de șapte metri. Structura de
rezistență este serios afectată,
din cauza numeroaselor fisuri. 

Consolidarea totală a zidului
și refacerea balustradei de be-
ton sunt prioritare. „Această
potențială problemă ne-a
fost sesizată de Serviciul Vo-
luntar pentru Situații de
Urgență. În urma expertizei
tehnice se va constata cât de
gravă este situația. Dacă va
fi nevoie vom începe lucrările
de reabilitare în regim de
urgență”,a declarat purtătorul

de cuvânt al Primăriei Brașov,
Sorin Toarcea. Specialiștii Pri-
măriei vor expertiza și zidurile
de la intersecția dintre Calea
Poienii și strada Crișan, dar lu-
crări de reabilitare se vor face
și pe strada General Traian
Moșoiu. Valoarea expertizei
tehnice pentru zidurile care
vor intra în reabilitare este de
aproape 120.000 de lei. 

Marian STOICA

Pericolul de pe Drumul Poienii

Unele servicii din cadrul
Primăriei Brașov se mută
din sediul situat pe Bule-
vardul Eroilor, din Centrul
Civic. Decizia s-a luat pentru
ca Serviciul Public Comuni-
tar de Evidența Populației
să aibă mai multe spații la
dispoziție. Reamenajarea
se va face în această primă-
vară. 

Serviciul de Evidența Popu-
lației se aglomerează pe pe-
rioada verii, în special în luna
august, din cauza brașoveni-
lor care vin în concediu din
străinătate și își schimbă cărțile
de identitate. Municipalitatea
a găsit o soluți de a muta Au-
toritatea Tutelară în clădirea
din Centrul Civic, de pe strada
Mihail Kogălniceanu. În Primă-

ria Nouă, din Centrul Civic, vor
fi eliberate mai multe spații.
De aici se vor muta Agenția

de Dezvoltare Durabilă, dar și
Federația Asociațiilor de Pro-
prietari.         Marian STOICA

Primăria își mută unele servicii Președintele C.J. Brașov, întâlnire cu
Alteța Sa Regală Principele Radu

Adrian-Ioan Veștea, pre-
ședintele Consiliului Jude-
țean Brașov, a onorat invitația
Familiei Regale a României
de a participa la o întâlnire
privată, la Palatul Elisabeta,
cu Alteța Sa Regală Princi-
pele Radu. 

Întrevederea a durat apro-
ximativ 70 de minute, prilej
cu care șeful administrației
județene i-a înmânat Princi-
pelui Radu Cartea de Con-
doleanțe deschisă timp de
40 de zile în memoria Regelui
Mihai I al României, la sediul
Consiliului Județean Brașov.
Adrian-Ioan Veștea și-a ex-
primat speranța că manifes-
tări culturale ale Consiliului
Județean Brașov care vor
avea loc în 2018 – anul Cen-
tenarului României Mari, vor
putea fi puse sub Înaltul Pa-
tronaj al Casei Regale a Ro-
mâniei.

În acest context, președin-
tele CJ a făcut referire la preo-

cuparea Muzeului Județean
de Istorie Brașov de a omagia
viața Regelui Mihai I prin
expoziția de fotografie isto-
rică prezentată în Casa Sfa-
tului din 13 decembrie 2017
și de a prezenta publicului
contribuția suveranilor la în-
făptuirea României Mari, prin
expozițiile deschise în ultima
perioadă, „Regina Maria,
ambasador irezistibil al is-
toriei si artei populare româ-
nești”, expoziție outdoor
amenajată în Piața Sfatului,
și expoziția „Marea Unire.
De la victoria în Primul Răz-
boi Mondial la încoronarea
Suveranilor României Mari”,
itinerată în Casa Sfatului de
la Muzeul Național Cotroceni.
„Alteța Sa Regală Principele
Radu și-a exprimat intenția
de a participa la evenimen-
tele care vor avea loc cu pri-
lejul Zilelor Brașovului, astfel
încât atât eu, cât și domnul
primar George Scripcaru
vom adresa o invitație ofi-
cială Familiei Regale a Ro-
mâniei. De asemenea, Alteța
Sa Regală a agreat ideea ca
Festivalul de Film Istoric de
la Râșnov să se desfășoare
în acest an sub Înaltul Pa-
tronaj al Casei Regale. O altă
propunere a  Alteței Sale Re-
gale pe care o salutăm cu

bucurie este ca pe 30 noiem-
brie trenul regal să înceapă
de la Brașov călătoria spre
Alba Iulia, unde va ajunge
pe 1 Decembrie 2018. Nu în
ultimul rând, și-a manifestat
și deschiderea de a lua parte
și la alte evenimente care
vor avea loc în Țara Făgă-
rașului și în zona Rupea.
Vom transmite Familiei Re-
gale un calendar al mani-
festărilor culturale din județ,
urmând ca Majestatea Sa
Margareta, Custodele Co-
roanei, și Alteța Sa Regală
Principele Radu să decidă la
care dintre acestea doresc
să participe”, a spus preșe-
dintele CJ Brașov, la finele în-
tâlnirii. 

Adrian-Ioan Veștea a adău-
gat că Alteța Sa Regală Prin-
cipele Radu și-a exprimat
aprecierea pentru investițiile
care s-au realizat în munici-
piul și județul Brașov. „Toc-
mai de aceea ne dorim ca la
încheierea unui mare și im-
portant proiect, așa cum este
modernizarea Spitalului Cli-
nic Județean de Urgență, să
invităm membrii Familiei Re-
gale la momentul festiv al
inaugurării”,a conchis preșe-
dintele CJ Brașov, potrivit unui
comunicat de presă 

Amelia VULCU
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Comemorarea profesoru-
lui George Moroianu a avut
loc la biserica „Adormirea
Maicii Domnului” din Satu-
lung, evenimentul fiind or-
ganizat de reprezentanții
Liceului Teoretic „George
Moroianu” și de cei ai Aso-
ciației „Izvorul Săcele”. 

La mormântul profesorului
Moroianu  din cimitirul bisericii
s-a ținut o slujbă de parastas
și au fost rostite apoi alocuțiuni
care au evidențiat, în special,
în acest an al Centenarului,
rolul pe care l-a jucat profesorul
săcelean la momentul Unirii
de la 1918. Au luat cuvântul
primarul municipiului Săcele,
Virgil Popa, și profesorii Ghe-
orghe Munteanu, directorul
Liceului „George Moroianu”,

Ionuț Tănase și Liviu Dârjan. 

Născut la Săcele, în Satulung,
George Moroianu a absolvit
școala primară în satul natal.

A urmat, apoi, studii de comerţ
la Anvers, ştiinţe politice la Paris
și a susținut doctoratul în ştiinţe
economice la celebra univer-
sitate din Tubingen. La doar
22 de ani, în 1892, când era
student la Paris, Moroianu a
înființat o secție a „Ligii pentru
unitatea culturală a români-
lor”.Acțiunile sale de sprijinire
a Unirii tuturor românilor într-
un singur stat, au continuat
prin vasta sa activitate de di-
plomat. A fost consul la Londra
și ataşat comercial în Austria,
Germania, Italia, Elveţia și Rusia.
În perioada 1919-1920, Moro-
ianu devine consilier tehnic
principal al delegaţiei române
la Conferinţa de pace de la Pa-
ris. Din 1921 a fost numit pro-
fesor la Academia de Înalte
Studii Comerciale şi Industriale

de la Cluj, instituţie de învăţă-
mînt superior al cărei rector
avea să fie între anii 1929 și
1936. 

George Moroianu publică
numeroase lucrări ştiinţifice,
politice şi literare precum: „Le-
gea agrară de la 1864 şi sta-
tutul ţăranului în România”,
„Legăturile noastre cu An-
glia”, „Din ţinutul Săcelelor”,
„Luptele românilor transilvă-
neni pentru libertate şi opinia
europeană”, „Chipuri din Să-
cele” etc.În anul Centenarului,
administrația săceleană a ho-
tărât să omagieze figura ilus-
trului profesor și prin amplasarea
unui bust al acestuia pe bule-
vardul principal al orașului, în
vecinătatea Liceului Teoretic
„George Moroianu”.  

B.T.

Săcele: Colectare selectivă a deșeurilor
Colectarea selectivă repre-

zintă o parte a procesului de
reciclare  și are ca scop prote-
jarea mediului înconjurător.
Prin procesul de reciclare,
deșeurile sunt reintroduse în
circuitul economic. Dacă în țara
noastră procentul de reciclare
nu depășește 5%, în Uniunea
Euro-peană acesta depășește
35%. Din momentul intrării în
Uniunea Europeană, România
și-a asumat creșterea acestui
procent, fapt care are efecte
pozitive atât asupra mediului,
cât și asupra economiei.  Ofi-
cialii Primăriei Săcele vor ca
activitatea de salubrizare în
municipiu să se desfășoare pe
baza a noi principii, în sensul

în care toți locuitorii trebuie
să conștientizeze utilitatea co-
lectării selective și să devină
parteneri în eforturile comune
de a avea un municipiu cât
mai curat și de a contribui, ast-
fel, la protecția mediului. Con-
ducerea Primăriei Săcele a
inițiat un program de achi-
ziționare a unor sisteme de
colectare selectivă a deșeurilor,
patru asemenea sisteme fiind

deja amplasate în oraș: două
în Cartierul „Electroprecizia” și
două în Cartierul „Ștefan cel
Mare”. 

Vor mai fi achiziționate,
până la finalul primului semes-
tru aI acestui an, un număr de
alte nouă sisteme de colectare
selectivă care vor fi amplasate
în cele 3 cartiere de blocuri:
„Electroprecizia”, „Ștefan cel
Mare” și „Movilei”.                B.T.

Unul dintre artizanii Unirii de la 1918, profesorul George
Moroianu, comemorat la Săcele

Proiecte de anvergură pentru Gârcini
În următorii cinci ani, una

dintre cele mai importante
comunități rome din județul
Brașov, cea de la Gârcini, va trăi
în condiții mult mai bune. Pri-
măria își propune să dezvolte
infrastructura din această zonă
prin proiecte care au o valoare
totală de aproape 7 milioane
de euro.  Investitiile se vor face
în infrastructura rutieră, în
educație, în extinderea și mo-

dernizarea rețelelor de apă și
canalizare, dar și în construirea
unui număr de 100 de locuințe
sociale. Acest ultim proiect are
o valoare totală de 1,9 milioane
de euro. Până în 2023 va fi ex-
tinsă rețeaua de apă și canali-
zare, se va construi un centru
socio-medical, dar și unul
educațional. Vor exista și pro-
grame de inserție și formare
profesională. Construirea unei

școli în Gârcini este prioritatea
municipalității. 

Proiectul va costa peste 5,5
milioane de euro. Va fi refăcut
si iluminatul public, iar anul
acesta, cu șase milioane de lei
vor fi asfaltate șase străzi din
municipiul Săcele. În total, pen-
tru acest an au fost alocate
pentru investiții, din bugetul
local, 24 de milioane de lei.

Marian STOICA

Drumul până la cea mai im-
portantă zonă turistică din județul
Brașov, Bran - Moeciu - Fundata,
DN73, este un coșmar pentru
șoferi. Lucrările de reabilitare au
fost predate constructorului, de
către Direcția Regională de Drumuri
și Poduri Brașov, de aproape un
an. De atunci și până în prezent
au fost reabilitați doar nouă kilo-
metri de șosea, între Brașov și Cri-
stian. Proiectul prevede refacerea
unui sector de drum de peste
100 de kilometri, atât din județul
Brașov, cât și din județul Argeș.
În județul nostru vor fi moder-
nizați 38 de kilometri, pe traseul
Brașov – Râșnov – Bran – Fundata.
„Lucrările vor fi reluate din data
de 15 martie. Managementul
de trafic este în curs de aprobare,
iar constructorul și-a luat anga-
jamentul că va relua lucrările la
data prevăzută. În primă fază,
reabilitarea drumului va conti-
nua din Cristian, de unde s-a
oprit anul trecut, până la Râș-

nov. Termenul de finalizare  pen-
tru acest proiect, decembrie
2019, este condiționat și de
obținerea autorizației de con-
struire în zonele unde, încă, nu
s-au realizat exproprierile tere-
nurilor”,a explicat Adriana Nicula,
director general al Direcției Re-
gionale de Drumuri și Poduri din
Brașov. Licitația pentru reabilita-
rea Drumului Național 73 a fost
câștigată de un concern format
din patru firme. Drumul a fost
predat pentru începerea lucrărilor
încă din luna martie a anului trecut.
Constructorul susține că obținerea
avizelor a fost cea mai mare pro-
blemă în vederea punerii în prac-
tică a proiectului. „Ne-am confruntat
și cu lipsa bugetului în momentul
semnării contractului, în 2011.
De acolo au început toate întâr-
zierile, pentru că a expirat ex-
pertiza tehnică elaborată în
cazul studiului de fezabilitate.
A trebuit să fie revizuită în 2014,
când s-a obținut bugetul nece-

sar, iar toate aceste demersuri
au dus la reproiectarea lucrări-
lor”, a declarat directorul de pro-
iect, Bogdan Mitache.  Lucrările
vizează, în principal, lărgirea dru-
mului la cel puțin opt metri,
reconstrucția completă a șase
poduri și reabilitarea altor 20.
Semnalizarea necorespunzătoare
din zona unde este deschis
șantierul pune în pericol viața
șoferilor. „Cea mai gravă pro-
blemă ține de modul în care s-a
circulat și de felul în care s-au
făcut marcajele, iar toate aces-
tea au dus la aglomerarea dru-
mului. Nu mai vreau ca anul
acesta să avem parte de un
DN73 pe care să se circule cu di-
ficultate”, este de părere prefectul
Brașovului, Marian Rasaliu. Data
estimată pentru finalizare a lucră-
rilor este decembrie 2019. Valoa-
rea totală a lucrărilor este de 275
de milioane de lei. 85% din sumă
provine de la Fondul European
de Dezvoltare Regională.    M.S.

Ce se întâmplă cu taxele locale?

Veste importantă pentru toți
contribuabilii brașoveni! Cel
mai probabil, vor plăti și anul
viitor aceleași taxe și impozite

locale precum cele din 2018.
Proiectul de hotărâre care pre-
vede stabilirea cuantumului
taxelor este în dezbatere pu-

blică. Potrivit acestuia, pentru
anul 2019 valoarea taxelor şi
impozitelor locale ar urma să
fie la acelaşi nivel cu cele din
2018. Textul proiectului poate
fi consultat pe site-ul Primăriei
Braşov, iar cetăţenii pot trimite
propuneri și sugestii la Direcţia
Fiscală. Programul instituției
este: luni, marţi, joi și vineri între
orele 8.00 și 16.30, iar miercuri
în intervalul orar 8.00 - 18.30.
Sugestiile pot fi trimise și pe e-
mail dirfiscala@brasovcity.ro
sau dirfiscala@dfbv.ro Terme-
nul limită până la care cetăţenii
pot depune puncte de vedere
este 15 martie 2018. 

Marian STOICA

Ce se întâmplă cu DN73?



GARSONIERE
⚫ Vând garsonieră confort 1, zona
Tractorul lângă Lidl, structură se-
midecomandată cu balcon, situată la
etaj intermediar, curată, cu dotările
necesare gresie, faianţă, parchet, ter-
mopan, preţ 28.000 euro uşor nego-
ciabil. Telefon: 0731.833.260
APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫  Vând apartament de 2 camere se-
midecomandat Astra zona Micşu-
nica cu o suprafaţă utilă de 38 mp şi
îmbunătăţiri: centrală proprie, termo-
pan, gresie, faianţă, parchet, balcon
închis, zonă verde, loc de joacă, parc,
supermarket, şcoli, mijloace de trans-
port în comun, loc de parcare, la strada

principală dar cu vedere spre parc.
Zonă liniştită cu vecini liniştiţi şi am-
plasare spre soare şi are costuri de în-
treţinere mici. Preţul este 40.000 euro,
se acceptă şi credit. Tel:0726.687.345
⚫  Vând apartament nou cu 2 camere
Tractorul lângă Mall Coresi în bloc
nou, finisaje de excepţie, centrală ter-
mică Imergas, suprafaţă 55 mp, situat
la etajul 1, cu terasă de 10 mp, preţ
44.000 euro. Tel: 0747.771.523
⚫  Vând în Tractorul zona de case,
un apartament nou "la cheie" de două
camere 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 po-
sibilitatea de a cumpăra loc de parcare

subteran. Preţul este 59.900 euro. Re-

laţii la telefon: 0731.833.260 
⚫ Apartament la casă zona istorică
str. Lungă apropiere de Memorandu-
lui, cu 2 camere, tip studio, structură
decomandată cu o suprafaţă utilă de
35 mp. Recent renovată dispune de
centrală termică, termopane, parchet
masiv. Dispune de cotă parte din cur-
tea cu acces auto, pod care se putea
mansarda. Se vinde complet mobilat
şi utilat. Zonă excelentă pretabilă şi
ca investiţie, preţul este 48.000 euro
uşor negociabil. Tel: 0747.771.523
CASE
⚫ De vânzare casă în Săcele, Baciu
zonă deosebit de pitorească şi liniştită,
compusă din 3 camere, baie, bucătărie,
beci, acces auto, loc de parcare în faţa
casei, front la două străzi, suprafaţă de
teren generoasă (900 mp), cu toate uti-
lităţile necesare: gaz, apă, curent, cen-

trală termică. Suprafaţa utilă 125 mp
cu fundaţie beton şi piatră iar construcţia
din cărămidă. Casa şi terenul sunt în-
sorite toată ziua. Preţ 69.000 euro ne-
gociabil. Tel: 0726.687.345
⚫ Vând casă singur în curte în Braşov
Stupini Calea Feldioarei, singur în curte,
cu teren în suprafaţă de 701 mp. Casa
are 2 camere, baie, bucătărie, este din
cărămidă, dispune de geamuri termo-
pan, gresie, faianţă, parchet, are utilităţi
gaz, apă forată din fântână, curent, are
pod care se poate mansarda şi mai ne-

cesită îmbunătăţiri şi amenajări. Curtea
are acces auto iar terenul este în supra-
faţă de 701 mp. Preţ 42.000 euro. Tel:
0731.833.260
⚫ Vând casă cu 3 camere decomandate
cu o suprafaţă de 120 mp şi un teren
de 500 mp situată la 3 km de Braşov
în direcţia Izvor spre Tărlungeni. An
construcție 2013. Dispune de urmă-
toarele utilităţi: apă, curent, gaz în lucru,

staţie de epurare. Alte îmbunătăţiri:
gresie, faianţă, termopan, încălzire în
pardoseală, panouri solare, centrală pe
curent, boiler electric. Imobilul este izo-
lat şi mai dispune de o curte amenajată
şi loc de parcare. Regim de înălţime
P+M. Cartier rezidenţial. Preţ 72.000
euro negociabil. Tel: 0726.687.345
ÎNCHIRIERI APARTAMENTE
⚫  Închiriez (ofer) apartament cu 2 ca-

mere în bloc nou, tip vilă, cu curte pro-
prie de 100 mp, în Ghimbav la intrarea
dinspre Braşov, confort 1, decomandat,
complet mobilat şi utilat, amenajat

LUX, loc de parcare propriu, preţ 330
euro uşor negociabil. 
Telefon: 0731.833.260
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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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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

„METODA ACCIDENTUL” CONTINUĂ SĂ FIE O SURSĂ DE ÎMBOGĂȚIRE A INFRACTORILOR 
Polițiștii brașoveni au informat cetățenii de nenumărate
ori asupra riscurilor la care se supun dacă dau crezare anu-
mitor persoane care, prin diferite metode, încearcă să obțină
de la ei diverse sume de bani.  Ca o metodă de selectare a
victimelor, autorii apelează cu precădere numere din reţeaua
de telefonie fixă. Trebuie subliniat că în majoritatea cazurilor
infractorii nu au nicio informaţie prealabilă cu privire la
victimele lor, acestea fiind contactate absolut întâmplător.
Singurul reper pe care autorii se sprijină în acţiunea lor este
dat de zona – localitate, cartier, eventual stradă – în care se
află locuinţa victimei, întrucât, prin accesul la Internet, pot
fi accesate cărţile virtuale de telefon, unde se găsesc şi aceste
date. Infractorul declanşează discursul-legendă, care este
dramatizat şi susţinut, după caz, de două sau mai multe
personaje. La realizarea scenariului pot participa mai mulţi
infractori, fiecare dintre ei interpretând câte un rol credibil
( avocat, polițist, procuror, medic, etc ), dar poate fi interpretat
şi de către un singur autor, care îşi asumă roluri diferite, pe
care le susţine prin schimbarea vocii. Pentru a amplifica
tensiunea emoțională, convorbirea poate fi însoțită de ţipete
de durere ale presupusei victime a accidentului, sau a pre-
supusului autor care solicită disperat aducerea la îndeplinire
a sarcinilor trasate telefonic pentru a scăpa de răspundere.
Pentru sprijinirea ideii că cel care a comis accidentul riscă

rigoarea severă a legii, se prezintă victimei că presupusul
accident rutier avut loc pe trecerea de pietoni şi/ sau în con-
diţiile în care cel vinovat se afla sub influenţa alcoolului,
iar banii trebuie trimiși de urgență.  Odată ce victima este
prinsă în plasa poveştii mincinoase şi se arată dispusă să
dea o sumă de bani corespunzătoare solicitării infractorului,
acesta caută să realizeze controlul deplin al posibilităţilor
victimei de a comunica. În acest scop, infractorul cere
victimei să nu întrerupă convorbirea purtată pe telefonul
fix, să-i comunice dacă deţine unul sau mai multe telefoane
mobile, să nu ia legătura cu alte persoane.  De cele mai
multe ori, persoanei apelate i se cere să depună suma de
bani într-un cont, care îi este comunicat. Au existat cazuri
în care, în lipsa unor sume de bani disponibile din partea
victimei, infractorul solicită alte bunuri de valoare . În
ultimele cazuri înregistrate în evidența poliției, banii sunt
ridicați de o persoană, care se prezintă la domiciliul victimei.
Această persoană, complice cu cel de la telefon, care prezintă
încredere, atât prin felul cum este îmbrăcată, dar și printr-
un vocabular decent, ia banii și se face repede nevăzută.
În momentul în care victima realizează că a fost înșelată,
este prea târziu pentru a mai recupera banii și se adresează
poliției. Indiferent că infractorii dovedesc anumite abilităţi
intelectuale sau nu, factorul care înfrânge rezistenţa victimei

este, de fapt, şocul emoţional resimţit de aceasta şi complexul
de gânduri contradictorii pe care le are în legatură cum
modul în care ar trebui să acţioneze. Ceea ce face diferenţa
între succes şi eşec este acel tip de persoană care întruneşte
anumite vulnerabilităţi care o transformă în victimă fără a
exista diferenţe date de gen, status socio-economic, instruire
sau experienţă de viaţă.

Ce trebuie să știi pentru a nu cădea în plasa unor astfel de
infractori versați:

1.Nu da curs instrucţiunilor primite telefonic de la per-
soane necunoscute care pretind că reprezintă rudele „im-
plicate în accidentul rutier”. 

2.Verifică dacă situaţia de urgenţă este reală, sunându-
ți ruda până răspunde. Câteva minute în plus nu pun
pe nimeni în pericol.

3.Nu efectua niciun transfer bancar.

4.Nu înmâna bani unor persoane necunoscute care sunt
trimise la ușa ta.

5.Sună la Poliţie, pe numărul de urgenţă 112 sau la uni-
tatea de poliţie pe raza căreia locuieşti, spune despre ce
este vorba, interesează-te de existenţa unui astfel de accident
rutier şi procedura legală în situaţii de acest gen. 



⚫ Familie serioasă închiriem
apartament 2 camere pe termen
lung. Oferim maximum 250
euro. Telefon: 0747.973.638

⚫  La  ATELIERUL DE  RE-
PARAŢII  reparăm TOT ce se
bagă în priză, prestăm servicii de
diagnosticare şi reparaţii ale echi-
pamentelor de tip electrocasnic
(FRIGIDERE, MAŞINI 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 CADOURI !!
Cumperi  un produs electrocas-
nic MAȘINA de spălat, COM-
BINĂ sau LADĂ frigorifică
RETUR sau SECOND
HAND import Germania în va-
loare de 800 lei și primești CA-
DOU o CAFETIERĂ sau
CANĂ FIERBĂTOR. Ne
găsiți pe str. Aurel Vlaicu nr. 4,
Brașov (intersecția cu Griviței,
lângă Synevo) 

⚫ Vând un apartament cu 2
camere în zona Centrul Ci-
vic-Zizinului, apropiere de
strada Toamnei, situat la par-
ter, structură decomandată,
confort 1 cu bucătărie mare.
Ca îmbunătăţiri avem centra-
lă termică proprie şi geamuri
termopan, gresie, faianţă şi
parchet mai vechi. Preţul este
fix, nenegociabil 46.000 euro.
Telefon: 0731.833.260
01.04.
⚫ Vând TV color  100 de lei,
fier de călcat nou 25 lei, elec-
tromotor Dacia, cauciucuri
Dacia și Oltcit, portbagaj pen-
tru Dacie, aragaz 50 de lei,
cărucior pentru persoane cu
handicap, , piese pentru Ol-
tcit, ferodouri, rulmenți, filtru

cafea 30 lei. Tel: 0727.397.937 
⚫  Vând teren 1.000 metri
pătrați cu casă, 2 camere în
Lisnău, județul Covasna, la
30 de kilometri de Brașov.
Tereneul are deschidere la
stradă 10 metri astfaltată, cu-
rent tri/monofazic. Relații su-
plimentare puteți obține la
numărul de telefon: 
0770.282.378 
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Diverse

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 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
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Siguranța brașovenilor
este pe mâini bune! Polițiștii
din județul Brașov sunt foarte
bine pregătiți fizic, chiar cam-
pioni la sporturile de contact. 

Este și cazul subinspecto-
rului de poliție Marius Bucur.
La 27 de ani, ofițerul are pes-
te 130 de medalii și cupe în
palmares, la karate.

De aproape 19 ani practică
acest sport în timpul liber.
Este angajat al Ministerului
Afacerilor Interne din 2012.
Sporturile de contact le prac-
tică de la opt ani. „Încă de
mic eram fascinat de fimele
cu Jean Claude van Damme,
dar și de alți actori de gen.
Mi-am dorit să practic acest
sport, care mă ajută mult și
în cariera de polițist. Am fost
nevoit să aplic numeroase
tehnici de karate și în me-
seria mea. Îmi place mult
acest sport. Te disciplinea-
ză, îți dă încredere și te mo-
tivează”, a Marius Bucur. 

Peste un sfert dintre pre-
miile pe care polițistul le-a
obținut sunt de la concursuri
internaționale. 

Marius spune că sportul îl
ajută mult în activitatea de
polițist. De tânăr visa să lu-
creze în acest domeniu. „Mi-
am ales această carieră
pentru că încă din liceu vi-
sam să devin polițist. Știam
că fiecare zi de muncă e o
provocare, mi s-a părut foar-
te tentant, nu m-am gândit
nicio clipă la pericolele la
care mă expun”, a completat
subinspectorul de la Poliția
Brașov. 

Polițistul karateka este le-
gitimat la clubul C.S.M.
Făgăraș și este multiplu cam-
pion național. 

La loc de cinste stă însă,
titlul de vicecampion euro-
pean obținut în Cehia, anul
trecut, cu echipa, la proba
de kata. 

Marian STOICA

Polițistul din Brașov, campion la karate
.com

Construită în 1770, reabilitată în 2018
Una dintre cele mai vechi

instituții de învățământ din mu-
nicipiul Brașov are nevoie de
reabilitare! Este vorba despre
Colegiul Tehnic „Maria Baiu-
lescu”. Clădirea nu mai cores-
punde măsurilor de siguranță
impuse de Inspectoratul pentru
Situații de Urgență. Primele ex-
pertize arată că probleme mari
sunt, în primul rând, la mansar-
da clădirii, care este din lemn.
Pentru a nu fi închisă, este obli-
gatorie reproiectarea planului
de reabilitare întocmit în cazul
instituției de învățământ. Multe
spații sunt prea înguste, iar une-
le încăperi sunt serios afectate
din cauza sistemului deficitar
de climatizare. Peste 400 de
elevi învață în cele două corpuri
ale clădirii. Corpul „A” a fost con-
struit în anul 1770, iar din 1953

deservește unitate de învă-
țământ. Proiectul prevede am-
ple lucrări de consolidare,
extindere, reabilitare și moder-
nizare. Vor fi dotate sălile de
clasă, laboratoarele, atelierele
și sălile de sport.  În primă fază,

suma pe care o va plăti Primăria
Brașov pentru documentația
expertizei tehnice este de
aproape 135.000 de lei. Lucrările
ar putea începe în toamna aces-
tui an. 

Marian STOICA

Se caută ghizi pentru Biserica Neagră

Aveți între 15 și 17 ani, dar
nu v-ați făcut planuri pentru
vacanță? Doriți să aflați secre-
tele neștiute ale Bisericii Negre?
Aveți o șansă! Reprezentanții
celui mai cunoscut edificiu din
Brașov caută 30 de ghizi vo-
luntari. Zeci de mii de turiști vi-
zitează Biserica Neagră, mai
ales pe timpul verii, și sunt ex-
trem de curioși. De aceea este

nevoie de cât mai mulți ghizi
voluntari. „Toți cei care ajung
la Biserica Neagră au multe
întrebări. Sunt interesați la ce
se folosesc băncile din interior,
de ce avem covoare otomane
de rugăciune și la ce folosesc
cele cinci orgi ale Bisericii Ne-
gre? Astfel de întrebări ne sunt
adresate”,ne-a povestit Frank
Thomas Ziegler, șef birou la Bi-

serica Neagră. Voluntarii vor fi
pregătiți de experți  în domeniu
și vor afla totul despre istoria
edificiului. Vor lua parte la cur-
suri despre artă, religie și istorie,
programate în perioada martie
– iunie 2018. Cei care doresc
să devină ghizi voluntari trebuie
să trimită o scrisoare de intenție
pe adresa de email guide@bi-
serica-neagra.ro.                   M.S.

Ambulanță S.M.U.R.D. din Brașov, 
implicată într-un accident rutier

Un echipaj SMURD, care se
îndrepta spre Unitatea de Pri-
miri Urgențe a Spitalului Clinic
Județean , transporta o victimă
care prezenta o suspiciune de
fractură a claviculei. „Șoferul
unui autoturism a efectuat
un viraj la stânga la inter-
secția dintre DN73 și DN73A,

ambulanța circula dinspre
Bran spre Brașov cu semna-
lele acustice și luminoase ac-
tivate, iar cele două mașini
s-au ciocnit. Șoferul ambu-
lanței SMURD a încercat să
evite coliziunea, dar nu a reu-
șit. În urma impactului, cele
două autovehicule au ieșit în

afara părții carosabile”, a ex-
plicat, pentru BrașovTV, pur-
tătorul de cuvânt al I.P.J. Brașov,
agent șef adjunct Gabriela
Dinu. În urma accidentului, pa-
cientul din mașina SMURD nu
a fost rănit. La fața locului a fost
trimis un echipaj al Serviciului
Județean de Ambulanță, care
l-a preluat pe pacient și l-a
transportat la spital. 

Cei doi paramedici ai echi-
pajului SMURD au suferit trau-
matisme faciale ușoare și au
fost transportați la spital. 

Polițiștii au deschis dosar pe-
nal și continuă cercetările. 

Amelia VULCU
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Horoscop
26 feb. -  4 mar. 2018

Berbec (21.03 - 19.04)
Iubire - vă simțiți un pic confuzi din
cauza unei relații sentimentale care
vă umple de îndoieli. Cereți sfatul
prietenei de încredere!
Sănătate - dacă nu vă simțiți așa
de pozitivi și de optimiști ca de obi-
cei, nu fiți prea severi cu voi înșivă!
Nu e doar vina voastră și nici doar
o toană.
Bani -  fiți sceptici față de sfaturile
pe care alții vi le dau, căci unii dintre
ei sunt nesinceri.
Taur (20.04 - 20.05)
Iubire - aveți o relație în care ambii
parteneri sunt peste tot și nicăieri.
De ceva timp nu mai există puncte
clare comune pe care să vă centrați
amândoi.
Sănătate - nu vă simțiți bine în pie-
lea voastră, ceea ce vă provoacă o
stare de disconfort. Sunteți singurii
vinovați pentru asta.
Bani -  puteți avea unele experiențe
neplăcute și sunteți forțați să
deveniți conștienți de propriile
voastre deficiențe.
Gemeni (21.05 - 21.06)
Iubire - puteți să vă exprimați cu
ușurință dorințele cele mai pro-
funde față de partenerul vostru.
Sănătate - mânia și tensiunile afec-
tează  starea fizică și este important
să încercați să vă găsiți calmul in-
terior.
Bani -  un scenariu perfect pentru
rezolvarea problemelor financiare
restante este tot ceea ce vă doriți.
Păi, lucrați la el!
Rac (22.06- 22.07)
Iubire - sunteți in vervă și foarte
vorbăreți, așa încât veți putea să-
i spuneți partenerului exact ce vrea
să audă.
Sănătate - puneți frână eforturilor
colosale depuse până acum, dar
mergeți pas cu pas când e vorba
de modul în care vă tratați corpul.
Bani -  fiți precauți când încercați
să faceți bani!  Investirea de capital
ar putea avea consecințe  negati-
ve.
Leu (23.07- 22.08)
Iubire - emoțiile continuă să fie în-
dreptate spre o iubire a trecutului.
Sănătate - starea fizică și sănătatea
generală sunt îmbunătățite numai
atunci când rămâneți liniștiți.
Bani -  credeți că nu aveți baftă la
câștiguri, dar starea voastră e atât
de agitată, încât nu observați ca v-
ați putea baza pe fler atunci când
mizați pe ceva.
Fecioară (23.08 -22.09)
Iubire - viața cuplului nu este idilică,
dar nici nu trebuie să stați cu cineva

care nu vă răsplătește sentimen-
tele.
Sănătate - îngrijorările ar putea
plana deasupra voastră, împie-
dicându-vă să trăiți o zi liniștită.

Bani -  nu vă repeziți la orice ofertă
vi se face! Nu veți deține complet
toate informațiile.
Balanţă (23.09 - 23.10)
Iubire -  dacă vreți să intrați într-

o relație pe termen lung, e cazul
întâi să luați o decizie cu privire la
tipul de persoană cu care doriți să
fiți.
Sănătate -  nu exagerați cu exerciții
grele de antrenament, deci mergeți
ușor cu orice fel de activități fizice
planificate!
Bani -   finanțele vă permit să faceți
o mică investiție. Nu stați pe gânduri
să vă cumpărați ceea ce vă place!
Scorpion (24.10 - 22.11)
Iubire -  există o furtună în relație.
Poate fi o furtună care curăță aerul,
dar poate și să distrugă tot.
Sănătate -  pentru a nu deveni
nervoși, evitați să petreceți prea
mult timp cu părinții.
Bani -   obstacole neașteptate pot
apărea, perturbând ceea ce credeați
că ar fi cele mai bune planuri sta-
bilite deja.
Săgetător (23.11 - 21.12)
Iubire - aveți sentimentul că familia
prea se amestecă în viața voastră
privată. Au remarcat doar că relația
de cuplu scârțâie.
Sănătate -  vă luptați să vă înțelegeți
emoțiile. Ele-s atât de intense încât
vă dau o stare de rău.
Bani -  puteți avea încredere în con-
silierii bancari și în sfaturile finan-
ciare ale prietenilor.
Capricorn (22.12 - 20.01)
Iubire - trebuie să ieșiți cu prietenii,
care joacă un rol din ce în ce mai
important în viața voastră. Puteți
întâlni astfel dragostea.
Sănătate - nu subestimați modul
în care corpul dumneavoastră în-
cearcă să atragă atenția asupra
anumitor zone de stres!
Bani -   șansele dumneavoastră de
a obține un profit sunt slabe, stopați
investițiile mari!
Vărsător (21.01 -19.02)
Iubire - faceți cerințe imposibile iu-
bitei voastre și apoi deveniți furioși
inutil dacă nu le poate satisface.
Sănătate - pentru a vă recăpăta o
bună formă, nu ezitați în a lua câ-
teva ore de echitație.
Bani -  abandonarea vechilor rutine
poate aduce un succes neașteptat
și chiar imediat.
Peşti (20.02 - 20.03)
Iubire - totul este posibil, chiar și
realizarea unui vis pe care credeați
că l-ați pierdut!
Sănătate - voi vă simțiți bine, dar
în primul rând sunteți mai
preocupați de sănătatea celorlalți.
Bani -  înțelegerea dinamicii gru-
pului și abilitatea de a canaliza
energia colegilor ajută la realizarea
a ceva valoros.

ZODIAC

Sudoku
26.02 - 4.03 

Evenimente în Brașov
CONCERTE SIMFONICE ŞI

RECITALURI CAMERALE
28 FEBRUARIE 2018
ora 17.00 - Recitalul de la

ora 5 susţinut de artişti ai Ope-
rei Braşov

Muzeul „Casa Mureşenilor”
Braşov

PROIECŢIE FILM
26 FEBRUARIE 2018
ora 19.00 - Seara filmului

european – Special Oscar Pă-
tratul /The Square (Suedia,
2017)

regia: Ruben Östlund, cu:
Claes Bang, Elisabeth Moss,
Dominic West Comedie dra-
matică, Palme d’Or la festiva-
lul de la Cannes 2017
Nominalizat la premiul Oscar
2018 pentru cel mai bun film
strain Sala „Patria” – Cinema-
teca

27 FEBRUARIE 2018
ora 20.00 - Film cult / Spe-

cial Oscar Adevăratul
curaj/True Grit (SUA, 2010) re-
gia: Ethan Coen, Joel Coen

cu: Jeff Bridges, Matt Da-
mon, Hailee Steinfeld Wes-
tern, 10 nominalizări la
Premiul Oscar !

Sala „Patria” – Cinemateca    
28 FEBRUARIE 2018
ora 19.00 - Short Film Fac-

tory
Program de scurt-metraje

internaționale–Intrarea liberă
Durata: 2 x 85 min.

Sala „Patria” – Cinemateca
MUZEE
PÂNĂ PE 28 FEBRUARIE

2018
orele 9.00 - 17.00 - Luni –

Duminică
Expoziţii permanente:

„Anton Pann”, „Diaconul Co-
resi”, „Cartea şi Cărturarii bra-
şoveni”, „Cartea, factor de
unitate Naţională”, „Ex-libris”,
„Junii braşoveni”, „Tudor
Ciortea” Muzeul Prima Şcoa-
lă Românească

28 FEBRUARIE 2018
orele 9.00 - 17.00 - Marţi -

Vineri, orele 10.00 -17.00 - Luni
şi Sâmbătă

Expoziţia permanentă: „Is-
toria Familiei Mureşenilor”

Muzeul „Casa Mureşenilor”
Braşov 

28 FEBRUARIE 2018
orele 9.00 - 17.00 - Luni -

Sâmbătă orele 10.00 -17.00 -
Luni şi Sâmbătă Expoziţia per-
manentă: „Familia Baciu”

Casa Ştefan Baciu (strada
Gh. Baiulescu nr. 9)

28 FEBRUARIE 2018
orele 9.00 - 17.00 - Marţi -

Duminică
Expoziţia temporară: “Fire

și forme”semnat Claudia Mu-
şat

Muzeul de Etnografie Bra-
şov

28 FEBRUARIE 2018
orele 9.00 - 17.00 - Marţi -

Duminică
Expoziţia temporară: „O po-

veste cu marionete. Colecția

familiei Șesan”
Muzeul Civilizaţiei Urbane

a Braşovului
ALTE EVENIMENTE
26 FEBRUARIE 2018
ora 19.30 – Spectacolul:„LA

PULCE” după Georges Fey-

dean adaptare scenică şi re-
gie: Horaţiu Mălăiele, decor:
Lia Manţoc, costume: Anca
Răduţă, muzica: Vlacu Golcea,

mişcare scenică: Florin Fie-
raru, asistent regie: Zoe Bălan

cu: Ştefan Bănică şi Emilia Po-
pescu

prezentat de Teatrul de Co-
medie din Bucureşti

Teatrul „Sică Alexandrescu”
Braşov

27 FEBRUARIE 2018
ora 17.30 – Întâlnire şi dez-

batere despre cultură şi lite-
ratură montată în România

organizator: Asociaţia pen-
tru Educaţie şi Cultură Out-
door, susţinută de Consiliul
Judeţean Braşov

Mansarda Casei Baiulescu
TEATRUL SICĂ ALEXAN-

DRESCU
1 MARTIE 2018
Joi, sala Studio Stela Popes-

cu, ora 19:00
Metoda G - de Jordi Galce-

rán
Regia: Cristian Dumitru,

Scenografia: Lia Dogaru
Distribuţia: Fernando / Ga-

briel Costea, Enrique / Marius
Cisar, Carlos / Demis Muraru-
Mercedes / Mirela Borş.
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O parte importantă a pa-
trimoniului cultural al Bra-
șovului este în mare pericol.
Muzeul „Prima Școală Ro-
mânească” se află în imposi-
bilitatea de a se autofinanța.
Pentru prima dată în istorie,
niciun vizitator nu a trecut
pragul muzeului de la înce-
putul anului și până în pre-
zent. 

Probleme sunt și cu plata
personalului. Singurul muzeo-
graf de aici nu și-a mai luat sa-
lariul de șapte luni. Situația este
cu atât mai gravă cu cât mu-
zeul se finanțează exclusiv din
banii obținuți pe bilete. Numai
în luna februarie, utilitățile și
celelalte costuri de întreținere

au depășit 5.000 lei. „Constat
o atitudine nepotrivită din
parte tuturor pentru acest pa-
trimoniu cultural unic. Nu o
înțeleg. Probabil eu sunt vi-
novat, sau muzeul este vino-
vat că există. Am fost acuzați
că nu știm să ne mediatizăm
prezența și existența. Proba-
bil acesta este motiv pentru
care trecem prin această
situație neplăcută, chiar de-
licată. În primele două luni
ale acestui an nu pot spune
că am avut vizitatori”, a ex-
plicat profesorul preot Vasile
Olteanu, directorul muzeului
„Prima Școală Românească”. 

Prima Școală Românească
este cea mai veche instituție
de învățământ din țara noastră

și se află în curtea Bisericii Sfân-
tul Nicolae, din cartierul Șchei.
Cele 30 de încăperi adăpostesc
peste 6000 de cărți și mai mult
de 30.000 de documente, une-
le încă de la începutul secolului
al XI-lea. Aici au avut loc, în anul
1583, primele cursuri de limba
română. 

Diaconul Coresi și colabo-
ratorii săi au tipărit aici, la mij-
locul anilor 1500, cele dintâi
cărți de circulație în limba ro-
mână.

Peste 40 de exemplare în
total. Taxa de intrare la Muzeul
„Prima Școală Românească”
este de 5 lei pentru copii, elevi
și studenți și de 10 lei pentru
adulți.

Marian STOICA

Muzeul neatractiv 

U.E. ameninţă că interzice
motocicletele Harley-Davidson

Uniunea Europeană poate
adopta rapid măsuri de re-
torsiune vizând produse ex-
portate de Statele Unite în
cazul în care Administraţia
Donald Trump va decide
taxe vamale pentru oţel şi
aluminiu, afirmă surse citate
de agenţia DPA şi de publi-
caţia Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung (FAZ).

Administraţia Donald Tr-
ump analizează de câteva luni
posibilitatea impunerii unor
taxe vamale suplimentare la
importurile de oţel şi alumi-
niu, situaţie care deranjează
Uniunea Europeană şi nume-

roase ţări, inclusiv China. Bru-
xellesul a reiterat că Uniunea
Europeană poate reacţiona si-
metric. „Suntem pregătiţi să
acţionăm rapid şi adecvat
dacă exporturile noastre
sunt afectate de restricţiile
impuse de SUA. Am semna-
lat deja în mod clar Adminis-

traţiei SUA, la cel mai înalt
nivel, că măsurile care ar
afecta industria UE ar genera
îngrijorări profunde", a de-
clarat un purtător de cuvânt
al lui Jean-Claude Juncker,
preşedintele Comisiei Euro-
pene.

Conform unor surse citate
de agenţia de presă DPA şi de
publicaţia Frankfurter Allge-
meine Zeitung , Bruxellesul a
alcătuit deja o listă a produ-
selor americane care vor fi vi-
zate de restricţii. 

Pe listă figurează produse
de genul sucurilor de porto-
cale din California, roşii şi car-
tofi, precum şi motociclete
Harley-Davidson şi whisky
american.  
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Care este cel mai sănătos tip de pâine?

Pâinea nu lipseşte din ali-
mentaţia românilor. Astăzi
însă, produsele pe care le
găsim pe piaţă se îndepăr-
tează tot mai mult de cele
făcute în casă, cu ingredien-
te naturale. Pâinea din făi-
nă integrală este varianta
cea mai sanogenă, având
în vedere că este o sursă ex-
celentă de fibre alimentare,
carbohidraţi. 

Făina integrală se obţine

din măcinarea bobului întreg
de grâu, deci va conţine toate
părţile componente ale aces-
tuia: tărâţe, germeni şi endos-
perm, care, în mod normal,
sunt îndepărtate în procesul
de prelucrare pentru panifi-
caţie.

Avantaje: fibrele alimen-
tare sunt esenţiale în scăde-
rea colesterolemiei, iar prin
proprietăţile pe care le deţin
pot preveni bolile cardiace,
digestive, de tipul constipaţie,

diverticuloză. Pâinea integra-
lă este bogată în vitamine şi
minerale şi hipocalorică, com-
parativ cu pâinea albă, iar mi-
neralele, precum magneziul,
seleniul, cuprul şi manganul,
pot ajuta la protejarea orga-
nismului de unele tipuri de
cancer.

Pâinea albă este obţinută
din făină rafinată, adică grâul
trece printr-un proces de mă-
cinare care are ca rezultat în-
depărtarea învelişului extern
al bobului.

Avantaje: pâinea are un
aspect moale, pufos şi un
gust delicios.

Dezavantaje: Din punct
de vedere nutriţional, efec-
tele procesului de rafinare
sunt dezastruoase, deoarece
se pierd vitamine, în special
cele din complexul B, fibre,
minerale. Pâinea albă este
bogată din punct de vedere
caloric.
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