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Brașovul, pe primul
loc în topul celor
mai avantajoase
orașe din România

Aeroportul
Internațional
Brașov - Ghimbav,
în linie dreaptă!

Cursuri gratuite
de prim ajutor la
Brașov

Pe 4 martie 1977 s-a produs
cel mai mare seism din Româ-
nia, cu o magnitudine de 7,3
grade pe scara Richter. Au fost
puse la pământ sau avariate
aproximativ 35.000 de locuin-
ţe în mai puțin de un minut.
Peste 700 de întreprinderi au
fost, atunci, afectate. Cutre-
murul s-a soldat cu 1.500 de
morţi. Alte 11.000 de persoa-
ne au fost rănite. Cutremurul
a avut loc la ora 21:22, iar cele
mai mari pagube s-au produs
în Capitală. La Brașov, un om

a murit. Pagubele, în compa-
rație cu cele produse în
București, au fost mai reduse. 

În Braşov au fost afectate
1.090 de construcţii, multe din
zidărie de cărămidă, 6 clădiri
industriale (3 grav avariate),

950 locuinţe (74 grav avariate,
876 uşor avariate), 134 clădiri
social-culturale (14 grav ava-
riate, 8 avariate, 112 uşor ava-
riate). 

continuare în pag. 3

41 de ani, de la cel mai mare cutremur
din România. Ce s-a întâmplat în Brașov?

„Cine nu are bătrâni
să-și cumpere!” Vorbe,
fără îndoială, pline de
învățăminte. Vârstnicii
sunt persoane mature, cu
experienţă de viaţă, care
pot face faţă oricărei pro-
vocări. Mai mult, ei pot de-
veni foarte uşor modele
de viaţă, prin prisma ex-
perienţelor anterioare.
Sfaturile pe care le pot
oferi sunt cu siguranţă cele
mai bune. Dar ce-i de făcut
atunci când bătrânii, cu
toată experiența lor, cu
toate sfaturile lor, cu toate
sentimentele lor, nu mai
au pe nimeni? Sau dacă au
copii, nepoți, prieteni își
dau seama că acestora le

este practic imposibil să
aibă grijă de ei. Și nu pen-
tru că nu vor, pur și simplu
nu pot! Nu au cum! Vâltoa-
rea vieții nu-i lasă, deși ei
ar vrea. Devine imposibilă
conviețuirea cu bunica, cu
bunicul, cu mama, cu
tata… În sufletul fiecăruia
începe lupta, o luptă dură,
care îi obligă pe cei res-
ponsabili moral să ia deci-
zii. Decizii grele care im-
plică despărțiri, iar despăr-
țirile înseamnă întotdeau-
na suferință. Cu respon-
sabilitate însă, când există,
cu respect însă, când exis-
tă, copiii, nepoții, prietenii
trebuie să ia decizii. „Dacă
nu o duceam la acest azil,

la „Paradisul Montan”, i-
aș fi dus, acum, flori. La ci-
mitir…!” Este concluzia
Andreei Balint din Brașov,
spusă cu lacrimi în ochi,
despre mătușa ei. An-
dreea este doar una dintre
persoanele care au ales
soluția căminului de bă-
trâni din Moieciu de Jos,
anul trecut, când mătușa
ei nu mai avea nicio altă
șansă. Odată luată hotă-
rârea însă, ca în orice
situație ivită în societatea
românească, s-a pus, evi-
dent, și problema banilor.
Esențială! Asta din cauză
că azile sunt peste tot, în
tot județul Brașov, dar un
azil… ca acasă, cu bani

puțini, cu căldură, cu
oameni adevărați, unde
găsim? Andreea, și nu
doar ea, l-a găsit la Moie-
ciu de Jos. E foarte mul-
țumită și are sufletul
împăcat. E foarte mulțu-
mită și mătușa ei. Și nu
vrea să plece. Și nu va ple-
ca până când nu va hotărî
Dumnezeu! Dumnezeu
vede și, cu tot ceea ce în-
seamnă azilul de bătrâni
„Paradisul Montan”, a-
mână hotărârea! Mărturii
emoționante despre bi-
ne, despre frumos, despre
șansa din azilul unde-i…
ca acasă, aflați din 
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La „Paradisul Montan”, azilul cu condiții de 5 stele,
cu doar 2.000 de lei!
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Brașov, Oradea și Cluj-Na-
poca sunt considerate cele
mai avantajoase orașe din
țară în privința siguranței,
costului vieții, facilităților
medicale, calității aerului,
curățeniei, accesului la ma-
gazine și restaurante, servi-
ciilor de transport și în ceea
ce privește nivelul de liniște. 

Clasamentul a fost stabilit
în urma unui sondaj realizat
de platforma de anunțuri im-
obiliare Storia.ro, în colaborare
cu agenția de cercetare D&D
Research. Clasamentul celor
mai avantajoase zece oraşe
din România este completat
de Sibiu, Piteşti, Râmnicu Vâl-
cea, Miercurea Ciuc, Slobozia,
Timişoara și Târgu Mureş. Pe
de altă parte, cele mai deza-
vantajoase oraşe din ţară sunt

Alexandria, Focşani, Brăila, Că-
lăraşi, Satu Mare, Bacău, Giur-
giu, Zalău, Galaţi şi Buzău.
Ierarhizarea a fost realizată pe
baza unui chestionar la care

au răspuns aproximativ 260
de mii de români, utilizatori ai
serviciilor online ale grupului
OLX, din care face parte şi Sto-
ria.ro. Voturile plasează Tran-

silvania în topul celor mai
avantajoase regiuni din Ro-
mânia, în timp ce la polul opus
se află Dobrogea. 

Amelia VULCU

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

Brașovul, pe primul loc în topul celor
mai avantajoase orașe din România

41 de senatori şi deputaţi au
iniţiat un proiect de modificare
a Codului Fiscal, respectiv a ar-
ticolului 312„Regimuri speciale
pentru bunurile second-hand,
opere de artă, obiecte de co-
lecţie şi antichităţi”, prin care
impun restricţii de comerciali-
zare maşinilor second-hand.
„Comercializarea autovehicu-

lelor second-hand achiziţiona-
te din afara ţării şi revândute
în România se face doar de că-
tre persoanele juridice. Persoa-
nele fizice pot achiziţiona o
dată la doi ani un singur auto-
vehicul second-hand pentru
folosinţă proprie”, se arată în
proiectul de modificare a Legii
227/2015 privind Codului Fiscal.

Potrivit inspectorilor ANAF, ci-
taţi de iniţiatori, comercializa-
rea maşinilor second-hand de
către persoane fizice şi juridice
s-a făcut fără achitarea TVA şi
a impozitului aferent, o mare
parte dintre aceste operaţiuni
nefiind înregistrate în eviden-
ţele contabile ale companiilor.
În plus, susţin politicienii, în

ultimii ani, România se con-
fruntă cu o creştere explozivă
a înregistrărilor de maşini se-
cond-hand, fapt ce a dus la o
îmbătrânire a parcului auto
naţional, cu mult peste media
Uniunii Europene, şi la o po-
luare fonică şi de mediu pen-
tru cetăţenii României. 

Amelia VULCU

Noi restricții, în curând, la cumpărarea maşinilor second-hand

Ministerul Finanțelor și ANAF,
precizări cu privire la formularul 230

„Ministerul Finanțelor Pu-
blice și ANAF vin cu precizări
privind procedura depunerii
formularului 230 - Cerere pri-
vind destinația sumei repre-
zentând până la 2% din
impozitul anual pe veniturile
din salarii și din pensii, în con-
textul măsurilor de simplifi-
care și debirocratizare pe
care le are în vedere în acest
an. Pentru aplicarea unitară
la nivel național a prevede-
rilor legale prin circulara
transmisă structurilor terito-

riale ale ANAF se clarifică po-
sibilitatea depunerii formu-
larului 230 și de către enti-
tatea nonprofit/unitatea de
cult beneficiară a sumei
redirecționate. Măsura este
tranzitorie, până la genera-
lizarea depunerii tuturor for-
mularelor prin mijloace
electronice de transmitere la
distanță prin intermediul
Spațiului Privat Virtual care
reprezintă un alt obiectiv
strategic al Ministerului Fin-

anțelor Publice”, se arată într-
un comunicat al Ministerului
Finanțelor Publice. „Astfel, se
are în vedere centralizarea
de către entitatea nonpro-
fit/unitatea de cult benefi-
ciară a formularelor 230,
semnate de contribuabili și
depunerea acestora la ANAF
în baza unui borderou în
condițiile asumării de către
reprezentantul ONG/unității
de cult a răspunderii sub
sancțiunea privind falsul în
declarații și uzul de fals.

ANAF îi va notifica pe toți
contribuabilii cu privire la
opțiunea exercitată prin for-
mularul 230 primit, astfel în-
cât să cunoască faptul că se
dă curs cererii de direcționare
a cotei de 2%. Persoana fizică
poate anunța administrația
fiscală, într-un termen rezo-
nabil de 30 de zile, dacă sunt
inadvertențe cu privire la
opțiunea exercitată”,se mai
arată în comunicatul citat. 

A.V.
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Prânz. O echipă Brașov TV vrea
să se convingă, la fața locului,
ce se întâmplă în azilul de bă-
trâni „Paradisul Montan” din
Moieciu de Jos. Cu camera de
filmat pornită, fără ca nimeni
să știe, reporterul și camera-
manul intră în casa de bătrâni.
O casă de bătrâni hulită de
neștiutori, de răuvoitori. În hol,
liniște… Un bărbat scund, cu
o față caldă, ne salută. Îi răs-
pundem. Politicos, calm, ne
întreabă cu ce ne poate ajuta.
„Vrem să-i vedem pe bă-
trâni”, i-am spus. Scrutător,
din motive obiective după
cum aveam să aflăm mai târ-
ziu, ne-a cerut câteva clipe de
răgaz. „Trebuie să o anunț pe
doamna Diana, așa cum este
și normal”. L-am înțeles, am
așteptat, iar după câteva mi-
nute, senină, Diana a venit și
ne-a poftit în casa bătrânilor
ei. „Sunt ai mei, toți sunt ai
mei. De la primul și până la
ultimul! Nu vă voi închide ni-
cio ușă. Vi le voi deschide pe
toate, dacă tot ați venit, deși
nu știu cu ce intenții, ca să
vedeți, ca să vă convingeți cu
ochii voștri”. Zis și făcut! Din
holul de la intrare am ajuns,
mai întâi, într-o încăpere
uriașă. Pe un suport special, o
angajată rânduia în liniște fețe
de perne și cearșafuri pentru
paturi și plăpumi. „Acum le-
am adus. Toate sunt la dun-

gă, le vedeți?”, ne-a întrebat,
apăsat, Diana. Apoi, fără nicio
ezitare, ne-a poftit în bucătărie:
„Astăzi, așa am decis, bătrâ-
nii mei mănâncă pește. Este
un produs alimentar preten-
țios, cred că știți asta!”. Miro-
sea frumos în bucătăria azilului
de bătrâni din Moieciu de Jos.
Veséla era pregătită pentru
ciorbă și pește cu garnitură de
cartofi, iar mesele și chiuvetele
din inox erau într-adevăr cu-
rate. Bucătăreasa făcea ulti-
mele pregătiri pentru servirea
prânzului, timp suficient pen-
tru ca noi să putem sta de vor-
bă cu bătrânii. De la parterul
clădirii, unde Diana ne-a des-
chis și ușa cabinetului medical
al centrului – nimic de obiec-
tat, am urcat la primul etaj, la
cel de-al doilea și la mansardă,
unde mai sunt doar câteva pa-
turi libere. Totul este amenajat
într-o construcție în care a
funcționat o pensiune. Came-
rele au 3 sau 4 paturi, iar pei-
sajul văzut de pe fereastră e
ca din povești. Cea mai impor-
tantă însă, este căldura. Și nu
cea din calorifere, ci căldura
cu care bătrânilor, cu fețele și
mâinile însemnate de trecerea
timpului, li se alină sufletele.
Mărturiile bătrânilor nu mai
nevoie de niciun comentariu.      

„Stau în acest centru din
luna martie a anului 2017.
Cum vă simțiți? Bine! Ce în-
seamnă bine? Înseamnă lu-
mină, căldură, hrană, liniște.

Avem la dispoziție televizorul,
pe parcursul întregii zile, pen-
tru completarea cunoștin-
țelor” 

„Dragostea mea… Eu sunt
dragostea ta? Da! Te iubesc

mult, mult…!”
„Mătușa mea este găzdui-

tă de acest centru de 6 luni.
Dacă nu o duceam la acest
azil, la „Paradisul Montan”,
i-aș fi dus, acum, flori. La ci-
mitir…! Am avut și avem
mare, mare noroc cu acest
cămin de bătrâni!” Andreea
Balint – aparținător

„Mama, timp de 10 ani,
prin intermediul Casei de

Pensii, a mers la Covasna, în

stațiune. Când am luat deci-

zia să o ducem la „Paradisul
Montan, la Moieciu de Jos,
mi-a spus că îi place peisajul,
s-a pupat, credeți-mă, cu Dia-
na, managerul căminului de
bătrâni, infirmierele i-au
acordat toată atenția, au pri-
mit-o foarte bine, iar după
trei zile, și nu exagerez, s-a
integrat perfect. Eu și cei din
familie ne-am gândit, inițial,
să o lăsăm în acest cămin de
bătrâni o lună, două, să ve-
dem cum îi merge. După trei
zile însă, mama mi-a spus că
ea nu mai vrea să plece de
acolo. Și-a dat seama că
nouă ne este greu să o îngri-
jim acasă, dar nu acesta este
motivul pentru care a vrut să
rămână la Moieciu de Jos, în
niciun caz! Pur și simplu a
prins drag!” Neli Sava – apar-
ținător.

Și angajații azilului de bă-
trâni din Moieciu de Jos sunt
mulțumiți de condițiile de la
căminul de vârstnici.  

„Dacăvis-aroferiunaltloc
demuncă,mâine,ațipleca?Nu,
nu! Condițiile sunt foarte
bune, primesc salariul la

timp, un salariu bun. Tot per-
sonalul este calificat” , ne-a
declarat Elena Prahoveanu –
infirmieră

„Bătrânețea este cea de-a
doua copilărie. E greu să lu-
crezi cu bătrâni? Este și greu,
dar ai mari satisfacții când îi
vezi că zâmbesc, când vezi

că starea lor se îmbunătă-

țește” -  asistent social,  Lucian
Isaicu

• La „Paradisul Montan”,
cele mai mici tarife din
județul Brașov!

În luarea deciziei cu privire
la internarea unui bătrân într-
un azil, tariful perceput este
esențial. Pensiile sunt mici și,
de cele mai multe ori, banii nu
sunt suficienți pentru achita-
rea serviciilor din căminele de

bătrâni. Tarifele în cazul
majorității centrelor pentru
vârstnici din județul Brașov
pot ajunge, în funcție de diag-
nosticele medicale, și chiar
depăși 3000 de lei. „Nu vreau
să mă îmbogățesc! Repet, nu
vreau să mă îmbogățesc! Știu
că mă vede Dumnezeu când
spun asta, credeți-mă! Am
trecut și eu în viață prin mul-

te, nu toate frumoase, unele
chiar dureroase, și am, în
concluzie, un singur scop: să
îi ajut pe acești bătrâni, pe
bătrânii mei, ei sunt bătrânii
mei! Și dacă mă poate con-
trazice cineva, să vină să-mi
spună! Nu a venit nimeni
până acum… Și nu este ușor,
să știți! Nu ne este ușor cu ta-
rifele pe care le percepem, în-
tre 2.000 și 2.400 de lei, să fa-
cem totul ca la carte pentru
bătrâni, și chiar este totul ca
la carte, doar ați văzut, să
plătim salarii astfel încât să
nu ne reproșeze nimeni ni-
mic. Poate oricine să vină și
să vadă, oricând, ce ați văzut
și dumneavoastră. Vă măr-
turisesc: sunt mulțumită și

mândră de ceea ce fac, iar
bătrânii și aparținătorii sunt
singurii care pot da califica-
tive. Niciun bătrân și niciun
aparținător nu a luat decizia
de a părăsi „Paradisul Mon-
tan!”, a explicat, pentru
Brașov TV, managerul azilului
de bătrâni din Moieciu de Jos,
Diana Croitoru.

BrașovTV.com

La „Paradisul Montan”, azilul cu condiții de 5 stele,
cu doar 2.000 de lei!

41 de ani, de la cel mai mare cutremur
din România. Ce s-a întâmplat în Brașov?

continuare din pag 01
Universitatea Braşov a avut

construcţii grav avariate, în spe-
cial corpul T cu o vechime peste
80 de ani în 1977. S-au înregistrat
avarii uşoare la întreprinderile
Carpatex, Aurora, Reconstrucţia
Feldioara şi Fabrica de Zahăr Bod.
La Întreprinderea de Postav din
Prejmer s-a întrerupt parţial ac-
tivitatea din cauza unor fisuri la
turnul de răcire. După 14 ore, pro-
blema s-a remediat. Castelul

Bran, Preventoriul de Adulţi de
la Timiş şi Casa Municipală de
Cultură au funcţionat parţial. S-
a acordat asistenţă medicală unui
număr de 58 de persoane. În Bra-
şov, cele mai multe probleme au
apărut pe strada Castelului. Spe-
cialiştii apreciază că Braşovul nu
face parte din categoria zonelor
unde cutremurele ar putea cauza
mari pagube.  În seara zilei de 4
martie 1977, Nicolae și Elena
Ceaușescu participau la un ban-

chet oficial oferit de președintele
Nigeriei în cinstea oaspeților.
După toastul șefului statului ni-
gerian, un secretar român a intrat
în sală și l-a informat pe
Ceaușescu de situația din țară.
Răspunzând calm la cuvântarea
gazdei, președintele român l-a
anunțat în particular pe șeful sta-
tului nigerian de dezastrul sur-
venit în România. Banchetului i
s-a pus capăt câteva minute mai
târziu, potrivit reporterntv.ro. B.T.



Numele meu este Manue-
la Moldovan și fac parte din
familia Best Optic încă din
prima zi. Au trecut 10 ani
de atunci și parcă a fost
ieri... Am ajuns sa lucrez aici
printr-o  conjunctură feri-
cită, pregătirea mea inițială
nu a avut legătură cu opti-
ca. Bineînțeles, nu a fost
ușor, a trebuit să învăț, să
acumulez cunostințe, ca să
ajung să îndrăgesc ceeace
fac acum.

Best Optic înseamnă pentru
mine oamenii alături de care
am trăit și trăiesc momente
frumoase, de la care am avut,
și încă am multe de învățat,
de împărtășit, persoane de-
osebite, prieteni,o  a doua fa-
milie.

Da,am început, încet, cu

pași mici, dar siguri, ca și con-
sultant de vânzări, împăr-
țindu-mă între familie și
muncă. A fost, și este, un noroc
și o binecuvântare, faptul ca
am îmbrățișat aceasta mese-
rie, si am făcut-o cu tot dragul,
curiozitate și dedicare. Și,
drept să spun, nu cred în în-
tâmplări. Acesta este drumul
ce trebuia să îl urmez. Au fost
încercări,provocări, reușite, și
chiar greșeli, din care am
învățat, nu degeaba și vorba
populară „din greșeli înveți”.
Mare adevăr.

Best Optic este acel loc în
care fac ceea ce îmi place șicu
multă pasiune.Și când ai no-
roc să găsești acel lucru, acea
îndatorire pe care o faci din
tot sufletul, nu îi mai dai dru-
mul, nu renunți.

Acum sunt optometrist.Am
ales aceasta din dorința de
cunoaștere. Fac cu mult drag
această meserie și nu aș
renunța nicicând.În plus îmi
oferă bucurie,satisfactie,
siguranță, liniște sufletească.
În Best Optic nu simt plafo-
nare, mă dezvolt continuu,
învăț, avansez,țintesc spre
performanță.Mereu e ceva
nou și incitant.

Am ales Best Optic pentru

statornicia și siguranța re-
simțite, pentru toate soluțiile
corecte și necesare oferite cu
profesionalism pacienților,
pentru transparența și corec-
titudinea cu care i-am obișnuit
pe toți cei care ne trec pragul.
Și nu în ultimul rând, pentru
verticalitatea de care dăm
dovadă.

Respectul cu care este tratat
fiecare client de la primul pas
pe care îl face în optica, căl-
dura cu care este întâmpinat,
zâmbetul nelipsit, sunt alte
lucruri pentru care mă mân-
dresc că aparțin acestei fa-
milii, dar și pentru valoarea
adusă opticii brașovene și nu
numai, pentru lucrurile unice
făcute aici.

Best Optic pentru toate pro-
vocările,pentru că niciodată
nu e monoton, pentru fericirea
si mulțumirea din ochii pa-
cientilor,pentru lacrimile lor
de bucurie. Nu cred că cineva
se naște învățat, ci învățam
singuri, prin noi sau primind
învățături ,sfaturi,de la cei ce
știu mai mult și vor să împăr-
tășească. Și,am fost norocoasă
că am avut, și am, „învățăto-
ri", iar la rândul meu, acum,
împărtășesc cu drag din expe-
riența mea,ofer ajutorul meu.

Sunt fiică,soră,soție, și acum
mămică a două comori.Încerc
să mă împart egal între muncă
și familie,și de cele mai multe
ori,reușesc, și asta mă bu-
cură.Sunt mulțumită, fericită,

liniștită,și aceasta are o im-
portanță mare.Dacă eu sunt
așa, si familia mea,cei dragi
mie,cei din jurul meu,sunt așa.

Best Optic înseamnă fami-
lie,traditie,zâmbete, bucurie,

împlinire sufletească si profe-
sională,provocare,soluții pen-
tru vedere,toate la un loc.

Ai încredere. Vezi cu ochii
tăi…10 ani de Best Optic

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

Best Optic...

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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Povestea femeilor împlinite în carieră
și familie

Creierul este cel mai fabu-
los și cel mai complicat in-
strument pe care-l avem la
purtător. El este centrul de
comandă și control care ne
conduce viața.

Creierul nostru este implicat
în tot ceea ce facem, inclusiv
în ceea ce simțim, cum ne
comportăm și cum ne înțe-
legem cu cei din jur. Creierul
este organul care ne conferă
personalitatea, caracterul,
inteligența și fiecare decizie
pe care o luăm. Calitatea de-
ciziilor și alegerilor pe care le
luăm sunt cele care ne duc
spre o viață lungă sau spre
distrugere.

Pentru ca omul să poată fi
activ,  longeviv, bogat, înțelept,
eficient, fericit și conștient în
tot ceea ce face are nevoie să-
și mențină sănătatea creierului
la cote cât mai înalte.

Din studiile Dr. Amen se pare
că una din cauzele care dete-
rioarează creierul este greuta-
tea corporală peste cea optimă
(adică un indice al grăsimii
mare în corp), deci grăsimea
sau celulele adipoase în exces.
Se pare că pe măsură ce omul
crește în greutate, dimensiu-
nea creierului se reduce.

S-a descoperit că celulele
adipoase produc substanțe
chimice cu efect inflamator și
stochează toxinele în corp.
Cea mai toxică grăsime este
cea care se depozitează pe
abdomen (burtă) atât la femei
cât și la bărbați. Pentru a vă
verifica indicele de masă cor-
porală o metodă foarte simplă
și la îndemâna tuturor este să
vă măsurați cu un centimetru
talia. Dacă vă știți înălțimea și
ați măsurat talia, optim este
să aveți centimetri în talie mai
puțin de jumătate din înăl-

țimea  dumneavoastră. 
Dacă este mai mult e, semn

că aveți treabă, adică să dați
grăsimea jos de pe abdomen,
pentru că altfel ea este una
din cauzele pentru care sun-
teți nefericiți, depresivi, apatici,
înceți la minte.

O altă cauză este glicemia
crescută. Aceasta  este o cauză
în primul rând emoțională,
adică care pleacă tot din creier
din sistemul limbic sau centrul
emoțiilor. Pentru a vă deter-
mina să rezolvați nevoile de
afectivitate pe care le căutați
în dulce, liniștiți sistemul limbic
prin două metode foarte sim-
ple:

1.alergatul sau mersul cu
bicicleta 30 minute, pe zi;

2.consumul de sunătoare
sub formă de ceai (3 căni pe
zi) sub formă de tablete 2
pe zi.

De ce aceste activități fi-

zice liniștesc sistemul lim-
bic? 

Deoarece atunci când alergi
sau mergi pe bicicletă este
nevoie să fii în prezentul
conștient pentru că altfel te-
ai împiedica, ai cădea, etc. De
fiecare dată când ești în pre-
zent, tu ești în mijlocul creie-
rului, ai o stare de conștiință
superioară stării de supra-
viețuire și nu mai dai energie
traumelor și suferințelor trăite
în trecut și implementate în
subconștient.

O altă cauză este tabloul li-
pidic mare adică, un colesterol
peste 250 și trigliceridele peste
200. Aceste valori ne indică o
frică de supraviețuire și de vii-
tor. 

Acea frică poate fi imple-
mentată încă din mica copi-
lărie dacă viața a fost mai grea,
stresantă familial și cu multe
responsabilități. Astfel, dato-

rită acestor dificultăți din co-
pilărie, la nivel cerebral se
creează o rețea neuronală de
acumulare a grăsimii –  de
care să ai nevoie pentru a
supraviețui în eventualitatea
unei situații de urgență.

Pentru a scăpa de aceste
frici interne vă recomand ca
o zi pe săptămână, mai exact
36 de ore, să consumați doar
apă. Făcând această practică
un timp de 6 luni, veți desface
acele conexiuni neurale care
au dus la nevoia de acumu-
lare, deoarece vezi că nu
pățești nimic grav dacă nu
mănânci, ci bei doar apă.

Dr. Amen spune că proble-
mele de sănătate fizică sunt
o „urgență cerebrală.”

Conform unor cercetări re-
cente, doar 30% din longevi-
tatea este condiționată de
genetică, restul de 70% de-
pinde de noi. Obiceiurile de

viață ne determină vârsta și
sănătatea creierului. 

Ca să creăm o minte genială
și măreață cu care să accep-
tăm și să ne creăm o viață mi-
nunată este necesar să avem
instrumentul pregătit.

Instrumentul cu care creăm
mintea este creierul. Aveți
mare grijă de el!

Cu drag din cunoaștere și
iubire pentru cunoaștere și iu-
bire.

Autor: Psiholog 
Niculina Gheorghiță

Manuela Moldovan

Niculina Gheorghiţă
Psiholog Clinician Principal, 

doctorand în Psihologia
Dezvoltării, Trainer şi Formator

www. holisterapi.ro

Despre sănătatea creierului
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Echipamente de ultimă
generație, autospeciale
complet echipate la cele mai
ridicate standarde, dispo-
zitive care intervin la zeci
de metri înălțime, în situații
de calamități naturale. Cea
mai nouă și performantă
tehnică din dotarea Inspec-
toratului pentru Situații de
Urgență le-a fost prezenta-
tă, în Piața Sfatului, tuturor
brașovenilor. 

Evenimentul a fost organizat
cu prilejul Zilei Protecției Civile
din România. Brașovenii au
avut posibilitatea să vadă au-
tospecialele Inspectoratului
pentru Situații de Urgență, pre-
gătite în orice moment pentru
intervenții. Autoscara, de
exemplu, poate ajunge până
la 42 de metri. „Calele acestei
autospeciale sunt reglabile.
Are și varianta automată, dar
o putem acționa și manual în
cazul în care spațiul nu ne per-

mite să extindem brațele de
sprijin. Are un anemometru
(n.r. aparat care măsoară vi-
teza fluxului de aer), ceea ce
ne permite să lucrăm cu o vi-
teză maximă de 12 metri pe
secundă, la un unghi maxim
de 74 de grade, la care se poa-
te ridica scara față de sol. Pu-
tem să ne înălțăm, cu succes,
la nivelul etajului al XII-lea”,
a precizat Claudiu Dragomi-
rescu, membru în echipa de
căutare-salvare a Inspectora-
tului pentru Situații de Urgență
Brașov. 

Un alt echipament perfor-
mant care le-a fost prezentat
brașovenilor este containerul
multirisc. Cu ajutorul acestuia
pot fi găsite persoanele aflate,
în cazul unor cutremure, sub
dărâmături. Este cel mai com-
plet și eficient dispozitiv de
intervenție al Inspectoratului
pentru Situații de Urgență din
Brașov. „Printre altele, în acest
container avem o cameră vi-

deo pe care o folosim atunci
când căutăm persoane în lo-
curi greu accesibile, foarte în-
guste. Este o cameră per-
formantă, cu microfon bidi-
recțional. Practic, asigură co-

municarea cu victima. Avem,
de asemenea, și echipamente
pentru mutarea obiectelor
foarte grele, de până la trei
tone și jumătate. Mai avem
și demolatoare și reflectoare.

Se poate interveni, în acelașii
timp, pentru descarcerare și
pentru stingerea incendiilor”,
a completat Claudiu Drago-
mirescu. Ziua Protecției Civile
a fost marcată de Inspectoratul

pentru Situații de Urgență din
Brașov prin activități în toate
subunitățile, prin festivități de
avansare în grad, dar și prin
acțiuni preventive.

Marian STOICA

.com

Curs de tehnician proiectant urbanism
și amenajarea teritoriului, la C.C.I. Brașov

Un nou proiect legislativ
vine cu prevederi interesante
pentru şoferi. Conducătorii
auto care nu acumulează ni-
ciun punct de penalizare în
decursul unui an calendaris-
tic vor primi puncte bonus,
astfel încât acestora nu le va
mai fi suspendat dreptul de
conducere dacă acumulează
15 puncte de penalizare în
anul următor, prevede un pro-
iect legislativ, scrie profit.ro. 

În prezent, în cazul cumulu-

lui a 15 puncte de penalizare,
dreptul de a conduce o mașină
este suspendat pentru 30 de
zile. Inițiatorii actului normativ
arată că s-au inspirat din
legislația altor state din Uni-
unea Europeană, unde con-
ducătorilor auto care nu
acumulează niciun punct de
penalizare le sunt acordate
puncte bonus. Prin urmare,
autorii proiectului propun
amendarea Codului Rutier ast-
fel încât „persoanele fizice și
juridice care în decursul unui

an calendaristic nu au fost
sancționate și nu primit punct
de penalizare, vor primi ca
bonus, pentru anul următor,
2 puncte, față de pragul de
15 puncte pentru care se sus-
pendă exercitarea dreptului
de a conduce”.

Astfel, în cazul acestor șoferi,
care nu au fost sancționați în
ultimul an calendaristic, drep-
tul de a conduce nu va fi sus-
pendat, respectiv permisul nu
va fi reținut, decât la cumularea

a 17 puncte de penalizare. Au-
torii proiectului de lege sunt
de părere că o astfel de pre-
vedere va încuraja șoferii să
conducă mai atent.   

Amelia VULCU

Tehnica I.S.U., prezentată tuturor brașovenilor

Camera de Comerț și Indus-
trie Brașov, furnizor autorizat
al programelor de formare
profesională, organizează
cursul de specializare pentru
tehnician proiectant urba-
nism și amenajarea terito-
riului. 

Vor fi organizate săptămâ-
nal câte două ședințe, în zilele
de joi și vineri. 

Absolvenții vor putea ocupa
un post în administrația pu-
blică locală sau în structurile

firmelor cu atribuții în urba-
nism, amenajarea teritoriului
și lucrări de construcții. Cursul

se adresează persoanelor cu
studii medii, iar durata pre-
gătirii este de 90 de ore. 

Absolvenții pot semna avi-
zele necesare unor lucrări de
construcții și urbanism. 

După promovarea unui
examen de absolvire, cursan-
tul primește un certificat emis
de Ministerul Muncii și Jus-
tiției Sociale și de cel al Edu-
cației Naționale, însoţit de un
supliment în care sunt men-
ţionate competenţele dobân-
dite. 

Marian STOICA

Cum ar putea șoferii să scape de
suspendarea dreptului de a conduce?
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Bani aprobați, săptămâna
trecută, în ședință extraor-
dinară de plen a Consiliului
Județean, 4 angajați ai in-
stituției care vor lucra ex-
clusiv pe problemele legate
de aeroport și „Șantier în
lucru”, din luna aprilie! Așa
arată tabloul momentului
în ceea ce privește cel mai
important proiect al jude-
țului, Aeroportul Interna-
țional Brașov - Ghimbav. 

Pentru acest obiectiv, dar
și pentru alte proiecte impor-
tante, consilierii județeni au
aprobat, în ședință extraor-
dinară de plen, contractarea
unui credit de 200 de milioa-
ne de lei. „Pentru că noi
avem obiective pe care tre-

buie să le ducem la îndepli-
nire, ne dorim ca aeroportul
și celelalte proiecte pentru
care s-a muncit foarte mult,
și pe care le-am declarat eli-
gibile, să reușim să le imple-
mentăm. Asta deși la nivel
guvernamental cineva gân-
dește pompieristic, nu-ți mai
alocă același buget și nu te
mai poți baza pe aceleași re-
surse”, a explicat, pentru Bra-

șov TV, președintele Consi-
liului Județean Brașov, Adrian
- Ioan Veștea. 

Deși proiectul Aeroportului
Internațional Brașov - Ghim-
bav nu este privit ca o priori-
tate națională, conducerea
Consiliului Județean afirmă
că va fi desemnată, la finele
lunii martie, din 6 firme, so-
cietatea câștigătoare pentru
realizarea primei etape a ae-
roportului, iar în luna aprilie
se va deschide șantierul.

Până atunci, în cadrul unui
departament special consti-
tuit la nivelul Consiliului
Județean, 4 angajați cu ex-
periență vor lucra exclusiv
pentru acest proiect. 

Amelia VULCU

Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav, în linie dreaptă!

Cei doi copii frecventează
cursurile Grădiniței numărul
3 din Săcele, dar sunt în grupe
diferite. Unul dintre micuți a
fost internat la Spitalul de Boli
Infecțioase din Brașov, iar co-
legul lui, care este diagnosti-
cat și cu sindrom Down,
urmează tratamentul indicat
de medici acasă, sub supra-
vegherea părinților. „Copilul
din Săcele, adus la spital, a
primit tratamentul adecvat
timp de șapte zile, iar la fi-
nalul săptămânii trecute a
fost externat. Testele de la-
borator au confirmat diag-
nosticul de scarlatină. Copi-
lul de șase ani nu a avut nicio
complicație și s-a comportat
normal în cursul spitalizării,

fără să i se înrăutățească sta-
rea de sănătate”, a mențio-
nat managerul Spitalului de
Boli Infecțioase din Brașov,
me-dicul Ramona Ionescu.  La
grădinița din Săcele au fost
luate măsuri speciale. „Asis-
tenta de la grădiniță a iden-
tificat cazurile, iar întreaga
unitate de învățământ a fost
dezinfectată. Au fost cură-
țate băncile, sălile de clasă,
jucăriile, absolut totul. Au
fost respectate toate proce-
durile care se impun într-o
astfel de situație. În conti-
nuare sunt monitorizați și
ceilalți copii”, a explicat, pen-
tru Brașov TV, inspectorul
școlar general al I.Ș.J. Brașov,
Ion Negrilă. Purtătorul de cu-

vânt al Direcției de Sănătate
Publică din Brașov, medicul
Claudia Bularca, a completat:
„Atât timp cât nu avem cel
puțin trei cazuri, nu putem
vorbi despre un focar de
scarlatină. Copiii respectivi
nu au fost în aceeași clasă,
stau doar patru ore, și nu au
program prelungit. Dacă era
grădiniță cu program de 8
ore, să mănânce împreună,
să doarmă unii lângă ceilalți,
atunci exista pericolul de
transmitere a bolii”. 

Scarlatina este o boală
infecțioasă, contagioasă, spe-
cifică, de regulă, copiilor cu
vârste de până la 15 ani. 

Marian STOICA

Doi copii de la o grădiniță din Săcele,
diagnosticați cu scarlatină

Cursurile Colegiului de Științe ale Naturii
„Emil Racoviță”, suspendate pentru o zi

Elevii de la această unitate
de învățământ au stat, vi-
nerea trecută, acasă. Decizia
a fost luată după ce în labo-
ratorul de chimie s-a simțit
miros de gaz metan. 

Contorul de alimentare a
fost sigilat de specialiștii Dis-
trigaz și, practic, sistemul de
încălzire a devenit nefunc-
țional.  Acesta a și fost motivul
pentru care cei 800 de copii

nu au mers la școală. „Domnul
laborant a sesizat mirosul de
gaz, în timpul orei de chimie.
Au fost anunțați cei de la Dis-
trigaz, au venit imediat și au
semnalat scăpări minore de
gaz, dar nu s-a pus în niciun
moment problema unui pe-
ricol de explozie”, a explicat
directoarea colegiului, Geor-
geta Sima. „În școală există
senzori de gaz care averti-
zează atunci când este vorba

despre pericol iminent. Nu s-
au activat însă, în urma pier-
derilor de gaz metan. Școala
are toate avizele în regulă,
cu privire la furnizarea și
distribuția gazului metan”,
a explicat Ion Negrilă, inspec-
torul școlar general al I.Ș.J.
Brașov. 

Orele pierdute vor fi recu-
perate sâmbătă, 24 martie. 

Marian STOICA

Surprizele polițiștilor brașoveni
Zeci de femei au fost oprite

de polițiștii brașoveni, de 1
martie, în trafic. Oamenii legii
au organizat un filtru special
în municipiu, iar șoferițele au
primit flori și mărțișoare.
„Continuăm o tradiție înce-
pută în urmă cu zece ani,
alături de o societate de asi-
gurări. În ciuda frigului, am
vrut să ne alăturăm și noi
tuturor celor care sărbăto-
resc femeile și venirea pri-
măverii. Le dorim o primă-
vară în siguranță!”, a decla-
rat agentul șef adjunct Ga-
briela Dinu, de la Inspecto-
ratul Județean de Poliție din
Brașov.  

Unele dintre șoferițe s-au
speriat inițial, însă au fost re-

pede liniștite de oamenii le-
gii. „Sincer, mi-a fost teamă
că am încălcat vreo regulă.
Nu știam de ce sunt oprită.
M-a impresionat în mod
plăcut gestul polițiștilor.
Foarte frumos din partea
lor. Nu mă așteptam. Este

pentru prima dată când pri-
mesc un mărțișor de la un
polițist”, ne-a spus o șoferiță
din Brașov. Razia specială a
polițiștilor a avut loc pe Calea
București, în zona comercia-
lă. 

Marian STOICA
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Cu toate că este a doua lo-
calitate a județului ca număr
de locuitori, după munici-
piul Brașov, cu o populație
de peste 36.000 de persoa-
ne, în municipiul Săcele nu
există nicio creșă. În pre-
zent, numărul copiilor
înscriși în unitățile școlare
din Săcele depășește 5.000,
la care se adaugă și elevii
care se pregătesc în Brașov. 

Cu toate acestea, ultima

creșă a funcționat la Săcele
în anii ‘90, imediat după
Revoluție. Deși nevoia unei
astfel de instituții a fost evi-
dentă, subiectul nu a prezen-
tat interes pentru admi-
nistrațiile care s-au succedat,
în ultimii 25 de ani, la condu-
cerea orașului Săcele. Acestă
situație însă, este pe punctul
de a se schimba. Astfel, în cu-
rând, Săcele va avea nu una,
ci două creșe. Acestea vor
funcționa în cele două car-

tiere cu blocuri din oraș:
„Ștefan cel Mare” și „Elec-
troprecizia”. În urmă cu cinci
ani, la Săcele a început pro-
iectul intitulat „Centrul de zi
pentru copii”, realizat din
fonduri europene, și dedicat
micuților aflați în situații de
risc social. Proiectul se va de-
finitiva în luna august a aces-
tui an. Clădirea în care func-
ționează centrul în prezent,
amplasată în vecinătatea Sălii
de Sport din cartierul „Ștefan
cel Mare”, va fi transformată
în creșă. În același timp însă,
construcția are spațiu sufi-
cient și pentru funcționarea,
în continuare, a centrului de-
dicat copiilor aflați în situații
de risc. Clădirea, compusă din
parter și un etaj, are o su-
prafață utilă de 1040 de metri
pătrați. Beneficiarii au la
dispoziție și un teren de sport
în aer liber. În vecinătate func-

ționează și o cantină socială,
Sala de Sport a municipiului
și Centrul Multicultural și
Educațional. „Documen-
tația tehnică pentru trans-
formarea clădirii în creșă va
fi realizată anul acesta, iar
finalizarea lucrărilor este

preconizată pentru sfârșitul
anului 2019”, a explicat, pen-
tru BrașovTV.com, primarul
municipiului Săcele, Virgil
Popa. 

Cea de-a doua creșă va fi
construită în cartierul „Elec-
troprecizia”. Pentru realiza-

rea studiului de fezabilitate
necesar, administrația a pre-
văzut în bugetul anului 2018
suma de 100.000 de lei. 

Finalizarea lucrărilor în ca-
zul viitoarei creșe este pre-
conizată pentru finalul anului
2020. B.T.

Cupa Babarunca, prima competiție la
orientare pe schiuri desfășurată la Săcele 

Municipiul Săcele este din ce
în ce mai activ în domeniul spor-
turilor montane. 

Anul trecut, în toamnă, în
oraș a fost organizat un festival
de sporturi montane care s-a
bucurat de un real succes. În
ultimii trei ani, în munții Ciucaș
s-a desfășurat o etapă de MTB,
Cupa „Ciucaș Enduro”, com-
petiție din calendarul Federației
Române de Ciclism. 

De doi ani, Săcele este sin-
gurul oraș din județul Brașov
în care se marchează, pe 24 mai,
Ziua Mondială a Orientării. De
anul acesta, un alt sport montan

figurează pe agenda orașului.
Este vorba despre orientarea
pe schiuri. Cupa Babarunca ,
aflată la ediția I, este prima
competiție de orientare pe
schiuri care a avut loc, în februa-
rie, la Săcele. Competiția este
înscrisă în calendarul Federației
Române de Orientare. La con-
curs au participat sportivi din
Brașov, Victoria, Miercurea Ciuc,
Bistrița, Baia Mare și Săcele, cu
vârste cuprinse între 10 și 60
de ani. 

S-au acordat premii atât pe
categorii, cât și la general.
Susținătorii competiției au fost:

Clubul Sportiv Babarunca –
principalul organizator, Primăria
Săcele, Alpin Film Festival și Si-
corex Brașov. La general, câș-
tigători au fost doi sportivi de
la C.S.U. Brașov, Petru Stupu și
Anca Stupu.

Competiția s-a bucurat de
un real succes, deși zona Baba-
runca este extrem de solicitantă
pentru sportivi. Numărul
participanților, zăpada foarte
bună și atmosfera de cabană,
cu deliciosul gulaș la ceaun, i-
au convins pe organizatori să
repete experiența și în anii ur-
mători.                                      B.T.

Municipiul Săcele va avea nu una, ci două creșe 

Condamnată penal, o mamă a încercat
să-și scoată fiica, ilegal, din România
Autoritățile din Ungaria au

emis mandat european de
arestare pe numele unei fe-
mei de 34 de ani, din județul
Covasna, sub acuzația de tra-
fic de persoane. Suspecta a
încercat să părăsesc Româ-
nia, cu trenul, prin punctul
de trecere a frontierei Lőkös-
háza, împreună cu fiica ei, în
vârstă de 6 ani. 

Autoritățile din țara vecină
au stabilit că, în cazul fetiței, nu
erau întocmite actele prevă-
zute de lege, printre care se
numără și acordul scris al tatălui
prin care îi permite fiicei să iasă
din țară. Bărbatul se află în
pușcărie, condamnat definitiv.
Soția a fost eliberată anul trecut
din închisoare, prin decizie de
întrerupere a executării unei
pedepse pentru înșelăciune,
pe motiv că urma să dea
naștere celui de-al doilea copil.
În urmă cu câteva săptămâni,
femeia intenționa, împreună
cu fiica de 6 ani, să ajungă în
Austria, la rude. Pentru că nu

avea actele în regulă, auto-
ritățile din Ungaria au deschis
dosar penal sub acuzația de
trafic de persoane și au emis
un mandat european de ares-
tare. 

Femeia a fost căutată și prin-
să, săptămâna trecută, de
polițiști, în județul Covasna, și
prezentată unui procuror al
Parchetului Curții de Apel
Brașov pentru declarații. Pro-
curorul de caz i-a propus unui
judecător de drepturi și libertăți

al Curții de Apel Brașov să in-
stituie măsura controlului ju-
diciar și să amâne predarea
femeii către autoritățile din Un-
garia. Asta din cauză că mai
are de executat, în România,
un rest din pedeapsa cu închi-
soarea pentru înșelăciune, în-
treruptă, anul trecut, din cauza
sarcinii. Abia apoi, cu respec-
tarea prezumției de nevi-
novăție, femeia va da socoteală
în fața autorităților din Ungaria. 

Amelia VULCU



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

✄

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

5 - 11 martie 2018

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”.       
⚫ Nu ratați promoția zilei la ma-
gazinul BAZAR!!! Săptămâna
aceasta găsiți în fiecare zi câte
un produs electrocasnic de răcit
(frigidere, combine frigorifice
etc.) la un SUPER PREȚ! Ne
gasiti pe str. Aurel Vlaicu nr. 4,
Brasov (intersectia cu Grivitei,
lângă Synevo)
• Particular execut zugrăveli,
reparații izolație case, parchet,
faianță, gresie, electrice și sani-
tare. Telefon: 0721.468.578

⚫ 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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În ultima ședință de plen
a Consiliului Local Săcele,
programată săptămâna
trecută, aleșii Partidului
Național Liberal au adus
mai multe amendamente
la bugetul local și au pro-
pus proiecte importante
pentru dezvoltarea infras-
tructurii din municipiu. 

Construirea unui dome-
niu schiabil, extinderea ilu-
minatului public și buget
suplimentat pentru eveni-
mentele culturale, sunt doar
câteva dintre obiectivele
consilierilor locali ai PNL Să-
cele.

* Un domeniu schiabil de
aproape 10 hectare, în zona
Valea Largă. Acesta este
unul dintre cele mai impor-

tante proiecte de infrastruc-
tură pus vreodată în practică
la Săcele. Pârtia amenajată
în zonă ar urma să aibă pa-
tru hectare și să fie omolo-
gată pentru competiții.
Proiectul, care îi aparține
consilierului local liberal
Cristi Popa, are studiul de
fezabilitate deja bugetat, cu

suma de 130.000 de lei.
„Este vorba despre un do-

meniu schiabil care va în-
semna, automat, o reame-
najare a trambulinelor din
această zonă. Pe dealul
Highișul Mic vom amenaja
o pârtie de schi cu o lungi-
me de 850 de metri, cu o
diferență de nivel de 250
de metri. Va semăna cu
pârtia Bradul din Poiana
Brașov”, a explicat consi-
lierul local Cristi Popa. Spor-
turile de iarnă au o tradiție
aparte la Săcele. Prima tram-
bulină pentru sărituri cu
schiurile a fost construită pe
Dealul Bunloc, din zona Ba-
ciu, între anii 1934 și 1938.
La un Campionat Național
din acele vremuri a concurat
și Rege Mihai I al României.

* Cultura are un loc im-
portant pe agenda liberali-

lor din Săcele. Consilierul lo-
cal PNL Ciprian Sterpu a de-
pus, alături de colegii din
Comisia de cultură, un
amendament la bugetul lo-
cal. Acesta vizează proiec-
tele culturale cu finanțare
nerambursabilă. „Am supli-
mentat suma pe care o pu-
tem acorda asociațiilor

care organizează eveni-
mente culturale cu 50.000

de lei, de la 150.000 de lei,
la 200.000 de lei. Este o ves-
te bună pentru toți săcele-
nii. Sunt convins că astfel
vom avea, în acest an, mai
multe evenimente de cali-
tate în tot municipiul Să-
cele”, a precizat Ciprian
Sterpu.

* Lipsa iuminatului public
în cartierul Camping-Apa
Rece, o mare problemă în
S ă c e l e .  A c e a s t a  v a  f i
soluționată tot printr-un
proiect al consilierilor locali
ai PNL. „Venim în întâmpi-
narea cetățenilor, în aceas-
tă problemă, prin alocarea
în bugetul local din 2018 a
sumei de bani necesare ex-
tinderii iluminatului public
din acest cartier. Am alocat
45.000 de lei pentru întoc-

mirea documentației.

Această zonă este frecven-
tată tot mai des de animale
sălbatice, iar noaptea, fără
iluminat public, este un real
pericol să ieși pe stradă”,
este de părere Robert Copoț,
consiler local PNL. 

Pentru investițiile din
2018, la Săcele s-a alocat din
bugetul local suma de 24
de milioane de lei.      M.S.

Proiecte de anvergură, în 2018, la Săcele
.com

A gonit pe DN 13 cu o mașină furată,
băut și fără permis

Criminal din Brașov, din nou în arest

Este vorba despre un
brașovean de 44 de ani.
Pe 25 februarie 2018, băr-
batul s-a gândit să facă
rost de mâncare, dintr-un
supermarket din oraș,
fără să o plătească. 

A intrat în magazin, a luat
din rafturi alimente și le-a
pus într-un rucsac. „A reușit
să treacă de casa de mar-
cat a supermarketului, dar
a fost oprit de doi paznici
care l-au întrebat ce are în

rucsac. Principalul suspect
a devenit agresiv, i-a lovit
cu pumnii pe ce doi paz-
nici, a abandonat alimen-
tele sustrase și a reușit să
fugă”, a explicat, pentru
BrașovTV, prim-procurorul
adjunct al Parchetului de
pe lângă Judecătoria Bra-
șov, Maria - Mădălina Ră-
ducu. 

Polițiștii au început acți-
unile de căutare, principalul
suspect a fost prins după 3
zile, reținut și arestat sub

acuzația de tâlhărie. Bărba-
tul beneficiază de prezum-
ția de nevinovăție până
când magistrații vor pro-
nunța sentința definitivă. 

Potrivit procurorilor, bra-
șoveanul arestat este reci-
divist. 

El a fost condamnat la o
pedeapsă cu închisoarea
sub acuzația de omor de-
osebit de grav, a executat
pedeapsa și a fost eliberat. 

Amelia VULCU

Tânărul, de 29 de ani, a
pus ochii pe depozitul
unei firme, situat în apro-
pierea Drumului Național
13. A sărit gardul, a ajuns
în curtea societății și a vă-
zut două mașini parcate. 

Suspectul a observat că

unul dintre autoturisme are
ușa descuiată, a urcat la vo-
lan și a plecat la plimbare.
Nu înainte însă, de a tăia fi-
rele de alimentare cu ener-

gie electrică ale camerelor
de supraveghere. Neatent
însă, a tăiat doar două dintre
fire, și nu pe toate patru. Cu
mașina furată și fără permis,
bărbatul a gonit pe Drumul
Național 13 unde, la un mo-
ment dat, a fost oprit în tra-
fic de un echipaj al Poliției

Rutiere. 
Potrivit prim-procurorului

adjunct al Parchetului de pe
lângă Judecătoria Brașov,
Maria-Mădălina Răducu,

testul de prezență a alcoo-
lului în aerul expirat a indi-
cat o alcoolemie de 0,73.
Bărbatul a fost reținut pen-
tru 24 de ore și propus pen-
tru arestare. S-a emis man-
dat pentru 30 de zile, dar
decizia nu este definitivă.
Inculpatul beneficiază de

prezumția de nevinovăție
până când magistrații vor
pronunța sentința definiti-
vă. 

Amelia VULCU
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Horoscop
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Berbec (21.03 - 19.04)
Iubire - domeniul relațional cere
să vă păstrați realismul, să fiți mai
atenți decât de obicei la comunicare
si per ansamblu puteți opta pentru
activități de relaxare. 
Sănătate - vă bucurați de un anume
grad de vitalitate. Totuși e mai in-
dicat să vă retrageți din activitățile
prea solicitante 
Bani - partea financiară nu ar trebui
să fie prioritară, mai ales în situațiile
care implică și alte persoane.
Taur (20.04 - 20.05)
Iubire - vă este favorabil timpul pe-
trecut alături de prieten sau puteți
profita pentru a vă concentra pe
ce vă face să vă simțiți bine .
Sănătate - probleme minore de să-
nătate, dar simultan primiți şi
soluțiile pentru a rezolva sau măcar
a gestiona corect cauza. 
Bani - puteți afla informații rele-
vante, dar nu e prea indicat să
negociați. .
Gemeni (21.05 - 21.06)
Iubire - e bine să nu uitați că pro-
cesul de comunicare în cuplu se
realizează şi la nivel subtil.
Sănătate - e posibil ca starea de să-
nătate să fie direct legată de nevoia
de claritate şi perseverență în pla-
nurile de viitor .
Bani - vă simțiți pregătiți să faceți
anumite schimbări și puteți avea
parte de eliberare în sectorul fi-
nanciar.
Rac (22.06- 22.07)
Iubire - este un moment propice
să vă deconectați, să petreceți timp
cu voi înșivă, pentru a căpăta o
nouă perspectivă.
Sănătate - bun moment pentru a
canaliza propria energie în special
către activități ce presupun efort
fizic și e bine să aveți în vedere să
evitați acțiunile impulsive.
Bani - eforturile din domeniul fi-
nanciar pot fi direcționate către tot
ce presupune un act de creativitate
sau de generozitate.
Leu (23.07- 22.08)
Iubire - competitivi, puteți avea
tendința să reacționați în forță pen-
tru ca mai apoi să fiți nevoiți să
intrați în defensivă.
Sănătate - fiți atenți la ce provoacă
iritare! Aceasta poate degenera în
furie .
Bani - rămâneți concentrați pe ce
aveți de făcut, ascultați tot, căci
informații importante sunt dispo-
nibile .
Fecioară (23.08 -22.09)
Iubire - poate fi un moment în care
să nu aveți prea multă deschidere

în fața perechii, să vă simțiți
obligați.
Sănătate - este una mai bună
decât o puteți voi percepe la
nivel mental .

Bani - nu este o perioadă ideală
pentru analiza sectorului bănesc. 
Balanţă (23.09 - 23.10)
Iubire - e importantă comunicarea
cu partenerul, prin mesaje, tele-
foane.
Sănătate - aveți un nivel energetic
destul de redus, orice lucru care
vine înspre voi e perceput ca o po-
vară în plus.
Bani - e un moment favorabil în-
cheierii sau punerii punct contrac-
telor sau datoriilor  care  nu mai
sunt de actualitate.
Scorpion (24.10 - 22.11)
Iubire - vă puteți simți mai certăreți
și aveți senzația că perechea vă
provoacă.
Sănătate - perioada se poate dovedi
destul de agitată, iar dacă tensiunea
acumulată nu este exprimată, se
pot acumula anumite frustrări.
Bani - ar fi mai bine să se adopte o
gândire precaută vizavi de finanțe
Săgetător (23.11 - 21.12)
Iubire - cuvântul cheie e echilibrul
în relație, comunicarea e una
ușoară, se desfășoară plăcut.
Sănătate - e bine să se știe că starea
de bucurie, de fericire sau mulțu-
mire interioară poate da măsura
stării de vitalitate. 
Bani - nu prea știți să vă apreciați
la valoarea justă munca prestată
sau ideile, motiv pentru care e mai
indicat să munciți individual. 
Capricorn (22.12 - 20.01)
Iubire - este indicat să ajustați
reacțiile față de ceilalți.
Sănătate - este bine să vă exprimați
emoțiile, să practicați activități fizice
adaptate la structura individuală
sau puteți alege să vă încărcați ba-
teriile prin drumeții, plimbări în
parc, în natură.
Bani - e nevoie să faceți o prioritizare
a nevoilor materiale, pornind de
la cele personale și terminând cu
ale altora.
Vărsător (21.01 -19.02)
Iubire - dacă vă simțiți folosiți de
persoana care vă era cea mai dragă,
depărtați-vă pentru o vreme.
Sănătate - nu leneviți dacă doriți
să ieșiți din starea de apatie care
v-a cuprins!
Bani - nu sunteți capabili să vedeți
lucrurile realist și trebuie să apelați
la alții care să vă gestioneze
finanțele.
Peşti (20.02 - 20.03)
Iubire -  aveți parte de momente
frumoase dacă alegeți să petreceți
timpul în intimitate.
Sănătate - sunteți sensibili și trebuie
să vă conservați energia.
Bani - aveți nevoie de bani mai
mulți, dar nu e timpul pentru pla-
nuri și iluzii. Gestionați deocamdată
ce aveți!

ZODIAC

Sudoku
5 - 11.03 

Evenimente în Brașov
TEATRUL „SICĂ ALEXAN-

DRESCU”
8 MARTIE 2018
ora 19.00 - UN BILET SPRE

FERICIRE - de Spiró György
regia: Diana Lupescu, sce-

nografia: Luana Drăgoescu
Teatrul „Sică Alexandrescu”

Braşov - Sala Studio Stela Po-
pescu

9 MARTIE 2018
ora 19.00 - 20 de minute cu

îngerul - de Alexandr Vampi-
lov regizor: Răzvan Marinescu,
scenografia: Mirona Faloba

Teatrul „Sică Alexandrescu”
Braşov - Sala Studio Stela Po-
pescu

10 MARTIE 2018
ora 19.0 - Avanpremieră:

MINCINOSUL de Carlo Gol-
doni regia:Vasile Nedelcu ,
scenografia: Andra Bădulescu
Vişniec coregrafia: Mădălina
Andrei, muzica: Ovidiu Iloc

Teatrul „Sică Alexandrescu”
Braşov 

11 MARTIE 2018
ora 19.0 - Premiera: MINCI-

NOSUL de Carlo Goldoni
regia:Vasile Nedelcu ,
scenografia: Andra Bădu-

lesco Vişniec coregrafia: Mă-
dălina Andrei,

muzica: Ovidiu Iloc
Teatrul „Sică Alexandrescu”

Braşov
FILARMONICA
9 MARTIE 2018
ora 19.00 - CONCERT SIM-

FONIC EXTRAORDINAR
dirijor: I. Ionescu – Galați
solist: Florin Ionescu – Galați

- vioară
Sala „Patria”
OPERA
7 MARTIE 2018
ora 11.00 - FATA MOȘULUI

CEA CUMINTE - de Fl. Comișel
regia: F. Marinescu şi V. Po-

pescu, Opera Braşov
10 MARTIE 2018
ora 18.30 - BAL MASCAT –

de G. Verdi dirijor: Traian Ichim

regia: Corinna Boskovsky
(Austria)

Opera Braşov
TEATRUL ARLECHINO
10 MARTIE 2018
orele 10.30 şi 12.00 – MICA

VRĂJITOARE - de Liviu Steciuc
regia artistică: Liviu Steciuc,
scenografia: Eustaţiu Grego-
rian Teatrul Arlechino Braşov

CONCERTE SIMFONICE ŞI
RECITALURI CAMERALE

7 MARTIE 2018
ora 17.00 - Recitalul de la

ora 5 susţinut de artişti ai Ope-
rei Braşov

Muzeul „Casa Mureşenilor”
Braşov 

FESTIVALURI
11 - 25 MARTIE 2018
Agenția Metropolitană

pentru Dezvoltare Durabilă
Brașov organizează în perioa-
da postului Paștelui Festivalul
“GLORIA DOMINI” – BRA-
ȘOVUL PASCAL sub patrona-
jul Ministerului Culturii şi
Identităţii Naţionale, Primăriei
Municipiului Braşov şi Centrul
Român de Muzică

11 MARTIE 2018
ora 18.00 - Deschiderea

Festivalului Gloria Domini
2018 invitat: Preot Constantin
Necula

Sala Sporturilor „Dumitru
Popescu Colibași”

PROIECŢIE FILM
5 MARTIE 2018
ora 19.00 - Seara filmului

european - Pătratul /The
Square (Suedia, 2017) regia:
Ru-ben Östlund cu: Claes
Bang, Elisabeth Moss, Domi-
nic West Comedie dramatică

Palme d’Or la festivalul de
la Cannes 2017.

Nominalizat la premiul Os-
car 2018 pentru cel mai bun
film strain

Sala „Patria” – Cinemateca
6 MARTIE 2018
ora 19.00 - Film cult - Loca-

tarul / Le locataire (Franța,

1976) regia: Roman Polanski
cu: Roman Polanski, Isabel-

le Adjani, Melvyn Douglas
Dramă, thriller

Sala „Patria” – Cinemateca
7 MARTIE 2018
ora 19.00 - In memoriam

John Gavin Spartacus (SUA;
1960)

regia: Stanley Kubrick
cu: Kirk Douglas, Laurence

Olivier, John Gavin Epic, isto-
ric

Patru premii Oscar
Sala „Patria” – Cinemateca
8 MARTIE 2018
ora 19.00 - Comedy Clas-

sics
Cum scăpăm de Coana

Mare? / The Ladykillers (SUA,
2004) Regia: Joel și Ethan
Coen

Cu: Tom Hanks, Marlon
Wayans, Irma P. Hall Comedie
neagră

Sala „Patria” – Cinemateca
9 MARTIE 2018
ora 19.00 - Seara filmului

românesc Un pas în urma se-
rafimilor (2017) regia: Daniel
Sandu

cu: Stefan Iancu, Vlad Iva-
nov, Cristian Bota Dramă

Sala „Patria” – Cinemateca
ora 20.00 - Rulează filmul

“Pianul”, 1993, regia: Jane
Campion, cu: Holly Hunter,
Anna Pacquin, Harvey Keitel
prezintă: Horia Nilescu, Direc-
tor Multimedia Libris Brașov
Librăria „Şt.O.Iosif” Braşov

10 MARTIE 2018

ora 11.00 – Matineu copii
Bambi (1942), regia: James

Algar, Samuel Armstrong,
Animaţie, dublat în limba ro-
mână

Sala „Patria” – Cinemateca
ora 17.00 – Mari actori
Magnifica obsesie / Magni-

ficent Obsession (SUA, 1954)
regia: Douglas Sirk

cu: Jane Wyman, Rock Hud-
son, Agnes Moorehead Dra-
mă, romantic

Sala „Patria”– Cinemateca
ora 19.00 - Mari regizori
Ultimul mohican / The Last

of the Mohicans (SUA, 1992)
regia: Michael Mann

cu: Daniel Day-Lewis, Ma-
deleine Stowe, Russell Means
Aventuri, ecranizare după ro-
manul lui Fenimore Cooper
Premiul Oscar pentru cel mai
bun sunet !

2 premii BAFTA
Sala „Patria” – Cinemateca
11 MARTIE 2018
ora 11.00 - Matineu copii
Mune, gardianul lunii /

Mune, le gardien de la lune
(Franţa, 2014) regia: Alexan-
dre Heboyan, Benoît Philip-
pon

Animaţie, dublat în limba
română

Sala „Patria” – Cinemateca
ora 17.00 - Golden Classics

- Hellzapoppin' (SUA; 1941)
regia: H.G. Potter, cu: Ole Ol-
sen, Martha Raye, Comedie
Sala „Patria” – Cinemateca
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Caravana „Fii pregătit!”
a ajuns, în acest weekend,
la Braşov. Personalul I.S.U.
și cel al SMURD au organi-
zat un curs de pregătire a
populației pentru acorda-
rea primului ajutor în
situații de urgență, în par-
carea centrului comercial
Coresi.

Modulul de instruire cu-

prinde proiecţii ale unor filme
realizate de D.S.U. şi I.G.S.U.,
dar și o sesiune în care para-
medicii SMURD fac demons-
traţii. Sala de curs, construită
pe structura unui tir, este do-
tată cu toate echipamentele
medicale și de prim ajutor ne-
cesare instruirii eficiente a
cursanților.

În primii doi ani de la lan-
sare, caravana a parcurs peste

35.000 de kilometri şi a ajuns
în 77 de localităţi. Aproape
200 de voluntari, paramedici
şi formatori ISU, au participat
activ la instruirea a peste
20.000 de persoane, în cadrul
celor aproape 1.000 de se-
siuni de instruire.

Caravana „Fii pregătit!” se
va opri duminică la Făgăraș,
iar până în iunie va străbate
16 judeţe.                         B.T.

Cursuri gratuite de prim ajutor la Brașov

Picăturile care ar putea înlocui ochelarii,
pe cale să devină realitate

O echipă de oftalmologi is-
raelieni sunt pe cale să revo-
luționeze domeniul. Aceștia
testează picături de ochi care
ar putea înlocui ochelarii de ve-
dere. La ora actuală picăturile
sunt testate pe porci iar spre

sfârșitul acestui an vor începe
și testările pe oameni.

Echipa de medici de la Shaa-
re Zedek Medical Center și Bar-
Ilan University’s Institute of
Nanotechnology and Advan-
ced Materials au pus la punct

aceste ”nano-picături”.
Dacă aceste picături se vor

dovedi eficiente în îmbună-
tățirea vederii oamenilor, aces-
tea ar putea duce la eliminarea
ochelarilor, se spune într-un ar-
ticol publicat de Jerusalem Post,
care îlciteazăpe medicul David
Smadja, cel care coordonează
echipa de cercetători.

Smadja a declarat că acest
nou concept ar putea să
revoluționeze tratamentele of-
talmologice și optometrice ale
pacienților cu miopie, hiper-
metropia sau alte afecțiuni ocu-
lare.                                              B.T.

Noi resurse de petrol au fost descoperite
în estul României 

Petrom a descoperit un
nou zăcământ important
de petrol în estul României.
Ar fi vorba despre un câmp
de hidrocarburi descoperit
la mare adâncime. 

Zona respectivă este ex-

plorată în această perioadă
împreună cu americanii de
la Hunt Oil. Potrivit econo-
mica.net, oficialii Petrom au
spus că rezultatele sunt foar-
te promiţătoare. 

Încă din 2010, Petrom şi
Hunt Oil explorează, în co-

mun, în România 2 blocuri -
la Adjud şi la Urziceni Est, aşa-
dar e posibil să fie una dintre
aceste zone. Cum hidrocar-
burile au fost descoperite la
mare adâncime, e de aştep-
tat ca şi investiţiile ulterioare
să fie mai mari.                 B.T.

Startup Europe Week Brașov 2018
Evenimentul, care își pro-

pune să le ofere sfaturi
practice tuturor celor care
doresc să se inițieze în afa-
ceri, începe luni, 5 martie
2018, și se va desfășura pe
durata a 4 zile. 

Deschiderea oficială va
avea loc la sediul Camerei
de Comerț și Industrie din

Brașov. Startup Europe
Week are la bază o inițiativă
a Comisiei Europene, de
animare a afacerilor aflate
la debut, și constă în orga-
nizarea unor evenimente si-
multan, în peste 280 de
orașe din zeci de țări.  Vor fi
prezenți antreprenori, re-
pre-zentanți ai adminis-
trației publice locale și ai

mass-media. Pentru parti-
ciparea la eveniment nu se
percepe nicio taxă.     M.S.


