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ANAF, anunț
despre tranzacțiile
cu monede virtuale

Mașinile
abandonate din
Brașov,
identificate

Cel mai mare
festival pascal din
sud-estul Europei

Zeci de operatori de tu-
rism și-au prezentat ofer-
tele la târgul de profil care
a avut loc, în weekend, la
Brașov.

Au existat operatori care au
oferit reduceri de 30-40% pen-
tru cei care și-au cumpărat ex-
cursia chiar de la târg. Oferta
a fost una variată, cu sejururi
pe litoralul românesc, în
stațiunile de la munte, sau cu
vacanțe în Grecia, Iordania,
Turcia ori alte destinații din

străinătate. Județul Brașov a
avut un stand special, în care
Consiliul Județean a promo-
vat cele mai importante
destinații turistice.Tradițiile

județului Brașov au fost pre-
zentate prin ateliere mește-
șugărești, de încondeiat ouă,
de croșetat.

Marian STOICA

Reduceri la vacanțe exotice, la târgul de   
turism de la Brașov 

Iertarea este un su-
biect inepuizabil despre
care se vorbește din toate
timpurile și despre care se
va vorbi mereu. Iertarea
este cea care aduce liniștea
și pacea interioară, nece-
sare bunăstării vieții.

Iertarea este un act com-
plex de conştiinţă, unul
care eliberează psihicul şi
sufletul din nevoia perso-
nală de răzbunare şi din
percepţia de sine ca fiind
o victimă. Este un act spi-
ritual esenţial, care atunci
când are loc ne deschide
complet puterii vindecă-
toare a iubirii.

Când apare un subiect
de neiertare sau suferință,

o parte din energia su-
fletului nostru rămâne
acolo în acel moment din
trecut. De fiecare dată
când ne aducem aminte
de acel eveniment, noi ne
ducem cu conștiința în tre-
cut. Asta ca să ne recupe-
răm energia, însă dacă nu
avem cunoaștere să ne re-
tragem conștient energia,
ea va rămâne tot acolo. 

Prin fiecare moment în
care ne ducem în trecut
noi ne devitalizăm, ne
reîntoarcem mai supărați,
fără vlagă, iar în timp de-
venim mai înrăiți pe acel
subiect. 

continuare în pag. 3

Iertarea aduce pace și liniște
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ANAF a pus ochii pe câști-
gurile românilor din tran-
zacțiile cu monede virtuale.
Problema este că tranzac-
ţionarea criptomonedelor e
un domeniu nou, incert şi
lipsit de reglementări, chiar
şi în alte state, iar identifica-
rea veniturilor ce ar urma să
fie impozitate este extrem
de anevoiasă. 

Neoficial, sunt aproximativ
o sută de mii de de români
care au investit în monede vir-
tuale. Chiar dacă tranzacțiile
cu bitcoin sau alte monede vir-
tuale sunt, teorectic, anonime,
o urmă a banilor există. Fie
pentru că achizițiile se fac prin
conturi bancare, fie că benefi-
ciarii fac apoi cumpărături în
criptomondeă, fie pentru că
datele le sunt reţinute de fir-

mele specializate în astfel de
tranzacţii, atunci când li se des-
chid conturi sau portofele elec-
tronice pentru criptomonede.
Problema ar fi că aceste firme
nu trebuie să ofere informaţii

despre clienţii către ASF, BNR
sau ANAF.  

În mod normal, fiecare per-
soană cu astfel de investiții, asi-
milate celor de pe piaţa
bursieră, trebuie să își declare

câștigurile prin formularul 200. 
Modelul este importat din

alte state care tratează cripto-
monedele drept stocuri sau
proprietăţi.   

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

ANAF, anunț despre tranzacțiile cu
monede virtuale

ANAF scoate la licitație mașini
intrate în proprietatea statului
în urma unor confiscări sau exe-
cutări silite, cu preţuri accesibile
pentru toată lumea. Vânzarea
este directă sau prin licitație, așa
cum procedează de obicei
ANAF. Autoturismele sunt vân-
dute de Administrația Jude-
țeană a Finanțelor Publice din

mai multe județe din țară.
Licitații, luna martie:
Direcția Generală Regională

a Finanțelor Publice Brașov
• Volkswagen Jetta – preț de por-

nire 26.625 lei (fără TVA)
• Skoda Octavia – preț de pornire

29.025 lei (fără TVA)
Licitația va avea loc în data de

19 martie. 

• Dacia 1307, an fabricație 2004
– preț de pornire 4.545 lei (fără TVA)

Licitația va avea loc în data
de 20 martie. Data limită pentru
depunerea ofertelor este 19
martie 2018.

• Peugeot 107, an fabricație 2007,
combustibil benzină, capacitate ci-
lindrică 998 cmc – preț de pornire
6.051 lei (fără TVA)

Licitația va avea loc în data
de 20 martie. Data limită pentru
depunerea ofertelor este 19
martie 2018. 

• Ford Focus, combustibil moto-
rină, 1.753 cmc, an fabricație 2001,
culoare alb – preț de pornire 4.144
lei (fără TVA)

Licitația va avea loc în data
de 16 martie.                           B.T.

ANAF vinde luna aceasta zeci de mașini la preț de chilipir!

Cum ne afectează „Revoluția
fiscală”?

Mult așteptata și comentata
„Revoluție fiscală” îngreu-
nează activitatea agenților
economici din toată țara. Cel
puțin asta susține conducerea
Camerei de Comerț și Indus-
trie Brașov, care crede că mu-
tarea contribuțiilor de la
angajator la angajat reprezintă
cea mai mare problemă. An-
gajatorii trebuie să majoreze
salariile brute ale angajaților
cu 22%, pentru a compensa
trecerea contribuțiilor în sar-
cina salariaților. Termenul de

transmitere a actelor adițio-
nale la contractele de muncă
expiră la 31 martie. Cele mai
multe firme nu au încheiat
documentația necesară. Efec-
tele schimbărilor vor deter-
mina creșterea costurilor cu
forța de muncă atât pentru
cele peste 41.000 de societăți
debutante la nivel național,
cât și pentru cele peste 1.500
de firme din Brașov. În județul
nostru sunt peste 150.000 de
angajați. 

M.S.

Camera de Comerț te ajută să vinzi
sau să cumperi afaceri

Aveți o afacere care a ajuns
la maturitate? Doriți să vă
reprofilați și să vindeți propriul
business? Specialiștii Camerei

de Comerț și Industrie din
Brașov vă oferă consiliere
printr-un birou înființat de cu-
rând. În ultimii ani, vânzarea
afacerii este cea mai populară
strategie de ieșire a unui pro-
prietar dintr-un business. La
Camera de Comerț există, de
scurt timp, un serviciu specia-

lizat în vânzări, cumpărări și
transfer de afaceri. Se oferă
consultanță profesională atât
pentru cei care doresc să vân-

dă o afacere, cât și pentru cei
care doresc să cumpere sau
să transfere un business. Rata
de supraviețuire a unui Star-
tup după cinci ani de existență
este cuprinsă între 35% și 50%.
În schimb, o afacere transfe-
rată are o rată viață de peste
90%.                                                   M.S.
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  continuare din pag. 1
Românul spune că timpul

le rezolvă pe toate. Eu am
descoperit că timpul le adân-
cește și mai mult, le cronici-
zează, iar această cronicizare
duce la boli fizice, tulburări
emoționale și psihologice.

Iertarea este un fenomen
deoarece anihilează senti-
mentele dureroase din spa-
tele acelui moment de
suferință din trecut și ne eli-
berează sufletul pentru a
continua călătoria vieții. Prin
acest fenomen ne retragem
energia sufletească lăsată
acolo, iar starea noastră va fi
de liniște și pace, adică dis-
par fricile și toate acele voci
din cap care ne creează
suferință și neliniște. Când
ne retragem energia sufle-
tească înapoi ne simțim mai
viguroși, mai vitali, și nu mai
consumăm din viața noastră
rulând gânduri de răzbuna-
re, de furie și de neîncrede-
re.

Astfel, iertarea duce la
liniștea inimii și pacea minții,
iar acestea două duc la iubire
divină.

Iertarea - Pacea + Liniștea
- Iubirea Divină

Pentru a putea realiza ier-
tarea este necesar să ne în-
dreptăm atenția asupra celor
trei instanțe implicate: cel
care s-a simțit ofensat, cel
care a ofensat și mediul în-

conjurăror sau oceanul
informațional și energetic
(universul cuantic) unde prin
acțiunile noastre am creat
dizarmonie.

Din tot ce am studiat, din
tot ce am cercetat și din
practica mea am descoperit
că iertarea este un proces
care cuprinde trei pași
esențiali:

1. Iertarea de sine - este
un pas destul de dificil de
realizat pentru că noi oa-
menii am fost educați să ne
criticăm pentru tot ceea ce
nu funcționează bine, să ne
blamăm și să ne minimali-
zăm. Astfel, atunci când
apare un subiect dureros
sau de suferință în relațiile
cu alții, sau cu o situație,
mereu ne învinovățim, ne
culpabilizăm.

Pentru a reuși iertarea de
sine am creat un algoritm, o
rugăciune, care ne ajută să
ne iertăm. Acesta algoritm
se spune o dată pe zi, timp
de 21 de zile, pentru a reuși
să ne iertăm și să creăm în
creier o rețea neuronală a ier-
tării de sine.

Algoritm pentru iertarea
de sine:  

- Mă iert pentru tot ce mi-
am greşit de acum şi de altă
dată, cu gândul, cu vorba sau
cu fapta, cu ştiinţă sau fără
ştiinţă, cu voie sau fără de
voie.

- Mă iert pentru tot ce am
greşit, faţă de întreaga crea-
ţie divină de acum şi de al-
tădată, cu gândul, cu vorba
sau cu fapta, cu ştiinţă sau
fără ştiinţă, cu voie sau fără
de voie.

- Rog Sinele meu Divin să
mă  ajute să mă pot ierta și

să anihilez cu puterea inten-
ției toată dizarmonia creată
în jurul meu cu voie sau fără
de voie, cu ştiinţă sau fără
ştiinţă, de acum şi de altă
dată. Aşa să fie!

2. Iertarea pentru alții
este un pas prin care la nivel
energetic și informațional
recunoaștem că, atunci
când apare o situație de di-
zarmonie, de conflict, de
suferință, adevărul este un-
deva la mijloc adică am
avut și noi partea noastră
de neatenție sau de lipsă de
implicare prin care am atras
acea situație. Veți întreba:
care ar fi partea noastră,
pentru că el sau ea....? Eu
consider că partea noatră a
constat în faptul că fie nu am
fost atenți, fie nu am comu-
nicat la timp ce ne-a deran-

jat, fie nu ne-am exprimat
nevoile în relația cu altul, fie
am făcut compromisuri (adi-
că „am călcat” pe noi și am
făcut ceva ce nu voiam doar
ca să nu se supere celălalt),
fie nu am vrut să vedem ime-
diat acea situație care, cu
timpul, s-a acutizat până am
ajuns la conflict. Dacă reușim
să ne iertăm pe noi ne va fi
mult mai ușor să-i iertăm și
pe alții. 

Pentru a reuși iertarea al-
tora am creat un algoritm, o
rugăciune, pe care vă reco-
mand să-l spuneți o dată pe
zi, 7 zile la rând, pentru a pu-
tea să vă aduceți înapoi ener-
gia sufletească lăsată în tre-
cut, în acel moment de
conflict sau de suferință.

Algoritm pentru iertarea
altora:

-  Rog sufletul lui .….. - (nu-
mele) - să mă ierte pentru tot
ce i-am greşit de acum şi de
altă dată, cu vorba, cu gân-
dul sau cu fapta, cu ştiinţă
sau fără ştiinţă, de acum și
de altădată.

-  Iert sufletul lui ..….. - (nu-
mele) - pentru tot ce mi-a
greşit de acum şi de altă
dată, cu gândul, cu vorba sau
cu fapta, cu ştiinţă sau fără
ştiinţă, și-i dăruiesc din tot
sufletul, cu toată dragostea,
toată iubirea mea, tot ce am
mai bun şi mai frumos în
mine.

-  Anihilez cu puterea in-
tenției divine toată dizarmo-
nia creată în jurul nostru și
în întreg universul cu voie
sau fără de voie, cu ştiinţă
sau fără ştiinţă, de acum şi
de altă dată. Aşa să fie!

3. Formula magică este
o alăturare de cuvinte cu
frecvență înaltă prin care,
în momentul rostirii, crești
câmpul inimii tale iar prin
această amplificare de
câmp atingi câmpul inimii

celuilalt. 
Formula magică în acest

proces se aplică în ultima zi
a rugăciunii de iertare cu alții
sau, la nevoie, atunci când
vreți să comunicați și să fiți
conectați cu cel cu care vreți
să vorbiți.

Formula magică: „Iartă-
mă, Te iert, Te iubesc, Mul-
țumesc” și îți imaginezi
cum îmbrățișezi mental
persoana respectivă. Adi-
că, în mintea ta, te vezi
cum îl/o îmbrățișezi ca și
cum persoana respectivă
ar fi în fața ta.

Prin expresia Iartă-mă re-
cunoști că nu ai fost prezent
și atent la tine și, astfel, a apă-
rut acea situație;

Prin expresia Te iert îi tran-
smiți Universului că-l ierți și
ești responsabil de ce atragi
în realitatea ta prin gânduri,
emoții, stări, iar cei din afară
sunt niște instrumente care
aduc în viața ta ceea ce tu
creezi la nivel mental.

Prin expresia Te iubesc in-
tri din nou în fluxul de iubire
divină unde toți suntem
unul și, astfel, amplifici câm-
pul inimii tale.

Prin cuvântul Mulțumesc
recunoști că din toate expe-

riențele ai ceva de învățat,
iar toate aceste învățături te
ajută să fii mai conștient de
tine, de nevoile tale și de va-
loarea ta.

Aceasta etapă este foarte
importantă deoarece cuvin-
tele sunt cele care deschid
universul cuantic pentru a
crea realitatea. Dacă prin
exercițiu și antrenament
reușești să menții la nivel cu-
antic vibrația acestor cuvin-
te, toată viața ta va aduce
manifestări ale acestor in-
tenții exprimate verbal, prin
cuvinte.

Mult succes în a manifesta
iertarea pentru a trăi starea
de liniște și pace interioară! 

Pentru a reuși iertarea, vă
mai pot fi de ajutor afirma-
țiile următoare:

„Eu sunt dintotdeauna
liniște și pace interioară”;

„Eu sunt dintotdeauna
echilibru mental și emo-
țional”;

„Eu sunt dintotdeauna
armonie în relații”.

Cu drag, din
cunoaștere și iubire pen-
tru cunoaștere și iertare,

psiholog
Niculina Gheorghiță

Iertarea aduce pace și liniște



Sunt Orica Măgdălina, și
fac parte din familia Best Op-
tic încă de la început. Am de-
venit membru al  echipei la
o vârstă fragedă, perioadă în
care  aveam nevoie de mo-
dele de urmat. Fiind încon-
jurată de oameni pasio-nați
și dedicați profesiei, mi-am
propus încă de atunci să de-
vin ca ei. Lucrând cu drag și
cu perseverență am devenit
optometrist și manager în ca-
drul cabinetului Best Optic
Uranus. Este locul în care mă
simt „ca acasă”.

Împărtășesc aceleași va-
lori cu oamenii alături de
care lucrez, sunt oameni
dragi, suntfamilia aleasă de
mine. 

Împlinirea este cu atât mai
mare știind că zi de zi am oca-

zia să fac ceea ce îmi place.
Bucuria și norocul de a-mi fi
găsit profesia care se potri-
vește cu personalitatea mea.
Blândețea, răbdarea, sunt tră-
sături de caracter care mă de-
finesc, fiind esențiale și în
practica zilnică. 

Grija față de pacienți și față
de nevoile lor reprezintă prio-
ritateadin setul de valori ale
companiei noastre. Întot-
deauna am considerat că în
această profesie, pe lângă un
profesionalism desăvârșit,
este nevoie de sensibilitate
și înțelegere pentru cei care
ne devin pacienți, clienți, oa-
meni dragi nouă. Din acest
motiv empatizez cu fiecare
om pe care îl întâlnesc, îl as-
cult, încerc să îl înțeleg astfel
încât să găsesc soluția per-
fectă pentru o vedere fără
compromisuri.

Bucuria sinceră din ochii
pacienților, zâmbetul lor și
cuvintele de mulțumire
sunt confirmarea  muncii
bine făcute. 

Profesionalismul și respec-
tul față de clienți  sunt lucruri
de la care nu ne abatem ni-
ciodată. Fiecare om este unic,
iar noi creăm soluții pentru
vedere care au la bază pe

acest principiu. Lumea este
într-o continuă schimbare,
tocmai de aceea profesia
noastră presupune ca noi să
fim la curent cu a-cestea. Par-
ticiparea la cursuri, congrese,
simpozioane ne ajută să ne
perfecționăm și să ne ridicăm
la cele mai înalte standarde
și la cele mai exigente aștep-
tări. Centrele noastre de ex-
celență sunt cele mai iubite
de brașoveni. 

Am crescut în Best Optic
atât din punct de vedere-
profesional, câtși personal.
Fiecare zi este o nouă pro-
vocare, nu există monoto-
nie. 

Este minunat să fii încon-
jurat de oameni dragi, cu care
să împărtășești expe-riențe
profesionale, să știi că avem-
lucruri de învățat unii de la
ceilalți, dar și mai important,
faptul că avem un exemplu,
un om de referință în dome-
niu nostru, optometria,acea
persoană care ne îndrumă și
ne ajută să ne autodepășim. 

Best Optic înseamnă pen-
tru mine familie, tradiție,
zâmbete, bucurie, împlinire
sufletească și profesională,
provocare, soluții pentru
vedere, toate la un loc. 

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

În sezonul rece, foarte
multe persoane se con-
fruntă cu răceli și afecțiuni
respiratorii, în mare parte
din cauza unui sistem im-
unitar care nu este tocmai
rezistent la temperaturile
scăzute. Un prim pas pen-
tru întărirea sistemului im-
unitar îl constituie ali-
mentația. 

Vom face în continuare
o lista cu 5 alimente care te
vor ajută atunci când ești ră-
cit: 

1. Fructele de pădure 
Fructele de pădure pro-

tejează organismul de viru-
surile gripale datorită con-
centrației ridicate de anti-
oxidanți. 

De exemplu, afinele conțin
o mare concentrație de anti-
oxidanți și pot fi consumate
în stare proaspătă sau con-
gelate, deși este de preferat
în stare proaspătă, atunci
când ai opțiunea această. 

2. Sucurile de legume
proaspete 

Varză de Bruxelles, spa-

nacul, ardeiul iute roșu și ver-
de, pătrunjelul proaspăt,
legumele cu frunze de cu-

loare verde închis, broccoli,
conopidă reprezintă surse
semnificative de vitamină C. 

În plus, acestea au în com-
poziție cantități mari de anti-
oxidanți și alte substanțe
nutritive care ajută funcția
imunitara și te ajută să rămâi
hidratat. 

3. Ceai verde 
Ceaiul verde reprezintă o

adevărată sursă de sănătate. 
Acesta conține antioxi-

danți și nutrienți care au efec-
te pozitive asupra orga-
nismului, stimulând sistemul
imunitar. 

4. Mierea 
Mierea reprezintă un ali-

ment dulce, lichid siropos
produs natural de albine, cu

numeroase beneficii pentru
sănătate, fiind o sursă de
energie și un puternic anti-
biotic natural. 

5. Citrice 

Consumul de citrice spo-
rește aportul de vitamină C,
ajutând, în acest mod, orga-
nismul să lupte împotrivă ră-

celii. În plus, vitamină C asi-
gură o protecție sporită îm-
potrivă infecțiilor.        

B.T.

Orica Măgdălina

5 alimente care te ajută atunci când ești răcit
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Decizie majoră, în ședința
extraordinară de plen a Co-
nsiliul Județean Brașov de
săptămâna trecută, pentru
copiii și adulții aflați în difi-
cultate. În unanimitate, con-
silierii au votat Ghidul soli-
citantului în vederea atribui-
rii contractelor de finanţare
nerambursabilă din bugetul
propriu al judeţului Braşov,
pentru activităţi nonprofit
în domeniul asistenţei so-
ciale. 

Sumele pot ajunge și la 40
de mii de lei. Ghidul solicitan-
tului și anexele pot fi găsite,
pentru consultare, pe site-ul
www.judbrasov.ro. Pot be-
neficia de finanțări nerambur-
sabile asociațiile și fundațiile
care furnizează servicii sociale
cu privire la asigurarea calității

vieții. Grupurile-țintă pentru
cei care doresc să întocmească
programe cu ajutor financiar
de la Consiliul Județean sunt
copiii și adulții aflați în dificul-
tate din motive economice,
socio-culturale, biologice sau
psihologice și, astfel, nu pot
avea o viață decentă.  

Susținerea financiară din
partea Consiliului Județean
Brașov se ridică la maximum
85% din valoarea cheltuielilor
eligibile din bugetul total al
unui proiect depus. Valoarea
proiectelor propuse pentru
finanțări trebuie să se înca-
dreze între 10.000 și 50.000
de lei. „Este pentru prima
dată când lansăm un astfel
de ghid. Vom încerca să ne
implicăm din ce în ce mai
mult în activitățile care ne re-
vin, în special pe parte socia-

lă, astfel încât să îmbună-
tățim de la an la an aceste
ghiduri de finanțare  și să
avem, în consecință, cât mai
mulți beneficiari”, a explicat,
pentru BrașovTV, președintele
Consiliului Județean Brașov,
Adrian Veștea.

Iată lista completă a ac-
tivităților eligibile:

• Îngrijire și asistență pentru
persoanele vârstnice;

• Îngrijire și asistență pentru
copiii cu dizabilități;

• Îngrijire și asistență pentru
persoanele adulte cu dizabi-
lități;

• Îngrijire și asistență pentru
copiii aflați în sistemul de pro-
tecție specială;

• Îngrijire și asistență pentru
victimele violenței în familie
(domestice);

• Îngrijire și asistență pentru

persoanele fără adăpost;
• Servicii de îngrijire la domi-

ciliu pentru persoane vârstnice,
persoane cu dizabilități, per-
soane aflate în situație de de-
pendență;

• Îngrijire și asistență pentru
copiii separați sau în risc de se-
parare de părinți;

• Îngrijire, asistență și suport

pentru persoanele aflate în si-
tuații de nevoie;

• Îngrijire și asistență pentru
tinerii care părăsesc sistemul
de protecție;

• Activități de abilitare/rea-
bilitare /recuperare pentru per-
soanele cu dizabilități;

• Prepararea și distribuirea
hranei pentru persoane în risc

de sărăcie/sărace;
• Îngrijire și asistență pentru

persoanele defavorizate;
• Servicii integrate de infor-

mare, conștientizare, orientare,
mediere, consiliere și îndruma-
re;

• Alte tipuri de activități cu
impact semnificativ demons-
trabil.    Amelia VULCU

.com

Expoziție inedită dedicată femeilor, 
la Muzeul de Artă din Brașov

Salariații de la stat și cei din
mediul privat s-ar putea bu-
cura de o minivacanță de patru

zile cu ocazia Paștelui.
Prima și a doua zi de Paște

sunt zile nelucrătoare de săr-

bătoare legală în care salariații
primesc timp liber, conform
Codului muncii. În acest an,
cele două zile pică pe 8 și 9
aprilie, adică duminică și luni.

Practic, asta înseamnă o mi-
nivacanță de trei zile: sâmbătă,
duminică și luni. Totuși, mini-
vacanța are șanse sporite să
fie chiar de patru zile, dacă un
proiect de lege aflat acum la
președintele României va fi
promulgat și publicat în Mo-
nitorul Oficial în perioada ime-
diat următoare. Concret, este
vorba de un proiect ce preve-
de că Vinerea Mare va fi inclusă
pe lista liberelor legale.  A.V.

Pas important spre externalizarea serviciilor sociale,
după model european

Expoziție inedită, deschisă
la Muzeul de Artă. Peste 50 de
picturi dedicate femeilor care
au marcat arta românească din
ultimul secol pot fi admirate
până la finalul lunii mai. Expo-
ziția, intitulată „Centenarul fe-
meilor din arta românească”,
a ajuns la Brașov după ce a fost
inaugurată la Muzeul Na-țional
Brukenthal. Aceasta are o
secțiune dedicată artistelor cu
activitate legată de Brașov. „In-
vităm publicul să vină și să se
convingă că și în artă femeile

sunt cel puțin egale cu băr-
bații. Orice vizitator poate ve-
dea nu numai o artă cu tentă
feminină, ci poate observa
toate curentele importante

ale artei românești din ultimul
secol. O imagine de ansam-
blu, privită din perspectiva fe-
meilor”, a declarat pentru
Brașov TV Radu Popica, șef ser-
viciu la Muzeul de Artă. 

Multe dintre tablouri au fost
pictate în urmă cu aproape ju-
mătate de secol. Lucrările au o
strânsă legătură cu evenimen-
tele istorice care au influențat
dezvoltarea României. 

Muzeul de Istorie poate fi vi-
zitat de luni până duminică, în
intervalul orar  09.00-17.00. Un
bilet de intrare pentru adulți
costă 5 lei, iar unul pentru copii,
un leu.             Marian STOICA

În aprilie, minivacanță de 4 zile?

Târgul Internațional de Carte și Muzică,
în perioada 22 -25 martie

Asociaţia „Libris Cultural”
are deosebita plăcere să vă
invite la cea de-a XV-a ediție
a Târgului Internaţional de
Carte şi Muzică ce se va des-
fășura în perioada 22 - 25 mar-
tie 2018  la  Aula Universității
Transilvania. De la prima edi-

ție și până astăzi, Târgul In-
ternațional de Carte și Muzică
- Libris a adus laolaltă tot mai
mulți participanți și oas-peți
de seamă. 

Dincolo de abundența ofer-
tei editoriale și discografice,
manifestarea de la Brașov a

mizat întotdeauna pe carac-
terul dinamic și viu al culturii
relevat în nenumăratele lan-
sări, recitaluri de muzică și
poezie și spectacolele de sea-
ră pe care le-a oferit tuturor
cititorilor și iubitorilor de mu-
zică. B.T.
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Atenție, șoferi! Dacă v-ați
abandonat autoturismele
pe domeniul public, legea
vă obligă să le ridicați în cel
mai scurt timp. În caz con-
trar, riscați să primiți amenzi
care pot ajunge și la câteva
mii de lei fiecare. Rămâneți
însă, și fără mașini. 

Poliția Locală și Primăria Bra-
șov au început o campanie în
acest sens. De patru luni, re-
prezentanții celor două insti-
tuții colaborează pentru iden-
tificarea tuturor autoturisme-
lor abandonate pe domeniul
public. Vorbim despre 270 de
astfel de mașini. Mulți dintre
proprietari au fost identificați
și somați să-și ridice autotu-
rismele. „Sunt 147 de mașini
abandonate, ridicate de pe

domeniul public chiar de că-
tre proprietari. În procedură
sunt alte 34 de autoturisme.
Așteptăm de la Poliția Națio-
nală identificarea proprieta-
rilor. Șase dintre ei nu au pu-
tut fi identificați, iar mașinile
lor au fost ridicate”,a explicat
Anca Lăutaru, purtător de cu-
vânt al Poliției Locale Brașov. 

Oricât de veche și inestetică

este mașina, aceasta nu poate
fi ridicată sub nicio formă de
pe domeniul public în cazul
în care este parcată pe un loc
rezidențial, plătit. 

În schimb, dacă v-ați aban-
donat mașina, primiți somație
de la Poliția Locală, iar dacă
nu ridicați autoturismul în
cinci zile, riscați o amendă de
2.000 de lei. 34 de mașini au

fost, inițial, declarate rable,
însă, ulterior, proprietarii au
dovedit că acestea sunt func-
ționale. 

Dacă vedeți mașini aban-
donate, aflate într-o stare
avansată de degradare, puteți
semnala aceste situații la nu-
mărul de telefon al Poliției Lo-
cale, 0268.954.

Marian STOICA

Mașinile abandonate din Brașov, identificate

Un steag al Uniunii Euro-
pene a fost arborat peste li-
terele care formează nume-
le orașului Brașov, de pe
Muntele Tâmpa. Drapelul a
avut 70 de metri pătrați și a
fost lăsat pe Muntele Tâmpa
30 de minute. 

Lângă steagul Uniunii Eu-
ropene a fost expus și un dra-

pel tricolor. Cele două stea-
guri au fost donate de româ-
nii din Diaspora. Demersul
face parte dintr-o campanie
menită să demonstreze că
România este o țară pro-eu-
ropeană. Steagul imens al
Uniunii Europene a trecut pe
la Bruxelles, Munchen, Berlin,
Budapesta, Oradea, Arad, Ti-
mişoara, Deva, Alba Iulia, Târ-

gu Mureş, Sibiu, Braşov, Piteşti
și s-a oprit la Bucureşti, la Gu-
vernul României. „Aducem
Steagul Înapoi“ reprezintă o
acţiune inedită, demarată de
un grup de români din Dias-
pora, menirea ei fiind aceea
de a atrage atenţia asupra de-
rapajelor guvernanților de la
Bucureşti.

Marian STOICA

Steaguri imense, pe Muntele Tâmpa PREMIERĂ: Brașovul, prezent la Berlin 
Premieră pentru turismul

din Brașov! În perioada 7-11
martie 2018, județul nostru
a participat la Bursa Inter-
națională de Turism de la
Berlin. Acesta este cel mai
mare eveniment de profil
din lume, la care iau parte
reprezentanți din peste 80
de țări. 

Sute de mii de oameni vizi-
tează, anual, standurile ame-
najate pe o suprafață de peste
160.000 de metri pătrați. Stan-
dul României a avut anul aces-
ta un număr record de expo-
zanți, 40. Și Brașovul a avut,
pentru prima dată, un stand
special amenajat, unde au fost
promovate toate punctele de

interes turistic din județ. „Ceea
ce s-a întâmplat la Berlin a
fost un mare succes pentru
județul nostru, pentru că mul-
te administrații publice din
România nu își permit să se
promoveze la un asemenea
eveniment. Consiliul Jude-
țean Brașov le-a dat șansa tu-
turor localităților să își ame-

najeze câte un stand la cel
mai important târg de turism
din lume. Trebuie să profităm
din plin și să ne facem cât mai
cunoscuți și pe plan inter-
național, ori de câte ori avem
ocazia”, a declarat președin-
tele Consiliului Județean Bra-
șov, Adrian Veștea. Obiectivul
Brașovului la acest târg a fost
acela de a promova județul ca
primă destinație turistică a Ro-
mâniei. Printre altele, au fost
prezentate obiceiurile, tradițiile
și atracțiile turistice din zonele
Bran-Moieciu-Fundata, Pre-
deal, Făgăraș, Codlea și Râșnov.        

Marian STOICA

Prețurile medicamentelor se modifică 
5.000 de medicamente

din mai multe categorii vor
avea, de la 1 septembrie,
noi prețuri. Până atunci,
oficialii Ministerului Sănă-
tății vor analiza modul de
calcul. 

Ministrul Sănătății, Sorina
Pintea a declarat: „Unele
prețuri pot să crească, altele
pot să scadă, în funcție de
niște coeficineți de actuali-
zare și de cursul valutar,
care a crescut. Corecția pre-
țurilor este o măsură pentru
a evita expor- turile paralele
și alte consecințe care de-
curg de aici. Am decis să
amânăm termenul de 1 a-
prilie (de la care ar fi trebuit

să se facă o corecție a pre-
țurilor medicamentelor –
n.r.), pentru că am văzut

acele calcule, sunt econo-
mist, și nu mi-au sunat bi-
ne”. Amelia VULCU
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Primarul Virgil Popa a
declarat că intenționează
ca municipiul Săcele să aibă
propriul serviciu pentru
acțiuni de salvare montană.
Declarația a venit în urma
deciziei Consiliului Jude-
țean din luna februarie, de
reorganizare a Serviciului
Județean Salvamont. 

Prin desființarea celor trei
posturi administrative , servi-
ciul va fi transformat în com-
partiment, actualii salvatori
montani urmând să devină
coordonatori ai echipelor de
salvatori montani voluntari ai
primăriilor. Măsura luată de
Consiliul Județean lasă des-
coperite câteva zone, în spe-
cial zona Făgăraș-Victoria
unde activa o echipă compu-
să din 3 salvatori montani,
pentru o parte din creasta
Făgărașului, dar și zona Săcele,
unde lucra o altă echipă, pen-

tru munții Piatra Mare și
Ciucaș,  compusă din 4 per-
soane.  

Pentru zonele în care nu
există serviciu specializat la
nivel local, soluția propusă
este cea a salvatorilor montani
voluntari care vor fi coordonați
de echipa de la Consiliul
Județean. Soluția propusă ri-
dică semne de întrebare însă,
deoarece salvatorii montani
voluntari nu pot fi 24 ore din
24 disponibili pentru inter-
venții, iar pentru a deveni sal-
vator montan, chiar și volun-
tar, trebuie să deții un atestat
dobândit în urma a 4 cursuri
organizate atât pe timp de
iarnă, cât și în perioada verii.

Datorită acestei situații, ofi-
cialii Primăriei Săcele dorește
să înființeze propriul Serviciu
de Salvamont, cu atât mai
mult cu cât suprafața terito-
rială a orașului este una dintre
cele mai mari din țară, cu două

zone montane, Piatra Mare și
Ciucaș, foarte căutate de
turiști. În Piatra Mare, inves-
tițiile din ultimii ani de la Ca-
nionul 7 Scări și Tiroliana au
generat un număr mult mai
mare de turiști. Investițiile vor
continua și în perioada urmă-
toare, în 2018 urmând să în-
ceapă și lucrările de amenajare
la cascada Tamina. 

Muntele Ciucaș a început
și el să fie din ce în ce mai cău-

tat nu numai vară și toamnă,
dar și iarna, atunci când riscul
producerii accidentelor este
mai mare. 

Mai mult, administrația și-
a propus să refacă mai multe
trasee turistice și să promo-
veze și zonele mai puțin cu-
noscute de pe teritoriu U.A.T.
Săcele, precum Munții Gro-
hotiș, Neamțului și Baiului.
„Am aflat cu suprindere de
hotărârea Consiliului Jude-
țean cu privire la Serviciul de

Salvamont, mai ales că încă
de anul trecut Primăria Să-
cele și-a manifestat dorința
înființării unui astfel de com-
partiment. Noi ne dorim ca
Săcelele să fie o destinație
care să le ofere siguranță
turiștilor. Din acest motiv,
administrația locală ia în cal-
cul înființarea unui Compar-
timent  Salvamont în cadrul
Serviciilor Săcelene S.R.L. În
perioada următoare vom în-
cepe o analiză a ceea ce în-

seamnă din punct de vedere
financiar acest demers,
ținând cont de costurile ridi-
cate ale echipamentului unei
echipe de salvatori montani.
Printr-o colaborare firească
cu reprezentanții Consiliul
Județean vom alege cea mai
bună soluție pentru sigu-
ranța turiștilor care vin în
zona Săcele”, a explicat pri-
marul municipiului Săcele, Vir-
gil Popa.

B.T.

A.J.O.F.M., punctul de lucru de la Săcele
Reprezentanții Agenției
Județene pentru Ocuparea
Forței de Muncă din Brașov
redeschid, din 14 martie,
punctul de lucru din munici-
piul Săcele. Pentru a veni în
sprijinul persoanelor din
această zonă, A.J.O.F.M.
Brașov va asigura toate ser-
viciile prevăzute de Legea nr.
72/2002 cu privire la asigu-
rările pentru șomaj și stimu-
larea ocupării forței de
muncă. 

Agenția Județeană pentru

Ocuparea Forței de Muncă asi-
gură înregistrarea în evidenţe
a persoanelor aflate în căutarea
unor locuri de muncă şi a şo-
merilor, stabilește şi plătește
indemnizații de șomaj, furni-
zează şi finanţează servicii de
prevenire a şomajului şi de sti-
mulare a ocupării forţei de mun-
că, asigură identificarea și
promovarea locurilor de muncă
vacante comunicate de anga-
jatori, consiliază şi orientează
persoanele aflate în căutarea
unor locuri de muncă şi reali-
zează medierea forței de mun-

că. De asemenea, organizează
şi prestează  servicii de formare
profesională, asigură imple-
mentarea programelor speci-
fice domeniului de activitate
finanţate din fonduri europene
nerambursabile, implementea-
ză prevederile legale cu privire
la ucenicia la locul de muncă și
efectuarea stagiului de către
absolvenții de studii superioare
și asigură aplicarea prevederilor
referitoare la prestaţia de şomaj
din regulamentele europene
privind coordonarea sistemelor
de securitate socială.           B.T.

Municipiul Săcele dorește să aibă propriul
Serviciu Salvamont

Flori pentru doamne și domnișoare, de 8
Martie, la Săcele

În ziua de 8 martie doam-
nele și domnișoarele din
Săcele au avut parte de o
surpriză plăcută. 

Angajații Primăriei mu-
nicipiului, alături de prima-
rul Virgil Popa, au fost pre-
zenți în cartierele și în mij-
loacele de transport în co-
mun din oraș, unde au dă-
ruit doamnelor și dom-
nișoarelor peste 1.500 de
garoafe roșii. A fost pentru

a doua oară când o astfel
de acțiune a avut loc la Să-
cele. 

Primarul municipiului,
Virgil Popa, le-a transmis
tuturor doamnelor şi dom-
nişoarelor cele mai frumoa-
se gânduri şi urări de să
nătate, bucurii, împliniri
personale şi profesionale,
dar și o primăvară însori-
tă.

B.T.

Festivalul „Gloria Domini”, evenimente și la Săcele

Trei dintre evenimentele
Festivalului „Gloria Domini
– Brașovul Pascal”, progra-
mat în perioada 11 - 25 martie
2018, vor avea loc în munici-
piul Săcele. Astfel, pe 12 mar-
tie, de la ora 19.00, va rula
filmul The Passion of the
Christ/Patimile lui Hristos, în
regia lui Mel Gibson, cu Jim
Caviezel și Maia Morgenstern.

În data de 14 martie, tot de
la ora 19.00 , teatrul „Andrei
Mureșanu” din Sfântu Ghe-
orghe va veni cu piesa „Que-
rer! Iubește!”, un spectacol
de teatru, muzică live și dans. 

În data de 15 martie, de la
ora 12:00, în cadrul manifes-
tărilor dedicate Centenarului,
va avea loc un spectacol-
conferință intitulat „Biserica

și Unirea”, dedicat rolului Bi-
sericii Ortodoxe în Unirea de
la 1918. 

Spectacolul va conține re-
citaluri de muzică și poezie și
o scurtă conferință dedicată
Unirii. Toate cele trei eveni-
mente de la Săcele vor avea
loc la Centrul Multicultural și
Educațional. Intrarea este li-
beră.                                             B.T.



APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫  Vând apartament cu 2 camere
in zona Spitalului Judetean,Ca-
lea Bucuresti, confort 1 structura
decomandata, suprafata utila 46
mp,la etajul 4/4. Apartamentul
este renovat complet,inclusiv in-
stalatiile electrice, dispune de cen-
trala termica proprie, geamuri
termopan,gresie,faianta,parchet.
Se vinde mobilat si utilat. Se ac-
cepta programul prima casa.Dis-
pune si de loc de parcare, vizibil
din casa.Blocul este anvelopat, si
acoperisul refacut acum 8
ani.Rept 46.000 euro.Telefon
0731833260
⚫ Vând apartament cu 2 camere
decomandat zona Tractorul etaj
intermediar 1/4,confort 1,spatios
aproximativ 50 mp,cu centrala
termica si balcon inchis in cor-
nier.Pretul este 41000 euro. Re-
latii la telefon 0726687345
⚫ Vând apartament la casa în
zona Blumana, strada De Mij-
loc, un parter jos-demisol, cu
structura decomandata, si o su-
prafata totala de 72 mp utili.
Apartamentul are doua camere,
baie si holul comun cu bucataria.
Dispune de centrala termica,gea-
muri termopan,gresie,faianta,par-
chet, izolatie,curte comuna cu
inca 4 familii.Pretul 49000 euro
negociabil si se accepta variante
de schimb.Telefon 0726687345
APARTAMENTE 3 CAMERE
⚫ Vând  apartament situat intr-
o vila cu 1 etaj in zona Darste -
intrarea in Sacele,foarte spatios
in suprafata de 113 mp,cu o struc-
tura decomandata.Apartamentul
se afla la parterul vilei iar deasu-
pra mai locuieste inca o familie
si dispune de garaj propriu si curte
proprie in suprafata de aproxi-
mativ 100 mp.Ca si dotari avem
centrala termica proprie,geamuri

termopan partial si parchet masiv
in toata casa,necesitand moder-
nizari.Se accepta si credit ban-
car.Pretul este 63000 euro usor
negociabil.Telefon: 0747771523
⚫ Vand apartament cu 3 camere,
decomandat, Str Codrul Cos-
minului zona Faget Apartamen-
tul are o suprafata de aproximativ
58 mp, un balcon lung de aproa-
pe 7 m, inchis cu termopan si
izolat interior cat si exterior, boxa
la beci, usa metalica la intrare,
usile de interior schimbate. Dis-
pune de asemenea de centrala
termica proprie, termopan, gresie,
faianta, parchet. Pretul este 54500
euro negociabil.Telefon
0731833260
⚫ De vânzare apartament cu 3
camere, constructie noua cu fi-
nalizare in 2018 zona Mall Co-
resi. Apartamentul este situat la
etajul 1 avand o structura deco-
mandata cu o suprafata de 72 mp
si un balcon de 3,2 mp. Aparta-
mentul se da la cheie existand
posibilitatea ca proprietarul sa-si
aleaga finisajele. Pentru informatii
suplimentare ne puteti contacta
la nr: 0747771523 
⚫ Vând apartament cu 3 camere
cu structura decomandata Calea
Bucuresti  apropiere de McDo-
nalds la  etajul  2/8 cu o suprafata
mare, compus din 3 camere, hol,
2 bai, bucatarie, debara, camara,
balcon. Ca si imbunatatiri apar-
tamentul are usa metalica la in-
trare, centrala proprie, izolat
exterior dar mai necesita moder-
nizari. Pretul este de 62000 euro.
Telefon  0747771523
CASE
⚫  De vânzare casa saseasca si-
tuata in comuna Harman apro-
pierea Centrului,compusa din
2 corpuri de casa cu un total de
patru camere doua bucatarii, o

baie, si teren in suprafata de
1857 mp,anexe si pivnita.Am-
bele corpuri dispun de utilitati :
apa,curent electric,gaz,centrala
termica pe gaz si pe lemne,ca-
nalizare.Spatiul locuibil se poate
extinde si in spatiile anexe ,iar
podul este mare si sanatos si se
poate mansarda.Pretul este
98.000 euro, negociabil.Detalii

la telefon: 0787.719.344 
ÎNCHIRIERI
⚫  Ofer spre inchiriere aparta-
ment  de 80 mp cu 3 camere si-
tuat in Centrul Civic Bd M.
Kogalniceanu langa MALL
AFI ,amenajat recent pretabil
spatiu de birouri,cu toate dota-
rile:centrala termica proprie, gre-
sie, faianta, geamuri termopan,

usa metalica. Spatiul se preteaza
pentru birou notarial, cabinet
medical, etc, intregul bloc fiind
numai pentru business. Pretul

chiriei este 490 euro/luna nego-
ciabil. Relatii suplimentare
puteți obține la numărul de
telefon 0741.059.397
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COMANDĂ ANUNŢ MICĂ PUBLICITATE
NUME (FIRMĂ): CI, SERIA NR.

Nr. apariţiiAcestă comandă se achită la casă, 
în oricare magazin partener
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TALONUL SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE

TELEFON:DATE DE APARIŢIE:
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Imobiliare

➭ Anunţurile se depun pe talon în locaţiile de alături
➭ Preţul unei apariţii este de 5 RON
➭ Talonul este valabil pentru numărul de apariţii plătite. 

Numărul de apariţii se completează în  căsuţa
special prevăzută.

➭ Anunţurile pentru decese, comemorări, aniversări şi
matrimoniale se depun numai cu cartea (buletin)
de identitate.

➭ Redacţia nu-şi asumă răspunderea 
pentru conţinutul anunţului.

➭ Anunţurile se depun până vineri la ora 12:00.

Magazine Rapid:
▪ Str. Gării, nr. 32

intersecţia cu
Hărmanului

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

▪ Str. Gospodarilor
▪ Str. Barbu

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

Sediul BraşovTV:
▪ Bd. Mihail

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

Locaţii de preluare a taloanelor de mică publicitate

✄

BGG 
SECURITY

Relaţii la telefon: 0268.328.662

AGENŢI SECURITATE

Organizează cursuri pentru
următoarea calificare:

PERDELE • DRAPERII
ACCESORII • MERCERIE •

FIRE • ŞINE • GALERII
SERVICII COMPLETE

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

www.jeorjette.ro

www.brasovtv.com
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Săptămânal Gratuit

Brașov TV
telefon: 0368.005.829
contact@brasovtv.com

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

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

„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

⚫ NU  RATA  PROMOȚIILE
DE  LA  MAGAZINUL  BA-
ZAR !!! Avem REDUCERE
la FRIGIDERE !!

Cumperi  un produs electro-
casnic MASINA de spalat,
COMBINA sau LADA frigo-
rifică RETUR sau SECOND
HAND import Germania, si pri-
mesti REDUCERE 10%. 

Dacă aduci produsul vechi la
schimb.Ne gasiti pe str. Aurel
Vlaicu nr. 4, Brașov (intersectia
cu Grivitei, langa Synevo)
⚫ La  ATELIERUL DE  RE-
PARATII reparam TOT ce se
baga in priza, prestam servicii
de diagnosticare si reparatii ale
echipamentelor de tip electro-
casnic (FRIGIDERE, MA-
ȘINI DE SPĂLAT, cuptoare
microunde, aspiratoare, etc), pen-
tru persone fizice si societati co-
merciale.
Telefon: 0268/708946;
Mobil : 0758.107.102 .  

Ne gasiti pe Str. Aurel Vlaicu
nr 4 (colț cu BD.Grivitei) în curte
cu magazinul “Bazar”.

⚫ 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.
Tel: 0731.833.260 01.04.
⚫ Particular, execut zugrăveli,
reparații, izolație case, par-
chet, faianță, gresie, electrice
și sanitare.  Tel: 0721.468.578
⚫ Execut zugrăveli, caut
meseriaș interioare, exterioa-
re: zugrav, glet, faianță, gresie,
parchet, serios și harnic.

Telefon: 0735.337.202
⚫ Angajez șofer  categoria B
cu cunoștinte  mecanice  și
electrice. Tel: 0741.059.397
⚫  Vând TV color  100 de lei,
fier de călcat nou 25 lei, elec-
tromotor Dacia, cauciucuri
Dacia și Oltcit, portbagaj pen-
tru Dacie, aragaz 350 de lei,
cărucior pentru persoane cu
handicap, , piese pentru Oltcit,
ferodouri, rulmenți, filtru cafea
30 lei. Tel: 0727.397.937
⚫  Vând NISSAN SUNNY,
înmatriculat, an fabricație
1986 (este pentru colecție) nu
se plătește impozit. Cumpăr
remorcă înmatriculată pentru
autoturism (variante). 
Tel: 0754.615.302

PubliciTATe2018 9
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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: 0741.127.537 

Hairstylist cu
experiență minimă 

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

Centru SPA

Diverse
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„Pașaportul dumnea-
voastră va expira în cu-
rând. Pentru reînnoire, pro-
gramați-vă online pe epa-
sapoarte.ro (România) sau
econsulat.ro (străinătate)”.
Acesta este mesajul tele-
fonic pe care posesorii de
pașapoarte îl vor primi cu
cel puțin o lună înainte de
expirarea documentelor. 

Ministerul de Interne și
cel al Afacerilor Externe au
lansat, la mijlocul săptămâ-
nii trecute, un sistem de no-
tificare prin SMS, în încercare
de a eficientiza procesul de
eliberare a documentelor

de călătorie și de a evita
aglomerația de la ghișee. În
baza acestui sistem, deți-
nătorii de pașapoarte, care
au comunicat la depunerea
ultimelor cereri numere de
telefon valabile, vor primi
SMS prin care vor fi infor-
mați că le  expiră pașapoar-
tele, cu 1una până la 3 luni
înainte. Prin același mesaj,
cetățenii vor fi sfătuiți să se
programeze din timp pen-
tru a evita timpii mari de
așteptare din perioada de
vară. 

Pentru SMS-urile transmi-
se la nivel național, va figura
ca semnatar Direcția Gene-

rală a Pașapoarte, iar în stră-
inătate, Departamentul
Consular. 

Mesajele vor fi trimise de
la numărul scurt 1813, iar la
eticheta de expeditor va fi-
gura cuvântul  PAȘAPOAR-
TE. 

De asemenea, în luna
martie vor primi un SMS de
notificare cetățenii cărora
le-a expirat pașaportul în ul-
timele 6 luni. 

Sloganul campaniei este:
„Anul are 12 luni, nu așt-
epta vara! Documentele de
călătorie pot fi făcute din
timp”.

Amelia VULCU

SMS pentru posesorii de pașapoarte, aproape de termenul de expirare

.com

Lovitură, de la Senat, pentru polițiști! Bărbat din Brașov, arestat pentru scene cu
tentă sexuală

Clipe de coșmar, în plin
centrul Brașovului, pentru o
tânără de 20 de ani. Fata se
afla pe Bulevardul 15 Noiem-
brie, aproape de ora 11:00. 

„La un moment dat, un
bărbat de 33 de ani i-a cerut
detalii cu privire la traseul
pe care trebuie să-l parcur-
gă pentru a ajunge la sediul
Teatrului Dramatic. Partea
vătămată a oferit amănun-
tele și și-a continuat drumul.
Bărbatul a urmărit-o, tână-
ra a sesizat, a încercat să se
îndepărteze și a reușit să in-
tre într-un gang din zonă.
Inculpatul a prins-o, tânăra
a căzut, iar bărbatul a înce-
put să o pipăie. Fata a reușit
să se ridice și să fugă, dar
inculpatul a prins-o din nou

și a pipăit-o. Tânăra a stri-
gat după ajutor și a fost au-
zită de clienta unui salon de
înfrumusețare, care a ieșit
în stradă. Inculpatul a reușit
să fugă, a fost prins, iar pe
8 martie, un judecător de
drepturi și libertăți a admis
propunerea de arestare pre-
ventivă”, a explicat, pentru
BrașovTV, prim-procurorul
adjunct al Parchetului Jude-

cătoriei Brașov, Maria-Mădă-
lina Răducu. Inculpatul a con-
testat decizia de a se emite
mandat de arestare, sub
acuzația de agresiune sexua-
lă, iar Tribunalul Brașov va
avea ultimul cuvânt. Incul-
patul beneficiază de pre-
zumția de nevinovăție până
când magistrații vor emite
sentința definitivă.       

Amelia VULCU

Senatul a adoptat săptă-
mâna trecută, cu 92 de vo-
turi „pentru” şi unul „îm-
potrivă”, propunerea legi-
slativă a 16 deputaţi şi se-
natori PNL, potrivit căreia
radarele rutiere pot să fie
instalate exclusiv pe auto-
vehicule care prezintă în-
scr isuri le  ş i  însemnele
distinctive ale Poliţiei. „Pen-
tru că, atât prin cadrul nor-
mativ (Ordonanţa de ur-
genţă a Guvernului nr.
195/2002 privind circulaţia
pe drumurile publice), cât
şi prin atitudinea şi com-
portamentul lucrătorilor
poliţiei rutiere nu se acordă
niciun fel de atenţie pre-
venţiei apariţiei evenimen-
telor rutiere nedorite şi din
dorinţa de a acorda lucră-
torului de poliţie demnita-
tea şi respectulş cuvenit ca
reprezentant al legii, pro-
punem următoarele modi-
ficări ale Ordonanţei de ur-
genţă a Guvernului nr.
195/2002 privind circulaţia
pe drumurile publice - con-
statarea contravenţiilor şi
aplicare sancţiunilor să se
facă direct de către poliţis-
tul rutier, respectiv poliţis-
tul de frontieră, care sunt
obligaţi să poarte unifor-
me cu înscrisuri şi însemne

distinctive”, se arată în ex-
punerea de motive a iniţia-
torilor.  Camera Deputaţilor
este for decizional în cazul
acestei iniţiative legislative.

• Poliţiştii se pregătesc
de proteste

Reprezentanţii Sindicatu-
lui Național al Polițiștilor au
transmis, săptămâna trecu-
tă, un comunicat de presă
în care vorbesc despre re-
vendicările lucrătorilor din
sistem şi despre faptul că
acestea au rămas fără răs-
puns până în prezent. „Con-
statăm că revendicările
noastre, referitoare la: in-
troducerea poliţiştilor şi a
personalul contractual în
grila de salarizare din Le-
gea-cadru 153/2017, înce-
pând cu luna martie a.c.,
dotarea logistică precară,
deficitul de personal, pro-
tecţia fizică şi juridică a po-
liţiştilor, plata perma nen-
ţei de la domiciliu, subfi-
nanţarea MAI, modificarea
Statutului poli ţistului, mo-
dernizarea sediilor de po-
liţie etc., prezentate, con-
stant, în şedinţele de dialog
social şi trimise Guvernu-
lui, Ministerul Afacerilor In-
terne, Ministerului Muncii
şi altor instituţii abilitate
sunt, în continuare, negli-

jate de către factorii deci-
denţi”, se arată în docu-
ment.

Totodată, sindicaliştii co-
mentează intenţia M.A.I. de
a susţine plata orelor supli-
mentare, apreciind că va
aduce venituri "insignifian-
te". „Intenţia MAI de a sus-
ţine «introducerea po-
sibilităţii plăţii orelor supli-
mentare" - respectiv un nu-
măr de 15 ore/lună, înce-
pând cu luna iunie, în cazul
în care acestea nu au fost
recuperate în termen de 60
de zile -, reprezintă doar o
formulă derizorie de abor-
dare a relaţiei cu sindica-
tele, dat fiind faptul că su-
mele astfel obţinute ar fi
insignifiante, iar revendi-
cările noastre vizează o pa-
letă mult mai com plexă de
probleme, care-i afectează
pe toţi angajaţii M.A.I. şi
nu doar pe cei ce efectuea-
ză ore suplimentare”, se
mai arată în document. Sin-
dicaliştii anunţă că, dacă
până la data de 15 martie,
dialogul social cu M.A.I., cu
Guvernul, nu va da rezulta-
tele aşteptate vor demara
proteste de amploare şi pe
termen lung, pentru susţi-
nerea revendicărilor.          

Amelia VULCU

Șenilată unică, pentru Jandarmerie
Singurul autoturism de

teren cu sistem de șenile al
unei unități de jandarmi din
țară este la Brașov. O mașină
4x4 cu șenile în loc de roți,
care poate urca fără proble-
me pe munte, pe teren ac-
cidentat, este utilizată de
câteva zile de jandarmii
montani din Poiana Brașov.

Autoturismul poate fi con-
dus fără probleme pe cele
mai accidentate drumuri de
munte. Până acum, anumi-
te trasee erau inaccesibile
pentru mașinile de teren ale
Jandarmeriei Brașov. Noul
vehicul poate urca pante cu
o înclinații de până la 45 de
grade.  Mult mai multe vieți

pot fi salvate de acum, pen-
tru că timpul de intervenție
va fi mult mai scurt. Produ-
cătorul sistemului de șenile
este chiar din Brașov. Mon-
tarea șenilelor durează o
oră. Costul total al unui sis-
tem de șenile este de aproa-
pe 10.000 de euro.

Marian STOICA
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Berbec (21.03 - 19.04)
Iubire - partenerul și familia vă
susțin să luați decizii corecte în
situația în care traversați momente
dificile.
Sănătate - acordați atenție sem-
nelor pe care corpul fizic vi le dă!
Inclusiv mâinile sunt sensibile și
trebuie protejate. 
Bani - dacă doriți să cumpărați ceva
ori să investiți in afaceri, să vă bazați
doar pe veniturile obținute din
muncă proprie! 
Taur (20.04 - 20.05)
Iubire - nu o să vă puteți concentra
asupra problemelor celor de acasă
,inclusiv ale cuplului.
Sănătate - nu trebuie să vă strice
ziua și armonia interioară
reproșurile familiei, acționați exact
așa cum vă dictează conștiința.
Bani - este cazul ca întâi să vă
ocupați de datorii și abia apoi să vă
faceți un buget pentru viitor. 
Gemeni (21.05 - 21.06)
Iubire - ar trebui să fiți mai atenți
și mai diplomați în relația de cuplu. 
Sănătate - chiar dacă nu vă deran-
jează grav ceva anume, ar trebui
să vă gândiți totuși să faceți pe viitor
un examen medical complet.
Bani - nici munca, nici finanțele nu
vă interesează acum. Probabil că
relaxarea este singurul lucru care
vă preocupă.
Rac (22.06- 22.07)
Iubire - dacă sunteți singuri, să nu
vă surprindă o serenadă sub balcon
sau o poezie de suflet pe mesagerie. 
Sănătate - nu ar trebui să vă con-
solidați numai sănătatea, ci și să
vă reîmprospătați imaginea exter-
nă.
Bani - puteți avea acum o cerere
delicată din partea unei rude sau
a cuiva din imediata voastră apro-
piere. 
Leu (23.07- 22.08)
Iubire - săptămâna devine pro-
mițătoare numai dacă sunteți
dispuși să scoateți nasul din muncă. 
Sănătate - faptul că sunteți
unidirecționați pe muncă și efort
mare în sensul ăsta, e un semn de
alarmă că o faceți pe propria voastră
sănătate.
Bani - proiectele personale, așa
cum le gândiți acum, ar presupune
o muncă în echipă. 
Fecioară (23.08 -22.09)
Iubire - plănuiți mari schimbări și
o reamenajare a spațiului de acasă. 
Sănătate - nu acceptați să luați tra-
tamente după informațiile generale
pe care le dețineți din paginile de

internet!
Bani - nu vă gândiți nicicum să
luați un împrumut de la bancă
pentru planurile voastre!
Încercați să vă descurcați doar
cu fondurile de care dispuneți. 

Balanţă (23.09 - 23.10)
Iubire - este recomandat să nu opriți
zborul imaginației voastre sălbatice
în privința relației! 
Sănătate - va trebui să găsiți un
bun medic pentru afecțiunile gi-
necologice ori psihiatrice, ca să
preveniți posibilele boli grave și să
eliminați depresia.
Bani - nativii posesori de talente
artistice sunt atât de inspirați încât
ar putea crea o capodoperă literară
unică sau o compoziție muzicală. 
Scorpion (24.10 - 22.11)
Iubire - romantice amintiri vă pot
răscoli sau chiar veți lua legătura
cu o iubire din trecut.
Sănătate - dacă există talente pen-
tru gătit sau creativitate la bucă-
tărie, atunci puneți-le cu îndrăz-
neală în aplicare! 
Bani - dacă nu sunteți mulțumiți
de câștigurile de la actualul loc de
muncă, e momentul să începeți să
faceți cercetări pentru un nou job. 
Săgetător (23.11 - 21.12)
Iubire - nu vă stricați săptămâna
în discuții contradictorii cu parte-
nerul, mai ales dacă ele sunt legate
de câștiguri și cheltuieli! 
Sănătate -  aveți grijă de voi, căci
nimeni altcineva nu o va face.
Riscați o deteriorare semnificativă
a starii de sănătate dacă le luați pe
toate pe umerii voștri. 
Bani - puteți să vă lăsați cuceriți de
moda tinerească. Vă puteți gândi
cum să transformați asta într-o sur-
să de venituri.
Capricorn (22.12 - 20.01)
Iubire - s-ar putea să fiți în situația
de a alege dacă doriți neapărat un
parteneriat sau preferați să fiți sin-
guri. 
Sănătate -  economisiți-vă puterea
și energia, mergeți la sport și nu
forțați situația cu gânduri sumbre! 
Bani -  trebuie să deveniți un pic
mai economi și mai practici la cum-
părături. Nu e momentul să vă
aruncați în cheltuieli excesive.
Vărsător (21.01 -19.02)
Iubire - începeți să apreciați altruis-
mul neașteptat al perechii voastre. 
Sănătate - vă  recomand efectuarea
tuturor testelor necesare pentru a
afla nivelul de hemoglobină din
sange.
Bani -  nu arătați a fi zgârciți în ca-
douri pentru oamenii apropiați de
sufletul vostru.
Peşti (20.02 - 20.03)
Iubire - chiar dacă vă place cu ade-
vărat de cineva, nu să lăsați să se
vadă acest lucru 
Sănătate - starea voastră este ok,
dar instabilă, puteți ușor să prindeți
o răceală.
Bani - nimeni nu a făcut încă o avere
și nici o carieră, din statul pe cana-
pea și uitatul la televizor. 

ZODIAC SENAT: Amenzi uriașe pentru zgomotele din
locuințe

Senatul a adoptat, în şe-
dinţa de săptămâna trecu-
tă, propunerea legislativă
prin care se stabilesc limite
de zgomot maxim admisi-
bile în locuinţe şi instituţii
publice, dar şi amenzi pen-
tru depăşirea acestor limi-
te.

Propunerea legislativă  mai
prevede introducerea în sar-
cina agentului constatator a
obligaţiei de a măsura nivelul
zgomotului cu ajutorul unui
sonometru omologat şi veri-
ficat metrologic, utilizarea so-
nometrului în locuinţa recla-
mantului şi sancţionarea re-
cidivei contravenţionale. Gu-
vernul a emis un punct de
vedere negativ. „Modalitatea
de calcul pentru nivelul de
presiune acustică este nepo-
trivită în contextul în care la
apariţia organelor de ordine
publică solicitate prin apelul
112, astfel de activităţi înce-
tează", a susţinut reprezen-
tantul Guvernului, în plen. 

Constituie contravenţie tul-
burarea fără drept a liniştii
persoanelor din locuinţe sau
din alte imobile cu funcţiuni
echivalente locuirii, între orele
7:00-14:00 şi 16:00-23:00, de
către orice persoană, prin de-
păşirea nivelului de presiune
acustică de 35 dB, măsurat în

interiorul locuinţei sau a im-
obilului persoanei vătămate,
în camera indicată de aceasta,
cu ferestrele închise, ca urma-
re a producerii de zgomote,
larmă, strigăte, ţipete ori alte
manifestări similare sau a fo-
losirii oricărui aparat, obiect
ori instrument muzical. Tot
contravenţie constituie şi de-
păşirea nivelului de presiune
acustică de 30 dB în locuinţe
între orele 14:00-16:00 şi 23:00
- 7:00 măsurat în condiţii si-
milare. Propunerea legislativă
încadrează tot la contravenţii
„tulburarea, fără drept a ac-
tivităţilor desfăşurate în clă-
dirile în care funcţionează
instituţii de învăţământ, spi-
tale sau alte centre de îngri-
jire medicală, instanţe de
judecată alte autorităţi pu-
blice centrale sau locale, in-

stituţii publice, regii autono-
me, societăţi regelementate
de Legea societăţilor nr
31/1990, lăcaşe de cult, par-
tide sau alte formaţiuni po-
litice, organizaţii guverna-
mentale ori neguvernamen-
tale, ambasade sau repre-
zentanţe ale altor state ori
ale organizaţiilor internaţio-
nale de pe teritoriul Româ-
niei, în timpul de funcţio-
nare, dacă acesta se înca-
drează între 7:00-23:00 de
către orice persoană, prin
depăşirea nivelului de pre-
siune acustică de 45 dB".
Pentru intervalul orar 23.00 -
7.00, nivelul stabilit este de
35dB. Când măsurarea zgo-
motului nu se poate realiza
din cauze ce ţin de caracte-
risticile mijlocului tehnic pen-
tru procedura de măsurare

sau de natura zgomotului
produs, constatarea contra-
venţiilor se va face pe baza
propriilor simţuri ale agentu-
lui constatator. 

Contravenţiile referitoare
la tulburarea prin zgomot a
liniştii publice pot fi consta-
tate nu doar de către ofiţerii
sau agenţii de poliţie, ci şi de
către primar, împuterniciţii
acestuia, ofiţerii, maiştrii mi-
litari şi subofiţerii din Jandar-
merie și de poliţiştii de
frontieră.

Actul normativ stabileşte
amenzi de până la 1.500 de
lei şi prevede majorarea cu ju-
mătate a limitelor amenzilor
în cazul repetării contraven-
ţiilor. 

Camera Deputaților este for
decizional.

Amelia VULCU

Bani europeni, prin A.D.D.J.B., pentru afaceri de succes
Proiect european, la Brașov,

pentru persoanele care do-
resc să își deschidă afaceri în
Regiunea Centru. Agenția de
Dezvoltare Durabilă a Jude-
țului Brașov a câștigat un pro-
iect de aproape 9 milioane de
lei, care vizează persoanele
cu vârste cuprinse între 18 și

64 de ani. Obiectivul principal
este acela de a dezvolta
competențele antreprenoria-
le pentru 336 de persoane din
Regiunea Centru. Acestea vor
fi consiliate, învățate practic,
cum să-și deschidă afaceri și
ce pași trebuie să parcurgă
pentru a avea succes. „Per-

soanele incluse în acest pro-
iect trebuie să participe la
cursuri susținute de specia-
liști în domeniu. Aceasta este
principala condiție. Pe par-
curs, toți cursanții vor afla
cum se întocmește un plan
de afaceri”, a menționat Lu-
ciana Gliga, manager de pro-
iect. Dintre cele 336 de
persoane, 100 trebuie să aibă
locuri de muncă, iar celelalte
trebuie să fie inactive sau să
aibă calitatea de șomer. Vor
fi susținute prin acest proiect
cel puțin 36 de planuri de afa-
ceri, adaptate mediului urban.
„Lipsa forței de muncă în
toate domeniile de activitate
este principala problemă cu
care ne confruntăm noi, ca

societate. Îmbătrânirea
populației pune probleme
serioase oricărui plan de dez-
voltare economică. Din acest
motiv, atât administrația lo-
cală, cât și societatea civilă,
împreună cu mediul acade-
mic, trebuie să facem tot po-
sibilul pentru a le da posi-
bilitatea celor care rămân în
țară să-și dezvolte o aface-
re”, a explicat președintele A-
genției de Dezvoltare Dura-
bilă a Județului Brașov, Mihai
Pascu. Durata proiectului este
de 36 de luni. Fiecare între-
prindere înființată în baza
unui plan de afaceri aprobat
va primi o subvenție de
35.000 de euro.           

M.S.

Sudoku
12 - 18.03 
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Cele 25 de persoane din
blocul care a prezentat risc
de prăbușire, situat pe stra-
da Molidului, au motiv de
bucurie. După 5 luni, loca-
tarii se pot întoarce în
locuințe. Starea de alertă a
fost ridicată, iar în momen-
tul de față nu mai există ni-
ciun pericol. 

Problemele au început în
luna octombrie 2017, atunci
când a fost identificată o spăr-
tură în structura de rezistență
a blocului. S-a constituit un
comitet de urgență, iar loca-
tarii au fost mutați din apar-
tamente. Asta pentru a se

evita producerea unei trage-
dii, în primă fază fiind luată în
calcul chiar posibilitatea
prăbușirii imobilului. Spărtura
avea o adâncime de aproape
cinci metri, iar lucrările de rea-
bilitare din zona afectată au
fost finalizate săptămâna tre-
cută. S-a lucrat până la o
adâncime de 12 metri. Pentru
umplerea unui metru cub din
zona cu probleme s-au folo-
sit, printre altele, 100 de kilo-
grame de ciment, 1.500 de
kilograme de nisip și 400 de
litri de apă. S-au montat și
senzori care vor monitoriza
suprafața afectată în urmă-
toarele șase luni. Cei mai

mulți proprietari au fost
mutați la centrul pentru per-
soane vârstnice, situat în car-
tierul Noua. 15 dintre cele 25
de persoane afectate au ales
să locuiască în camerele cen-
trului timp de cinci luni. Ele
au plătit pentru utilități sume
cuprinse între 150 și 200 de
lei pe lună. Valoarea  lucrărilor
de reabilitare a blocului
depășește 140.000 de lei.
Costurile au fost suportate de
Primărie. „Sunt mulţumit că
am reuşit să finalizăm lucră-
rile de punere în siguranţă
a terenului, pentru ca loca-
tarii din acest bloc să se poa-
tă muta în locuinţele lor. A

fost o lucrare complexă, pri-
ma de acest fel din România,
şi aş vrea să le mulţumesc

tuturor celor implicaţi, an-
gajaţi ai Primăriei, experţi şi
constructori, pentru că au

dus-o la bun sfârşit”, a de-
clarat primarul Brașovului,
George Scripcaru.          M.S.

Locatarii blocului din Răcădău, care a prezentat risc de
prăbușire, din nou acasă

Cel mai mare festival pascal din sud-estul Europei

Festival Internațional unic,
în apropierea Paștelui. Între
11 și 25 martie 2018, Agenția
Metropolitană pentru Dez-
voltare Durabilă și Primăria
Brașov organizează cea de-a
doua ediție a festivalului „Glo-
ria Domini – Brașovul Pascal”.
Peste 50 de evenimente vor
avea loc pe parcursul celor
două săptămâni. 

Deschiderea festivalului a avut
loc duminică, 11 martie, atunci
când, la Sala Sporturilor, a fost
programată o conferință a preo-
tului Constantin Necula. Până
pe 25 martie vor avea loc eve-
nimente în toate lăcașurile de
cult reprezentative din județul
Brașov. „Sunt evenimente în
care  regăsim  expoziții, ateliere
de lucru, concerte corale, de

muzică simfonică, operă și nou-
tatea de anul acesta, balet.
Vom avea invi-tați de marcă
precum preotul Constantin Ne-
cula, Înalt Prea Sfințitul Lau-
rențiu Streza și marele actor
Constantin Chiriac”,a explicat
Dragoș David, directorul general
al Agenției Metropolitane Bra-
șov.  Festivalul „Gloria Domini
- Brașovul Pascal” își propune
să promoveze valorile, principiile
și tradițiile religioase, culturale și

de patrimoniu ale tuturor
comunităților confe- sionale și
etnice, precum și monumentele
și celelalte obiectivele culturale
specifice Țării Bârsei. „Îi invităm
pe toți brașovenii la Madrigal,
la „Recviemul” lui Mozart, la
toate concertele Filarmonicii și
la toate piesele de teatru. Ne
dorim să oferim, în această pe-
rioadă a sfintelor sărbători pas-
cale, acel prilej de reflecție, de
reîntoarcere către sine și către
valorile care ar trebui să ne ca-
racterizeze”, a completat Au-
relian Danu, unul dintre orga-
nizatorii evenimentului. La
aproape toate cele 55 de eve-
nimente, intrarea  este liberă.
Festivalul a avut anul trecut
aproape 10.000 de spectatori.
Programul complet al eveni-
mentului îl găsiți pe site-ul
www.gloriadomini.ro.           M.S.

Nevoiașii din Codlea, ajutați

Creșterea nivelului de trai
pentru populația vulnerabilă
a cartierului Mălin din Codlea
și condiții mai bune de trai
pentru aproape 600 de local-
nici, cu bani de la Uniunea
Europeană. Acestea sunt
principalele obiective ale
unui proiect care se derulea-
ză până în anul 2020 și are o
valoare de aproximativ patru
milioane de euro. În cartierul
Mălin din Codlea trăiesc
aproape 3.000 de persoane.
Peste 100 dintre acestea pri-
mesc ajutor social, iar 54
muncesc în folosul comu-
nității. Obiectivul proiectului
este acela de a ridica nivelul

de trai pentru 580 de persoa-
ne vulnerabile. Acestea vor
primi consiliere psihologică,
vor lua parte la cursuri de ca-
lificare profesională, iar 50 de
copii care provin din familii
defavorizate vor primi câte
o masă caldă zilnic. În plus,
dacă prezența la cursuri va fi
de peste 85%, fiecare copil
va primi 1.800 de lei. „Până
acum s-au contractat servi-
ciile juridice pentru intabu-
larea terenurilor din zonele
cu probleme. Am început și
programul after school pen-
tru copii. În prezent lucrăm
la licitația pentru serviciile
medicale stomatologice.

Vorbim despre vouchere în
valoare de 350 de lei pentru
fiecare persoane care face
parte din acest proiect. Cu
acești bani, fiecare va putea
efectua un consult stoma-
tologic amănunțit. Am re-
zolvat și partea legată de
îngrijirea la domiciliu în ca-
zul persoanelor nevoiașe
care sunt bolnave”, a preci-
zat Mihai Cîmpeanu, vicepri-
marul din Codlea. 

În cadrul aceluiași proiect,
cinci tineri cu planuri de afa-
ceri bine structurate vor be-
neficia de 25.000 de euro
pentru a-și dezvolta afacerile.
De câștigat au însă, prin pro-
iectul cu bani europeni, și an-
gajatorii. Pentru fiecare per-
soană vulnerabilă angajată
vor primi 900 de lei pe lună,
timp de doi ani. Integrarea
în comunitate a persoanelor
nevoiașe este principalul
obiectiv al proiectului.            

Marian STOICA


