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Vacanţa de Paşte,
mai ieftină cu
16% decât în 2017

Noi servicii
medicale în
cadrul Spitalului
Municipal Săcele

Ce loc ocupă
România în
clasamentul
fericirii?

Mai mulţi turişti au fost
surprinşi de viscol, sâm-
bătă după-amiază, în
Masivul Bucegi, unde vi-
zibilitatea era  foarte re-
dusă.

Ei au avut nevoie de aju-
torul salvamontiştilor, res-
pectiv al celor de la staţia
meteo de la Vârful Omu.

Şeful Serviciului Salva-
mont Buşteni, Gheorghe
Haiduc, a precizat că doi tu-
rişti din Bucureşti au fost re-
cuperaţi de salvatorii mon-
tani de pe Platoul Bucegi şi
duşi la refugiul Salvamont.
Cei doi nu au reuşit să înain-
teze din cauza viscolului şi a
vizibilităţii foarte reduse.

Alţi doi turişti, respectiv
un bărbat şi o femeie, au
fost și ei surprinşi de vremea
nefavorabilă pe munte. Ei
au ajuns la staţia meteo de
la Vârful Omu cu ajutorul an-
gajaţilor acesteia. 

Aceştia din urmă le-au spri-
jinit și pe alte două persoane
aflate în dificultate pentru a
ajunge la staţie, loc în care cei
patru turişti au rămas peste
noapte. Potrivit lui Gheorghe
Haiduc, pe munte ninge vis-
colit, vizibilitatea este foarte
scăzută, iar vântul bate cu vi-
teze de 80 -100 km/oră. 

• Vreme rece
Vremea va fi, luni, deosebit

de rece. Temperaturile maxi-
me se vor încadra între –7 gra-

de Celsius în nordul Moldovei
şi 8 grade în Transilvania, iar
cele minime vor fi cuprinse,
în general, între -8 şi 0 grade.
Vremea se va menţine deose-
bit de rece și marți. Cerul va
avea înnorări şi, mai ales în pri-
ma parte a zilei, se vor sem-
nala precipitaţii predominant

sub formă de ninsoare în est
şi local în vest, iar în sud şi în
centru vor fi precipitații mixte.
Temperaturile maxime se vor
încadra, în general, între -4 şi
4 grade Celsius, iar cele mini-
me vor fi cuprinse între -9 şi 0
grade. 

Amelia VULCU

S-a întors iarna! 4 turiști, surprinși de viscol în 
Munții Bucegi

Furia naturii s-a dezlăn-
țuit, săptămâna trecută, în
județul Brașov! Ghinion sau
nu, totul a început pe 13
martie 2018, când hidrolo-
gii au instituit Cod roșu de
inundații în cazul pârâului
Homorod. Sute de gospo-
dării din mai multe localități
ale județului au fost inun-
date. Hectare întregi de te-
ren au fost acoperite de
ape, iar salvatorii au inter-
venit cu motopompe, bărci
și autospeciale. 

Cele mai mari probleme
au fost în localitatea Comă-
na, unde au fost inundate
250 de hectare de teren
agricol, din cauza revărsării
pârâului Homorodul Mare.
Traficul pe drumul care face
legătura între Crihalma și
Comăna a fost restricționat.
La Vama Buzăului, 50 de
gospodării au fost afectate
de ploile torențiale. Proble-

me mari au fost și la Ho-

morod, cu 24 de curți și 4
locuințe inundate. La
Dumbrăvița au rămas fără
curent electric 400 de
locuințe, iar la Codlea au
fost inundate zece gospo-
dării. 

La Crizbav, apa a intrat în
curțile a 32 de locuințe. Și
în Bod au fost probleme,
unde au fost acoperite de
ape aproape 10 hectare de
teren viran. Și alte localități
au fost afectate: Măieruș,
Șinca Nouă, Hoghiz, Jim-
bor, Ungra, Teliu, Rotbav și
nu numai. Probleme mari
din cauza ploilor au fost și
într-un cartier al municipiu-
lui Brașov. În Stupini au fost
inundate zece gospodării
și peste 20 de hectare de te-
ren. Zeci de persoane care
au rămas izolate pe o insulă
formată între localitățile
Șercaia și Mândra au fost
evacuate din calea apelor.
Șapte adulți și un copil au

rămas izolați în mijlocul
apelor. Aceștia au fost
surprinși de șuvoaie în timp
ce se aflau cu aproape 1.000
de oi în zona lovită de furia
naturii. Salvatorii au inter-
venit cu 4 bărci ale Inspec-
toratului pentru Situații de
Urgență. S-a intervenit și la
Augustin, lângă calea fera-
tă, pentru întărirea digului
din zonă. Acolo, pe o
porțiune de 10 metri, apa a
trecut peste dig. La locul
intervenției au acționat 4
ofițeri și 45 de subofițeri.
Animalele din zonele afec-
tate de ape au fost evacuate
cu bărci. 

Probleme mari au fost și
în județul Covasna, în loca-
litatea Căpeni, din cauza vii-
turii produse pe cursul
râului Olt. Întrucât exista ris-
cul de rupere a digului de
protecție din zonă, auto-
ritățile locale au dispus eva-
cuarea preventivă a apro-

ximativ 300 de persoane
din 130 de locuințe. Din fe-
ricire, nu a existat nicio vic-
timă. Debitele mari de pe
râul Olt au scăzut spre
sfârșitul săptămânii trecute,
iar situația este sub control.
„În ultimele 60 de ore, și nu
exagerez, am dormit vreo 3
ore”, declara, pe 15 martie
2018, directorul Sistemului
de Gospodărire a Apelor
din Brașov, Mihai Uță. „Se
lucrează în schimburi de câte
8 ore, chiar 12 ore. Se simte
oboseala, dar gestionăm
situația exact așa cum tre-
buie”, explica, pe 15 martie
2018, șeful Inspectoratului
pentru Situații de Urgență
din Brașov, locotenent co-
lonelul Lucian Marciu. 

A fost un adevărat „răz-
boi” cu apele, săptămâna
trecută, în județul Brașov,
câștigat de salvatori. 

continuare în pag. 3

„Lupta” cu apele
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Românii care își vor petrece
Paștele în străinătate vor
plăti pe zboruri cu 16% mai
puțin decât în 2017. Londra,
Roma și Barcelona rămân
destinațiile preferate de ro-
mâni în perioadă sărbători-
lor pascale. Surpriza o repre-
zintă orașul Istanbul, care a
urcat pe locul cinci în topul
celor mai căutate destinații
de anul acesta. 

Căutările de zboruri pe care
românii le fac pe unele mo-
toare de căutare arată că marile
orașe europene rămân cele
mai atractive destinații pentru
petrecerea sărbătorilor pascale.
Curiozitatea în 2018 o repre-
zintă interesul românilor pen-
tru orașul Istanbul. Aflat pentru
prima data între primele 10
destinații preferate pentru
vacanță de Paște,orașul  Istan-
bul ocupă în 2018 locul cinci. 

Paștele este o perioadă im-
portantă pentru mulți, probabil
prima ocazie din an pentru a
ne  bucura de un weekend
prelungit pentru a petrece
timp cu familia și cu prietenii.
Datele arată că în ultimii trei
ani mulți români s-au bucurat
de city break-uri de Paște, dar
observăm interesul crescut de
anul acesta pentru destinațiile

turcești. 
Top 10 cele mai căutate

destinații europene de
Paște, în 2018: 

Roma: 901 lei, costul mediu
al unui zbor dus-întors la clasă
economică 

Londra: 678 lei, costul me-
diu al unui zbor dus-întors la
clasă economică 

Barcelona: 1.030 lei, costul
mediu al unui zbor dus-întors
la clasă economică 

Paris: 1.067 lei, costul me-
diu al unui zbor dus-întors la
clasă economică 

Istanbul: 957 lei, costul me-
diu al unui zbor dus-întors la
clasă economică 

Milano: 655 lei, costul me-
diu al unui zbor dus-întors la
clasă economică 

Moscova: 1.087 lei, costul
mediu al unui zbor dus-întors
la clasă economică 

Atena: 1.125 lei, costul me-
diu al unui zbor dus-întors la
clasă economică 

Amsterdam: 929 lei, costul
mediu al unui zbor dus-întors
la clasă economică 

Bari: 611 lei, costul mediu
al unui zbor dus-întors la clasă
economică. 

În 2018, un român cheltu-
iește, în medie, 904 de lei pe
biletul de avion pentru vacanța
de Paște. Scăderea prețurilor

la zboruri în ultimii doi ani este
motivul pentru care suma me-
die cheltuită în 2018 este mai
scăzută cu 16% față de anul
precedent și cu 20% față de
2016. 

Această sumă medie diferă,
totuși, în funcție de aeroportul
de plecare. De exemplu, călă-
torii care pleacă din Iași vor
plăți cu 44% mai mult pentru
a ajunge la destinațiile lor pre-
ferate, comparativ cu cei care
pleacă din București. De pe ae-
roportul din Timișoara se în-
registrează cele mai ieftine
zboruri, cu 12% mai ieftine de-
cât din București și cu 28% mai
ieftine decât din Cluj.      B .T.

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

Rabla 2018: În premieră, românii își
vor putea cumpăra și microbuze

Ediţia cu numărul XIV a Pro-
gramului Rabla a început săp-
tămâna trecută atât pentru
persoanele fizice, cât şi pentru
cele juridice, cu două luni mai
devreme faţă de sesiunea din
2017. Bugetul alocat este de
253 de milioane lei, cu men-
ţiunea că extensia "Rabla Plus"
va începe în cursul acestei săp-
tămâni.

Cuantumul primei de casa-
re pentru Programul "Rabla
Clasic" va rămâne, în 2018, la
6.500 de lei pentru fiecare au-
tovehicul uzat mai vechi de
opt ani dat spre casare, şi se
acordă pentru achiziţionarea
unei maşini noi a cărui sistem
de propulsie generează ma-
ximum 130 g de CO2/km. De
asemenea, la prima de casare
se poate adăuga un ecobonus

de 1.000 lei în cazul achiziţio-
nării unui autovehicul nou,
echipat cu sistem de propulsie
care generează o cantitate de
emisii de maximum 98 g de
CO2/km în regim de funcţio-
nare mixt şi/sau un ecobonus
de 1.700 lei la achiziţionarea
unui autovehicul nou, echipat
cu sistem de propulsie hibrid.

Programul "Rabla" va avea
o componentă destinată per-
soanelor juridice, iar în acest
caz instituţiile interesate pot
solicita prin cererea de finan-
ţare cel mult echivalentul în
lei al sumei de 200.000 euro
(sau 100.000 euro, dacă acti-
vează în domeniul transpor-
turilor rutiere de mărfuri la
momentul depunerii dosaru-
lui de acceptare.   

B.T.

Vacanţa de Paşte, mai ieftină cu
16% decât în 2017

Citricele şi fructele proaspete s-au
scumpit cel mai mult în februarie

Pe segmentul mărfurilor ne-
alimentare, preţul la gaze a
urcat cu 1,83% în februarie
2018, faţă de ianuarie 2018,
în timp ce la maşini de spălat
s-a majorat cu 0,48%. În sec-
torul de servicii, creşteri mai
semnificative au fost consem-
nate, în februarie 2018, în cazul
serviciilor de igienă şi cosme-
tică, cu 0,72%, plata cazării în

unităţi hoteliere (0,61%) şi ser-
viciilor de îngrijire medicală
(0,60%).

Potrivit datelor INS, preţurile
au urcat cu 0,30%, în februarie
2018 faţă de luna precedentă,
în condiţiile în care mărfurile
alimentare au fost mai scum-
pe cu 0,61%, cele nealimen-
tare cu 0,13%, iar serviciile cu
0,18%.                                      B.T.
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continuare din pag. 01
Pe 13 martie 2018, la ora

18.30, după ce hidrologii au
instituit Codul roșu de
inundații în cazul pârâului
Homorod, prefectul Brașo-
vului, Marian Rasaliu, a decis
convocarea Comitetului
Județean pentru Situații de
Urgență. Imediat după șe-
dință, s-a plecat pe teren
pentru identificarea puncte-
lor critice. „Am început din
zona Dumbrăvița, de la
acumularea Hamaradea,

unde am deschis golirea de
fund, undeva la 4 metri cubi
pe secundă, având în vede-
re că și pe deversor, practic,
descărcătorul de ape mari
deversa un debit important
de apă, pentru a reduce ris-
cul de inundații în amonte,
respectiv localitatea Dum-
brăvița”, a explicat, pentru
BrașovTV.com, directorul Sis-
temului de Gospodărire a
Apelor Brașov, Mihai Uță.
Autoritățile locale au ajuns
apoi, pentru verificări, la Fel-
dioara, la Rupea, unde cursul
de apă era la limita superioa-
ră, dar și în zona Homorod
unde, inițial, nu erau proble-
me. A continuat să plouă
însă, iar în satul Jimbor a în-
ceput prăpădul. Datorită
unei secțiuni îngustate a
unui pod, la debitele însem-
nate, cursul de apă a ieșit din
matcă pe ambele maluri. Au
fost afectate 7 gospodării,
dar și o fermă cu 200 de bo-
vine. Angajații Inspectoratu-
lui pentru Situații de Urgență
din Brașov și cei de la Apele
Române au reușit, până în

dimineața zilei următoare,
să scoată apa. S-au făcut di-
guri din saci umpluți cu nisip,
pentru introducerea apei în
matcă. S-a reușit! Apoi, s-a
procedat în mod similar și în
localitatea Homorod. „Un
clapet foarte vechi, deterio-
rat, garnitura nu mai etan-
șa foarte bine, a determinat

ieșirea apei și au fost inun-
date 19 curți. Nu au fost vic-
time, iar populația s-a com-
portat foarte bine. Oamenii
au fost înțelegători și chiar
ne-au ajutat la umplerea

sacilor cu nisip. S-a realizat
o supraînălțare a digului, în
aval de podul de la conflu-
ența Homorodului Mare cu
Homorodul Mic, pe o lungi-
me de 100 de metri și la o
înălțare de 50-60 de centi-
metri. Asta în condițiile în
care cursul de apă ajunsese
la 30-40 de centimetri de
muchia superioară a digu-
lui”, a explicat Mihai Uță. Sal-
vatorii de la Inspectoratul
pentru Situații de Urgență
din Brașov au acționat în
zonă cu o pompă de mare
capacitate. 1600 de metri
cubi pe oră erau evacuați în
cursul de apă. Cei de la Apele
Române au acționat cu 4
formații de lucru și cu două
autobasculante care au
transportat nisip în zonă,
pentru umplerea sacilor ne-
cesari digurilor. În total, pe
parcursul a trei zile, s-au fo-
losit aproximativ 5000 de
saci cu 110 tone de nisip. Pâ-
râul Homorod a intrat în
matcă pe 14 martie, iar sacii
folosiți pentru dig au fost
transportați în satul Augus-

tin, unde lupta cu apele a
continuat, din cauza debite-
lor mari de pe râul Olt. Au
fost probleme însă, și în alte
localități din județul Brașov:
Mândra, Lunca Câlnicului,

Podu Oltului, Comăna, sa-
tul Paltinu din comuna
Șinca, Bod, dar și în cartie-
rul Galați din municipiul
Făgăraș. Salvatorii au inter-
venit, spre finalul săptămânii
trecute, și în cartierul Stupini,
unde apa a generat mari
probleme. Nicio victimă în
județul Brașov, datorită efor-
turilor pompierilor, jandar-
milor, polițiști, voluntarilor
și autorităților locale. În cazul
fermelor afectate de ape, s-
a reușit salvarea a sute de
animale. S-a intervenit inclu-
siv cu scafandrii de la I.S.U.
Brașov, cu bărci, dar și cu di-
guri gonflabile. „Lucrăm în
schimburi, facem față și vom
face fără nicio excepție, pen-
tru că noi trebuie să asigu-
răm și intervențiile uzuale.
Se lucrează în schimburi de
câte 8 ore, chiar 12 ore. Se
simte oboseala, dar gestio-
năm situația exact așa cum
trebuie. Lucrăm în echipă,
pompieri, voluntari, jan-
darmi, polițiști și autorități,
astfel încât să rezolvăm ori-
ce situație. Am alături ade-

vărați eroi! Nu este mare cu-
vântul... Atât acestora, cât și
localnicilor din zonele afec-
tate de ape le mulțumesc
pentru sprijin”, a declarat,
pentru BrașovTV, șeful Inspec-
toratului pentru Situa-ții de
Urgență din Brașov, locote-
nent colonelul Lucian Marciu.

Autoritățile le cer brașo-
venilor ca atunci când natura
se dezlănțuie să-și păstreze
calmul și să respecte cerin-
țele salvatorilor. 

BrașovTV.com

„Lupta” cu apele

Bărbat anchetat penal după ce a trecut
de «Casa Rapidă» a unui hypermarket

Sistemul numit «Case Rapi-
de» a fost implementat într-un
hypermarket din Brașov, pentru
scurtarea timpului petrecut de
clienți după ce își aleg mărfurile
de care au nevoie. Practic, pro-
dusele sunt scanate, la fel ca
până acum, de un casier, dar
plătite apoi la automat pe baza
unui bon cu cod de bare elibe-
rat la casă. Odată achitată suma,
clientul primeşte un alt bon pe
care îl scanează pentru a ieşi pe
„porţile de securitate”ale zonei
în care sunt amplasate bornele
de plată. Un bărbat de 28 de
ani din Brașov a fost convins că
a găsit metoda prin care să nu
plătească toate cumpărăturile,

dar nu a avut succes. „Bărbatul
era însoțit de alte două per-
soane, dintre care o minoră.
Inculpatul lua produsele din
rafturi, le punea în căruciorul
pentru cumpături, iar când
ajungea la casa de marcat so-
licita două bonuri. Unul pentru
doar câteva produse, de la va-
loare mai mică, iar ce de-al doi-
lea bon pentru restul cumpă-
răturilor, cu valoare mai mare.
După ce a trecut de casa de
marcat, a achitat la automat
suma mai mică, și a primit un
alt bon, l-a scanat pentru a ieşi
pe porţile de securitate, dar
când s-au deschis a scos și
marfa înscrisă pe bonul cu va-

loare mai mare, neachitată.
La ieșire au intervenit pazni-
cii”, a explicat, pentru BrașovTV,
prim-procurorul adjunct al Par-
chetului Judecătoriei Brașov,
Maria-Mădălina Răducu. Băr-
batul implicat, care este recidi-
vist, a fost reținut și propus pen-
tru arestare. Un judecător de
drepturi și libertăți de la Jude-
cătoria Brașov a respins propu-
nerea. 

Nemulțumiți, procurorii au
contestat hotărârea. Tribunalul
Brașov va avea ultimul cuvânt.
Inculpatul beneficiază de
prezumția de nevinovăție până
când magistrații vor pronunța
decizia definitivă.                 A.V.

Analizele pentru depistarea hepatitelor
B şi C vor fi, de la 1 aprilie, gratuite

În premieră, analizele pentru
depistarea infecţiilor cu virusurile
hepatitelor B şi C vor fi gratuite,
cu trimitere de la medicul de fa-
milie, de la 1aprilie. Cei infectaţi
vor avea gratuitate la toate ce-
lelalte investigaţii, prin internare
de zi, inclusiv pentru hepatita
de tip D. Dacă se va permite şi
accesul liber la noile terapii care
vindecă hepatita de tip C, epi-

demia din România poate fi opri-
tă în doi ani, spun specialiștii. Pa-
cienţii sunt trataţi în prezent doar
dacă boala s-a agravat. 99,32%
dintre cei aproape 7.000 de pa-
cienţi trataţi în2016 au scăpat
de boala care cauzează ciroză şi
cancer hepatic. Experţii cer acces
fără bariere la noile terapii. De la
1aprilie, orice asigurat va putea
face analizele pentru depistarea

hepatitelor B şi C fără să plăteas-
că, prin medicul de familie. Cei
infectaţi vor putea face şi inves-
tigaţiile imagistice cu internare
de zi, fără să mai achite costurile
care, în prezent, depășesc o mie
de lei. Datele statistice arată că
România are cea mai ridicată
rată de prevalenţă a infecţiei cu
virusul hepatitei C din Uniunea
Europeană. Se estimează că pes-
te 650 de mii de persoane ar fi
infectate, iar în aproximativ 80%
din cazuri boala ar fi activă şi ar
progresa. 99% dintre infecţii sunt
asociate unui risc crescut de a
face ciroză hepatică.                                          

B.T.



Dacă m-ar întreba cineva de
ce iubesc ceea ce fac, răspun-
sul meu ar fi o foarte lungă
discuție despre cât de multe
satisfacții îmi aduce munca
mea. Am fost atrasă încă din
copilărie de ideea de a ajuta
oamenii, și iată-mă astăzi în
echipa Best Optic, locul unde
grija față de pacienți este cea
mai importantă valoare. Sunt
Alina Petric, optometrist, mem-
bru entuziast al unei echipe
minunate, și... o femeie împli-
nită în carieră și în familie. 

De ce optometria?
Întotdeauna mi-am dorit să

fac ceva care să mă provoace,
să fie interesant și care să
îmbunătățească într-o anumi-
tă măsură viețile oamenilor.
Așadar, sunt sigură că opto-
metria a fost cea mai bună de-

cizie în această privință.  Cu
pași mărunți, dar siguri, am
crescut în același timp cu Best
Optic. Aveam doar 20 de ani
când m-am alăturat echipei.
Acum sunt mamă, soție, op-
tometrist și manager.

Pentru că am vrut să pro-
fesez printre cei mai buni, și
cum niciun lucru nu este în-

tâmplător, astăzi mă bucur să
fac parte din elita optome-
triștilor din Brașov, fiind încu-
rajată mereu de entuziasmul
molipsitor al mentorului meu.
Energia și puterea de muncă,
curiozitatea și nevoia de a acu-
mula noi cunoștințe, susține-
rea morală, tehnică, etică,
respectul sunt doar o fracțiune
dintre lucrurile pentru care îi
mulțumesc astăzi.

De ce entuziasm? 
Pentru că mă trezesc în fie-

care dimineață cu gândul că
voi ajuta pe cineva să vadă mai
bine. Iar apoi surprind zâmbe-
tul involuntar și fericirea simplă
pe care fiecare dintre pacien-
ții mei îl au atunci când reali-
zează cum este de fapt corect
să vezi lumea. 

Sunt de părere că munca ne
ocupă o mare parte din viață,
și singurul mod în care poți
simți cu adevărat împlinire,

este să crezi cu tărie în ceea ce
faci. Și poți obține acest lucru
atunci când te implici, când
ești dedicat, și cel mai impor-
tant, când pui dragoste. Lucrez
cu oameni minunați, oameni
care îmi împărtășesc convin-
gerile, acei colegi care mi-au
devenit o a doua familie.

De ce BestOptic?
Pentru că în Best Optic ne

pasă. Avem grijă. Aici ne res-
pectăm pacienții și pe noi
înșine. Noi nu îmbunătățim
doar vederea, ci și viețile
pacienților noștri, ajutându-i
să vadă lumea mai bine. Le
oferim încredere, și inspirăm
încredere. Prin profesionalism,
empatie, cunoaștere. Ne dorim
să fim altfel, și să reușim să
schimbăm mentalități. Să ofe-
rim acel standard înalt de în-
grijire a vederii, standard la
care noi înșine ne-am dori ca
noi să fim tratați.

Aici ne tratăm pacienții ca
și cum ar fi prietenii noștri
dragi, familia noastră. Iubesc
oamenii și mă bucur de com-
panialor, și de aceea consider
că este esențial să le oferim
pacienților noștri o vedere im-
pecabilă.

Pentru mine Best Optic nu
este un loc de muncă. Este

locul în care mă regăsesc, lo-
cul în care pot să fac exact
ceea ce îmi place, acel loc în

care eu mă pot dezvolta nu
doar ca și profesionist, ci cel
mai important, ca și OM.

Ai încredere. Vezi cu
ochii tăi...10 ani de

BestOptic

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

Pentru a putea trăi cu inima
ușoară este necesar să res-
pecți trei porunci esen-țiale.
Acestea sunt: „nu compara,
nu judeca și nu încerca să
înțelegi cu mintea limitată.”

Sunt trei porunci pe care
dacă le aplici vei trăi starea de
pace și armonie atât interior
cât și în exteriorul tău.

Ce înseamnă a nu compara?
De fapt, se referă la a ieși din
programele prin care am fost
educați ca mereu să ne com-
parăm cu ații. Aceste programe
ni s-au implementat foarte
ușor prin examenele compe-
titive susținute, prin evaluările
date la fiecare nivel al vieții
noastre, prin promovări, prin
poziția socială, etc. Prin toate
acestea am fost învățați să nu
mai fim noi ci să ne modelăm
după cum ne spune societatea
și cei care ne-au evaluat. Astfel,

în loc să ne armonizăm cu ceea
ce suntem ca potențial cuantic
am rămas ancorați în aceste
idei de separare de sine și de
alții, ceea ce a dus la diverse
suferințe.

Prin „nu compara” de fapt
se deschide în noi starea și
atitudinea de “a fi tu însuți -
însăți”. Atunci când îți des-
fășori viața sub acest program
de a compara mereu tot și toa-
te, ești într-o continuă luptă de
a fi diferit de tine, de alții, de
tot ce te înconjoară și ieși de
sub legea armoniei, care este
o lege firească a universului. 

„Procesul comparației ne
zăvorăște pur și simplu într-
o închisoare chinuitoare”,
spunea Wiliam Bruge Joy.

Ce înseamnă nu judeca? 
Judecata provine din siste-

mele valorice condiționate și
își are rădăcina în arcul reflex
afectiv. O judecată poate fi doar

o reacție la experiența prin care
trecem. Reacțiile noastre la di-
verse acțiuni ale altora sau ale
noastre sunt răspunsuri for-
mate în funcție de cultura și
subcultura creșterii și instruirii
noastre. Pentru a reuși să ieșim
din judecată este important să
avem ca obiectiv acest lucru
și să vedem orice acțiune sau
manifestare, limpede fără să
reac ționăm. Reacția este semn
de judecată. De aceea, poziția
de observator este ideală pen-
tru acest antrenament în a nu
judeca. Când ești în observator
nu intervine structura afectivă
(sentimentele și emoțiile) și poți
acționa ca un om matur și echi-
librat mental și emoțional. În
cartea Teosofia a lui Rudolf
Steiner găsim un paragraf care
ne dezvăluie câteva elemente
despre judecată și cum să ieșim
din ea: „Una din primele ap-
titudini pe care trebuie să și

le dezvolte un om dornic să
dobândească o viziune supe-
rioară a lucrurilor este expu-
nerea fără rezerve și preju-
decăți la ceea ce-i rezervă via-
ța omenească sau lumea
exterioară omului. Cunoaș
terea este primită numai în
acele clipe când tace orice ju-
decată, orice criticism venit
din noi înșine… Această ex-
punere lipsită de prejudecăți
și critică nu are nimic de-a face
cu credința oarbă. Important
este nu să putem crede orbeș-
te în ceva, ci să nu punem o
judecată oarbă în locul im-
presiei trăite.”

Ce înseamnă nu încerca să
înțelegi?  

Se referă la nu încerca să
înțelegi cu mintea limitată,
creată în și din condiționări,
prejudecăți ce se află în partea
nevăzută a lucrurilor, în partea
subtilă a fenomenelor. 

De ce să nu încerci acest lu-
cru pentru că oricum nu ai sorți
de izbândă ca dintr-o lume și
minte limitată să concepi, să
vezi și să cunoști ce se află într-
o minte nelimitată. Diferența
între a înțelege din mintea li-
mitată și trăirea fenomenului
propriu-zis este ca de la cer la
pământ.

Trăirea pură, implicarea în
aici și acum îți poate da satis-
facția, bucuria și fericirea clipei
a momentului present. Sunt
fenomene pe care oricât am
vrea să le explicăm nu avem
cuvinte de exprimare sau ver-
balizare. 

Această poruncă ne scoate
din nevoia de a înțelege din
această perspectivă. Dacă ieși
din această nevoie, acel flux
de conștiință se închide și ac-
cesezi unul de frecvență ridi-
cată prin care descarci infor-
mații și știi din conștiința su-

perioară ce îți este necesar pen-
tru manifestarae spiritului în
materie.

În spatele nevoii de a înțe-
lege se află nevoia de a con-
trola pentru că îți este frică de
suferință. Doar că această
tendință te duce mai mult în
suferință. Deoarece înțelegerea
ta limitată de multe ori te blo-
ghează în a trăi și a experimen-
ta cu inima ușoară.

Psiholog 
Niculina Gheorghiță

Alina PETRIC

Niculina Gheorghiţă
Psiholog Clinician Principal, 

doctorand în Psihologia
Dezvoltării, Trainer şi Formator

www. holisterapi.ro

Cum să  trăiești cu inima ușoară
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Comisia Europeană pro-
pune ca toți angajații, inclu-
siv cei sezonieri, să achite
contribuții pentru cel puțin
șase servicii: pensie, sănă-
tate, șomaj, accidente de
muncă, invaliditate și ma-
ternitate. 

O Autoritate Europeană a
Muncii ar urma să monitorize-
ze sistemele de protecție so-
cială din toate țările Uniunii.

Aproape jumătate dintre
angajații din UE au contracte
de muncă atipice sau sunt li-

ber-profesioniști. De exemplu,
cei care lucrează part-time. Și
cei care oferă servicii prin in-
termediul platformelor digitale.
Aceștia au protecție socială
doar în unele state europene.
Și în România există categorii
de salariați care se asigură doar
dacă vor.

Lucrătorii independenți sunt
dezavantajați, consideră Co-
misia Europeană, care vrea să
le asigure aceleași drepturi pe
care le au și restul angajaților.

Fiecare stat va decide cum
va rezolva aceste cazuri. Pro-

punerea Comisiei va fi discu-
tată săptămâna aceasta cu
miniștrii de resort din cele 28
de state, iar săptămâna viitoare,
cu șefii de state și de guverne.

Protecția angajaților în UE
va fi sprijinită de noua Autori-
tate Europeană a Muncii.
Aceasta va funcționa pentru
început la Bruxelles, iar apoi va
fi mutată într-un alt oraș euro-
pean. Poate chiar în București,
spun oficialii Comisiei, mai ales
ca nicio agenție europeană nu
are sediul la noi. 

B.T.

.com

Sancţiuni pentru cei care angajează
fără contracte individuale de muncă

Înscrierea elevilor la ora
de Religie se va face o sin-
gură dată, pentru toată pe-
rioada de şcolarizare sau
până la schimbarea opţiunii,
şi nu anual, ca până acum. 

Modificarea metodologiei
de organizare a predării disci-
plinei Religie poartă semnătura
ministrului Valentin Popa şi a
intrat în vigoare de luni, odată
cu publicarea în Monitorul Ofi-

cial. Astfel, „metodologia de
organizare a predării disci-
plinei Religie în învățământul
preuniversitar (...) se modifică
după cum urmează, la arti-
colul 3, alineatul 5: cererea
depusă este valabilă pe toată
perioada de școlarizare în
învățământul preuniversitar
sau până la schimbarea o-
pțiunii”.

Înainte de modificare, ve-
chea metodologie prevedea

că, în vederea prefigurării ca-
tedrelor, pentru elevii deja în-
scrişi în unitatea de învăţă-
mânt, cererile se depun, de re-
gulă, până la sfârşitul lunii de-
cembrie, pentru anul şcolar
următor. Religia nu mai este
materie şcolară obligatorie din
2014, de când CurteaConsti-
tuţională a decis că era necon-
stituţional ca elevii şi părinţii să
se pronunţe dacă nu vor să
participle la aceste ore. Este
normal ca persoanele care vor
să le urmeze, să facă solicitări
în acest sens.

Patriarhia Bisericii Ortodoxe
a contestat, apoi, şi prevederea
din ordinul Ministerului Edu-
caţiei potrivit căreia elevii tre-
buie să-şi înnoiască an de an
opţiunea pentru Religie, pre-
cizând că este mult mai normal
ca „înscrierea să se facă o sin-
gura dată şi să fie valabilă
permanent până la o even-
tuală schimbare a opţiunii". 

B.T.

Comisia Europeană vrea asigurări sociale pentru toți angajații,
inclusiv pentru cei sezonieri

Angajatorii care primesc la
muncă persoane fără înche-
ierea contractelor individuale
de muncă vor fi sancţionați
sever. Este vorba despre o
amendă în valoare de 20.000
lei pentru fiecare persoană
fără contract, fără a se depăşi
valoarea cumulată de 200 de
mii de lei, au decis, săptămâna
trecută, deputaţii. 

Camera Deputaţilor a adop-
tat în acest sens, cu 177 de vo-
turi „pentru”, 71 „împotrivă” şi
6 „abţineri”, proiectul de lege
privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.
53/2017 referitoare la Codul
muncii, cu amendamente. Po-
trivit textului adoptat, munca
nedeclarată reprezintă: primi-
rea la muncă a unei persoane
fără încheierea contractului in-
dividual de muncă în formă

scrisă, cel târziu în ziua ante-
rioară începerii activităţii; pri-
mirea  la  muncă a  unei
persoane fără transmiterea ele-
mentelor contractului indivi-
dual de muncă în registrul
general de evidenţă a salaria-
ţilor cel târziu în ziua anterioară
începerii activităţii; primirea la
muncă a unui salariat în pe-
rioada în care acesta are con-
tractul individual de muncă
suspendat; primirea la muncă
a unui salariat în afara progra-
mului de lucru stabilit în cadrul
contractelor individuale de
muncă cu timp parţial. 

Anterior începerii activităţii,
contractul individual de muncă
se înregistrează în registrul ge-
neral de evidenţă a salariaţilor,
care se transmite inspectora-
tului teritorial de muncă, în toa-
te cazurile, cel târziu în ziua
anterioară începerii activităţii.

Angajatorul are obligaţia de a
ţine la locul de muncă evidenţa
orelor de muncă prestate zilnic
de fiecare salariat, cu eviden-
ţierea orelor de începere şi de
sfârşit ale programului de lucru,
şi de a supune controlului in-
spectorilor de muncă această
evidenţă, ori de câte ori se so-
licită acest lucru. 

Primirea la muncă a unuia
sau a mai multor salariaţi în pe-
rioada în care acesta/aceştia
are/au contractul individual de
muncă suspendat se sancţio-
nează cu amendă de 20.000
lei pentru fiecare persoană ast-
fel identificată, fără a depăşi va-
loarea cumulată de 200.000 lei. 

Totodată, primirea la muncă
a unuia sau a mai multor sala-
riaţi în afara programului de lu-
cru stabilit în cadrul con-
tractelor individuale de muncă
cu timp parţial, cu amendă de
10.000 lei pentru fiecare per-
soană astfel identificată, fără a
depăşi valoarea cumulată de
200.000 lei. 

Contravenientul poate achi-
ta, în termen de cel mult 48 de
ore de la data încheierii proce-
sului verbal ori, după caz, de la
data comunicării acestuia, ju-
mătate din amenda aplicată.

Amelia VULCU

Schimbare majoră pentru orele de Religie! 

71 de interpreţi, la „Flori în Ţara Bârsei”
Serviciul Cultură Tradiţio-

nală din cadrul Centrului
Cultural „Reduta”, cu spriji-
nul Consiliului Judeţean Bra-
şov organizează în perioada
24-25 martie 2018, cea de-
a XI-a ediţie a Festivalului
concurs de muzică populară
pentru tineri interpreţi.

Festivalul se va desfăşura

pe parcursul a două zile:
sâmbătă, 24 martie, ora
18:00 – Spectacolul Concurs
(intrarea gratuită) şi dumi-
nică, 25 martie, ora 13:00 –
Gala Laureaţilor (preţul unui
bilet este de 5 lei).

În cadrul Galei Laureţilor,
Matilda Pascal-Cojocăriţa va
susţine un recital extraordi-

nar, alături de solista de mu-
zică populară din zona Olte-
niei, Loredana Streche. Vor
mai fi prezenți Ionuţ Cocoş,
din judeţul Ialomiţa, câştigă-
torul ediţiei de anul trecut,
dar şi soliştii Claudia Miriţescu,
Cornelia Radocea şi Vlad Pos-
tolea, toți trei din judeţul Bra-
șov.                             B.T.
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Marius Dunca este senator
de Brașov din 2016, preșe-
dinte interimar al Partidului
Social Democrat Brașov și
fost ministrul al Tineretului
și Sportului. A renunțat la
ultima funcție pentru a co-
ordona activitatea din par-
tid. Despre perioada petre-
cută în Guvern, Marius Dun-
ca a vorbit pentru BrașovTV.

Marius Dunca a fost numit
ministrul Tineretului și Spor-
tului în luna ianuarie a anului
2017. A petrecut exact un an

în această funcție. Spune că
nu i-a fost ușor, dar este mulțu-
mit de activitatea din minis-
terul pe care l-a coordonat.
„Cea mai mare provocare
pentru mine a fost să fiu ac-
ceptat de lumea sportului,
pentru că veneam dintr-un
al mediu și, la început, au fost
și câteva critici. Am fost ac-
ceptat și, mai mult, 90% din-
tre federații au semnat pen-
tru ca eu să rămân în conti-
nuare ministru. Chiar mi-au
propus să conduc Comite tul
Olimpic și Sportiv Român, și

pentru asta au semnat toate
federațiile și cluburile spor-
tive importante. Mi-am dorit
însă, să mă întorc acasă și să
coordonez activitatea din
partid. La minister a fost o
perioadă în care am învățat
multe și am acumulat multă
experiență”, a explicat, pen-
tru BrașovTV, fostul ministru
al Tineretului și Sportului. 

Marius Dunca este de pă-
rere că susținerea sportului
de masă și dezvoltarea infras-
tructurii sportive din toată țara
ar trebui să se numere printre

prioritățile actualului ministru
al Tineretului și Sportului. „Am
încercat să îmbunătățesc,
prin mai multe proiecte, con-
dițiile din sportul românesc.
Este foarte important să
avem grijă de tinerii sportivi
și să investim pentru a avea
performanțe. Infrastructura
sportivă a fost prioritară pen-
tru mine”,a concluzionat fos-
tul ministru al Tineretului și
Sportului.

Marius Dunca deține șefia
PSD Brașov din 2016.

Marian STOICA

Marius Dunca, trup și suflet pentru sport

Ești o persoană dinamică,
energică și atrasă de activita-
tea militară? Ministerul Apă-
rării Naționale, prin Centrul
Militar Zonal Brașov, recru-
tează tineri care doresc să ur-
meze cursurile școlii de
subofițer. Pentru cursul de

formare în cazul subofiţerilor
în activitate pe filiera indirectă
mai sunt disponibile 50 de
locuri în administraţie. Can-
didaţii trebuie să îndeplineas-
că următoarele condiţii: să
aibă cel mult 40 de ani împli-
niţi în anul desfăşurării con-

cursului de admitere la cursul
de formare și să fie absolvenți
de studii postliceale. Terme-
nul limită pentru întocmirea
dosarului de candidat, inclu-
siv efectuarea vizitei medicale,
este 29 martie 2018.  

Marian STOICA

Se fac angajări la Ministerul Apărării Naționale Școală din Brașov, cu mansardă
Municipiul Brașov va avea,

în următorii doi ani, mai multe
școli reabilitate complet. Vor
fi construite corpuri de clădire
lângă cele existente, sau, în
unele cazuri, se vor amenaja
mansardele. Astfel, numărul
sălilor de clasă va crește. Totul
se va pune în practică din banii
Primăriei. Prima unitate de
învățământ modernizată este
Școala Gimnazială Numărul
19, unde învață, în prezent, 820
de elevi. Din cauza spațiilor in-
suficiente, copiii sunt nevoiți
să studieze în schimburi. Ex-
tinderea corpului de clădire
este așteptată de ani buni.
„Lipsa spațiului constituie o
mare problemă pentru școala
noastră. Suntem presați din
acest punct de vedere, întru-
cât avem foarte multe solici-
tări. Cele mai multe, pentru
clasa pregătitoare. Numărul
mare de elevi ne face să nu

ne mai putem desfășura ac-
tivitatea așa cum ar trebui”,
a explicat, pentru BrașovTV,
Claudia Savu, directoarea Școlii
Gimnaziale Numărul 19. Pri-
măria a lansat deja licitația pen-
tru proiectarea și executarea
lucrărilor de mansardare a
Școlii Numărul 19. Valoarea es-
timată a contractului depă-
șește două milioane de lei, cu
TVA. „Ne aflăm în situația în
care, din cauza solicitărilor

numeroase de la anumite
școli, trebuie să mutăm copiii
în alte corpuri de clădire. Asta
pentru ca activitatea de învă-
țământ să se desfășoare nor-
mal. Încercăm să rezolvăm
cât mai multe dintre aceste
situații”,a declarat purtătorul
de cuvânt al Primăriei Brașov,
Sorin Toarcea. În perioada ur-
mătoare, în municipiul Brașov
vor fi reabilitate alte 5 școli.

Marian STOICA

Mai mulți bani, de la începutul anului,
la bugetul local

Încasări mult mai mari la
bugetul local, în primele
două luni ale acestui an. Dacă
în 2017, în lunile ianuarie și
februarie, persoanele fizice
și juridice au plătit peste 31
de milioane de lei, în 2018
încasările au ajuns la 43 de

milioane de lei. Cea mai mare
diferență s-a înregistrat la
plata impozitului pe clădiri
din partea persoanelor juri-
dice. Anul trecut, în primele
două luni s-au înregistrat în-
casări de aproape 4 milioane
de lei, iar în 2018 acestea au

depășit 11 milioane de lei. 
Tot mai mulți brașoveni își

plătesc taxele și impozitele
online. Au achitat dările către
stat, prin intermediul porta-
lului brasovcity.ro, peste 4.500
de brașoveni.

S-a încasat suma de 1,1 mi-
lioane de lei, față de doar
660.000 de lei în 2017. Prin
ghiseul.ro au plătit taxele pes-
te 2.600 de persoane, față de
doar 1.080 anul trecut. Cei
care își plătesc taxele și im-
pozitele până la data de 31
martie beneficiază de o re-
ducere de 5%. 

Marian STOICA

Bombă antisubmarin, descoperită în județul Brașov
O bombă de 1 metru și

30 de centimetri lungime a
fost descoperită, la sfârșitul
săptămânii trecute, în satul
Bucium. Aceasta a fost gă-
sită în albia unui pârâu. Cel
mai probabil din cauza
precipitațiilor din ultima pe-

rioadă, a fost adusă la su-
prafață. Proiectilul are o
greutate de aproximativ 50
de kilograme. O echipă de
pirotehniști a intervenit
pentru ridicarea bombei.
După ce a fost preluat, pro-
iectilul a fost transportat

într-un depozit specializat,
urmând a fi distrus.     I.B.

Arestat la Brașov, după ce autoritățile din
Ungaria l-au acuzat de acte de huliganism

Este vorba despre un tânăr
de 28 ani, din Târgu Secuiesc.
Autoritățile din Ungaria au
emis pe numele lui un man-
dat european de arestare,
pentru o faptă pe care este
bănuit că a comis-o pe 14 au-

gust 2015. Potrivit procuro-
rilor brașoveni, principalul
suspect a băut cu prietenii
într-un bar din localitatea Sze-
ged. 

La un moment dat s-au luat
la bătaie, principalul suspect a
spart două pahare, iar cu bucăți
de sticlă l-a tăiat pe unul dintre
prieteni de 7 ori. Autoritățile din
Ungaria au început o anchetă
și au emis pe numele tânărului
din Târgu Secuiesc un mandat
european de arestare sub as-
pectul săvârșirii infrac-țiunii de

acte de huliganism, potrivit
legislației din țara vecină. Polițiștii
l-au prins pe suspect, iar procu-
rorii Parchetului Curții de Apel
Brașov l-au prezentat unui ju-
decător de drepturi și libertăți
cu propunere de arestare pro-
vizorie. Solicitarea a fost admisă,
pentru 15 zile, tânărul urmând
să fie predat autorităților din
Ungaria pentru continuarea cer-
cetărilor. Bărbatul beneficiază
de prezumția de nevinovăție
până când magistrații vor
pronunța sentința definitivă.  

Amelia VULCU
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Spitalul Municipal Săcele
s-a redeschis în luna iulie
2017, cu activitate medicală
restrânsă în specialitățile me-
dicină internă, pediatrie, chi-
rurgie generală și obste-
trică-ginecologie. Prin stră-
duința echipei manageriale
și a medicilor, dar și cu spri-
jinul financiar și umanitar al
Consiliului Local Săcele s-a
dezvoltat activitatea medi-
cală prin introducerea spe-
cialităților cardiologie și
oftalmologie, a serviciilor
medicale oferite prin spita-
lizare de zi și prin camera de
gardă. 

De asemenea, susținerea fi-
nanciară locală a pus la dis-
poziția specialiștilor dotare
medicală modernă, amena-

jarea spațiilor și asigurarea
medicamentelor și materia-
lelor sanitare necesare unui
act medical complet. Astfel,

se pot face consultații gratuite
în baza biletului de trimitere
eliberat de medicul de familie
pentru următoarele speciali-
tăti: medicină internă, cardio-
logie, pediatrie, obstetrică
-ginecologie, chirurgie gene-
rală și oftalmologie. Se efec-
tuează și servicii medicale în
absența calității de asigurat
sau la cerere, fără bilet de tri-
mitere și fără card de sănătate,
contra cost, la tarife mult mai
mici decât cele practicate în
sistemul medical privat. 

Calitatea serviciilor medi-
cale oferite de spital a dus la
o creștere a adresabilității
pacienților. Dacă în perioada
iulie - septembrie 2017 s-au
înregistrat, în medie, 2000 de
prezentări, în ultimul trimestru
al anului 2017 numărul pre-

zentărilor a crescut până la
aproape 5.000 de pacienți. De
la începutul anului 2018 adre-
sabilitatea pacienților este în

continuă creștere. În aceste
condiții, unitatea medicală și-
a prelungit programul de
funcționare între orele 07.00
- 22.00, asigurând perma-
nența medicală în specia-
litățile enumerate mai sus.
Pentru continuarea acti-vității
medicale și pentru asigurarea
actului medical 24 de ore din
24, conducerea unității me-
dicale, cu avizul primarului Vir-
gil Popa, a înaintat spre apro-
bare Ministerului Sănătații o
nouă structură organizatorică
a Spitalului Municipal Săcele.
Se dorește, astfel, extinderea
activității medicale prin înfi-
ințarea de noi specialități me-
dicale și atragerea medicilor
specialiști. 

Astfel, comunitatea săce-
leană va putea beneficia de
servicii medicale utile sănătății:
endocrinologie, diabet și boli
de nutriție, dermato-venero-
logie, reumatologie, gastro-
enterologie și endoscopie
digestivă, neurologie, ortope-
die și traumatologie, dar și
urologie. De asemenea, se vor
deschide serviciile medicale
de spitalizare continuă în me-
dicină internă, cardiologie, ne-
frologie și pediatrie. 

Pe lângă activitatea de asi-
gurare a sănătății în regim de
spitalizare continuă sau de zi,
se vor pune la dispoziția
pacienților și servicii medicale
de laborator și radiologie (ra-
diografii, radioscopii, eco-

grafii), explorări funcționale
cardio-respiratorii și cardio-
circulatorii (test de efort, spi-
rometrie, pulsoximetrie,
holter TA și holter EKG), en-
doscopie digestivă (gastros-
copii, colonoscopii), anatomie
patologică (examen citologic
Babeș - Papanicolau, exa-
men histopatologic și imuno-
histochimic). Toate aceste ser-
vicii medicale vor funcționa
pe aceleași reguli legislative
în vigoare prezentate în pre-
ambul: se pot face consul-tații
gratuite în baza biletului de
trimitere eliberat de medicul
de familie pentru următoarele
specialități: medicină internă,
cardiologie, pediatrie, obste-
trică-ginecologie, chirurgie
generală și oftalmologie, ser-
viciile medicale în absența
calității de asigurat sau la ce-
rere (fără bilet de trimitere și
fără card de sănătate) efec-
tuându-se contracost, la tarife
mult mai mici decât cele prac-
ticate în sistemul medical pri-

vat.
Precizăm că în prezent, în

cadrul Spitalului Municipal Să-
cele se efectuează următoa-
rele servicii medicale:

- servicii medicale oftal-
mologice în cabinet dotat cu
aparatură modernă, autori-
zată, care ajută la depistarea
glaucomului, corectarea tul-
burărilor de vedere, diagnos-
ticul și tratamentul afec-
țiunilor conjuctivale și cor-
neene, atât la adulți, cât și la
copii.

- servicii de chirurgie ge-
nerală prin tratarea plăgilor
deschise, unghiilor încarnate,
lipoamelor subcutanate, tu-
morilor cutanate, nodulilor
superficiali, ecografie diges-
tivă.

- servicii medicale în spe-
cialitatea obstetrică-gineco-
logie: urmărirea gravidei
fiziologice și cu risc, ecografie
genitală, tulburări ale ciclului
menstrual, testul Papanico-
lau, montare/extracție dis-

pozitive intrauterine, între-
ruperi de sarcină, tratamente
ginecologice specifice. 

- servicii medicale în spe-
cialitatea pediatrie pentru
diagnostic și tratament în ca-
zul afecțiunilor digestive, res-
piratorii, metabolice.

- servicii medicale de car-
diologie și explorări func-
ționale: electrocardiografie,
ecografie cardiacă, test de
efort, holter TA si holter EKG,
diagnostic și tratament spe-
cific.

- servicii de medicină in-
ternă: ecografie digestivă,
pelvină, de părți moi, spiro-
metrie, pulsoximetrie, con-
sult medical pentru un stil de
viață sănătos (consiliere me-
dicală pentru obezitate, mal-
nutriție, disfuncții digestive,
insomnii și tulburări de somn),
diagnostic și tratament spe-
cifice.

Ec. Rodica Pîrvan - mana-
gerul spitalului, Dr. Ionuț
Poinăreanu

Precizia Săcele, gata de lupta pentru
promovare!

Returul Ligii a 4-a Brașov a
început în acest weekend.
Trei echipe luptă pentru ac-
cederea la barajul de promo-
vare în Liga a 3-a . Precizia
Săcele a încheiat turul de
campionat pe poziția a doua,
la egalitate de puncte cu li-
derul AS SR Brașov, fiind ur-
mate,  la  două puncte
distanță, de formația Olimpic
Zărnești. 

Pentru a ajunge la barajul de
promovare, Precizia Săcele s-a
întărit în pauza competițională

prin aducerea unor jucători
consacrați, însă accentul se
pune, în continuare, pe tineri,
după cum a declarat și antre-
norul Mihai Stere. „Precizia Să-
cele este gata de lupta pentru
promovare. Am adus jucători
tineri de care aveam nevoie,
lotul nostru fiind mai puternic
în comparație cu prima parte
a campionatului. Evident că
se anunţă un retur foarte greu,
iar lupta pentru câştigarea
campionatului se va da până
la final, pentru că sunt echipe
care le pot încurca pe primele

trei clasate”, a explicat Mihai
Stere.

După primele două etape în
deplasare, Precizia va disputa
primul meci pe teren propriu
sâmbătă, 31 martie de la ora
11.00, în compania formației
Chimia Orașul Victoria. 

Și juniorii de la Săcele au gân-
duri mari. Juniorii A1 ai Preciziei
Săcele au încheiat turul de cam-
pionat pe prima poziția a cla-
samentului și speră ca în acest
an să depășească performanța
din 2017, când au fost vicecam-
pioni naționali.                         B.T.

Noi servicii medicale în cadrul Spitalului
Municipal Săcele

Tot mai mulți turiști străini aleg să
vină în România

Numărul de turişti străini
în România a crescut anul
trecut cu 11,3% faţă de anul
anterior, la 2,75 milioane, ara-
tă datele publicate de Insti-
tutul Naţional de Statistică.
În anul 2016, numărul de tu-
rişti nerezidenţi găzduiţi în
structurile de cazare turistică
a fost de 2,47 milioane. În
2017, cheltuielile turiştilor

străini au fost de 6 miliarde
de lei, în creştere cu 1,3% faţă
de 2016. În ultimul trimestru
al anului trecut, numărul total
de nerezidenţi găzduiţi în
structurile de cazare turistică
a fost de 584.000 mii, iar chel-
tuielile acestora s-au ridicat
la 1,326 miliarde lei. Turiştii
nerezidenţi au venit în Ro-
mânia în trimestrul al patru-

lea din motive de afaceri.
Cel de-al doilea motiv al

sejurului petrecut de nerezi-
denţi în România l-a repre-
zentat călătoria în scop parti-
cular - 37,4% din numărul to-
tal de turişti nerezidenţi, din-
tre care 65% au venit în Ro-
mânia pentru petrecerea
vacanțelor.

Amelia VULCU



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

www.jeorjette.ro

www.brasovtv.com

19 - 25 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

SUPRAVEGHEAZĂ-ȚI COPILUL ÎN PERMANENȚĂ!
Copiii sunt supuși încă de la naștere, unui

proces de familiarizare cu normele societății
în care trăiesc, al căror scop principal este
de a le oferi compatibilitatea necesară vieții
în comunitate.

Declanșarea procesului de socializare are
loc de regulă în mediul familial iar educația
pe care copiii o primesc în familie
influențează evoluția ulterioară a acesto-
ra.

Lipsa comunicării dintre părinți și copii îi
determină uneori pe aceștia din urmă să
caute refugiu în afara căminului lor și să
adere la diferite grupuri (așa zișii prieteni)
iar sub influența și presiunea acestora să
comită fapte antisociale, unele dintre ele
pedepsite de legea penală.

Ce oferă adolescenților asemenea grupuri
întrucât îi determină să suporte anumite
reguli? Ei descoperă că au interese, dorințe
și aspirații comune, de obicei orientate către
învingerea unui obstacol. Mai apoi oferă
securitate și confort psihic mai mult decât

grupul familial sau grupurile școlare con-
formiste.

Dacă părinții nu intervin la timp și mai
ales atunci când copiii sau tinerii:
• lipsesc nemotivat și în mod repetat de
la școala;
• devin violenți sau chiar agresivi cu cei
din jur;
• se împrietenesc cu persoane dubioase,
cu influență nocivă asupra lor;
• pleacă de acasă pentru anumite pe-
rioade de timp, consumă băuturi alcoo-
lice sau substanțe interzise;
• au asupra lor sume de bani pe care nu
le pot justifica;
• sfidează normele de disciplină și/sau
regulamentele școlare, etc.
nu vor putea să-i ajute să fie capabili să
treacă peste obstacole și să spună NU
tentațiilor de orice fel.
Vă recomandăm astfel:

• să acordați atenție copiilor dumnea-
voastră precum și preocupărilor pe care
le au;
• să țineți permanent legătura cu școala
la care sunt elevi;
• faceți în așa fel încât să cunoașteți ce
prieteni au și ce locuri frecventează îm-
preună.



⚫ 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
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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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Sindicatele din sănătate în-
cep mobilizarea pentru pro-
teste masive. Oamenii sunt
nemulţumiți de legea salari-
zării şi de regulamentul de
sporuri. În acest sens, preşe-
dintele Sanitas, Viorel Huşanu,
a transmis o scrisoare tuturor
membrilor, prin care le oferă
detalii atât cu privire la acţiu-
nea de pichetare a Ministe-
rului Finanţelor Publice, cât
şi cu privire la revendicări. Hu-
şanu vine şi cu un ordin clar
către sindicalişti, după ce lan-
sează un avertisment dur: 

„Până la finalizarea nego-
cierilor partea guvernamen-
tală va încerca oferirea unor
soluţii doar pentru anumite
categorii profesionale. Asta
pentru a ne dezbina”.

„Având în vedere Hotărâ-

rea Consiliului Naţional al
Federaţiei SANITAS din Ro-
mânia de a demara o serie
de acţiuni sindicale care vor
cuprinde pichetarea unor
ministere, strângerea de
semnături în vederea orga-
nizării unei greve generale,
organizarea unui miting pre-
cum şi a unei greve (dacă se
vor strânge suficiente sem-
nături în acest sens), Uni-
unea Sindicală SANITAS
Bucureşti va deschide şirul
acestor acţiuni cu pichetarea
Ministerului Finantelor Pu-
blice în data de 20 martie
2018, între orele 11:00 —
13:00. În acest scop vă ru-
găm să mobilizaţi membrii
de sindicat din unităţile pe
care le reprezentaţi şi să le
aduceţi la cunoştinţă reven-

dicările pentru care protes-
tăm:

- creşterea salariului de
bază pentru toţi angajaţii
sistemului sanitar şi de asis-
tenţă socială;

- adoptarea unui regula-
ment de sporuri care să ţină
cont de condiţiile efective în
care personalul îşi desfăşoa-
ră activitatea; In prezent ne-
gocierea se poartă pe o A-
nexă nr. 10 care seamănă
mai mult a „ajutor social" şi
care nu respectă deloc prin-
cipiile privind acordarea spo-
rurilor prevăzute în legea
salarizării;

- eliminarea plafonului de
30% pentru sporuri, prevă-
zut la art. 25 din Legea nr.
153/2017, plafon care cu-
prinde următoarele : „suma

sporurilor, primelor, indem-
nizaţiilor inclusiv cele pentru
hrană şi vacanţă.... precum
şi munca prestată în zilele
de repaus săptămânal, de
sărbători legale dar şi gărzile
medicilor Nu vedem unde
mai încap sporurile pe spe-
cialităţi în plafonarea de
30% a sporurilor.

Cu siguranţă cea mai ma-
re parte a salariaţilor este
nemulţumită fie de legea sa-
larizării, fie de regulamentul
de sporuri; până la finaliza-
rea negocierilor partea gu-
vernamentală va încerca
oferirea unor soluţii doar
pentru anumite categorii
profesionale pentru a ne
dezbina şi în acest context
vă rugăm să le transmiteţi
membrilor SANITAS că doar

rezolvarea în totalitate a ce-
lor trei revendicări menţio-
nate mai sus va păstra echi-
librul şi unitatea în sistemul

medical”, se arată în scrisoa-
rea transmisă de preşedintele
Federației Sanitas, Viorel Hu-
şanu.                                     A.V.

Sindicaliștii Federației Sanitas se pregătesc de proteste

.com

Produsele de post, pline de E-uri Homosexual din Brașov, mușcat de penis

Totul a început în apropie-
rea stației CFR Brașov. Un
brașovean de 39 de ani a pus
ochii pe un bărbat, a intrat
în vorbă cu el și l-a întrebat
dacă are nevoie de un loc de
muncă. Răspunsul a fost afir-
mativ, dar principalul suspect

a cerut în schimb favoruri se-
xuale. „Cei doi bărbați au
plecat spre Parcul Tractorul,
unde persoana vătămată i-
a făcut sex oral inculpatului
și l-a mușcat de penis. Incul-
patul s-a enervat, l-a lovit
pe bărbatul căruia îi promi-

sese un loc de muncă. Per-
soana vătămată a căzut ,
iar inculpatul i-a luat banii,
200 de lei, telefonul mobil
și actele”, a explicat, pentru
Brașov TV, prim-procurorul
adjunct al Parchetului de pe
lângă Judecătoria Brașov,
Maria-Mădălina Răducu.
Principalul suspect a fost
reținut și propus pentru ares-
tare. Un judecător de drep-
turi și libertăți a emis mandat,
sub acuzația de tâlhărie ca-
lificată, dar inculpatul, care
beneficiază de prezumția de
nevinovăție, a contestat de-
cizia. Tribunalul Brașov are
ultimul cuvânt.

Amelia VULCU

Pate vegetal, mezeluri ve-
getale, produse din soia.
Toate conțin substanțe no-
cive pentru organism. Su-
permarketurile sunt pline
de astfel de produse, cu adi-
tivi și conservanți. Carage-
nanul, monoglutamatul de
sodiu, glucidele și grăsimile

sunt doar câteva dintre
substanțele care dăunează
grav organismului dacă
sunt consummate în mod
frecvent. „Trebuie, în pri-
mul rând, să citim eticheta
alimentului. Primul ingre-
dient care se regăsește
enumerat acolo, se află în

proporția cea mai mare.
Când alegem un aliment
trebuie să ne uităm să fie
cât mai aproape de starea
lui naturală, cea brută, cât
mai puțin procesat”, reco-
mandă Flavia-Ioana Manole,
nutriționist dietetician. Oa-
menii știu că produsele de
post pe care le consumă
conțin substanțe care au
efecte grave asupra orga-
nismului, dar totuși le cum-
pără. Medicii atrag atenţia
că unele produse sunt de
post doar cu numele, pen-
tru că în astfel de alimente
se regăsesc și ingrediente
,,de dulce”.

Iulia BOBAIȚĂ

Viitorul energiei este ,,SMART”
Acesta este motto-ul celei

de-a X-a ediții a Zilei Energiei,
eveniment găzduit de Brașov.
Dezvoltarea pieței de energie
regenerabilă în România este
principalul obiectiv al repre-
zentanților din acest domeniu.
Energia regenerabilă repre-
zintă viitorul în țările europene,
în următorii ani. 

Tranzacțiile cu energie se
vor putea face virtual, cu aju-
torul unor aplicații, direct de

la furnizorii de energie către
consumatori. „România a
luat un avânt puternic în ba-
za Legii 220 din anul 2008,
în vederea dezvoltării ener-
giei regenerabile. Din păcate,
desele modificări de legislație
au adus producătorii în si-
tuații critice. Foarte mulți din-
tre ei nu reușesc  să-și comer-
cializeze certificatele verzi,
sunt în situații de insolvență
și faliment”, a precizat Martin

Moise, directorul companiei
Repom. La cea de-a X-a ediție
a Zilei Energiei au luat parte
reprezentanți ai Guvernului
României, ai Parlamentului, ai
asociațiilor de profil, precum
și experți din străinătate care.
Ei și-au exprimat opiniile cu
privire la piața energiei în Ro-
mânia și în Uniunea Europea-
nă. Evenimentul a avut loc în
perioada 16-17 martie 2018,
la Brașov. Iulia BOBAIȚĂ

O declarație în loc de 7! 
Declaraţia unică prin care

dispar şapte formulare, printre
care şi controversata Declarație
600, a fost adoptată, săptămâ-
na trecută, de Guvern. „Vom
introduce noua reglementare
de plată a impozitului pe venit
CAS și CASS. În primul rând,
persoanele fizice ca-re plătesc
impozitul pe venit vor com-
pleta o unică declarație și nu
șapte, cum a fost până acum.
Noul formular se va depune
o singură dată pe an, iar ter-
me- nul de depunere pentru
anul acesta este 15 iulie, iar

plata contribuțiilor poate fi
efectuată până pe 31 martie
2019. De asemenea, impozi-
tul pe venit va putea fi plătit
la venitul estimat pentru anul
curent”, a declarat premierul
Viorica Dăncilă, la începutul
ședinței de Guvern de săptă-

mâna trecută. Noul formular
aduce noutăţi şi în privinţa plă-
ţii, respectiv a reţinerii la sursă
a contribuţiilor. De exemplu,
persoanele care obţin venituri
din drepturi de autor sau chirii
nu mai sunt obligate să de-
pună declaraţia unică. A.V.
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Horoscop
19 - 25 mar. 2018

Berbec (21.03 - 19.04)
Iubire - dacă vă înconjuraţi de oa-
meni, e posibil să vă obosiţi prea
tare. Retrageţi-vă şi reîncărcaţi-vă
bateriile alături de perechea voas-
tră!
Sănătate -  dozaţi-vă efortul mental
pentru a nu ajunge la agitaţie si
tensiune interioară.
Bani - nu vă dispersaţi atenţia în
prea multe proiecte mici pentru că
riscaţi să nu terminaţi nici unul.
Taur (20.04 - 20.05)
Iubire - folosiţi-vă de planul spiritual
pentru a vă regăsi armonia şi pacea
interioară în cuplu.
Sănătate -  tânjiţi după libertate și
nu trebuie să vă ataşaţi de nimeni
şi nimic. 
Bani - notaţi-vă ideile care vin astăzi,
nu le verbalizaţi încă. Doar observaţi
şi analizați-vă gândurile.
Gemeni (21.05 - 21.06)
Iubire - vă simţiţi bine dacă mergeţi
în cuplu în locuri mai atipice şi pre-
feraţi activităţi mai neconvenţio-
nale.
Sănătate -  faceţi lucruri care vă
echilibrează emoţional pentru a
putea menţine tonusul la un nivel
optim.
Bani - scopul vostru este extinderea
activităţii. Detaşaţi-vă printr-o pau-
ză de la rutină şi o să aveţi o nouă
perspectivă.
Rac (22.06- 22.07)
Iubire - dozaţi-vă şi canalizaţi-vă
echilibrat activitățile! Altfel, munca
vă acaparează orice moment liber
pe care trebuia să îl dăruiți fami-
liei.
Sănătate -  ocupaţi-vă de micile
probleme de sănătate de la primele
simptome. Nu vă neglijaţi, iar dacă
e necesar, adresați-vă specialistu-
lui!
Bani - cereţi îndrumare de la oa-
meni din străinătate pentru a dez-
volta idei şi concepte noi.
Leu (23.07- 22.08)
Iubire - nu jucaţi la multe capete
și pe multe fronturi. Petreceţi timp
cu copiii, cu cei dragi sau în activităţi
creative!
Sănătate -  ascultaţi-vă mai mult
vocea interioară decât părerile şi
gândurile celor din anturaj.
Bani - adaptaţi la nevoile personale
acele informaţii de la persoane ce
aparţin altui mediu cultural, cu alte
valori şi principii. 
Fecioară (23.08 -22.09)
Iubire - reorganizarea căminului,
a sarcinilor pentru cei dragi şi ac-
tivităţile cotidiene vă ocupă tot
timpul şi vă anulează planurile so-

ciale.
Sănătate -  rămâneţi pozitivi şi
nu vă stresaţi pentru orice mică
iritare trecătoare. Vă dați ziua
peste cap.

Bani - puteţi scăpa de partenerii
de afaceri superficiali sau despre
care aflaţi lucruri ce trezesc suspi-
ciuni. Faceți curățenie în mediul
vostru!
Balanţă (23.09 - 23.10)
Iubire - vreţi să fiţi în lumina re-
flectoarelor şi orice activitate de
răsfăţ e ideală azi pentru voi. Schim-
barea va fi remarcată de partener.
Sănătate -  vă puteţi ocupa de cer-
cetări şi informare pentru a pune
la cale un plan pe care să îl urmaţi.
Bani - programul de muncă este
aglomerat şi trebuie să fiţi eficienți
şi organizați. Nu vă supraîncărcaţi.
Scorpion (24.10 - 22.11)
Iubire - ieşiţi în cuplu cu prietenii,
socializaţi, bucuraţi-vă de viaţă,
dar faceţi-o într-o companie de ca-
litate.
Sănătate -  nu vă abateţi de la linia
de conduită stabilită. Sfătuiţi-vă
cu un specialist pentru ajustări.
Bani - nu cheltuiţi mai mult decât
e necesar. 
Săgetător (23.11 - 21.12)
Iubire - păstraţi-vă entuziasmul
faţă de noile cunoştinţe, dar nici
nu căutaţi permanent ceva nou.
Sănătate -  fiţi atenţi la neatenţie-
să nu vă înţepaţi sau tăiaţi din ne-
glijenţă. 
Bani - este o perioadă încărcată,
cu comisioane, telefoane, mailuri.
Găsiţi greu concentrarea pe o sin-
gură sarcină.
Capricorn (22.12 - 20.01)
Iubire - puneţi preţ pe romantism,
stabilitate, oameni loiali şi dragi.
Puteţi petrece timp cu familia.
Sănătate -  sistemul nervos este
supraîncărcat şi este o provocare
să vă găsiţi puterea de concentra-
re.
Bani - faceţi un bilanţ al stării fi-
nanciare şi căutaţi să vă organizaţi
eficient activitatea de peste zi.
Vărsător (21.01 -19.02)
Iubire - comunicarea cu cei dragi
este bazată pe tehnologie azi în-
trucât voi sunteţi mereu pe dru-
muri.
Sănătate -  viaţa interioară vă poate
determina starea fizică. Rămâneţi
obiectivi şi ancorați în prezent.
Bani - munciţi mai mult pentru a
spori bugetul, dar aveţi tendinţa
să şi cheltuiţi mai mult. 
Peşti (20.02 - 20.03)
Iubire - sunteţi mai individualiști,
mai încrezători în voi şi mai îndrăz-
neţi. Luaţi tot ce are viaţa de ofe-
rit!
Sănătate -  rămâneţi focusați pe
propria persoană. Analizaţi-vă bu-
toanele sensibile şi ce anume le
declanşează.
Bani - sunteţi apreciați pentru mun-
ca prestată şi vă puteţi propune
planuri mai ambiţioase şi pe termen
lung.

ZODIAC

Sudoku
19 - 25.03 

Evenimente în Brașov
TEATRUL „SICĂ ALEXAN-

DRESCU”
22 MARTIE 2018
ora 19.00 - SECTORUL S - de

Emanuel Pârvu regia: Emanu-
el Pârvu, scenografia: Bogdan
Spătaru Teatrul „Sică Alexan-
drescu” Braşov - Sala Studio

23 MARTIE 2018
ora 19.00 - FANTEZIILE SE-

XUALE ALE SOŢULUI MEU
APROAPE CĂ M-AU ÎNNEBU-
NIT - de John Tobias

regia: Şerban Puiu, decorul:
Mihai Mădescu, costumele:
Luana Drăgoiescu

Teatrul „Sică Alexandrescu”
Braşov 

24 MARTIE 2018
ora 19.0 - MINCINOSUL de

Carlo Goldoni
regia:Vasile Nedelcu , sce-

nografia: Andra Bădulescu
Vişniec coregrafia: Mădălina
Andrei, muzica: Ovidiu Iloc

Teatrul „Sică Alexandrescu”
Braşov 

25 MARTIE 2018
ora 19.00 – PRINS ÎN PLASĂ

- de Ray Cooney
traducerea: Radu Sas, regia:

Cristian Ioan, scenografia: Ale-
xandra Dumitriu regia tehni-
că: Vasile David, Bărbulescu
Constantin

lumini: Valerică Chiosa, An-
drei Răileanu, Tudor Smeu

sunet: Ovidiu Grădinar,
Aflorei Florin, sufleur: Marian
Cârstea

Teatrul „Sică Alexandrescu”
Braşov 

FILARMONICA
21 MARTIE 2018
ora 19.00 - RECITAL CAME-

RAL
soliști: Teodora Gheorghiu

– soprana Clementina Ciucu
- pian

Sala „Patria”
23 MARTIE 2018
ora 19.00 - CONCERT SIM-

FONIC
În cadrul Festivalului „GLO-

RIA DOMINI” – Brașovul Pas-
cal dirijor: Cristian Oroșanu,
solist: Răzvan Popovici - violă,
Sala „Patria”

OPERA
21 MARTIE 2018
ora 11.00 - Lecție de balet
Soliștii și Ansamblul de Ba-

let al Operei Brașov
Opera Braşov - Sala de Ba-

let
24 MARTIE 2018
ora 18.30 - IL TRITTICO - de

G. Puccini
În cadrul Festivalului „GLO-

RIA DOMINI” – Brașovul Pas-
cal dirijor: Tiberiu Soare
(Opera Națională București)

IL TABARRO
regia: Alexandru Nagy

SUOR ANGELICA
regia: Valentina Mărgăraș
GIANNI SCHICCHI - de G.

Puccini regia: Marian Pop
Opera Braşov
27 şi 28 MARTIE 2018
ora 11.00 - VITRINA CU PER-

SONAJE (spectacol - lecţie
pentru copii) regia: Anda Tă-
băcaru - Hogea

la pian: Simona Patriche
Opera Braşov
29 MARTIE 2018
ora 18.30 - RECITAL EXTRA-

ORDINAR DE PIAN
Invitată: Mădălina Pașol
Sala „Patria”- Sala Muzicii

de Cameră
31 MARTIE 2018
ora 18.30 - COPPÉLIA – Ba-

let pe muzică de L. Delibes
Invitați: Andreea Jura și Dan

Haja (Opera Națională Româ-
nă Cluj-Napoca) și soliști ai
Teatrului de Balet Sibiu

Regia și adaptarea coregra-
fică: Alexandru Fotescu

Opera Braşov
TEATRUL ARLECHINO
24 MARTIE 2018
orele 10.30 şi 12.00 – RIDI-

CHEA URIAŞĂ – de Delia Gav-
liţchi regia: Delia Gavliţchi,
scenariul: Alexandra Băcanu

scenografia: Marian Sandu,
muzica: Corina Sârbu

25 MARTIE 2018
orele 10.30 și 12.00 - PRE-

MIERĂ!!! - REGELE GOL – de
Alina Hiristea regia: Alina Hi-
ristea

scenografia: Flavia Varga şi
Adriana Dinulescu muzica:
Cari Tibor

CONCERTE SIMFONICE ŞI
RECITALURI CAMERALE

21 MARTIE 2018
ora 17.00 - Recitalul de la

ora 5 susţinut
de artişti ai Operei Braşov

în cadrul Festivalul “GLORIA
DOMINI” – Brașovul Pascal

Muzeul „Casa Mureşenilor”
Braşov 

28 MARTIE 2018
ora 17.00 - Recitalul de la

ora 5 susţinut
de artişti ai Operei Braşov
Muzeul „Casa Mureşenilor”

Braşov
FESTIVALURI
19 MARTIE 2018
ora 18.00 - ATELIER DE ÎN-

CONDEIAT OUĂ DE PAȘTI
Motive tradiționale din Țara

Bârsei, Casa Junilor
ora 18.30 - Spectacol de Ba-

let – “BALETUL ÎNGERILOR”
Ansamblul de balet al Cole-
giului Național de balet din
Chișinău Opera Brașov

20 MARTIE 2018
BISERICA ȘI UNIREA
Preot: Costin Butnar
Localitatea: Zărneşti
ora 19.00 - “CRAI NOU”

Teatrul „Sică Alexandrescu”
Braşov

21 MARTIE 2018
ora 17.00 - Recital de poe-

zie și pian - “DE LA INOCENȚĂ
LA ÎNVIERE” Colegiul național
de Muzică George Enescu și
Ligia Stan, Sala „Patria”- Sala
Muzicii de Cameră

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

Muzeul „Casa Mureşenilor”
Braşov

ora 18.00
- SEARĂ PRICESNE
Preoti: Bogdan Oancea şi

Șerban Dorin Liceul teoretic
“George Moroianu” Săcele

Seminarul teologic liceal
“Dumitru Stăniloaie” Brașov

Biserica Sf. Nicolae Râşnov
ora 18.00
- ATELIER DE CRESTĂTURI

ÎN LEMN - ICOANA DE VATRĂ,
Casa Junilor

ora 19.00
- Musicalul: 
LEUL RA, regia: Cezar Ghio-

ca, muzica: Marius Popa, lu-
mini: Bako Zsigmond,
aranjamentul orchestral: Gabi
Pîndici,  antrenamentul vo-
cal:Luiza Zan, costumele: Ele-
na du Soleil, decor: Raluca
Alexandrescu, machiaj: Beteg
Zsuzsa, coregrafia: Bordás At-
tila cu: Ciprian Teodorescu
(Leul Ra), Sebastian Marina
(Mister K), Paula Rotar (Cabi-
ria), Mirela Bucur (Iagoneril),
Dalma Kovács 



LIFE12 19 -25 martie 2018
.com

Potrivit unui clasament
ONU al fericirii, pe locul în-
tâi se situează Finlanda, iar
la polul opus Burundi. Față
de anul trecut, americanii
sunt un pic mai nefericiți. 

Raportul Mondial al Feri-
cirii 2018, realizat de Rețeaua
de Soluții pentru Dezvoltare
Durabilă , un program mon-
dial al Organizației Națiunilor
Unite, a clasificat nivelul de
mulțumire din 156 de țări
pornind de la un scor care in-
cludea PIB-ul pe cap de locui-
tor, asistență socială, speranța
de viață sănătoasă, libertata
socială, generozitata și ab-
sența corupției.   

Potrivit calculelor, Finlanda

a urcat pe primul loc în acest
clasament de pe a cincea po-
ziție ocupată anul trecut, de-
tronând astfel Norvegia, iar
România se află pe poziția 52. 

Ca de obicei, și în 2018 pri-
mele zece locuri ale topului
celor mai fericite țări din lume
sunt dominate de state nor-
dice. Primele clasate sunt: Fin-
landa, Norvegia, Denemarca,
Islanda, Elveția, Olanda, Ca-
nada, Nouă Zeelandă, Suedia
și Australia. 

Statele Unite se află pe lo-
cul al 18-lea, cu patru poziții
mai jos față de anul trecut, iar
Marea Britanie ocupă locul al
19-lea. Emiratele Arabe Unite
se află pe locul 20 în clasa-
mentul cu 156 de poziții. 

În premieră, raportul a
luat în calcul gradul de fericire
al imigranților născuți în stră-
inătate în 117 țări. 

Finlanda a obținut și la a-
ceastă categorie rezultatele
cele mai bune, ceea ce a oferit
acestei țări un avantaj statis-
tic.

Persoanele străine născute
în străinătate erau cel mai
puțin fericite în Siria, o țară
împotmolită într-un război
civil de șapte ani. 

România stă surprinzător
de bine la capitolul fericire.
În clasamentul ONU, țara
noastră a reușit să se plaseze
pe locul 52 din totalul de 156
de state analizate.

B.T.

Ce loc ocupă România în clasamentul fericirii?

Avem 9 pensionari la 10 salariaţi

Numărul pensionarilor în-
registraţi în România se situa
la 5,229 milioane, în ultimul
trimestru din 2017, în creş-
tere cu 5.000 de persoane
faţă de trimestrul anterior,
raportul dintre această cate-
gorie şi numărul de salariaţi
fiind de 9 la 10.

Conform Institutului Naţio-
nal de Statistică, în perioada
de referinţă, pensia medie lu-
nară a fost de 1.132 lei, mai
mare cu 2,4%, în timp ce pen-
sia medie de asigurări sociale
de stat s-a ridicat la valoarea
de 1.071 lei. Raportul dintre
pensia medie nominală netă

de asigurări sociale de stat
pentru limită de vârstă cu sta-
giu complet de cotizare (fără
impozit şi contribuţia de asi-
gurări sociale de sănătate)
şi câştigul salarial mediu net
a fost de 52,5%, comparativ
cu 55,3% înregistrat în trimes-
trul al treilea din 2017. Rapor-
tul per total dintre numărul
mediu de pensionari de asi-

gurări sociale de stat şi cel al
salariaţilor a fost de 9 la 10,
acesta prezentând variaţii
semnificative în profil terito-
rial, de la numai 5 pensionari
la 10 salariaţi în Municipiul
Bucureşti, la 17 pensionari la
10 salariaţi, în judeţul Teleor-
man.

Pensia medie de asigurări
sociale de stat a variat cu dis-
crepanţe semnificative în pro-
fil teritorial, ecartul dintre
valoarea minimă şi cea ma-
ximă fiind de 502 de lei (860
lei în judeţul Botoşani, faţă
de 1.362 lei în Capitală).

Datele INS relevă că numă-
rul total al beneficiarilor pre-
vederilor ordonanţei privind
instituirea pensiei sociale mi-
nim garantate (actual - in-
demnizaţie socială), în tri-
mestrul IV 2017, a fost de
812.800 de persoane.     

B.T.

STUDIU: Există 5 tipuri de diabet!

Conform unui studiu
condus de specialiști din
Suedia și Finlanda, există
5 tipuri de diabet, diferite
ca efecte fiziologice și profil
genetic, pe care un adult le
poate dezvolta. Studiul a
fost publicat în Lancet Dia-
betes and Endocrinology
și este considerat o impor-
tantă descoperire pentru
viitorul medicinei persona-
lizate în diabet. 

Datele care au condus la
această concluzie vin de la
aproape 15.000 de pacienți,
înrolați în 5 cohorte, din Sue-
dia și Finlanda.

Astfel, noile descoperiri in-
dică existența a 3 forme se-
vere de diabet și 2 forme
ușoare. Una este corespon-
dentă tipului 1 de diabet, pe
când celelalte 4 pot fi consi-
derate subtipuri ale diabetu-
lui tip 2, după actuala clasi-
ficare.

În acest moment, diabetul
este clasificat ca tipul 1 de
diabet, tipul 2 de diabet și câ-
teva tipuri foarte rare.

Concluziile studiului au
împărțit însă pacienții în 5
grupe, cu următoarele carac-
teristici:

Grupa 1 – SAID (Diabet
sever autoimun): Debut la

vârstă fragedă, corespon-
dent al tipului 1 și LADA,
BMI relativ scăzut, control
metabolic slab, producție
de insulină deficientă,
GADA+

Grupa 2 – SIDD (Diabet
cu insuficiență de insulină
severă): Similar cu SAID,
însă fără GADA, cu nivel ri-
dicat de HbA1c și cea mai
mare incidență a retinopa-
tiei

Grupa 3 – SIRD (Diabet
cu rezistență severă la in-
sulină): Rezistent la insuli-
nă, BMI mare, incidență
mare a nefropatiei

Grupa 4 – MOD (Diabet
cu formă ușoară, cauzat de
obezitate): Obezitate, vâr-
stă fragedă, fără rezistență
la insulină

Grupa 5 – MARD (Diabet
cu formă ușoară, cauzat de
înaintarea în vârstă): Vâr-
stă înaintată, alterări me-
tabolice ușoare.             B.T.


