
12 pagini ● nr. 33 ● 20-26 martie 2017

.com

SĂPTĂMÂNAL GRATUIT

.com

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie din Sânpetru a
fost înfiinţată în baza unei decizii a Consiliului Judeţean Braşov din iulie 2003,
ca instituţie publică, având personali-
tate juridică, prin reorganizarea secţiei
din Sânpetru a Spitalului de Pneumo -
ftiziologie din Braşov.

Potrivit www.uamsp.ro, unitatea din
Sânpetru acordă următoarele tipuri de
servicii:
„• servicii sociale – informare cu pri-

vire la diferite drepturi şi facilita-
rea accesului la prestaţiile sociale,
sprijin privind deplasarea în scopul
plăţii unor servicii şi obligaţii cu-
rente, ajutor pentru menaj şi cum-
părături, igiena spaţiului de locuit,
igiena eliminărilor, consiliere psi-
hologică cu familia în vederea res-
tabilirii legăturilor cu aceasta; 

• servicii medicale –  radiologii/bron-
hoscopii, monitorizarea parametrilor
fiziologici, administrarea medica-
mentelor, îngrijirea plăgilor simple; 

• servicii socio-medicale – igiena
persoanei, alimentarea persoane-

lor imobilizate, servicii de recuperare fizico-motorie şi senzorial-cognitivă, însoţirea
persoanei la serviciile medicale acordate de alţi furnizori”.

Aşadar, printre serviciile oferite de instituţia din Sânpetru se numără şi cele de „ajutor
pentru menaj şi cumpărături, dar şi igiena spaţiului de locuit”. Pentru a oferi astfel de servicii,
acestea trebuie să fie puse în practică, mai întâi, chiar în instituţia care le promovează.
Din afară, totul pare perfect în Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie
din Sânpetru. Cel puţin asta ne indică imaginile postate pe site-ul oficial al unităţii,
www.uamsp.ro (foto dreapta). Imaginile din interiorul instituţiei însă, primite la redacţie
în urmă cu câteva săptămâni, demonstrează cu totul şi cu totul altceva (foto stânga).
Contactată telefonic pentru un punct de vedere, directoarea instituţiei din Sânpetru, Laura
Bratosin, a avut o reacţie uluitoare!       detalii, în pagina 3
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Unitatea de Asistenţă Medico-Socială
de Pneumoftiziologie Sânpetru

„Afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul”
• Management defectuos în cazul directoarei Laura Bratosin? 
• „Obişnuiţi, ani de-a rândul, să nu fie deranjaţi...!”

OANA MAREŞ

Program: Luni-Vineri 09:00 – 20:00; Sâmbătă 10:00 – 14:00
Telefon: 0774.638.568
E-mail: răcădău@best-optic.ro
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LUNI
07:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII
07:30 BOX OFFICE
08:00 MUSIC NEWS
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
15:30 ZODIAC
16:30 TE VEDE BRAŞOVUL (R)
18:00 ŞTIRI
18:30 iSPORT

19:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRAŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 ŞTIRI
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 ŞTIRI

21:30 iSPORT  (R)
22:00 ŞTIRI 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 iSPORT (R)
01:00 ŞTIRI
01:30 VALEA PRAHOVEI TV

MARŢI
07:00 ŞTIRI
07:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
08:00 iSPORT (R)
08:30 ŞTIRI
09:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
12:30 FĂGĂRAŞUL TVD
13:00 ŞTIRI
13:30 BRAŞOVUL ACTUAL
14:00 TORTUL DE CIOCOLATĂ
15:00 SPORT
15:30 MUSIC NEWS
16:00 BOX OFFICE
16:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
17:00 ZODIAC
18:00 ŞTIRI
18:30 BRAŞO-
VUL ÎN DIRECT
19:00 ŞTIRI 
FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRA-
ŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 ŞTIRI
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 ŞTIRI
21:30 BRAŞOVUL IN DIRECT (R)
22:00 ŞTIRI 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT (R)
01:00 ŞTIRI
01:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
02:00 VALEA PRAHOVEI TV

MIERCURI
07:00 ŞTIRI
07:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
08:00 BRAŞOVUL ÎN DIRECT (R)
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
12:30 FĂGĂRAŞUL TVD
13:00 ŞTIRI
13:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
14:00 VALEA PRAHOVEI TV
16:30 TE VEDE BRAŞOVUL (R)
18:00 ŞTIRI
18:30 iSPORT (R)
19:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRAŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”

20:00 ŞTIRI
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 ŞTIRI
21:30 MUSIC NEWS
22:00 ŞTIRI 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 VALEA PRAHOVEI TV

JOI
07:00 ŞTIRI
07:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
08:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
12:30 FĂGĂRAŞUL TVD
13:00 ŞTIRI
13:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
14:00 VALEA PRAHOVEI TV
16:00 iSPORT (R)
16:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT (R)
17:00 TORTUL DE CIOCOLATĂ
18:00 ŞTIRI
18:30 EXCLUSIV

19:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRAŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 ŞTIRI
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 ŞTIRI
21:30 EXCLUSIV (R)
22:00 ŞTIRI 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 EXCLUSIV (R)
01:00 VALEA PRAHOVEI TV

SÂMBĂTĂ
09:00 RETROSPECTIVA FĂGĂRAŞ
09:30 ŞTIRI
10:00 POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
10:30 MUSIC NEWS
11:00 TORTUL DE CIOCOLATĂ
12:00 BOX OFFICE
12:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
16:00 MUSIC NEWS
16:30 BRAŞOVUL IN DIRECT (R)
17:00 RETROSPECTIVA 

SĂPTĂMÂNII
17:30 EXCLUSIV (R)
18:00 ZODIAC

19:00 RETROSPECTIVA 
SĂPTĂMÂNII 

19:30 MUSIC NEWS
20:00 RETROSPECTIVA 

„5 MINUTE DE POVESTE”
20:30 BOX OFFICE
21:00 RETROSPECTIVA 

SĂPTĂMÂNII 
21:30 ZODIAC
22:30 MUSIC NEWS
23:00 POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
23:30 BOX OFFICE
00:00 VALEA PRAHOVEI TV

DUMINICĂ
08:00 RETROSPECTIVA 

SĂPTĂMÂNII
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
10:00 BOX OFFICE
10:30 MUSIC NEWS
11:00 RETROSPECTIVA 

„5 MINUTE DE POVESTE” 
11:30 TE VEDE BRAŞOVUL
13:00 TORTUL DE CIOCOLATĂ
14:00 MUSIC NEWS
14:30 RETROSPECTIVA 

SĂPTĂMÂNII
15:00 BOX OFFICE
15:30 RETROSPECTIVA 

FĂGĂRAŞ
16:00 VALEA PRAHOVEI TV
17:30 MUSIC NEWS
18:00 BOX OFFICE
18:30 ZODIAC
19:30 RETROSPECTIVA 

SĂPTĂMÂNII
20:00 POLITICA 

LA RĂSCRUCE (R)
20:30 MUSIC NEWS
21:00 BOX OFFICE 
21:30 TE VEDE BRAŞOVUL (R)
23:00 EXCLUSIV (R)
23:30 POLITICA 

LA RĂSCRUCE (R)
00:00 VALEA PRAHOVEI TV 

Producţiile Braşov TV, pe frecvenţa Mix 2PROGRAM Braşov      TV
VINERI

07:00 ŞTIRI

07:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
08:00 EXCLUSIV (R)
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
12:30 FĂGĂRAŞUL TVD
13:00 ŞTIRI
13:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
14:00 EXCLUSIV (R)
14:30 BRAŞOVUL IN DIRECT (R)
15:00 VALEA PRAHOVEI TV
16:00 MUSIC NEWS
16:30 EXCLUSIV (R)
17:00 ZODIAC
18:00 ŞTIRI
18:30 POLITICA LA RĂSCRUCE
19:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRAŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 ŞTIRI
20:30 BOX OFFICE
21:00 ŞTIRI
21:30 POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
22:00 ŞTIRI 
22:30 MUSIC NEWS
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 VALEA PRAHOVEI TV
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De aici, aeronavele vor fi
distribuite în toată lumea.
Asigurarea vine chiar din
partea conducerii fabricii,
care spune că a ales acest lu-
cru datorită tradiţiei aeronau-
tice din ţara noastră. În scurt
timp, elicopterele H 215 se
vor fabrica numai în Româ-
nia, de unde se vor exporta
în întreaga lume. 

Afirmaţia aparţine direc-
torului de ope-
r a ţ i u n i  a l
companiei
Airbus Helicopters Ro -
mânia. Aeronavele H 215
se produc la fabrica de eli-
coptere construită la
Ghimbav şi care a în-
ceput să funcţioneze
în luna septembrie

a anului 2016. Airbus între-
ţine relaţii economice cu Ro-

mânia de apro-
ximativ 50 de

a n i  ş i  a
cons t ruit

fabrici aici
deoarece ţara noas-

tră reprezintă locul ideal
 pentru industria aeronautică,
datorită tradiţiei şi a forţei
de muncă calificate, existen-
te  în acest domeniu.      R.I.

Singurii producători de elicoptere H 215

Rata şomajului la Braşov, în uşoară creştere

BRAŞOV: Fonduri pentru incubatoarele de afaceri

Pentru a funcţiona legal, o pen-
siune trebuie să aibă angajată cel
puţin o persoană absolventă a
unui curs de specialitate în do-
meniu. Tocmai din acest motiv,
la Braşov se va organiza un nou
curs de formare pentru adminis-
tratorii de pensiuni turistice. 

Cursul se adresează persoanelor
care vor o calificare în meseria de
Administrator de pensiune turis-
tică, persoanelor care vor să în-
ceapă un proiect cu finanţare
nerambursabilă în domeniul tu-

rismului sau pur şi simplu celor
care vor să-şi însuşească cunoş-
tinţele necesare gestionării unei
unităţi de cazare. Se va studia ma-
nagementul turismului, comuni-
c a r e a  ş i  r e l a ţ i i l e  p u b l i c e  î n
activităţile de turism, marketingul
în turism şi legislaţia din domeniu.
Durata cursului este de 720 de ore,
dintre care 160 de teorie şi 560 de
practică. Costul este de 850 de lei.
Mai multe detalii pot fi obţinute
de la sediul Camerei de Comerţ şi
Industrie Braşov.                       R.I.

Compania aeronautică scoate
la concurs 64 de posturi pentru
27 de meserii. Se caută în principal
oameni pentru partea de produc-
ţie, de la mecanici de aviaţie şi
până la vopsitori cu experienţă. 

IAR Ghimbav caută oameni
pentru funcţia de tinichigiu struc-
turist de aviaţie. Aici sunt dispo-
nibile 17 posturi. 

Se mai caută şi frezori – strun-
gari (3 posturi), vopsitori (7 pos-
t u r i ) ,  m e c a n i c i  d e  a v i a ţ i e
(7 posturi), electricieni, lăcătuşi
mecanici, dar şi chimişti. 

De asemenea fabrica are ne-
voie şi de ingineri. Cei interesaţi
pot depune CV-ul la departa-
mentul de resurse umane până
pe 17 martie.                              R.I.

Angajări la IAR Ghimbav
Celebrele elicoptere H 215 se vor produce doar în ţara noastră, mai exact la Ghimbav

Rata şomajului la Braşov
a fost în uşoară creştere la
sfârşitul lunii februarie, com-
parativ cu luna precedentă şi
a ajuns la 3,72%. În eviden-
ţele AJOFM Braşov se află
în prezent peste 9.000 de per-
soane, iar cei mai mulţi şo-
meri au vârsta cuprinsă între
40 şi 49 de ani. 

Numărul total al persoa-
nelor aflate în căutarea unui

loc de muncă, înregistrate în
evidenţele AJOFM Braşov
la finalul lunii februarie era
de 9.417. În primele două
luni ale anului, au intrat în
evidenţele agenţiei un număr
de 571 de persoane. Luna
trecută, prin acordarea ser-
viciilor gratuite, prevăzute de
legea privind sistemul asigu-
rărilor pentru şomaj şi sti-
mularea ocupării forţei de

muncă, 255 de persoane şi-au
găsit de lucru. Serviciile de
care au beneficiat cei înca-
draţi în muncă sunt infor -
m a r e a  ş i  c o n s i l i e r e a
profesională ,  medierea
 muncii, formarea profesio-
nală şi subvenţionarea locului
de muncă pentru persoanele
de peste 45 de ani. 

Valoarea ratei şomajului în-
registrată la nivelul judeţului,

la finele lunii februarie, a fost
de 3,72%, în uşoară creştere
faţă de ianuarie. Din totalul
de 9.417 persoane aflate în
evidenţa AJOFM, doar 1.458
beneficiază de indemnizaţie
de şomaj. Grupa de vârstă
din rândul căreia se înregis-
trează cei mai mulţi şomeri
este cea a persoanelor între
40 şi 49 de ani, care repre-
zintă 26% din total.         R.I.

Incubatoarele de afaceri pot
accesa mai uşor fonduri ne-
rambursabile. Ministerul
Dezvoltării Regionale, Ad-
ministraţiei Publice şi Fon-
durilor Europene a lansat în

consultare publică un nou
program special de finanţare.
Obiectivul acestei finanţări îl
reprezintă consolidarea pozi-
ţiei pe piaţă a IMM-urilor în
domeniile competitive iden-

tificate în Strategia Naţională
de Dezvoltare. Valoarea ma-
ximă a ajutorului ce poate fi
acordată din fonduri publice
unui solicitant este de 7 mi-
lioane de euro. Banii pot fi

cheltuiţi pentru achiziţionarea
de brevete, licenţe, mărci co-
merciale, servicii de contabi-
litate sau marketing, dar şi
pe achiziţionarea de echipa-
mente tehnologice.            R.I.

Curs de administrator
de pensiuni turistice
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continuare din pag. 1

Fotografiile de la Unitatea
de Asistenţă Medico-Socială
de Pneumoftiziologie din
Sânpetru au fost analizate, iar
reporterul BraşovTV.com a
solicitat un punct de vedere
de la directoarea instituţiei,
Laura Bratosin (foto). 

„– (…) Instalaţiile sanitare
probabil că nu sunt perfecte.
Faptul că, în baie, calorife-
rele sunt ruginite, asta ştiu,
dar, mă rog.... Caloriferele
din sala de duş sunt ruginite
pentru că este foarte multă
umiditate.

– În unitate, totul este co-
respunzător?

– În principiu, este. Am
avut şi controale, în noiem-
brie 2016, iar ultimul a fost
în luna ianuarie 2017”,

a explicat, în primă fază,
directoarea Unităţii de Asis-
tenţă Medico-Socială de
Pneumo ftiziologie din Sân-
petru. 

La interval de câteva mi-
nute însă, întrebată dacă, din
punctul său de vedere totul
este în regulă în instituţia pe
care o conduce din octombrie
2010, Laura Bratosin a reve-
nit asupra declaraţiei iniţiale
şi a admis că sunt probleme.
„Sigur că există mici proble-
me şi mici intervenţii care
trebuie făcute şi care se vor
face odată cu îmbunătăţirea
atmosferică a vremii”. 

Contactat telefonic pentru
un punct de vedere, preşedin-
tele Consiliului Judeţean Bra-
şov, Adrian Veştea, a explicat:
„În acest moment, avem în
vedere reorganizarea în ca-
zul mai multor instituţii din
subordinea Consiliului Ju-
deţean. De ce? Pentru mai
multă eficienţă în manage-
mentul instituţiilor vizate,
evident, în favoarea benefi-
ciarilor. Cu siguranţă, va
exista, la nivelul tuturor ins -
tituţiilor medicale pe care le
gestionăm, o astfel de gân-
dire.”

Întrebată, punctual, câte
proiecte pe fonduri europene
are în derulare Unitatea de
Asistenţă Medico-Socială 

de Pneumoftiziologie din
Sânpetru, directoarea institu-
ţiei, Laura Bratosin, a răs-
puns: „Două”. Când i s-au
cerut detalii însă, prin prisma
fotografiilor deţinute la re-
dacţie, care scot în evidenţă
starea jalnică în care se află
instituţia, Laura Bratosin a re-
cunoscut totul. 

„–  Au fost două proiecte
pentru beneficiarii din insti-
tuţie. 

–  Pentru instituţie în sine,
fonduri europene aţi accesat?

–  Pentru instituţie în sine,
fonduri europene, NU!”,

a mărturisit şefa de la Sân-
petru. 

Laura Bratosin a mai pre-
cizat şi faptul că, din 2012,
clădirea instituţiei este inta-
bulată, s-a mers la Alba Iulia
şi, pentru partea de construc-
ţie, la momentul respectiv, nu
era deschisă nicio axă pentru
fonduri europene. 

În aceste condiţii, reporte-
rul BraşovTV.com i-a solici-
tat un punct de vedere vice-
preşedintelui Consiliului
Judeţean Braşov, Adrian Ga-
bor, căruia i-a descris foto-
grafiile din interiorul Unităţii
de Asistenţă Medico-Socială
de Pneumoftiziologie din
Sânpetru, primite la redacţie. 

„– Trebuie să luăm o de-
cizie clară acolo. (…) S-a fă-
cut un studiu de fezabilitate,
acolo se poate construi, se
poate mări, sigur, pe fonduri
europene.

– Actuala conducere de la
Sânpetru, ştiţi să aibă vreun
proiect pe fonduri europene
în ceea ce priveşte clădirile?

– Nu a făcut niciun pro-
iect! (…) Am tras noi de ei,
noi le-am dat bani pentru un
studiu de fezabilitate pe tema
eficienţei energetice. (…) 

– Pe tema fondurilor euro-

pene, putem vorbi despre ma-
nagement defectuos în unita-
tea din Sânpetru?

– Putem vorbi, normal!
Au scăpat un ciclu finan-
ciar, 2007 – 2013, în care
puteau să acceseze fonduri
europene şi n-au făcut ni-
mic!!”,

a declarat, pentru Bra-
şovTV.com, vicepreşedintele
Consiliului Judeţean Braşov,
Adrian Gabor.

„Obişnuiţi, ani de-a rândul, 
să nu fie deranjaţi...!”

În cadrul anchetei jurnalis-
tice pe tema Unităţii de Asis-
tenţă Medico-Socială de
Pneumoftiziologie din Sânpe-
tru, reporterul BraşovTV.com

a discutat atât cu oficiali din
ins tituţiile braşovene aflate în
subordinea Consiliului Jude-
ţean, cât şi cu foşti şi actuali
aleşi locali. Despre ce? Despre
modul în care reprezentaţii
comisiilor din Consiliul Jude-
ţean, constituite pe domenii
de activitate, erau interesaţi
cu adevărat, în mandatele tre-
cute, de tot ceea ce se întâm-
pla în ins tituţiile gestionate de
Consiliul Judeţean. 

Unul dintre cei intervievaţi
a afirmat, sub rezerva anoni-
matului: „Obişnuiţi, ani de-a

rândul, să nu fie deran-
jaţi...!” Cel mai probabil, aşa
se explică şi reacţiile unora
dintre şefii de instituţii din su-
bordinea Consiliului Judeţean
care, în urmă cu câteva luni,
se declarau vădit deranjaţi de
vizitele de informare ale mem-
brilor Comisiei pentru Sănă-
tate din Consiliul Judeţean, de
exemplu, în instituţiile pe care
trebuie să le ges tioneze. Dacă
facem referire la Unitatea de
Asistenţă Medico-Socială de
Pneumoftiziologie din Sânpe-
tru, Gabriela Brebeanu, con-
silier judeţean şi membru al
Comisiei pentru Sănătate, a

declarat: „N-au accesat ni-
ciun proiect european! Există
două rapoarte ale Comisiei
de audit din Consiliul Jude-
ţean, au fost prezentate Co-
misiei pentru sănătate, ra-
poarte în care se specifică

foarte clar: management
defectuos! Nu avem nimic
personal cu nimeni, dar
dorim competenţă din
partea directoarei. Dacă
nu, să plece!”.

Preşedintele Comisiei
pentru Sănătate din Con-
siliul Judeţean, Andi Ka-
das, are un punct de ve-
dere tranşant pe tema
si tuaţiei din Sânpetru.
„Este inadmisibil ca un
manager de unitate,
cum este cel din Sânpe-
tru, să nu acceseze bani

europeni. Are terenul şi clă-
direa libere de sarcini şi nu
a făcut nimic! Asta, în con-

diţiile în care sunt alţi ma-
nageri de instituţii din Bra-
şov, cu adevărat profesio-
nişti, care întocmesc proiecte
europene şi pentru un colţi-
şor de clădire. În ceea ce
priveşte vizitele de informare
în instituţiile pe care le ges -
tionăm, vor continua! Ştim
că nu sunt pe placul multo-
ra, dar noi am fost votaţi de
braşoveni şi doar pentru ei
lucrăm!”, a declarat consi-
lierul judeţean Andi Kadas. 

În următoarele ediţii ale
săptămânalului nostru, vă
vom prezenta, cu respectarea
prezumţiei de nevinovăţie,
detalii cel puţin interesante
din raportul Comisiei pentru
audit din Consiliul Judeţean,
raport întocmit în cazul Uni-
tăţii de Asistenţă Medico-So-
cială de Pneumoftiziologie
din Sânpetru. 

Amelia Vulcu

„Unitatea de la Sânpetru a fost printre primele vizitate de membrii
Comisiei 7 a Consiliului Judeţean, imediat după investire. Era în luna iulie
a anului trecut. Am văzut şi noi dezastrul de acolo şi am încercat constant
să sprijinim acea unitate medicală, mai ales că sunt membru în Consiliul
Consultativ al UAMSP Sânpetru. Eu cer şi pe această cale celor în drept
să se aplice deciziile instanţelor în acest caz, referitoare la recuperarea
prejudiciilor cauzate de directoarea unităţii, să se aplice recomandările
Curţii de Conturi şi ale auditorilor interni, care au stabilit că acolo este
vorba despre management defectuos, să se aplice măsurile legale celor
responsabili de felul în care este condusă această unitate medicală. Să
nu uităm că salariile celor responsabili de dezastru sunt plătite de la
bugetul statului, iar directorul general primeşte lunar 2.700 de euro
pentru a manageria defectuos UAMSP Sânpetru”.

Mariana Sebeni – consilier judeţean

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială
de Pneumoftiziologie Sânpetru

„Afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul”
• Management defectuos în cazul directoarei Laura Bratosin? 
• „Obişnuiţi, ani de-a rândul, să nu fie deranjaţi...!”



De cele mai multe ori
sunteţi nerăbdător să vă
ridicaţi noua pereche de
ochelari, sunt la modă 
şi vi se potrivesc. Însă
uneori, singura proble-
mă este că încă nu puteţi
vedea destul de clar şi,
vă întrebaţi ce ar putea
fi greşit. De ce nu este
perfect, mai ales că ei
sunt noi? 

Astfel de probleme pot
avea cauze diferite. Vestea
bună e că, de obicei, se re-
zolvă de la sine, dar puteţi
apela la optometristul dvs.
pentru asistenţă suplimen-
tară.

Lentilele progresive
Lentilele progresive permit

vederea la orice distanţă. Zo-
nele din lentilă pentru dife-
rite distanţe şi câmpuri
vizuale se îmbină în mod
continuu şi dinamic. Acest
lucru vă permite să vedeţi
în clar toate detaliile – atât
de aproape cât şi la depăr-

tare, fără salturi de imagine.
Perioada de obişnuinţă poate
dura până la trei săptămâni.
Aceasta este deosebit de di-
ficilă pentru persoanele în
vârstă, mai ales dacă întâm-
pinăm o diferenţă mare între
dioptriile pentru aproape şi
cele pentru distanţă. În acest
caz, perioada de acomodare
poate varia de la trei până la
şase săptămâni.

Recomandare: Dacă vă con-
fruntaţi cu astfel probleme,
începeţi purtarea ochelarilor
noi în poziţii statice. Obiş-
nuiţi-vă treptat cu noile len-
tile progresive, până veţi
putea să le purtaţi în activi-
tăţile de zi cu zi, cum ar fi
atunci când urcaţi scări, con-
duceţi o maşină sau faceţi
sport. Este inu til să vă spu-

nem, calitatea lentilelor joacă
un rol semnificativ. Pentru
consiliere profesională şi
asistenţă, apelaţi întotdeauna
la optometristul dumnea-
voastră.

Stres-ul
Prea mult stres, pe lângă

faptul că afectează tensiunea
arterială şi pulsul în mod ne-
gativ, duce şi la slăbirea ve-
derii. De multe ori, cu cât
sunteti mai stresaţi, cu atât
veţi avea vederea mai slăbită. 

Sfat: atunci când doriţi să
vă luaţi o pereche nouă de
ochelari, asiguraţi-vă că vă
duceţi la consult la optome-
trist sau medicul oftalmolog,
atunci când sunteţi cel mai
calm posibil. Dacă sunteţi
într-o perioadă agitată, este
posibil ca rezultatele testelor
să fie inexacte.

Bolile cronice
Vedeţi prost dintr-o dată,

deşi purtaţi noii ochelari,
care tocmai au fost prescrişi
pentru dvs.? Dacă este aşa,
este  posibil să suferiţi de o
boală cronică, cum ar fi dia-

betul zaharat sau
h i p e r t e n s iu n e a
 arterială. Ambele
afecţiuni au un im-
pact enorm asupra
acuităţii vizuale. În
astfel de cazuri,
problemele de ve-
dere nu sunt provo-
cate de ochelari, în
schimb diabetul sau
fluctuaţiile tensiunii
arteriale pot fi cau-
za. Mulţi dintre noi
n u  r e a l i z ă m  c ă
avem asemenea
probleme, prin ur-
mare, se recomandă şi un
control la medicul specialist.

Medicamentele
Anumite medicamente pot

afecta vederea. Întrebaţi-vă
medicul dacă medicaţia pres-
crisă vă poate afecta vederea.
Dacă după întreruperea tra-
tamentului vederea nu se
 îmbunătăţeşte, va trebui ve-
rificată din nou prescripţia
ochelarilor, dacă lentila în-
deplineşte dioptriile de pe
prescripţie şi să verificaţi şi
centrarea corectă a lentilelor. 

Poate că ar trebui, de ase-
menea, să fie reexaminată
montarea ochelarilor: poziţia
ochelarilor pe nas sau dacă
aceştia sunt aliniaţi incorect,
deoarece pot afecta perfor-
manţa vizuală. 

Optometristul este un pro-
fesionist care poate face toate
aceste teste şi poate verifica
împreună cu producătorul de
lentile detaliile menţionate.

Dacă aveţi orice altă pro-
blemă cu ochelarii, de exem-
plu, dacă pe suprafaţa lentilei
apar diverse nereguli, puteţi

contacta optometristul pentru
a examina circumstanţele şi
să decidă dacă trebuie să fie
examinat de către producă-
tor. Reacţiile mecanice, ter-
mice sau chimice pot duce
la deteriorarea tratamentelor
de suprafaţă sau la zgârieturi
pe lentilă, iar acestea pot pro-
voca probleme de vedere.
Acest lucru este deranjant,
deoarece zgârieturile nu pot
fi înlăturate, iar lentilele tre-
buie înlocuite.

Ai încredere! Vezi cu ochii tăi!

B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 61
Telefon/Fax: +40 268 313 199
Mobil: +40 733 024 793
E-mail: office@best-optic.ro

Str. B-dul 15 NOIEMBRIE nr. 69
Mobil: +40 787 523 524
E-mail: blue@best-optic.ro

Str. Uranus nr. 12, Parter
Telefon/Fax: +40 268 322 920
Mobil: +40 733 417 999
E-mail: uranus@best-optic.ro

Sfatul optometristului

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
Program: L–V: 9:00 – 20:00
Sâmbătă: 10:00 – 14:00

Best Optic RED Răcădău
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Ochelari noi? Ce probleme putem întâmpina? (2)

Vă veţi întreba care este
mecanismul prin care un
gând poate să creeze ex-
perienţele din viaţa noas-
tră pentru împlinirea unei
dorinţe? Voi reda în acest
articol întreg mecanismul,
aşa cum l-am descoperit
şi cum îl simt eu.

Orice informaţie pe care o
lăsăm să pătrundă în interiorul
nostru, în creierul nostru, în
corpul nostru – prin concen-
trare şi atenţie – va deveni
o realitate vibraţională, mai
întâi în corpul fizic. Glanda
pineală transmite acest impuls
ca pe un curent electric prin
fiecare celulă până la nivelul
structurii ADN, iar acest im-
puls este înregistrat ca o emo-
ţie, trăire.

Cu cât gândul este de o
frecvenţă mai înaltă, adică
constructiv, pozitiv, cu atât
ceea ce simţim în corp este
de o intensitate mai mare. Si-
gur aţi simţit şi voi ce am
simţit şi eu de foarte multe
ori, cum vă furnica ceva pe

coloana vertebrală, sau cum
vă încălzeaţi brusc, aparent
fără motiv.

După ce s-a instalat reali-
tatea vibraţională în corpul fi-
zic, acel gând face parte din
noi, este ca atunci când con-
ţinem sângele în corp sau di-
feritele sisteme care sunt ca
nişte programe prin care cor-
pul funcţionează. După ce
am simţit acel fior sau căl-
dură etc. sufletul înregis-
trează acea senzaţie sub
formă de trăire, într-o
hologramă în câmpul au-
ric din jurul nostru.

Prin fiecare moment
de atenţie către acel
gând, luminează hologra-
ma din câmpuri din ce în
ce mai puternic. Cu cât o
hologramă este mai mult
timp luminată, cu atât atrage
pe frecvenţa specifică, gân-
duri asemănătoare de aceeaşi
frecvenţă şi aceeaşi consis-
tenţă. De aici pot trage con-
cluzia că creaţia începe la
nivel energetic şi abia apoi,
când noi conţinem acel gând

al dorinţei, şi a atins un punct
critic al luminii, apare
forma. Acea
lumină va
atrage

spre
voi  si -
tuaţii, eveni-
mente, momente,

lucruri sau entităţi care vor
crea aceleaşi senti-

mente trăite
în corp,

d a t e
de toate

gândur i le  pe

care le conţineţi voi.
Atragem spre noi ce con-

ţinem în interiorul nostru, adi-
că cele nevăzute pentru a
experimenta gândul pe care-l
conţinem în planul concret,
planul 3D, astfel încât să do-
bândim înţelepciune.

Orice gând, odată simţit
ca pe o certitudine în in-
teriorul vostru: „ştiu că
aşa este”, vă părăseşte
corpul prin câmpurile
electromagnetice din
jur şi intră în fluxul
conştiinţei sociale şi
atrage spre voi orice
ar produce acelaşi sen-
timent dat de dorinţa
sau gândul trăit în cor-
pul vostru fizic. Cu cât

dorinţa este simţită mai
intens, cu atât mai com-

pletă va fi împlinirea ei.
Astfel, orice dorinţă aţi

avea, aveţi capacitatea ca,
prin cunoaştere, să o mate-
rializaţi. Materializaţi mai re-
pede sau mai greu în funcţie
de cât de mult cunoaşteţi şi
vă concentraţi.

Concentrarea, motivaţia
şi voinţa se activează în
funcţie de cât de mult vă
doriţi acel ceva. Când vă
doriţi cu adevărat, nu mai
apar îndoieli, neîncredere şi
justificări cum că, „nu se
poate”, „nu am cum” etc.

Atunci „când vrei cu
adevărat, poţi!” – adevărată
expresie!

Pentru a vă materializa do-
rinţele pe care le vreţi, tot ce
aveţi de făcut este să simţiţi
ceea ce doriţi. Cu drag, din
cunoaştere şi iubire pentru
cunoaştere şi iubire.

Sfatul psihologului Gândul simţit şi împlinirea sa

Niculina Gheorghiţă
Psiholog Clinician Principal, 
doctorand în Psihologia
Dezvoltării, Trainer şi Formator
www. holisterapi.ro

Oana Mareş
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Pensionarii braşoveni
care au o pensie mai mică
de 1.000 de lei pot bene-
ficia de tichete valorice
din partea Direcţiei de
Servicii Sociale.

Este vorba despre progra-
mul „Pentru suflet”, derulat
cu ocazia sărbătorilor pasca-
le. Până acum, peste 4.000
de braşoveni şi-au ridicat ti-
chetele oferite gratuit. 

Direcţia de Servicii So-
ciale din cadrul Primăriei
Braşov derulează în această
perioadă o nouă campanie

de acordare a pachetului cu
alimente „Pentru suflet”, cu
ocazia sărbătorilor pascale.

Pachetul are o valoare de
50 lei şi se acordă sub formă
de tichete sociale. Bonurile

pot fi utilizate doar pentru
achiziţionarea de produse
alimentare. 

Persoanele îndreptăţite să
beneficieze de tichetele so-
ciale trebuie să îndeplinească
anumite condiţii. „Persoa-
nele vârstnice trebuie să se
prezinte la sediul instituţiei
noastre cu o copie după ac-
tul de identitate, după cu-
ponul de pensie. Condiţia
de acordare este să aibă
vârsta sub 63 de ani, femei-
le şi 65 de ani, bărbaţii, iar
valoarea pensiei să fie sub
1.000 de lei”, a explicat pen-
tru BraşovTV Mariana To-
policeanu, director Direcţia
de Servicii Sociale Braşov. 

Campania a fost începută
acum mai bine de două săp-
tămâni, iar aproximativ 4.400
de pensionari braşoveni şi-au
ridicat deja tichetele. Dacă
de Crăciun erau aşteptaţi
aproape 11.000 de pensionari
cu venituri sub 1.000 de lei,
acum sunt 8.000-9.000 de
potenţiali beneficiari. 

Distribuirea bonurilor se
face până pe 7 aprilie 2017,
lunea, marţea, miercurea şi
vinerea, între 8.30 şi 15.30,
iar joia între orele 8.30 –
18.00. 

Răzvan Iancu

Angajaţii Agenţiei pentru Pro-
tecţia Mediului din Braşov au oprit
marţi programul de lucru şi au
ieşit în stradă. Oamenii sunt ne-
mulţumiţi de salariile pe care le
primesc. Potrivit protestatarilor,
veniturile lor sunt printre cele
mai mici din toate instituţiile de-
concentrate din ţară. 

Salariile angajaţilor APM nu
au mai crescut din anul 2009. 

„Motivul acţiunii de protest
este că salariile sunt foarte mici.
Toţi angajaţii agenţiilor de mediu
din ţară au decis să întrerupă pro-
gramul de lucru între 10 şi 12.
Considerăm că este o discrimina-
re, în condiţiile în care altor an-
gajaţi ai instituţiilor publice le-au
fost mărite salariile în ultima pe-
rioadă”, a declarat Elena Bucur,
consilier Relaţii Publice şi Comu-

nicare APM Braşov. 
Chiar dacă pentru funcţiile pe

care le ocupă este nevoie de studii
superioare, unii angajaţi spun că
veniturile lor sunt apropiate de
salariul minim pe economie. 

Din 2009, salariile personalului
din agenţiile pentru protecţia
mediului nu au mai fost majo-
rate. Tocmai din acest motiv,
aproximativ 20 de angajaţi ai
APM Braşov, au decis să se ală-
ture colegilor lor din întreaga
ţară şi să întrerupă lucrul timp
de două ore. 

Dacă revendicările angajaţilor
Agenţiilor pentru Protecţia Me-
diului din întreaga ţară nu vor
fi rezolvate, oamenii sunt hotă-
râţi să recurgă şi la alte forme
de protest. 

R.I.

Protest la Protecţia
Mediului. Angajaţii au
oprit lucrul timp de 2 ore

Problema termoficării va fi dez-
bătută la Braşov. Reprezentanţi
din conducerea celor mai impor-
tante instituţii de profil de la nivel
naţional, dar şi autorităţi locale
şi centrale vin pe 23 martie, la
Braşov. În sala de consiliu a Pri-
măriei se vor căuta soluţii pentru
eficientizarea sistemului de ter-
moficare. Concluziile se vor trans-
forma în amendamente la Legea

Termiei, care vor fi introduse în
Parlament. 

„Îmi doresc ca Braşovul să de-
vină un oraş în care sistemul cen-
tralizat să f ie profitabil  şi  să
funcţioneze exclusiv în interesul
cetăţeanului. Sper să găsim cele
mai bune soluţii pentru rezolvarea
problemei termiei”, a declarat
deputatul PSD, Mihai Mohaci. 

Marian Stoica

Legea termiei, 
dezbătută la Braşov

Veste bună pentru toţi şoferii.
Din 20 martie, vă puteţi schimba
permisul de conducere şi online.
Trebuie doar să vă faceţi rezervare
fără să staţi la coadă. Veniţi apoi
la ora şi data programată cu toate
actele necesare pentru noul permis.
După înmatriculări, acesta este cel
de-al doilea serviciu al Direcţiei

Regim Permise de Conducere şi În-
matriculare a Vehiculelor, care vă
permite să vă faceţi rezervare on-
line. Platforma de rezervări online
se poate accesa de pe site-ul
www.drpciv.ro sau de pe platforma
Instituţiei Prefectului. Ziua de
20 martie este, deja, rezervată în
totalitate.                                       M.S.

Rezervări la permise, online!

.com

Pensionarii braşoveni cu pensii mai mici de
1.000 de lei pot beneficia de tichete valorice 

Cresc taxele pentru studen-
ţii care învaţă la Universitatea
Transilvania! Începând cu ur-
mătorul an universitar, cele
18 facultăţi ale Universităţii
Transilvania vor percepe taxe
în medie cu 10% mai mari
pentru anul de studiu. Cei mai
mulţi bani vor fi plătiţi de stu-
denţii de la Facultatea de Me-
dicină, care vor trebui să
achite 6.000 de lei pe an. 

Nivelul taxelor pentru anul
universitar 2017-2018 a fost
aprobat de Senatul Universi-
tăţii, care a stabilit şi calen-
darul înscrierilor în sesiunea
de vară şi în cea din septem-

brie, pentru programele de
licenţă şi masterat. 

„Începând din această
toamnă, am luat decizia de
a ridica uşor taxele noastre
de şcolarizare, uşor însem-
nând cu aproximativ 10%.
Această decizie am luat-o
după patru ani universitari
în care nu am clintit nimic,
sub acest aspect. Este evident
pentru toată lumea că era ne-
cesar să facem această ajus-
tare a taxelor de şcolarizare
la costurile pe care le are Uni-
versitatea cu programele de
studii pe care le derulează”,
a declarat Mihaela Gheorghe,

Prorector Activitatea Didac-
tică – Universitatea Transil-
vania Braşov. 

Cele mai mici taxe sunt la
Facultatea de Silvicultură şi
Exploatări Forestiere. Studen-
ţii de aici vor plăti 2.800 de
lei pe an. Aceeaşi sumă o vor
achita şi studenţii de la Facul-
tatea de Inginerie Tehnologică
şi Management Industrial, de
la Ştiinţa şi Ingineria Materia-
lelor, Construcţii, Alimentaţie
şi Turism sau de la Facultatea
de Matematică şi Informatică.
Taxe mai mari vor fi percepute
la facultăţile unde şi costurile
de şcolarizare sunt mai mari. 

Au fost modificate şi taxele
de înscriere. Cele mai multe
dintre facultăţi vor percepe un
tarif de 150 de lei. La Muzică,
înscrierea costă 160 de lei. 

De asemenea, la Facultatea
de Medicină, doar la specia-
lizarea Medicină, îns crierea
costă 180 de lei. Pentru cele-
lalte programe ale Facultăţii
de Medicină, taxa de înscriere
este de 150 de lei. Chiar dacă
toate tarifele de studii au fost
mărite cu 10 procente, Uni-
versitatea Transilvania are în
continuare unele dintre cele
mai mici taxe din ţară. 

Răzvan Iancu

Taxe mai mari la facultate

Când vorbim de asistenţă
socială, mulţi se gândesc la
persoanele care beneficiază
de anumite facilităţi financia-
re. Este mai mult decât atât.
De exemplu, Direcţia de Ser-
vicii Sociale din Braşov se
ocupă şi de căminul de bătrâni
din Noua, o activitate care ne-
cesită multă muncă, dar care
oferă şi satisfacţii. Elevii şi
studenţii braşoveni au putut
afla mai multe detalii chiar
de la personalul centrului, cu
ocazia Zilei porţilor deschise. 

Cât de greu este să asiguri
servicii de calitate pentru per-
soanele aflate în atenţia Di-
recţiei de Servicii Sociale? La
această întrebare au încercat
să ofere răspunsul reprezen-

tanţii centrului pentru persoa-
ne vârstnice din Noua, cu oca-
zia Zilei Mondiale a Asistenţei
Sociale. Zeci de tineri, elevi
şi studenţi au fost invitaţi la
căminul de bătrâni, pentru a
vedea exact cum se desfăşoară
activitatea centrului. Nu au
lipsit nici autorităţile locale,
care au venit să-i asigure pe
cei responsabili că vor face
tot posibilul ca aceste activităţi
să se îmbunătăţească. 

„Noi ne dorim orientarea
asistenţei sociale spre servicii
de suport. Eu sunt extrem de
încântată să fiu în această
locaţie, în acest centru minu-
nat, în care avem posibilitatea
să arătăm ce valoare au ser-
viciile sociale. Direcţia pe care

noi ne-o dorim foarte mult,
în acest moment, în domeniul
asistenţei sociale, este să ne
orientăm de la beneficiile
 financiare spre a arăta ce va-
loare avem în comunitate”, a
explicat Ana Rădulescu, di-
rector general Asociaţia Asis-
tenţilor Sociali din România.

„Serviciile de asistenţă so-
cială sunt, din punctul nostru
de vedere, în primul rând,
printre cele mai importante
servicii pe care le poate asi-
gura municipiul Braşov şi, în
al doilea rând, sunt de cali-
tate”, a spus Iulian Mara, con-
silier local – PNL. Pentru a
demonstra că totul este bine
organizat, conducerea centrului
din Noua a invitat mai mulţi

elevi şi studenţi, să le explice
ce înseamnă cu adevărat mun-
ca de asistent social. „Vrem
să arătăm tinerilor că profesia
de asistent social este o pro-
fesie dinamică, o profesie care
necesită devotament şi cei care
vor alege acest domeniu vor
putea, zi de zi, să aducă binele
în viaţa fiecărui om din co-
munitate”, a declarat Mariana
Topoliceanu, director Direcţia
de Servicii Sociale Braşov. Că-
minul pentru persoane vârstni-
ce din Noua este doar una
dintre unităţile aflate în subor-
dinea Direcţiei de Servicii So-
ciale Braşov. Aici există şi un
centru medical de recuperare,
dar şi spaţii pentru recreere. 

Răzvan Iancu

Veşti bune pentru şoferii în
vârstă. Pentru moment pot sta
liniştiţi. Proiectul de lege care
le limitează permisul auto nu
a mai fost pus în dezbatere pu-
blică. Până la noi modificări,
actualele reguli de preschim-

bare a permisului auto, pentru
cei care au trecut de 70 de ani,
rămân în vigoare. În varianta
pregătită spre aprobare anul
trecut, şoferii care au împlinit
vârsta de 70 de ani erau obligaţi
să efectueze mai des un control

medical pentru a primi dreptul
de a mai conduce o maşină pe
drumurile publice. Mai mult,
permisul lor auto urma să aibă
o valabilitate mai scurtă, 
de 1 an. În prezent, permisul,
pentru persoanele trecute de

70 de ani, este valabil 10 ani.
Limitarea a fost justificată ca
o garanţie a siguranţei, atât
pentru conducătorii auto în
vârstă, cât şi pentru celelalte
persoane din trafic.

Răzvan Iancu

Oaspeţi la Căminul de Bătrâni

Aceleaşi reguli, pentru şoferii pensionari
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Activitatea Curţii de Conturi în
relaţia cu primăriile din toată ţara
ar putea fi restrânsă. Cel puţin asta
prevede actualul proiect de lege
care va fi refăcut şi adoptat în Par-
lament. 

Iniţiativa de modificare aparţine
senatorului Partidului Naţional Li-
beral, Daniel Zamfir. Senatorul PNL
consideră că, în prezent, Curtea de
Conturi are mult prea multe atribuţii
legate de activitatea primăriilor.
Spre exemplu, potrivit parlamen-

tarului, Curtea de Conturi nu ar trebui
să stabilească oportunitatea unei
investiţii, dar nici să intervină în
procedura de achiziţie. 

Amendamentele aduse noului
proiect de lege ar putea fi adoptate
în Parlament în următoarele două
săptămâni. Propuneri şi plângeri au
venit de la peste 3.000 de primari
din toată ţara. Obiectivul acestei
iniţiative legislative este deblocarea
activităţii din primării. 

Marian Stoica

Creşteri semnificative de preţ
au fost la legume. Cel puţin asta
reiese din datele publicate de In-
stitutul Naţional de Statistică. Car-
tofii şi citricele s-au scumpit cel mai
mult în luna februarie, mai exact cu
5%, respectiv 4,31%. Creşteri sem-
nificative de preţ au fost şi în cazul
legumelor şi conservelor din legume.
Pâinea s-a scumpit, la fel şi marga-
rina, carnea, preparatele şi conservele
din carne, laptele şi produsele lactate.
În cazul acestora scumpirea a fost
sub 0,5%. În sectorul serviciilor, o

creştere importantă a preţurilor a
fost înregistrată la transportul aerian,
2,46%, în timp ce la CFR tarifele au
stagnat. Cele mai mari scăderi ale
preţurilor au fost la abonamentul
radio-TV cu minus 16% şi la serviciile
poştale şi telecomunicaţii cu aproape
minus 6%.       R.I.

Zamfir vrea limitarea
activităţii Curţii de Conturi

În şedinţa de Consiliu Local din
luna februarie a fost aprobată ma-
jorarea tarifelor de salubrizare, de
la 9 la 12 lei de persoană pe lună.
Proiectul nu a fost votat atunci de
consilierii locali ai Partidului Social
Democrat. Acum, aceştia cer dimi-
nuarea tarifului. Susţin că au purtat
primele negocieri cu toţi factorii im-
plicaţi şi că micşorarea tarifului este
posibilă. „Am făcut un apel către

colegii din Consiliul Local şi sper să
obţin sprijinul lor pentru a găsi o
cale prin care să diminuăm aceste
tarife. Braşovul este între primele
zece oraşe ale României, atunci când
vorbim despre cel mai mare preţ
plătit de populaţie pentru acest ser-
viciu”, a declarat consilierul local al
Partidului Social Democrat, Lucian
Pătraşcu. 

Marian Stoica

PSD vrea tarife 
scăzute la salubrizare

Ancheta deschisă în cazul învă-
ţătoarei de la Şcoala Gimnazială
Nr. 4, din Braşov, acuzată că le vor-
bea urât elevilor, a ajuns la final.
Consiliul de Administraţie al şcolii
a decis sancţionarea cadrului di-
dactic, financiar. Învăţătoarea va
fi penalizată cu 10% din salariu,

pe o perioadă de trei luni, începând
cu 1 aprilie. Vă reamintim că femeia
a fost acuzată de părinţi că le vor-
bea urât elevilor în timpul orelor.
Au fost depuse plângeri şi la Ins -
pectoratul Judeţean de Poliţie, dar
s-au făcut sesizări şi la Inspectoratul
Şcolar. M.S.

Scandalul de la Şcoala 4:
învăţătoarea, sancţionată

SC RATBV SA şi-ar putea
mări flota în acest an, prin
achiziţionarea unor auto-
buze şi troleibuze noi.
Compania, al cărei acţio-
nar principal este muni-
c i p i u l  B r a ş o v ,  a r e  î n
vedere cumpărarea a cel
puţin 85 de mijloace de
transport noi. 

„Sunt proiecte în acest an,
care nu sunt prevăzute în bu-
get ca şi sume alocate, însă
dacă trebuie să ne raportăm,
trebuie să deschidem dis -
cuţiile cu BERD sau cu altă
bancă, pentru ceea ce în-
seamnă completarea flotei
de transport la societatea nou
înfiinţată. Putem să discutăm
de accesarea unei finanţări
pentru achiziţia de autobuze
mari, mici şi troleibuze, între
85 şi 100 de mijloace de
transport, care necesită o
 finanţare de aproximativ

25 de milioane de euro”, a
declarat George Scripcaru,
primarul municipiului Braşov. 

Flota de autobuze a socie-
tăţii de transport este deja
învechită. Cele mai noi ma-
şini au fost achiziţionate de

municipalitate în anul 2012.
Principalii beneficiari ai vii-
toarei investiţii, braşovenii
care circulă cu mijloacele de
transport în comun, spun că
era momentul ca vechile au-
tobuze să fie înlocuite.

În prezent, reţeaua de
transport public a municipiu-
lui Braşov include 41 de tra-
see, care acoperă întreg
municipiul şi însumează
aproape 900 km. 

Răzvan Iancu

Primăria Braşov vrea
reînnoirea parcului
auto al RAT Braşov
• Pentru a face acest lucru, municipalitatea 

are nevoie de aproape 25 milioane de euro
• Banii ar putea veni printr-o finanţare bancară

1 kilometru de asfalt pe DN73.
Sună incredibil, dar este cât se poa-
te de adevărat! Unul dintre cele
mai proaste drumuri din judeţul
Braşov se repară. Am fost să ne
convingem că şoseaua care face
legătura între Braşov-Bran şi duce
la Piteşti prinde contur. 

De câteva zile se lucrează intens.
Costurile sunt suportate de Com-
pania Naţională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere. Dorinţa tu-
turor şoferilor care tranzitează acest
drum devine încet, încet realitate.

Şi-au stricat maşinile, dar acum au
o speranţă că vor circula în condiţii
decente, acum, pe DN 73. 

Nu se asfaltează, ci se toarnă
un „strat de uzură”, aşa cum l-au
denumit constructorii. Şoferii speră
să ţină măcar până la iarnă. Şoferii
disperaţi că-şi distrug maşinile pe
DN 73 au făcut de-a lungul tim-
pului mai multe petiţii prin care
au solicitat repararea drumului.
Ultima a fost în luna noiembrie a
anului trecut. 

Marian Stoica

1 km de asfalt pe DN73

De la 1 aprilie reapar tera-
sele pe strada Republicii. Co-
mercianţii braşoveni care au
unităţi de alimentaţie pe strada
Republicii vor începe de luna
viitoare să-şi instaleze mesele
şi scaunele. Până acum, au fost
depuse 40 de solicitări în acest
sens, iar amplasarea teraselor
va avea loc între 1 şi 7 aprilie. 

„Solicitările pot veni, în
general, numai de la socie-

tăţile comerciale care îşi des-
făşoară activitatea pe strada
Republicii şi, evident, au toa-
te avizele şi autorizaţiile în
acest sens. Nu în ultimul
rând, cel mai important este
să aibă grupuri sanitare şi
personal calificat”, a declarat
Miklos Gantz, city manager
Braşov. 

Regulamentul privind am-
plasarea teraselor în centrul

istoric al Braşovului a fost
aprobat în 2013, după ce, mai
mulţi ani, între municipalitate
şi comercianţi au fost discuţii
aprinse privind acest subiect. 

Fiecare comerciant va avea
dreptul să amplaseze cel mult
trei umbrele. Sub fiecare, vor
putea fi maximum 4 mese cu
câte 4 scaune. Practic, fiecare
terasă va putea avea cel mult
48 de scaune, astfel încât

clienţii să nu stea înghesuiţi
sau să fie nevoiţi să îşi mute
masa pe spaţiul rezervat pen-
tru circulaţia pietonilor. To-
todată, culoarul de trecere
dintre terase trebuie să fie de
cel puţin 1,2 m. Regulamen-
tul prevede utilizarea unor
mese şi scaune realizate din
lemn sau fier forjat, fiind ex-
clus mobilierul din plastic. 

Răzvan Iancu

Terasele reapar pe Republicii, de la 1 aprilie

Le auzim zi de zi şi le întâlnim frec-
vent în trafic. Ambulanţele sunt esen-
ţiale pentru salvarea de vieţi. Nu multă
lume ştie însă că pentru a interveni
prompt la solicitările cetăţenilor se
fac eforturi mari. 

Nu de multe ori autospecialele se
defectează. O problemă mare, cu care
se confruntă Serviciul Judeţean de Am-
bulanţă, este lipsa de personal. În ul-
timii ani tot mai mulţi medici au ales
să părăsească sistemul. „Situaţia este
cam neagră, sunt multe probleme.
Cele mai arzătoare sunt cele legate
de lipsa de personal şi de parcul
auto care este învechit. Din păcate
foarte mulţi angajaţi au plecat
de-a lungul anilor, s-au pensionat,

au plecat în străinătate sau la spi-
tale private şi angajări nu prea
s-au făcut, în condiţiile în care nu-
mărul de solicitări aproape că s-a
dublat în ultimul timp. Actual-
mente avem 25 de posturi de me-
dici ocupate şi 2 posturi libere, dar
din aceste 25 de posturi multe
sunt de medici rezidenţi, care abia
acum se şcolarizează”, a declarat
pentru Braşov TV Magdalena Piroska,
director medical Ambulanţa Braşov. 

O altă problemă a Serviciului de Am-
bulanţă este aparatura medicală. Ce-
dează tot mai des pentru că este veche
şi suprasolicitată. „Având în vedere
faptul că avem peste 250 de soli-
citări în 24 de ore, aparatura ce-

dează în timp. Toate aceste apa-
rate trebuie înlocuite, dacă avem
posibilităţile materiale, dar de cele
mai multe ori nu avem aceste po-
sibilităţi, sau reparate. În ultimul
timp, având în vedere că aparatura
este veche le trimitem în service
destul de frecvent”, ne-a spus Adria-
na Palaghiea, medic Ambulanţa Braşov. 

Deşi trebuie să facă faţă provocărilor,
personalul de pe ambulanţă face tot
posibilul ca pacienţii să nu aibă de su-
ferit. De aproape jumătate de an, me-
dicilor li s-a mai impus o regulă: la
fiecare intervenţie, trebuie să comple-
teze fişele medicale şi în format elec-
tronic. Nu ar fi ceva rău, dar timpul de
completare afectează uneori şi timpul

de intervenţie. Administratorii parcului
auto al Serviciului Judeţean de Am-
bulanţă spun că timpul a început să-şi
spună cuvântul asupra maşinilor de
intervenţie. Parcul auto a fost înnoit
complet în 2007. De atunci nu au mai
fost investiţii majore la acest capitol.
În prezent, Serviciul Judeţean de Am-
bulanţă, are în dotare 60 de maşini.
Dintre acestea, opt autoturisme sunt
în service cu diferite probleme. Costurile
pentru reparaţii sunt mari. Ar trebui
acordată o mai mare atenţie acestui
domeniu o spun angajaţii serviciului
de ambulanţă, dar şi braşovenii.

Conducerea Serviciului Judeţean
de Ambulanţă speră totuşi ca proble-
mele să fie rezolvate în cel mai scurt
timp, asta pentru ca pacienţii să nu
aibă de suferit. 

Răzvan Iancu 

Cartofii şi citricele s-au
scumpit cel mai mult 
în luna februarie

George Scripcaru
Primarul municipiului Braşov

Situaţie grea la Ambulanţa Braşov
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În cele 81 de unităţi şcolare
din municipiul Braşov există
doar 69 de cabinete medica-
le. Şi doar unul singur sto-
matologic, cel din Complexul
Studenţesc Memorandului. 

Alte două astfel de cabinete
vor fi amenajate anul acesta

într-o şcoală gimnazială şi
într-un liceu. Investiţiile vor
fi făcute de Primărie şi vor
ajunge la 160.000 de lei.

„La rectificarea bugetară
din luna iunie este posibil
să cerem fonduri suplimen-
tare pentru dotarea mai
multor cabinete medicale

şcolare. Însă, până atunci,
trebuie să rezolvăm proble-
ma personalului. Sănătatea
este una dintre priorităţile
municipalităţii”, a declarat
viceprimarul Braşovului,
 Mihai Costel. 

În prezent, 50 de asistenţi
şi 8 medici se ocupă, gratuit,
de sănătatea şcolarilor din mu-
nicipiul Braşov. Însă, ar fi ne-
voie de 81 de asistenţi şi 30
de medici. 21 de posturi de
asistent medical vor fi scoase
la concurs. În urma creşterilor
salariale de 35% din ultimul
an, salariul mediu al perso-
nalului angajat în cabinete şco-
lare este de 2.000 de lei. 

Marian Stoica

De la începutul primăverii, în
tot municipiul Braşov se fac lu-
crări de igienizare. Una dintre
cele mai reprezentative zone ale
oraşului, Piaţa Sfatului, a intrat
şi ea în şantier. 

Din cauza condiţiilor meteo ex-
treme şi a zăpezii din timpul iernii
s-a stricat pavajul. Acum acesta
trebuie refăcut. Lucrările sunt în
plină desfăşurare şi se vor încheia
la mijlocul lunii aprilie.       M.S.

Consilierii locali ai muni-
cipiului Săcele au aprobat joi,
16 martie, în unanimitate, bu-
getul municipiului pentru anul
2017. În prealabil, au existat
mai multe discuţii între re-
prezentanţii municipalităţii şi
cei ai formaţiunilor politice
reprezentante în Consiliul Lo-
cal, şedinţa de CL fiind doar
o ratificare a acestora. 

Veniturile totale prognozate
pe anul 2017 sunt de aproxi-
mativ 63,3 milioane lei, mai
mari cu 10% faţă de cele din
anul precedent. La această
sumă se adaugă şi un excedent
bugetar de 17,2 milioane lei.
Cheltuielile pe anul 2017 se
vor ridica la 80,5 milioane lei.

Conform celor declarate de
primarul Virgil Popa, anul
acesta, o atenţie deosebită se
va acorda unităţilor de învă-
ţământ. Din suma totală a
cheltuielilor, aproxi mativ
25% va fi dedicată învăţă-
mântului. Unităţile şcolare
din Săcele vor primi astfel
21,4 milioane lei. 

O sumă la fel de impor-
tantă este dedicată şi secţiu-
nii de dezvoltare – 21,5
milioane lei. Se au în vedere,
printre altele, investiţii în
dezvoltarea sistemului de
 locuinţe, reabilitarea reţelelor
cu apă şi modernizarea sis-
temului de canalizare şi ape
reziduale. ===        B.T.

În următorii ani, bicicliştii din
Braşov ar putea avea la dispoziţie
mai multe trasee pe care să poată
pedala în linişte, în mijlocul naturii.
Consilierul local PNL, Adrian Oprică,
va propune introducerea în circuitul
turistic al unui traseu care să lege
zonele 7 Scări – Dâmbu Morii –
Noua – Răcădău şi Pietrele lui
 Solomon, de Poiana Braşov. 

Proiectul va fi pus în practică de
Municipalitate, în colaborare cu
Agenţia Metropolitană Braşov şi
propune realizarea unui circuit tu-
ristic prin care să fie creată o legătură
între toate obiectivele turistice din
zona municipiului Braşov. Vor exista
trei categorii de trasee, de dificultate
uşoară, medie şi ridicată. „Este o
iniţiativă pe care vrem să o punem

în aplicare cât mai
repede. Avem
trasee foarte
frumoase în
Zona Metro-
p o l i t a n ă  ş i
este păcat să
nu profităm de ceea ce ne-a oferit
natura. Este important să oferim
braşovenilor şi turiştilor cât mai
multe posibilităţi de petrecere a
timpului liber”, a declarat preşe-
dintele Organizaţiei Municipale a
PNL Braşov, Adrian Oprică (foto). 

Consilierii locali PNL propun şi
realizarea unei colaborări cu Fede-
raţia Română de Ciclism, astfel ca
noul traseu să fie folosit şi pentru
organizarea unor competiţii sportive. 

Marian Stoica

Trasee montane 
pentru biciclişti

Deficit de personal
în cabinetele şcolare

Piaţa Sfatului, în şantier

Municipiul Săcele are buget aprobat pe 2017

Lipsa acută de personal din sistemul medical dă mari bătăi de cap autorităţilor locale

Virgil Popa
Primarul municipiului Săcele

Este oficial! Avem buget vo-
tat! Acesta a fost aprobat în
şedinţa ordinară a Consiliului
Local. În 2017, cele mai multe
investiţii se vor face în educaţie
şi cultură. Nici investiţiile ma-
jore nu vor fi neglijate. 

Bugetul local al municipiului
Braşov a fost aprobat în una-
nimitate. Veniturile sunt de 660
de milioane de lei, iar cheltu-
ielile de 890 de milioane de lei.
Cei mai mulţi bani se vor investi
în reabilitarea unităţilor de în-
văţământ, dar şi în construirea
de creşe. Au fost majorate

 subvenţiile pe care Primăria le
acordă ins tituţiilor de cultură.

Cresc şi bursele elevilor
„Este un buget echilibrat,

care răspunde tuturor nevoi-

lor comunităţii şi acoperă toa-
te domeniile de activitate.
Componenta de educaţie este
cea mai importantă. Însă, am
alocat fonduri semnificative
şi pentru proiectele de infra -

structură, sau evenimentele
culturale pe care Primăria le
organizează anul acesta. Ex-
cedentul de anul trecut va fi
folosit tot la capitolul inves-
tiţii”, a declarat George Scrip-
caru, primarul Braşovului. 

Tot în ultima şedinţă de
Consiliu Local s-a aprobat şi
majorarea burselor de merit
şi a celor de performanţă pen-
tru elevi. Primele vor creşte
de la 35, la 50 de lei pe lună,
iar cele de performanţă vor
ajunge la 100 de lei. 

Marian Stoica

Bugetul Braşovului a fost votat!

Mihai Costel
Viceprimarul municipiului Braşov



GARSONIERE
⚫ Vând garsonieră în zona Gri-
viţei – Pasaj, str. Ecaterina Teo-
doroiu, suprafaţă 24 mp, situată
la etajul 2/4, cu îmbunătăţiri ter-
mopan, gresie şi faianţă la baie
şi bucătărie, parchet, uşă meta-
lică, separare de gaz, încălzire
cu convector şi apă caldă cu boi-
ler, preţ 17.900 euro. Telefon:
0723.985.424
⚫ Vând garsonieră Tractorul
zona Mall Coresi, bloc nou tip
vilă, etaj intermediar 1/3, supra-
faţă 34 mp + balcon 4 mp, con-
fort 1, cu toate dotările moderne,
centrală termică proprie, gresie,
faianţă, parchet, geam termopan,
balcon deschis tip terasă, preţ
30.000 euro. Tel: 0747.771.523

APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând apartament 2 camere,
str. Octavian Goga, nr. 26, bl. B

cu îmbunătăţiri, fără inter -
mediari, confort 1. Telefon:
0757.061.154, 0770.728.812
⚫ Vând apartament cu 2 camere
Tractorul zona Mall Coresi, în
bloc construcţie nouă, decoman-
dat, confort 1, cu toate dotările
moderne gresie, faianţă, parchet,
geam termopan, centrală termică
proprie, preţ 35.700 euro. Tel:
0747.771.523
⚫ Vând apartament cu 2 camere
tip studio, zona Făget – Aurel
Vlaicu, compus din living, dor-
mitor, bucătărie, debara şi baie,
cotă parte din pod, teren de 400
mp în cotă parte şi pivniţă pro-
prie. Ca şi îmbunătăţiri avem cen-
trală termică proprie, gresie,
faianţă, parchet şi geamuri ter-
mopan. Apartamentul se află la
un demisol destul de înalt, came-
rele fiind înalte. Preţul este de
35.000 euro. Tel: 0787.719.344

⚫ Vând apartament cu 2 camere,
tip sudio în zona Ultracentrală –
Centrul Civic. Apartamentul se
află la etajul 2/2, bloc alcătuit
din D+2, dispune de centrală
 termică proprie, gresie, faianţă,
parchet şi termopan, este semi-
decomandat, luminos şi însorit,
se pretează pentru locuit şi/sau
sediu de firmă, momentan este
liber spre vânzare. Preţul este de
44.500 euro negociabil. Telefon:
0787.719.344

CASE
⚫ Vând casă 3 camere, bucătă-
rie, baie, cămară, pod, beci, te-
rasă, singur în curte, zona Cuza
Vodă, str. Sitei, 75.000 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0749.881.764

⚫ Vând un corp de casă zona
Griviţei – Mihai Viteazul, în su-
prafaţă utilă de 110 mp situat pe
două nivele demisol + parter înalt
compus din 2 dormitoare, living,
bucătărie, baie, hol şi casa scării.
Este recent amenajat, modern şi
dispune de curte în proprietate
de 190 mp + intreg podul casei.
În curte mai este încă un apar-
tament. Preţ 74.000 euro nego-
ciabil. Telefon: 0731.833.260
⚫ Vând casă P+E în Schei zona
Seminarului Teologic, suprafaţa
construită aproximativ 100 mp,
cu 3 camere, bucătărie, 2 grupuri
sanitare, (momentan comparti-
mentată în 2 garsoniere) parţial
amenajări, pivniţă, pod ideal pen-
tru mansardare, posibilitate de

modificare a structurii construc-
ţiei – dispune de placă de beton
între etaje – front la 2 străzi, ac-
ces auto facil, garaj, curte mică,
preţ 44.000 euro negociabil.
 Telefon: 0747.771.523
⚫ De vânzare un corp de casă si-
tuat în Braşovul vechi aproape
de Piaţa Unirii. Cu o structură
semidecomandată, casa are
58 mp utili, structuraţi în două
camere, bucătărie, hol, baie. Dis-
pune de centrală termică, termo-
pane, gresie, faianţă, parchet,
priveliştea este spre Piaţa Unirii,
dispune de curte mică fără acces
auto, preţul este 53.000 euro.
 Telefon: 0731.833.260

TERENURI
⚫ Vând 4 loturi, teren în Stupini,
str. Bârsei sau schimb cu casă.
Loturile au 450 mp, preţul este
negociabil. Accept şi plata în
rate. Telefon: 0746.239.150

ÎNCHIRIERI APARTAMENTE
⚫ Ofer spre închiriere aparta-
ment nou situat în zona Trac -
torul 7, Iris Rezidence cu o
suprafaţă de 55 mp, 2 camere,
bucătărie, baie, hol şi balcon,
dispune de uscătorie proprie şi
are îmbunătăţiri centrală termi-
că propie, geamuri de termo-
pan, parchet, gresie, faianţă şi

uşă metalică la intrare. Bucătă-
ria este mobilată şi utilată, ca-
merele fiind nemobilate. Preţ
270 euro/lună. În preţul chiriei
este inclus un loc de parcare.
Telefon: 0787.719.344
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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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Imobiliare

Închiriez spaţiu pentru clinică sau salon, cu parcare,
lângă pădure, în cartierul Dârste din Braşov, 250 mp. 

Telefon: 0765 250 760

Închiriez
apartament

în regim
hotelier,

50€/noapte 

➭ 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 de luni până vineri la ora 12.

Magazine Rapid:
B Str. Gării, nr. 32

intersecţia cu
Hărmanului

B Str. Dacia, nr. 69
B Str. Privighetorii

B Str. Gospodarilor
B Str. Barbu

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

Sediul BraşovTV:
B Bd. Mihail

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

Locaţii de preluare a taloanelor de mică publicitate

✄

Relaţii la
telefon:

0765.250.760

telefon: 0755.766.707
laxericonsulting@yahoo.com

Vrei să îţi renovezi casa?
Noi te putem ajuta

Contactează-ne şi 
venim în ajutorul tău. 
Executăm lucrări de interior
de cea mai bună calitate. 
Cartea noastra de 
vizită este calitatea
manoperei pe care 
o oferim!

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

PARC INDUSTRIAL
CARFIL

oferă spre închiriere
spaţii pentru activităţi de producţie, industriale,

sediu de firmă sau reprezentanţe comerciale 
la cele mai avantajoase preţuri

Relaţii suplimentare la telefon: 0268.333.674
strada Zizinului, nr. 119
cipbrasov.ro

Manager General: Oana Olaru
telefon: 0768.186.599
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Editat de SC Braşovul Tău SRL
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⚫ SC Rosenau SRL – service
auto cu sediul în Râşnov – caută
pentru angajare mecanic auto.
Se ofera salariu atractiv şi con-
diţii de muncă decente.  Telefon:
0730.333.377

⚫ La ATELIERUL DE REPA -
RAŢII reparăm TOT ce se bagă
în priză, prestăm servicii de diag-
nosticare şi reparaţii ale echipa-
mentelor de tip electrocasnic
(FRIGIDERE, MAŞINI DE
SPĂLAT, cuptoare microunde,
aspiratoare, etc), pentru persone
fizice şi societăţi comerciale. Te-
lefon: 0268.708.946, mobil:
0758.107.102.  Ne găsiţi pe Str.
Aurel Vlaicu nr. 4 (colţ cu Bd.
Griviţei) în curte cu magazinul
„Bazar”.

⚫ S. F.D.E.E. Electrica Distri-
buţie Transilvania Sud S.A.
prin S.C. RUXEL S.R.L., titu-
lar al proiectului „Reconducto-
rare Linie Electrică Aeriană
joasă tensiune şi modernizare
branşamente, localitatea Lupşa,
judeţul Braşov”, anunţă publi-
cul interesat asupra luării deci-
ziei etapei de încadrare de
continuare a procedurii privind
emiterea aprobarii de dezvol-
tare a proiectului, de către
APM Brasov, în cadrul proce-
durilor de evaluare a impactului
asupra mediului şi de evaluare
adecvată, pentru proiectul „Re-
conductorare Linie Electrică
Aeriană joasă tensiune şi mo-
dernizare branşamente, locali-
tatea Lupşa, judeţul Braşov”,
propus a fi amplasat în locali-
tatea Lupşa, comuna Hoghiz,
judeţul Braşov.

Proiectul deciziei de încadrare
şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul APM,
din Braşov, str. Politehnicii nr.
3, în zilele de luni-joi, între orele
8.00-16.30 şi vineri, între orele
8.00-14.00, precum şi la ur -
mătoarea adresă de internet:
http://apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen
de 5 zile de la data publicării pre-
zentului anunţ.

⚫ La Magazinul BAZAR con-
tinua sezonul REDUCERI-
LOR!! Maşini de spălat,
combine frigorifice, uscătoare
rufe, frigidere second hand im-
port Germania, găseşti acum cu
REDUCERE până la 20% la
magazinul BAZAR de pe str.
Aurel Vlaicu nr. 4, Braşov (in-
tersecţia cu Griviţei, lângă Syne-
vo). NOU!!! Luna aceasta,
cumpără de minimum 800 lei
şi primeşti CADOU o cană
fierbător. VĂ AŞTEPTĂM cu
o diversitate mare de produse!

⚫ Domn serios, fără copii, caut
o doamnă pentru căsătorie cu un
copil, fără obligaţii. Telefon:
0752.613.557

⚫ Vând: bicicletă semicursieră,
cărucior pentru persoană cu han-
dicap, menghină, redresor 12 –
24 V, circular de tăiat lemne şi
fier, chiuvetă baie, bucătărie,
cauciucuri + piese pentru Dacia
1300, piese cauciucuri pentru
Oltcit. Telefon: 0732.269.257

PUBLICITATE2017 9
Angajări

Servicii

BRIDGE GUARD GROUP

Relaţii la telefon: 0268.328.662

AGENŢI
SECURITATE

Organizează cursuri
pentru următoarea

calificare:

CV-urile se vor depune la sediul societăţii, 
din strada Calea Feldioarei nr. 75E, Braşov

Şoferi profesionişti
autocamion, maşini

de mare tonaj

® S.C. CONSAL S.R.L.,
cu sediul în Braşov, 

Calea Feldioarei, nr. 75E

angajează:

Cursuri

Electrocasnice

Matrimoniale

Mediu

Diverse

Execut jaluzele exterioare din
mase plastice 50 lei/mp, jalu-
zele de aluminiu 60 euro/ mp,
plase de ţânţari, perdele verti-
cale, uşi pliante, lambriuri.
 Telefon: 0743.161.249 sau
0744.505.149

BRIDGE GUARD GROUP

Relaţii suplimentare se pot
obţine la: 0268.328.662

L AGENŢI DE PAZĂ 
L AGENŢI DE INTERVENŢIE

în condiţiile legii 333/2003
L ELECTRICIENI

Angajează:

Strada Gloriei 11, Tractorul

Societatea Meding SRL
angajează specialişti pentru

următoarele posturi:

Se oferă: maşină de serviciu şi pachet salarial atractiv
(salariu de bază + comision + bonuri de masă).

• specialist (inginer/ tehnician) pentru întreţinere
echipamente de printare / copiatoare

• specialist (inginer/ tehnician) pentru execuţie şi întreţinere
sisteme de securitate (alarmare şi supraveghere)

• consultant de vânzări (calculatoare, echipamente
periferice, sisteme fiscale şi sisteme de securitate).

Trimite CV-ul pe adresa adrian.maxim@meding.ro sau adu-l
la sediul companiei noastre, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 6, ap. 2.

Telefon & fax: 0268.411.912
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După două meciuri dispu-
tate în finala campiona-
tului naţional de hochei
pe gheaţă, Corona Wolves
Braşov şi Sport Club Mier-
curea Ciuc se află la ega-
litate, scor 1-1. 

Următoarele două jocuri
vor avea loc pe patinoarul
 Vakar Lajos din Ciuc, marţi
şi miercuri. Câştigătoarea ti -
tlului se decide după sistemul
cel mai bun din şapte meciuri. 

Start de coşmar 
Corona Wolves Braşov a

pornit cu stângul în finala
campionatului naţional de ho-
chei pe gheaţă. Elevii antre-
norului Martin Lacroix au
pierdut primul joc al finalei
cu scorul de 1-3 (1-1, 0-1, 0-1)
în faţa rivalilor de la Sport
Club Miercurea Ciuc. Ciu-
canii au deschis scorul prin
Valchar, care a profitat de o

greşeală la o schimbare a ju-
cătorilor braşoveni şi l-a în-
vins pe Toke. Braşovenii au
răspuns imediat şi Klempa a
restabilit egalitatea din pasa
lui Gliga. 

Repriza a doua a fost echi-
librată, iar „lupii” au lovit de
două ori bara la devierea lui
Molnar şi reluarea spectacu-
loasă a lui McDonald, dar cei
care au găsit drumul spre gol
au fost oaspeţii. Ciucanii au
înscris cu două minute îna -
inte de finalul reprizei, când
Farkas a profitat de o greşeală
a lui Clarke şi l-a învins pe
goalkeeper-ul Coronei. 

În ultima repriză, braşovenii
au căutat golul egalizator, dar
s-au lovit de un portar în zi
de graţie, Onodi închizând
poarta. Greşelile copilăreşti
ale defensivei braşovene au
continuat şi Kana a înscris în
poarta goală, stabilind scorul
final, 3-1 pentru Sport Club

Miercurea Ciuc. Singurii care
au fost la înălţime în această
seară au fost fanii „lupilor”
care au umplut patinoarul
până la refuz. 

Ziua revanşei 
Corona a restabilit egalita-

tea în finala Campionatului
Naţional după ce a învins for-
maţia din Ciuc cu scorul de
5-2 (1-1, 3-0, 1-1). În faţa
unui patinoar arhiplin, în care
fanii „lupilor” au creat o at-
mosferă  extraordinară ,
McDonald l-a servit ideal pe
Istvan Naghy, care a marcat
în poarta lui Ruczuj. Imediat
„lupii” le-au făcut un nou ca-
dou ciucanilor, au pierdut pu-
cul, iar pe contraatac Tamas
Biro a înscris pentru 1-1. 

În repriza a doua Papp este
eliminat pentru o barare cu
crosa şi braşovenii au avut su-
perioritate timp de cinci mi-
nute. „Lupii” au profitat şi
Garrett Clarke a luat o acţiune
pe cont propriu, a plecat cu
pucul din propria treime şi l-a
pus în vinclul porţii ciucane.
Asaltul braşovenilor a conti-
nuat şi McDonald şi-a trecut
şi el numele pe lista marca-
torilor. Până la finalul reprizei,
Corona a dus scorul la 4-1
după ce Klempa a finalizat
cu gol o acţiune la care au
mai participat Ian McDonlad
şi Garrett Clarke. 

În ultimele 20 de minute,
jocul s-a mai calmat. Camp -
bel a redus din handicap
pentru formaţia ciucană, dar
scorul final a fost stabilit cu
câteva secunde îna inte de
finalul  meciului  de Ian
McDonald, care a înscris în
poarta goală. S-a terminat
5-2 şi Corona a egalat situţia
la general. 

„Trebuie să demonstrăm 
că suntem mai buni” 

La finalul jocului al doilea
al finalei, tehnicianul „lupi-
lor”, Martin Lacroix, a vorbit
despre meciurile contra ciu-
canilor. „Am început această

finală cu două meciuri aca-
să şi normal că ne-am dorit
să le câştigăm pe amândouă.
Din păcate, nu am reuşit să
ne impunem în primul meci,
unde nu am jucat extrordi-
nar, am avut şi ghinion, iar
ei au profitat de fiecare gre-
şeală a noastră. Aşa este
play-off-ul, e ceva special,
este un sezon nou şi e plin
de surprize. A fost foarte im-
portant pentru noi să câşti-
găm meciul al doilea, pentru
a echilibra balanţa. A fost
un meci bun, bazat pe mai
multă forţă  fizică, multă
emoţie şi mai multă deter-
minare. Mă bucur că am

reuşit să le facem o seară
fericită fanilor de la Braşov,
care sunt extraordinari şi
care ne-au încurajat indife-
rent de rezultat. Acum tre-
buie să uităm ce a fost,
pentru că urmează două me-
ciuri la Ciuc şi trebuie să în-
cercăm să câştigăm acolo.
Nu ştiu câte meciuri poate
să aibă această serie, dar
noi trebuie să fim pregătiţi
şi să demonstrăm că suntem
mai buni”, a spus tehnicianul
„lupilor” Martin Lacroix. 

Următoarele două meciuri
ale finalei se vor disputa
marţi şi miercuri la Miercu-
rea Ciuc. 

„Lupii” şi ciucanii sunt la egalitate

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

Echipa naţională a României a
participat la grupa de calificare
la Campionatul European U 19.
La turneul desfăşurat în Spania,
tricolorele s-au duelat cu Spania,
Lituania şi Islanda. În prima zi
trupa condusă de Ion Crăciun a
fost învinsă la limită de Spania
cu scorul de 25-24. Jucătoarele
care reprezintă Corona la echipa
naţională au făcut un meci bun

şi au dus greul. Sorina Tîrcă a mar-
cat de 9 ori, Daria Bucur a înscris
cinci goluri iar Ana-Maria Berbece
şi-a trecut în cont o reuşită. În al
doilea joc, România a învins Li-
tuania cu scorul de 31-26, iar So-
rina Tîrcă a înscris de 11 ori. Bucur
şi-a trecut în cont patru reuşite
iar Berbece a înscris un gol. Ulti-
mul meci, cel cu Islanda s-a ter-
minat după închiderea ediţiei.

Sorina Tîrcă, 
golghetera naţionalei 

Echipele braşovene din liga a
treia au câştigat meciurile pe care
le-au disputat în runda a 18-a din
seria I.  AFC Hărman a învins clar
în deplasare pe CSM Roman, scor
3-0. Pentru hărmăneni au înscris
Stângă, E Popa şi Buga. 

Cealaltă formaţie braşoveană
din Seria I a Ligii a treia, Olimpic
Cetate Râşnov a învins cu scorul
de 3-1 formaţia Sportul Chişcani.
Pentru trupa condusă de Daniel
Bona au marcat Vasilache, Nec-
şulescu şi Sorin Marin.

Au luat maxim de puncte

Echipa de polo pe apă Corona
Sportul Studenţesc Braşov a câş-
tigat fără probleme ambele jo-
c u r i  d i s p u t a t e  î n  c o m p a n i a
formaţiei Poli Cluj în Superliga

Naţională. În primul meci elevii
lui Aurelian Georgescu s-au im-
pus cu 21-7 iar în cel de-al doilea
joc au blocat tabela la scorul de
19-5.  

Distracţie în bazin

.com

Stegarii revin în cărţile pro-
movării. FC Braşov a câştigat
meciul disputat în deplasare
cu UTA Arad, din etapa a
25-a din liga a doua, cu scorul
de 1-0. Golurile braşovenilor
au fost marcate de doi jucă-
tori împrumutaţi de FC Bra-
şov de la Steaua. 

În minutul 10 Sebastian
Chitoşcă a luat o acţiune pe
cont propriu, a intrat în careu
şi a trimis în poarta arădea-
nă. Golul al doilea al stega-
rilor a fost reuşit de Rareş
Enceanu în minutul 75. Mij-
locaşul galben-negrilor a
profitat de o deviere a lui

Ştefan Grigorie, a protejat
foarte bine şi l-a învins pe
Miron pentru 2-0. 

UTA putea reduce din
handicap în minutul 78 când
Cătălin Stan l-a faultat în ca-
reu pe Curtuiuş, dar Florin
Iacob, cel mai bun jucător
de pe teren, a reuşit să pa-
reze şutul lui Petre. În mi-
nutul 90 Chindriş a reuşit să
împingă mingea în poarta

lui Iacob, după o învălmă-
şeală în careul braşovean şi
a stabilit scorul final, 2-1
pentru FC Braşov. 

După această victorie, ste-
garii au acumulat 45 de punc-
te şi au egalat UTA la puncte.
FC Braşov este pe poziţia a
treia a clasamentului şi va
juca în runda următoare, pe
propriul teren cu cei de la
ASU Poli Timişoara. 

„Olimpice” sub panou
Echipa de baschet feminin

Olimpia CSU Braşov a câş-
tigat meciul din penultima
etapă a fazei a doua a cam-
pionatului şi şi-a asigurat locul
patru în clasament. Fetele
pregătite de Dan Calancea,
Miruna Crasnic şi Nenad Ma-
rinkovic s-au impus în faţa
formaţiei CSM Târgovişte cu
scorul de 80-74 (22-23, 22-
18, 17-20, 19-13). 

Pentru „olimpice” au mar-
cat Michaela Houser 23 de
puncte, Pesovic 20, Webb 13,
Higgins 9, Dora Ardelean 8
şi Ioana Ghizilă 7 puncte. 

În urma acestui rezultat,
Olimpia CSU Braşov a acu-
mulat 42 de puncte în clasa-
ment şi nu mai poate pierde
poziţia a patra, indiferent de
rezultatul ultimului meci din
grupa valorică 1-6. 

„Olimpicele” vor juca
marţi în deplasare la Galaţi,
o partidă care va fi un ultim
test înaintea startului în
play-off. 

În prima fază a play-off-
ului, formaţia de sub Tâmpa
va da piept cu Phoenix Galaţi,
echipa calificată în semifina-
lele campionatului urmând să

se decidă după sistemul cel
mai bun din trei jocuri. Pe-
sovic şi compania vor juca

două partide pe teren propriu,
prima urmând să aibă loc du-
minică, 26 martie. 

foto: Daniel Maximilian Milata

foto:Maximilian Radu Munteanu

foto: Daniel Maximilian Milata

Gură de oxigen
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Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se  repete nici pe verticală, nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3×3

Sudoku

Consilierii locali ai muni-
cipiului Săcele au stabilit
ca preţul de vânzare al
lemnului de foc din spe-
ciile fag şi diverse esenţe
tari, nesortat, destinat
valorificării în anul 2017
către populaţie să fie de
110 lei/mst. 

Preţul este valabil doar pen-
tru cei care vor dori să achi-
ziţioneze masa lemnoasă
direct de la limita forestieră,
ca până acum. De asemenea,

începând cu anul 2017, săce-
lenii depun cererile pentru
lemn de foc direct la Primă-
rie. Cantitatea de lemn de foc
tăiată din pădure va fi astfel
reglementată de cerere.

La Săcele, anul aceasta se
va înfiinţa şi un depozit de
lemn de foc. Costul lemnului
vândut de către depozit va fi
însă diferit faţă de cel aprobat
de către CL, deoarece aici vor
fi adăugate şi costuri supli-
mentare generate de manipu-
lare şi transport.                B.T.

Berbec
(21.03 – 19.04) 
Iubire: impulsivitatea lor va păli
în faţa energiei pe care o vor
pune la bătaie pentru a se des-
coperi pe sine.
Sănătate: răcelile sunt la ordi-
nea zilei şi durerile de…dinţi!
Bani: nu stau rău, totul este să
nu devină prea cheltuitori.
Taur (20.04 – 20.05)
Iubire: este o perioadă de acal-
mie şi lucrurile sunt cu atât mai
relaxante.
Sănătate: să o lase mai moale cu
grăsimile şi cu carnea.
Bani: sunt avantajaţi.
Gemeni (21.05 – 21.06)
Iubire: se iscă unele furtuni în
paradis.
Sănătate: ţine de modul cum
ştiu să-şi administreze propria
energie.
Bani: atenţi la chilipiruri.
Rac (22.06– 22.07)
Iubire: i-aş numi mulţumiţi dacă
nu chiar fericiţi!
Sănătate: se accentuează stările
de agitaţie.
Bani: multe dorinţe, unele se
împlinesc mai rapid decât ar
crede, altele mai greu.
Leu (23.07– 22.08)
Iubire: o perioadă de reflecţie
asupra ceea ce a fost şi asupra
a ceea ce va veni.
Sănătate: să aibă grijă la stările
de tensiune.
Bani: au mai mulţi decât cred,
deci pot cumpăra ce doresc pen-
tru casă.
Fecioară (23.08 – 22.09)
Iubire: se remarcă o deschidere
spre spiritualitate remarcabilă!
Sănătate: nu au probleme care

să îi sperie.
Bani: destui cât să îşi permită
o ieşire la restaurant.
Balanţă (23.09 – 23.10)

Iubire: lucrurile încep să re-
vină la normal.

Sănătate: braţele şi mâinile
sunt cele mai predispuse spre
răniri.
Bani: flerul le spune ca deocam-
dată să nu investească.
Scorpion (24.10 – 22.11)
Iubire: relaţiile devin dramatice
prin stereotipie.
Sănătate: atenţie la micile acci-
dente casnice.
Bani: se pomenesc cu o datorie
şi nu ştiu de unde e!?
Săgetător (23.11 – 21.12)
Iubire: să analizeze lucrurile în
profunzime, nu doar formal, de
multe ori ceea ce dorim este atât
de înşelător!?
Sănătate: au un suflu extraordi-
nar şi ajung să recupereze cam
tot ce au pierdut în ultimul timp.
Bani: de mult nu au mai avut o
asemenea anvergură!
Capricorn (22.12 – 20.01)
Iubire: lucrurile cred că sunt pe
drumul cel bun.
Sănătate: probleme serioase care
ţin de bolile cronice.
Bani: unele probleme de sănă-
tate necesită cheltuieli.
Vărsător (21.01 -19.02)
Iubire: explorarea lucrurilor noi
este pentru ei adevăratul ca-
pital!
Sănătate: s-ar putea confrunta cu
o serie de probleme digestive.
Bani:  cum fac,  cum nu fac,
aceşti nativi cad ca şi pisicile în
picioare.
Peşti (20.02 – 20.03)
Iubire: emoţiile pe care le trăiesc
acut îi fac foarte fericiţi.
Sănătate: fac eforturi serioase
pentru a se menţine pe linia de
plutire.
Bani: noroc cu prietenii care cred
foarte mult în ei.

ZODIAC

25 martie, ora 14:00.
Atunci va avea loc la Braşov
„Marşul pentru Viaţă”! Va fi
a cincea ediţie, iar motoul
din acest an este: „Ajută
mama şi copilul! Ei depind
de tine!” 

Pentru mai puţine avorturi,
organizatorii cer aşa numitele
„Baby box” în maternităţi
pentru mamele care nasc co-
pilul, dar nu-l pot creşte. Mar-
şul va fi organizat simultan în
mai multe oraşe din ţară, dar
şi în Republica Moldova. Este
organizat la Braşov de Aso-
ciaţia Studenţilor Creştini Or-

todocşi Români, în partene-
riat cu asociaţiile „Studenţi
pentru viaţă” – Braşov şi „Ti-
nerii din ziua de azi”.

Marşul se va desfăşura pe
traseul Biserica Înălţarea

Domnului – Bl-dul 15 No-
iembrie – str. Iuliu Maniu –
str. Nicolae Iorga – Biserica
Buna Vestire – Parcul Central
– zona Modarom – str. Re-
publicii – Piaţa Sfatului. 

Punctul de întâlnire este Bi-
serica de lemn din Centrul Ci-
vic. Participanţii vor primi
pancarte cu mesaje pozitive,
de susţinere, pentru mame şi
pentru femeile aflate în criză
de sarcină, susţin organizato-
rii. Marşul pentru viaţă este
apolitic şi aconfesional, spun
organizatorii evenimentului.

Tema „Ajută mama şi co-
pilul! Ei depind de tine!” nu
a fost aleasă întâmplător. Ro-
mânia ocupă locul al doilea
în lume în statistica numărului
total de avorturi raportat la
populaţia actuală.           A.C.

Memoria celui mai mare
diplomat român, Nicolae Ti-
tulescu, a fost onorată aşa
cum se cuvine. La mormântul
lui de la Biserica Sf. Nicolae
din Scheii Braşovului, au avut
loc mai multe evenimente co-
memorative. Din păcate, de
la an la an, tot mai puţini bra-
şoveni îşi aduc aminte de fos-
tul mare diplomat. 

Pe 17 martie s-au împlinit
76 de ani de la moartea lui
Nicolae Titulescu, iar pe 16
martie, 135 de ani de la naş-
terea celebrului diplomat ro-
mân. Cu această ocazie, la
mormântul lui s-a organizat
o ceremonie religioasă Te
Deum. Braşovenii prezenţi la
ceremonie îşi aduc aminte cu
plăcere de ceea ce a însemnat

Nicolae Titulescu pentru po-
litica externă a României. 50
de elevi ai Colegiului Nicolae
Titulescu au fost prezenţi la
ceremonie. Decedat la vârsta
de 59 de ani ,  în Franţa,
 Nicolae Titulescu a fost în-
humat în Scheii Braşovului
pe 14 martie 1992, conform
dorinţei sale din Testament. 

M.S.

76 de ani fără Nicolae Titulescu

110 lei mst de lemn de foc la Săcele
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Rezolvarea sudoku din nr. trecut

Firmele vor putea să ceară în
2017 bani de la stat pentru achi-
ziţ ionarea de maşini  noi,  în
schimbul casării automobilelor
vechi. Asta prevede un proiect
de act normativ al Ministerului
Mediului. 

Concret, pentru fiecare maşină
veche scoasă din circulaţie, fir-
mele vor putea cere cel mult
10.500 de lei, însă totalul nu va

putea depăşi echivalentul în lei
a 200.000 de euro. Regulile pen-
tru înscrierea firmelor în progra-
mul guvernamental supranumit
„Rabla” sunt incluse în Proiectul
de ordin al Ministerului Mediului,
aflat în dezbatere publică. Pen-
tru a se aplica aceste prevederi
mai este necesară doar aproba-
rea ministrului mediului. 

A.C.

„Rabla” pentru firme

Marşul pentru Viaţă la Braşov



INVESTIGAŢII STANDARD
Tomografie computerizată pe segmente anatomice:
CAP, GÂT, TORACE, ABDOMEN, PELVIS, MEMBRE

INVESTIGAŢII SPECIALE
Coronarografie neinvazivă CT
Angiografie CT
Colonoscopie virtuală

Bronhoscopie virtuală
Flebografie
Uro-CT, Entero-CT

În Braşov, in incinta Spitalului Clinicco, Centrul de imagistică medicală ScanExpert oferă
servicii gratuite pacienţilor asiguraţi, având contract cu C.A.S. Braşov şi Casa OPSNAJ.
ScanExpert oferă discounturi semnificative pentru copii, pensionari, persoanelor
cu dizabilităţi şi personalului medical.

Strada Şcolii nr. 8, 500059 - Braşov, RomâniaA +40 368 005 145T +40 774 433 429M

office-bv@scanexpert.roE www.scanexpert.roW

Serviciul Public Local de Termoficare

Soluţii, Proiecte şi Lucrări în Termoficare

Consiliul Local al Municipiului Braşov
SERVICIUL PUBLIC LOCAL
DE TERMOFICARE BRAŞOV
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 23,
bl. C7, camera 202
E-mail: splt_bv@yahoo.com
INFO ASOCIAŢII: 0759.054.698
DISPECERAT: 0759.054.711/712/713
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:
Luni – Joi: 08:00 – 16:00
Vineri: 08:00 – 13:00

La Braşov, sărbătorile pas-
cale vor aduce un târg tradi-
ţional chiar în Piaţa Sfatului.
Fie că vorbim despre brânze-
turi, pâine de casă sau carne,
toate produsele alimentare
tradiţionale, naturale pot fi
degustate şi cumpărate din
centrul oraşului. 

Târgul cu produse tradiţio-
nale este organizat de Ser -
viciul Public Administrare
Pieţe şi se va deschide pe
4 aprilie. Comercianţii vor fi
aleşi în ordinea solicitărilor
depuse, dintre cei care vând
şi în pieţele publice. 

„Târgul va fi foarte im-
portant pentru producătorii
din Braşov pentru că aceştia
îşi pot promova marfa chiar
în cea mai vizitată zonă a
oraşului. Este esenţial ca tu-
riştii care trec prin Braşov să

ne cunoască producă-
torii şi să vadă că avem
produse tradiţionale să-
nătoase”, a menţionat
Miklos Gantz, city ma-
nager Braşov. 

Vor fi 60 de zone de
vânzare special amena-
jate. Târgul se va încheia
după sărbătorile pascale. 

M.S.

Târg de Paşte în Piaţa Sfatului

Miklos Gantz
City manager Braşov


