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Spitalul Clinic
Regional de
Urgență Brașov,
o prioritate

Săcele: Impozitul
se poate plăti și 
cu cardul

Povestea nespusă
a evenimentelor
din decembrie
1989, de la Brașov

Lucrările de reabilitare la
vechiul pasaj de la Fartec nu
se vor finaliza anul acesta.
Șantierul este blocat până
în luna martie, iar după
acest termen, autoritățile
vor organiza o nouă licitație
pentru desemnarea unui
constructor. 

Toate acestea după ce s-au
descoperit probleme grave la
structura de rezistență. Deschis
în anul 2015, proiectul de rea-
bilitare a vechiului pasaj de la
Fartec s-a împotmolit încă din
toamna anului trecut. Atunci,

firma care executa lucrările a
descoperit probleme tehnice
mai grave decât cele estimate
iniţial. Constructorul a și renun-
ţat la contract, iar municipalita-
tea trebuie să organizeze o
licitaţie pentru finalizarea pro-
iectului. Procedura de achiziţie
a lucrărilor va fi lansată însă, nu-

mai după ce va fi definitivată
expertiza tehnică prin care se
vor stabili soluţiile tehnice ne-
cesare reabilitării pasajului. Acest
document ar urma să fie defi-
nitivat până în luna martie. Până
la momentul suspendării şan-
tierului, lucrările erau finalizate
în proporție de 40%.             R.I.

Podul de la Fartec va rămâne închis!

Minunile din viețile
voastre! Vă întrebați care
sunt? Nu trebuie, cu
siguranță, să vă gândiți
prea mult. De ce? Pentru
că le auziți în fiecare se-
cundă glasurile dulci și
cristaline care vă strigă…
Copiii sunt minunile din
viețile voastre! Până să
vă strige însă, trebuie să
vină pe lume. Și nu ori-
cum, ci în cele mai bune
condiții. Le au? Da, de
acum, la Brașov, le au. I-
au avut pe medici și pe
asistenți, esențiali fără
doar și poate, dar acum,
ei, artiștii, au și scena.
Completă.

Brașovul are o Mater-
nitate de cinci stele! Uni-

tatea medicală este com-
plet echipată, la cele mai
înalte standarde. Corpul
„B” al unității sanitare a
fost inaugurat, la finele
săptămânii trecute, în
prezența ministrului Să-
nătății, Sorina Pintea, și
a autorităților locale.
Acum, proaspetele mă-
mici și bebelușii au parte
de condiții ca la privat,
dar fără ca pacientele să
plătească. Investiția îi
aparține Ministerului
Sănătății, iar costurile
reabilitării unității medi-
cale depășesc cinci mi-
lioane de euro. Banii
provin dintr-un acord de
împrumut între Guver-
nul României și Banca

Europeană de Inves-
tiții. 

Investițiile la Materni-
tatea din Brașov nu se
opresc însă, aici. Consiliul
Județean Brașov a depus
proiecte pe fonduri eu-
ropene în valoare de 15
milioane de euro, care
vor fi cofinanțate cu 5 mi-
lioane de euro din fon-
duri proprii. Astfel, și
corpul nou al Mater-
nității va fi adus la stan-
darde europene. 

Consiliul Județean are
grijă însă, deopotrivă, și
de celelalte unități sani-
tare din Brașov, deși bu-
getul județului a fost
diminuat. 

continuare în pag.3
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Benzina şi motorina au
continuat să se scumpeas-
că şi în ultima săptămână
la pompele din România,
urmând trendul european,
dar mult peste creşterea
medie din Uniunea Euro-
peană. În prima lună care
a trecut din acest an, pre-
ţurile au crescut cu 3,8%.

La data de 29 ianuarie, pre-
ţul mediu al benzinei era, la
pompele din România, de
5,36 lei pe litru, iar la motorină
de 5,47 lei pe litru, conform
ultimelor date ale Oil Bulletin,
serviciul de statistică al Co-
misiei Europene.

Preţurile sunt mai mari
cu doi bani pe litru faţă de
nivelurile consemnate cu o
săptămână în urmă de

aceeaşi sursă, ceea ce nu în-
seamnă o majorare substan-
ţială, dar care vine după un
şir mai lung de scumpiri sub-
stanţiale.  La data de 1 ianua-

rie, benzina costa, în medie,
5,16 lei pe litru în România,
iar motorina 5,27 lei pe litru.
Aşadar, în doar o lună, ben-
zina şi motorina s-au scumpit

cu 20 de bani pe litru. Ceea
ce înseamnă că, doar într-o
lună, carburanţii s-au scumpit
cu 3,8%.

A.C.

România a împrumutat 2
miliarde de euro de pe pieţele
financiare internaţionale,
printr-o emisiune de euroo-
bligaţiuni în euro, în două
tranşe: 750 milioane euro cu
maturitatea de 12 ani şi 1,25
miliarde euro cu maturitatea
de 20 ani. După cum recu-
noaște chiar ministrul Fi-
nanțelor Publice, Eugen
Teodorovici, banii sunt folosiți
și pentru „finanțarea deficitului
bugetar". „Tranzacţia face
parte din planul de finanţare
externă aferent anului 2018,
prin această emisiune Ro-
mânia asigurând o parte  im-
portantă din necesarul de
finanţare  de pe pieţele ex-
terne pentru acest an, con-

solidând totodată rezerva fi-
nanciară în valută la dispo-
ziţia Trezoreriei statului.
Totodată, prin maturităţile
alese, România a urmărit
atingerea obiectivului de ex-
tindere a curbei de maturităţi
în euro", a explicat Ministerul
Finanțelor Publice, printr-un
comunicat de presă

Emisiunea a fost interme-
diată de către Barclays Bank
PLC, Erste Group Bank AG, So-
ciete Generale, Unicredit şi ING
Bank NV. Ministerul Finanțelor
mai susține că cele două tranşe
au fost realizate „la cele mai
mici marje peste cotaţiile de
referinţă mid-swap pentru
maturităţile emise”.

A.C.

România a împrumutat 2  
miliarde de euro

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

Plătim motorina mai mult ca în
Austria sau Spania

Uniunea Europeană dă lo-
vitura decisivă companiilor care
nu respectă standardele în pri-
vinţa alimentelor! Comisia Eu-
ropeană va testa produsele
alimentare din 16 ţări ale Uni-
unii. Decizia a fost luată după
acuzaţiile privind calitatea scă-
zută a unor mărfuri vândute în

Europa de Est, inclusiv în Ro-
mânia. Acelaşi brand, acelaşi
produs, ambalaj identic. Ar tre-
bui să fie şi aceeaşi calitate. Nu
este însă, aşa, susţin unele ţări
est-europene. Inclusiv România
declara că produsele vândute
pe teritoriul ei au o calitate mai
slabă faţă de cele care ajung

în statele bogate din Europa.
În luna mai ar urma să fie lan-
sată o campanie de testare la
care vor participa cel puţin 16
ţări selectate pe criterii geogra-
fice şi de mărime. Testele vor
include verificări privind com-
poziţia chimică şi gustul unor
produse. Aşa cum a propus în

2017, Bruxelles-ul ar urma să
aloce aproximativ un milion
de euro pentru a ajuta statele
membre să verifice produsele
alimentare. Comisia Europeană
a avertizat că dacă în urma tes-
telor nu vor exista îmbunătăţiri,
vor fi făcute publice numele
brandurilor implicate.              A.C.

Comisia Europeană va testa produsele alimentare din 16 ţări UE

Record pentru aeroporturile din
România

Cele mai multe aeroporturi
din ţară au înregistrat anul
trecut un trafic de pasageri
în creştere. La nivel naţional,
traficul de pasageri a depăşit
pragul de 20 de milioane, ara-
tă cele mai recente date ale
Asociaţiei Aeroporturilor din
România. Expansiunea com-
paniilor low - cost pe piaţa
locală a dus anul trecut la o
creştere cu 23% a traficului
de pasageri, comparativ cu

2016, arată datele Asociaţiei
Aeroporturilor din România.
Traficul de pasageri de pe
cele 17 aeroporturi din Ro-
mânia a depăşit 20 de mi-
lioane de pasageri. În 2017,
numărul pasagerilor care au
călătorit cu avionul în şi dins-
pre România a fost de 20,28
milioane de pasageri, cu 3,8
milioane de pasageri mai
mulţi decât în 2016.

A.C.
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Noua clădire a Maternității

are, în total, 275 de paturi dis-
ponibile. „Este o unitate me-
dicală care le oferă cele mai
bune condiții pacientelor
noastre. Nu mai există acele
săli de nașteri în care o pa-
cientă era despărțită de cea-
laltă printr-un paravan. Sala
de nașteri este un conglo-
merat de nouă rezerve, în
care fiecare pacientă își
desfășoară travaliul indivi-
dualizat, cu cadrul medical
alături, iar apoi, are bebe-
lușul alături. În felul acesta
asigurăm un circuit aseptic,
securizând total actul medi-
cal. Spital public fiind, am
introdus echipamentul de
unică folosință la naștere”,
a precizat managerul Spita-
lului Clinic de Obstetrică-Gi-
necologie „Dr. Ioan Aurel
Sbârcea” Brașov, dr. Valeria
Badea. 

De acum, pacientele au la
dispoziție saloane cu două
sau trei paturi, cu grupuri sa-
nitare proprii și toate dotările
necesare. Sălile de operații au
fost și ele modernizate și uti-
late cu echipamente moder-
ne. S-a realizat o restructurare
funcţională şi tehnologică a
secţiilor de obstetrică şi ne-
onatologie, care a constat în:
corectarea fluxurilor și circui-
telor funcționale necesare
desfășurării activității secțiilor
cu respectarea normelor de
igienă spitalicească; aplicarea

sistemului de spitalizare roo-
ming-in (mamă – nou-năs-
cut); reabilitarea instalațiilor
de încălzire-ventilație pentru
realizarea unui microclimat
optim și a unei presurizări co-
respunzătoare în spațiile ATI;

introducerea la nivelul optim
a aerului aseptic și fluidelor
medicale; reabilitarea insta-
lațiilor electrice și dimensio-
narea lor în raport cu consu-
mul de energie electrică
necesară echipamentelor
medicale și de utilități; reabi-
litarea instalațiilor sanitare,
inclusiv a celor aferente aduc-
ției de apă sterilă; reabilitarea
șarpantei și a învelitorii clădi-
rii; construcția unui ascensor.

Lucrările de reabilitare au
început în toamna anului
2015, cu termen inițial de fi-
nalizare în august 2016. Com-
plexitatea lucrărilor a decalat
însă, data scadentă. „Este o
investiție de succes, dar

vreau să le adresez un mare
mulțumesc autorităților lo-
cale. Mai exact Consiliului
Județean, Primăriei Brașov,
care au înțeles că, de fapt,
sănătatea este a tuturor, in-
diferent de culoarea politică.

Am găsit aici o atmosferă
caldă, normală, așa cum ar
trebui să fie în toate spitalele
din România, o atmosferă
care se vrea un punct de por-

nire referitor la ceea ce tre-
buie să facem pentru sănă-
tatea din Brașov”, a afirmat
ministrul Sănătății, Sorina Pin-
tea. 

La nivel local, în 2017, Con-
siliul Județean a alocat cel
mai mare buget spitalelor din
Brașov. „Cu această inves-
tiție ne propunem ca Brașo-
vul să devină un etalon de
calitate și performanță în ca-
zul serviciilor medicale atât
pentru spitalele publice, cât

și pentru cele private Am
alocat, anul trecut, o sumă
record pentru toate spitalele
din Brașov, sumă care nu a
fost alocată, cumulat, în ul-
timii opt ani. Doar pentru
Maternitate am alocat peste
5,7 milioane de lei. Avem și
proiecte depuse pe fonduri
europene, de 15 milioane de
euro, care vor fi cofinanțate
cu 5 milioane de euro din
fonduri proprii, iar corpul
nou al Maternității va fi și el
reabilitat în perioada urmă-
toare”, a afirmat președintele
Consiliului Județean Brașov,
Adrian Veștea. 

Printre cele mai importante
achiziții realizate cu bani de
la Consiliul Județean se nu-
mără: 12 paturi de terapie cu
acționare electrică, bare late-
rale și tăblii detașabile, 7 pa-
turi cu acționare mecanică și
bare laterale, 22 paturi cu
acționare electrică, 49 de pa-

turi cu acționare mecanică, 6
monitoare pentru funcțiile vi-
tale, 3 mese de operații cu
funcții multiple, 4 cardioto-
cografe, 7 mese radiante, 3

aparate de anestezie cu mo-
nitoare pentru funcțiile vitale,
două sisteme de încălzire flui-
de, un microtom manual și
rotativ cu cool cut, 4 saltele
încălzite, două mese gineco-
logice, un laparoscop gine-
cologic, un punct trafo 2x630
KWA în anvelopă de beton-
metal, 10 incubatoare de în-
altă performanță, o stație cen-
trală de monitorizare TI NN și
4 cardiotocografe pentru mo-
nitorizarea parametrilor. 

De asemenea, a fost refă-
cut în totalitate covorul asfal-
tic din curtea spitalului.

În 2013 vechiul corp de clă-
dire al Maternității Brașov a
fost cumpărat de Consiliul
Județean de la Biserica Evan-
ghelică. Plata se face eșalonat,
din 2014, pe o perioadă de
nouă ani, cu o rată anuală de
380.000 de euro.

• Bugetul județului, dimi-
nuat

Consiliul Județean Brașov a
alocat, anul trecut, sume im-
portante de bani pentru spitale,
dar în 2018, de la centru, buge-
tul județului a fost diminuat față
de 2017 cu 90.000.000 de lei. 

Spitalul Clinic Județean de
Urgență din Brașov a avut
anul trecut alocări bugetare
pentru investiții și reparații în
valoare totală de 10.842.570
lei. Unitatea spitalicească are
contracte de achiziții semna-
te în valoare de 6.025.430 lei
care trebuie plătite cu priori-
tate în anul 2018. În afara
acestei sume, Spitalul Jude-
țean are solicitări de investiții
noi în anul 2018 care cum-
ulează un total de 18.821.940
lei. Probleme deosebit de
grave apar însă, la necesarul
de cheltuieli de funcționare,
cu preponderență în ceea ce
privește cheltuielile pentru
reparațiile și igienizările pa-
vilioanelor spitalului (Pavilio-
nul central, Astra, Tractorul,
Mârzescu). Conducerea celui
mai mare spital din Brașov a
solicitat la acest capitol un to-
tal de 8.122.520 lei, în con-
textul în care legislația impu-

ne în mod imperativ igieni-
zarea periodică a spațiilor în
care se desfășoară actul me-

dical. Totodată, reparațiile pa-
vilioanelor menționate sunt
absolut necesare având în ve-
dere gradul de ocupare de
100% a acestora pe perioada
în care se desfășoară lucrările
de reabilitare a aripii „B” din
Pavilionul central.  

Spitalul Clinic de Copii Bra-
șov a beneficiat, anul trecut,
de alocări bugetare care to-
talizează 3.705.660 lei. În ceea
ce privește necesarul de
investiții solicitat de această
instituție medicală, totalul se
ridică la 4.197.600 lei.

Spitalul Clinic de Obstetrică
- Ginecologie solicită 3.788.780
lei pentru investiții și 400.000
lei pentru dotări cu obiecte
de inventar.

Spitalul Clinic de Boli Infec-
țioase solicită 1.687.000 lei
pentru investiții.

Spitalul Clinic de Psihiatrie și
Neurologie solicită 2.722.000
lei pentru investiții.

Spitalul Clinic de Pneumof-
tiziologie Brașov solicită
2.860.000 lei pentru investiții
și 61.600 lei pentru reparații.

Unitatea Medico-Socială de
Pneumoftiziologie Sânpetru
solicită 87.000 lei pentru
investiții.

În condițiile deficitului bu-
getar menționat, Consiliul
Județean Brașov nu are po-
sibilitatea să aloce nicio sumă
pentru aceste lucrări absolut
necesare.     

BrașovTV.com

Maternitate de cinci stele



Aniversările sunt mereu
un prilej de bucurie, de
voie bună și de ce nu, de
răsplată a muncii depu-
se. Însă aniversarea a 10
ani de activitate necesită
un moment de reflexie:
ce mi-am propus, ce am
realizat și unde aș dori
să ajung. 

De ce Best Optic?
În primul rând, pentru că

port ochelari de la 4 ani. Știu
cât de importantă este vede-
rea pentru noi toți. Este extrem
de important ca vederea co-
piilor să fie îngrijită cu respon-
sabilitate,de la cele mai fragede
vârste. 80% din cunoștințele
lor depind de acest lucru.

Și, pentru că nimic nu este
întâmplător, am ales Faculta-
tea de Optometrie din Brașov

printr-o conjunctură fericită,
iar apoi am rămas în Brașov,
orașul meu natal, orașul
meu de suflet, alături de oa-
menii pe care îi iubesc, bra-
șovenii. 

Pentru că am avut șansa
de a avea un mentor de
excepție, Dr. Sisak, care mi-
a deschis larg ochii. Asupra
profesiei și oamenilor. Și am
vrut să-i urmez exemplul, să
fiu cel mai bun în domeniul
meu, optometria.

Iar la rândul meu mi-am do-
rit să fiu cel mai bun mentor
și să îmi formez ucenici care
să-și depășească profesorul.
Am văzut scânteierea gân-
dului în ochii a 4 colege re-
marcabile, cei 4 mușchetari
din Best Optic, care au crescut
la rândul lor alte coechipiere,
împărtășind aceleași valori,
sinceritate, moralitate și de-
votament.

Un alt motiv a fost faptul
că am vrut să am cabinetul
personal unde să pot pune
în practică toate ideile pe care
le aveam despre un cabinet
ideal: de la fișa de pacient,
transparență, consult cât mai
complet și complex, corecti-
tudine, asumarea respon-

sabilității, până la ce este cel
mai important, comunicarea
cu pacienții. 

Sunt o persoană foarte des-
chisă și vreau să încerc tot ce
este nou, să fiu cu un pas în-
ainte, pentru că este nevoie
de centre de excelență în op-
tometrie unde nu se face ra-
bat de la nimic, de la investiția
în formarea profesională a
echipei, până la tehnologie.

Pacienții sunt deosebit de
importanți pentru mine și
dincolo de prescripția pe care
o dau cu cea mai mare impli-
care, îmi asum soluția care
este importantă pentru ei. Îmi
doresc să văd în fiecare zi mi-
racolul din momentul în care
oamenii văd cu adevărat bine.
Este sa-tisfacția de a merge la
muncă, de a lucra cu plăcere,
de a avea pacienți fericiți –
aceste lucruri mă fac să mă
simt împlinit.

Și mai ales, pentru că fiecare
dintre Dumneavoastră merită
și trebuie să fie tratat cu res-
pect, profesionalism, impli-
care, dedicare și empatie. 

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

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

str. B-dul 15 nOIeMBRIe nr. 69
Mobil: +40 787 523 524
e-mail: blue@best-optic.ro

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

Din dragoste pentru ochii brașovenilor:

Best Optic RED VlahuţăBest Optic BLUE Centrul Civic Best Optic RED Uranus

str. Valea Cetăţii nr 6
Telefon: 0774.638.568
e-mail: racadau@best-optic.ro

Best Optic RED Răcădău

5 - 11 februarie 2018sănăTaTe4

10 motive pentru care am pus bazele
Best Optic

O modalitate foarte simplă
este atunci când le dorești
celorlalți bine prin:

- diverse forme de salut:
să ai o zi minunată,să fii să-
nătos, să fii fericit, să fii ar-
monie, să îți meargă bine la
serviciu, să reușești la exa-
men, să fii împlinit, să te bu-
curi de ce creezi, să ai o viață
ușoară, etc;

- intenții gândite sau ros-
tite:  să te bucuri de liniște, să
ai un organism puternic, să
fii lumină în ce faci, să fii pros-
per în afacere,etc;

- interacționând cu per-
soanele dificile din viața
dumneavoastră trimiteți-le
gânduri și sentimente de bu-
nătate și veți observa ce se
întâmplă în scurt timp cu

acea relație;
În creier bunătatea mobili-

zează limbajul și rețeaua
intențiilor din cortexul pre-
frontal dar și emoțiile și rețelele
asociate recompenselor din
sistemul limbic.

Bunătatea este pentru toată
lumea și  nu omitem pe ni-
meni, deoarece păstrăm în ini-
mă toate ființele, ca făcând
parte din noi.

Atunci când ești bun cu ci-
neva beneficiezi și tu de acele
substanțe neurochimice  –
occitocina și endorfinele – care
se secretă din creier în corp
iar ție îți dă o stare de bine.
Prin intenție atunci când îi în-
curajezi pe ceilalți să le fie bine,
de fapt îi încurajezi să se com-
porte și ei la fel cu tine și cu
alții.

În afară de manifestarea
bunătății față de alții putem
să ne manifestăm bunătatea

și față de noi, de anumite părți
din noi, față de trupul nostru,
etc. Stabiliți-vă o anumită pe-
rioadă în care să fiți bun cu
dumneavoastră și veți vedea
cum vă veți manifesta cu iu-
bire și bunătate pentru tot și
toate.

Puteți exersa timp de 29 de
zile de câte 21 de ori pe zi con-
secutiv o afirmație de genul:
Eu sunt dintotdeauna bun(ă)
cu mine.

Prin crearea unei noi con-
exiuni neuronale în creier, veți
adopta o nouă atitudine de

bunătate pentru d-voastră și
pentru cei din jur.

Sentimentul de bunătate
cuprinde bunăvoință fără
margini, generozitate și
afecțiune. 

Dați-vă voie să manifestați
bunătatea din voi, fără a vă
mai pune frâne raționale și
veți trăi în bucurie și împlinire. 

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

Autor: Psiholog Niculina
Gheorghiță

Bodi GYORGY

Niculina Gheorghiţă
Psiholog Clinician Principal, 

doctorand în Psihologia
Dezvoltării, Trainer şi Formator

www. holisterapi.ro

Bunătatea și activarea cerebrală (P2)
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Brașovul este, de la an
la an, un județ tot mai si-
gur. Cel puțin asta indică
statisticile Inspectoratului
Județean de Poliție. Față
de 2016, anul trecut in-
fracționalitatea a scăzut
cu aproape 5%. 

Asta în condițiile în care
deficitul de personal al
instituției este de aproape
13%. De la Poliția Brașov s-
au pensionat, anul trecut,
77 de polițiști.

Și volumul criminalității
juridice a scăzut anul trecut,
comparativ cu 2016, cu pes-

te 9%. Toate dosarele care
au vizat comiterea unor in-
fracțiuni de mare violență
au fost soluționate, agresorii
fiind identificați și pedepsiți
pentru faptele lor. În ceea
ce privește ordinea și sigu-
ranța publică, infracționa-
litatea stradală a scăzut cu

aproape 25%. Numărul fur-
turilor a scăzut și el, cu
aproape 13%. Cea mai im-
portantă diminuare s-a în-
registrat la furturile din
mașini, cu aproape 40%. Va-
loarea totală a prejudiciilor
recuperate și a măsurilor asi-
gurătorii aplicate a fost de
aproximativ 50 de milioane
de lei. Analiza efectuată asu-
pra dinamicii accidentelor
de circulaţie grave, comise
în perioada analizată, relevă
scăderea cu 3,8% a numă-
rului accidentelor, scăderea
cu 8,7% a numărului per-
soanelor decedate, respec-
tiv scăderea numărului
răniților grav cu aproape 5
procente.

Marian STOICA

.com

Cum se acordă sporurile în învățământ

În România, la fiecare 30
de minute, o femeie este
bătută, iar psihologii spun
că aproape jumătate dintre
victime suportă în tăcere
situația, de teamă și de
rușine.

În cel de-al 12-lea ceas,
autoritățile vor să modifice
legea împotriva violenței în
familie. Acum, ordinul de
protecție este o hârtie fără
valoare. O spune o victimă a
violenței domestice care acu-
ză autoritățile că au lăsat-o în
voia sorții.

Femeia susține că a devenit
o victimă a sistemului din Ro-

mânia pentru că oamenii legii
nu ar fi verificat niciodată dacă
este în siguranță sau nu. Între
timp, soțul agresiv continuă
să o amenințe. Anual, mii de
românce sunt terorizate de
parteneri. Multe dintre victime
reușesc să obțină ordin de

protecţie. Poliţiştii au măsuri
clare de îndeplinit când mo-
nitorizează respectarea hotă-
rârilor acestui ordin: trebuie
să verifice periodic locuinţa
victimei, să-l contacteze tele-
fonic și să supravegheze atent
pe agresor.                           A.C.

Brașovul, un județ tot mai sigur

Guvernul României a
adoptat regulamentul pri-
vind stabilirea locurilor de
muncă, a categoriilor de per-
sonal didactic din învăță-
mânt, mărimea concretă a
sporurilor pentru condiţii de
muncă, precum și condițiile
de acordare a acestora. Be-
neficiază de prevederile
acestui act normativ perso-
nalul didactic, personalul di-
dactic auxiliar și personalul
nedidactic din învățământul
preuniversitar și superior. 

Cuantumul sporului pentru
condiții de muncă se stabi-
leşte prin aplicarea unei cote
procentuale asupra salariului
de bază, cu valori cuprinse
între 5 și 15% din salariul de
bază, în funcție de criteriile
specifice pentru fiecare cate-
gorie în parte și corespunză-

tor timpului efectiv lucrat în
aceste locuri de muncă, cu
respectarea prevederilor Le-
gii - cadru nr. 153/2017 pri-
vind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice. 

Sporurile pentru condiții
de muncă se acordă pe baza
buletinelor de determinare
sau, după caz, expertizare,
emise de către autoritățile
abilitate în acest sens, pentru
timpul efectiv lucrat în locurile

de muncă respective, cu în-
cadrarea în sumele prevăzute
pentru cheltuieli de personal
din bugetul de venituri și
cheltuieli aprobat. 

Acordarea sporului pentru
condiții periculoase și vătă-
mătoare de muncă se face cu
încadrarea în sumele prevă-
zute pentru cheltuieli de per-
sonal din bugetul de venituri
și cheltuieli aprobat.                

A.C.Cursuri de calificare, organizate de ANOFM
Peste 26.000 de persoane,

majoritatea şomeri, au parti-
cipat anul trecut la cele peste
o mie de cursuri de calificare
organizate de Agenţia Naţio-
nală pentru Ocuparea Forţei
de Muncă. Cel mai ridicat in-
teres s-a înregistrat în rândul
celor cu studii medii, iar în
funcţie de vârstă – la cei de
peste 45 de ani. Ocupaţiile în

care au fost formaţi cei mai
mulţi şomeri au fost de lucră-
tor în comerţ, inspector sau
referent de resurse umane,
agent de securitate sau ope-
rator introducere şi prelucrare
date. Potrivit ANOFM, şi luna
aceasta au loc peste 100 de
cursuri de calificare, cele mai
multe în meseriile de bucătar,
lucrător în comerţ, ospătar

sau vânzător în unităţi de ali-
mentaţie publică. Pentru de-
talii, cei interesaţi pot vedea
şi alte oferte de calificare ac-
cesând pagina de internet
anofm.ro, la secţiunea forma-
re profesională, sau se pot
prezenta la sediul Agenţiei
Teritoriale pentru Ocuparea
forţei de Muncă.                                 

A.C.

Așa arată primul tren de lux din România 
„Astra Vagoane Călători”

a prezentat, la începutul lui
2017, primul tren de lux fa-
bricat la Arad, Transcarpatic.
Trenul are vagoane de lux,
de clasă, cuşete, şi a preluat
de la modelele de vagoane
pentru export tipul de grup
sanitar.  Pe Facebook, o ro-
mâncă a publicat un articol

în care a descris experiența
de care a avut parte și cum
a decurs călătoria în cel mai
luxos tren din țară. Mai mult,
a adăugat fotografii și a pos-
tat mesajul: „Cu Transcar-
patic. Foarte tare trenul
ăsta privat! Chiar nu merită
oboseala şi riscul de a face
7-8 ore pe drum, cu maşina.

Din păcate, nu circulă decât
pe rutele Bucureşti-Braşov-
Sighişoara-Alba Iulia - Deva
- Arad şi Bucureşti - Con-
stanţa şi retur. E super-cu-
rat şi super-elegant, iar
preţurile sunt comparabile
cu ale CFR-ului. Pentru cei
foarte pretenţioşi, la clasa
I cabinele sunt cu unul sau
două paturi şi au toaleta
proprie… Dar ce mi s-a pă-
rut extraordinar a fost ati-
tudinea stewardului: “Bună
dimineaţa, doamnă! Cum
aţi dormit? Vă servesc cu o
cafeluţă?” Şi… mi-a adus
cafeaua, la cabină, pe tavă
din inox”, a scris femeia pe
Facebook. „Astra Vagoane
Călători” a fost înfiinţată în
anul 1998 prin desprinderea
din fabrica de vagoane Astra
Arad. 

A.C.

În România, la fiecare 30 de minute,
o femeie este bătută
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Construirea Spitalului Clinic
Regional de Urgență la Bra-
șov este una dintre priorită-
țile actualului Guvern. Asta
a ținut să sublinieze ministrul
Sănătății, Sorina Pintea, care
a fost, la sfârșitul săptămânii
trecute, la Brașov. 

Există, deja, terenul pentru
noua unitate medicală, iar anul
acesta se vor face pași impor-
tanți pentru punerea în practică

a proiectului. Autoritățile locale
vor avea însă, cea mai mare im-
plicare în realizarea acestui pro-
iect. „Suntem în faza în care
parcurgem procedura de pre-
luare a acestui amplasament
de la Institutul Cartofului. Le-
gea a fost publicată în Moni-
torul Oficial și mai sunt 15 zile
până la finalizarea procedurii.
Avem pe lista de investiții la
bugetul local poziție bugetară
pentru elaborarea studiului

de fezabilitate. Am discutat
cu rețeliștii, cu responsabilii
de utilități, să își bugeteze fie-
care în parte planurile de in-
vestiții”, a declarat primarul
Brașovului, George Scripcaru. 

Noul spital se va construi pe
un teren cu suprafața totală de
20 de hectare, dintre care 12
ar urma să fie preluate de la In-
stitutul Cartofului. Pentru stu-
diul de fezabilitate, Primăria a
alocat din bugetul Consiliului
Local 1,5 milioane de lei.  La
sfârșitul anului trecut, Guvernul
a aprobat, printr-un memoran-
dum, construirea unui număr
de cinci spitale regionale la
Timișoara, Târgu-Mureș,
Constanța, Galați și Brașov.

Marian STOICA

Spitalul Clinic Regional de Urgență Brașov, o prioritate

Pensionarii din Brașov se
revoltă împotriva ministru-
lui Muncii, Lia-Olguța Vasi-
lescu. Vârstnicii susțin că
anunțata majorare a pen-
siilor, de la 1 iulie anul aces-
ta, este doar praf în ochi. 

Pensionarii spun că prețu-
rile alimentelor și utilităților
au crescut semnificativ în ul-
timele luni, iar rata inflației
nu acoperă sub nicio formă
preconizata mărire a pensii-
lor. Pentru a le atrage atenția
guvernanților, pensionarii de
la PNL Brașov i-au trimis o
scrisoare ministrului Muncii,
Lia-Olguța Vasilescu. Vârstni-
cii susțin că prin măsurile lua-
te de Guvern în ultima
perioadă, venitul lunar al
pensionarilor va fi diminuat,
în medie, cu 35%. „Din pă-
cate, această doamnă afla-
tă în fruntea Ministerului
Muncii ne minte cu neru-
șinare. Spune că majorează
pensiile și salariile, dar
situația este total diferită.
M-am întâlnit, zilele trecute,
cu o doamnă doctor la un

spital din municipiu. Mi-a
spus că i s-a diminuat veni-
tul lunar cu 1.000 de lei. Ac-
tualii guvernanți astăzi ne
spun că ne cresc veniturile,
iar mâine ni le taie”, a men-
ț ionat  Radu Iov ( f o t o ) ,
președintele Organizației
Municipale de Pensionari a
PNL Brașov. „În realitate,
dacă ne gândim profund
vedem că totul este, cum s-
ar spune, o mare abureală.
Creșterea reală a pensiei,
cel puțin anul acesta, nu
cred că va fi la nivelul la ca-

re se face referire. Totul es-
te o reclamă mincinoasă! În
realitate, noi, pensionarii,
ne descurcăm mult mai
greu din cauza majorării tu-
turor prețurilor”, a declarat
Adrian - Antonin Oprică, pre-
ședintele Organizației Jud-
ețene a Pensionarilor de la
PNL Brașov. Guvernul a
anunțat că de la 1 iulie 2018
va majora punctul de pensie
cu 10%, de la 1.000 de lei, la
1.100 de lei. În România sunt
aproximativ 5,2 milioane de
pensionari. Marian STOICA

Revolta pensionarilor din Brașov: 
scrisoare deschisă către ministrul Muncii

S-a închis Școala Gimnazială nr. 4!
Școala Gimnazială nr. 4,

situată în cartierul Răcă-
dău, s-a închis de la finele
săptămânii trecute! Perioa-
da coincide și cu vacanța
intersemestrială, doar că
unitatea de învățământ va
rămâne fără elevi până în
primăvara anului viitor. 

Clădirea va fi reabilitată in-
teligent, cu fonduri provenite
prin Programul de Cooperare
Româno - Elvețian. Șantierul
va fi deschis din această săp-
tămână. Până la finalizarea lu-
crărilor, cei peste 300 de elevi
ai școlii vor fi mutați în corpul
Liceului de Arte Plastice „Hans
Mattis-Teutsch”. „Reabilitarea
termică va consta în anvelo-
parea clădirii cu materiale
foarte bune și eficiente ener-
getic. Vor fi schimbate ușile,

ferestrele, sistemul de iluminat
și cel de încălzire centrală. Sunt
foarte utile aceste moderni-
zări. Ne vor ajuta mult”, a de-
clarat directoarea Școlii
Gimnaziale numărul 4, Elena
Doboș. Energia termică pe luna
decembrie a costat la unitatea
de învățământ din Răcădău

773 de lei. După reabilitare
se estimează o economie de
30 - 40%. Reabilitările vor avea
ca rezultate creşterea confor-
tului, scăderea costurilor cu
utilităţile şi reducerea poluării.
Valoarea investiției este de 3
milioane de lei.                

M.S.

Fără cozi, la Brașov, pentru pașapoarte  
și permise

Vom scăpa de statul la
coadă cu orele atunci când
vrem să ne facem pașaport,
permis sau să ne înmatri-
culăm autoturismele! Cel
puțin asta ne promit auto-
ritățiile. La nivel național, în
luna februarie, vor fi deblo-
cate posturille din schemele
de personal ale acestor ser-
vicii. 

La Brașov vor fi angajate
șase persoane, cinci la struc-
tura care se ocupă de permise
și una la cea care gestionează
pașa-poartele. Situația dispe-
rată de la Serviciul Permise și
Înmatriculări Auto, dar și de
la Serviciul Public pentru Eli-
berarea Pașapoartelor le-a
pus în alertă pe autoritățile
centrale. În colaborare cu Pre-
fectura, reprezentanții Minis-

terului Afacerilor Interne au
găsit o soluție pentru elimina-
rea cozilor interminabile de la
cele două servicii: vor debloca
posturile din toată țara. „Este
esențial să rezolvăm această
problemă. Confortul cetă-
țenilor este cel mai important.
Oamenii nu mai pot sta la cozi
ore în șir și pentru asta trebuie
să găsim o soluție în regim de
urgență. Trebuie să le oferim
oamenilor cele mai bune
condiții”, a declarat prefectul
Brașovului, Marian Rasaliu. „L-
am rugat pe domnul prefect
să ia toate măsurile pentru
ca procedurile de concurs să
se desfă-șoare legal, să nu

avem contestații. De urgență,
după ce aceste angajări se
vor face, trebuie să se anali-
zeze fluxurile din cadrul celor
două servicii , astfel încât tim-
pii de așteptare să scadă. Per-
sonalul trebuie să fie dinamic
și eficient”, a subliniat Dan -
Mihai Chirică, secretar de stat
în Ministerul Afacerilor Interne. 

Posturile din toată țara au
fost deblocate după un me-
morandum trimis Guvernului
încă de anul trecut.  

Potrivit reprezentanților
M.A.I., până în martie va fi fi-
nalizată procedura de angaja-
re.                                          

Marian STOICA
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Deși este unul din cele
mai importante municipii
din județul Brașov, chiar
al doilea din județ după
numărul locuitorilor și pri-
mul după suprafață, mu-
nicipiul Săcele a avut după
1989 mai mulți ani de stag-
nare, în care prea puține
evenimente importante au
avut loc. 

În ultimii doi ani însă, mu-
nicipiul Săcele este din ce
în ce mai vizibil datorită

schimbărilor prin care tre-
ce.

Este și cazul serviciilor
prestate către populație.
După modelul orașelor mari
ale țării, unde plata taxelor
se poate face și online, pro-
cedeul urmează să fie im-
plementat și la Săcele. 

Într-o primă etapă, care a
început pe 23 ianuarie 2018,
impozitele și taxele locale
se pot achita și prin inter-
mediul cardului bancar.
Pentru această tranzacție,

Primăria nu percepe comi-
sion. În următoarea etapă,
programată în cea de-a
doua parte a anului 2018,
plata impozitelor și taxelor
locale se va putea realiza și
online, prin intermediul site-
ului Ghiseul.ro - Sistemul
Electronic de plată Online
cu Cardul bancar.  Procedu-
rile au fost deja demarate,
plata online fiind benefică
atât pentru cetă-țeni, cât și
pentru administrație.

B.T.

Cumpărăturile prin intermediul   
telefonului, preferate de brașoveni

Brașovenii fac tot mai mul-
te cumpărături online. Dacă
până acum shopping în me-
diul virtual se făcea în mare
parte prin intermediul calcu-
latorului, brașovenii au
achiziționat, în 2017, mai mul-
te produse cu ajutorul tele-
fonului mobil. 51% dintre
brașoveni și-au făcut cumpă-
răturile online pe mobil, iar
diferența prin intermediul cal-
culatorului. Deși diferența
este foarte mică, este pentru
prima dată când telefonul „ia
fața” PC-ului atunci când
vine vorba de plasarea pro-
duselor online. Platforma

EMAG a fost cea mai folosită.
De aici, brașovenii au cum-
părat, în proporție de peste
65%, telefoane, tablete și lap-
top-uri .  După, în topul
preferințelor s-au situat elec-
trocasnicele. În cazul noilor
clienți care fac cumpărături

online, procentul celor care
plasează o comandă de pe
telefonul mobil este de 60%.
Persoanele cu vârste sub 40
de ani folosesc cel mai des
smartphone-ul pentru a face
shopping online. 

Marian STOICA

Invitație la mișcare în aer liber, la Săcele

Primăria Municipiului
Săcele a lansat, luna aceas-
ta, programul intitulat „În
februarie, hai la patinoar!”.
Astfel, copiii beneficiază
de intrare gratuită la pa-
tinoarul în aer liber, din
cartierul Ștefan cel Mare. 

Astfel, până pe 28 februarie,
în seriile programate la orele
10.00, 12.00 și 14.00, copiii și
elevii care vor veni la patinoar
în grupuri organizate vor avea

intrarea gratuită. Programul
intitulat „În februarie, hai la
patinoar!” se adresează în
special unităților de învăță-
mânt din Săcele, grădinițe,
școli și licee. Copiii și profesorii
sunt invitați să își desfășoare
orele de educație fizică sau
de dirigenție la patinoar.
Invitația le este adresată însă,
și reprezentanților organi-
zațiilor care desfășoară activi-
tăți cu cei mici. 

Și în perioada vacanței in-

tersemestriale, programată
între 5 și 9 februarie, copiii
sunt așteptați să se bucure
de iarnă la patinoarul situat
în cartierul Ștefan cel Mare.
Copiii mici trebuie să fie
însoțiți de părinți sau de pro-
fesori, în cazul adolescenților
regula nefiind valabilă. Este
prima iarnă în care săcelenii
beneficiază de un patinoar
mobil în aer liber, care se bu-
cură de un real succes.          

B.T.

Săcele: Impozitul se poate plăti și cu cardul

Brașovul, centrul urban cu cel mai   
avantajos cost al vieţii din România
Brașovul este considerat

centrul urban cu cel mai
avantajos cost al vieţii din
România. 

Pentru realizarea clasa-
mentului, participanţii la un
studiu de specialitate au fost
invitaţi să evalueze oraşele şi
cartierele în care locuiesc din
punctul de vedere al costului
vieţii, pe o scară de la 1 la 5,
unde 1 reprezintă foarte rău,
iar 5, foarte bine. Costul ge-
neral al vieţii reprezintă per-
cepţia pe care o au oamenii

despre cât de scumpă este
viaţa în oraşul în care locuiesc. 

El cuprinde, de regulă, chel-
tuielile de zi cu zi, precum co-
şul de alimente, utilităţile,
plata pentru bunurile, şi ser-
viciile necesare traiului obiş-
nuit. 

Pe de altă parte, percepţia
despre costul general al vieţii
este influenţată şi de benefi-
ciile oferite de traiul într-un
anumit oraş.  Cartierele cu cel
mai avantajos cost al vietii
sunt considerate a fi Răcădău,
Avantgarden și Nova. Pe ul-

timele poziții se situează Bar-
tolomeu, Calea Bucureşti şi
Braşovul Vechi. 

Clasamentul orașelor, în
funcție de rentabilitatea vieții,
continuă astfel: Cluj-Napoca,
Oradea, Sibiu, Piteşti, Timi-
şoara, Târgu Mureş, Craiova,
Bucureşti şi Iaşi. Oraşele des-
emnate ca fiind cele mai de-
zavantajoase din punct de
vedere al costului vieţii sunt
Reşiţa, Alexandria, Vaslui, Foc-
şani, Piatra - Neamţ, Satu-Mare,
Tulcea, Călăraşi, Botoşani şi
Brăila. Răzvan IANCU

Atenție, brașoveni! Săptămânalul BrașovTV.com
se distribuie gratuit și necondiționat!

Un cititor BrașovTV.com a
reclamat la redacție, săptămâna
trecută, un incident care a avut
loc la un chioșc de ziare situat

pe strada Mihai Viteazul. „Nu
putem să intrăm în posesia
ziarului BrașovTVdecât con-
diționat de achiziționarea

unui alt cotidian care se vinde,
pentru care se plătește. Eu
sunt interesat de BrașovTV,
nu înțeleg de ce mi se impune
să cumpăr un alt ziar, pentru
a-l primi și pe cel gratuit”, a
explicat, pentru BrașovTV.com,
un bărbat de 64 de ani din
Brașov. Brașoveanul susține
însă, că incidente similare s-ar
fi petrecut și la alte chioșcuri
din Brașov. 

Atragem atenția că săp-
tămânalul BrașovTV.com se
distribuie gratuit, acțiune
care nu este, în nicio situa-
ție, condiționată de achi-
ziționarea vreunui alt pro-
dus, indiferent de natura
acestuia.

Redacția Brașov TV



GARSONIERE
⚫ Vând garsonieră confort 1, zona
Tractorul lângă Lidl, structură se-
midecomandată cu balcon, situată la
etaj intermediar, curată, cu dotările
necesare gresie, faianţă, parchet, ter-
mopan, preţ 28.000 euro uşor nego-
ciabil. Telefon: 0731.833.260
⚫ Vând garsonieră confort 1, situată
în cartierul Astra, decomandată, spa-
ţioasă, are balcon care este închis cu
geam termopan, parchet laminat, gre-
sie şi faianţă, separare de gaz şi încăl-
zire cu panouri electrice la etajul 4/4
(fără probleme la hidroizolaţie). Preţul
este 34.000 euro, uşor negociabil. Re-
laţii la telefon: 0747.771.523 

APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫  Vând apartament nou cu 2 camere
Tractorul lângă Mall Coresi în bloc
nou, finisaje de excepţie, centrală ter-
mică Imergas, suprafaţă 55 mp, situat
la etajul 1, cu terasă de 10 mp, preţ
44.000 euro. Telefon: 0747.771.523
⚫  Vând un apartament structură mare
72 mp utili, în bloc stil vilă zona Ci-
nema Patria, la mansardă, compus
din 2 camere, bucătărie, loc de luat
masa şi baie. Apartamentul necesită
renovări şi dispune de toate utlităţile
branşate şi centrală termică. Este în-
sorit are privelişte frumoasă. Apar-
tamentul dispune de cotă din părţile
de uz, inclusiv terenul de 600 mp.
Este şi acces auto. Preţul este 76.000
euro negociabil. 
Telefon: 0731.833.260

⚫  Vând în Tractorul zona de case,
un apartament nou "la cheie" de două
camere structură decomandată situat
la parter într-un imobil nou cu două
etaje. Apartamentul este cu finisaje
de foarte bună calitate. Apartamentul
dispune şi de terasă de 35 mp cu 3
ieşiri din casă, suprafaţa totală fiind
de 89 mp. În cadrul complexului exis-
tă loc de parcare, spaţiu de joacă şi
posibilitatea de a cumpăra loc de par-
care subteran. Preţul este 59.900 euro.
Relaţii la telefon: 0731.833.260

⚫ Apartament la casă zona istorică
str. Lungă apropiere de Memoran-
dului, cu 2 camere, tip studio, structură
decomandată cu o suprafaţă utilă de
35 mp. Recent renovată dispune de
centrală termică, termopane, parchet
masiv. Dispune de cotă parte din cur-
tea cu acces auto, pod care se putea
mansarda. Se vinde complet mobilat
şi utilat. Zonă excelentă pretabilă şi
ca investiţie, preţul este 48.000 euro
uşor negociabil. Tel: 0747.771.523
APARTAMENTE 3 CAMERE
⚫ Vand un apartament circular, cu 3
camere, etaj 10,zona Vlahutaapro-
piere de intersectia cu str Harmanului,
baie cu aerisire si cu cabina de dus,
debara, balcon de 7 m inchis cu ter-
mopan, centrala noua, gresie, faianta,
parchet, izolat termic. Dispune de
asemenea de boxa la subsol si loc de
parcare. Apartamentul se vinde mo-
bilat. Vederea apartamentului este pe
doua parti. Pret 63000 euro usor ne-
gociabil.Telefon 0747771523
CASE
⚫ De vânzare casă în Săcele, Baciu
zonă deosebit de pitorească şi liniştită,
compusă din 3 camere, baie, bucă-

tărie, beci, acces auto, loc de parcare

în faţa casei, front la două străzi, su-

prafaţă de teren generoasă (900 mp),
cu toate utilităţile necesare: gaz, apă,
curent, centrală termică. Suprafaţa
utilă 125 mp cu fundaţie beton şi pia-
tră iar construcţia din cărămidă. Casa
şi terenul sunt însorite toată ziua. Preţ
69.000 euro negociabil. 
Telefon: 0726.687.345
ÎNCHIRIERI APARTAMENTE
⚫ Închiriez (ofer) apartament cu 2 ca-

mere în bloc nou, tip vilă, cu curte
proprie de 100 mp, în Ghimbav la in-
trarea dinspre Braşov, confort 1, de-
comandat, complet mobilat şi utilat,

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

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

Numărul de apariţii se completează în  căsuţa
special prevăzută.

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

➭ Redacţia nu-şi asumă răspunderea 
pentru conţinutul anunţului.

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

Magazine Rapid:
▪ Str. Gării, nr. 32

intersecţia cu
Hărmanului

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

▪ Str. Gospodarilor
▪ Str. Barbu

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

Sediul BraşovTV:
▪ Bd. Mihail

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

Locaţii de preluare a taloanelor de mică publicitate

✄

BGG 
SECURITY

Relaţii la telefon: 0268.328.662

AGENŢI SECURITATE

Organizează cursuri pentru
următoarea calificare:

PERDELE • DRAPERII
ACCESORII • MERCERIE •

FIRE • ŞINE • GALERII
SERVICII COMPLETE

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

www.jeorjette.ro

www.brasovtv.com
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Săptămânal Gratuit

Brașov TV
telefon: 0368.005.829
contact@brasovtv.com

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

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

RECOMANDĂRI PENTRU  CONDUCĂTORII AUTO 
Odată cu apariţia fenomenelor

caracteristice anotimpului rece creşte
riscul de producere a accidentelor
rutiere.

Timpul nefavorabil (vântul, ploaia,
ceaţa, poleiul, etc) ne obligă la adop-
tarea conduitei preventive, la o pru-
denţă mai mare, la atenţie sporită,
având în vedere că pe suprafaţa ca-
rosabilă umedă sau acoperită cu za-
padă, gheaţă, polei, spaţiul de oprire
al autovehicolului se dublează. 

Pentru prevenirea implicării în ac-
cidente rutiere, vă recomandăm:
- înainte de a pleca la drum, infor-
maţi-vă temeinic despre condiţiile
meteo şi starea drumurilor;
- adaptaţi viteza permanent la
condiţiile de drum (carosabil
umed, acoperit cu polei, zăpadă
sau gheaţă). Acordați prioritate

pietonilor angajați în traversarea
regulamentară a străzii!!!
• evitaţi acţionarea bruscă a me-
canismelor de direcţie şi frânare,
folosiţi cu precădere frâna de mo-
tor;        
• asiguraţi-vă că instalaţiile de cli-
matizare ale autovehicolului sunt
în stare de funcţionare;
• păstraţi distanţa între autove-
hicule şi circulaţi cu viteză redusă; 
• pe porţiunile de drum acoperite
cu polei, zapadă sau gheaţă este
periculoasă virarea concomitent
cu frânarea întrucât autovehicolul
poate derapa şi se poate pierde
controlul acestuia;
• conduceţi prudent pe poduri,
sub poduri, în tunele şi pasaje ru-
tiere. Nu uitaţi de capcanele pe
care le puteţi întâlni pe aceste por-

ţiuni de drum.
• nu plecați la drum dacă autove-
hicolul nu este echipat cu anve-
lope corespunzătoare
anotimpului rece! 
• recomandăm să luați cu dvs. și
un set de lanțuri antiderapante,
săculeți cu nisip și o lopată, pentru
a nu rămâne înzăpeziți!

ASIGURAŢI-VĂ CĂ 
SUNTEŢI PREGĂTIŢI 

PENTRU A FACE FAŢĂ 
ORICĂROR CONDIŢII 
DE DRUM ŞI VREME, 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ DE
LA O ORĂ LA ALTA

ACESTEA POT
FI SCHIMBĂTOARE!



⚫ Particular execul zugră-
veli, reparații, izolație case,
parchet, faianță, gresie,

electrice și sanitare.
Telefon: 0721468578
(27.11)

⚫  La  ATELIERUL DE
REPARAŢII  reparăm TOT
ce se bagă în priză, prestăm ser-
vicii de diagnosticare şi reparaţii
ale echipamentelor de tip elec-
trocasnic (FRIGIDERE, MA-
ŞINI DE SPĂLAT, cuptoare
microunde, aspiratoare, etc.),
pentru persone fizice şi societăţi
comerciale.
Telefon: 0268.708.946, mobil:
0758.107.102.  Ne găsiţi pe
Str. Aurel Vlaicu nr. 4 (colţ
cu bd. Griviţei) în curte cu
magazinul “BAZAR”.

⚫ La Magazinul BAZAR
încă se mai primesc CA-
DOURI !! Cumperi  un pro-
dus electrocasnic MAȘINA
de spălat, COMBINĂ sau
LADĂ frigorifică RETUR
sau SECOND HAND im-
port Germania în valoare de
800 lei și primești CADOU
o CAFETIERĂ sau CANĂ
FIERBĂTOR. Ne găsiți pe
str. Aurel Vlaicu nr. 4, Brașov
(intersecția cu Griviței, lângă
Synevo) 

⚫ Vând apartament nou în bloc nou
zona Tractorul apropiere de Mall
Coresi cu 2 camere, structură deco-
mandată,toate finisajele sunt de ca-
litate, suprafaţa este 50 mp.
Apartamentul este situat la parter şi
are o curte proprie de aproximativ 40
mp, unde se poate amenaja un loc
plăcut de relaxare. Preţul este 50.000
euro. Telefon: 0731.833.260
⚫ Vând un apartament cu 2 camere
în zona Centrul Civic-Zizinului,
apropiere de strada Toamnei, situat
la parter, structură decomandată, con-
fort 1 cu bucătărie mare. Ca îmbu-
nătăţiri avem centrală termică proprie
şi geamuri termopan, gresie, faianţă
şi parchet mai vechi. Preţul este fix,
nenegociabil 46.000 euro. Telefon:
0731.833.260 
⚫ Vând apartament nou cu 3 camere
în bloc nou în Ghimbav, zonă bună
în plină dezvoltare situat la etajul 1, 

foarte spaţios în suprafaţă de 91 mp,
cu terasă având privelişte deosebită
spre munţi. Apartamentul are fini-
sajele de calitate. fiind în stadiul "la
cheie" pregătit pentru mutare ime-
diată. Preţul este 54-000 euro. Relaţii
la telefon: 0747.771.523
⚫ Schimb apartament 3 camere
Brașov, toate dotările (C.T. proprie
gresie și faianță la baie, geamurile
termopane, 2 beciuri) ET cu casă în
Hărman sau Podu Olt (alte variante)
Telefon: 0754.615.302    (5 -12.02)

⚫   Vând casă singur în curte în Bra-
şov Stupini Calea Feldioarei, cu
2 camere, baie, bucătărie, în curs de
amenajare, singur în curte, cu teren
în suprafaţă de 701 mp. Casa are 2
camere, baie, bucătărie, este din că-
rămidă, dispune de geamuri termo-
pan, gresie, faianţă, parchet, are
utilităţi gaz, apă forată din fântână, 

curent, are pod  care se poate man-
sarda şi mai necesită îmbunătăţiri şi
amenajări. Curtea are acces auto iar
terenul este în suprafaţă  de 701 mp.
Preţ 45.900 euro. 
Telefon: 0731.833.260
⚫ Vând apartament în casă săseas-
că situat în localitatea Cristian în
zona centrală. Apartamentul are
o suprafaţă utilă de 59 mp şi este
compartimentat în 2 camere, bu-
cătărie, baie şi hol şi mai dispune
de o magazie de 40 mp care se
poate amenaja ca şi spaţiu de lo-
cuit, o anexă de 7 mp şi de o gra-
dină proprie de 200 mp. Dispune
de beci mare boltit şi pod mare
ideal pentru mansardare. Încăl-
zirea se face prin convector.
Preţ 40.000 euro. 
Telefon: 0747.771.523
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Diverse

execut jaluzele exterioare din mase
plastice 50 lei/mp, jaluzele de aluminiu
60 euro/mp, plase de ţânţari, perdele
verticale, uşi pliante, lambriuri.  Telefon:
0743.161.249 sau 0744.505.149

Licarom Imobiliare caută să îşi mărească echipa de con-
sultanţi imobiliari. Într-o perioadă dinamică a pieţei im-
obiliare vrem să oferim posibilitatea unui job de vis, dacă
eşti născut pentru el. Căutăm oameni curajoşi, iubitori de
tot ce înseamnă nou în viaţa lor, oameni pregătiţi să îşi
spargă barierele şi să îşi extindă zona de confort. Dacă eşti
o persoană statică cu frica zilei de mâine, te rugăm să NU
APLICI pentru acest post. Se poate oferi salarizare, bo-
nusare, se face un plan de plată tipizat pentru fiecare în
parte. Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită un cv la adresa 
c a t a l i n . g r a m a @ i m o b i l i a r e l i c a r o m . r o
împreună cu răspunsul la întrebarea: „Care este cea mai
mare temere care o ai în viaţă?”

BRAŞOV TV angajează inter-
pret limbaj mimico - gestual.

CV-urile pot fi trimise pe
adresa de e-mail: 

officebrasovtv@gmail.com

BGG SECURITY

▸ AGENŢI DE PAZĂ 
▸ AGENŢI DE INTERVENŢIE

în condiţiile legii 333/2003
▸ ELECTRICIENI

Angajează:

Relaţii suplimentare se pot obţine la:
0268.328.662

ANGAJEAZĂ

Telefon: 0725 585 175.
Strada Avram Iancu nr 52,

Brasov

Coafeză și
manichiuristă pe zona

express, un concept
unic in Romania. 

Salariu fix + bonusuri,
program 8h/zi, mediu
plăcut, echipă tânără

Vrei să afli cât de COMPATIBIL/Ă eşti cu
persoana iubită?

Trimite SMS
la

1442
număr

valabil doar
în reţelele

Vodafone şi
Orange

ATENŢIE! Mesajul trebuie să aibă această
formă:

Costul total al unei comenzi este de 0,95 EURO
+ TVA (0,05 euro + TVA SMS trimis la 1442 şi 

0,9 euro + TVA SMS primit de la 1442)

TV COMPATIBILITATE NUME +
DATA NAŞTERII (EA) + NUME +

DATA NAŞTERII (EL)

Servicii

Brașov 
Beauty Lounge 

Diverse

Vând spațiu pre-
tabil pentru co-
merț, HORECA
sau mică produție
în zona centrală a
Brașovului, la de-
misol. Suprafața
utilă: 130 mp.
Curte - 78 mp.
Energie electrică  -

380 V. Centrală
termică proprie,
utili-tăți indivi-
duale. Grup sani-
tar, oficiu, hol si
două încăperi. În-
căperea principală
are 100 mp. 

Telefon: 
0722.55.93.65
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Are 71 de ani și de mai
bine de 30 de ani trăiește
cu frica zilei de mâine. S-a
opus sistemului, chiar în
zilele Revoluției, dar și
după. În decembrie 1989
era ofițer în Armata Româ-
nă. A refuzat să tragă în
populație în momentul iz-
bucnirii revoltei de la
Brașov, nu a ascultat ordi-
nele superiorilor, iar pen-
tru asta a plătit cu vârf și
îndesat. BrașovT.com vă
prezintă povestea locote-
nent colonelului în rezervă
Viorel-Vasile Tocan. 

În încercarea de a afla și de
ne prezenta tuturor adevărata
poveste a Revoluției din 1989,
brașoveanul de 71 de ani a
avut mult de suferit. A fost
supus unor interogatorii in-
terminabile, a fost pur și sim-
plu vânat de liderii politici de

la începutul anilor ‘90, iar de
câteva ori a fost, spune el, la
un pas de moarte. Povestea
din zilele Revoluției este cu
adevărat cutremurătoare. „34
de oameni au murit în pri-
mele trei minute după des-
chiderea focului. A fost ca un
tunet care s-a revărsat asu-
pra noastră, a celor care
eram în clădire. Vă dați sea-
ma că acei oameni au murit
nevinovați. Printre ei și nouă
militari. Ce am văzut în acele
momente nu voi uita până
mor”, și-a amintit Vasile To-
can. În Zilele Revoluției,
adevărații responsabili de
moartea românilor se ascun-
deau în spatele așa-numiților
teroriști. Imaginari sau nu,
până în prezent nu s-a dove-
dit că teroriștii au existat cu
adevărat. „În Brașov, cuvân-
tul terorist a fost inventat de
către generalul Florea. El a

ordonat celor de la stația de
amplificare a Brașovului să
cheme populația să apere
clădirea Consiliului Jude-
țean, sediul de atunci al Par-
tidului Comunist, de teroriști.
Totul în condițiile în care
aveam forțe armate suficien-
te să facem față oricăror ata-
curi”, a precizat bărbatul de
71 de ani. Vasile Tocan reme-
morează câteva episoade cu
totul speciale din zilele Re-
voluției de la Brașov. „În 21
decembrie, cu toată inter-
dicția care exista pentru ho-
teluri să nu primească străini,
22 de tineri arabi, care erau
sub comanda unui ofițer de
securitate, au fost cazați la
hotelul Postăvarul, actualul
Coroana. În noapte dintre 21
și 22 decembrie s-au făcut
nevăzuți. Au fost aduși doar
pentru a defila prin centrul
Brașovului”, susține Vasile To-

can. 
Acesta  are și o varianta de-

a dreptul incredibilă în ceea
ce privește moartea fostului
dictator Nicolae Ceaușescu.
„În urma cercetărilor pe care
le-am făcut din 1991 și până
în prezent, am ajuns la o con-
cluzie. Există suspiciunea re-
zonabilă că nu Ceaușescu a

fost împușcat la Târgoviște,
ci una dintre cele 4 sosii. Acest
secret nu va mai rămâne mult
timp ascuns”, a conchis inter-
locutorul nostru. Acum câțiva
ani, din dorința de a scoate la
iveală adevărații vinovați pen-
tru crimele de acum 28 de ani,
a fost primit în audiență chiar
de către șefa Direcției Națio-

nale Anticorupție, Laura-
Codruța Kovesi. 

Vasile Tocan s-a contrat de
multe ori cu personalități po-
litice precum Petre Roman și
Gelu-Voican Voiculescu. Tocan
spune că până când va muri,
va încerca să prezinte adevărul
despre Revoluția din 1989.

Marian STOICA

Povestea nespusă a evenimentelor din
decembrie 1989, de la Brașov

.com

D.I.I.C.O.T. Brașov, decizie finală în
dosarul „Balena Albastră”

Procurorii D.I.I.C.O.T. Bra-
șov au decis să claseze do-
sarul „Balena Albastră”.

Procurorii susțin că sinuci-
derile, care au avut loc anul
trecut în România, nu au le-

gătură cu jocul. Anchetatorii
au investigat 10 cazuri, cinci
în care copiii s-au sinucis și
alte cinci în care copiii s-au
rănit, dar au dispus clasări.
Procurorii spun că nu sunt
dovezi care să indice că si-
nuciderile au fost provocate
de cei care au legătură cu
celebrul joc „Balena Albas-
tră”.             

Amelia VULCU

Creați-vă conturi pe e-drpciv.ro, pentru
chestionare auto

Vreți să faceți chestionare
auto suplimentare? Creați-
vă cont pe e-drpciv.ro. Pe
acest site veți găsi chestio-
nare auto care cuprind în-
trebări ce sunt date și la
examenul oficial.

În plus, pe acest site vi se
pune la dispoziție un mediu
de învățare, un concept im-
plementat de echipa e-drpciv
cu scopul de a vă ajuta să
învățați mult mai ușor legis-
lația rutieră în vederea obți-
nerii permisului auto.

De îndată ce vă veți face
cont pe site, veți putea începe
pregătirea folosind instru-
mentele puse la dispoziție.
Veți beneficia de cursul de
legislație în format pdf, de co-
dul rutier simplificat, de fișierul
cu semnificația indicatoarelor
și marcajelor, dar și de regu-
lamentul simplificat. Pentru a
vă ajuta în procesul de învă-
țare, administratorii site-ului
au simplicat învățarea, elimi-
nând din codul rutier și din
regulament, paragrafele care
nu sunt importante pentru
obținerea permisului catego-
ria B. Astfel, dacă respectați
indicațiile de pe site, în 2-3
săptămâni ar  trebui  să
încheiați procesul de învățat. 

Amelia VULCU

Autobuzele electrice, obligatorii prin lege
Autoritățile locale sunt

obligate prin lege să cum-
pere  autobuze electrice.
30% din achizițiile viitoare
de mijloace de transport în
comun trebuie să fie mult
mai prietenoase cu mediul.
Actul normativ a fost pro-
mulgat de președintele țării,
iar autorităţile publice loca-
le, regiile autonome şi so-
cietăţile aflate în subordinea
unităţilor administrativ-te-
ritoriale vor fi nevoite să
achiziționeze mijloace de
transport de călători acţio-
nate de motoare cu propul-

sie electrică sau tehnologii
verzi. Brașovenii consideră
că acesta este viitorul, iar
astfel de mijloace de trans-
port în comun reprezintă
soluția ideală pentru prote-
jarea mediului înconjurător.
De-a lungul timpului, la
Brașov au fost testate mai
multe mijloace de transport
în comun care sunt dotate
c u  m o t o a r e  e l e c t r i c e .
„R.A.T.BV. este unul dintre
operatorii de profil din țară
care a testat mai multe mo-
dele de autobuze electrice,
noi căpătând deja o oare-

care experiență în exploa-
tarea unor asemenea au-
tovehicule ”, a declarat
Silviu Ștefan, purtător de
cuvânt al R.A.T.BV. S.A. 

Totuși, R.A.T.BV. S.A. are
în plan înnoirea parcului
auto, dar nu cu autobuze
electrice. 

Se dorește achiziționarea
de autobuze dotate cu mo-
toare Diesel EURO-6. În
acest sens, a fost contractat
un credit de la B.E.R.D. în
valoare de 114 milioane de
lei, fără TVA.

Răzvan IANCU

Ce vor locuitorii din cartierul Tractorul,
speriați de accidente?

Mai multe asociații de pro-
prietari din cartierul Trac-
torul cer resistematizarea
traficului pe strada 1 De-
cembrie 1918. Numărul
mare de accidente care au
avut loc în zonă i-a deter-
minat pe brașoveni să ceară
autorităților să vină cu
schimbări. 

Zona vizată este intersecţia
dintre străzile 1 Decembrie
1918 şi Bronzului. Locuitorii
din zonă propun resistemati-

zarea, pentru evitarea produ-
cerii unor evenimentelor ru-
tiere. Propunerea  brașovenilor
a ajuns deja pe masa auto-
rităților locale. „Propunerea

va intra în comisia de circu-
lație, va fi analizată de către
specialiștii de la Poliția Rutieră
și Poliția Locală, dar și de re-
prezentanții municipalității,
pentru a găsi soluția optimă,
astfel încât să nu mai avem
probleme în zona respectivă”,
a declarat Sorin Toarcea, pur-
tătorul de cuvânt al Primăriei
Brașov. 

Ședința Comisiei de Cir-
culație va avea loc în această
săptămână.   

Răzvan IANCU
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Berbec (21.03 - 19.04)
Iubire - să nu cumva să vă acuzați
partenerul, ci încercați să vă puneți
în poziția sa. Doar așa veți realiza
că e valabil punctul lui de vedere.
Sănătate - conflictul deschis cu o
rudă sau cineva din imediata apro-
piere vă provoacă o stare de rău.
Evitați-o!
Bani - nu e momentul să schimbați
sursa de venit la propunerile alto-
ra.
Taur (20.04 - 20.05)
Iubire - detaliile descoperite la per-
soana dragă vor consolida senti-
mentele pe care i le purtați.
Sănătate - orice veste frumoasă
venită din zona carierei vă modifică
radical starea de spirit.
Bani - poate crește contul din bancă
dacă vă găsiți un asociat de încre-
dere.
Gemeni (21.05 - 21.06)
Iubire - cu experiențele neplăcute
din trecut, continuați să fiți rigizi și
inflexibili în părerile despre roman-
tism.
Sănătate - în principiu nu aveți mari
probleme de sănătate, dar temerile
că ați putea deveni bolnavi nu vă
dau pace.
Bani - sunteți preocupați de che-
stiuni financiare legate de schimburi
imobiliare sau o eventuală mutare
cu chirie.
Rac (22.06- 22.07)
Iubire - planificați împreună cu par-
tenerul de cuplu o ieșire cu prietenii
sau o vizită la o rudă.
Sănătate - dacă sunteți susceptibili
de o infecție sau o viroză, nu ezitați
să luați măsuri.
Bani - căutați noi metode pentru
a câștiga bani mai mulți, dar nu
abordați scheme complexe.
Leu (23.07- 22.08)
Iubire - încercați să dedicați mai
mult timp persoanei iubite și să vă
aplecați asupra nevoilor sale.
Sănătate - ușor cam pesimiști, nu
vă recomand să accentuați această
stare vizionând filme cu finaluri tri-
ste.
Bani - superficialitatea cu care priviți
azi partea financiară a lucrurilor vă
poate aduce vânt în buzunare zilele
următoare.
Fecioară (23.08 -22.09)
Iubire - vă piere entuziasmul când
vi se  șoptește la urechi că partenerul
v-a ascuns ceva. Verificați
informația!
Sănătate - vi se face rău numai la
ideea că obligat-forțat trebuie să
plecați la drum.

Bani – muncă, muncă dar
remunerație inferioară
așteptărilor voastre.
Balanţă (23.09 - 23.10)
Iubire - energia cu care abordați

subiecte în dialogul cu partenerul
poate fi benefică pentru că
însuflețește relația, dar poate fi și
start la contradicții.
Sănătate - unei femei din familie
i se înrăutățește starea de sănătate
și vă sfătuiesc să îi acordați tot su-
portul vostru.
Bani - dacă unica voastră speranță
de a obține bani este câștigul la
loto, ghinion, luați-vă gândul! 
Scorpion (24.10 - 22.11)
Iubire - nu mai sunteți mulțumiți
de parteneriatul în care vă aflați și
vă trece prin minte să vă eliberați.
Sănătate -  reușiți să eliminați din
calea voastră orice vă face rău sau
pe oricine vă indispune.
Bani - inițiativele voastre în dome-
niul financiar vă fac un redutabil
adversar, luând astfel fața altora.
Săgetător (23.11 - 21.12)
Iubire -  acela care s-a sacrificat
pentru celălalt merită tot ce e bun.
Sănătate - deși sunteți nemulțumiți
de starea voastră, nu aveți motive
reale să vă credeți grav bolnavi.
Bani - nu veți ezita să cheltuiți o
sumă pentru a face un cadou cuiva
din familie. Dar înainte de a
achiziționa ceva foarte scump de
la un magazin de firmă, ați putea
căuta și alternativele.
Capricorn (22.12 - 20.01)
Iubirea - situațiile pe care le
traversați vă pot obliga să luați mă-
suri de a schimba ceva în relațiile
voastre.
Sănătate - aceia clinic sănătoși până
acum nu riscă probleme nici în pre-
zent. Însă persoanele cu boli cronice
pot avea crize.
Bani - dacă se ivește un chilipir la
care râvniți, nu vă mai tot socotiți
banii, ci cumpărați-l pentru că
investiția rentează. Întotdeauna
hainele de vară sunt la reducere
iarna și invers.
Vărsător (21.01 -19.02)
Iubire - aventuroși și suflete iubi-
toare, puteți fi pericol pentru par-
tenerii voștri actuali. Culmea e că
cei singuri își doresc să rămână așa!
Sănătate - vă recomand să urmați
diete sănătoase și echilibrate, care
să vă aducă aportul zilnic necesar
de vitamine.
Bani - viața materială este susținută
astral și vi se ivesc oportunități pen-
tru a o stabiliza.
Peşti (20.02 - 20.03)
Iubire - orice se va petrece în relația
voastră, eu vă sugerez să ascultați
intuiția și flerul!
Sănătate - nu tratați cu superficia-
litate semnalele corpului fizic, mai
ales dacă ele se aseamănă cu ceva
care altădată v-a produs proble-
me!
Bani - finalizând un proiect la care
ați lucrat din greu, vin și
recunoașterile.

ZODIAC

Sudoku
5.02 - 11.02 

Evenimente în Brașov
TEATRUL „SICĂ ALEXAN-

DRESCU”
8 FEBRUARIE 2018
ora 19.00 – FLUTURII SUNT

LIBERI – de Leonard Gershe
regia: Ion Mircioagă, sceno-

grafia: Oana Grigore
Teatrul „Sică Alexandrescu”

Braşov - Sala Studio Stela Po-
pescu 

8 FEBRUARIE 2018
ora 19.00 – FLUTURII SUNT

LIBERI – de Leonard Gershe
regia: Ion Mircioagă, sceno-
grafia: Oana Grigore

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

9 FEBRUARIE 2018
ora 19.00 - 20 de minute cu

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

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

10 FEBRUARIE 2018
ora 19.00 - SECTORUL S - de

Emanuel Pârvu regia: Emanu-
el Pârvu, scenografia: Bogdan
Spătaru

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

11 FEBRUARIE 2018
ora 19.00 - UN CUPLU CIU-

DAT- de Neil Simon regia:
Adrian Iclenzan, decorul: Mi-
hai Mădescu costumele: Lua-
na Drăgoescu

FILARMONICA
6 FEBRUARIE 2018
ora18.30 - RECITAL CAME-

RAL GAUDEAMUS QUARTET
Sala „Patria”- Sala Muzicii

de Cameră
9 FEBRUARIE 2018
ora 19.00 - CONCERT SIM-

FONIC
dirijor: Cristian Oroșanu
solistă: Ioana Cristina Goi-

cea - vioară
Sala „Patria”
TEATRUL ARLECHINO

10 FEBRUARIE 2018
orele 10.30 şi 12.00 – MICA

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

11 FEBRUARIE 2018
orele 10.30 și 12.00 - FLU-

IERUL FERMECAT - de Adrian
Găzdaru regia: Adrian Găzda-
ru, scenografia: Gelu Rîşcă,
muzica: Cătălin Creţu Teatrul
Arlechino

CONCERTE SIMFONICE ŞI
RECITALURI CAMERALE

7 FEBRUARIE 2018
ora 17.00 - Recitalul de la

ora 5 susţinut de artişti ai Ope-
rei Braşov

Muzeul „Casa Mureşenilor”
Braşov 

FESTIVALURI
8 FEBRUARIE 2018
ora 19.00 - CONCERT KA-

MERATA KRONSTADT
dirijor: Cristian Oroșanu, in-

vitat: Horia Mihail - pian
Sala „Patria”
10 FEBRUARIE 2018
ora 18.30 - DON GIOVANNI

- de W.A. Mozart dirijor: Dai-
suke Soga (Japonia)

regia: Cristian Mihăilescu
Opera Braşov
PROIECŢIE FILM
5 FEBRUARIE 2018
ora 19.00 - Seara Filmului

European Gloria / Slava (Bul-
garia, 2016)

regia: Kristina Grozeva, Pe-
tar Valchanov

cu: Stefan Denolyubov,
Margita Gosheva, Ana Bratoe-
va Dramă, Premiul special al
juriului TIFF 2017

Sala „Patria” – Cinemateca
6 FEBRUARIE 2018
ora 20.00 - Film cult / Spe-

cial Oscar  Spartacus (SUA,
1960), regia: Stanley Kubrick

cu: Kirk Douglas, Laurence
Olivier, Jean Simmons Epic,
istoric, Patru premii Oscar

Sala „Patria” – Cinemateca

7 FEBRUARIE 2018
ora 19.00 - Special Oscar
12 ani de copilărie / Boy-

hood (SUA, 2014) regia: Ri-
chard Linklater

cu: Ellar Coltrane, Patricia
Arquette, Ethan Hawke Dra-
mă, 6 nominalizări și un pre-
miu Oscar

Sala „Patria” – Cinemateca
9 FEBRUARIE 2018
ora 20.00 - Cinemateca Li-

bris
Rulează filmul “Moscova nu

crede în lacrimi”, 1980, regia:
Vladimir Menshov distribuție:
Vera Alentova, Aleksey Bata-
lov, Irina Muravyova

prezintă: Horia Nilescu, Di-
rector Multimedia Libris
Brașov

Librăria Șt.O.Iosif
10 FEBRUARIE 2018
ora 11.00 – Matineu copii
Vaiana , regia: Ron Cle-

ments, John Musker Anima-
ţie, dublat în limba română

Sala „Patria” – Cinemateca
11 FEBRUARIE 2018
ora 11.00 – Matineu copii
Cei 6 super eroi, regia: Don

Hall, Chris Williams Animaţie,
dublat în limba română

Sala „Patria” – Cinemateca
MUZEE
1-18 FEBRUARIE 2018
orele 9.00 - 17.00 - Marţi -

Duminică
Expoziţia de fotografie: Wil-

ly Römer: Viaţa de zi cu zi în
Berlin. Fotografii 1919 – 1933

Vernisajul: 24 noiembrie

2017, ora 14
În calitate de cronicar, Rö-

mer a înregistrat aceste im-
presii pentru posteritate,astfel
încât să ne putem face astăzi
o imagine mai fidelă despre
perioada interbelica, despre
cât de multe lucruri se petre-
ceau

în stradă. El a documentat
multe meşteşuguri, fiind con-
ştient că acestea sunt desti-
nate dispariţiei.

organizatori: Centrul Cul-
tural German cu expoziţia In-
stitutului Gothe

în cooperare cu Kunstbi-
bliothek der Staatlicheen Mu-
seen zu Berlin şi cu bpk -
Bildagentur Kunst, Kultur und
Geschichte.

Muzeul de Artă Braşov
1 - 28 FEBRUARIE 2018
orele 9.00 - 17.00 - Luni –

Duminică
Expoziţii permanente: „An-

ton Pann”, „Diaconul Coresi”,
„Cartea şi Cărturarii braşo-

veni”, „Cartea, factor de uni-
tate Naţională”, „Ex-libris”,
„Junii braşoveni”, „Tudor Cior-
tea” Muzeul Prima Şcoală Ro-
mânească

1 - 28 FEBRUARIE 2018
orele 9.00 - 17.00 - Marţi -

Vineri
orele 10.00 -17.00 - Luni şi

Sâmbătă
Expoziţia permanentă: „Is-

toria Familiei Mureşenilor”
Muzeul „Casa Mureşenilor”

Braşov 
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Județul Brașov va fi re-
prezentat la Târgul de Tu-
rism de la București. Ediția
de primăvară va avea loc în
perioada 22-25 februarie,
la Romexpo.

Pentru organizarea și pre-
gătirea standului de promo-
vare, Consiliul Județean a
alocat peste 60.000 de lei.
Costurile vor include taxele
de participare și de închiriere
a spațiului expozițional, trans-
portul și cazarea celor trei per-
soane care vor fi prezente în
Capitală. Standul Brașovului
va avea informații și prezen-

tări atractive prin care turiștii
să fie convinși să aleagă
județul nostru ca destinație
de vacanță pe tot parcursul
anului. Consiliul Județean

Brașov a avut, în premieră, un
stand la cel mai important
târg de turism din România,
în toamna anului trecut. 

Marian STOICA

Brașovul, promovat la cel mai important târg de 
turism din România

Germania: Vânzările de bere au
ajuns la cel mai redus nivel din 1990

Berarii germani au vân-
dut mai puţină bere în
2017, comparativ cu 2016,
din cauza declinului expor-
turilor, arată datele publi-
cate de Oficiul Federal de
Statistică (Destatis), trans-
mit DPA, Bloomberg şi Xin-
hua.

În 2017, vânzările de bere
au scăzut cu 2,5%, la 93,5 mi-
lioane de hectolitri, cel mai
redus nivel de la reunificarea
Germaniei, în 1990. Cel mai
semnificativ declin al expor-
turilor, de 4,1%, s-a înregistrat
pentru ţările din afara UE.

Totuşi, nemţii încă preferă
brandurile autohtone de
bere, berarii germani acope-

rind 82% din necesarul de
bere al ţării. 

Pentru acest an, berarii
germani îşi pun speranţele
în Campionatul Mondial de
Fotbal, care va fi găzduit de
Rusia, pentru creşterea vân-
zărilor. De asemenea, mizea-

ză pe creşterea popularităţii
beriI fără alcool.

Germania este al patrulea
producător mondial de bere,
după China, SUA şi Brazilia.
Vânzările de bere în Germa-
nia sunt în scădere de mai
mulţi ani, însă, în trecut, ex-
porturile au reuşit să com-
penseze o parte din scăderea
vânzărilor pe piaţa internă. 

În 2017, berea de tip 'pils',
cu gust intens de hamei, a
rămas cel mai popular tip
de bere în Germania, repre-
zentând 50% din vânzări,
cu mult în faţa berilor din
grâu, care au ocupat 7% din
piaţă.                                         A.C.

News Feed-ul ar putea dispărea de pe Facebook

Facebook ar putea renun-
ţa la cea mai populară func-
ţie a reţelei de socializare,
News Feed (fluxul persona-
lizat de ştiri).

Într-un discurs referitor la
veniturile companiei din ulti-
mul trimestru fiscal, CEO-ul
Facebook, Mark Zuckerberg,
a vorbit despre evoluţia celei
mai populare reţele sociale
din lume. „Anticipăm că Sto-
ries va depăşi numărul de
postări al News Feed-ului,
care va deveni, astfel, cel
mai răspândit mijloc prin

care oamenii partajează
conţinutul”, a declarat Zuc-
kerberg. Utilizatorii au inte-
racţionat cu Facebook în
ultimii zece ani prin interme-
diul navigării în News Feed
- colecţia de fotografii, co-
mentarii şi linkuri pe care o
văd atunci când se loghează
în contul personal. Oamenii
s-au familiarizat cu News
Feed, funcţia fiind „la fel de
familiară ca tastatura unui
smartphone”. Deși Face-
book a încercat să modifice
algoritmii care decid ce apa-
re prima oară în feed, struc-

tura reţelei a rămas aproape
neschimbată. 

La rândul său, Stories este
un format mai nou de parta-
jare a clipurilor video şi foto-
grafiilor şi permite utilizatorilor
să realizeze adevărate „mon-
taje”ale conţinutului lor. Fap-
tul că Stories a fost dezvoltată
iniţial de Snapchat nu i-a de-
ranjat pe cei de la Facebook,
care au copiat funcţiile şi le-
au încorporat în produsele
sale. 

Potrivit lui Zuckerberg,
WhatsApp şi Instagram sunt
acum principalele două apli-
caţii pentru partajarea prin
Stories, la nivel global.

Pe de altă parte, dacă Zuc-
kerberg vede în Stories un
înlocuitor al News Feed-ului,
ne putem gândi cum va ară-
ta pe viitor Facebook aşa
cum îl ştim şi cât de stabilă
va fi afacerea cu reclame a
companiei americane. 

Andrei CONSTANTIN


