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Săcele, investiții majore în 2018
Vești bune pentru toți
săcelenii! În actualul buget al municipiului este
prevăzută pentru investiții o sumă de două ori
mai mare decât anul trecut. Mai exact, este vorba despre 24.000.000 de
lei pentru investiții în lucrări de apă și canalizare,
asfaltări, iluminat public,
noi investiții în spital, policlinică și locuri de parcare, și nu numai.
În domeniul sănătății,
spitalizarea continuă reprezintă o prioritate importantă pentru edilul
municipiului,VirgilPopa.
Nu va fi neglijat însă,
niciunul dintre celelalte

capitole importante din
viața orașului. În ceea ce
privește partea economică, edilul din Săcele se
declară mulțumit: „Începe să duduie partea economicălaSăcele!”,afirmă
Virgil Popa.
Nici relaxarea nu este
lăsată deoparte, la Săcele. Proiecte importante
atâtpentrulocuitoriimunicipiului, cât și pentru
turiști figurează pe agenda anului 2018. Edilul și
echipa sa doresc nici mai
mult nici mai puțin decât
realizarea unui „safari
montan”.
continuare în pag.3

Simona Halep devine din nou
numărul 1 mondial, din 26 februarie
Simona Halep ajunge din nou
pe primul loc în clasamentul
WTA, pe 26 februarie. Jucătoarea
română de tenis urcă în fruntea
ierarhiei mondiale după eliminarea Carolinei Wozniacki în semifinalele turneului de la Doha,
în meciul cu Petra Kvitova. Caroline Wozniacki a fost eliminată
de Petra Kvitova cu scor 3-6, 76 (3), 7-5, în semifinalele turneului
de la Doha. După Doha, Wozniacki rămâne pe primul loc, cu
8010 puncte, la o distanță de
doar 45 de puncte de Simona

Halep, care are 7965 puncte. Daneza Wozniacki va pierde 305
puncte săptămâna viitoare, deci
Simona Halep va urca din nou
pe primul loc în ierarhia mondială, după turneul de la Dubai,
care se desfășoară în perioada

19 - 24 februarie. Nici Wozniacki,
nici Halep, nu vor juca la Dubai,
dar Simona nu are de apărat niciun punct la acest turneu.
Pe 26 februarie, Simona Halep
va urca oficial pe primul loc.
B.T.
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2 FOCUS
Târgul de nunți a ajuns și la
Brașov
Cel mai mare târg de nunți
organizat vreodată la Brașov
și-a deschis porțile la finele săptămânii trecute. Zeci de expozanți au venit pregătiți cu
cele mai bune oferte în materie. Cei care au cumpărat produse și servicii în timpul
evenimentului, au beneficiat
de reduceri substanțiale. De la
o ediție la alta, evenimentul

este tot mai căutat atât de
brașoveni, cât și de reprezentanții firmelor care se ocupă
de organizarea nunților. Evenimentul a reușit, anul acesta,
să strângă peste 70 de expozanți, cu o gamă largă de produse și servicii destinate
nunților. Târgul a fost găzduit
de Brașov Business Park.
A.V.

Românii au preţuri mai
mici la alimente decât parizienii şi americanii, însă nu îşi
pot cumpăra la fel de multe
alimente dintr-un salariu mediu. „Românul consumă pe
alimente undeva la jumătate din salariul mediu, pe
când francezul doar 15-20%
din salariul său”, spune
Toma Dinu, decanul Facultăţii
de management agricol din
cadrul USAMVB.

Bucureştenii pot cumpăra
pâine, lapte şi unt la preţuri
mai mici decât în Paris sau
SUA, însă dacă ne raportăm
la salariul mediu net din fiecare loc analizat, cifrele arată
că bucureştenii, dintr-un salariu mediu net de peste
3.000 lei, îşi permit mult mai
puţine alimente de bază decât parizienii sau americanii
din salariile lor.
B.T.

Programul „Prima Casă”
începe în această lună. Declarația îi aparține directorului general al Fondului
Naţional de Garantare a
Creditelor pentru IMM-uri,
Alexandru Petrescu.

rea fortei de muncă. Șomajul
a scăzut în general datorită
dezvoltării economice puternice. Această creștere a fost
deosebit de mare în România
(5,2%) și în Cipru (3,4%), arartă
raportul dat publicității. B.T.

Premierul Viorica Dăncilă a
declarat, joi, că au fost identificate mai multe soluţii pentru
formularul 600, menţionând
că în viitor vor fi un singur formular şi o singură plată, în semestrul al doilea a anului,
„bazată efectiv pe cifre reale". „În momentul în care am
fost învestită, deja era o dis-
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şi condiţii oarecum similare,
înseamnă că efectiv programul şi-a atins scopul şi urmează încă existenţa lui
câţiva ani pentru a fi sigur că
există o sustenabilitate a

acestei dinamici, dar evident
că nu pot spune că această
strategie la un moment dat
un guvern nu o poate schimba”, a precizat Alexandru Petrescu.
Amelia VULCU
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cuţie în spaţiul public legată
de formularul 600, au fost
multe nemulţumiri legate de
acest formular şi am promis
atunci că pentru mine formularul 600 reprezintă o problemă. Căutăm soluţie pentru
formularul 600, până pe 25
martie, când va fi prima plată,
vom găsi această soluţie”, a

spus ea. În context, aceasta a
discutat cu Ministerul Finanţelor, fiind identificate, astfel, mai
multe soluţii. Aşadar, potrivit
ei, în viitor va fi un singur formular şi o singură plată, care
să se facă în al doilea semestru
al anului, astfel încât veniturile
să fie deja pe primul trimestru.
„Deci să nu se mai facă o

plată estimativă, ci o plată
reală, bazată efectiv pe cifre
reale. Încă mai discutăm despre acest formular, dar vom
veni cu o soluţie care să se plieze pe realitate şi care să nu
mai creeze indignare în spaţiul
public", a afirmat Dăncilă, citată
de Agerpres.
Amelia VULCU
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băncilor să le încurajeze să
crediteze. Astăzi, 2018, există
o activitatea efervescentă de
creditare, există pachete de
creditare în afara programului „Prima Casă” cu termeni

Viorica Dăncilă, despre formularul 600: „Un singur formular şi o singură plată”

Gradul de ocupare a forței de muncă
Gradul de ocupare a fortei
de muncă în UE a continuat
să creasca „mai puternic decat
era de așteptat" în trimestrul
al treilea al anului 2017, potrivit
unui raport anual al Comisiei
Europene cu privire la ocupa-

Cu ce noutate vine anul acesta
Programul „Prima Casă”?

O noutate este că, beneficiarii vor putea urmări pe siteul instituţiei care este stadiul
de analiză a dosarelor. Alexandru Petrescu a precizat că
în 2018 s-au alocat două miliarde de lei fond de garantare
pentru acest program, mai
puţin decât în anii trecuţi. „La
momentul la care programul
a fost lansat în 2009 exista
un blocaj din perspectiva creditării bancare pentru achiziţii imobiliare şi programul
chiar a venit în întâmpinarea

Românii dau pe mâncare jumătate
din salariu, francezii doar 15%
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Săcele, investiții majore în 2018

continuare din pag. 1
În actualul buget al municipiului Săcele, 24.000.000 de
lei este suma alocată în 2018
pentru investiții. „Este un buget sănătos, și mă refer aici,
în primul rând, la partea de
investiții. În comparație cu
2017, am alocat o sumă dublă la acest capitol”, a precizat primarul municipiului Săcele, Virgil Popa. Investițiile se
vor axa pe lucrări de apă și canalizare, în special în cartierele
Baciu și Turcheș, lucrări pentru
alimentarea cu energie electrică în cartierele noi, în special

în cartierul Toamnei, lucrări
pentru iluminatul stradal, domeniu în care se vor finaliza
toate proiectele deja începute.
Practic, se vor finaliza lucrările
de înlocuire a sistemelor vechi
de iluminat cu unele noi, cu
eficiență mărită, în întreg municipiul. Sănătatea, poate cel
mai important capitol pentru
orice edil responsabil, ocupă
o poziție prioritară pe lista
investițiilor și la Săcele. În ceea
ce privește spitalul din Săcele,
care permite, în prezent, doar
spitalizare de zi, investițiile în
2018 se vor face astfel încât,

în cel mai scurt timp posibil,
să existe toate condițiile pentru spitalizare continuă. „În
luna aprilie vreau, pentru spitalizare continuă, să intrăm
în contractare cu Casa
Județeană a Asigurărilor de
Sănătate. Este o etapă în
plus, foarte importantă, în
ceea ce privește funcționarea
spitalului din Săcele”, a explicat primarul Virgil Popa. Un
alt segment important pe care
edilul din Săcele îl are în vedere pentru 2018 îl reprezintă
investițiile pentru drumuri. Se
vor asfalta foarte multe străzi,
printre care se numără și cele
din cartierul de case construite
prin A.N.L. la Bunloc, dar, printre altele, și arterele Lungă,
Tărlungului, Nicolae Pană și
Livezii. Și posesorii de autoturisme din Săcele au motiv de
bucurie. Autoritățile locale vor
investi în 2018 sume importante și pentru realizarea de
noi locuri de parcare. În ansamblu, spune primarul Virgil
Popa, ritmul investițiilor la Săcele va fi unul alert în următorii
7-8 ani, pentru ca municipiul

A început Postul Paștelui
Anul acesta, Postul Sfintelor Paști a început pe 19
februarie, iar Paștele va fi
sărbătorit în 8 aprilie, potrivit calendarului ortodox.
În această perioadă nu se
fac nunți.
Postul Paștelui are loc în-

aintea Învierii Mântuitorului
nostru Iisus Hristos și este cel
mai lung și mai aspru dintre
toate cele patru posturi importante. Oamenii mai numesc acest post și Postul
Mare. Postul Mare durează
patruzeci de zile, la care se
adaugă săptămâna Patimilor.

Motivul principal al postirii
în Postul Paștelui era pregătirea catehumenilor care urmau să fie botezați de Paști
și să între în biserică. Totuși,
Postul Paștelui este o perioadă de pregătire spirituală
pentru toți creștinii ce sărbătorească Învierea Domnului

să se alinieze standardelor.
• Buget, la Săcele, redus
cu 9 milioane de lei
În ceea ce privește sumele
transferate de la bugetul central către bugetele locale, și
orașul Săcele, ca și Brașovul,
are de suferit în 2018. „Au fost
discuții în ultimele luni în legătură cu banii care vor fi
transferați de la centru către
bugetele locale. Și la Săcele
avem o sumă lipsă față de
anul trecut. Este vorba despre 9.000.000 de lei”, a precizat primarul municipiului Săcele, Virgil Popa. Edilul speră
ca la rectificarea bugetară programată în luna iulie, pentru
Săcele să fie alocați bani astfel
încât bugetul să fie reîntregit.
• „Începe să duduie partea
economică la Săcele!”
Problema locurilor de muncă îi preocupă pe toți edilii din
România. Și pentru primarul
municipiului Săcele, Virgil
Popa, realizarea de noi locuri
de muncă reprezintă o prioritate. Edilul se declară optimist în ceea ce privește acest
subiect. „Rata șomajului este
destul de scăzută, se situează
undeva în jurul cifrei de 5%,
cu excepția cartierului Gârcini, unde nu există, deocamdată, o situație foarte, foarte
clară, fiind un cartier mai special. Antreprenorii din Săcele
însă, caută forță de muncă
atât calificată, cât și necalificată. Tinerii, afirm cu tărie,
au soluții să se angajeze la
Săcele!”,a precizat Virgil Popa.
Potrivit acestuia, noul parc industrial „Electroprecizia”, unde
au venit deja 3 firme, dintre
care două din Germania, iar
una s-a relocat din Brașov în
Săcele, reprezintă o bună
oportunitate pentru săceleni.
„Începe să duduie, cum spun

eu, partea economică la Săcele! Asta pentru că o parte
importantă din venituri vine
de la agenții economici și trebuie să avem grijă de ei!”, a
precizat Virgil Popa. În acest
context, edilul a precizat că
numărul asistaților social a scăzut. Dacă în urmă cu doi ani
erau aproape 1000 de dosare,
cu 5000 de asistați social, în
prezent mai sunt doar 200 de
dosare și aproximativ 1700 de
asistați social. „I-am pus la
muncă pentru acel ajutor social, iar unii dintre ei s-au dus
și s-au angajat la firme. Orice
ban care vine de la bugetul
local trebuie muncit!”, a subliniat Virgil Popa.
În perioada imediat următoare, autoritățile din Săcele
își vor concentra atenția și în
ceea ce privește turismul. Este
vorba despre noi investiții la
„Canionul 7 scări”, despre

modernizări la tiroliană, a cărei lungime se va dubla, dar
și despre amenajări importante în zona cascadei Tamina, proiect aflat în faza de finalizare.
Autoritățile săcelene au în
vedere însă, și proiecte interesante în ceea ce privește
drumurile forestiere. Sunt, în
total, 164 de kilometri de drumuri forestiere și se urmărește, practic, potrivit primarului Virgil Popa, realizarea
unui „safari montan”.
Conducerea Primăriei Săcele are, așadar, în plan, pentru următorul deceniu, proiecte de interes major pentru
cea de-a doua Unitate Administrativ-Teritorială ca suprafață din țară, proiecte care vor
fi puse în practică în primul
rând în interesul săcelenilor.
BrașovTV.com

• Postul Sfintelor Paști ( 19 februaZile de post și posturi – Calenrie – 07 aprilie )
dar Ortodox 2018
• Miercurile și vinerile de peste an,
în afară de cele cu dezlegare
• Tăierea Capului Sfântului Ioan
Botezătorul ( 29 august )
• Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie)
nostru Iisus Hristos.
În Postul Mare creștinii trebuie să dea dovadă de o grijă
spirituală sporită, prin renunțarea la alimentele de proveniența animalice. Mai mult,
aceștia trebuie să se înalțe
sufletește prin rugăciune alături de fapte bune.
Așa cum bine se știe, postul reprezintă reținerea totală
de la anumite alimente și
băuturi în scop religios și moral. Mai mult, creștinii trebuie

• Postul Sfinților Apostoli Petru și
Pavel ( 04 iunie – 28 iunie )
• Postul Adormirii Maicii Domnului
(1 august – 14 august )
• Postul Nașterii Domnului ( 14 noiembrie – 24 decembrie )

să se rețină de la anumite
gânduri necurate, pofte, patimi și fapte rele. Acest lucru
înseamnă că postul trupesc
trebuie însoțit de postul sufletesc.
Calcularea datei la care
creștinii sărbătoresc Paștele
ține de două fenomene naturale, unul cu dată fixă –
echinocțiul de primăvară, iar
altul cu data schimbătoare –
luna plină. Această din urmă
face că data Paștelui să varie-

ze în fiecare an.
În plus, utilizarea a două
calendare diferite explică decalajul acestei sărbători la catolici și ortodocși. Biserică Catolică se raportează la
echinocțiul de primăvară
după calendarul gregorian, în
timp ce Biserică Ortodoxă calculează același eveniment astronomic după calendarul iulian, pe stil vechi.
B.T.
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Din dragoste pentru ochii brașovenilor:

10 motive pentru care am pus bazele
Best Optic

Bodi GYORGY
Suntem de părere că
vederea ne influențează
în cea mai mare parte
viața. De aceea, încă din
2008 Best Optic a devenit
un standard de referință
în optometrie prin oferirea soluțiilor personalizate pacienților noștri.
Lumea trece printr-un proces rapid de schimbare, iar
cerințele vizuale ale ochilor
se modifică în mod continuu.
În centrele noastre, tratăm
cu seriozitate deosebită
toate detaliile ce țin de
ochii, ochelarii și de vederea
ta, așadar, soluțile oferite
de noi sunt raportate la nevoile vizuale ale purtătorului
modern. Suntem conștienți
de faptul că atunci când ne
calci pragul te aștepți ca noi

să îți oferim cea mai bună
vedere.
Și pentru că grija față de
vederea celor mai mici dintre
noi este importantă pentru
noi, ne-am dedicat moderării progresului miopiei.
Pe lângă lentile de contact
multifocale care se poartă în
timpul zilei, există o metodă
foarte eficientă pentru corectarea miopiei, și anume
lentilele de contact de noapte, adaptate printr-un procedeu numit ortokeratologie.
Iar toate acestea se pot
face doar prin faptul că
optometriștii noștri un înțeles că rolul cel mai important al unui consult, este
acela de a îți fi oferite servicii
de îngrijire primară a ochilor, cu adresabilitate la sănătatea oculară dar și la
funcționarea corectă a vederii. Aceasta include efectuarea de teste, evaluări și
diagnosticare, având ca scop
oferirea de soluții potrivite
vederii și nu numai.
Așadar, investim în educația noastră, pentru a îți
oferi cea mai bună îngrijire,și
deoarecenici un caz nu este
asemănător cu celălalt, este

Best Optic BLUE Centrul Civic

nevoie de documentare, de
studiul particularităților fiecărei probleme în parte, întocmai pentru a oferi
pacienților cea mai bună
soluție.
Apeciemtehnologiași
inovația atât în ceea ce
privește aparatura utilizată
în timpul consultațiilor, dar
și în cazul lentilelor pentru
ochelari, lentile care promit
pacienților o vedere precisă,
de înaltă claritate îmbunătățind în mod semnificativ
abilitatea de a vedea perfect,
oferind o claritate excelelentă în condiții variabile de iluminare și de asemenea un
contrast îmbunătățit.
Și, dacă ochelarii sunt greoi
și nu îți mai sunt pe plac, îți
vom recomanda cu drag
lentile de contact, indiferent de vârstă. Pentru cei
care își doresc să se bucure
de libertate de mişcare, cu
un stil de viaţă dinamic, lentilele de contact sunt o bună
alegere, cu condiția de a fi
corect adaptate.
În plus, personalul nostru
te va primi mereu cu zâmbetul pe buze, ghidândute în toți pașii spre o

Best Optic RED Vlahuţă

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

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

vedere perfectă, începând de la ramele pentru
ochelari care să ți se potrivească stilului tău, culorii

preferate și până la recomandarea tipului ideal de
lentile pentru domeniul
tău de activitate.

Best Optic RED Uranus

Pe scurt, ochii tăi se vor
simți ca la SPA.
Ai încredere.
Vezi cu ochii tăi

Best Optic RED Răcădău

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

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

Valoarea unui om este un drept înnăscut
„Cine ești este infinit mai
important decât ceea ce știi
sau ceea ce vrei să fii”.{Brene
Brown}
Foarte frumos spune Brene că ceea ce ești este infinit
mai important decât ceea ce
știi sau ce vrei să fii. Așa că,
dacă ne amintim de valoarea
pe care o avem dintotdeauna vom reuși să trăim starea

de bucurie, fericire, împlinire
și evoluție. Așa că vă invit să
conștientizați valoarea de
sine ca fiind o realitate și astfel nu ar mai exista suferință.
Pentru asta am găsit câteva metode pe care le-am
aplicat personal de ceva
timp si multe s-au schimbat
în interiorul și realitatea mea.
Vă recomand să vă luați

timp în următoarele 6 luni,
pentru a lucra asupra valorii
de sine.
De aceea ca metodă puteți
folosi tehnica afirmațiilor în
care să repetați de 21 de ori
pe zi - pe concentrare - următoarele 3 afirmații, legate
de conștientizarea și acceptarea valorii de sine:
1.Merit să fiu iubit;
2. Sunt suficient de bun
ca să trăiesc o viață deplină;
3.Sunt parte importantă
din Univers.
O altă metodă pe care o
puteți folosi este de a scrie
pe telefon, calculator, pe stikere pe care le lipiți pe birou,
în mașină, pe oglinda din
baie, la întrerupătorul de
deschis lumina, oriunde vă
uitați de mai multe ori pe zi
astfel încât să repetați mintal
de foarte multe ori pe zi aces-

te afirmații care vă vor ajuta
să acceptați că sunteți o entitate măreață.
În momentul în care creați
un gând stabil din aceste
afirmații, în creierul vostru
se vor realiza niște conexiuni
neuronale care vor transmite
sistemului limbic(cel care dă
comenzile pentru secreția de
neurotransmițători, neuromadulatori, hormoni) această informație că sunteți buni
și meritați să trăiți o viață deplină.
Când reușiți să acceptați
că sunteți valoare de Sine și
aceasta este un drept înnăscut în creierul vostru se manifestă două fenomene unul
la nivel neurologic și unul la
nivel vibrațional.
La nivel neurologic, acceptarea amplifică receptorii sinapselor astfel încât acestea
creează noi conexiuni ne-

uronale care este garanția
faptului că veți manifesta valoarea de sine.
La nivel vibrațional, acceptarea schimbă lungimea de
undă a creierului pe o frecvență superioară și ajungi la
starea de prezență.
Fenomenele expuse mai
sus creează chimismul creierului care ne face să fim
atenți, motivați, lucizi(observatori), bucuroși, hotărâți,etc.
Astfel în timp, deciziile și
stările pe care le veți avea
vor fi guvernate de aceste
credințe noi implementate
prin disciplină și lucrul conștient cu mintea voastră și
vor fi manifestate prin stările
de mai sus.
Aceste transformări de la
nivel conștient - mental până
la nivel subconștient – atitudinal, va crea experiențele
și situațiile în care să trăiești

Niculina Gheorghiţă
Psiholog Clinician Principal,
doctorand în Psihologia
Dezvoltării, Trainer şi Formator

www. holisterapi.ro

o viață deplină, extraordinară, remarcabilă și să manifești
valoarea din sine în materialitate, adică în mediul înconjurător.
Spor la lucru cu voi și
amintiți-vă că sunteți valoare de Sine.
Cu drag din cunoaștere și
iubire pentru cunoaștere și
împlinire.
Autor: Psiholog Niculina
Gheorghiță
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Românii sunt victimele unui fenomen periculos
În România, 100 de persoane sunt, în fiecare zi,
victime ale violenţei domestice, iar 84 de oameni
au murit în 2017 din cauza
bătăilor.

În total au fost depuse
37.905 plângeri, un număr
imens în comparaţie cu cele
2.894 de ordine de protecţie
emise anul trecut, dintre care
aproape jumătate nu au fost
respectate.

Recent, Guvernul a publicat un proiect de lege prin
care urmăreşte combaterea
fenomenului, însă, în afara
implementării ordinului de
restricţie de urgenţă şi a brăţării electronice de supraveghere, există şi alte infracţiuni
prevăzute de Convenţia de
la Istanbul care în ţara noastră fie rămân vag reglementate, fie nu sunt considerate
infracţiuni, conform legii.
În acest moment, legislaţia
din ţara noastră conţine o
breşă care le permite multor
agresori să evite pedeapsa
pentru faptele lor:
împăcarea cu victima
care anulează orice răspundere penală.
B.T.

Centrul Militar Zonal Brașov, recrutează Şase din zece angajatori se plâng că tinerii
nu sunt creativi

Ministerul Apărării Naţionale continuă prin Biroul Informare - Recrutare din cadrul
Centrului Militar Zonal Braşov,
activitatea de informare a tinerilor, - băieţi şi fete, absolvenţi
sau viitori absolvenţi ai învăţământului liceal şi viitori absolvenţi ai învăţământului
gimnazial, în vederea înscrierii,
pentru anul de învăţământ
2018-2019, la instituţiile militare
de învăţământ superior sau
postliceal respectiv la Colegiile
Naţionale Militare, astfel:
* pentru învăţământul universitar militar de formare a ofiţerilor:
1. Academia Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu”, Sibiu -320
locuri;
2. Academia Forţelor Aeriene
„ Henri Coandă”, Braşov - 138
locuri;
3. Academia Navală „Mircea
cel Bătrân”, Constanţa – 80 locuri ;
4. Academia Tehnică Militară,
Bucureşti – 206 locuri;
5. Institutul Medico Militar,
Bucureşti(şi Tg. Mureş) – 177
locuri(secţia Tg Mureş-90 locuri);
6. Universitatea Naţională de
Apărare „Carol I”, Bucureşti, - 22
locuri.
* pentru învăţământului postliceal militar de formare a maiştrilor militari:
1. Şcoala Militară de Maiştri
Militari şi Subofiţeri a Forţelor

Aproape 60% dintre angajatori se plâng de faptul că tinerii nu sunt creativi şi nu au
gândire critică, nefiind astfel

Terestre „Basarab I”, Piteşti –
296 locuri;
2. Şcoala Militară de Maiştri
Militari şi Subofiţeri a Forţelor
Aeriene „Traian Vuia”, Loc. Boboc, jud. Buzău – 220 locuri;
3. Şcoala Militară de Maiştri
Militari a Forţelor Navale „Amiral
Ion Murgescu”, Constanţa –110
locuri
* pentru învăţământul postliceal militar de formare a subofiţerilor în activitate - filiera
directă:
1. Şcoala Militară de Maiştri
Militari şi Subofiţeri a Forţelor
Terestre „Basarab I”, Piteşti –
295 locuri
2. Şcoala Militară de Maiştri
Militari şi Subofiţeri a Forţelor
Aeriene „Traian Vuia”, Loc. Boboc, jud. Buzău – 65 locuri.
* pentru învăţământul liceal
militar:
1. Colegiul Naţional Militar
„Dimitrie Cantemir” Breaza –
120 locuri;
2. Colegiul Naţional Militar
„Mihai Viteazul” Alba Iulia – 120
locuri;

3. Colegiul Naţional Militar
„Ştefan cel Mare” Câmpulung
Moldovenesc – 120 locuri;
4. Colegiul Naţional Militar
„Tudor Vladimirescu” Craiova
– 120 locuri.
Termenele limită pentru depunerea dosarelor de candidat:
- 03.04.2018- pentru învăţământul universitar militar – filiera directă;
- 02.05.2018 – pentru învăţământul postliceal militar-filiera
directă;
- 03.04.2018- pentru învăţământul militar liceal.
Mai multe date referitoare la
numărul de locuri scoase la concurs, pentru fiecare categorie
vă vom aduce la cunoştinţă
după aprobarea Planului de
şcolarizare.
Detalii suplimentare se pot
obţine la Biroului Informare Recrutare Braşov, în municipiul
Braşov, str. Lungă, nr. 231, telefon 0268 – 510466, sau 0268
– 510468, pentru a obţine documentele necesare întocmirii
dosarului, şi detalii legate de
etapele care sunt de parcurs.
Programul de lucru cu publicul al Biroului Informare Recrutare este:
Luni, Miercuri, Joi, Vineri: 08.30
- 16.30, Marţi: 10.30 - 18.30.
Informaţii mai puteţi găsi
şi pe site-urile oficiale, la adresele www.recrutare.mapn.ro,
sau www.mapn.ro.

pregătiţi pentru a intra pe piaţa muncii, arată rezultatele
unui studiu realizat de Microsoft şi compania de consul-

tanţă în managent strategic
McKinsey. „Doar 42% dintre
angajatori şi 45% dintre tineri
consideră că noii angajaţi sau
proaspeţii absolvenţi sunt
pregătiţi în mod adecvat pentru a face faţă provocărilor
de la locul de muncă, lacunele
cele mai mari înregistrânduse în aria competenţelor sociale şi emoţionale“, se arată
în studiul „Portretul promoţiei
2030“.
B.T.

E oficial: Anul școlar 2018 - 2019 va
începe pe 10 septembrie
Ministrul Educaţiei, Valentin Popa, a decis ca în anul
şcolar 2018 - 2019 cursurile
să înceapă pe data de 10
septembrie, iar vacanţa de
iarnă să fie de trei săptămâni, după consultări cu
partenerii sociali, în cadrul
unei şedinţe a Comisiei de
Dialog Social, organizată de
MEN.
Pe agenda şedinţei au mai
fost incluse, pentru informare, proiectul metodologiei

şi calendarului de înscriere
a copiilor în învăţământul
primar pentru anul şcolar

2018 - 2019 şi proiectul de
metodologie de acordare a
gradaţiei de merit. B.T.
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TRANSFORMARE:Cum va arăta Strada Castanilor în viitor?
Braşovenii s-ar putea plimba în viitor pe promenada
de pe strada Castanilor. Primăria vrea să schimbe aspectul acestei străzi și să
descopere Canalul Timiş,
care trece pe sub spaţiul verde de pe latura dinspre Colegiul Tehnic „Transilvania”.
Primăria Braşov ia în calcul
şi realizarea unui mal în trepte
pentru Canalul Timiş, iar odată
realizat conceptul de reamenajare a zonei, autoritățile vor
estima valoarea investiţiei şi
vor putea să stabilească detaliile proiectului ţinând cont
şi de faptul că în viitor se doreşte şi reamenajarea intersecţiei de la „Ceasu’ Rău”.„S-a
luat decizia de a se găsi

soluțiile necesare pentru
creșterea calității aerului în
zonă. Una dintre soluții este
inclusiv reamenajarea zonei
ca promenadă”, a explicat
Sorin Toarcea, purtătorul de
cuvânt al Primăriei Brașov.
Brașovenii spun că reame-

najarea zonei ar fi binevenită.
Timişul a fost acoperit în anii
comunismului, după ce devenise doar un canal de preluare a apelor industriale de
la mai multe fabrici din oraş,
din cauză că mirosul era insuportabil. Răzvan IANCU

Ce planuri are noul secretar general al Cum vor autoritățile să oprească
PNL Brașov?
răspândirea banilor falși?
Noul secretar general al
PNL Brașov, Dragoș David,
are planuri mari pentru organizația județeană. Din funcția
pe care o deține, Dragoș David vrea să eficientizeze activitatea comisiilor din partid.
Doar așa, spune el, filiala
județeană poate avea un cuvânt de spus la nivel național.
În opinia lui Dragoș David,
atragerea specialiștilor în comisiile formațiunii politice trebuie să fie o prioritate. De
asemenea, dezbaterile publice pe teme de interes ar putea
fi și ea una dintre soluțiile eficiente. „La nivel local, comisiile sunt active și propun
permanent proiecte și politici
publice la nivel local, dar

Autoritățile locale vor
achiziționa aparate de identificat bacnotele contrafăcute. Acestea vor fi instalate
în piețele din oraș, locurile
unde se plasează cel mai
ușor bani falși.

avem nevoie, totuși, și de o
activitate mult mai eficientă
pe partea legislativă la nivel
național”, a declarat secretarul general al PNL Brașov,
Dragoș David.

Propunerile secretarului general al PNL Brașov au fost înaintate Biroului Permanent
Județean al Partidului Național Liberal.
Răzvan IANCU

Chiar dacă bacnotele din
România sunt unele dintre
cele mai securizate din lume,
există totuși cazuri în care sunt
falsificate. De cele mai multe
ori este vorba despre bancnotele de 50 și de 100 de lei. Banii
sunt introduși pe piață prin
intermediul magazinele mici,
chioșcurilor sau tarabelor din
piețe. Comercianţii folosesc
banii încasaţi și pentru plata
taxelor. Astfel, bancnotele false intră foarte ușor în sistem.
Pentru limitarea răspândirii
banilor falși, Serviciul Public
de Administrare a Pieţelor din
Primăria Braşov a decis să
cumpere aparate care să permită detectarea bancnotelor

false. Potrivit reprezentanţilor
Primăriei Brașov, în 2018, reprezentanții serviciului specializat vor achiziţiona cinci
astfel de dispozitive, care vor
fi montate în pieţele agroalimentare Star, Dacia, Astra,
Tractorul şi Bartolomeu. „Colegii de la Serviciul de Administrare Piețe s-au confruntat
cu situații în care s-au făcut
plăți cu monedă falsă. Așa sa luat decizia de a se achiziționa aceste aparate, pentru

a se evita, pe viitor, astfel de
situații”, a declarat purtătorul
de cuvânt al Primăriei Brașov,
Sorin Toarcea.
Aparate vor fi folosite la casieriile pieţelor, acolo unde
comercianţii îşi plătesc taxele
de ocupare a tarabelor şi autorizaţiile. Pentru cumpărarea
celor cinci aparate sunt prevăzuţi banii în bugetul de cheltuieli al serviciului specializat
din Primăria Brașov.
Răzvan IANCU

Soluții inedite, pentru consolidarea
blocului de pe strada Molidului
11 piloni din titan vor ancora blocul cu probleme, de
pe strada Molidului. Lucrările de consolidare sunt în
derulare, iar firma care se
ocupă de proiect a început
umplerea golului de sub
fundația imobilului.
Soluția a fost aleasă după
ce au fost efectuate mai multe
expertize. Lucrările de punere
în siguranţă a blocului de pe
strada Molidului nr. 33, începute pe 15 ianuarie, ar putea
fi încheiate în cursul acestei
luni. „Vorbim despre o lucrare complexă. Nu am mai avut
o astfel de situație în Româ-

nia și tocmai de aceea trebuie
să ne adaptăm tehnologiile,
cât și soluțiile, în funcție de
problemele pe care le întâmpinăm”, a declarat Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al
Primăriei Brașov. Blocul de pe
strada Molidului a fost evacuat

la începutul lunii octombrie
a anului trecut, după ce, sub
un colţ al imobilului, a fost
descoperită o cavitate cu o
adâncime de 4,5 metri şi o
lungime de 4 metri. 25 de locatari au fost, atunci, evacuați.
Răzvan IANCU
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Aparatură de ultimă generație, la Maternitatea Brașov
Organizația „Salvați Copiii” a donat un aparat de radiologie folosit pentru copiii
născuți prematur. Maternitatea avea mare nevoie de
un astfel de aparat, în condițiile în care dispozitivul
folosit are o vechime de 12
ani.
Noul aparat radiologic a
costat 21 de mii de euro. „Orice aparat nou și actual este
binevenit, oricâte fonduri am
avea nu putem face o achiziție completă pentru o sec-

ție”, a explicat Olimpia Petrescu, șefa Secției Neonatologie
a Spitalului de Obstetrică și
Ginecologie Brașov. Aparatul
donat face parte dintr-un amplu program de astfel de
acțiuni, destinat maternităților
din toată țara.
• A șasea dotare
„Este a șasea dotare pe
care o facem la Brașov. Ne
propunem, anul acesta, să
contribuim la dotarea a peste
40 de maternități și secții de
nou-născuți din toată țara”,
a declarat Gabriela Alexan-

drescu, cea care deține funcția
de președinte executiv în
structura organizației „Salvați
Copiii” din România. „Ce
vedeți aici este normalitate
și asta ar trebui să se întâmple în toate spitalele din țară
”, a completat vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Gabor.
Numai în anul 2017, la maternitatea din Brașov s-au născut peste 4.000 de copii, dintre
care 540, prematuri. În cazul
acestora, investigația radiologică este obligatorie.
R.I.

Jaf în Gara Brașov! O minoră a fost arestată

Totul s-a întâmplat la mijlocul săptămânii trecute. O
fată de 16 ani și doi tineri din
Brașov au pus ochii pe un bărbat de 56 de ani. L-au lovit și
i-au furat toți banii, dar și bonurile valorice pe care le primise cu o zi înainte. Apoi, cei

3 agresori au dispărut. Polițiștii au început ancheta, iar
acum atât minora, cât și cei
doi bărbați implicați au fost
reținuți și propuși pentru arestare. Un judecător de drepturi
și libertăți a emis mandate de
arestare preventivă, dar

inculpații au contestat măsura. Prejudiciul, în valoare 440
de lei, nu a fost recuperat.
Inculpații beneficiază de
prezumția de nevinovăție
până când magistrații vor
pronunța sentința definitivă.
A.V.

Umilință și pumni, de Valentine’s day, pentru
o femeie din Brașov

Cumpărăturile prin intermediul
telefonului, preferate de brașoveni
Brașovenii fac tot mai multe cumpărături online. Dacă
până acum shopping-ul în
mediul virtual se făcea în
mare parte prin intermediul
calculatorului, brașovenii au
achi-ziționat, în 2017, mai
multe produse cu ajutorul telefonului mobil. 51% dintre
brașoveni și-au făcut cumpărăturile online pe mobil, iar
diferența prin intermediul calculatorului. Deși diferența
este foarte mică, este pentru
prima dată când telefonul „ia
fața” PC-ului atunci când
vine vorba de plasarea produselor online. Platforma

lui le povestise totul rudelor.
„Când a aflat, inculpatul a
bătut-o din nou pe partea
vătămată, a încuiat-o din
nou în casă și a plecat”, a
explicat, pentru Brașov TV,
prim-procurorul adjunct al
Parchetului Judecătoriei
Brașov, Maria-Mădălina Răducu.
La scurt timp după comiterea faptelor, principalul
suspect a fost prins de
polițiști și dus la audieri, iar
procurorii i-au cerut unui ju-

decător de drepturi și libertăți să emită mandat.
Bărbatul de 55 de ani a
fost arestat pentru 30 de zile,
sub acuzațiile de lipsire de
libertate și loviri și alte violențe, dar a contestat decizia.
Victima are nevoie, în urma
loviturilor primite, de 14 zile
de îngrijiri medicale. Inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până
când magistrații vor pronunța sentința definitivă.
Amelia VULCU

centul 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

Secretarul de stat în Ministerul Educației,
Ariana Bucur, se întoarce la Brașov

Fosta șefă a Inspectoratului
Școlar Județean Brașov, Ariana
- Oana Bucur, nu mai este secretar de stat la Ministerul

Principalul suspect are 55
de ani. De Valentine’s day,
bărbatul și-a vizitat iubita.
După câteva ore, cei doi sau luat la ceartă, totul a degenerat, iar suspectul a
bătut-o crunt pe femeie, a
luat cheia apartamentului și
și-a încuiat iubita în casă. Tânăra și-a sunat fratele, i-a
mărturisit totul și l-a rugat
să o ajute. Până să ajungă la
locuință însă, iubitul femeii
s-a întors, a intrat în apartament și a aflat că prietena

EMAG a fost cea mai folosită.
De aici, brașovenii au cumpărat, în proporție de peste
65%, telefoane, tablete și laptop-uri. În topul preferințelor
s-au situat electrocasnicele.
În cazul noilor clienți care
fac cumpărături online, pro-

Educației.
Decizia a fost luată în Comitetul Executiv Național al PSD.
Preşedintele social-demo-

craților, Liviu Dragnea, a anunţat că 27 dintre secretarii de
stat propuşi de PSD vor fi înlocuiţi. „Am finalizat evaluarea
secretarilor de stat. Sunt 27
care vor fi înlocuiţi, din 96.
Mai sunt 2-3 cazuri în care vor
mai fi discuţii zilele următoare”, a precizat Dragnea la finalul
şedinţei Comitetului Executiv
Naţional al PSD.
Întrebat de ce sunt înlocuiţi
aceşti secretari de stat, Dragnea
a răspuns: „Din mai multe motive”.
Amelia VULCU
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PERDELE • DRAPERII
ACCESORII • MERCERIE •
FIRE • ŞINE • GALERII
SERVICII COMPLETE

BGG
SECURITY

Organizează cursuri pentru
următoarea calificare:
AGENŢI SECURITATE
Relaţii la telefon: 0268.328.662
Imobiliare
GARSONIERE

⚫ Vând garsonieră confort 1, zona
Tractorul lângă Lidl, structură semidecomandată cu balcon, situată la
etaj intermediar, curată, cu dotările
necesare gresie, faianţă, parchet, termopan, preţ 28.000 euro uşor negociabil. Telefon: 0731.833.260
⚫ Vând garsonieră confort 1, situată
în cartierul Astra, decomandată, spaţioasă, are balcon care este închis cu
geam termopan, parchet laminat, gresie şi faianţă, separare de gaz şi încălzire cu panouri electrice la etajul 4/4
(fără probleme la hidroizolaţie). Preţul
este 34.000 euro, uşor negociabil. Relaţii la telefon: 0747.771.523

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

beci, acces auto, loc de parcare în faţa

casei, front la două străzi, suprafaţă

de teren generoasă (900 mp), cu toate
utilităţile necesare: gaz, apă, curent,
centrală termică. Suprafaţa utilă 125
mp cu fundaţie beton şi piatră 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-

Str. Calea Bucureşti, nr. 44 • Bd. Muncii, nr. 3
Telefon: 0723.173.184 • E-mail: info@jeorjette.ro
www.jeorjette.ro
mere în bloc nou, tip vilă, cu curte proprie de 100 mp, în Ghimbav la intrarea
dinspre Braşov, confort 1, decomandat,
complet mobilat şi utilat, amenajat

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

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
BIROUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII
ZIUA SIGURANŢEI PE INTERNET

APARTAMENTE 2 CAMERE

⚫ Vând apartament nou cu 2 camere
Tractorul lângă Mall Coresi în bloc
nou, finisaje de excepţie, centrală termică 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 Cinema 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 însorit are privelişte frumoasă. Apartamentul 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

⚫ Apartament la casă zona istorică
str. Lungă apropiere de Memorandului, 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 curtea 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 Vlahuta apropiere de intersectia cu str Harmanului,
baie cu aerisire si cu cabina de dus,
debara, balcon de 7 m inchis cu termopan, centrala noua, gresie, faianta,
parchet, izolat termic. Dispune de asemenea de boxa la subsol si loc de parcare. Apartamentul se vinde mobilat.
Vederea apartamentului este pe doua
parti. Pret 63000 euro usor negociabil.Telefon 0747771523
CASE
⚫ De vânzare casă în Săcele, Baciu
zonă deosebit de pitorească şi liniştită,
compusă din 3 camere, baie, bucătărie,

Ziua Siguranţei pe Internet este marcată anual în a II-a
săptămână a lunii februarie și are ca scop promovarea
utilizării într-un mod mai sigur şi responsabil a tehnologiei
on-line şi a telefoanelor mobile, mai ales de către copii şi
adolescenţi, precum şi conştientizarea şi educarea acestora
asupra pericolelor navigării nesupravegheate pe Internet.
În lipsa unei informări corecte a copiilor cu privire la
riscurile la care se expun printr-o utilizare neadecvată a
Internetului (accesarea anumitor site-uri, crearea de conturi
pe reţele de socializare, publicarea de date personale sau
fotografii indecente, descărcarea neautorizată a unor programe sau materiale găsite pe Internet) aceştia pot deveni
foarte uşor victime ale mediului online. Polițiștii din cadrul
Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității au
desfășurat o activitate la Afterschool ”Learn with us”
Brașov, ocazie cu care elevii de clasele pregătitoare și
clasele I au primit recomandări preventive privind utilizarea
internetului și au vizionat materiale video pe această temă.
Pentru prevenirea victimizării în mediul online, Poliția
Brașov recomandă copiilor și tinerilor:
• Părinţii tăi sunt persoane de încredere cu care poţi să
vorbeşti despre activitatea ta pe internet. Stabileşte împreună
cu ei o listă de situri sigure şi un program pentru folosirea

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

o zonă deschisă, de unde puteţi uşor supraveghea copilul,
de preferat în camera de zi; • Folosiţi anumite mecanisme
de control parental şi instalaţi instrumente de filtrare a Internetului, ca măsuri suplimentare de supraveghere; •
Arătaţi copilului cum să folosească setările de siguranţă;
• Învaţaţi copiii să nu dea niciodată date personale sau
poze celor cu care corespondează pe Internet; • Explicaţiile
copiiilor că nu este bine să nu stabilească, fără acceptul
dvs., întâlniri cu persoane pe care le cunosc doar de pe
Internet. Discutaţi despre riscurile la care se pot expune;
• Încurajaţi-vă copii să vă spună dacă cineva din mediul
online îi face să se simtă inconfortabil ori le provoacă
teamă; • Încurajaţi-vă copilul să aibă o atitudine responsabilă, cuviincioasă inclusiv pe Internet, să nu transmită
vulgarităţi, ameninţări sau injurii; • Învăţaţi-vă copilul ce
înseamnă autoprotecţia pe Internet. Dacă un site încurajează
copiii să transmită numele pentru a personaliza conţinutul
acelui program, ajutaţi-l să-şi găsească un nume fictiv;
• În cazul în care sesizaţi schimbări negative în comportamentul copiilor, discutaţi cu aceştia şi încercaţi să aflaţi
cauzele care au generat aceste modificări. Discutaţi cu
cadrele didactice şi apelaţi la specialişti care vă pot oferi
sprijin în gestionarea situaţiei.

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

Locaţii de preluare a taloanelor de mică publicitate
Magazine Rapid:
▪ Str. Gării, nr. 32
intersecţia cu
Hărmanului
▪ Str. Dacia, nr. 69
▪ Str. Privighetorii

computerului. • Parolele conturilor tale sunt secrete şi îţi
aparţin. Ele sunt ca şi cheile de la casă, nu le dai nimănui,
nici măcar cunoştinţelor. • Nu da persoanelor întâlnite
pe internet informaţii despre tine sau familia ta – poze cu
tine, adresa ta de acasă, numărul de telefon, şcoala la care
înveţi, locul de muncă al părinţilor. • Internetul este un
spaţiu public la care oricine are acces. Nu posta poze sau
informaţii personale pe internet, pentru că alţii le pot vedea.
• Nu tot ceea ce vezi sau citeşti pe internet este adevărat
sau potrivit vârstei tale. Ai mare grijă să intri pe situri
sigure şi să verifici cu părinţii tăi informaţiile citite. • Nu
răspunde mesajelor supărătoare sau care conţin cuvinte
sau imagini nepotrivite. Blochează persoana care le trimite
şi spune-le părinţilor. • Dacă s-a întâmplat ceva pe internet
care nu ţi-a plăcut, te-a speriat sau, pur şi simplu, nu ai
înţeles, poţi oricând să te opreşti din navigare. Vorbeşte
direct cu părinţii tăi sau cu un adult în care ai încredere
şi explică-le ce te-a îngrijorat. Pentru a preîntâmpina implicarea copiilor/tinerilor în situații potențial infracționale,
părinții și cadrele didactice trebuie să țină cont de următoarele recomandări: • Supravegheaţi atent activitatea copilului dumneavoastră pe Internet; • Folosiţi Internetul
împreună cu copiii, căutaţi cu ei informaţii care să-i intereseze; • Aşezaţi computerul conectat la Internet într-

Sediul BraşovTV:
▪ Bd. Mihail
Kogălniceanu,
nr. 15 – Galeriile
comerciale,
et. 3, cam. 4

➭ 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.

COMANDĂ ANUNŢ MICĂ PUBLICITATE
CI, SERIA

NR.

Acestă comandă se achită la casă,
în oricare magazin partener

Săptămânal Gratuit

Nr. apariţii

------------------------------------------------------------------------------------------- - -DE-APARIŢIE:
- - - - - - - - - - - - - - - - TELEFON:
----------DATE
------------------------------TALONUL SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE
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Brașov TV
telefon: 0368.005.829
contact@brasovtv.com

✄

NUME (FIRMĂ):
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Evenimente

Vrei să afli cât de COMPATIBIL/Ă eşti cu
persoana iubită?
Trimite SMS
la
1442
număr
valabil doar
în reţelele
Vodafone şi
Orange
Diverse
Brașov
Beauty Lounge
ANGAJEAZĂ
Coafeză pe zona
express, un concept
unic in Romania.
Salariu fix + bonusuri,
program 8h/zi, mediu
plăcut, echipă tânără
Telefon: 0725 585 175.
Strada Avram Iancu nr 52,
Brasov

BGG SECURITY
Angajează:
▸ AGENŢI DE PAZĂ
▸ AGENŢI DE INTERVENŢIE
în condiţiile legii 333/2003
▸ ELECTRICIENI
Relaţii suplimentare se pot obţine la:

0268.328.662

⚫ Vând un apartament cu 2 camere
în zona Centrul Civic-Zizinului,
apropiere de strada Toamnei, situat
la parter, structură decomandată, confort 1 cu bucătărie mare. Ca îmbunătăţiri avem centrală termică proprie
şi geamuri termopan, gresie, faianţă
şi parchet mai vechi. Preţul este fix,
nenegociabil 46.000 euro. Telefon:
0731.833.260 01.04.

Diverse
⚫ Familie serioasă închiriem
apartament 2 camere pe termen
lung. Oferim maximum 250
euro. Telefon: 0747.973.638

Servicii
⚫

La ATELIERUL DE REPARAŢII reparăm TOT ce se
bagă în priză, prestăm servicii de
diagnosticare şi reparaţii ale echipamentelor de tip electrocasnic
(FRIGIDERE, MAŞINI DE
SPĂLAT, cuptoare microunde,
aspiratoare, etc.), pentru persone
fizice şi societăţi comerciale.
Telefon: 0268.708.946, mobil:

0758.107.102. Ne găsiţi pe Str.
Aurel Vlaicu nr. 4 (colţ cu bd.
Griviţei) în curte cu magazinul
“BAZAR”.
⚫ La Magazinul BAZAR încă
se mai primesc CADOURI !!
Cumperi un produs electrocasnic MAȘINA de spălat, COMBINĂ sau LADĂ frigorifică
RETUR sau SECOND
HAND import 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)

ATENŢIE! Mesajul trebuie să aibă această
formă:

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

.com
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Comisia pentru sănătate a Consiliului
Județean somează D.G.A.S.P.C. Brașov
Direcția pentru Protecția
Copilului din Brașov a fost
somată să respecte termenul legal pentru implementarea noii organigrame.
Exclusiv în interesul copiilor
din orfelinatele județului
Brașov, președintele Comisiei
pentru sănătate, protecția copilului și a persoanelor adulte
din Consiliul Județean Brașov,
Andi Kadas, a adresat în ședința de plen a autorității județene, o somație publică la
adresa oficialilor Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului. Andi Kadas le cere atât celor din conducerea instituției, cât și
Mariei Dumbrăveanu, Secretar al județului Brașov, să respecte termenul legal pentru
implementarea organigramei
la D.G.A.S.P.C. Brașov. „În
urmă cu aproximativ 90 de

zile am avut, în plen, o interpelare prin care am rugat să
fie respectat termenul de implementare în cazul organigramei Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția
Copilului din Brașov. Acum,
aș vrea să știu, doamna Dumbrăveanu, în ce stadiu suntem?”,a solicitat președintele
Comisiei pentru Sănătate din
Consiliul Județean Brașov,
Andi Kadas.
Maria Dumbrăveanu, Secretar al județului Brașov, a explicat
că în această săptămână, luni,
a avut loc o întâlnire cu conducerea D.G.A.S.P.C. Brașov, sau pus în practică toate
cerințele Hotărârii de Guvern
care trebuie respectată în ceea
ce privește organigrama, iar joi
este programată o nouă rundă
de discuții.
Peste câteva zile, spune
Dumbrăveanu, va avea loc o

ședință a Colegiului Director,
iar noua organigramă va fi trimisă, apoi, Ministerului Muncii
și Agenției Naționale a Func-

ționarului Public, spre avizare.
Apoi, în termen de 30 de zile,
noua organigramă a Direcției
Generale de Asistență Socială

și Protecția Copilului va fi prezentată plenului Consiliului
Județean Brașov, pentru aprobare. Potrivit președintelui Co-

misiei pentru Sănătate din
Consiliul Județean, Andi Kadas,
termenul limită este 23 martie.
Amelia VULCU

CFR anulează zeci de trenuri. Ar putea Condamnatul Dorin-Lazăr Maior,
fi înlocuite cu taxiuri şi microbuze
la magazinul Penitenciarului Codlea
Fostul preşedinte al Blocului Naţional al Revoluţionarilor, Dorin - Lazăr
Maior, a fost condamnat
la 7 ani de închisoare cu
executare, în 2013, în dosarul „Romexterra”. Maior a fost extrădat, în
aprilie 2016, din Dubai
pentru executarea pedepsei.

CFR Călători a anunțat că,
de la 1 martie, va anula zeci
de trenuri. În context, șeful
companiei de stat le-a transmis nemulțumiților să ia taxiul
sau microbuzul pentru a ajunge la destinație. „Vom fi
nevoiți să reducem măcar
circulația acelor trenuri care
sunt păguboase și care pot
fi înlocuite chiar cu taximetre
sau microbuze în anumite
zone. Nu avem încotro. În total, sunt 47 de trenuri care
sunt vizate", a declarat Iosif
Szentes, directorul general al
CFR Călători.

Potrivit informațiilor venite
din partea angajaților, mai
multe trenuri vor fi anulate.
„Numai pe o singură telegramă erau 97 de trenuri", spune
Rodrigo Maxim, președintele
Federației Sindicatelor Transporturi Feroviare, conform
sursei citate. Gratuitatea acordată studenților a mărit cu 1,5
milioane numărul pasagerilor
care au circulat cu trenul în
2017, dintre care 700.000 au
primit locuri în picioare. Totuși,
compania e în pierdere. Care
este motivul? „Statul a tăiat
din subvenții.
Problemă este că din cauza
lipsei de investiții în trenuri
noi, gaura se va adânci și mai
mult. CFR Călători are în acest
moment doar 767 de vagoane și ar mai avea nevoie de
încă 400 pentru a face față cererii. De asemenea, operatorului de transport feroviar i-ar

mai fi necesare 230 de locomotive electrice. Însă nu are
bani pentru aceste achiziții.
Singură șansa ar fi aprobarea
unor fonduri de la buget, sub
formă de ajutor de stat, spune
șeful companiei.
Pe de altă parte, sindicaliștii
mai atrag atenția că firmele
care repară vagoanele companiei de stat au și garnituri
private pe traseu și din acest
motiv nu au niciun interes să
pună în circulație trenurile
CFR.
Cei mai afectați de schimbările care apăr de la 1 martie
sunt navetiștii care merg pe
rute scurte spre orașele mari:
Galați, Iași, Timișoara, Craiova,
Brașov, Cluj, Albă Iulia și, desigur, București. În plus, este
posibilă retragerea din
circulație a trenului 1745 dintre Capitală și Satu Mare.
B.T.

În anul 2013, Dorin LazărMaior, a fost dat în urmărire
internaţională după ce a fost
condamnat definitiv, de
Curtea de Apel Mureş, dar
a părăsit România înainte de
pro-nunțarea sentinței definitive.
Adus în România din Dubai,
Maior a fost încarcerat în Penitenciarul Codlea. Până săptămâna trecută, condamnatul a
lucrat, în interiorul închisorii, la
un punct de lucru care, în urmă
cu câteva zile, s-a închis. Fostul
revoluționar confecționa papuci. Pentru un nou loc de
muncă după gratii, comisia de
specialitate a pușcăriei a decis,
pe 6 februarie, că Dorin-Lazăr
Maior va lucra la magazinul în-

chisorii, ca manipulant de marfă. Condamnatul a început activitatea, remunerată, pe 7
februarie. Astfel, la 3 zile lucrate
la magazin, Maior beneficiază
de câte o zi reducere din pedeapsă. Condamnatul susține
însă, că nu are nevoie de bani.
De ce? Pentru că a depus o cerere, care este în curs de soluționare, prin care refuză banii.
Dacă solicitarea se aprobă, are
de câștigat zile de libertate. Mai
exact, la fiecare două zile lucrate
la magazinul închisorii, Maior
va primi câte o zi reducere din

pedeapsă. Deținutul care a lucrat la magazinul închisorii din
Codlea, până pe 7 februarie
când a fost trimis Maior, a fost
mutat în spațiul de detenție
din Ploiești. Mutarea lui Dorin-Lazăr Maior de la… papuci
la magazinul penitenciarului a
fost propusă, în urma unei analize, de comisia de specialitate
din închisoare și aprobată de
directorul Penitenciarului Codlea, a explicat, pentru BrașovTV,
purtătorul de cuvânt al instituției, Liviu Matache.
Amelia VULCU
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și succesiune

Horoscop

19 - 25 feb 2018
Berbec (21.03 - 19.04)
Iubire - cei singuri vor fi puternic
atrași de persoane cu diferență de
vârstă sau de statut considerabilă
Sănătate - excesul de alimente expune la tulburări digestive și la probleme legate de colesterolul ridicat.
Bani - ocazional și voluntar veți
căuta proiecte bine plătite. Păzițivă de entuziasmul exagerat, căci
sunteți pentru moment puțin prea
euforici și nerealiști.
Taur (20.04 - 20.05)
Iubire - dacă sunteți singuri, veți
căuta să fiți atrăgători și
magnetizanți.
Sănătate - nu prea vă lasă inima
să rezistați în fața bunătăților, așa
că, ducă-se cu dieta asta!
Bani - aveți grijă la inițiativele nesăbuite și cheltuielile extravagante!
Gemeni (21.05 - 21.06)
Iubire - dacă renunțați acum la o
persoană cu care ați visat să începeți
o poveste de dragoste, probabil că
nu o veți mai vedea niciodată.
Sănătate - orice exces și exagerare
pot săpa viclean în adâncuri. Faceți
totul fără a sări limitele.
Bani - nu ar trebui să amânați luarea
unor decizii importante până mai
târziu. E mare lucru să simți când
și cum să acționezi .
Rac (22.06- 22.07)
Iubire - dacă doriți să aveți liniște
în casă, faceți tot posibilul pentru
ca partenerul vostru să nu fie gelos
față de dumneavoastră în public.
Sănătate - atenție la alcool și, în
general, la alte lichide pe care le
beți!
Bani - unii vor putea răsufla ușurați
că în sfârșit au finalizat un credit,
alții că au încheiat un partaj sau un
proces de moștenire.
Leu (23.07- 22.08)
Iubire - nu vă pierdeți timpul liber
pe chat fără sens, mai ales că perechea nu va avea chef și bună
dispoziție, iar voi îi dați apă la moară
ca să-i sară țandăra.
Sănătate - petreceți timpul în aer
liber.
Bani - sunt posibile conflicte cu privire la o investiție.
Fecioară (23.08 -22.09)
Iubire - probabil că nu veți face
eforturi deosebite pentru a vă lăsa
seduși.
Sănătate - totul va fi bine dacă vă
luați răgaz să vă relaxați imediat
ce simțiți că nervozitatea crește.
Bani - cei născuți în al doilea decan
de zodie pot avea unele probleme
legate de patrimoniu, moștenire

Balanţă (23.09 - 23.10)
Iubire - pentru cei singuri există
șansa ca la un drum scurt să se
întâlnească cu partenerul ideal
pentru o relație.
Sănătate - nu vă angajați în activități consumatoare de timp.
Bani - purtați discuții în familie referitoare la îmbunătățirile și schimbările pe care trebuie să le faceți în
casă.
Scorpion (24.10 - 22.11)
Iubire - pentru persoanele singure,
mulți oameni "buni în toate
privințele" se vor afla în jurul vostru.
Sănătate - nativii celui de-al treilea
decan de zodie vor fi cei mai
favorizați.
Bani - dacă părăsiți casa pentru o
perioadă scurtă de timp, asigurațivă că sistemul de alarmă funcționează bine.
Săgetător (23.11 - 21.12)
Iubire - veți avea frumoasa supriză
atunci când veți descoperi că partenerul v-a pregătit ceva delicios.
Sănătate - evitați alimentele grele
sau prea picante și mâncați legume
crude, fierte în apă sau abur și compoturi.
Bani - există o anumită șansă în
ceea ce privește jocurile de noroc
Capricorn (22.12 - 20.01)
Iubire - riscați să vă întâlniți cu fosta
sau fostul, iar pasiunea care a existat
odată între voi se va transforma
într-o răzbunare urâtă.
Sănătate - sunteți sensibili la vremea rece și ploioasă.
Bani - va trebui să transformați
felul în care priviți banii și modurile
prin care îi obțineți. Nu evitați joburile part-time sau cele la care
puteți munci de acasă.
Vărsător (21.01 -19.02)
Iubire - pentru a vă demonstra sentimentele față de partenerul vostru,
nu o să ezitați sa-i faceți o surpriză,
cumpărându-i ceva drăguț.
Sănătate - starea trece de la agonie
la extaz, în condițiile în care ziua
sunteți înconjurați de cei pe care îi
iubiți și vă iubesc, iar seara apar în
cale persoane arogante și cinice,
care vă enervează.
Bani - veți fi preocupați de valorificarea aptitudinilor practice care
să vă confere stabilitate materială.
Peşti (20.02 - 20.03)
Iubire - e posibil ca perechea să
proiecteze acasă starea de
nemulțumire și iritare provocată
de problemele de la serviciu.
Sănătate - veți avea o stare instabilă, veți fi indispuși și convinși că
lumea este catastrofă nedreaptă.
Asta și din cauza veștilor pe care le
puteți primi despre despărțirea
unor prieteni foarte buni.
Bani - treburile la serviciu nu decurg
așa cum ar trebui, iar salariul întârzie
să apară, facturile trebuie achitate,
iar impozitele se pot dovedi mai
mari decât vă așteptați. Dar nu
disperați, soluțiile nu vor întârzia
să apară.
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Evenimente în Brașov
TEATRUL „SICĂ ALEXANDRESCU”
22 FEBRUARIE 2018
ora 19.00 - 20 DE MINUTE
CU ÎNGERUL - de Alexandr
Vampilov
regizor: Răzvan Marinescu,
scenografia: Mirona Faloba
Teatrul „Sică Alexandrescu”
Braşov - Sala Studio Stela Popescu
23 FEBRUARIE 2018
ora 19.00 - FANTEZIILE SEXUALE ALE SOŢULUI MEU
APROAPE CĂ M-AU ÎNNEBUNIT - de John Tobias
regia: Şerban Puiu, decorul:
Mihai Mădescu, costumele:
Luana Drăgoiescu
Teatrul „Sică Alexandrescu”
Braşov
24 FEBRUARIE 2018
ora 19.00 – PRINS ÎN PLASĂ
- de Ray Cooney
traducerea: Radu Sas, regia:
Cristian Ioan, scenografia: Alexandra Dumitriu regia tehnică: Vasile David, Bărbulescu
Constantin
lumini: Valerică Chiosa, Andrei Răileanu, Tudor Smeu
sunet: Ovidiu Grădinar,
Aflorei Florin, sufleur: Marian
Cârstea
Teatrul „Sică Alexandrescu”
Braşov
25 FEBRUARIE 2018
ora 19.00 – AVENTURA după piesa “Somnorasa
Aventură”
de Teodor Mazilu , regia:
Dominic Dembinski muzica
& Video: Mihaela Constantinescu (TVR) decorul şi costumele: Rodica Garștea
direcția de scenă şi adaptarea: Dominic Dembinski
Teatrul „Sică Alexandrescu”
Braşov
TEATRUL ARLECHINO
23 FEBRUARIE 2018
ora 19.00 - CONCERT SIMFONIC
dirijor: Jin Baek (Coreea de

Sud) solist: Răzvan Dragnea pian Sala „Patria”
CONCERTE SIMFONICE ŞI
RECITALURI CAMERALE
21 FEBRUARIE 2018
ora 17.00 - Recitalul de la
ora 5 susţinut de artişti ai Operei Braşov
Muzeul „Casa Mureşenilor”
Braşov
28 FEBRUARIE 2018
ora 17.00 - Recitalul de la
ora 5 susţinut
de artişti ai Operei Braşov
Muzeul „Casa Mureşenilor”
Braşov
FESTIVALURI
23 FEBRUARIE 2018
ora 17.00 - LES PETITS RIENS
– Balet de W.A. Mozart
coregrafia și regia: Nermina
Damian, Edina Papo (Teatrul
Național Sarajevo) scenografia și costumele: Rodica
Garștea
asistent coregrafie: Ramona
Mezei
Soliștii și ansamblul de balet
al Operei Brașov
24 FEBRUARIE 2018
ora 18.30 - CONCERT SIMFONIC EXTRAORDINAR
dirijor: Ilarion Ionescu-Galați
soliști: Marius Ciulică – oboi, I
Ionel Pârlea – clarinet, Florin
Simion – fagot, Liviu Săvuță corn
Orchestra Operei Brașov
Sala „Patria”
PROIECŢIE FILM
19 FEBRUARIE 2018
ora 19.00 - Seara filmului
european
120 BPM/bătăi pe minut
/120 battements par minute (Franţa, 2017) regia: Robin Campillo
cu: Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle
Haenel Dramă, Marele premiu la festivalul de film de
la Cannes 2017 Sala „Patria”
– Cinemateca

Sudoku
19.02 - 25.02

20 FEBRUARIE 2018
ora 20.00 - Film cult / Special Oscar Adevăratul curaj /
True Grit (SUA, 1969)
regia: Henry Hathaway, cu:
John Wayne, Kim Darby, Robert Duvall Western, Premiul
Oscar 1970 pentru cel mai
bun actor: John Wayne Sala
„Patria” – Cinemateca
21 FEBRUARIE 2018
ora 19.00 - Special Oscar
Remuşcare /Atonement
(Anglia, 2007)
regia: Joe Wright, cu: Keira
Knightley, James McAvoy,
Brenda Blethyn | Dragoste,
război, 6 nominalizări şi un
premiu Oscar
Sala „Patria” – Cinemateca
22 FEBRUARIE 2018
ora 19.00 - Comedy Classics/ Special Oscar Tootsie
(SUA, 1982)
regia: Sydney Pollack, cu:
Dustin Hoffman, Jessica Lange, Teri Garr Comedie, dramă,
LMA Dustin Hoffman
Premiul Oscar pentru cel
mai bun actor
Sala „Patria” – Cinemateca
23 FEBRUARIE 2018
ora 19.00 - Seara filmului
românesc Pororoca (2017)
regia: Constantin Popescu,
cu: Bogdan Dumitrache, Iulia
Lumânare, Constantin Dogioiu Dramă, Premiul pentru cel
mai bun actor -Festivalul de
la San Sebastian-Bogdan Dumitrache Sala „Patria” – Cinemateca

24 FEBRUARIE 2018
ora 11.00 – Matineu copii
Peter Pan (SUA, 1953)
regia: Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Animaţie, dublat
în limba română
Sala „Patria” – Cinemateca
ora 17.00 – Mari actori /Special Oscar
Culoarea banilor /The Color
of Money (SUA, 1986)
regia: Martin Scorsese , cu:
Paul Newman, Tom Cruise,
Mary Elizabeth Mastrantonio
Dramă, comedie, Premiul Oscar pentru cel mai bun actor:
Paul Newman
Sala „Patria”– Cinemateca
ora 19.30 - Mari regizori /
Special Oscar Podul spionilor
/ Bridge of Spies (SUA, 2015)
regia: Steven Spielberg, cu:
Tom Hanks, Mark Rylance,
Alan Alda Thriller, dramă, 5
nominalizări la Oscar şi premiul pentru cel mai bun actor
în rol secundar - Mark Rylance
Sala „Patria” – Cinemateca
25 FEBRUARIE 2018
ora 11.00 – Matineu copii
Regele leu/ The Lion King
(SUA, 1994) regia: Roger Allers, Rob Minkoff, Animaţie,
dublat în limba română
Sala „Patria” – Cinemateca
ora 17.00 – Golden Classics
Rooster Cogburn (SUA, 1975)
regia: Stuart Millar, cu: John
Wayne, Katherine Hepburn
Western, Continuarea la TRUE
GRIT (1969).
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Sfârşitul unei ere: CD-urile dispar de pe piaţă
Unul dintre cei mai mari
retaileri din lume a anunţat
că nu va mai comercializa
CD-uri în magazinele sale.
Americanii cumpărau peste 800 de milioane de CDuri la începutul anilor 2000,
iar anul trecut s-au comercializat 89 de milioane de
unităţi.
Best Buy, unul dintre retailerii majori de pe piaţa americană, a anunţat că nu va mai
vinde CD-uri în magazinele
sale, acestea aducând venituri de doar 40 de dolari. În
luna iunie, CD-urile vor dispărea din toate magazinele
Best Buy din Statele Unite.
Un alt retailer, Target, pune

presiune pe casele de discuri
să cumpere înapoi CD-urile
care nu se vând. În prezent
CD-urile care nu se vând reprezintă problema retailerului, iar Target vrea să schimbe
acest lucru.
CD-urile au o cotă de piaţă
la nivel global de 34%, iar
vânzările sunt bune în ţări
precum Japonia şi Germania.
Pe de altă parte veniturile
unor platforme digitale pre-

cum Spotify sau YouTube au
crescut cu 177% în 2016.
Astfel, conceptul de a păstra o bucată de plastic care
stochează muzică este pe
cale de dispariţie. Sigur, asemeni plăcilor de vinil, acestea
vor continua să existe, însă
nu se vor mai găsi în magazine, supermarketuri sau benzinării, ci doar în magazine
specializate.
B.T.

Noi recorduri în programul Rabla
Second-Hand

Numărul maşinilor second-hand este de 474.487
de unităţi, în plus cu peste
71% faţă de 2016. În trimestrul IV 2017, comparativ cu
trimestrul corespunzător
din 2016, înmatriculările noi
de vehicule rutiere pentru
transportul pasagerilor au
înregistrat creşteri la toate
categoriile, cea mai semnificativă fiind pentru autoturisme, cu 68,1%.
Până în luna noiembrie a
anului 2017, pe şoselele din
România, circulau circa
573.487 de autoturisme noi
înmatriculate. Dintre acestea
doar aproximativ 99.000 de
autoturisme noi au fost înma-

triculate, ceea ce a reprezentat
o creştere de 14,64% faţă de
aceeaşi perioadă din 2016.
Numărul maşinilor secondhand este unul cu mult mai
mare, atingând 474.487 de
unităţi, echivalentul unui salt
de peste 71% faţă de anul
2016.
Cele mai vândute autotu-

risme din intervalul ianuarie noiembrie 2017 au fost Volkswagen, cu 124.533 de
exemplare (+58,04% faţă de
perioada ianuarie - noiembrie
2016), Opel (58.934, +31,55%)
şi Ford (46.838 unităţi,
+51,70%), potrivit Direcţiei Regim Permise de Conducere şi
Înmatriculare a Vehiculelor
(DRPCIV).
La capitolul vehicule noi, de
cele mai multe înmatriculări
se bucură Dacia, care a înregistrat 27.424 de unităţi, cu o
creştere de 9,79 faţă de primele 11 luni ale anului 2016.
Aceasta este urmată de Volkswagen (9.050 unităţi) şi Skoda (8.439 unităţi).
B.T.

România va primi peste 100 de refugiaţi sirieni

România va primi, în perioada 2018 - 2019, un număr

de 109 refugiaţi de origine siriană, aflaţi provizoriu în Tur-

cia, a anunţat purtătorul de
cuvânt al Guvernului, Nelu
Barbu, într-o conferinţă de
presă la Palatul Victoria. Potrivit acestuia, în şedinţa de
Guvern de joi a fost adoptată
o hotărâre privind relocarea
unor refugiaţi, în perioada
2018 - 2019, pe teritoriul ţării
noastre. În 2018 este vorba
despre 40 de refugiaţi de origine siriană, aflaţi în Turcia,
iar în 2019 - 69 de refugiaţi.

O nouă jucărie la modă în România: SQUISHY
După kendama şi fidget
spinner, o nouă jucărie cucereşte copiii din România. Este
vorba despre squishy, o jucărie
antistres foarte drăgălaşă.
Squishy mai este cunoscută şi
drept kawaii squishy, "kawaii",
însemnând "drăguţ" în limba
japoneză. Aceste jucării antistres sunt de multe ori infuzate
cu parfum şi pot lua cele mai

diverse forme: de la animale,
cutiuţe de lapte, gogoşi, prăjituri, fructe sau legume. Parfumul poate potenţa efectul
de relaxare. Squishy este făcut
dintr-o spumă cauciucată specială care se strânge uşor în
mână ca, imediat, să îşi recapete forma originală. Majoritatea acestor jucării sunt făcute
din poliuretan, un material sin-

tetic, inventat în 1937 de neamţul Otto Bayer şi care a fost
folosit în cel de-Al Doilea Război Mondial pentru a acoperi
avioanele.
Conform Agenţiei de protecţie a mediului din SUA, expunerea pe termen lung la
poliuretan poate cauza diverse
afecţiuni, inclusiv astm şi cancer.
B.T.

