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Robor a atins un
nou maxim istoric

Statistici
îngrijorătoare.
Lipsa vaccinării
ucide!

Nu pot fi ridicate
mașinile parcate
neregulamentar

Vești de ultimă oră în an-
cheta penală care vizea-
ză tragedia produsă, la
sfârșitul lunii martie, la
complexul „Paradisul
acvatic” din Brașov. Oa-
menii legii continuă an-
cheta în cazul fetiței de
10 ani căreia i-au fost
smulse două degete ale
mâinii stângi, într-o ba-
lustradă a complexului
acvatic, despre care
specialiștii spun că nu ar
respecta normele prevă-
zute în domeniul con-
strucțiilor.

Procurorii Parchetului Ju-
decătoriei au luat o decizie
importantă în ceea ce pri-
vește dosarul penal deschis
în urma nenorocirii de la
complexul acvatic din Bra-

șov. Au declinat competența
de soluționare a cazului că-
tre Parchetul de pe lângă Tri-
bunalul pentru Minori și
Familie. 

În dosar este începută ur-
mărirea penală in rem, sub

aspectul săvârșirii infracțiunii
de vătămare corporală din
culpă. Urmează audieri, ex-
pertize și, evident, soluția fi-
nală. O fetiţă de 10 ani a
ajuns la spital, la finele lunii
martie, cu două degete

smulse, în urma unui acci-
dent suferit după ce a sărit
de pe o trambulină, cu o ba-
lustradă care ar fi neconfor-
mă, la „Paradisul Acvatic”
din Braşov. 

continuare în pag. 3

Procurorii brașoveni, pe urmele „Paradisului”

Copilul, felia de soare a
părinților. Copilul, motivul
bucuriei infinite. Și tot co-
pilul, sănătos, este cel care
aduce toată liniștea de pe

planetă în sufletele ce-

lor care i-au dat viață. Și nu
doar lor. Dar ce se întâm-
plă, ce-i de făcut dacă boa-
la lovește? Vine durerea,
cu toate formele ei. Pentru
toți actorii. Durerea copi-

lului, cât de mică, un pum-
nal în inima părintelui.
Dacă e mică și mama o re-
pară cu o mângâiere, dacă
e puțin mai mare și tatăl o
repară pentru că e mai pu-

ternic, totul se încadrează
la categoria normalitate.
Dar dacă durerea e mare,
foarte mare, din ce în ce
mai mare și e cauzată de
boală? Felia de soare înce-

pe să pălească, iar toată lu-
mea, și mama, și tatăl, și
bunica și bunicul, toată lu-
mea, așteaptă minunea de
la un altfel de soare: medi-
cul. Deși bine pregătit, cu
ani și ani de studiu, nu e su-
ficient. E esențial, dar nu și
suficient. Și să plecăm de
la premiza că există echipa:
medic, asistent, farmacist
clinician, infirmieră, îngri-
jitoare. Ce se întâmplă
însă, dacă spitalul unde
fantastica echipă își desfă-
șoară activitatea are doar
frumos vopsit gardul, iar
înăuntru-i leopardul? Eșe-
cul este asigurat. Există
însă, și o altă ipoteză: afa-
ră-i vopsit gardul, iar înă-
untru-i exact ca într-o u-
nitate sanitară europeană! 

La Spitalul Clinic de
Urgență pentru Copii din
Brașov nu este vorba doar
despre o ipoteză, ci despre
realitate. Unitatea sanitară
arată aproape perfect,
pentru că perfecțiune nu
există! Cireașa de pe tort a

venit săptămâna trecută,
atunci când, cu bani de la
Consiliul Județean Brașov,
Compartimentul Chirurgie
Plastică, Microchirurgie
Reconstructivă şi Arsuri,
condusă de doctorul Mar-
cel Albean, a fost complet
renovat şi modernizat.  

Compartimentul Chirur-
gie Plastică, Microchirurgie
Reconstructivă şi Arsuri
din cadrul Spitalului Clinic
de Copii Braşov a fost com-
plet renovat şi modernizat
în urma unei investiţii care
a durat şase luni, finanţată
din bugetul judeţului Bra-
şov.

În momentul de faţă, în
cadrul compartimentului
sunt respectate toate con-
diţiile epidemiologice şi de
siguranţă în caz de incen-
diu, precum şi funcţiona-
lităţile din punct de vedere
chirurgical, care sunt asi-
gurate la standarde occi-
dentale.

continuare în pag. 3

Copiii cu arsuri, tratați la Brașov în condiții europene 
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Veşti proaste pentru românii
care au credite în lei. Robor a
ajuns la un nou maxim istoric,
la finele săptămânii trecute, de
2.54%. Specialiştii estimează
că până la finalul acestui an,
indicatorul va ajunge la 3%.
Practic, asta înseamnă o creş-
tere a ratelor cu aproximativ
300 de lei. Premierul României
şi guvernatorul Băncii Naţio-
nale a României au avut, săp-
tămâna trecută, o întâlnire pe
tema inflaţiei. Printre subiectele
discutate s-a aflat şi cel al creş-
terii Robor, problemă care a
rămas, deocamdată, fără o so-
luţie.                     Amelia VULCU

LUNI
07:00 RETROSPECTIVA BraşovTV 
07:25 GRAMATICA
07:30 ZODIAC  
08:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
13:30 ZODIAC
14:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
18:00 Ştiri BRAȘOV TV 
18:30 BRAȘOVUL ACTUAL

19:00 Ştiri BRAȘOV TV 
19:20 „5 MINUTE DE pOVESTE”
19:30 BRAŞOVUL ACTUAL
20:00 Ştiri BRAȘOV TV 
20:20 5 MINUTE DE POVESTE”
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 Ştiri BRAȘOV TV 
21:20 „5 MINUTE DE POVESTE”

21:30 BRAŞOVUL ACTUAL
22:00 Ştiri BRAȘOV TV 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL
23:00 Ştiri BRAȘOV TV
23:30 BRAŞOVUL ACTUAL

MARŢI
07:00 Ştiri BRAȘOV TV 
07:30 BRAȘOVUL ACTUAL
08:00 Ştiri BRAȘOV TV 
08:30 BRAȘOVUL ACTUAL
09:00     Ştiri BRAȘOV TV
09:30 BRAȘOVUL ACTUAL
10:00 Ştiri BRAȘOV TV
10:30 BRAȘOVUL ACTUAL
11:00 Ştiri BRAȘOV TV
11:30 BRAȘOVUL ACTUAL
12:00 Ştiri BRAȘOV TV
12:30 BRAȘOVUL ACTUAL
13:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
18:00 Ştiri BRAȘOV TV
18:30 BRAŞOVUL ACTUAL
19:00 Ştiri BRAȘOV TV

19:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
19:30 BRAŞOVUL ACTUAL
20:00 Ştiri BRAȘOV TV
20:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 Ştiri BRAȘOV TV
21:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
21:30 BRAŞOVUL ACTUAL
22:00 Ştiri BRAȘOV TV
22:30 BRAȘOVUL ACTUAL
23:00 Ştiri BRAȘOV TV
23:30 BRAȘOVUL ACTUAL

MIERCURI
07:00 Ştiri BRAȘOV TV 
07:30 BRAȘOVUL ACTUAL
08:00 Ştiri BRAȘOV TV 
08:30 BRAȘOVUL ACTUAL
09:00     Ştiri BRAȘOV TV
09:30 BRAȘOVUL ACTUAL
10:00 Ştiri BRAȘOV TV
10:30 BRAȘOVUL ACTUAL
11:00 Ştiri BRAȘOV TV
11:30 BRAȘOVUL ACTUAL
12:00 Ştiri BRAȘOV TV
12:30 BRAȘOVUL ACTUAL
13:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
18:00 Ştiri BRAȘOV TV

18:30 BRAȘOVUL ACTUAL
19:00 Ştiri BRAȘOV TV
19:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
19:30 BRAŞOVUL ACTUAL
20:00 Ştiri BRAȘOV TV
20:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 Ştiri BRAȘOV TV
21:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
21:30 BRAŞOVUL ACTUAL
22:00 Ştiri BRAȘOV TV
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL
23:00 Ştiri BRAȘOV TV
23:30     BRAŞOVUL ACTUAL

JOI
07:00 Ştiri BRAȘOV TV 
07:30 BRAȘOVUL ACTUAL
08:00 Ştiri BRAȘOV TV 
08:30 BRAȘOVUL ACTUAL
09:00     Ştiri BRAȘOV TV
09:30 BRAȘOVUL ACTUAL
10:00 Ştiri BRAȘOV TV
10:30 BRAȘOVUL ACTUAL
11:00 Ştiri BRAȘOV TV
11:30 BRAȘOVUL ACTUAL
12:00 Ştiri BRAȘOV TV
12:30 BRAȘOVUL ACTUAL
13:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
18:00 Ştiri BRAȘOV TV
18:30 EXCLUSIV
19:00 Ştiri BRAȘOV TV
19:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
19:30 EXCLUSIV
20:00 Ştiri BRAȘOV TV
20:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:30 EXCLUSIV
21:00 Ştiri BRAȘOV TV
21:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
21:30 EXCLUSIV

22:00 Ştiri BRAȘOV TV
22:30 EXCLUSIV
23:00 Ştiri BRAȘOV TV
23:30     EXCLUSIV

SÂMBĂTĂ
09:00 RETROSpECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 
09:25 GRAMATICA
09:30 RETROSPECTIVĂ 

„5 MINUTE DE POVESTE”
10:00 BRAȘOVUL ACTUAL
10:30 ZODIAC
11:00 BRAȘOVUL ACTUAL
11:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
18:00 RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 
18:25 GRAMATICĂ
18:30 ZODIAC

19:00 BRAȘOVUL ACTUAL 
19:30 RETROSpECTIVA 

„5 MINUTE DE pOVESTE”
20:00 EXCLUSIV
20:30 ZODIAC
21:00 RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 
21:25 gRAMATICĂ
21:30 RETROSPECTIVA 

„5 MINUTE DE POVESTE”
22:00 EXCLUSIV
22:30 ZODIAC
23:00     RETROSPECTIVA 

„5 MINUTE DE POVESTE”
23:25 GRAMATICĂ
23:30     RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 

DUMINICĂ
09:00 RETROSpECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 

09:25 GRAMATICA
09:30 RETROSPECTIVĂ 

„5 MINUTE DE POVESTE”
10:00 BRAȘOVUL ACTUAL
10:30 ZODIAC
11:00 BRAȘOVUL ACTUAL
11:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
18:00 RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 
18:25 GRAMATICĂ
18:30 ZODIAC
19:00 BRAȘOVUL ACTUAL 
19:30 RETROSpECTIVA 

„5 MINUTE DE pOVESTE”
20:00 EXCLUSIV
20:30 ZODIAC
21:00 RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 
21:25 GRAMATICĂ
21:30 RETROSpECTIVA 

„5 MINUTE DE pOVESTE”
22:00 ZODIAC
22:30 EXCLUSIV
23:00     RETROSPECTIVA 

Știri BRAȘOV TV 
23:25 GRAMATICĂ
23:30 RETROSPECTIVA 

„5 MINUTE DE POVESTE”

TELEVIZIUNEA TUTUTOR BRAȘOVENILORpROgRAM Braşov      TV
VINERI

07:00 Ştiri BRAȘOV TV 
07:30 EXCLUSIV
08:00 Ştiri BRAȘOV TV 
08:30 EXCLUSIV
09:00     Ştiri BRAȘOV TV
09:30 EXCLUSIV
10:00 Ştiri BRAȘOV TV

10:30 EXCLUSIV
11:00 Ştiri BRAȘOV TV
11:30 EXCLUSIV
12:00 Ştiri BRAȘOV TV
12:30 EXCLUSIV
13:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
18:00 Ştiri BRAȘOV TV
18:30 ZODIAC
19:00 Ştiri BRAȘOV TV
19:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
19:30 ZODIAC
20:00 Ştiri BRAȘOV TV
20:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:30 ZODIAC
21:00 Ştiri BRAȘOV TV
21:20 „5 MINUTE DE POVESTE”
21:30 ZODIAC
22:00 Ştiri BRAȘOV TV
22:30 ZODIAC
23:00 Ştiri BRAȘOV TV
23:30 ZODIAC

Cu cât au crescut prețurile carburanților?
Prețurile benzinei și motori-

nei s-au majorat, în ultimul an,
cu aproximativ un leu pe litru.
O explicaţie ar fi  reintroducerea
accizei pe carburanţi si scum-
pirea barilului de petrol.

Dacă în vara anului trecut un
litru de benzină costa până la
4,55 lei, acum  litrul de benzină

a ajuns și la 5,55 lei, iar litrul de
motorină  s-a scumpit de la 4,6
lei pe litru, până la 5,69 lei pe li-
tru.

Specialiştii avertizează că
scumpirile ar putea continua,
în special ca urmare a  evoluției
prețului internațional al țițeiului.

Amelia VULCU

Robor a atins un nou maxim istoric

Ce nivel a atins rata șomajului? 
Rata şomajului în martie, în for-

mă ajustată sezonier, a fost de
4,5%. Nivelul este în uşoară scă-
dere, cu 0,1 puncte procentuale,
faţă de luna precedentă, potrivit
unui comunicat al Institutului Na-
ţional de Statistică. Numărul şo-
merilor, estimat pentru luna martie
a anului 2018, a fost de 415.000
de persoane, în scădere faţă de
luna precedentă (419.000 persoa-

ne), dar şi faţă de aceeaşi lună a
anului anterior (472.000 de per-
soane). Pe sexe, rata şomajului la
bărbaţi a depăşit-o cu 0,8 puncte
procentuale pe cea a femeilor, va-
lorile fiind 4,9% în cazul persoa-
nelor de sex masculin şi de 4,1%
în cazul celor de sex feminin. Rata
şomajului reprezintă ponderea
şomerilor în rândul  populaţiei ac-
tive. Amelia VULCU                      Aproape 100.000 de turiști, în vacanță, de 1 Mai

Turiştii care au ales să
meargă în vacanţă, de 1
Mai, au ales diverse staţiuni
din ţară, printre care se nu-
mără și Branul, unde au
cheltuit aproximativ 3,7
milioane de euro. 

Cifra este mai mare cu ap-
roape 0,2 milioane de euro
în comparație cu anul 2017
când, de Ziua Internaţională
a Muncii, au plecat în vacanţe,
în ţară, peste 94.000 de turişti,
potrivit estimărilor Federaţiei
Patronatelor din Turismul Ro-
mânesc.

Și în acest an s-a menţinut

în preferinţele românilor
zona rurală. Pensiunile au
reuşit să atragă peste 42.000
de turişti. 

Destinaţiile alese au fost
Bran, Bucovina şi Maramureş,
dar şi zone mai puţin cunos-
cute, aflate în apropierea ma-
rilor aglomerări urbane,
precum Clisura Dunării, Caraş
Severin sau Sâmbăta de Sus,
unde cazarea a costat între
40 și 200 de lei de persoană
pe noapte. 

Destinaţia cea mai popu-
lară pentru minivacanţa de
1 Mai a rămas litoralul româ-
nesc.               Amelia VULCU

Autorizațiile pentru taximetre, prelungite
Atenție, taximetriști! De la 1 iunie

se pot depune documentele ne-
cesare pentru prelungirea
autorizațiilor pentru taximetrie cu
încă cinci ani. Mașinile mai vechi
de zece ani nu vor mai putea fi
utilizate. În prezent, în municipiul
Brașov sunt aproximativ 200 de
mașini care desfășoară activități
de taximetrie, cu o vechime mai
mare de zece ani. În perioada 1
iunie – 31 august vor depune ac-
tele reprezentanții celor 323 de
societăți comerciale care dețin, în
total, 1082 de autorizații taxi, iar
în perioada septembrie – noiem-
brie vor depune documentele

cele 343 de persoane fizice auto-
rizate și reprezentanții celor 6
societăți familiale. În acest dome-
niu, se impune respectarea unor
reguli foarte stricte. „Firmele de
taximetrie trebuie să facă dova-
da că pentru fiecare mașină, în
fiecare zi, există contracte de
muncă prin care este acoperit un
program de opt ore. Fie că este
vorba despre un șofer angajat
pentru întregul interval, fie că
este vorba despre conducători
auto care au contracte part-
time”, a explicat Sorin Toarcea,
purtătorul de cuvânt al Primăriei
Brașov.                                                 M.S.
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continuare din pag. 1
Practic, compartimentul

aflat la etajul al doilea al spita-
lului a fost renovat în totalitate
şi saloanele au fost recompar-
timentate, astfel încât să fie
respectate traseele şi proto-
coalele medicale stricte impu-
se de specificul compartimen-
tului şi fiecare să aibă grup
sanitar propriu.

Compartimentul dispune
de zece locuri pentru spitali-
zare continuă, repartizate în
patru saloane cu două şi trei
paturi, la care se adaugă un sa-
lon de terapie intensivă. Toate
au fost complet renovate. In-
stalaţiile medicale şi reţelele
de utilităţi au fost înlocuite,
având în vedere că reţeaua
electrică risca să nu facă faţă
aparaturii moderne cu care se
lucrează. S-au realizat zugră-
velile şi igienizările necesare,
uşile au fost înlocuite şi au fost
montaţi senzori de fum.

Cea mai importantă realiza-

re în urma acestor lucrări este
faptul că protocoalele medi-
cale stipulate în Programul Na-
ţional privind îngrijirea pacien-
ţilor cu arsuri sunt respectate
în totalitate, fapt care permite
Spitalului Clinic de Copii să se
numere printre puţinele cen-
tre pediatrice de arşi din ţară,
alături de cele din Bucureşti,
Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara.
„Respectarea circuitelor pen-
tru pacienţi şi medici este o
condiţie esenţială în cadrul
acestui Program Naţional ca-
re ne asigură o finanţare mai
bună de la Ministerul Sănă-
tăţii pentru îngrijirea pacien-
ţilor arşi. Avem o sală de ope-
raţii şi pansamente pentru
arsuri de care este ataşat sa-
lonul de terapie intensivă
pentru arşi, dotat cu trei pa-
turi. În aceste spaţii am luat
toate măsurile pentru a nu
exista niciun pericol pentru
bolnavii arşi, ştiut fiind că ei
au nevoie de o îngrijire com-

plexă, laborioasă şi de lungă
durată”, a explicat doctorul

Marcel Albean, medic primar
chirurgie plastică, şeful Com-
partimentului Chirurgie Plas-
tică, Microchirurgie Recons-
tructivă şi Arsuri.

Bugetul asigurat de Consiliul
Judeţean Braşov pentru lucră-
rile de renovare şi modernizare
a fost de 476.190 lei. Totodată,
din donaţii şi sponsorizări ob-
ţinute de fundaţia Spitalului
Clinic de Copii s-au asigurat
fondurile necesare dotării cu
mobilier modern a saloanelor
renovate.

De amintit este faptul că în
anul 2017, beneficiind de o fi-
nanţare de la Consiliul Jude-
țean în valoare de 50.000 de
lei, conducerea spitalului a
achiziţionat două paturi spe-
ciale pentru arşi.

Mai rămâne, totuşi, o singu-
ră mare problemă la nivelul
Compartimentului Chirurgie
Plastică, Microchirurgie Re-
constructivă şi Arsuri: lipsa me-
dicilor. „Aici lucrează un sin-
gur medic. Cel de-al doilea
post îl scoatem periodic la
concurs şi nu se prezintă ni-
meni. Rezidenţii vin, învaţă
meserie şi apoi pleacă în pri-
vat. Asistentele, infirmierele
şi îngrijitoarele sunt suficien-
te, dar cu un singur medic este
foarte dificil să ne desfăşu-
răm activitatea”, a explicat
doctorul Marcel Albean.

La rândul său, directorul me-
dical al Spitalului Clinic de Copii
Braşov, doctorul Liviu Mun-
tean, a apreciat că lucrările de
modernizare a Compartimen-
tului de Chirurgie Plastică, ală-
turi de cele recent finalizate la
Secţia de Chirurgie Pediatrică
sunt de cea mai bună calitate,
realizate într-un timp scurt şi
la un preţ just. „Ne bucurăm

că am mai terminat o etapă

în urma căreia putem spune
că Spitalul Clinic de Copii Bra-
şov se numără printre cele
mai moderne şi mai perfor-
mante din ţară. Ţinem şta-
cheta calităţii actului medical
la un nivel cât se poate de în-
alt, având în vedere statutul
nostru de spital regional.
Avem pacienţi din judeţul
Braşov şi din judeţele înveci-
nate, iar la Compartimentul
de Chirurgie Plastică, pe par-
tea de malformaţii congeni-
tale şi arsuri, operăm copii
din întreaga ţară, astfel că
suntem pregătiţi să facem
faţă oricăror situaţii”, a men-
ţionat directorul medical.

Compartimentul Chirurgie
Plastică, Microchirurgie Re-
constructivă şi Arsuri a fost re-
deschis în prezenţa preşedin-
telui Consiliului Judeţean
Braşov, Adrian-Ioan Veştea,
care a reiterat ideea că Spitalul
Clinic de Copii este un model
de bună practică în ceea ce pri-
veşte performanţa cadrelor
medicale şi eforturile echipei
manageriale de a asigura con-
diţii optime de desfăşurare a
activităţii de zi cu zi. „În ciuda
bugetului restrictiv din acest
an, am luat toate măsurile,
încât spitalele din subordine
să dispună de fonduri sufi-
ciente pentru lucrările curen-
te, dar și pentru investiții în
modernizări și dotări cu apa-
ratură. Spitalul Clinic de Copii
este un exemplu pentru ceea
ce înseamnă o unitate medi-
cală modernă și performan-
tă. Facem tot posibilul ca me-
dicii să nu mai plece din

sistem. Stimulentele lunare,
în valoare totală de 40.000
de lei, pe care le acordăm din
bugetul judeţean, alături de
condiţiile occidentate pe care
vrem să le creăm în toate cele
şase spitale pe care le gestio-
năm, sperăm să-i convingă
pe cât mai mulţi medici să ră-

mână sau să vină în sistemul
de stat”, a explicat preşedin-
tele Consiliului Județean Bra-
şov, Adrian-Ioan Veștea.

Investițiile cu bani din bu-
getul județului, forfecat fără
milă de guvernanți, vor conti-
nua atât în cazul Comparti-
mentului Chirurgie Plastică,
Microchirurgie Reconstructivă
şi Arsuri al Spitalului de
Urgență pentru Copii din
Brașov, cât și în cazul celorlalte
secții și spitale aflate în subor-
dinea Consiliului Județean
Brașov, instituției condusă de
Adrian-Ioan Veștea.  

BrașovTV.com

Copiii cu arsuri, tratați la Brașov în condiții europene 

Procurorii brașoveni, pe urmele „Paradisului”
continuare din pag. 1
Pentru lămuriri avizate,

Brașov TV a solicitat un punct
de vedere unui specialist în
domeniul construcțiilor. „În
cădere, degetele au intrat
între mâna curentă de dia-
metru mare și ornamentele
de inox. Ele fiind prinse în
acea zonă, normal că au
fost smulse. Bine că s-a în-
tâmplat doar atât, că putea
fi mult mai grav. Construc-
tiv, partea de design a ba-
lustradei nu are ce căuta.
Oricând se poate întâmpla
ceva, indiferent că ești adult
sau copil”, a explicat, pentru
BrașovTV.com, un inginer în
construcții.

Patronul complexului „Pa-
radisul Acvatic”, Dumitru-
Ioan Puchianu, a exprimat
un punct de vedere, imediat
după producerea evenimen-
tului, care nu mai are nevoie
de nici un comentariu: „Ba-
lustrada are un rol al ei, în

condiții normale fata nu
avea ce să caute cu mâinile,
în cădere, să se prindă de
balustradă. Eu nu sunt ex-
pert în balustrade și scări,
dar nu există în norme vreo
recomandare privind țevile.
Dacă, să spunem, balustra-
da ar fi fost altfel, probabil
că nu s-ar fi întâmplat acest
lucru. Până la urmă este un
caz stupid, un accident stu-
pid”.

În fața unei astfel de de-
clarații, tatăl fetiței mutilate
pe viață a pus punctul pe i.
„Ce m-a deranjat cel mai
tare  a fost reacția celor de
la „Paradisul Acvatic”, res-
pectiv administratorul și
patronul instituției. Nu poți
să dai vina pe un copil că și-
a amputat două degete de
la mână, nu poți să spui că
este un accident stupid,
când a fost la tine în casă.
Dacă mă duc la cineva în
casă și îmi rup piciorul nu îi

spun că a fost un accident
stupid, mă duc cu el la spi-
tal, am grijă să văd dacă are
nevoie de ceva și îi ofer tot
sprijinul meu. Nu încerc să
caut scuze și nici vinovați”,
a subliniat, cu amărăciune,
tatăl fetei de zece ani, Daniel
Cioroianu.

La finele săptămânii tre-
cute, și părinții unui băiat din
Dej au trecut prin momente
de cumpănă, după ce copilul
lor s-a rănit tot la un parc ac-
vatic. Cazul a fost preluat
imediat de jurnaliștii din pre-
sa centrală, care au reluat, pe

larg, și detaliile tragediei de
la Brașov, de la finele lunii
martie. Fetiței de 10 ani, cu
două degete smulse, viitorul
îi este pecetluit. Visa să ajun-
gă o mare handbalistă, dar
visul s-a frânt, i-a fost frânt…    

Rămâne de văzut, în con-
textul anchetei penale care
este în plină desfășurare la
Parchetul de pe lângă Tribu-
nalul pentru Minori și Familie
din Brașov, cine se face vino-
vat de comiterea infracțiunii
de vătămare corporală din
culpă.

Brașov TV.com

Tânără din Brașov, cocoțată
pe clădirea Direcției Generale
a Finanțelor

Caz mai puțin obișnuit, sâm-
bătă seară, în atenția poli-
țiștilor brașoveni. O persoană
din Brașov a anunțat, printr-
un apel la numărul de ur-
gență 112, că a observat o fe-
meie pe clădirea Direcției

Generale a Finanțelor Publice
din Brașov. Politiștii Secției
numărul 1 au ajuns, imediat,

la fața locului. La momentul
sosirii, tânăra, în vârstă de 22
ani, cobora de pe clădire pe
scara de incendiu. Întrebată
de anchetatori care este mo-
tivul pentru care a urcat pe
clădire, brașoveanca a preci-

zat că face acest lucru în mod
frecvent.

Amelia VULCU



Ochii tăi sunt minunați
și noi ne dorim ca ei să
strălucească de sănătate.
Ei radiază frumusețea din
interiorul nostru, și în a-
celași timp, ei captează
frumosul din jurul nostru.
Ochii sunt cei MAI impor-
tanți când vine vorba de
simțurile noastre, MAI
mult de 80% din infor-
mații le obținem prin in-
termediul lor. 

Așadar, menține sclipi-
rea ochilor tăi, vizitând pe-
riodic optometristul. Eu îți
ofer 10 motive pentru care
să ne alegi pe noi, opto-
metriștii Best Optic.

• Ai încredere în experiența
noastră

Sau mai simplu, noi în-
țelegem că tu ai nevoie să

vezi bine, clar, confortabil,
și astfel, noi contribuim
la calitatea vieții tale.

La Best Optic ai parte de
un consult complex, 15
pași în minim 25 de minu-
te. Vei avea 2 ani de liniște
pentru că ne asumăm
100% corectitudinea
prescripției optometriș-ti-
lor din centrele Best Optic.

Suntem la curent cu toa-
te noutățile din domeniu
și ne place să învățăm.

Pentru a îți oferi o expe-
riență vizuală unică.

• Ai încredere în soluțiile
oferite de noi

Fiecare pacient este u-
nic. Fiecare situație este
diferită. Iar optometriștii
Best Optic sunt pregătiți
pentru a oferi soluții spe-
ciale, bazate pe expe-
riență și tehnologii.

Punem accent deosebit
pe sinergia între prescrip-
ția pentru ochelari, rama

aleasă, lentile și nevoile
tale vizuale. De aceea îți
vom crea lentile unice.
Doar pentru tine. 

Pentru dinamism și li-
bertate de mișcare îți pu-
tem recomanda lentile de
contact. Nu contează diop-
tria sau vârsta ta. Ne mân-
drim cu peste 4.000 paci-
enți purtători de lentile
de contact!

• Ai încredere în rezul-
tatele noastre

Un consult în cabinetele
Best Optic nu îți va oferi
doar o prescripție, ci so-
luția cea mai potrivită
ochilor tăi și nevoilor cu
care te confrunți zilnic. 

Suntem implicați cu toții
în moderarea progresiei
miopiei, "boala secolului".
Vino să afli despre soluțiile
pe care ți le propunem!

Relația cu pacienții no-
ștri se bazează pe firesc,
comunicare și implicarea
lor directă în soluțiile pro-
puse pentru ei.

În 10 ani de activitate,
peste 26.000 pacienți
unici au ales consilierea
noastră.

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

MAI sănătos pentru ochii tăi 

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

7 - 13 mai 2018sănăTaTe4

10 motive pentru care să-ți faci un control optometric la Best Optic 

„Cine ești este infinit mai
important decât ceea ce știi
sau ceea ce vrei să fii”.{Brene
Brown}

Foarte frumos spune Bre-
ne 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 dintotdeau-
na 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 ast-
fel nu ar mai exista suferință.

Pentru asta am găsit câte-
va 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 - ur-
mătoarele 3 afirmații, legate
de conștientizarea și  accep-
tarea valorii de sine:

1.Merit să fiu iubit;
2. Sunt suficient de bun

ca să trăiesc o viață depli-
nă;

3.Sunt parte importantă
din Univers.

O altă metodă pe care o
puteți folosi este de a scrie
pe telefon, calculator, pe sti-
kere 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 en-
titate 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, neuro-
madulatori, hormoni) aceas-
tă informație că sunteți buni
și meritați să trăiți o viață de-
plină.

Când reușiți să acceptați
că sunteți valoare de Sine și
aceasta este un drept înnăs-
cut în creierul vostru se ma-
nifestă două fenomene unul
la nivel neurologic și unul la
nivel vibrațional.

La nivel neurologic, accep-
tarea amplifică receptorii si-
napselor astfel încât acestea
creează noi conexiuni ne-

uronale care este garanția
faptului că veți manifesta va-
loarea de sine.

La nivel vibrațional, accep-
tarea  schimbă lungimea de
undă a creierului pe o frec-
vență superioară și ajungi la
starea de prezență.

Fenomenele expuse mai
sus creează chimismul cre-
ierului care ne face să fim
atenți, motivați, lucizi(obser-
vatori), 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 con-
știent cu mintea voastră și
vor fi manifestate prin stările
de mai sus.

Aceste transformări de la
nivel conștient - mental până
la nivel subconștient – ati-
tudinal, va crea experiențele
și situațiile în care să trăiești

o viață deplină, extraordina-
ră, remarcabilă și să manifești
valoarea din sine în materia-
litate, adică în mediul încon-
jurător.

Spor la lucru cu voi și
amintiți-vă că sunteți va-
loare de Sine.

Cu drag din cunoaștere și
iubire pentru cunoaștere și
împlinire.

Autor: Psiholog Niculina
Gheorghiță

Orica MĂGDĂLINA

Niculina Gheorghiţă
Psiholog Clinician Principal, 

doctorand în Psihologia
Dezvoltării, Trainer şi Formator

www. holisterapi.ro

Valoarea unui om este un drept înnăscut
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Situație alarmantă la Brașov!
Inconștiența de care au dat
dovadă unii brașoveni, care
refuză să-și vaccineze copiii,
a provocat adevărate tragedii
în sezonul rece. 

Cinci persoane din județul

Brașov au murit, după ce au fă-
cut complicații din cauza rujeolei
și a gripei. Toate erau nevacci-
nate. 4 brașoveni au murit din
cauza gripei, iar o persoană a
decedat în urma îmbolnăvirii
de rujeolă. Medicii atrag, din
nou, atenția că vaccinarea ar

putea reduce la zero numărul
deceselor și ar putea diminua
semnificativ apariția compli-
cațiilor. Oamenii au început să
conștientizeze, iar rata vaccinării
a crescut la Brașov, în ultimii ani,
la peste 80%. 

În prezent, în tot județul există
303 medici vaccinatori. Cele mai
multe persoane nevaccinate
sunt în mediul rural și în zonele
defavorizate, cu populație de
etnie romă. 

În acest sens, anul trecut,
autoritățile au desfășurat o cam-
panie de conștientizare. În se-
zonul rece 2017/2018 au fost
vaccinate, în județul Brașov, pes-
te 17.500 de persoane.  M.S.

.com

Un TIR plin cu ajutoare pentru copiii nevoiași

Statistici îngrijorătoare. Lipsa vaccinării ucide!

Sute de familii nevoiașe
din județul Brașov au parte
de o surpriză, făcută de oa-
meni cu suflet, din străină-
tate. Cu sprijinul unei fun-
dații, la Brașov a ajuns un
TIR plin cu îmbrăcăminte,
încălțăminte, jucării, dar și
cu alimente neperisabile
pentru copiii săraci din în-
treg județul. 

Proiectul caritabil a fost pus
în practică de „Firm Foun-
dation România”, o orga-
nizație internațională care se
ocupă de campanii umanita-
re. Oameni cu suflet din Ger-
mania au strâns produsele
pentru copiii săraci. Sarah și
Steffi coordonează această

activitate caritabilă.
„Este foarte important

pentru noi să derulăm astfel
de proiecte. Nevoile sunt
foarte mari. Am întâlnii fa-
milii foarte sărace, care abia
trăiesc de pe o zi pe alta. Unii
dintre copiii pe care-i ajutăm
nu au nimic… O nouă pere-
che de pantofi poate însem-

na enorm pentru ei”, a pre-
cizat Sarah Vienna, președinta
„Firm Foundation România”. 

„Camionul care a venit din
Germania este plin cu haine,
cu jucării, dar și cu produse
medicale. Toate vor fi redi-
recționate către copiii din spi-
tale, către diferite organi-
zații care activează în bene-

ficiul copiilor, sau vor ajunge
la micuții pe care-i monito-
rizăm prin proiectul nostru.
Vor fi donate către oricine
are nevoie de ele”, ne-a de-
clarat Steffi Vogel, vicepre-
ședinta „Firm Foundation
România”. 

Cele mai multe produse vor
ajunge la Spitalul de Copii din
Brașov. De altfel, în fiecare an,
această organizație caritabilă
îi ajută pe copiii abandonați,
care se află în această unitate
sanitară. La transportul pro-
duselor din Germania, dar și
la depozitarea și distribuirea
lor în tot județul au dat o
mână de ajutor zeci de volun-
tari. Atât străini, cât și români.
„Firm Foundation Româ-
nia” desfășoară acțiuni cari-
tabile la Brașov încă din anul
2005. Cele mai multe proiecte
se referă la integrarea în so-
cietate a copiilor de etnie
romă. 

Marian STOICA

Bătrână din Brașov, călcată de un
autobuz R.A.T. al liniei 22

Femeia are 76 de ani. Ea se afla
în stația R.A.T. Brașov cunoscută
sub denumirea „Sanitas”. „Fe-
meia a coborât, cu spatele, din

autobuzul care circula pe linia
22, în stația „Sanitas”. Șoferul
a închis ușile și a plecat cu au-
tobuzul de pe loc. În momentul
plecării, mașina de transport
persoane ar fi trecut cu una din-
tre roți peste picioarele victimei.
Bătrâna a fost transportată la

spital”, a explicat, pentru bra-
sovtv.com, purtătorul de cuvânt
al Inspectoratului Județean de
Poliție din Brașov. Potrivit oficia-

lilor R.A.T. Brașov, femeia, după
ce a coborât din autobuz, a în-
cercat să urce din nou, iar șoferul,
care închisese ușile, a plecat din
stație. Cercetările polițiștilor și
procurorilor continuă, urmând
a fi efectuată încadrarea juridică
a faptei.               Amelia VULCU
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Deși procedura este perfect
legală, oficialii Primăriei nu
au găsit o firmă care să se
ocupe de ridicarea mașinilor
parcate neregulamentar.
Asta deși municipalitatea a
încercat, în mai multe rân-
duri, să atribuie contractul
de concesionare. De fiecare
dată însă, nu s-a prezentat
nimeni la licitație. 

Pentru concesionarea ser-
viciului de ridicare a autotu-
rismelor parcate neregu-
lamentar, pe o perioadă de
cinci ani, licitația a fost lansată
pe 23 ianuarie, iar termenul
de depunere a ofertelor a fost
13 martie. 

Potrivit caietului de sarcini,

valoarea estimată a contrac-
tului este de peste 11 milioane
de lei. Probleme sunt însă, și
atunci când vine vorba despre
autoturismele abandonate.
„Pentru mașinile abandona-
te am avut, luna trecută, o
procedură, mai exact pe 10
aprilie, dar nu s-a prezentat
nimeni. În aceste condiții, am
amânat-o pentru luna aceas-
ta. Să sperăm, totuși, că pe 10
mai se va prezenta un ofer-
tant ”,aexplicat Sorin Toarcea,
purtătorul de cuvânt al Pri-
măriei Brașov. 

Pe de altă parte, locurile de
parcare neatribuite din mu-
nicipiu sunt la mare căutare.
La licitația organizată de Pri-
mărie în zona Astra 2, parcările

s-au închiriat cu sume de 6-7
ori mai mari în comparație cu
prețul normal. Cea mai scum-
pă parcare s-a licitat cu 810
lei/an, pe strada Carpaților. 

Au fost și alte zone pentru
care brașovenii au plătit bani
mulți. Spre exemplu, pe strada
Pârâului tariful pentru un loc
de parcare licitat a ajuns la
600 lei/an. 

În ambele zone, în mod nor-
mal, un loc de parcare atribuit
la începutul anului costă între
100 și 150 de lei. 

Următoarea licitație pentru
reatribuirea parcărilor se va
organiza pe 7 mai, pentru zo-
nele Florilor, Craiter și Scriito-
rilor.                   

Marian STOICA

Alertă la Brașov! Peste 100
de persoane au fost înțepate,
în ultima lună, de căpușe. Nu-
mărul acestor insecte a cres-
cut alarmant, pe fondul
încălzirii vremii. Medicii atrag

atenția asupra riscurilor pe
care le implică mușcăturile

căpușelor, și le recomandă
persoanelor înțepate să se
prezinte, în cel mai scurt timp,
la cea mai apropiată unitate
medicală. ,,Cei care nu au ob-
servat căpușa sau au obser-

vat-o și, de teamă, au ex-
tras-o singuri, pot să dezvol-

te, în decurs de o lună, boala
Lyme - stadiul I’’, a precizat
medicul Ramona-Delia Iones-
cu, managerul Spitalului Clinic
de Boli Infecțioase Brașov. ,,Nu
căpușa provoacă boala, ci
faptul că ea este un vector și
transmite o serie de bacterii
prin acele mușcături care
sunt intrademice, dar sufi-
cient de penetrante astfel în-
cât să creeze o infecție locală
care după aceea se poate
răspândi în tot organis mul’’,
a explicat Sorin Gârbacea, me-
dic primar medicina de fami-
lie. Doar în luna aprilie, la
Spitalul Clinic de Boli Infec-
țioase din Brașov s-au prezen-
tat peste 100 de persoane
mușcate de căpușe.

Medicii spun că sezonul
acestor insecte este abia la în-
ceput, iar cei care aleg să iasă
la iarbă verde trebuie să fie
precauți.        Iulia BOBAIȚĂ

Situație alarmantă la Brașov. Atenție la căpușe! Livadă în curtea unui liceu din Brașov
Livadă în curtea Colegiului

Tehnic ,,Mircea Cristea’’. În ca-
drul proiectului ,,Plantăm idei
pentru o viață sănătoasă’’,
reprezentanți ai Agenției Me-
tropolitane pentru Dezvoltare
Durabilă din Brașov și elevi ai
liceului au plantat peste 20 de
pomi fructiferi. 

Echipa de implementare a
proiectului își propune să rea-
biliteze spațiul din față corpului
A al clădirii colegiului și să-i de-

termine pe elevi să conștien-
tizeze importanța biodiver-
sității, dar și beneficiile unei
alimentații sănătoase, bazată
pe fructe și legume proaspete.
,,Până în prezent am realizat
plantările. Este vorba despre
23 de pomi fructiferi, din di-
ferite soiuri, 38 de arbuști fruc-
tiferi, 10 trandafiri și, cu elevii
din clasele a III-a și a IV-a, am
plantat în trei jardiniere spe-
ciale legume: salată, ridichi și

ceapă’’, a explicat Diana Simi-
leanu, purtător de cuvânt al
Agenției Metropolitane pentru
Dezvoltare Durabilă din Brașov.

„Plantăm idei pentru o
viață sănătoasă” face parte
din programul „Spații Verzi”,
componentă a proiectului
„Spații Verzi Urbane”, iar pe-
rioada de implementare se în-
cheie pe 31 august 2018.

Iulia BOBAIȚĂ

Nu pot fi ridicate mașinile parcate neregulamentar

Numărul tranzacțiilor imobiliare a crescut 
Numărul tranzacțiilor im-

obiliare a crescut în Bra-
șov cu aproape 30% în pri-
mul trimestru al acestui
an, în comparație cu anul
2017. Brașovenii au cum-
părat mai multe imobile
chiar dacă prețurile au
crescut cu până la 15%
față de începutul anului
trecut. 

Prețul pe metrul pătrat
pentru trei și patru camere
este mai redus decât pentru
garsonierele și apartamen-
tele cu două camere, unde
se înregistrează cele mai
mari creșteri de prețuri.
,,Deține recordul cartierul Ră-
cădău, tot ce ține de Centrul
Istoric, de Centrul Civic și de
proiectele rezidențiale. Aici
avem prețuri de aproximativ

1.200 - 1.300 de euro pe me-
trul pătrat”,a precizat Dana
Stemate, directoare de mar-
keting la o agenție imobi-
liară.

Cele mai mici prețuri sunt,
în prezent, la apartamentele
situate la periferia orașului,
Triaj, Craiter și Noua, unde

costurile ajung la 950 de
euro pe metrul pătrat. 

În lunile ianuarie, februarie
și martie, brașovenii  au a-
chiziționat peste 6.700 de
imobile, iar în perioada si-
milară a anului trecut s-au
înregistrat 5.000 de tran-
zacții imobiliare.             I.B.

Impozite mai mari la Brașov, din 2019

Rata inflației și tăierile de bu-
get făcute de guvernanți mă-
resc taxele pe care le vor plăti
brașovenii. Este vorba despre
un procent de creștere de 10%
în cazul locuințelor și despre
un procent de 15% în cazul
mașinilor și terenurilor. Consi-

lierii locali au adoptat hotărârea
care vizează stabilirea taxelor
și impozitelor locale pentru
anul viitor. ,,Nu ne-am propus
să mărim noi taxele și impo-
zitele la nivelul muncipiului
Brașov, așa cum nu am fa-
cut-o în ultimii opt ani de zile.

Sunt anumite ajustări și pon-
derări pe care suntem obligați
să le facem pentru că așa ne
obligă legea. Din punctul de
vedere al Codului Fiscal, 750
de miliarde vechi nu mai sunt
în calculele noastre la nivelul
bugetului municipiului Bra-
șov”, a declarat primarul Brașo-
vului, George Scripcaru.

Ultima modificare adusă ta-
xelor și impozitelor locale din
Brașov a fost făcută în anul
2010.

Iulia BOBAIȚĂ
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Spitalul Municipal Săcele
funcționează cu spitalizare
continuă, 24 de ore din 24,
7 zile din 7, conform apro-
bării primite de la Casa Ju-
dețeană de Asigurări de
Sănătate din Brașov. 

Spitalizarea continuă se rea-
lizează în specializările medi-
cină internă și pediatrie. De
asemenea, se va continua și
procedura spitalizării de zi în
medicina internă, cardiologie,
pediatrie, oftalmologie, chi-
rurgie generală, obstetrică -
ginecologie, radiologie, endo-

crinologie, ORL și ortopedie.
Ultimele trei specializări sunt,
de altfel, la dispoziția paci-
enților tot din această lună.

La toate aceste servicii de
spitalizare de zi se poate veni
cu bilet de trimitere de la me-
dicul de familie, cu cardul de
sănătate și cu cartea de iden-
titate.

Servicii pot fi făcute și contra
cost, prețurile fiind mult mai
mici decât cele asigurate de
societățile private.

În Spitalul Municipal Săcele,
se află la dispoziția pacienților
o sală de mici intervenții chi-

rurghicale (24 de ore din 24),
un cabinet de explorări func-
ționale cardiorespiratorii și car-
diovasculare în care se pot
realiza teste de efort, spiro-
metrie, ecografie, iar în regim
ambulatoriu (de policli- nică)
funcționează un cabinet de
radiologie (program 8.00 –

20.00) și servicii de anatomo-
patologie. 

Spitalul este deservit de 17
medici și 41 de asistenți me-
dicali, infirmiere și personal
auxiliar.

Bugetul spitalului pentru
anul 2018 este asigurat de
Municipalitate și de Consiliul

Local. 
1.271.000 de lei este suma

necesară asigurării de fonduri
pentru activitățile spitalicești:
fond de salarii, cheltuieli pen-
tru medicamente, materiale
sanitare și dezinfectanți, chel-
tuieli de funcționare. 

1.000.000 de lei este suma

destinată dezvoltării, din
care a fost realizată dotarea
cabinetelor de oftalmologie
și ecografie, precum și a ca-
binetului de endoscopie,
care se va finaliza până la
sfârșitul primului semestru
al anului.      

B.T.

Lupta împotriva schizofreniei: 1%
din populație, afectată

Spitalul Municipal Săcele funcționează,
de la 1 Mai, 7 zile din 7

Aproximativ 40 de hectare de teren,
împădurite, în 2018, la Săcele

Una dintre problemele
cele mai importante ale mu-
nicipiului este cea a pădu-
rilor.  U.A.T. Săcele este unul
din cele mai mari 3 U.A.T.-
uri din țară, cu o suprafață
de 321,76 km pătrați. 

Regia Publică Locală a Pă-
durilor Săcele, cea care ge-
stionează fondul forestier al
U.A.T.-ului, realizează în fie-
care an împăduriri după anu-
mite criterii silvice.

În urma acestora, la Săcele,
cu toate problemele avute în
anii anteriori, suprafața îm-
pădurită crește. Astfel, până
pe 25 aprilie, pe teritoriul
U.A.T. Săcele s-au plantat 13,5
hectare cu un total de 55 de
mii de puieți. 

Până la finalul anului 2018,

suprafața totală de plantare
va fi de 38,25 de hectare. Vor
fi plantați puieți de molid, la-
rice, brad, paltin de munte și
pin. Valoarea lucrărilor de îm-
păduriri este de aproximativ
478,327 lei fără TVA.

La Săcele s-au plantat 16,5
hectare în anul 2017 și 4,6
hectare în anul 2016.

Este vorba despre aproxi-
mativ 71 de mii de puieți în
2017 și 16 mii în anul 2016.

B.T.

În ultimii ani, tot mai
mulți români suferă de
afecțiuni psihice. Schizo-
frenia afectează 1% din
populația globului. Sta-
tistica ne arată că 25%
dintre români sunt diag-
nosticați cu boli psihice.
În județul Brașov, Asoci-
ația de Servicii Sociale
(SCUT) este singura care
are grijă de persoanele cu
schizofrenie. În fiecare zi,
30 de persoane diagnos-
ticate cu schizofrenie pri-
mesc ajutor de specia-
litate la acest centru. To-
tul este gratuit. 

Costurile pe care Asoci-
ația SCUT trebuie să le su-

porte din bugetul propriu
se ridică la 550 de lei pentru
fiecare beneficiar. Asta în-
seamnă peste 15.000 de lei
lunar, fără niciun ajutor din
partea autorităților. „Tre-
buie să conștientizăm că
persoanele cu schizofrenie
sunt perfect funcționale.
Sunt oameni foarte calzi,
care au multe de dăruit,
dacă avem grijă de ei. Tre-
buie doar să le oferim spri-
jin și afecțiune. Ei pot fi re-
integrați inclusiv pe piața
muncii, nu doar în socie-
tate. Pot duce acest diag-
nostic foarte bine, dar,
într-adevăr, au nevoie de
ajutor”, a menționat Ma-
riana Busuioc, director exe-

cutiv al Asociației SCUT.
Brașovenii care suferă de

schizofrenie sunt găzduiți,
în fiecare zi, câteva ore, la
sediul Asociației SCUT. 

Cei trei angajați, dar și
mulți voluntari fac tot po-
sibilul pentru ca aceste per-
soane să treacă mai ușor
peste boală. 

Toți cei care ajung aici
sunt implicați în diverse
activități, unii fiind chiar
foarte talentați. Asociația
SCUT are grijă și de 27 de
tineri care au ieșit din cen-
trele de plasament, dar și
de opt familii aflate în
situație de risc social. 

Marian STOICA

Incident într-un troleibuz, în municipiu

Evenimentul nefericit s-a
petrecut în zona Bulevardu-
lui Saturn. Totul ar fi pornit

de la o pernă de aer a mijlo-
cului de transport în comun,
care a explodat. Echipele de
la I.S.U. Brașov au intervenit
la fața locului cu mai multe
echipaje.

Două persoane au avut
nevoie de îngrijiri medicale
și au fost transportate la Spi-
talul Județean de Urgență. 

Este vorba despre o feme-
ie de 79 de ani, cu o fractură

deschisă la un picior, și des-
pre un bărbat de 77 de ani,
cu traumatism cranian. Cele
două victime au fost operate
și sunt în afara oricărui peri-
col. Polițiștii au deschis dosar
penal pentru vătămare cor-
porală din culpă și fac veri-
ficări pentru stabilirea cau-
zelor producerii evenimen-
tului.

Marian STOICA



GARSONIERĂ
⚫  Mall Coresi Urban 43mp., etajul
3 decomandată, parcare inclusă, beci,
liberă la vânzare, preț 48.500euro.
Tel.0726.268.215

⚫  Tractorul,  bloc nou 37mp.demi-
sol.Garsonieră, centrală  proprie, li-
beră  la vânzare 24.500 euro. Tel.
0726.268.215.
APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Tampa Gardens (Răcădău)
56mp.utili,  etaj intermediary, liber
la vânzare preț 53.500 euro. Tel.
0726.268.215.
⚫ Scriitorilor,  2 camere decoman-
date, etajul 1/4 beci, centrală proprie
termopane central, ușă metalică ,liber
la vânzare, preț  59.500euro. 

Telefon:  0726.268.215
⚫ Mall Coresi,  bloc nou, strada as-
faltată, apartamente cu 2 camere, în-
cepând de la 49.000 euro. Tel.
0726.268.215.
CASE
⚫  Săcele, casă 4 camere renovate
2018 curte+gradină  270 mp.,acces
auto, singur in curte, central  proprie,
termopane, gresie, faianta, parchet,

2balcoane, liberă, preț 92.000
euro.Tel. 0726.268.215.
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COMANDĂ ANUNŢ MICĂ PUBLICITATE
NUME (FIRMĂ): CI, SERIA NR.

Nr. apariţiiAcestă comandă se achită la casă, 
în oricare magazin partener

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

TALONUL SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE
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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

7 - 13 mai 2018

Săptămânal Gratuit

Brașov TV
telefon: 0368.005.829
contact@brasovtv.com

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

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

PREVENIREA  FURTURILOR  DIN  LOCUINŢE
Adoptarea de către cetăţeni a unei atitudini pre-
ventive şi responsabile atât în ceea ce  priveşte si-
guranţa proprie cât şi siguranţa bunurilor și a
locuinței este o condiţie esenţială a reducerii nu-
mărului de infracţiuni şi menţinerii unui climat de
siguranţă civică.

În scopul reducerii riscului victimal în cazul co-
miterii infracţiunilor de furturi din locuințe, Poliţia
Braşov vă recomandă: 
Uşa de acces în locuinţă trebuie să fie confecţionată
dintr-un material  rezistent la solicitări mecanice
şi termice; Uşa trebuie să fie prevăzută cu un sistem
de închidere securizat, eventual cu închidere în
mai multe puncte ; Tocul , în zona sistemelor de
asigurare, să fie consolidat cu o armătură metalică,
şi bine ancorat în perete; Montaţi o încuietoare
de înaltă siguranţă la uşa de acces în locuinţă. În-
cuietoarea trebuie montată corect, în aşa fel încât
accesul din exterior la şuruburile de prindere să
fie imposibil, iar cilindrul să fie complet acoperit
de şilduri pentru a evita ruperea lui. Montaţi un
sistem de alarmă antiefracţie în locuinţă ; ţineţi
cont de faptul că într-o locuinţă trebuie suprave-

gheate cu detectoare de prezenţă toate încăperile
care au geamuri sau uşi care au acces direct în ex-
terior, pe terase sau alte locuri facile escaladării
din afara locuinţei; 
Nu lăsaţi cheia sub ştergătorul de la uşă, în ghiveciul
cu flori, în poştă, sus pe tocul uşii etc.
Nu lăsaţi mesaje în uşă sau pe robotul telefonic,
care să certifice absenţa dumneavoastră ;        
Nu lăsaţi geamurile deschise sau întredeschise,
chiar dacă părăsiţi pentru puţin timp locuinţa :. 
Alegeţi încuietori prevăzute cu chei ce nu pot fi
multiplicate uşor;
Dacă locuiţi la parter, etajul 1 sau ultimul etaj, asi-
guraţi-vă ferestrele prin montarea unor gratii me-
talice sau un sistem antiefracţie;
Nu permiteţi accesul în locuinţă celor care vin să
vă prezinte diverse ,,promoţii” în scop caritabil
sau pentru sondaje de opinie;
Nu comunicaţi date despre plecarea de acasă pentru
o perioadă mai mare de timp în convorbirile cu
alte persoane sau pe reţele de socializare.  

Evitaţi depozitarea la vedere, a ambalajelor obiec-
telor de valoare pe care le-aţi achiziţionat. Pentru
protejarea caselor de vacanţă sau a celor în con-
strucţie recomandăm proprietarilor  să stabilească
cu vecinii o modalitate  de supraveghere  a casei
şi să  depoziteze bunurile de valoare  în locuri  si-
gure. Dacă  persoanele care se prezintă la ușa dvs
pretind că sunt angajați ai societăților ELECTRI-
CA, ENGIE, COMPANIA APA BRAȘOV, exis-
tă câteva informații care trebuie verificate înainte
să le permiteți accesul în locuință: Să poarte uni-
forme cu însemne specific;  Să aibă asupra lor
legitimații înseriate, cu fotografia angajatului și vi-
zate pentru anul în curs; Pentru lucrări de reparații
sau mentenanță, se deplasează cu autospeciale
inscripționate cu denumirea societății respective
; Nu returnează bani pentru facturi mai mari decât
consumul real (nu fac regularizări pe loc) ;
ATENȚIE!! Angajații RCS-RDS vin doar la so-
licitarea clienților.
În cazul în care aţi fost victima unui hoţ din locuinţe
, anunţaţi imediat poliţia la numărul 112 sau sesizaţi
cea mai apropiată secţie de poliţie !



⚫ Familie serioasă închiriem
apartament 2 camere pe termen
lung. Oferim maximum 250 euro.
Telefon: 0747.973.638
• Vând casă - Brașov, 3 camere,
bucătărie, cămară, baie, pivniță,
pod, terasă, singur în curte, zona
Spitalul Mârzescu, foarte aproape
de Colină, str. Sitei, 75.000 Euro. 
Tel:0754.583.696/0749.881.764
(Fără Agenție)

⚫ Cu mare tristeţe în suflete, adu-
cem un ultim omagiu domnului
profesor Mîndru Iancu, avocat în

cadrul Baroului Braşov, un profesor
cu vocaţie, un profesionist desăvârşit
şi un om deosebit. Sincere condo-
leanţe familiei îndoliate.Colectivul
Tribunalului Braşov.
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Evenimente

Diverse

BGG SECURITY

▸ AGENŢI DE PAZĂ 
▸ AGENŢI DE INTERVENŢIE

în condiţiile legii 333/2003
▸ ELECTRICIENI

Angajează:

Relaţii suplimentare se pot obţine la:
0268.328.662

CAUTĂ

Telefon: 0741.127.537 

COLABORATORI PENTRU:
MANICHIURĂ
PEDICHIURĂ
COSMETICĂ

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)

Decese

Centru SPA

Diverse
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Primăvară plină cu proiecte
pentru consilierii locali ai Par-
tidului Național Liberal din
Săcele. Menținerea taxelor
și impozitelor locale la a-
celași cuantum, dar și apro-
vizionarea populației cu
lemn pentru foc și amena-
jarea bazinelor cu apă pota-
bilă sunt doar câteva dintre
obiectivele consilierilor locali
săceleni ai PNL.

În ultimii doi ani, taxele și
impozitele locale nu s-au ma-
jorat. Consilierii săceleni ai PNL
vor propune în următoarea
ședință de plen ca acestea să
rămână neschimbate și în

2019. „Vom vota în ședința
ordinară a Consiliului Local
pentru păstrarea taxelor și

impozitelor locale la același
cuantum. Considerăm că nu
este cazul să-i împovărăm pe
săceleni cu majorări de taxe

și impozite locale, nici la per-
soanele fizice și nici la cele ju-
ridice”, este de părere Ciprian
Sterpu, consilier local al PNL
Săcele. 

Consilierii locali au aprobat
și actul normativ care prevede
acordarea lemnelor de foc
pentru sezonul rece. 

Cei care au datorii la bugetul
local vor avea însă, o mare pro-
blemă. „Dintr-un număr de
1650 de cereri au fost validate
aproximativ 1530. Asta în-
seamnă un volum total de
masă lemnoasă de aproxi-
mativ 14.800 de metri steri.
Datoriile au reprezentat prin-
cipalul motiv pentru care sunt

și cereri invalidate. Atât cele
de la bugetul local, cât și a-

menzile neîncasate”,a preci-
zat Ciprian Nițescu, consilier
local al PNL Săcele. 

Pe de altă parte, consilierii
locali ai PNL din Săcele cer

explicații reprezentanților
Companiei APA. Conductele
cu apă potabilă din zona „7 Iz-
voare”sunt păstrate în condiții
total improprii. „Instalația de
tratare a apei constă într-un
bidon cu clor, al cărui conținut
este aruncat periodic în izvor.
Din punct de vedere legal, în
zona „7 Izvoare” trebuia să
existe o împrejmuire care să
respecte normele unui peri-
metru de restricție cu regim
sever. Sursele de apă sunt des-
coperite, fără capace adec-
vate, acoperite doar cu niște
placaje. Astfel că, orice animal
sălbatic, care are o boală con-
tagioasă, se poate adăpa

chiar de unde provine apa
pentru foarte mulți săceleni”,
atrage atenția consilierul local

al PNL, Cristi Popa. Din zona „7
Izvoare” primește apă potabilă
un sfert din populația munici-
piului Săcele, aproape 8.000
de locuitori.  Marian STOICA

.com

Proiectele consilierilor locali ai PNL Săcele

Funcționarii publici din județul Brașov, școliți
pe bani europeni

O administrație publică efi-
cientă, școlită pe bani euro-
peni. Acesta este obiectivul
proiectului intitulat „Sistem
de management integrat la
standarde europene, pentru
administrația județului Bra-
șov”, câștigat de Consiliul
Județean și care va fi pus în
practică până la jumătatea
anului viitor. Creșterea tran-
sparenței, a eticii și a inte-
grității personalului din admi-

nistrația publică sunt doar
câteva dintre obiectivele pro-
iectului la care vor participa
reprezentanți ai tuturor celor
58 de primării din județ. Vor
fi, în total, 160 de beneficiari,
printre care se numără și con-
silieri județeni, persoane cu
funcții de execuție, repre-
zentanți ai conducerii Con-
siliului Județean, dar și ai
tuturor instituțiilor din subor-
dine. Toți vor învăța să efi-

cientizeze sistemul în care își
desfășoară activitatea. „Ne
dorim ca, la sfârșitul acestui
program, toate activitățile
care se desfășoară în insti-
tuția noastră să fie transfor-
mate în realitate, într-un
mod cât mai eficient. Aici
vorbim despre implementa-
rea proiectelor pentru dru-
muri, aeroport, utilitățile
pentru cetățeni și, practic,
pentru toate atribuțiile pe

care le are Consiliul Jude-
țean astfel încât să funcțio-
neze cât mai bine”, a explicat,
pentru Brasov TV, Alina Szasz,
manager de proiect. „Sunt
proceduri obligatorii, care ar
trebui să existe în orice admi-
nistrație publică locală. Toate
aceste proceduri sunt costi-
sitoare și e bine că se reali-
zează din fonduri europene.
La finalul proiectului, fiecare
administrație publică din
județul Brașov va avea posi-
bilitatea să-și  imple menteze
aceste standarde de calitate”,
a subliniat pre ședintele Con-
siliului Județean Brașov,
Adrian Veștea.

Proiectul are o valoare to-
tală de peste 550.000 de lei.
98% din această sumă este
asigurată de Fondul Social
European și de bugetul
național. 

11.000 de lei reprezintă
contribuția Consiliului Ju-
dețean Brașov.

Marian STOICA

Fetiță de doi ani, găsită moar-
tă în curtea casei

Fetița locuia în comuna
Apața. Polițiștii au fost se-
sizaţi, săptămâna trecută,
prin numărul de urgență
112, cu privire la faptul că
în curtea unei case din lo-
calitate, o fetiță s-a elec-
trocutat şi este în stare de
inconştiență. 

Polițiștii au ajuns la fața
locului unde au constatat

faptul că, în timp ce se juca
în curtea locuinței, minora
s-a electrocutat de la un fir
de alimentare cu energie

electrică, neizolat, care atâr-
na pe lângă peretele casei.
Medicii sosiți la fața locului
au efectuat manevre de re-
suscitare, dar fără rezul-
tat.Verificările efectuate de
reprezentanții Sucursalei de
Distribuție a Energiei Elec-
trice Transilvania Sud, Filiala
Braşov, au indicat faptul că
locuința era racordată în
mod ilegal, prin instalaţii

clandestine, la reţeaua stra-
dală de alimentare cu ener-
gie electrică.              

Amelia VULCU

Ce a încercat să facă, în arestul Poliției Brașov,
criminalul din cartierul Noua?

Florin-Mircea Buliga, băr-
batul care și-a măcelărit fa-
milia la începutul lunii apri-
lie, a fost, zilele trecute, la
un pas de moarte. Potrivit
unor surse judiciare, Flo-
rin-Mircea Buliga ar fi în-
cercat să-și pună capăt zi-
lelor. 

Conform surselor bra-
sovtv.com, bărbatul a încer-
cat să-și taie venele și ar fi
folosit un cuțit. Când a fost
dus la audieri, în dosarul tri-
plei crime, Buliga avea o ci-
catrice pe antebrațul stâng,
pe care le-a arătat-o procu-
rorilor. Reprezentanții Poli-
ției Brașov nu au o poziție

oficială cu privire la această
situație, cercetările în dosa-
rul deschis pentru omor fi-
ind coordonate de procu-
rori. Sursele citate au mai
explicat, pentru Brașov TV,

că, la audieri, bărbatului i s-
a făcut rău atunci când a
vorbit despre Monica, soția
lui. Florin-Mircea Buliga
este, acum, în Capitală,
unde medicii îl vor supune

unei expertize de speciali-
tate, pentru a se stabili dacă,
la momentul comiterii omo-
rurilor, a avut sau nu discer-
nământ.

Amelia VULCU

Flagrant al procurorilor
D.I.I.C.O.T. Brașov, pe DN1

Doi tineri din Brașov au
ajuns în arestul Inspectora-
tului Județean de Poliție, pen-
tru 30 de zile, pentru deținere
de droguri în vederea distri-
buirii. Înaintea minivacanței
de 1 Mai, unul dintre suspecți,
de 22 de ani, a plecat cu ma-
șina personală spre județul
Constanța, în încercarea de
a le vinde cannabis parti-
cipanților la un festival de
muzică electronică. Procurorii

DIICOT Brașov au aflat și l-au
prins în flagrant pe suspect,
pe DN1. Mașina condusă de
tânărul de 22 de ani a fost
oprită în trafic, iar anchetatorii
au găsit cannabis. 

Procurorii antidrog au des-
cins și la locuința șoferului,
situată în Brașov, unde a fost
găsit complicele acestuia, un
brașovean de 24 de ani. În
casă au fost găsite, de ase-
menea, 90 de grame de can-
nabis și 13 pastile de MDMA.
Cei doi tineri au fost reținuți
și arestați. Ei beneficiază de
prezumția de nevinovăție
până când magistrații vor
pronunța sentința definitivă.

Amelia VULCU
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Berbec (21.03 - 19.04)
Iubire - Vă puteți asuma inițiative
și chiar unele mici riscuri. Sunteți
optimist, jovial și vesel.
Sănătate - Ce ați analizat anterior
e timpul să dezvoltați practic acum.
Evaluați impactul schimbării rutinei
de sănătate.
Bani - Ce percepeți ca slăbiciune
este un blocaj datorat unei
hipersensibilități de moment.
Încercați să fiți practic și obiectiv.
Taur (20.04 - 20.05)
Iubire - Nevoia de securitate
emoțională vă poate face să
manifestați simpatie față de com-
portamente sau persoane inadec-
vate. Fiți vigilenți.
Sănătate - Orice exces are conse-
cințe acum, fie acumulați repede,
fie aveți disconfort fizic. Respectați
regulile. 
Bani - Reapar secrete din trecut.
Ce ați avut de împărțit cu colegii e
bine să fie trecut cu vederea, cu
discreție și fără a se ajunge la șefi.
Gemeni (21.05 - 21.06)
Iubire - Există tendința de a vă au-
toproteja excesiv, iar ceilalți să nu
vă înțeleagă comportamentul. 
Sănătate - Frustrarea emoțională
vă irită. Chiar dacă vă simțiți bine
fizic, emoțional vă resimțiți. 
Bani - Nu reacționați la bârfe fără
să verificați adevărul din spate. Vă
poate lua timp prețios să gestionați
conflictul.
Rac (22.06- 22.07)
Iubire - Optați pentru activități cu
prietenii, dar fără prea multe vorbe,
mergeți la teatru sau cinema.
Sănătate - Mâncați moderat, faceți
sport moderat, evitați excesele și
presiunea suplimentară. 
Bani - Înscrieți-vă într-un club sau
grup social cu profilul vostru pro-
fesional și profitați de noile
cunoștințe.
Leu (23.07- 22.08)
Iubire - Diferențele culturale,
condiționările educaționale vă pot
face să aveți prejudecăți față de
noile cunoștințe. 
Sănătate - Aveți energie. Faceți
sport, implicați-vă în competiții și
fiți activ.
Bani - Atenție la exagerări în chel-
tuieli–nu fiți superficial și luați doar
strictul necesar acum.
Fecioară (23.08 -22.09)
Iubire - Viața romantică devine
prioritară. Delectați-vă cu momen-
tele de intimitate. 
Sănătate - Optați pentru relaxare,
manifestați recunoștință pentru ce

aveți. 
Bani - Evitați să munciți la în-
treaga capacitate și atitudinea
vă poate cauza probleme. 
Balanţă (23.09 - 23.10)

Iubire - Emoțional sunteți hiper-
sensibil și aveți nevoie de multă
înțelegere și suport din partea celor
dragi. Alegeți-vă cu grijă compania. 
Sănătate - Uitați-vă peste infor-
mațiile și conceptele noi, sfătuiți-
vă în grupul de cunoștințe și abia
apoi implementați schimbări.
Bani - Aveți parte de suportul șefilor
care vă susțin necondiționat în ten-
siunile ce se pot dezvolta iar azi
faceți strategii despre asta. 
Scorpion (24.10 - 22.11)
Iubire - Nu sunteți foarte mulțumit
de unde ați ajuns și doriți să vă
petreceți timpul la serviciu .Rezul-
tatele se vor vedea ulterior.
Sănătate - Vă înțelegeți și vă cu-
noașteți mai bine prin discuțiile pe
care le aveți cu ceilalțti. Fiți deschis
la sugestii.
Bani - Vă încadrați la dependenții
de muncă. Faceți efort suplimentar,
puneți presiune pe voi înșivă și vă
luați de muncă și acasă.
Săgetător (23.11 - 21.12)
Iubire - Sunteți într-o dispoziție ge-
neroasă și vă bucurați de popula-
ritate. Puteți impresiona persoanele
de care sunteți interesat. 
Sănătate - Vă puteți permite unele
indulgențe și să vă faceți unele mici
pofte.
Bani - Evitați să mergeți la cum-
părături indiferent de pretext sau
luați cu voi doar suma strict  nece-
sară.
Capricorn (22.12 - 20.01)
Iubire - Evitați situațiile neplăcute
dacă conștientizați când, ce și cât
e cazul să vorbiți. 
Sănătate - Puteți trage concluzii
referitor la ce aveți de schimbat
sau ajustat în rutina zilnică.  
Bani - Vi se cere ajutorul finaciar.
Dacă aveți disponibil, întindeți
mâna și oferiți sprijin.
Vărsător (21.01 -19.02)
Iubire - Jonglați între sarcinile co-
tidiene și relaționarea cu prietenii.
Aveți abilitatea de a face acest lucru
destul de bine. 
Sănătate - Sunteți influențabil față
de emoțiile partenerului și dispoziția
voastră poate oscila destul de des.
Autoprotejați-vă.
Bani - Străduiți-vă să creați și să
mențineți o atmosferă plăcută, fie
prin curățenie exterioară acasă, fie
prin armonie relațională. 
Peşti (20.02 - 20.03)
Iubire - Îndeplinirea sarcinilor vă
face să vă simțiți bine și astfel
sunteți dispus să acordați timp și
socializării cu prietenii. 
Sănătate - Fiți atenți la semnalele
corpului, chiar dacă sunteți bine
fizic și vitalitatea e ridicată.
Bani - Știți ce vreți să tăiați de pe
lista de obiective. Nu impuneți însă
ritmul sau standardul personal și
celorlalți.

ZODIAC

Sudoku
7 - 13.05 

Evenimente în Brașov
TEATRUL „SICĂ ALEXAN-

DRESCU”
10 MAI 2018
ora 19.00 - SECTORUL S - de

Emanuel Pârvu
regia: Emanuel Pârvu, sce-

nografia: Bogdan Spătaru
Teatrul „Sică Alexandrescu”

Braşov - Sala Studio Stela Po-
pescu

11 MAI 2018
ora 11.00 – DOMNU’¸GOE
regia: Dan Tudor, scenogra-

fia: Doru Zanfir, coregrafia:
Florin Fieroiu

Teatrul „Sică Alexandrescu”
Braşov

ora 19.00 - TREI FEMEI ÎN-
ALTE - de Edward Albee regia:
Sânziana Stoican, scenografia:
Valentin Vârlan

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

12 MAI 2018
ora 19.00 - FANTEZIILE SE-

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

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

Teatrul „Sică Alexandrescu”
Braşov

13 MAI 2018
ora 19.00 – AVENTURA -

după piesa “Somnorasa
Aventură”

de Teodor Mazilu, regia:
Dominic Dembinski muzica
& Video: Mihaela Constanti-
nescu (TVR) decorul şi costu-
mele: Rodica Garștea

direcția de scenă şi adap-
tarea: Dominic Dembinski

Teatrul „Sică Alexandrescu”
Braşov 

17 MAI 2018
ora 19.00 - TREI FEMEI ÎN-

ALTE - de Edward Albee
regia: Sânziana Stoican, sce-

nografia: Valentin Vârlan
Teatrul „Sică Alexandrescu”

Braşov - Sala Studio Stela Po-

pescu
18 MAI 2018
ora 19.00 – PRINS ÎN PLASĂ

- de Ray Cooney
traducerea: Radu Sas, regia:

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

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

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

Teatrul „Sică Alexandrescu”
Braşov 

19 MAI 2018
ora 19.00 - FANTEZIILE SE-

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

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

Teatrul „Sică Alexandrescu”
Braşov 20 MAI 2018

ora 19.00 - MINCINOSUL -
de Carlo Goldoni

regia:Vasile Nedelcu , sce-
nografia: Andra Bădulesco
Vişniec coregrafia: Mădălina
Andrei, muzica: Ovidiu Iloc

Teatrul „Sică Alexandrescu”
Braşov 

23 MAI 2018
ora 19.00 - UN BILET SPRE

FERICIRE - de Spiró György
regia: Diana Lupescu, sce-

nografia: Luana Drăgoescu
Teatrul „Sică Alexandrescu”

Braşov - Sala Studio Stela Po-
pescu

FILARMONICA
10 MAI 2017
ora 19.00 - CONCERT SIM-

FONIC EXTRAORDINAR
dirijor: Scott Krijnen (SUA)
solistă: Nao Mizukoshi (Ja-

ponia) – vioară
Sala „Patria”
11 MAI 2017
ora 19.00 - RECITAL CAME-

RAL EXTRAORDINAR
În cadrul Turneului Inter-

național Stradivarius - „Balada,
un secol de muzică” Alexan-
dru Tomescu – vioară

Sala „Patria 
15 MAI 2017
ora 19.00 - RECITAL CAME-

RAL EXTRAORDINAR
Emin Curtgeafar – oboi Ro-

xana Curtgeafar – vioară Si-
mona Gurău – violă
Alexandra Enache – violoncel
Anca Preda – pian

Sala „Patria - Sala Muzicii de
Cameră

17 MAI 2017
ora 19.00 - CONCERT SIM-

FONIC
dirijor: Dumitru Goia
solistă: Simina Croitoru -

vioară
Sala „Patria” 
23 MAI 2017
ora 19.00 - CONCERT ESTI-

VAL
În parteneriat cu Academia

Forţelor Aeriene „Henri Coan-
dă” Braşov dirijor: Iulian Rusu

Piaţa Sfatului
24 MAI 2017
ora 19.00 - CONCERT SIM-

FONIC
dirijor: Iulian Rusu soliști:

Trio Contraste
Ion Bogdan Ștefănescu -

flaut Sorin Petrescu - pian
Doru Roman - percuție
Sala „Patria” 
26 MAI 2017
ora 19.00 - RECITAL CAME-

RAL EXTRAORDINAR
„MAREA UNIRE, CÂND IS-

TORIA DEVINE MUZICĂ ȘI

POEZIE”
invitați: Adrian Cioroianu -

istoric Daniela Nane - poezie
Ioana Maria Lupașcu - pian

Sala „Patria” 
31 MAI 2017
ora 19.00 - CONCERT SIM-

FONIC EXTRAORDINAR
dirijor: Ivan Stolbov (Rusia)
solist: Theodore Kerkezos

(Grecia) - saxofon invitat: Ma-
tina Velimachiti (Grecia) -
clovn Sala „Patria”

OPERA
8 MAI 2018
ora 17.00 - MICUȚA DO-

ROTHY - de S. Kerim și M.
Țeicu, regia: Migry Avram-Ni-
colau 

9 MAI 2018
ora 11.00 - MICUȚA DO-

ROTHY - de S. Kerim și M.
Țeicu regia: Migry Avram-Ni-
colau

12 MAI 2018
ora 18.30 - MADAMA BUT-

TERFLY – de G. Puccini
dirijor: Mircea Holiartoc re-

gia: Anda Tăbăcaru-Hogea 
18 şi 19 MAI 2018
ora 18.30 - Premieră: CRAI

NOU – de Ciprian Porumbes-
cu dirijor: Leonard Boga, regia:
Anda Tăbăcaru-Hogea sce-
nografia: Rodica Garștea, co-
regrafia: Nermina Damian 

25 MAI 2018
ora 18.30 - BĂRBIERUL DIN

SEVILLA – de G. Rossini
dirijor: Traian Ichim regia:

Carmen Dobrescu 
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Cele mai multe accidente
de muncă se produc în tim-
pul deplasării angajaților
spre locurile de muncă. Ti-
nerii cu vârste cuprinse între
18 și 24 de ani sunt cei care
au parte de cele mai multe
astfel de evenimente.

În acest sens, oficialii Inspec-
toratului Teritorial de Muncă
din Brașov au organizat o dez-
batere. 

Ziua Internațională a Secu-
rității și Sănătății în Muncă și
Ziua Mondială împotriva Mun-
cii Copiilor sunt celebrate, în
acest an, printr-o campanie co-
mună cu titlul ,,Generația Se-

curitate și Sănătate’’.Scopul
evenimentului este acela de a
promova cât mai multe acțiuni
în sensul îmbunătățirii securi-
tății și sănătății în muncă, în ca-
zul angajaților tineri. ,,Eveni-
mentul urmărește disemina-
rea de informații, aducerea
în același loc a specialiștilor
în domeniul securității și
sănătății în muncă, pentru a
face schimb de opinii, pentru
a intra în contact cu informații
statistice pe care noi le avem.
Este un moment în care se fac
prezentări cu exemple de bu-
nă practică’’, a explicat Adrian
Reit, inspector șef al I.T.M.
Brașov.

Reprezentanții sindicatelor
sunt de părere că accidentele
de muncă în rândul tinerilor
pot fi evitate. ,,Cunoștințele
despre  sănătate și securitate
în muncă sunt o obligație
atât pentru angajat, cât și
pentru angajator. Ambele
părți trebuie să concure pen-
tru evitarea lor’’, a precizat
Gheorghe Apostu, președin-
tele Filialei Brașov a Blocului
Național Sindical.

Anul trecut s-au produs pes-
te 300 de accidente de muncă
în județul Brașov. 5 oameni au
murit.

Iulia BOBAIȚĂ

Tinerii, cei mai expuși accidentelor de muncă

Tinerii nu vor să muncească

Liceenii din anii terminali
susțin că nu își doresc lo-
curi de muncă. Din 500 de
elevi intervievați, doar 4
au spus că își doresc jo-
buri. 

În cazul persoanelor cu
vârste cuprinse între 18 și
25 de ani, din județul Bra-
șov, care nu urmează o for-
mă de învățământ superior,
doar 20% lucrează. Princi-
pala cauză a acestui feno-
men îngrijorător constă în
faptul că tinerii nu sunt
stimulați să își găsească lo-
curi de muncă. „Am avut,
săptămâna trecută, Bursa

locurilor de muncă. În ur-
ma unui studiu realizat pe
un eșantion de 500 de e-
levi din anii terminali, mă
refer aici la școlile profe-
sionale și la licee, din 500
doar 4 au dorit să se anga-
jeze”, a declarat Gheorghe
Apostu, președintele Filialei
Brașov a B.N.S. 

Câștigul salarial mediu
nominal brut în luna fe-
bruarie, în județul Brașov,
era de 4.040 de lei, iar sala-
riul mediu nominal net era
de 2.437 de lei.

Iulia BOBAIȚĂ

Internshipuri  pentru tineri
Oportunități pentru tine-

rii din Brașov. 200 de tineri
pot să facă practică în ca-
drul Programului Oficial de
Internship al Guvernului
României. 

Cei care aplică primesc

câte o bursă lunară în valoare
de 1.000 de lei, iar la finalul
stagiilor de practică benefi-
ciază de câte un certificat din
partea Guvernului și de o scri-

soare de recomandare. Pro-
gramul se adresează tinerilor
care au împlinit cel mult 25
de ani la momentul înscrierii,
studenţilor sau absolvenţilor
de învățământ superior. 

Ediţia din acest an se
desfășoară în perioada 16 iu-

lie – 14 septembrie, iar în-
scrierile se pot face până pe
14 mai. 

Formularul de înscriere,
dar și alte detalii cu privire la

desfășurarea probelor și se-
lectarea candidaților pot fi
consultate pe pagina oficială
a Guvernului. 

În Programul de Internship
s-au alăturat Guvernului Ro-
mâniei, anul acesta, alte 55
de instituţii-gazdă în cadrul

cărora tinerii au posibilitatea
să se acomodeze cu modul
de lucru în administraţia pu-
blică din București.

Iulia BOBAIȚĂ


