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Cartierul Șchei, 
promovat 
în Europa

A început
recrutarea
rezerviștilor

Turul lumii, cu
duba, în șase
ani 

„Vedeți-vă de treabă!”

Reacție nervoasă a fostului ministru al Energiei,
Constantin Niță:

Înalta Curte de Casație și Justiție ur-
mează să stabilească termenul pentru
judecarea apelului declarat de inculpatul
Constantin Niță, împotriva sentinței
instanței de fond, în procesul în care fos-
tul ministru al Energiei este judecat sub
aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic
de influență. Constantin Niță a fost con-

damnat la 4 ani de închisoare cu execu-
tare. Reporterul BrașovTV.com a încercat
să obțină, la finele săptămânii trecute,
puncte de vedere de la fostul ministru
al Energiei atât în ceea ce privește apelul
declarat împotriva sentinței de condam-
nare, cât și în ceea ce privește partici-
parea lui Constantin Niță la o întâlnire

organizată, în urmă cu câteva zile, în Po-
iana Brașov, în compania unor investitori
din China. Un cititor brasovtv.com ne-
a sesizat la redacție, la finele săptămânii
trecute, mirat că ,,un condamnat, chiar
și în primă instanță, este invitat la
discuții cu investitori din China, când
discuțiile vizează obiective importante,

strategice, pentru județu Brașov și,
până la urmă, pentru întreaga țară. Să
aștepte verdictul final al judecătorilor,
că numai ei pot face dreptate, și abia
apoi să participe la întâlniri de afa-
ceri...’’, se precizează în sesizarea primită
la redacție. Detalii despre reacția lui
Constantin Niță în pag. 3

Alegeri la PNL Săcele

Organizația Femeilor Libe-
rale și cea a Tineretului
Național Liberal din Săcele și-
au desemnat, la finele săptă-
mânii trecute, șefii. Elena Ene,
respectiv Ionuț Costea au fost
aleși cu unanimitate de voturi.
Tot la sfârșitul săptămânii tre-

cute, Diana Goșman a fost nu-
mită în funcția de secretar ge-
neral al filialei din Săcele a
Partidului Național Liberal.

La alegerile organizate în
municipul Săcele au fost pre-
zente șefa femeilor liberale
din județul Brașov, Floriana-

Carmen Ţop-Ferghete, și se-
cretarul general al Tineretului
Național Liberal din județul
Brașov, și șefă a Organizației
Tineretului Național Liberal
din Făgăraș, Magdalena
Cențiu.

continuare în pag 03
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Doar bulgarii stau mai prost ca
noi la acest capitol! Câștigăm 322
de euro, de șase ori mai puțin față
de Luxemburg, de exemplu, unde
se înregistrează cel mai mare salariu
minim pe economie din comunita-
tea europeană. 

Românii și bulgarii sunt cei mai
prost plătiți angajați din Uniunea Eu-
ropeană. O arată cele mai recente ci-
fre oficiale ale Eurostat. 

Salarii minime în Europa: Bulgaria
- 235 de euro, urmează România -
322 euro, Polonia - 453 de euro, Gre-

cia - 684 de euro, Spania - 826 de
euro. La polul opus se află: Olanda -
1.552, Irlanda - 1.563 de euro şi pe

primul loc, Luxemburg - 1.999  de
euro salariul minim pe economie.  

A.C.

Bursele studenţeşti, in-
diferent de categorie, se
acordă pe toată durata anu-
lui universitar, respectiv pe
12 luni, implicit şi pe perioada
vacanţei de vară. 

Anunțul a fost făcut de re-
prezentanţii Ministerului
Educaţiei Naţionale. Astfel,
pentru luna iulie 2017, su-
mele alocate instituţiilor de

învăţământ superior de stat
pentru burse vor fi similare
cu cele din luna iunie, pentru
studenţii români înmatricu-
laţi în ciclurile universitare
de licenţă şi master, indife-
rent de numărul zilelor de
vacanţă. 

Pentru luna august, cuan-
tumul burseI este acelaşi, 670
de lei.                                  A.C.

Burse și pe perioada vacanței

Câștigăm puțin, deci știm
să facem și economie! Cifrele
oficiale arată că, în România
a scăzut consumul de elec-
tricitate în primele cinci luni
ale anului cu 1,9%. Consu-
mul de energie electrică din
România a scăzut în 2017,
pe fondul reducerii cererii în
toate sectoarele, arată datele
publicate de Institutul Na-

ţional de Statistică. Datele
oficiale indică faptul că, în
perioada ianuarie-mai, com-
paniile, autorităţile locale şi
populaţia au făcut economii
la consumul de electricitate.
Cea mai mare economie s-
a înregistrat la iluminatul pu-
blic, cu 7,3%, în timp ce
consumul populaţiei a scă-
zut cu 0,7%.                     A.C.

Economie la electricitate Aproape cel mai mic salariu
pe economie din U.E.!

LUNI
07:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII
07:30 BOX OFFICE
08:00 MUSIC NEWS
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19:00 RETROSPECTIVA 
SĂPTĂMÂNII 

19:30 MUSIC NEWS
20:00 RETROSPECTIVA 

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

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

DUmINICĂ
08:00 RETROSPECTIVA 

SĂPTĂMÂNII
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

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

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

SĂPTĂMÂNII
15:00 BOX OFFICE
15:30 RETROSPECTIVA 

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

SĂPTĂMÂNII
20:00 POLITICA 

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

LA RĂSCRUCE (R)
00:00 VALEA PRAHOVEI TV 

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

07:00 ŞTIRI

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

(retransmisie)
12:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
12:30 FĂGĂRAŞUL TVD
13:00 ŞTIRI
13:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
14:00 EXCLUSIV (R)
14:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT (R)
15:00 VALEA PRAHOVEI TV
16:00 MUSIC NEWS
16:30 EXCLUSIV (R)
17:00 ZODIAC
18:00 ŞTIRI
18:30 POLITICA LA RĂSCRUCE
19:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRAŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 ŞTIRI
20:30 BOX OFFICE
21:00 ŞTIRI
21:30 POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
22:00 ŞTIRI 
22:30 MUSIC NEWS
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 VALEA PRAHOVEI TV

Se caută secretar la Brașov
Brașovul ar putea avea, în

sfârșit, un secretar. Din no-
iembrie, acest post a fost
ocupat interimar. Anterior,
secretar al orașului a fost Ni-
colae Paraschiv, acum pen-
sionar. 

Postul a fost scos la con-
curs de Agenția Națională a
Funcționarilor Publici, iar re-
zultatele concursului se vor
afla în luna august. Potrivit
site-ului instituției, până pe

26 iulie se pot depune do-
sarele. Proba scrisă va avea
loc pe 8 august. Cei interesați
trebuie să aibă studii supe-
rioare absolvite cu diplomă
de licență. Candidații sunt
obligați să dețină și o diplo-
mă de masterat sau de studii
absolvite în domenii precum
administrație publică sau
management. Experiența de
minim 3 ani în domeniu este,
și ea, obligatorie.           M.S.

Strategie pentru colectarea deșeurilor
Colectarea selectivă a

deșeurilor și închiderea
rampelor neconforme din
județul Brașov sunt două
dintre cele mai importante
probleme de mediu care
necesită rapid soluții. Planul
național de gestionare a
deșeurilor este în dezbatere

publică.  Consiliul Județean
Brașov și Asociația de Dez-
voltare Intercomunitară ISO
Mediu au costituit un grup
de lucru care pregătește
proiectul Sistemului de Ma-
n a g e m e n t  I n t e g r a t  a l
Județului Brașov. 

• Consultant ales prin

licitație publică
Pe parcursul punerii în

practică a proiectului ,
Brașovul trebuie să aibă un
consultant, care va fi ales
prin licitație publică inter-
națională. Până în 2020, re-
ciclarea selectivă trebuie
făcută în tot județul, într-

un procent de 50%, iar con-
sumul de dioxid de carbon
trebuie să scadă cu 15%. În
planul național de mana-
gement al deșeurilor este
inclusă și amenajarea unui
incinerator regional la
Brașov.    

Marian STOICA
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Reacție nervoasă a fostului ministru al Energiei,
Constantin Niță:
Reporterul BrașovTV.com

a încercat să obțină
explicații de la fostul minis-
tru al Energiei, Constantin
Niță. Vădit deranjat, incul-
patul a avut, în loc de răs-
punsuri, o reacție nervoasă,
în plină stradă, care nu mai
are nevoie de niciun comen-
tariu: „Vedeți-vă de treabă!”
Detalii despre comporta-
mentul unui fost ministru
aflați din jurnalele
BrașovTV.

Procurorii Direcției
Naționale Anticorupție din
București îl acuză pe Con-
stantin Niță de trafic de
influență. Potrivit rechizito-
riului procurorilor, în 2013,
Constantin Niţă, la data fap-
tei ministru al Energiei, i-a
solicitat afaceristului Tiberiu
Urdăreanu, denunţător în
cauză, un comision de 5%

din valoarea unui contract
încheiat de firma acestuia
cu Primăria Iaşi.

Anchetatorii susţin că
Niţă a cerut suma în cuan-
tum de 5% din valoarea
contractului după iniţierea
procedurii privind acel pro-
iect, precum şi după ce pri-
marul de municipiu a soli-
citat, cu titlu de mită, 10%
din valoarea contractului,
respectiv în prima parte a
anului 2013. „Potrivit înţe-
legerii, urma ca suma re-
prezentând 5% din valoa-
rea contractului (aproxi
mativ 3,4 milioane lei) să
îi fie remisă lui Niţă Con-
stantin în două forme: par-
ţial în numerar şi parţial
printr-un contract de con-
sultanţă fictiv, ce urma a fi
încheiat cu o persoană de
încredere din anturajul in-
culpatului”, au scris procu-

rorii în rechizitoriu. Pe 21 iu-
lie 2013, Constantin Niţă ar
fi primit 30.000 euro de la
Urdăreanu, în timp ce era
într-un restaurant libanez
dintr-un hotel din Bucureşti.
„De asemenea, la solicita-
rea lui Niţă Constantin, a
fost contactată persoana
de încredere a acestuia care
a propus încheierea unui
contract de consultanţă cu
o anumită firmă, la preţul
de 5.000 euro + TVA/lună,
care a şi fost semnat la data
de 2 mai 2013. În baza aces-
tui contract fictiv (serviciile
facturate nefiind, în fapt,
prestate de firmă), repre-
zentanţii omului de afaceri
au remis firmei indicate de
Niţă Constantin, prin inter-
mediul acestui mecanism,
suma totală de 303.118 lei,
în tranşe lunare, în perioada
mai 2013-iunie 2014”, au
precizat procurorii. Suma
solicitată nu ar fi fost achi-
tată integral, ci doar două
tranşe, de 30.000 de euro,
respectiv 303.118 lei, susţin
anchetatorii. „Sumele au
fost folosite, în mare parte,
pentru diverse cheltuieli
ale organizaţiei judeţene
de partid, la solicitarea lui
Niţă Constantin”, au mai
arătat procurorii. Ancheta-
torii au instituit sechestru
asigurător pe imobile aflate
în proprietatea lui Constan-

tin Niţă, până la concurenţa
sumei de 435.823 de lei. În
ultimul cuvânt în fața
instanței, la ultimul termen
de judecată pe fondul cau-
zei, Constantin Niță a
susținut că este nevinovat
și a negat că ar fi primit bani
de la omul de afaceri Tibe-
riu Urdăreanu. 

După pronunțarea sen-
tin-ței de condamnare la 4
ani de închisoare cu execu-
tare, inculpatul Niță, într-o
postare pe blogul personal,
a notat: ,,(...) declar, (...) că
această primă decizie este
complet nedreaptă şi nu
are niciun fundament juri-
dic. Nu pot să cred că există
astfel de hotărâri într-o
ţară democratică, membră
a Uniunii Europene. (...)
Prin avocatul meu, (...) deja
am atacat această decizie
şi voi continua să-mi de-
monstrez nevinovăţia cu
speranţa că justiţia româ-
nească îşi va face datoria.
În acelaşi timp, mă voi
adresa tuturor instituţiilor
internaţionale pentru a-mi
face dreptate dacă în Ro-
mânia nu mai este posibil
acest lucru”.

• În așteptarea primu-
lui termen al apelului,
Niță se vede cu chinezii

Reprezentanții unor com-
panii din provincia Hunan
s-au întâlnit cu investitorii

români, săptămâna trecută,
în Poiana Brașov. Vizita, or-
chestrată de Prefectura
Brașov, s-a încheiat cu sem-
narea unor protocoale de
colaborare între afaceriștii
chinezi și cei români. Aero-
portul, autostrada, intermo-
dalul de cale ferată de la Fel-
dioara sunt doar câteva
dintre investițiile care au
stârnit interes printre parte-
nerii asiatici. La întâlnirea din
Poiana Brașov au fost repre-
zentate peste 150 de com-
panii din România, dintre
care 50 din Brașov, iar la

masa discuțiilor a luat loc și
Constantin Niță. Întrebat în
ce calitate a participat la
acea întâlnire și la invitația
cui, întrebări adresate după
ce reporterul BrașovTV.com
i-a cerut fostului ministru să
folosească un ton adecvat,
Niță a preferat să tacă. A urcat,
în mare grabă, într-o mașină
de lux, și a părăsit zona.
Reacțiile lui Constantin Niță le
puteți urmări la Știrile Brașov
TV, luni, de la orele: 18:00,
20:00, 21:00, 22:00 și 23:00,
dar și pe: 

www.brasovtv.com.

„Vedeți-vă de treabă!”

continuare din pag 01
Ionuț Costea

președintele Tineretului
Național Liberal Săcele

„Doresc să-i mulțumesc
întregii echipe pentru spri-
jinul acordat. Am demons-
trat  că suntem o familie,
pregătită să pună în prac-
tică, în continuare, noi pro-
iecte. Conduc una dintre
cele mai puternice orga-
nizații de tineret din județ
și le promit tuturor că ră-

mânem în top. Am intrat în
politică la 18 ani și am luat
totul ca pe o joacă. Odată
cu trecerea timpului însă,
m-am implicat în proiecte
foarte importante pentru
locuitorii municipiului Să-
cele și, în continuare, voi
proceda în mod similar. Am
27 de ani și promit că nu îi
voi dezamăgi pe cei care au
încredere în mine și mă
susțin. Le mulțumesc încă
o dată!”

Magdalena Cențiu 
secretar general al Ti-

neretului Național Liberal
din județul Brașov

Elena Ene – președinta
Organizației Femeilor

Liberale Săcele

„Sunt la primul mandat,
dar am experiență în poli-
tică din anul 1999. Vreau
să construim, eu și întreaga
echipă, o organizație de fe-
mei cu adevărat puternică.
Știu că încredere este cu-
vântul de ordine, condiție
care, îndeplinită, ne va aju-
ta să definitivăm idei, să le
transformăm în proiecte pe
care apoi, cu seriozitate, să
le punem în practică.

Vreau, mai simplu spus, să
facem cu adevărat ceva pen-
tru femei”.

Carmen Ţop - Ferghete 
președinta Organiza-

ției Femeilor Liberale  
din județul Brașov 

Diana Goșman 
secretar general al fia-

lalei din Săcele a PNL 

Alegeri la PNL Săcele Grec din cartierul
Bartolomeu, țepar în
Germania

Un grec în vârstă de 44 de
ani a fost săltat de mascați,
din cartierul Bartolomeu,
după ce a comis zeci de frau-
de în Germania. Pe numele
bărbatului, autoritățile din
Germania au emis mandat
european de arestare. Potri-
vit procurorilor Parchetului
Curții de Apel din Brașov,
principalul suspect ar fi
înșelat o firmă de telefonie
mobilă, dar ar fi țepuit și zeci
de nemți care aveau nevoie
de bani cu împrumut. Prin-
cipalul suspect acționa pe
două direcții: achiziționa ta-
blete și telefoane mobile, de
la o firmă specializată, pe
care nu le plătea, dar promi-
tea și înlesnirea unor împru-
muturi, de zeci de mii de
euro, pentru care percepea,
în avans, comision de 1%

din sumele cerute, inițial, de
păgubiți. Principalul suspect
întocmea documente false
pe care doritorii de împru-
muturi din Germania le sem-
nau, dar victimele nu pri-
meau nici măcar copii. Până
să fie prins, bărbatul a locuit
la reședința sa din Brașov,
situată în cartierul Bartolo-
meu, împreună cu iubita și
fiul lor. 

Principalul suspect a fost
arestat provizoriu de u ju-
decător de drepturi și
libertăți de la Curtea de Apel
din Brașov, iar după finaliza-
rea procedurii va fi extrădat
în Germania, pentru conti-
nuarea cercetărilor. Bărbatul
beneficiază de prezumția de
nevinovăție până când
magistrații vor pronunța
sentința definitivă.    A.V.



Poate copilul meu să poarte
lentile de contact? Aceasta
este prima întrebare pe care
ne-o adresează părinții a-
tunci când le recomandăm
celor mici alternativa lenti-
lelor de contact ca și mijloc
de corecție a vederii. Da, copii
pot purta lentile de contact. 

Ochiul uman poate tolera
lentile de contact încă din co-
pilărie. În anumite cazuri spe-
ciale, chiar şi bebeluşilor li se
prescriu lentile de contact,
pentru a întâmpina afecţiuni
congenitale. 

Unul dintre factorii cheie în
a determina dacă lentilele de
contact sunt potrivite copilului
dvs. este evaluarea gradului
de responsabilitate al copilului
şi dorinţa acestuia de a le pur-
ta. De asemenea, copilul tre-
b u i e  s ă  d e m o n s t r e z e

capacitatea de a-şi aplica/în-
depărta lentilele de contact
fără dificultăţi prea mari, şi să
cureţe şi să dezinfecteze len-
tilele cu soluţia de lentile de
contact corespunzătoare.

Deseori, succesul se datorează
în funcţie de ambiția arătată
de copil.

Este important ca părinții
să evalueze responsabilitatea
cu care copilul își efectuează
igiena zilnică, dacă este ordo-
nat și își urmează îndeaproape
îndatoririle zilnice. Copii
ordonați sunt candidații ideali
pentru purtarea lentilelor de
contact. 

De cele mai multe ori cei
mici sunt entuziasmați de
ideea de a purta lentile de
contact, în detrimentul oche-
larilor. În plus, copii de vârstă
școlară sunt mai responsabili
decât adolescenții, în urmarea
pașilor de îngrijire a lentilelor
de contact, incidența cazurilor
de purtare peste termenul len-
tilei sau folosirea necorespun-
z ă t o a r e  a  s o l u ț i e i  d e
dezinfectare a lentilelor este
foarte scăzută în cazul aces-
tora.  

Lentilele de contact sunt
ideale în cazul copiilor care
practică sporturi. Acestea le
oferă copiilor beneficiul unui
câmp vizual neîngrădit de
rama ochelarilor, oferindu-i
posibilitatea de a reacționa
mai rapid, nu se aburesc, nu
alunecă de pe față, si rămân
mult mai stabile în momentul
în care cei mici aleargă. 

De cele mai multe ori copii
purtători de lentile de contact
au performanțe mai bune
comparativ cu cei care poartă
ochelari.

În plus, purtarea lentilelor
de contact îmbunătățește în-
crederea în sine a copiilor. De
cele mai multe ori atunci când
copii au nevoie de ochelari și
sunt conștienți de acest lucru,
aceștia se întristează de cele
mai multe ori, întrebându-se
dacă ochelarii li se vor potrivi,
și în ce măsură le vor modifica
aspectul fizic, dar mai ales des-
pre ce vor spune ceilalți copii
la școală. Ideea de a purta len-
tile de contact îi încurajează
în majoritatea cazurilor să
poarte corecția optică, aspect

extrem de important în dez-
voltarea simțului vederii.

Controlul miopiei este un
alt motiv pentru care trebuie
să considerăm lentilele de
contact importante. O tehnică
nouă de adaptare a lentilelor
de contact numită orthoke-
ratologie s-a demonstrat a fi
eficientă în procesul de înce-
tinire a progresului miopiei.
Această tehnică implică lentile
special concepute care modi-
fică temporar forma corneei,
și care sunt purtate pe timp
de noapte. Dimineața lentilele

sunt scoase, și de cele mai
multe ori copilul miop nu mai
are nevoie de ochelari în tim-
pul zilei. 

Așadar, lentilele de con-
tact au foarte multe beneficii
în cazul copiilor, fiind o mo-
dalitate excelentă de îm-
bunătățire a vederii. 

Vă așteptăm la centrele Best
Optic, unde cu siguranță vă
vom oferi soluția perfectă vederii
copilului dvs. 

Ai încredere. 
Vezi cu ochii tăi.

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

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

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

Sfatul optometristului

Best Optic RED VlahuţăBest Optic BLUE Centrul Civic Best Optic RED Uranus
str. Valea Cetăţii nr 6
Telefon: 0774.638.568
e-mail: racadau@best-optic.ro
Program: L–V: 9:00 – 20:00
sâmbătă: 10:00 – 14:00

Best Optic RED Răcădău

17 - 23 iulie 2017

Alina PETRIC

Lentilele de contact sunt sigure pentru copii!

sănăTaTe4

Creierul omenesc este un
biocomputer. Este un com-
puter deoarece există un
flux de conştiinţă( care sun-
tem noi) ce înconjoară cor-
pul şi se deplasează mereu
prin creier. Neocortexul nu
este nimic altceva decât
ceea ce a învăţat de la me-
diu. El este computerul nos-
tru şi cu ajutorul acestui
computer noi ne îngheţăm
pe noi înşine în timp. 

El lucrează ca un calculator
care rulează diverse progra-

me. Aceste programe le-am
format încă din viaţa intrau-
terină şi apoi prin experienţa
noastră şi educaţia celor din
jur şi a societăţii. Programe de
genul: Trebuie să…, e ruşine
să.., nu se cade să.., nu eşti bun
de nimic…,nu ai să reuşeşti
niciodată…,eşti foarte fru-
mos…, eşti puternic… poţi
orice…,etc. 

• Cum funcţionăm? 
Lobul frontal – fruntea, este

monitorul, al treilea ochi( ştiţi
importanţa celui de al treilea
ochi?) este foarte important
deoarece orice gând care ză-
boveşte acolo devine realita-
tea însăşi. 

Creierul este făcut din celule
nervoase, miliarde de astfel
de celule. Ele sunt firele din
interiorul computerului. Spi-
ritul nostru Divin ne permite
să dezvoltăm reţele neurona-

le, iar neuronii se mută foarte
mult dintr-un loc în altul în
creier, astfel încât ne putem
schimba mintea şi să ne răz-
gândim. 

Deoarece creierul este un
computer, cineva trebuie să
fie programatorul. Asta în-
seamnă că trebuie să fie cine-
va acasă să facă asta, adică să
fie cineva conştient şi prezent. 

Haideţi să vedem cum ne
programăm. Ne creăm un
gând, o dorinţă şi începem să-
l ţinem în lobul frontal adică
să-l vedem mereu pe monitor.
Îl avem în vizor tot timpul, adi-
că atunci când mintea nu are
activităţi care necesită atenţia
exclusivă, ne gândim la do-
rinţa noastră. 

• Cum vrem să fim sau ce
să avem

În loc să judecăm, să bârfim,
să criticăm pe alţii sau pe noi

mai bine ne-am concentra pe
nişte afirmaţii de cum vrem
să fim sau ce să avem. Fiecărei
informaţii pentru a fi proce-
sată şi rulată pe calculator îi
trebuie un neuron. Din cerce-
tările ştiinţifice un baby ne-
uron creşte în 29 de zile
(cercetări făcute cu ajutorul
psihologiei cuantice). Drept
pentru care dacă ţinem în lo-
bul frontal un gând 29 de zile,
de cât mai multe ori pe zi, acel
neuron creşte din trunchiul
cerebral şi ajunge pe emisfere
şi se implementează ca un
nou program. 

Când cresc mai mulţi ne-
uroni de aceeaşi frecvenţă dar
cu informaţii diferite se unesc
pe frecvenţa specific şi creează
reţele neuronale solide în 6
luni. Şi astfel ne-am introdus
conştient în computer alte
programe dar de data aceasta

pe care le vrem noi şi nu alţii.
Astfel fiecare gând al nostru
devine realitate. Cu cât ţinem
mai mult un gând pe monitor
prin voinţă şi dorinţă cu atât
acel gând se materializează
mai repede. 

• Noi suntem cel mai mare
prieten al nostru

Rețineți că noi suntem cel
mai mare prieten al nostru,
dar şi cel mai mare duşman
al nostru prin ceea ce gândim,
vorbim şi facem. Fiţi conştienţi
că de noi depinde sănătatea
sau boala, de noi depinde fe-
ricirea sau nefericirea, de noi
depinde ce gânduri atragem
în funcţie de cele pe care le-
am emis noi. 

• Nu mai judecaţi, nu mai
criticaţi

Niciodată nu atragi din flu-
xul conştiinţei sociale decât
oameni, situaţii, evenimente,

locuri, pe frecvenţa specific a
gândurilor tale. 

Fiţi conştienţi de voi, pre-
zenţi în orice clipă, nu mai ju-
decaţi, nu mai criticaţi iar
bucuria şi conectarea cu uni-
versal va fi continuă şi perma-
nentă indiferent de ce se
întâmplă în jurul tău. 

Autor articol: Psiholog
Niculina Gheorghiță

• Copii ordonați sunt candidații ideali pentru purtarea lentilelor de contact • De cele mai multe
ori copii purtători de lentile de contact au performanțe mai bune comparativ cu cei care poartă
ochelari.

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

Descoperă puterea gândului
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Plină de istorie, cu nume-
roase evenimente culturale
și monumente istorice, zona
Șcheii Brașovului are, de
acum, și recunoaștere eu-
ropeană. 

Uniunea Junilor a depus
un proiect la Ministerul Tu-
rismului, prin care zona
Schei a fost desemnată
Destinație Europeană de
Excelență. Odată inclus în
acest proiect, unul dintre

cele mai vechi cartiere ale
Brașovului, care datează de
la începutul secolului al XII-
lea, va fi promovat la târ-
g u r i l e  i n t e r n a ț i o n a l e
organizate de Ministerul
Turismului.

Junii Brașovului, Prima
Ș c o a l ă  R o m â n e a s c ă ,
troițele, Piața Unirii și Bise-
rica „Sfânta Treime” sunt
doar câteva dintre obiecti-
vele care dau un plus de
valoare cartierului Șchei.

Aici exista, cu mult înaintea
înființării Cetății Brașovului
medieval, o veche așezare
românească. 

Aproape 40 de orga-
nizații din toată țara au de-
pus  proiecte  pentru  a
deveni destinații europene
de excelență. Doar cinci au
fost desemnate câștigă-
toare. Acestea vor fi incluse
în rețeaua EDEN. 

Dacă ajungeți în Șcheii
Bra-șovului  t rebuie să

vizitați Prima Școală Româ-
nească. Aici există peste
6.000 de documente, vechi
de secole. Casa Junilor este
un alt obiectiv turistic pe
care nu trebuie să-l ratați

dacă treceți prin Șcheii
Brașovului. În zonă veți
găsi, printre altele, obiecte
folosite în urmă cu mai bine
de 100 de ani. Municipiul
Brașov are, oficial, aproape

450 de monumente istori-
ce. 

Peste 200 dintre acestea
se află în zonele Șchei și
Brașovul Vechi. 

Marian STOICA

.com

Copiii din Cristian au un nou loc de
joacă la cele mai înalte standard, am-
plasat pe strada Morii. 

Peste 100 de micuți, alături de părinți
și bunici, au venit la inaugurarea celui
mai nou parc din comună. Primăria le-
a pregătit un program special, susținut
de animatori care au pus în scenă per-
sonaje din desene animate. Amenaja-
rea și dotarea noului loc de joacă s-au
realizat pe parcursul unui an. Investiția

este de 400.000 de lei. 
Pentru realizarea parcul au fost în-

gropate rețelele în subteran, a fost re-
făcută infrastructura, s-au montat
sisteme de drenaj pe toată suprafața
parcului, sisteme automatizate de
irigații pentru zonele verzi, iluminat in-
teligent, dar și echipamente de calitate. 

Vor fi date în folosință, în această
săptămână, și locurile de joacă din in-
cinta grădiniței și de lângă baza spor-

tivă din comună. Acestea au fost rea-
bilitate, dotate și modernizate. 

Marian STOICA

Oamenii de afaceri din China
sunt interesați să investească
la Brașov. Reprezentanții com-
paniilor din provincia Hunan
s-au întâlnit cu investitorii ro-
mâni, săptămâna trecută, în
Poiana Brașov. 

Vizita s-a încheiat cu sem-
narea unor protocoale de
colaborare între afaceriștii
chinezi și cei români. Inte-
resul companiilor românești

este să dezvolte relațiile co-
merciale și economice cu
parteneri din Asia. 

• 27 de companii chineze
au participat la forumul
din Poiana Brașov

Chinezii doresc să-și relo-
cheze integral companii în
Europa.  „Aeroportul, au-
tostrada, intermodalul de
cale ferată de la Feldioara
sunt doar câteva dintre
investițiile care au stârnit

interes printre partenerii
asiatici. Sper, cu această
ocazie, să dezvoltăm par-
teneriate economice puter-
nice, care să se concretizeze
în proiecte de investiții se-
rioase”, a declarat prefectul
Brașovului, Marian Rasaliu.
La întâlnirea din Poiana
Brașov au fost reprezentate
peste 150 de companii din
România, dintre care 50 din
Brașov.  La forumul de afa-
ceri au luat parte 27 de com-
panii chineze din domenii

precum agricultură, indus-
trie, infrastructură, turism,
știință și tehnologie. 

Marian STOICA

Afaceri cu China

Cartierul Șchei,
promovat în Europa

Parc modern în localitatea Cristian

• Aproape 40 de organizații din toată țara au depus proiecte pentru a
deveni destinații europene de excelență

Cele mai căutate licee 
Colegiile Naționale ”Andrei Șaguna” și ”Dr.

Iona Meșotă” sunt principalele opțiuni în rândul
absolvenților de gimnaziu. După prima etapă
de admitere, la cele două unități de învățământ
nu mai există niciun loc disponibil. Există însă,
și licee din județ unde au mai rămas locuri.  Pe
site-ul admitere.edu.ro au fost afișate rezulta-
tele. Patru dintre cei şase absolvenţi de gim-
naziu cu media 10 la admitere au ales să
studieze la Colegiul Naţional ”Andrei Şaguna“.

Ceilalți doi au optat pentru Colegiul Naţional
”Dr. Ioan Meşotă“ din Braşov, respectiv Colegiul
Naţional ”Radu Negru“ din Făgăraş. Deşi elevii
sunt avertizaţi, în fiecare an, că riscă să rămână
nerepartizaţi dacă nu completează suficiente
opţiuni în fişa de înscriere,şase absolvenţi din
judeţul Braşov, cu medii între 5,31 şi 7,73, au
ratat intrarea la liceu. Ei vor fi nevoiţi  la a doua
repartizare, să aleagă din locurile rămase libere,
puţine şi nu foarte atrăgătoare.                    R.I.

Investiția este de 400.000 de lei
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SÂNTILIA 2017 – Sărbătoarea tuturor săcelenilor

Centrul Multicultural si Educațional
din Municipiul Săcele își va deschide
porțile atât pentru activități educa-
ționale, cât și pentru spectacole.   

În urmă cu câteva zile, municipalitatea
a obținut autorizația de securitate la
incendiu, emisă de Inspectoratul pentru
Situații de Urgență din Brașov. ,,În pe-
rioada următoare se va desfășura o
activitate constantă în cadrul Centru-
lui Multicultural și Educațional din
Municipiul Săcele", a precizat primarul
municipiului, Virgil Popa. 

Centrul pune la dispoziție 14 săli de-
dicate unei palete largi de activități:
dans, pictură, muzică, șah, IT, activități

pentru persoanele cu handicap sau
pentru vârstnici. De asemenea, instituția
are și o sală de spectacole cu o capaci-

tate de 314 locuri, 10 fiind destinate
persoanele cu dizabilități.                    

B.T.

Concerte de muzică pop,
rock și populară, jocuri in-
teractive, simpozion cultu-
ral, teatru de păpuși, cros,
campionat de fotbal, seară
de club și focuri de artificii.
Toate acestea sunt pregă-
tite de Primăria Municipiu-
lui Săcele pentru „Sântilia
– sărbătoarea tuturor să-
celenilor”. Timp de patru
zile, săcelenii, indiferent de
vârste, și nu doar ei, sunt
așteptați la evenimente de
amploare pregătite de mu-
nicipalitate până la cele mai
mici detalii.

• 20 IULIE – Zi dedicată
sportului și jocului

Sărbătoarea începe chiar
de ziua Sfântului Ilie, zi de-
dicată copiilor și sportului.

De la ora 11.00, în Piața
Libertății, se va da startul cro-
sului la care participanții vor
alerga pe o distanță de 1,5
km. Vor fi 3 categorii de vâr-
stă, băieți și fete: 10-14 ani,
15 – 18 ani și peste 18. Primii
clasați vor primi premiați. Tot

joi, 20 iulie, va fi organizat și
un campionat de fotbal, 7+1,
care va avea loc pe terenul
echipei Precizia Săcele. De-
talii despre înscrieri găsiți pe
site-ul Primăriei Săcele:
www.municipiulsacele.ro și
pe cele două pagini de face-
book ale municipalității:
https://www.facebook.com/
m u n i c i p i u l s a c e l e / ș i
https://www.facebook.com/C
ultură-și-Tineret-Municipiul-
Săcele.

Agenția Metropolitană
Brașov va participa, tot joi, la
Sântilia cu un atelier de jocuri
interactive pentru copii. De
la ora 14.00, în parcul din car-
tierul Ștefan cel Mare, copiii
sunt așteptați la ”Legendele
Țării Bârsei”, jocuri inspirate
din istoria, cultura și arta Țării

Bârsei, care au la bază ele-
mente din jocurile medieva-
le.

• 21 IULIE – Zi dedicată
culturii

Vineri, 21 iulie, este ziua
dedicată evenimentelor cul-
turale.  Piața Unir i i  din

Turcheș, de la ora 15.00, va
fi special amenajată pentru
acest eveniment. Mai exact,
se va transforma într-o piață
a florilor. Evenimentul va fi
dedicat tradițiilor mocănești
și va avea ca principal parte-
ner Asociația Izvorul Săcele,
cea mai importantă asociație
a mocanilor săceleni. Ansam-
blu folcloric „Astra” Săcele va
reconstitui nunta la mocani,
dar va avea loc și o lansare
de carte dedicată portului
mocănesc. Totodată, se vor
ț ine alocuțiuni  despre
„Importanța școlilor de ce-
tire ale mocanilor săceleni”.
Nu vor lipsi nici momentele
artistice, iar ziua se va încheia
cu degustarea celebrelor plă-
cinte mocănești. 

Tot vineri, dar în parcul din
cartierul Ștefan cel Mare, cei
mici sunt așteptați, de la ora
17.00, la un spectacol cu
păpuși. Intrarea este liberă.

• 22 IULIE – Concerte pop
și rock

De anul trecut, manifestă-
rile de Sântilia au revenit pe
locul în care, odinioară, săr-
bătoarea era organizată de
vechii mocani. Este vorba
despre zona stadionului de
rugby Electroprecizia, situat
pe locul vechii  Grădini
Domnești. Aici, pe 22 și 23
iulie, vor fi prezenți meșteri

populari și comercianți cu di-
ferite bunătăți: papanași,
vată pe băț, kurtos-kalacs,
gogoși, bulz ciobănesc, su-
curi naturale și multe alte
produse.

Ziua de sâmbătă este
dedicată muzicii pop și rock.
Porțile stadionului se vor des-
chide de la ora 11.00, iar pri-
marul municipiului Săcele,
Virgil Popa, va susține la
ora14:00 un discurs în des-
chidere. 

Câștigătorii crosului si ai
campionatului de fotbal vor
fi premiați de la ora 14.30.
Apoi, importanți artiști locali
vor susține recitaluri. Con-
certele vedetă vor avea loc
de la ora 20.00 – Trupa Coco
și de la ora 21.00 - Andreea

Bănică. Seara pop – rock se
va încheia cu un spectacol
de artificii. Evenimentele vor
continua însă, sâmbăta seara,
la Săcele, și dupa ora 22.30.
Organizatorii le-au pregătit
tinerilor o seară de "club în
aer liber". Locația este situată
vis-a-vis de fabrica Rouleau
Guichard, unde se află un
spațiu special amenajat pen-
tru astfel de evenimente.

• 23 IULIE - Ziua muzicii
populare

Stadionul de rugby Elec-

troprecizia va fi, duminică,
23 iulie, după ora 11.00, gaz-
da unui concert excepțional
de muzică populară. Soliști
din Săcele, precum și ansam-
bluri de dansuri populare din
Țara Bârsei vor urca pe scenă,
pe parcursul întregii zile. Vor
ține capul de afiș Maria Dra-
gomiroiu, de la ora 15.00, și
Benone Sinulescu de la ora
21.00. „Sântilia – sărbătoa-
rea tuturor săcelenilor” se
va încheia la ora 22.30, cu un
foc de artificii.                   B.T.

Tradiția sărbătorii de Sântilia
Sântilia este o sărbătoare tradițională a mocanilor săceleni, care se

ține, an de an, în preajma sărbătorii Sfântului Ilie. După urcarea turmelor
la munte, tinerii păstori coborau să se întâlnească, la horă, cu fetele
rămase în sat, cu care părinții hotărâseră să se căsătorească. Le făceau
fetelor cadouri, furci de tors și tipare pentru caș. Toți locuitorii din cele
șapte sate care alcătuiau în vechime Săcelele - Satulung, Cernatu, Turcheș,
Baciu, Zizin, Tărlungeni și Purcăreni, se adunau, în costume populare, și
participau la sărbătoare. Meșteri populari din tot Săcelele, dar și din îm-
prejurimi veneau să își vânđă marfa, sărbătoarea fiind prilej pentru unul
din cele mai importante târguri din zona Brașovului.

După urși, șerpii
Atacurile șerpilor veninoși

și neveninoși se înmulțesc.
Dacă până acum aceste ca-
zuri erau întâlnite în special
în județele vecine, și la Brașov
s-au înregistrat astfel de
situații. 

Medicii au fost solicitați, în
urmă cu două săptămâni,
prin serviciul unic de urgență
112, să intervină, la Săcele,
după ce o persoană a fost
mușcată de o viperă. 

Victima a fost transportată
la spital, iar reprezentanții
Grădinii Zoologice au preluat
șarpele. Chiar victima a reușit
să o introducă pe viperă într-

un pet din plastic. „În ultimul
timp am avut mai multe so-
licitări din partea jandarmi-
lor, prin 112, prin care ni s-a
cerut suportul pentru a pu-
tea prinde acești șerpi
veninoși sau neveninoși. Nu
este însă, cod roșu de vipere
sau de șerpi”, a declarat  Alin
Pânzaru, director Grădina
Zoologică Brașov. 

Șerpii, viperele în special,
apar în zonele stâncoase. Vi-
pera comună este cea mai
răspândită specie de la noi,
fiind întâlnită atât în zonele
montane, cât şi în cele de deal
şi podiş.  R.I.

Centrul Multicultural și Educațional din Săcele a
obținut ultimul aviz și poate să funcționeze
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Tarifele pentru locurile de
parcare din municipiul Brașov s-
ar putea majora, până la sfârșitul
acestui an. În prezent, sunt peste
40.000 de locuri rezidențiale,
însă doar puțin peste 30.000 sunt
și plătite de brașoveni. 

Tariful pentru ocuparea unui loc
de parcare, pe o perioadă de un
an, este cuprins între 120 și 156 de
lei. Până la sfârșitul acestei luni, in-
spectorii Primăriei inventariază toa-
te locurile de parcare din municipiu.
Până acum, s-a constat că multe
parcări rezidențiale sunt ocupate
fără licitație, ilegal. 

În zona Astra, de exemplu, din
6.600 de locuri, doar 5.000 sunt
ocupate. Și în Triaj întâlnim o astfel

de situație. Reprezentanții
municipalității susțin că, în lunile
următoare, numărul locurilor de
parcare din municipiu va crește cu
6.000. 

Până la intrarea în vigoare a nou-
lui regulament în ceea ce privește
tarifele pentru parcare, se plătește
1,5 lei/oră în zona centrală și 1,3
lei/ora în Piețele Dacia și Astra. 1
leu pe oră vă costă să vă parcați
mașinile în zona Spitalului Militar,
după ora 18.00. „Intenția noastră
este să aerisim parcările din cen-
trul orașului, care sunt pline până
la refuz. Vom avea mult mai multe
facilități penrtu cei care doresc să
parcheze și în alte cartiere, nu foar-
te aglomerate. Referitor la par-
cările rezidențiale, oamenii

trebuie să știe că dacă nu achită
tarifele, rămân fără locuri. Parcă-
rile de reședință neocupate o anu-
mită perioadă de timp devin

publice”, a declarat Miklos Gantz,
administratorul public al Bra-
șovului. Deși în mod normal un loc
rezidențial de parcare costă până

la 200 de lei, unii brașoveni au plătit
și 1000 – 1.500 lei pe an. Cazuri con-
crete există în zona Gării, dar și pe
strada Berzei. Marian STOICA

Parcări mai scumpe în municipiu

Spitalul Municipal Săcele, redeschis
Spitalul Municipal Săcele

se redeschide după 6 ani.
În anul 2011, 3 spitale din
județul Brașov au fost în-
chise: Săcele, Codlea și Vic-
toria. 

Și dacă unitatea sanitară de
la Codlea a reușit să se redes-

chidă la doar un an de la în-
chidere, la Săcele nu s-a făcut
nicio încercare de redeschi-
dere până în 2016. Odată cu
învestirea primarului Virgil
Popa în funcție, demersurile
de redeschidere a spitalului
s-au reluat, iar luna aceasta s-
au primit ultimele avize. „Din

anul 2016, chiar din luna iu-
lie, am început demersurile
necesare redeschiderii spi-
talului. Consider că locuitorii
municipiului Săcele au ne-
apărată nevoie de un astfel
de obiectiv. Demersurile în-
treprinse de administrația
săceleană nu au fost deloc
ușoare, dimpotrivă, au fost

foarte grele. După cum bine
știți, este mult mai greu să
construiești ceva, decât să
dărâmi. Din fericire, munca
noastră este încununată de
succes, iar din 19 iulie, Spi-
talul Municipal Săcele va fi
deschis!”, a declarat primarul
municipiului Săcele, Virgil
Popa.                      B.T.

Pasajul nimănui
Asta se poate spune des-

pre unul dintre pasajele sub-
terane din Centrul Civic. Pe
zi ce trece, locația este tot
mai periculoasă pentru
brașovenii care tranzitează
zona subterană de lângă bi-
serica din Lemn. Firma care
administrează pasajul a in-
trat în insolvență, și nimeni
nu se mai ocupă de respec-
tiva locație. Asta în condițiile
în care,  zi lnic,  sute de
brașoveni trec prin pasajul
subteran din Centrul civic.
De ani buni, pasajul este
într-o stare deplorabilă. Cad
bucăți din tavan, apa se in-
filtrează în pereți, iar mirosul
este insuportabil. Chiar și în
aceste condiții, nimeni nu
ia măsuri. La încercările de

a sta de vorbă cu adminis-
tratorul pasajului subteran,
reporterii Brașov TV s-au lo-
vit de refuzuri. Echipa a fost
trimisă de la o firmă la alta,
însă nimeni nu a dat detalii
despre o posibilă acțiune de
renovare a pasajului.

Potrivit reprezentanților
firmei de insolvență care se
ocupă de activele societății
care a construit pasajul, va-
loarea solicitată pentru
spațiile comerciale din sub-
teran se ridică la 450 de mii
de lei. 

Deocamdată, situația ju-
ridică a locației este incertă,
iar acesta este principalul
motiv pentru care nimeni
nu investește în renovări.                             

R.I.Primăria nu poate să asfalteze în Tractorul
Cartierul Tractorul nu poate

ține pasul cu dezvoltarea im-
obiliară. Deși populația din car-
tier s-a mărit considerabil în
ultimii ani, Primăria nu poate să
modernizeze infrastructura ru-
tieră. Motivul, problemele juri-
dice ale terenurilor din zonă.

Astfel, s-a ajuns în situația în
care unele locuințe de cinci stele
sunt amplasate în zone cu dru-
muri fără asfalt, neamenajate.
Municipalitatea nu poate să in-
terveniă din cauză că terenurile
sunt private. Dezvoltatorii im-
obiliari nu doresc să renunțe la

terenurile pe care ar putea fi
amenajate drumurile. Totuși,
Primăria a reușit să se înțeleagă
cu câțiva proprietari și să asfal-
teze câteva străzi din zona nouă
a cartierului Tractorul. În planul
de asfaltare pentru acest an sunt
cuprinse străzile Eugen Jebe-

leanu, George Călinescu și Io-
nel Teodoreanu. Pentru o parte
dintre artere s-a obținut acord
de modernizare doar pe jumă-
tate, până la axul drumului. Într-
o astfel de situație  se află strada
George Bacovia.

Marian STOICA

Brașovul, orașul anunțurilor de angajare lipite în
locurile publice În scări de bloc, în stațiile de trans-

port în comun, în parcuri, pe stâlpii
de iluminat. Sunt peste tot și numărul
lor este în creștere. Vorbim despre
anunțurile de angajare lipite haotic,
în tot Brașovul. Multe sunt afișate ile-
gal. Cei de la A.J.O.F.M. ne recomandă
să fim foarte atenți atunci când con-
tactăm un astfel de angajator. În
Brașov, rata șomajului este în scădere,
sub 5%. Oferta angajatorilor este foar-
te variată, iar mulți preferă să-și facă
reclamă în zone total inadecvate.
Aceste anunțuri nu prezintă încredere
pentru cei mai mulți dintre brașoveni.
Potrivit statisticilor, puțini se opresc
să citească astfel de mesaje ale an-
gajatorilor. Reprezentanții Agenției

Județene pentru Ocuparea Forței de
Muncă spun că pentru prezentarea
unei oferte de angajare, reguli sunt
impuse prin lege. „Angajatorii sunt
obligați, în termen de cinci zile din
momentul în care se vacantează un
post, să vină cu o ofertă la A.J.O.F.M.,
iar dacă acel loc de muncă se ocupă,

în termen de 24 de ore trebuie să
anunțe acest lucru”, a declarat Liliana
Dragomir ,  director  executiv  al
A.J.O.F.M. Brașov. La sfârșitul lunii iu-
nie, în județul Brașov erau peste 8.200
de șomeri. Aproximativ 3.400 sunt fe-
mei, iar cei mai mulți au vârste cu-
prinse între 40 și 49 de ani.        M.S.



GARSONIERE
⚫ Vând garsonieră în spate la Coca Cola,
suprafață 24 mp, situată la etajul 2/4, cu
îmbunătățiri termopan, gresie și faianță la
baie și bucătărie, parchet, ușă metalică, se-
parare de gaz, încălzire cu convector și apă
caldă cu boiler, preț 18.500 euro. Tel:
0723.985.424
⚫ Vând garsonieră confort 1, Bartolomeu
str. Spicului lângă Billa Avantgarden se-
midecomandată, spațioasă 35 mp, cu toate
îmbunătaățirile gresie, faianță, parchet, ter-
mopan, centraă termică proprie, situate la
parter/4, însorită, prț 26.000 euro nego-
ciabil. Tel: 0741.059.397
⚫ Vând garsonieră Tractorul zona Mall

Coresi, bloc nou tip vilă, etaj intermediar
1/3, suprafață 34 mp + balcon 4 mp, confort
1, cu toate dotările, modern, centrală ter-
mică proprie, gresie, faianță, parchet, geam
termopan, balcon deschis tip terasă, preț
30.000 euro. Tel: 0747.771.523
TERENURI
⚫ Vând teren intravilan în suprafață de
1.000 mp, pentru construcții de locuințe
P+2 în Stupini zona Centrală str. Fagurului,
Certificat de Urbanism, utilitățile sunt la
teren, priveliște frumoasă, intabulat cu extras
CF, preț/PARCELĂ  30.000 euro foarte
ușor negociabil. Tel: 0731.833.260
⚫ Vând teren intravilan pentru construcţii
de locuinţe P+1+M în Sânpetru zona LI-
VADĂ între Sânpetru şi Hărman, PUZ
aprobat, Certificat de Urbanism, parcele
pentru casă cu diverse suprafețe, utilitățile
sunt aproape, drum cedat, priveliște fru-
moasă, intabulat cu extras CF, preț/ PAR-
CELĂ începând de la 8.500 euro (17 euro/
mp ). Se acceptă și PLATA ÎN RATE.

IDEAL INVESTIȚIE. Tel: 0747.771.523 
APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând apartament nou în bloc nou în
Tractorul apropierea Pieţei Tractorul
compus din 2 camere tip “Studio” situat la
parter/3.Apartamentul are finisaje de ca-
litate. Preţ: 44.500 euro. Tel: 0747.771.523
⚫ Vând apartament cu 2 camere, tip sudio
în zona Ultracentrală - Centrul Civic
lângă str. Toamnei. Apartamentul se află
la etajul 2/2, dispune de centrală termică
proprie, gresie, faianță, parchet și termopan,
este semidecomandat, luminos și însorit,
liber spre vânzare. Preț: 44.500 euro, ne-
gociabil. Tel: 0787.719.344 
CASE
⚫ Vând vila P+M construcție nouă în Stu-
pini apropiere de Centru concepută pentru
2 familii, structurată astfel: la parter avem
living, bucătărie, 2 dormitoare, baie, camera
centralei și o anexă (bucătărie de vară), iar
mansarda care are acces pe o scară exte-
rioară are în compoziție 2 dormitoare, baie,

bucătărie, living și terasă mare. Suprafața
construită este de 310 mp, starea
construcției este “la roșu”, construcție din
cărămidă, apă prin forare, racord la apă și
gaz în execuție, terenul este în suprafață de
600 mp. Preț: 57.000 euro. Tel:
0787.719.344 
⚫ Vând vilă individuală (NU duplex) si-
tuată în Sânpetru ieşire spre Bod.  Foarte
spaţioasă, dispă pe parter compă din 2 ca-
mere, living mare, 40 mp, baie, camera

centralei, finisajele "la alb" dispune de uti-
lităţi, teren. 490 mp, preţul 49.000 euro,
negociabil. Tel: 0731.833.260 
⚫ De vânzare un corp de casă situat în
Brașovul vechi aproape de Piața Unirii. Cu
o structură semidecomandată, casa are 58

mp utili, structurați în două camere, bucă-
tărie, hol, baie. Dispune de centrală termică,
termopane, gresie, faianță , parchet,
priveliștea este spre Piața Unirii, dispune de
curte mică fără acces auto, prețul este 53.000
euro. Tel 0731.833.260 
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COMANDĂ ANUNŢ MICĂ PUBLICITATE
NUME (FIRMĂ): CI, SERIA NR.

Nr. apariţiiAcestă comandă se achită la casă, 
în oricare magazin partener
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TALONUL SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE

TELEFON:DATE DE APARIŢIE:
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Imobiliare

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

Numărul de apariţii se completează în  căsuţa
special prevăzută.

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

➭ Redacţia nu-şi asumă răspunderea 
pentru conţinutul anunţului.

➭ Anunţurile se depun de luni 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

✄

BRIDGE GUARD
GROUP

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

Manager General: Oana Olaru
telefon: 0768.186.599

17 - 23 iulie 2017
Săptămânal Gratuit ISSN 2537 - 138X

Editat de SC Braşovul Tău SRL
telefon: 0368.005.829

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

PREVENIREA ACCIDENTELOR DE CIRCULAȚIE ÎN RÂNDUL COPIILOR ȘI TINERILOR
În mod destul de frecvent copiii devin victime ale acci-
dentelor de circulație datorită unor greșeli minore, care
la prima vedere par neînsemnate: traversarea prin locuri

nepermise în fugă și fără asigurare, circulația neregula-
mentară cu bicicleta, joaca pe trotuar, pe carosabil sau în
apropierea drumului public.

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

Pentru o vacanță în siguranță, recomandăm părinților:
• Amintiți-le permanent copiilor regu-

lile de circulație corecte pe drumurile
publice. Verificați dacă copilul dum-
neavoastră se joacă în locurile special
amenajate, departe de carosabil.

• Explicați-le importanța utilizării cen-
turii de siguranță în calitate de pa-
sageri în autovehicule.

• Nu le permiteți să circule cu bicicleta
pe arterele intens circulate dacă nu
au împlinit vârsta de 14 ani și nu cu-
nosc bine regulile de circulație.

Pentru copii și adolescenți, recoman-
dăm:

• Traversați strada numai pe marcajul
pietonal, prin dreptul indicatoarelor
„Trecere pentru pietoni”, iar acolo
unde sunt instalate semafoare, numai
la culoarea verde a acestora.

• Asigurați-vă temeinic înainte de a tra-
versa drumul public pe trecerea pen-
tru pietoni; Circulați numai pe
trotuoare, iar în lipsa acestora folosiți
potecile laterale sau acostmentul
drumurilor publice.

• Când nu există trotuoare sau poteci
laterale, circulați pe partea stângă a
drumului, în direcția de mers.

• Evitați să vorbiți la telefon și renunțați
la dispozitivul hands-free atunci când
traversați strada.

• Nu traversați strada prin fața sau prin
spatele mijloacelor de transport în
comun oprite în stații.

• Nu vă jucați pe stradă sau în locurile
unde parchează mașinile.

• Dacă vă deplasați cu rolele, trebuie
să respectați regulile de circulație
stabilite pentru pietoni.

• Pentru a conduce o bicicletă pe dru-
murile publice trebuie să aveți vârsta
de cel puțin 14 ani.



⚫ SC Rosenau SRL – service
auto cu sediul în Râşnov – caută
pentru angajare mecanic auto.
Se ofera salariu atractiv şi con-
diţii de muncă decente.  Telefon:
0730.333.377

⚫ Vând 2 jenți cu anvelope în
perfectă stare, umflate, pentru
Matiz. Preț 60 RON amândouă.
Tel: 0741.144.995  
⚫ Caut persoană pentru menaj. 
Tel: 0740.505.054

⚫  La  ATELIERUL DE
REPARAȚII reparam TOT ce se
bagă în priză, prestăm servicii de
diagnosticare și reparații ale echi-
pamentelor de tip electrocasnic
(FRIGIDERE, MAȘINI DE SPĂ-
LAT, cuptoare microunde, aspira-
toare, etc.), pentru persoane fizice
și societăți comerciale. 
Telefon: 0268.708.946; 
Mobil: 0758.107.102. Ne găsiți pe
Str. Aurel Vlaicu nr. 4 (colț cu Bd.
Griviței) în curte cu magazinul “Ba-
zar” **Încărcăm cu FREON
instalațiile auto de climatizare **        

⚫ La magazinul BAZAR
cumperi un produs electrocas-
nic MAȘINĂ de spalat, COM-
BINĂ sau LADĂfrigorifică
RETUR sau SECOND
HAND import Germania și
pri-mești REDUCERE 10%
dacă aduci produsul vechi la
schimb.Ne găsiți pe str. Aurel
Vlaicu,nr.4, Brașov (intersecția
cu Griviței, lângă Synevo). Am
primit MARFĂ NOUĂ, vă
așteptăm cu o diversitate mare
de produse !!!
⚫ Particular, execut zugrăveli,
reparații, izolație case, parchet,
faianță, gresie, electrice și sa-
nitare. Telefon 0721. 468.578
⚫ Vând mobilă bucătărie, cu
aragaz și frigider. Telefon:
0742.766.572
⚫  Vând convenabil: căruț de
import pentru copil mic,
mașină de cusut germană, mar-
ca SINGER, mașină automată
de spalat rufe, frigidere AR-
CTIC și ZILL, șifoniere cu 2 și
3 uși, aragaz cu 3 ochiuri, pat
cu saltea dublă pentru 2 per-
soane, cuptaor cu microunde,
aspiratoare. Primul venit, pri-
mul servit!Tel: 0725.979.392 
⚫ Particular, execut zugrăveli,
reparații, izolații case, parchet,
faianță, gresie, electrice și sani-
tare. Tel: 0721.468.578
⚫ Vând teren pentru casă, C.F.,
Certificat de urbanism, și două
terenuri pentru grădini, pământ
foarte fertil. Tel: 0770167.887
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Angajări

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

Şoferi profesionişti
autocamion, maşini

de mare tonaj

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

Calea Feldioarei, nr. 75 E

angajează:

Electrocasnice

Diverse

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

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

Strada Gloriei 11, Tractorul
www.opticshine.ro

BRAŞOV TV angajează inter-
pret limbaj mimico - gestual.

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

officebrasovtv@gmail.com

BRIDGE GUARD GROUP

▸ AGENŢI DE PAZĂ 
▸ AGENŢI DE INTERVENŢIE

în condiţiile legii 333/2003
▸ ELECTRICIENI

Angajează:

Relaţii suplimentare se pot obţine la:
0268.328.662

Star-funerare!
Servicii funerare

complete GRATUIT
(doar cu cuponul de pensie)

NON STOP:
0720.929.644
0747.932.082

www.star-funerare.ro

La Braşov Beauty
Lounge sărbătorim

în fiecare zi
frumuseţea! 

Şi pentru că suntem
în continuă

dezvoltare, căutăm
persoane tinere,

motivate, talentate
care să facă parte din

echipa expres.
Relaţii se pot obţine la
telefon: 0725.585.175

sau la sediul nostru situat pe
strada Avram Iancu, nr. 48A

Servicii
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Echipa de handbal femi-
nin Corona Brașov a ple-
cat în cantonament la
S f â n t u  G h e o r g h e .  Î n
acest stagiu de pregăti-
re, antrenorii Costică Bu-
c e s c h i  ș i  D r a g o ș
Dobrescu vor pune baza
pe pregătirea fizică, dar
fetele vor lucra și în sală
cu mingea. 

După câteva zile în care
handbalistele au fost tes-
tate din punct de vedere
fizic, Hotea și compania au
plecat în cantonament la
Sfântu Gheorghe. Timp de
opt zile, fetele vor face
cunoștință cu pista de tar-
tan a stadionului și cu sala
de forță din orașul covăs-
nean. Cei doi tehnicieni au
p r o g r a m a t  ș i  c â t e v a
ședințe de pregătire teh-
nico-tactică. ,,Este o pe-
rioadă normală pentru
fiecare echipă, la fiecare
început de sezon. Noi vom
încerca să facem o pregă-
tire mixtă și afară și în
sala de forță dar vom lu-
cra și la baza tehnico-tac-
tică a echipei. Avem tot
ce ne trebuie la Sfântu
Gheorghe, pentru o pre-
gătire adecvată, e și mul-
tă liniște, așa încât sper
să ne facem treaba bine.
Sper ca până la finalul
acestei perioade de acu-
mulări, toată lumea să fie
pe aceeași linie, din punct
de vedere al pregătirii fi-
zice, iar după terminarea
cantonamentului, să pu-
tem începe cu adevărat
pregătirea specifică”, a
declarat tehnicianul Coro-
nei, Costică Buceschi. „Ur-
mează o perioadă grea.

Aceste cantonamente nu
sunt chiar frumoase, dar
suntem conștiente că an-
trenamentele ne vor aju-
ta. Cel mai important este
să facem o pregătire bună
și să ajungem unde ne do-
rim”, a declarat și ultima
achiziție a Coronei, Laura
Popa. Din lotul care a ple-
cat la Sf. Gheorghe nu fac
parte cele patru junioare,
c a r e  s e  a f l ă  l a  e c h i p a
națională, Daciana Hosu,
Sorina Târcă, Daria Bucur
și Claudia Lăcătuș. După
ce vor reveni de la lot, se
vor alătura echipei mari și
vor semna contracte cu
Corona. 

B u c e s c h i  m a i  v r e a
două jucătoare. Tehnicia-
nul Coronei, Costică Bu-
ceschi ,  îș i  mai  dorește
două jucătoare de mare
valoare, care să complete-
ze lotul actual. „Mi-aș dori
încă două transferuri,
pentru că multe echipe s-

au întărit și anticipez o
luptă aprigă, pentru locu-
rile din cupele europene.
La această oră avem 15
senioare dar contăm și pe
fetele de la lotul de tine-
ret. Dacă vom reuși să
mai aducem o jucătoare,
aceea va fi peste nivelul
jucătoarelor pe care le
avem acum la echipă sau
peste nivelul postului pe
care va veni”, a spus Bu-
ceschi. 

Berbece a plecat de la
Corona. Corona nu punc-
tează doar la capitolul ve-
niri .  Din păcate sunt și
jucătoare care aleg să ple-
ce de sub Tâmpa. Prima
care a ales să nu mai con-
tinue la Corona și în sezo-
nul viitor a fost centrul
Andreea Pricopi. Acum a
venit rândul extremei Ana
Maria Berbece, una dintre
cele mai talentate handba-
liste crescute la  Corona. 

Componentă de bază a

echipei de junioare a clu-
bului brașovean, Ana Ma-
ria Berbece, jucătoare care
a fost o prezență constan-
tă și în echipele naționale
de junioare și tineret ale
României, a ales să sem-
n e z e  u n  c o n t r a c t  c u
formația de Ligă Națională,
Universitatea Jolidon Cluj.

„Ne-a spus că nu mai
d o r e ș t e  s ă  r ă m â n ă  l a
Brașov. Am decis să o lă-
săm să plece și să nu ce-
rem grila de formare de
la echipa care o va lua”,
a declarat președintele Co-
ronei Brașov, Liviu Drago-
mir. 

Berbece a debutat în
Liga Națională la 16 ani, ea
fiind folosită într-un joc
dintre SCM Craiova și Co-
rona Brașov. Fica fostului
mare internațional român
Dumitru Berbece a înscris
de trei ori la debutul pe
prima scenă a handbalului
feminin românesc. 

Începe greul pentru handbaliste

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

Astra Giurgiu a învins cu
scorul de 3-1 (1-1) formația
azeră FK Zira, pe stadionul
„Marin Anastasovici”, în prima
manșă a turului al doilea pre-
liminar al Europa League la
fotbal.

Pentru trupa condusă de
Edi Iordănescu au marcat Ale-
xandru Ioniță II (31), Alexandru
Dandea (55) și Anthony Le Tal-

lec (74), în timp ce golul azerilor
a fost semnat de Sadîgov (34).
Giurgiuvenii au mai ratat câ-
teva oportunități mari de a în-
scrie. Cele mai mari ocazii i-au
aparținut vârfului de atac Bog-
dan Chipirliu.  

Manșa retur va avea loc pe
20 iulie, la Baku, iar Astra este
favorită la calificarea în turul
al treilea preliminar. 

Astra e favorită la calificare

La jumătatea lunii august,
hocheiștii de la Corona Wol-
ves Brașov vor participa la cea
de-a 19-a ediție a memoria-
lului „Pavla Zabojnika”. La
competiția ce se desfășoară
la Zvolen în Slovacia participă
șase echipe: HC Frydek-Mistek
din Cehia, GKC Tychy din Po-
lonia, Corona Wolves Brașov
din România, HC07 Detva din
Slovacia, GKS Katowice din
Polonia și gazda HKM a.s. Zvo-
len din Slovacia. 

Fiecare formație va juca trei

partide, iar la final se va face
un clasament. Polc și compa-
nia vor evolua în prima zi îm-
potriva slovacilor de la HC 07
Detva, apoi vor juca în com-
pania polonezilor de la GKS
Katowice, pentru ca în ultima
zi a competiţiei să dea pipet
cu slovacii de la Zvolen.

Corona Wolves Brașov va
participa în sezonul 2017-
2018 în patru competiții: Cupa
Continentală, Liga Mol, Cupa
României și Campionatul
Național.

Meciuri tari pentru Wolves

Haita „lupilor” are un li-
der. Acesta este Martin La-
croix, cel care i-a condus
î n  s e z o n u l  t r e c u t  p e
hocheiștii brașoveni spre
câștigarea titlului de cam-
pioni naționali ai Româ-
niei. 

Cu Lacroix pe bancă, Gli-

ga și compania au reușit
să se califice și în play-off-
ul Ligii Mol, dar au ratat
Cupa României. 

În sezonul ce va debuta
în septembrie, Martin La-
croix va fi ajutat de antre-
n o r u l  s e c u n d  H u n o r
Strenk.

.com

Haita „lupilor” are un lider

Cu cine ne batem în Europa
Echipe din România și-au

aflat adversarii din Cupele Eu-
ropene. Campioana României,
Viitorul Constanța, va juca îm-
potriva câștigătoarei dublei
manșe dintre APOEL Nicosia
din Cipru și Dudelange din
Luxemburg. În tur APOEL a
câștigat pe propriul teren cu
scorul de 1-0. Cealaltă repre-
zentantă din Champions Lea-
gue, FCSB, va juca în turul trei
preliminar împotriva vicecam-
pioanei Cehiei, Viktoria Plzen. 

Dacă la tragerea la sorți pen-
tru Champions League am
avut noroc, echipele ce ne re-
prezintă în Europa League au
avut parte de o tragere cu ghi-
nion. În turul trei preliminar al
competiției, Craiova va juca
împotriva italienilor de la AC
Milan, Dinamo va evolua în
compania formației Athletic
Bilbao, iar Astra, dacă va trece
de FK Zira, va juca împotriva
ucrainienilor de la Oleksan-
driya.

Training Camp pentru juniorii Coronei
Echipele de polo juniori

ale clubului Corona au în-
ceput pregătirea în bazin.
Sportivii brașoveni vor ple-
ca într-un stagiu de pregă-
tire în Serbia, la care vor
participa unii dintre cei mai
buni poloiști din lume.

După trei săptămâni în care
au tras din greu în sala de
forță, poloiștii juniori de la Co-
rona au intrat în această săp-
tămână în apă. Sportivii
brașoveni pregătiți de Florin
Turcu vor pleca acum în Ser-
bia unde vor participa la un
stagiu de pregătire, unde pro-

fesori le vor fi sportivi precum
Mitrovic, Pietrovic, Filip Fili-
povic sau Savic.   

„Au fost trei săptămâni de
pregătire pe uscat în care
băieții au făcut alergări și au
tras din greu în sala de forță.
Vom pleca în Serbia la un sta-
giu de pregătire extraordinar
de util. Va fi un training-
camp la care vor participa
nume mari din polo-ul mon-
dial, cum sunt Mitrovic, Pie-
trovic, Filipovic sau Savic.
Vor face pregătire tactică,
vor face prgătire fizică și psi-
hologică. Vom încheia acest
stagiu cu trei zile de meciuri
amicale cu echipe din Spa-
nia, Australia și Noua Zee-

landă”, a declarat antrenorul
juniorilor de la Corona, Florin
Turcu.

„Vom merge în Serbia și eu
îmi doresc să acumulez cât
mai mult, să mă perfecționez
și să cresc în valoare. Abia
aștept să mă întâlnesc cu ju-
cători precum Filip Filipovic
sau Savic”, a spus și unul din-
tre cei mai promițători poloiști
brașoveni, Vlad Tampa.

„Sunt fericit că am revenit
în apă. Nu a fost ușor, după
o lună în care ne-am pregătit
doar pe uscat. Sunt convins
că ceea ce vom face în Serbia
va fi un mare plus pentru
noi”, a spus și Mihnea Grăj-
dieru. 
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Sudoku

De la ce distanță este bine să
ne uităm la televizor? Specialiștii
ne recomandă să luăm în calcul
câteva aspecte. Diagonala tele-
vizorului este foarte importantă,
dar și timpul petrecut în fața
ecranului, mai ales atunci când
avem probleme cu vederea. Te-
levizorul trebuie ales în funcţie
de distanţa la care ne aflăm faţă
de ecran. Din dorinţa de a eco-
nomisi, se optează pentru mo-

dele Full HD de 80 de centimetri
când, de fapt, ar fi nevoie de va-
riante cu diagonale de cel puţin
109 centimetri. Întotdeauna un
ecran mai mare va fi o alegere
mai bună. Asta dacă nu locuiți
în spații mici. Desigur, dacă ale-
geţi un ecran de 120 de centi-
metri sau mai mare, va trebui să
vă poziționaţi la o distanţă co-
respunzătoare. „Problema cu
monitoarele noi sau cu LED, cu

TV-urile sau cu LCD-uri este
aceea că, acolo nu vorbim ne-
apărat de o formulă de calcul
a distanței. În general, aceste
televizoare sunt concepute pe
un câmp vizual, de fapt punctul
de percepere a punctului vizual
care ține de fapt de o panora-
mă”, a delarat George Bodi, op-
tometrist.

Desigur, nu trebuie să uităm
nici de camera în care amplasăm
televizorul. Este recomandat să
ţineţi cont de peretele din spate
şi de distanţa dintre acesta şi te-
levizor. În cazul în care televizorul
este aproape de perete, atunci
un model de 121 de centimetri
ar putea fi prea mare pentru ma-
joritatea încăperilor. Totuși, ade-

văratul inamic este  reprezentat
de durata mare de timp pe care
unii dintre noi o petrecem în faţa
televizoarelor, activitate care
poate avea o varietate de efecte
neplăcute. Iritaţiile sau afecţiu-
nile pe termen lung ale retinei
se numără, din păcate, printre
efectele negative. De asemenea,
lumina albastră poate anula
efectele unui anumit hormon,
înlăturând senzaţia de somn. O
problemă majoră o reprezintă
și faptul că persoanele îşi fixează
privirea într-un singur punct
atunci când se uită la un ecran,
situaţie în care numărul de clipiri
pe minut (15-20, în mod nor-
mal), se poate reduce chiar şi cu
50%. Răzvan IANCU

„Eşti o persoană dinamică,
energică, eşti atras de cariera
şi activitatea militară? Acum
este momentul! Alege o ca-
rieră plină de satisfacţii – ca-
riera militară!”     

Așa arată anunțul Ministe-
rului Apărării Naţionale care a
dat startul procesului de re-
crutare şi selecţie a rezervişti-
lor voluntari. La Brașov, cei
interesați trebuie să meargă
la Centrul Militar Zonal. Prima
etapă a procesului de recru-
tare şi selecţie a rezerviştilor
voluntari ai Armatei României
a început  cu selecţionarea
candidaţilor care vor să se în-
cadreze în funcţii de soldaţi şi
gradaţi rezervişti voluntari.
Pentru înscrierea în procesul
de recrutare şi selecţie, candi-
daţii cu domiciliul în judeţul
Braşov trebuie să se prezinte
la sediul Centrului Militar Zo-
nal Braşov pentru a completa
o cerere! Trebuie să aveți la voi
mai multe documente:  

a)  actul de identitate, în
original şi în copie;

b) certificatul de cazier ju-
diciar, eliberat cu cel mult
șase luni înainte de data de-
punerii;

c) acte de studii şi/sau alte
documente care atestă alte
competenţe dobândite în
viaţa civilă, în original şi în
copie;

d) permisul de conducere,
în original şi în copie, dacă
este cazul, pentru candidaţii
fără pregătire militară, dacă
îndeplinirea atribuţiilor pos-

tului pentru care candidează
presupune conducerea teh-
nicii specifice;

e) livretul militar, în origi-
nal şi în copie, dacă este ca-
zul, numai pentru cei care
deţin calitatea de rezervist.

La sediul centrului militar,
candidaţii vor fi informaţi cu
privire la etapele procesului de
recrutare şi selecţie a rezerviş-
tilor voluntari, respectiv unita-
tea militară în care urmează să
susţină probele de selecţie.
Pentru anul acesta, în judeţul
Braşov sunt disponibile 96 de

posturi pentru gradaţi şi soldaţi
rezervişti voluntari. Detalii se
pot obţine la sediul Centrului
Militar Zonal din municipiul
Braşov, str. Lungă, nr.231, zilnic,
între orele 08:00 – 16:00, tele-
fon 0268 510466 sau 0268
510464. 

Soldaţii şi gradaţii rezervişti
voluntari reprezintă o cate-
gorie de personal militar în
rezervă, distinctă faţă de cea
a soldaţilor şi gradaţilor pro-
fesionişti şi fac parte din rân-
dul personalului militar în
activitate.                        A.C.

Berbec (21.03 – 19.04) 
• Iubire: vor înţelege că
există o instanţă supremă
pentru fiecare, vor mulţumi
pentru clipele care le vor
aduce înapoi liniştea sufle-
tească.
• Sănătate: tensiunea și
oboseala își vor spune cu-
vântul.
• Bani: în sfârșit, se decid
să deschidă o succesiune care
ar putea să le aducă ceva
bani în pușculiță.
Taur (20.04 – 20.05)
• Iubire: ies la iveală lucruri
la care nimeni nu se gândeş-
te, fapte care păreau insig-
nifiante în momentul pro-
ducerii lor.
• Sănătate: sugerez aten-
ţie la metabolism şi la ali-
mentaţie, dar şi la proble-
mele de natură artrozică din
cauza variațiilor de tempe-
ratură.
• Bani: se vor căuta prin bu-
zunare poate, poate...
Gemeni (21.05 – 21.06)
• Iubire: își vor demonstra
calităţile şi originalitatea în
ce privește viața sentimen-
tală
• Sănătate: munca cu men-
talul este ceva epuizant câ-
teodată, respectați orele de
culcare.
• Bani: atenţi la detalii şi
evită să facă prognosticuri
pe perioade lungi de timp.
Rac (22.06– 22.07)
• Iubire: devin capricioşi şi
subiectivi, cu stări emoţio-
nale labile 
• Sănătate: epuizarea fizi-
că şi psihică este acum pen-
tru ei o mare capcană, se re-
comandă odihnă.
• Bani: decid să-şi pună în
valoare latura metafizică așa
că pot deschide un cabinet
de terapii alternative 
Leu (23.07– 22.08)
• Iubire: o schimbare de
atitudine, o schimbare inte-
rioară cu impact asupra vieţii
de familie.
• Sănătate: durerile de
spate şi artrozice sunt la or-
dinea zilei, atenție la alimen-
taţie.
• Bani: posibil ca ceva să nu
le mai placă în gospodărie,
vă gândiți la o reamenajare.
Fecioară (23.08 – 22.09)
• Iubire: putem asista la un
mariaj pe cale să se realize-

ze.
• Sănătate: dureri
de cap, de spate, de co-
loană cervicală.
• Bani: vor trebui să

facă față unei pierderi,
o sumă destul de mare 

Balanţă (23.09 – 23.10)
• Iubire: să nu uite că un
Cuvânt odată spus nu mai
poate fi retras oricât de mult
ar regreta.
• Sănătate: aveți grijă la
curent sau la aerul condiţio-
nat.
• Bani: nu vor cheltui ci se
vor gândi, vor analiza, vor
sintetiza ce plăți au de făcut
Scorpion (24.10 – 22.11)
• Iubire: mariajul sau orice
formulă de parteneriat poate
trece de la agonie la extaz
• Sănătate: sunt posibile
probleme fie cu glicemia fie
cu retenția de apă în orga-
nism, mare atenție.
• Bani: vin bani printr-o de-
cizie oficială, poate fi vorba
despre o sentinţă
Săgetător (23.11 – 21.12)
• Iubire: o perioadă care
cere adaptare, răbdare şi în-
ţelegere.
• Sănătate: naturaleţea şi
profunzimea, principiile să-
nătoase de viaţă care să îi
dea puterea să-şi  atingă
obiectivele 
• Bani: refuză să se mai su-
pună disciplinei impuse de
familie,  i  se tăia orice
subvenție 
Capricorn (22.12 – 20.01)
• Iubire: ceva greu de de-
finit la prima vedere pentru
că vorbim despre o energie
care se tot acumulează.
• Sănătate: răceli le se
mențin, dar şi o serie de tul-
burări intestinale.
• Bani: își doresc să cum-
pere ceva sau să facă
investiții, dar nu este mo-
mentul
Vărsător (21.01 -19.02)
• Iubire: au tendinţa să
spună lucruri deranjante care
se pot încheia cu un proces
sau li se trântește ușa în nas.
• Sănătate: pot debuta tul-
burări ale tractului urinar.
• Bani: analizează aspecte
care ţin de ce au de gând să
facă cu banii ,  posibile
investiții în agricultură
Peşti (20.02 – 20.03)
• Iubire: în familie se ten-
sionează lucrurile, discuţia
pornește de la bani.
• Sănătatea: se circumscriu
evenimentelor de peste săp-
tămână, deşi nu se plâng.
• Bani: socoteli cine aduce
mai mulți bani în casă și de-
cizia de a fi fiecare cu banii
lui.

ZODIAC A început recrutarea rezerviștilor voluntari

3 2 4
4 9 3 6 2

8 6 9
2 3
5 9 7

5 9 8 2 6 4
3 1 8

• În judeţul Braşov sunt disponibile 96 de posturi pentru gradaţi şi soldaţi rezervişti
voluntari

Brașovenii se află pe locul cinci
în țară, într-un top realizat după pu-
terea de cumpărare – 4.537 de
euro/cap de locuitor la nivelul anului
trecut, potrivit unui studiu realizat
de GfK. Cei mai bogaţi locuitori din
România sunt bucureștenii, cu cea
mai mare putere de cumpărare –

6.288 de euro pe cap de locuitor,
cu 50 de procente peste media pe
ţară. Această cifră plasează locuitorii
Capitalei la aproximativ acelaşi nivel
cu cei din Polonia.

Locuitorii judeţului Timiş ocupă
poziţia a doua, cu 4,987 euro pe cap
de locuitor, iar cei din Cluj, cu
4,931de euro pe cap de locuitor,
ocupă locul al treilea. Top 10 este
completat de judeţele Ilfov, Braşov,
Constanţa, Sibiu, Arad, Prahova şi
Argeş. Judeţele aflate în top 10 sunt,
de fapt, singurele cu o putere de
cumpărare peste media naţională
(4.181 de euro/cap de locuitor). 

Ultimul loc între judeţe din Ro-
mânia este ocupat de Vaslui, pute-
rea de cumpărare a locuitorilor fiind
de doar 3.054 de euro.                  R.I.

Brașovenii au putere...
de cumpărare

În ce condiții ne uităm la televizor?
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Turul lumii în șase ani.
Un vis devenit realitatea
pentru o familie din Ger-
mania. Carolin și Tobias au
plecat la drum în 2011. Au
vizitat zeci de țări, au întâl-
nit sute de oameni și au
descoperit culturi despre
care nu știau mai nimic. În
Australia, o mare bucurie!
A venit pe lume Max, băia-
tul lor. Cei trei au ajuns, zi-
lele trecute, și în România,
la Brașov, iar în următoa-
rele câteva luni, călătoria
în jurul lumii se va încheia.   

De șase ani sunt doar pe
drumuri. Au plecat din
Germania în ideea de a vi-
zita cât mai multe țări și de
a descoperi cât mai multe
culturi. Pe drum, viețile ce-
lor doi s-au schimbat. La
jumătatea călătoriei a venit

cel de-al treilea membru al
familiei. „Am început în
anul 2011, când am plă-
nuit să vedem lumea într-
un an. Asia, Australia,
America de Sud, America
de Nord și înapoi, în Euro-
pa, dar am rămas blocați
în Australia pentru doi
ani. Acolo s-a născut și bă-
iatul nostru, Max. Am
cumpărat, apoi, mașina
și totul s-a schimbat”, a
povestit Tobias.

Au parcurs mii de kilo-
metri prin zeci de țări.
„Șase săptămâni în Iran,
patru săptămâni în Tur-
cia, două săptămâni în
Grecia. Trebuie să luăm în
calcul și faptul că Iran și
Turcia sunt două țări
mari, de aceea a durat
așa mult. Cred că Iranul
este de trei ori mai mare

decât Turcia, este foarte
mare” au explicat aventu-
rierii.

• Au lucrat pentru a se
putea întreține

Pentru a le fi mai ușor, în
unele țări au și lucrat pen-
tru a se putea întreține și
pentru a-și putea duce mai
departe visul, acela de a vi-
zita lumea întreagă. 

Cei trei au ajuns și în Ro-
mânia. Echipa Brașov TV i-
a  întâlnit în zona „Pietrele
lui Solomon”, unde au
ajuns la recomandarea
unor prieteni. Au fost pur
și simplu impresionați de
peisajele descoperite. „Am
venit într-o plimare să
descoperim orașul, istoria
și mai ales trecutul ger-
man. Totul e foarte fru-
mos, mai ales centrul
orașului”, a completat To-
bias. Interesant este modul
în care aventurierii au pus
la punct microbuzul pe
care l-au cumpărat din
Australia. Mașina a fost
transformată într-un ade-
vărat vehicul de camping. 

Ceea ce îl face și mai
atrăgător este faptul că în-
treg microbuzul este aco-

perit cu iarbă artificială. „Te
inspiră... E foarte frumos.
Am învățat foarte multe
de la diverse persoane. De
asemenea, înveți multe și
despre tine, despre parte-
nerul tău sau despre co-
pilul tău”, a povestit,
entuziasmată, Carolin.

• Următoarea oprire,
Ungaria

Turul celor trei va conti-
nua și în alte orașe din Ro-

mânia. Următoarea oprire
va fi în Ungaria. Ușor, ușor
călătoria lor va ajunge și la

final, atunci când vor sosi
acasă, în Germania.

Răzvan IANCU
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Concurență mare la Medicină
Ca în fiecare an, cea mai mare concurență

la „Universitatea Transilvania” este la Fa-
cultatea de Medicină. În doar trei zile de
la începerea înscrierilor au fost depuse de
cinci ori mai multe dosare decât numărul
locurilor disponibile. 

Depunerea dosarului reprezintă doar
primul pas. La această specializare se intră
pe bază de examen. Candidaţii susțin tes-
te la biologie şi chimie. Un număr mare

de candidaţi au fost, în doar trei zile, şi la
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa
Calculatoarelor – 366, la Ştiinţe Economice
şi Administrarea Afacerilor – 345, dar și la
Matematică şi Informatică – 309. 

La polul opus sunt Facultatea de Muzică
– 14 candidaţi, Ingineria Lemnului – 15
candidaţi şi Facultatea de Ştiinţa şi Ingi-
neria Materialelor – 27 de candidați. 

Răzvan IANCU

Turul lumii în șase ani


