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Au început
reparațiile în școlile
și grădinițele din
Brașov

Resistematizare
în centrul
orașului

Cină la 
50 de metri
înălțime

Sunt aproape 44.000 de locuri de par-
care în municipiul Brașov. Mare parte
dintre acestea sunt rezidențiale, situate
în cartiere, în zonele de domiciliu. Nu-
mărul celor rezidențiale este suplimen-
tat, la cerere, ori de câte ori sunt solicitări.

În prezent, la nivelul municipiului Brașov,
11.000 de locuri de parcare sunt însă,
neutilizate. În aceste condiții, municipa-
litatea a decis să ia măsuri. În ceea ce
privește tarifele pentru parcare în mu-
nicipiul Brașov, acestea vor fi diferențiate

în funcție de zonă. Proiectul întocmit în
acest sens se află în dezbatere publică,
până la finele lunii august. ,,(...) Încura-
jăm, astfel, utilizarea mijloacelor de
transport în comun și încercăm să de-
grevăm Centrul Istoric de abundența

aceasta de mașini”, a explicat, pentru
brasovtv.com, Miklos Gantz, city mana-
ger al Brașovului. În funcție de zonă,
brașovenii ar putea plăti pentru parcare
tarife cuprinse între 1,5 și 3 lei/oră.

Detalii în pag. 3

Patronii români care vor
să angajeze străini trebuie
să respecte o serie de
condiții prevăzute de lege.
Una dintre acestea impune
ca străinul care solicită și
primește drept de muncă

să aibă, obligatoriu, salariul
mediu brut pe economie.
În prezent, este vorba des-
pre 3131 de lei. Șeful Servi-
ciului Imigrări din Brașov,
comisarul șef Gabriel
Rășinar (foto), a explicat,

pentru brasovtv.com, în ce
condiții poate un angajator
român să lucreze, de exem-
plu, cu cetățeni din Sri Lan-
ka, Filipine ori Vietnam.

Detalii în pag. 3

Străinii angajați
în România, 
salariul mediu 
brut pe economie:

3131 de lei

BRAŞOVUL are un
city manager 
cu viziune

Miklos Gantz
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Consiliul Naţional al Întreprin-
derilor Private Mici şi Mijlocii din
România solicită Avocatului Popo-
rului să sesizeze Curtea Constitu-
ţională cu privire la modificările
aduse la Codul Fiscal, prin care este
introdusă plata contribuţiei de asi-
gurări sociale la nivelul salariului
minim brut pentru contractele de
muncă part-time. Reprezentanții
C.N.I.P.M.M.R. susţin necesitatea
revizuirii Ordonanţei Guvernului
pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, prin eliminarea obligaţiei
pentru angajatori de a plăti con-
tribuţii de asigurări sociale la ni-
velul salariului minim brut pe ţară,
în cazul contractelor cu timp parţial
sau în cazul realizării unui venit
brut lunar sub cel minim garant în
cazul Contractului Individual de

Muncă încheiat pen-
tru normă întreagă.
R e p r e z e n t a n ț i i
C.N.I.P.M.M.R. consi-
deră că textul Ordo-
nanţei afectează în
esenţa sa dreptul de
proprietate al anga-
jatorului, ceea ce
contravine art. 44 din Constituţie
şi solicită Avocatului Poporului să
sesizeze Curtea Constituţională cu
excepţia de neconstituţionalitate,
raportat la încălcarea dreptului de
proprietate al angajatorului, prin
obligarea acestuia de a plăti con-
tribuţii sociale mai mari decât mun-
ca prestată de salariat în baza
raporturilor de muncă', se arată
într-un comunicat de presă al 
Consiliului. Potrivit sursei citate, 
u n  p r i m  m o t i v  p e n t r u  c a r e

C.N.I.P.M.M.R. nu susţine noua mo-
dificare a Codului Fiscal este acela
că pe piaţa forţei de muncă, o piață
flexibilă, sunt des întâlnite situaţiile
în care un angajator nu are nevoie
de un salariat cu normă întreagă,
timp de 8 ore/zi, ci doar pentru o
normă cu timp parţial. În raport cu
noua reglementare pe piaţă muncii
va avea loc o disponibilizare a per-
soanelor care sunt angajate doar
cu timp parţial. A.V.

Antreprenorilor din Bucu-
reşti, Oradea, Ploieşti şi Timi-
şoara le este mai uşor să
înceapă o afacere comparativ
cu cei din Constanţa sau Cra-
iova, arată un raport al Băncii
Mondiale. Iar majoritatea ora-
şelor, cu excepţia Braşovului
şi Ploieştului, au o performan-
ta peste media Uniunii Euro-
pene  la capitolul soluţionarea
litigiilor comerciale.

Raportul Băncii Mondiale ana-
lizează mediul de afaceri din trei
țări, membre ale Uniuni Euro-
pene, România, Bulgaria și Un-
garia prin compararea a 22 de
oraşe. În România, studiul ana-
lizează nouă oraşe: Braşov, Bu-
cureşti, Cluj-Napoca, Constanţa,
Craiova, Iaşi, Oradea, Ploieşti şi
Timişoara. Documentul Băncii
Mondiale arată că, întreprinză-
torii români se confruntă cu 
diferite obstacole de reglemen-
tare, în funcţie de locul în care
îşi încep afacerile. 

Punerea în aplicare a regle-
mentărilor si eficienţa instituţii-
lor publice diferă semnificativ,
de la un oraş la altul. Cele mai
mari decalaje există în obţinerea
autorizaţiilor de construire, ra-
cordarea la reţeaua de energie
electrică, dar şi în problema so-
luţionării litigiilor comerciale.
De exemplu, o autorizaţiei de
construire se obţine în 156 de
zile în Oradea, de două ori mai
repede decât în Constanţa și Ti-
mişoara. Majoritatea oraşelor,
cu excepţia Braşovului şi Ploieş-
tului, au o performanță peste
media U.E. la soluţionarea liti-
giilor comerciale, iar Oradea și
la transferul dreptului de pro-
prietate. Este mai uşor pentru
întreprinzătorii români să încea-
pă o afacere în Bucureşti, Ora-
dea, Ploieşti şi Timişoara, unde
înregistrarea TVA durează o săp-
tămână, faţă de două săptămâni
în Constanţa şi aproape trei 
săptămâni în Craiova. R.I.

Cât de greu începi o afacere la Brașov Noile prevederi pentru contractele de tip
part-time, contestate

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

Stimulente financiare pentru angajatori
Angajatorii care încadrează

elevi și studenți pe perioada
vacanței pot primi, din partea sta-
tului, sume de până la 500 de lei.
Stimulentul financiar se poate
acorda pentru o perioadă de ma-
ximum 60 de zile lucrătoare într-
un an calendaristic, pentru fiecare
elev şi student pentru care s-a în-
cheiat contract individual de
muncă. Stimulentul financiar se
acordă la cererea angajatorului,

din bugetul asigurărilor pentru
șomaj, diferența dintre stimulen-
tul financiar lunar acordat și sa-
lariul realizat urmând a fi suportat
de către angajator, din fonduri
proprii. În cazul tinerilor în vârstă
de până la 18 ani, contractul in-
dividual de muncă încheiat cu o
durata a timpului de muncă de
6 ore pe zi și de 30 de ore pe săp-
tămână, se consideră cu normă
întreagă. R.I.
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BRAŞOVUL
are un city
manager 
cu viziune

Pentru a pune ordine în Brașov,
în problema locurilor de parcare,
autoritățile locale au stabilit că se
impune, mai întâi, o inventariere.
,,Inspectorii Primăriei Brașov, din

dispoziția primarului, au început
procedura de inventariere a tu-
turor locurilor de parcare exis-
tente în Brașov. (...) În zona cea
mai circulată a municipiului, zona
istorică a Brașovului, va fi supli-
mentat numărul locurilor de par-
care publice cu plată. Avem, în
prezent, 1400 – 1600, dar după
noul inventar, care se apropie de
final pentru zona menționată,
vom ajunge la peste 3000. Potri-
vit regulamentului, în zona indi-
cată vor avea drept de parcare ri-
veranii, cu un abonament de 156
de lei pe an, dar și cei care vin și
plătesc pe loc. Prin suplimentarea
numărului de locuri de parcare
nu doar riveranii își vor putea par-
ca mașinile, ci și alte persoane”,
a explicat, pentru brasovtv.com,
Miklos Gantz, city manager al
Brașovului.

Acesta a indicat și câteva dintre
zonele în care se vor opera modifi-
cări. ,,În apropierea Pieței Sfatului
există o piațetă care va fi moder-
nizată și, evident, nu va mai fi par-
care acolo. În același timp însă, în
zona Aprily Lajos, unde sunt
aproximativ 200 de locuri de par-
care, numărul acestora se va su-
plimenta și se va ajunge la 280

de locuri de parcare”, a completat
Gantz.

Primăria Brașov va amenaja 40
de locuri de parcare și pe strada Ar-
moniei, în zona Făget. Planul a fost
deja aprobat de Comisia de
Circulație a Consiliului Local. Strada
Armoniei este o arteră cu sens unic,
acesta fiind și principalul motiv pen-
tru care s-a luat decizia amenajării
parcărilor. Acestea vor fi amplasate
longitudinal și vor avea lățimea de
2,5 metri. Asftel, va mai rămâne o
bandă de circulație de 4,5 metri. În
zonă există o parcare neamenajată,
iar mașinile lăsate la voia întâmplării
blochează traficul.

Locurile de parcare
rezidențiale nedorite, transfor-
mate

În multe zone din municipiul
Brașov sunt locuri de parcare

rezidențiale care nu sunt utilizate,
dar pentru construirea cărora s-au
investit sume importante. În
condițiile în care locuitorii din aceste
zone nu participă la procedura de
atribuire, autoritățile locale au decis
să ia măsuri. ,,După inventariere,
locurile de parcare rezidențiale
dar nedorite de cei care au drep-
tul să le folosească, vor fi decla-
rate parcări publice cu plată. Ori-
cine, indiferent de domiciliu, va
putea să le folosească, evident,
contra cost. (…) Fiind vorba des-
pre 11.000 de locuri de parcare
neutilizate, trebuia să facem ceva
pentru că, altfel, se deteriorează”,
a precizat Miklos Gantz.  

Tarife diferențiate în funcție de
zonă

Tarifele diferențiate pentru par-
care au fost stabilite după ce

Brașovul a fost împărțit în 3 zone.
Proiectul elaborat de municipalitate
în acest sens se află în dezbatere
publică, până la finele lunii au-
gust. ,,Să parchezi în zona cen-
trală va fi un cost, să parchezi în
Centrul Civic va fi alt cost, iar în
Steagu’ alt cost. Încercăm ca, prin
această formulă, dacă o persoană
vrea să ajungă pe strada Caste-
lului să știe că parcând acolo va
avea o anume obligație fiscală,
dar dacă folosește un mijloc de
transport în comun va constata,
în urma unui calcul, că va ieși mai
ieftin și va ajunge mult mai repe-
de. Încurajăm, astfel, utilizarea
mijloacelor de transport în co-
mun și încercăm să degrevăm
Centrul Istoric de abundența
aceasta de mașini”, a explicat Mik-
los Gantz.

TARIFE
DIFERENȚIATE 
PENTRU PARCARE 
- proiect aflat în 
dezbatere publică

• Zona 0 cuprinde
Centrul Istoric delimitat
conform P.U.G al mu-
nicipiului Braşov şi Po-
iana Braşov – 3 lei/oră. 

• Zona I cuprinde Cen-
trul Nou, Astra, Valea
Cetăţii, Scriitorilor, Flo-
rilor, Tractorul, Șchei,
Bartolomeu, Craiter 
– 2 lei/oră

• Zona II cuprinde 
Bartolomeu Nord,
Noua - Dârste, Triaj 
– 1,5 lei/oră.

Pentru obținerea avizului de muncă, angajatorul trebuie
să întocmească un dosar complex și să urmeze pașii indicați
în textul de lege. „Angajatorii care doresc să aducă stră-
ini la muncă în România sunt obligați să facă demersuri
la A.J.O.F.M. pentru a stabili, mai întâi, dacă există
forță de muncă autohtonă în căutarea acelui loc de
muncă. Apoi, trebuie să publice un anunț într-un ziar
de largă circulație, iar dacă selectează cetățeni străini
trebuie să întocmească un dosar care include și docu-
mentele de studii ale străinilor. Aceste documente
sunt trimise la Ministerul Educației pentru obținerea
atestatului de recunoaștere a studiilor. Se eliberează,
apoi, un aviz de muncă de la Serviciul pentru Imigrări,

aviz în baza căruia străinul obține, din țara de origine,
o viză de ședere în scop de muncă, în baza căreia intră
în România”, a explicat, pentru brasovtv.com, șeful Ser-
viciului Imigrări din Brașov, comisarul șef Gabriel Rășinar.

În ceea ce privește salariul unui cetățean străin care lu-
crează în România, legea este foarte clară. „Salariul pentru
un cetățean străin este prevăzut în Ordonanța numărul
25 din 2014, privind angajarea străinilor în România.
Este vorba despre salariul mediu brut pe economie
care, anul acesta, este de 3131 de lei. Pe lângă salariu,
pentru obținerea avizului de muncă, angajatorul tre-
buie să achite și echivalentul a 200 de euro. În cazul
studenților străini nu este nevoie de aviz de muncă,
dar ei pot lucra doar part-time”, a precizat comisarul
șef Gabriel Rășinar. 

160 de străini din Sri Lanka, Filipine și Vietnam au fost

angajați, în 2017, la firme din Brașov. Un important dez-
voltator imobiliar intenționează să angajeze, în perioada
următoare, aproximativ 500 de vietnamezi.

Străinii angajați în România, salariul mediu brut 
pe economie: 3131 de lei
continuare din pag. 1

continuare din pag. 1



Ochelarii de soare au ca me-
nire protejarea ochilor și a pie-
lii din jurul ochilor de razele
soarelui, iar pe lângă utilitatea
lor, ei au devenit și un acce-
soriu la modă. Ochelarii de
soare sunt disponibili într-o
varietate de forme, culori și
materiale, așadar fiecare dintre
noi își poate alege perechea
care i se potrivește. 

Este bine ca pentru a avea
beneficiile unor ochelari de
soare de calitae să mergem
în cabinetele de optică, unde
vom primi sfaturi privind es-

t e t i c a  o c h e l a r i l o r ,
funcționalitatea lor sau  gradul
de protecție al lentilelor. 

Însă persoanele care au ne-
voie de corecție optică nu pot
purta ochelari normali de soa-
re pentru că nu pot vedea cu
ei. Din fericire, astăzi  ne putem
achiziționa ochelari de soare
cu dioptrii! Chiar dacă mulți
dintre noi nu sunt informați
în ceea ce privește această
soluție, ea este prezentă în
oferta de lentile a cabinetelor
de optică, într-o varietate
mare de culori, în diferite
nuanțe de închidere sau chiar
în variantă degrade.

Rolul acestora este de a ne
proteja ochii de acțiunea no-
civă a razelor ultraviolete, iar
ca să ne confere un confort
sporit, este recomandat să ale-
gem lentile care să conțină fil-
tru polarizant pentru a elimina
disconfortul dat de strălucirea
c a r e  s e  r e f l e c t ă  d e  p e
suprafețele plane cum ar fi
apa, zăpada, nisipul și asfaltul

umed. Ochelarii de soare cu
prescripție medicală sunt dis-
ponibili pentru aproape orice
tip de dioptrie, inclusiv pentru
lentilele bifocale sau lentilele
progresive pentru a ne ajuta
să citim o carte sau o revistă
atunci când ne relaxăm în aer
liber.

Într-un cabinet de optică
specializat sunt disponibile
mostre de culoare, pentru a
alege culoarea dorită. De re-
gulă cele mai frecvente sunt
nuantele de gri, verde-gri, ver-
de sau maro, însă sunt dispo-
nibile si lentile cu efect de
oglindă, sau combinații de cu-
lori. 

La fel ca și în cazul purtăto-
rilor de ochelari de soare fără
prescripție, obiectivul purtă-
torilor de ochelari de soare cu
prescripție medicală trebuie
să fie achiziționarea unor
ochelari de soare cu lentile
care blochează 100% radiațiile
UV dăunătoare ale soarelui.
Protecția UV nu este legată

de culoarea și densitatea
nuanței lentilelor de ochelari
de soare, astfel încât putem
alege orice culoare de lentile
care ne place.

Modelele de rame dispo-
nibile pentru ochelarii de soa-
re cu prescripție medicală sunt
aceleași cu cele ale ochelarilor
de soare fără prescripție me-

dicală. Există însă câteva
restricții cum ar fi ramele care
se curbează în jurul capului
pentru a împiedica pătrunde-
rea soarelui prin laterale, ra-
mele metalice turnate sau pe
fir nu sunt recomandate în ca-
zul lentilelor polarizate.

E s t e  i m p o r t a n t  c a
prescripția pentru ochelari să

fie corelată corect cu ramele
alese, dar și cu tipul de lentile
care urmează a fi montate.
Așadar, cele mai bune sfaturi
le veți primi în centrele spe-
cializate. 

Ai încredere. 
Vezi cu ochii tăi.

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

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

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

Sfatul optometristului

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

Best Optic RED Răcădău
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Oana Mareș

Ochelarii de soare… pot avea dioptrii

sănăTaTe4

Un singur cuvânt are pu-
terea de a influența mani-
festare genelor ce reglează
stresul fizic și emoțional.
Când o persoană exprimă
fie și cea mai mică notă de
negativitate, acea negati-
vitate crește atât în creierul
propriu cât și în creierul as-
cultătorului.

Psihologul Barbara Fredric-
kson, spune că “este impor-
tant să generezi 3-5 gânduri,
cuvinte constructive ca răs-
puns la fiecare reacție nega-
tivă pe care o ai. 

De ce e așa?
Deoarece creierul nostru

percepe cel mai rapid nega-
tivitatea. Aceasta pentru că,
el are trecut în memoria an-
cestral, milioanele de ani în
care omul era suspus diver-
selor pericole. De aceea înre-
gistrează pericolul mult mai
ușor și mai repede decât o
stare de bine.  Așa că pentru
a trăi starea de bine e necesar
de repetiție și implementare
conștientă în subconștient a
ceea ce vrem să trăim.

Când vine vorba despre
sentimentele distructive (fu-

rie, frică, iritabilitate, etc) și
pozitive(pace, bucurie, liniște)
creierul reacționează ca un
buton de pornire/oprire: nu
se poate concentra asupra
amândorura în același timp.
Așa că dacă suntem pe o
frecvență de cuvinte disutruc-
tive vor veni tot cuvinte și
gânduri distructive. Creierul
se poate concentra doar pe
aceeași frecvenă.

De exemplu: pentru cuvân-
tul nu pot – distructiv, imediat
conștient fiind spunem:
reușită, succes, împlinire, ge-
niu, bucurie. Făcând aceasta
creierul se comută pe o
frecvență înaltă și noi înce-
pem să trăim emoțiile din spa-
t e l e  a c e s t o r  c u v i n t e
constructive.

Astfel la un singur cuvânt
distructiv la care te gândești
în mai puțin de o secundă în
creier crește activitatea amig-
dalei și se secretă zeci de hor-
moni și neurotransmițători
producători de stres.

Aceste chimicale întrerup
imediat funcționarea normală
a creierului în special în cazul
funcțiilor legate de logică,
rațiune și procesare a limba-

jului și comunicării.
Dacă și verbalizezei acel cu-

vânt mai multe chimicale de
stres vor fie eliberate atât de
creierul tău cât și de creierul
ascultătorului.

Același lucru se întâmplă în
creierul tău atunci când asculți
o discuție contradictorie,
citești un articol cu vești rele
sau o scenă violent într-un
film.

Cum întrerupem conștient
șirul gândurilor, cuvintelor
și sentimentelor distructive:

Ne punem o întrebare: Este
această situație cu adevărat
o  a m e n i n ț a r e  p e n t r u
supraviețuirea mea? În 99%
din cazuri răspunsul creierului
este Nu.

Așa că următorul pas este
să ne reformulăm o afirmație
constructivă de genul: Eu sunt
dintotdeauna …..(de exem-
plu bucurie) care ne ajută să
depășim situația dată iar prin
această afirmație ne trecem
limbajul interior de la îngrilo-
rare la optimism.

Dacă suntem în conversație
cu alții, este indicat să vorbim
despre ce iubim și apreciem
cu adevărat la noi sau la alții

și nu să ne mai plângem. Orice
plângere ne afectează mai
întâi pe noi.

Cuvintele creionează rea-
litatea pe care o percepem

Dacă te concentrezi pe un
cuvânt de pace, iubire, dra-
goste,  centrii emoționali ai
creierului se liniștesc. Mediul
înconjurător nu s-a modificat
dar tu te simți în siguranță
(pentru că aceste cuvinte au
frecvență ridicată și asta ne
asigură siguranța). Acest gen
de cuvinte pot schimba mo-
dul de exprimare al genelor
în creier și în corp.

S-a constatat in experimen-
tele realizate de cercetătorii
din neuroștiințe și neurobio-
logie că oamenii care folosesc
mai multe cuvinte pozitive
(constructive) își pot controla
mai bine emoțiile.Anumite
cuvinte constructive pot mo-
difica genetic expresia creie-
rului tău în 8 săptămâni
(descoperire experimentală)
dacă te concentrezi pe ele în-
tre 10-20 minute pe zi.

Tehnica cuvintelor rezo-
nante:

Cu ochii închiși își scanezi
inițial corpul până ți-l relaxezi

total și apoi repeți un cuvânt
pozitiv (constructive) în gând,
de exemplu pace(bucurie, cu-
raj, liniște,fericire). Dacă atunci
când te gândești și repeți acel
cuvânt apare un gând intruziv
îl observi și îl lași să plutească
fără să îi dai atenție, inspiri și
expiri profund și apoi te în-
torci la cuvântul pe care te
concentrezi.

La fel gândurile și cuvintele
negative sau distructive în-
trerup manifestarea genelor
care reglează unul dintre cei
mai importanți centri de lim-
baj ai creierului și anume zona
Wernicke (este o zonă din cre-
ier prin care învățăm cum să
interpretăm înțelesul cuvin-
telor).

Întreaga acțiune este coor-
donată în creier de procese
bazate pe limbaj.  De aceea
schimbând modul în care fo-
losim limbajul ne schimbăm
conștiința iar acest lucru
influențează fiecare gând sen-
timent și comportament al
vieții noastre.

Aceasta te ajută să trăiești
mereu în prezent. Iar atunci
când ești în prezent  apare ca
o trezire a conștiinței care lu-

minează lobii frontali ca un
foc de artificii.

Când se întâmplă acest lu-
cru, în creier este inhibată ca-
pacitatea creierului de a
genera sentimente de anxie-
tate, iritabilitate, sau stres.

În finalul acestui articol pot
concluziona că: cuvintele re-
prezintă alegeri.

Așa că vă invit să vă gândiți
înainte de a vorbi, la puterea
cuvântului pe care vreți să-l
rostiți.

Cu drag de cunoaștere și
iubire pentru cunoaștere și
iubire. 

Autor articol: Psiholog
Niculina Gheorghiță

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

Cuvintele și manifestarea lor
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15 unități de învățământ din
Brașov sunt în șantier, iar alte 7 au
solicitat fonduri suplimentare de
la Primărie pentru începea lucrărilor
de reparații. Sumele acordate până
acum depășesc valoarea de 3 mi-
lioane de lei. În majoritatea cazu-
rilor, lucrările se desfășoară în
interiorul școlilor și grădinițelor.

Pentru reparațiile din perioada verii
au fost alocate, inițial, aproape 3 mi-
lioane de lei, iar la rectificare din luna

mai a mai fost virată, suplimentar,
suma de 95.000 de lei ca urmare a
solicitărilor venite de la Grădinițele
nr. 8 și nr.15, de la Școala nr. 14, dar
și de la Colegiul Național ”Dr. Ioan
Meșotă” și Liceul de Muzică ”Tudor
Ciortea”. „Avem noi solicitări, iar
colegii mei de la Serviciul de
Investiții sunt, deja, în faza de eva-
luare a cererilor și, în principiu, săp-
tămâna aceasta, când va fi ședința
Consiliului Local și va fi o nouă rec-
tificare, vom aloca noi sume de bani
pentru ca unitățile de învățământ
să-și poată executa toate lucrărirle
de reparații și întreținere necesare”,
a declarat Sorin Toarcea, purtătorul
de cuvânt Primăria Brașov. 

În cazul unităților de învățământ

unde contractele s-au semnat, mun-
citorii au trecut la treabă. Practic, lu-
crările sunt în plină desfășurare la
Grădiniţele nr. 13, nr. 15, nr. 17, nr. 21
și nr. 24, dar și la Școlile gimnaziale
nr. 2, nr. 3, nr. 9, nr. 12, nr. 15, nr. 30 și
nr. 31, precum şi Liceul Teoretic ”Io-
hannes Honterus” şi Colegiile ”Emil
Racoviţă” şi ”Remus Răduleţ”.

.com

Au început reparațiile în 
școlile și grădinițele din Brașov

Teatrul Dramatic din Brașov are, în
sfârșit, director! Asta după doi ani de in-
terimat. Câștigător al concursului orga-
nizat pentru ocuparea postului a fost
desemnat actorul Dan Cogălniceanu.
Acesta a obținut cea mai mare notă la
concurs, 7,  63, și  va fi  manager al
instituției de cultură pentru următorii
cinci ani. Născut la Iași, Dan Cogălniceanu
are 44 de ani și este absolvent al Facultății
de Actorie.  A urmat cursuri de marketing
și management cultural și este doctorand,
în ultimul an, la specializarea Artele Spec-
tacolului. Potrivit lui Dan Cogălniceanu,
piesele de teatru jucate pe scena Tea-

trului „Sică Alexandrescu” trebuie să se
adreseze tuturor categoriilor sociale. „Am
în vedere dezvoltarea mai multor pro-
grame care țintesc mai multe categorii
de public, dar și diversificarea reperto-
rială a instituției. Ar fi vorba despre pro-
grame care sunt dedicate teatrului
pentru copii, fără să intrăm peste acti-
vitatea celor de laTeatrul „ Arlechino”.
Unul dintre programe, pe care eu l-am
intitulat Catedra de Teatru, se adresea-
ză tinerilor și are ca obiectiv realizarea
de spectacole din programa școlară.
Vom pune mare preț și pe colaborările
cu instituții de cultură din străinătate”,

a precizat Dan Cogălniceanu.
Prioritar, Festivalul de Dramaturgie
Festivalul de Dramaturgie Contempo-

rană, programat în luna noiembrie, este
cel mai apropiat eveniment de anvergură
care va fi organizat la Teatrul „Sică Ale-
xandrescu”. Pentru acest eveniment, Pri-
măria a alocat 350.000 de lei. De anul
acesta, festivalul va avea și participare
internațională. Potrivit viceprimarul
Brașovului, Mihai Costel, vor fi invitate
trupe de teatru din Republica Moldova,
Ungaria, Bulgaria și Germania.

La Teatrul Dramatic se vor susține spec-
tacole în condițiile unui deficit de per-

sonal de 25%. În organigramă sunt pre-
văzute  90 de posturi.

Obiectivele noului manager al Teatrului Dramatic

Revigorarea culturii din Brașov și sta-
bilirea unei viziuni integrate în ceea ce
privește stagiunea culturală 2017/2018.
Organizarea unui număr cât mai mare
de evenimente culturale și atragerea unui
public cât mai numeros la aceste acțiuni.
Sunt doar două dintre obiectivele stabilite
după întâlnirea dintre autorități și
reprezentanții tuturor instituțiilor de cul-
tură din municipiul Brașov. Turiștii care
vizitează orașul nostru trebuie să ia parte
la evenimente culturale de o înaltă cali-
tate artistică. Asta crede președintele

organizației municipale a PNL, Adrian
Oprică.  „Să avem un repertoriu cultural
mult mai vast și diversificat. Este
esențial să pregătim o strategie cultu-
rală pe termen mediu și lung, prin care
să avem mai multe evenimente și o
viață culturală mult mai activă. Doar
astfel putem contribui la educarea celor
care reprezintă prezentul și viitorul
comunității  noastre” ,   a  declarat
președintele organizației municipale a
PNL Brașov, Adrian Oprică. 

Marian Stoica

7.866 de candidaţi și-au
depus dosarele pentru
unul dintre programele de
licenţă cu frecvenţă la zi.
„În momentul acesta, cei
mai mulți candidați sunt
înscriși la Facultatea de
Medicină, la programul
de studii Medicină, la Psi-
hologie, la Drept, la Infor-
m a t i c ă  A p l i c a t ă  ș i
Calculatoare. Sunt prime-
le programe de studii”,  a
declarat Prof. Univ. Dr. Li-
liana Rogozea,  prorectorul
Universității Transilvania
din Brașov.

Dacă la Facultatea de
Medicină, la programul de
studii Medicină, sunt 14
candidați pe un loc, la ju-
mătate dintre facultăţi nu-
mărul de locuri disponibile
este mai mare decât cel al
candidaţilor. Aceasta este
situația în cazul a nouă fa-
cultăţi, majoritatea din do-
meniul ingineriei, dar şi la
Litere. Astfel, la Inginerie
Tehnologică şi Manage-
ment Industrial, pentru

Strategie pentru o viață culturală activă

• Inginerie Tehnologică şi Management Indus-
trial, 440 de locuri - 288 de candidaţi

• Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, 340 de locuri -
78 de candidaţi

• Silvicultură şi Exploatări Forestiere, 370 locuri
- 218 candidaţi

• Ingineria Lemnului, 155 locuri - 43 de candi-
daţi

• Construcţii, 190 locuri - 136 candidaţi
• Design de Produs şi Mediu, 460 locuri - 293 can-

didaţi
• Educaţie Fizică şi Sporturi Montane, 205 locuri

- 169 candidaţi
• Muzică, 55 locuri - 35 candidaţi
La programele de licenţă pentru învăţământul la

distanţă şi frecvenţă redusă au fost depuse 767 de
dosare de înscriere. Mai exact, 227 de candidaţi pe
450 de locuri la programele de licenţă cu frecvență
redusă  şi 540 de candidaţi pe 835 de locuri la ID.

S-au
încheiat
înscrierile la
Universitatea
Transilvania

cele 440 de locuri disponi-
bile sunt doar 288 de can-
didaţi, la Ştiinţa şi Ingineria
Materialelor sunt 78 de
candidaţi și 340 de locuri,

iar la Silvicultură şi Exploa-
tări Forestiere sunt 218
candidaţi, dar 370 de lo-
curi.

Răzvan Iancu
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Săcelenii au spital!
Locuitorii municipiului Să-

cele nu mai sunt nevoiți să
vină la Brașov, în cazul unor
urgențe medicale. Ei pot fi
tratați la spitalul din oraș, re-
deschis după o pauză de
șase ani. Primarul munici-
piului Săcele, Virgil Popa, și
prefectul Brașovului, Marian
Rasaliu, au tăiat panglica in-
a u g u r a l ă  î n  p r e z e n ț a
miniștrilor Sănătății și Tine-
retului și Sportului, Florian
Bodog, respectiv Marius
Dunca. La eveniment a fost
prezenți și președintele Con-
siliului  Județean Brașov,
Adrian Veștea, senatori și
deputați de Brașov, dar și
a l ț i  r e p r e z e n t a n ț i  a i
autorităților județene și lo-
cale. Costurile pentru redes-
chiderea unității medicale

din Săcele se cifrează la
aproape 730.000 de lei,
sumă asigurată, în totalitate,
de municipalitate. În primă
instanță, în spital se pot face
internări doar pe timpul zilei,
iar pacienții sunt tratați în
regim ambulatoriu. Instituția
sanitară va avea, în cel mult
două luni, în total, 100 de
paturi și șapte specialități în
ambulatoriu. În prezent, opt
medici și șase asistente lu-
crează în unitatea medicală.
„Noi mergem pe programul
de sănătate actual, în care
se insistă pe o medicină ra-
pidă. Ca  specialități avem
secții de Interne, Cardiolo-
gie, Chirurgie generală, Gi-
necologie și Pediatrie. Pe
viitor, spitalul se va dezvol-
ta și pe specialitățile Boli

cronice și Recuperare”, a
precizat Rodica Pârvan, ma-
nagerul Spitalului Municipal
Săcele.

Aproape 60.000 de per-
soane din Săcele, dar și din
împrejurimi vor beneficia de
serviciile spitalului.

Clădirea, în paragină
până acum un an

Până în 2016, clădirea era
complet dezafectată. „Am
găsit un spital în paragină.
La un moment dat, vulpile
aveau vizuini. S-a muncit din
greu, cel mai mult la partea
d e  i g i e n i z a r e .  T o a t e
instalațiile interioare au fost
refăcute, dar s-au realizat și
reparații capitale. Ce mai
mare teamă a nostră a fost
că nu vom avea personal,
dar, din fericire, am găsit me-
dici foarte buni. Pacienții
care ne trec pragul vor fi pe
mâini bune. De la preluarea
mandatului de primar am
spus că îmi doresc cel mai
mult să redeschidem acest
spital”, a afirmat primarul
din Săcele, Virgil Popa. „Spi-
talizarea de zi va rezolva pro-
blemele de zi  cu zi  ale
comunității. Orice pacient
care va beneficia de îngrijire

în spitalizare de zi va degre-
va Spitalul Județean de spi-
talizare continuă, ceea ce
înseamnă economie de bani
și spațiu pentru pacienții
acuți din Brașov”, a declarat
Florian Bodog, ministrul
Sănătății.

Din noiembrie, bani de
la C.N.A.S.

La Săcele, din toamnă, se
va semna un contract cu
Casa Națională de Asigurări

de Sănătate, pentru intro-
ducerea spital izări i  de
permanență și înființarea
mai multor secții. Consiliul
Local Săcele a avut un rol
esențial în redeschiderea
spitalului. A alocat, prin rec-
tificare, 1,4 milioane de lei
pentru investiții în aparatură
și bună funcționare. „A fost
un efort al administrației
publice locale. Ne bucurăm
că am reușit să redeschi-

dem această unitate medi-
cală, printr-un consens la
care am ajuns absolut toți
consilierii locali. Știm că
timpul de intervenție în caz
de urgență era o mare pro-
blemă la Săcele”, a afirmat
Ciprian Nițescu, consilier lo-
cal PNL. Spitalul din Săcele
a fost închis în aprilie 2011,
odată cu alte două unități
medicale din județ: Codlea
și Victoria.

Săcelenii s-au bucurat din
plin de vremea frumoasă și
de evenimentele pregătite de
Primărie, mult mai multe în
2017 în comparație cu anii
anteriori. Copiii au alergat la
crosul care a avut loc în cen-
t r ul  o ra ș ului ,  î n  P ia ț a
Libertății, pe o distanță de
200 de metri cei mici și de
1,7 km cei cu vârste peste 10
ani. La prima ediție a Cupei
Sântilia la fotbal s-au înscris
8 echipe, câștigători fiind cei
de la ”Casa Georgia”. Jocurile
interactive ”Legendele Țării
Bârsei”, organizate într-un
parc al unuia dintre cartierele
orașului, s-au bucurat de un
real succes. La fel și teatrul
de păpuși. Vineri, 21 iulie,
Piața Unirii din cartierul
Turcheș a fost perfect ame-
najată pentru simpozionul de-

dicat mocanilor săceleni. În
cadrul evenimentului a fost
lansat volumul ”Portul la mo-
cani”, sub semnătura arhitec-
tului Dan Median. Totodată,
Ansamblu folcloric Astra Să-
cele a pus în scenă nunta la
mocani și s-au ținut alocuțiuni
despre casele de citire ale mo-
canilor. Sâmbătă și duminică,
pe terenul de rugby Electro-
precizia, au avut loc concer-
tele pop, rock și de muzică
populară. Au ținut capul de
afiș Andreea Bănică, Maria
Dragomiroiu și Benone Si-
nulescu. Meșterii populari au
fost și ei prezenți la eveni-
ment, cu o gamă largă de pro-
d u s e .  D e  l a  c o s t u m e
tradiționale, jucării din lemn
și sculpturi în lemn, până la
produse handmade.

Comuna Moieciu este situată în culoarul
Rucăr-Bran, la poalele de nord-vest ale Mun-
ţilor Bucegi şi cele de est ale Munţilor Piatra
Craiului. Reprezintă una din cele mai vechi
căi de acces între cele două provincii româ-
neşti: Ardealul și Ţara Românească. Zona
dispune de numeroase centre de creaţie
populară şi, în special, de prelucrare artistică
a lemnului. “Experienţa ultimilor ani a do-
vedit că turismul rural constituie o afacere
prosperă, prefigurându-se drept principala
sursă viabilă de dezvoltare a acestei zone.
Moieciu este locul ideal de petrecere a unei
vacanţe reuşite în mijllocul naturii, întrucât
beneficiază de un cadru natural cu peisaje
de invidiat, de un aer ozonat, benefic să-
nătăţii, de produse gastronomice tradiţio-
nale apetisante şi ecologice, de o linişte
completată de susurul apelor cristaline de
munte şi, nu în ultimul rând, de gospodari
harnici, pricepuţi şi ospitalieri. Vă aşteptăm
să beneficiem şi să ne bucurăm împreună
de aceste minunate daruri oferite de na-

tură, la Târgul de vară, mai ales dacă vreţi
să fugiţi de caniculă spre zone mai răco-
roase”, lansează invitaţia edilii din Moieciu.

De Sântilia, săcelenii
au petrecut 4 zile

RMN
Rezonanţă magnetică

CENTRU DE IMAGISTICĂ MEDICALĂ CT+RMN

cel mai performant sistem din zonă
dotări de soft de ultimă generaţie
echipă de medici şi operatori din centrele universitare din
Timişoara şi Iaşi

* rezonanţă magnetică, promoţie valabilă in perioada 15 iunie – 31 august
2017, în baza prezentei machete şi a unei programări

** computer tomograf,  promoţie valabila in perioada 14 mai – 31 august 2017,
în baza prezentei machete şi a unei programări

30 % discount
RMN*/CT**

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

office-bv@scanexpert.roE www.scanexpert.roW
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Se resistematizează tra-
ficul în zona Primăriei.
Trecerea pentru pietoni
din dreptul Parcului Cen-
t r a l  v a  f i  m u t a t ă ,  i a r
intersecția din apropierea
Casei Căsătoriilor va fi re-
făcută. Lucrările încep
chiar în această săptămâ-
nă.

Comisia de Circulație din
cadrul Primăriei a aprobat
mutarea trecerii pentru pie-
toni, precum și resistema-
tizarea traficului rutier la
intersecția bulevardului din
zona Parcului Central cu
cele două străduțe care vin
dinspre Poștă și din spatele
clădirii Primăriei. „Afluxul
mare de pietoni este spre
zona Primăriei, la Poșta Cen-
trală și tocmai de aceea,
p e n t r u  î m b u n ă t ă ț i r e a

fluenței traficului, o s-o mu-
tăm (n.r. trecerea pentru
pietoni). Lucrările vor înce-
pe în această săptămână,
iar noi sperăm să aibă o du-
rată cât mai scurtă” a decla-
r a t  L a s z l o  B a r a b a s ,
viceprimarul Municipiului
Brașov.

Modificările sunt puse în
practică la solicitarea mai
m u l t o r  b r a ș o v e n i .
Reprezentanții Primăriei iau
în calcul ca la noua zebră,
care va fi amplasată în drep-
tul intrării în Casa Căsăto-
riilor, să fie amplasat și un
semafor cu buton pentru
pietoni.

Lucrările se vor desfășura
pe timp de noapte, astfel
încât traficul în zonă să fie
c â t  m a i  p u ț i n  a f e c t a t . 
Răzvan Iancu

Resistematizare în
centrul orașului Brașoveni, trebuie să fiți mult mai

atenți unde vă lăsați mașinile ! Din
toamnă, după o pauză de aproape
doi ani, autoturismele parcate nere-
gulamentar vor fi, din nou, ridicate.
Primăria pregătește o hotărâre de
Consiliu Local în acest sens, proiectul
fiind în dezbatere publică până la
sfârșitul lunii august. Practic, din toam-
nă, se va schimba regulamentul de
parcare, iar mașinile oprite  ilegal vor
fi ridicate, dar după reguli stricte.
Agentul rutier trebuie să dovedească,
prin intermediul mai multor fotografii,
că mașina a fost parcată neregula-
mentar. În cazul în care la un interval

de cinci minute de la momentul con-
statării proprietarul nu vine la mașină,
agentul trebuie să facă alte poze, în
care să apară clar data și ora la care
au fost realizate. Abia după ce urmea-
ză acești pași are voie să cheme utilajul
care să ridice mașina. După ce a fost
urcată pe rampă, trebuie să se vadă,
tot prin intermediul fotografiilor, sta-
rea autoturismului. Cei care și-au aban-
donat autovehiculele pe domeniul
public vor avea parte și ei de o sur-
priză. Acestea vor fi ridicate după ce
proprietarul va fi notificat în prealabil,
personal sau în scris. După ce primește
notificarea, are termen zece zile să

mute autoturismul de pe domeniul
public. În caz contrar, mașina va fi
luată de responsabilii din Primărie.
Apoi, proprietarul are termen 30 de
zile să-și revendice autovehiculul. La
expirarea termenului, mașina va ajun-
ge la REMAT

Se ridică, din nou, mașinile!

Bugetarii vor avea o mi-
nivacanţă de patru zile, între
12 şi 15 august. Guvernul a
stabilit, în şedinţa de săp-
tămâna trecută, ca ziua de
luni, 14 august, să fie zi li-
beră pentru salariaţii din
sectorul public, pentru a
face legătură între zilele de
week-end şi 15 august, zi
declarată nelucrătoare. Pe
15 august este sărbătoare,
Sfânta Maria Mare. În aceste
condiții, agențiile de turism

Minivacanță în luna august
vin cu oferte care mai de
care mai atractive pentru
cei care doresc să petreacă
departe de casă. Pe lângă
destinațiile obișnuite pen-
tru perioada verii, agențiile
de turism au constatat o
creștere a cererii pentru
stațiunile românești. „Și
țara noastră este destul de
căutată. În special zonele
balneo, Olănești de exem-
plu. Și în Covasna am mai
găsit ceva locuri pentru
minivacanța de la jumăta-
tea lunii august”, a precizat
Mihaela Surducan, agent de
turism.

La Sovata tarifele ajung
la 530 de lei/pachet/persoa-
na/două nopți. Oferta pen-
tru minivacanță include:
cazarea pentru noptile de
15 și 16 august, mic dejun,
bufet suedez, acces nelimi-
tat la un centru SPA moder-
nizat, dar și intrare gratuită
la Lacul Ursu.

Un hotel de patru stele
din Poiana Brașov oferă pa-
chete de 65 de euro/per-
soana/două nopți. Oferta
include: micul dejun, acces
la un centru SPA (sauna, ja-

cuzzi, sală de fitness), dar și
intrare la piscină.

La un hotel din Gura Hu-
morului, pachetul pentru
minivacanță include: cazare
pentru nopțile de 15, 16 și
17 august, mic dejun și cină.
Tariful pentru cele trei nopți

este de 495 de lei pentru o
persoană. 

Cerere mare există și pen-
tru stațiunile turistice din
străinătate. Cele mai multe
rezervări au fost făcute pen-
tru Grecia, Turcia și Bulga-
ria.

Inițiere în fotografia digitală
Pasionații de fotografie

a u  o c a z i a  s ă  s e
perfecționeze. Camera de
Comerț și industrie Brașov
organizează sesiuni de pre-

gătire în domeniul foto-
grafiei digitale. Cursanții
vor învăța toate tehnicile
de bază.

Cursul se adreseaza per-

soanelor care doresc să cu-
noască mai bine tehnica
fotografiei digitale, în sco-
pul realizării unor fotografii
de calitate. Cursul, care va
cuprinde 3 sesiuni a câte
4 ore fiecare, are un puter-
nic caracter practic și va in-
clude fotografiere pe teren.
La final, participanții vor
înțelege tehnica fotografiei
digitale și funcționarea
aparatelor utilizate, astfel
încât să poată realiza foto-
grafii de calitate. Cursul va
avea loc în zilele de 24, 26
și 28 iulie 2017, la sediul
C.C.I. Brașov, între orele
16.30-20.30.



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, sepa-
rare de gaz, încălzire cu centrală termică (se
montează acum) , preț 18.500 euro. Telefon:
0723.985.424
⚫ Vând garsonieră Tractorul zona Mall Coresi,
bloc nou tip vilă, etaj intermediar 1/3, suprafață
34 mp + balcon 4 mp, confort 1, cu toate do-
tările, modern, centrală termică proprie, gresie,
faianță, parchet, geam termopan, balcon des-
chis tip terasă, preț 29.900 euro. Telefon:
0747.771.523
⚫ Vând garsonieră confort 1, Bartolomeu str.
Spicului lângă Billa Avantgarden semideco-
mandată, spațioasă 35 mp, cu toate
îmbunătaățirile gresie, faianță, parchet, ter-
mopan, centraă termică proprie, situate la par-
ter/4, însorită, prț 26.000 euro negociabil.
Telefon: 0741.059.397
⚫ Vând garsonieră cochetă la casă în zona
veche a Braşovului pe strada Lungă apropiere
de Memorandului, amenajată cu gust, dispune
de toate dotările necesare: gresie, faianţă, par-
chet laminat, tâmplărie termopan la uşi şi la
ferestre, centrală termică, se află într-o curte
cu încă 6 familii, curtea fiind aerisită şi cu
spaţii verzi. Se vinde complet mobilată şi uti-
lată, iar ca şi spaţii anexe are debara şi beci.
Preţul este 44.800 euro negociabil. Telefon:
0723.985.424
APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând apartament cu 2 camere confort 1,
situat în Triaj la parterul unui bloc cu 4 etaje.
Apartamentul are structură circulară, uşor de
modificat în decomandat, are balcon mare
închis cu termopan şi beci propriu cu intrare

directă din balcon. Ca şi îmbunătăţiri avem
centrală termică proprie care este recent mon-
tată şi încă în garanţie, gresie şi faianţă, geamuri
termopan, parchet şi uşă metalică. Orientarea
apartamentului este S-E, însorit începând de
la amiază. Preţul este 41.000 euro negociabil.
Telefon: 0723.985.424  
APARTAMENTE 4  CAMERE
⚫ Vând apartament confort 1 în Răcădău zona
Tâmpei - Pietonal, situat la etaj intermediar
3/8, suprafaţă utilă 84 mp, structură semide-
comandată, modificată. Apartamentul dispune
de  2 balcoane închise cu geam termopan,
vederea apartamentului fiind pe 2 părţi, 2 băi,
centrală termică proprie, gresie, faianţă, parchet
laminat. Se vinde cu bucătăria şi holul mobilate
şi parţial utilate, apartamentul este curat, co-
chet, spaţios. Dispune de beci ca şi spaţii anexe.
Preţul este 85.000 euro negociabil. Se acceptă
plata cash. Relaţii la telefon: 0741.059.397

CASE
⚫ Vând vila P+M construcție nouă în Stupini
apropiere de Centru concepută pentru 2 fa-
milii, 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 exterioară 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, ra-
cord la apă și gaz în execuție, terenul este în
suprafață de 600 mp. Prețul este 57.000 euro.
Telefon: 0731.833.260
⚫ Proprietar vând vilă zona Nicopole Str. Enu-
părului dispusă pe P+1+Pod, astfel: la parter:
bucătărie open space cu living, cameră, baie,
debara, iar la etaj sunt 3 dormitoare mari şi

1 baie mare. Casa dispune de toate îmbună-
tăţirile gresie, faianţă, parchet, termopan in-
tegral, centrală termică, izolaţie exterioară cu
polistiren, terasă mare pe toată latura casei,

pod mare ideal pentru mansardare, beci, garaj,
curte fără acces auto, aproximativ 100 mp,
singur în curte, preţ 153.000 euro negociabil.
Telefon: 0758.107.100
⚫ Vând vilă la cheie P+M Stupini zona Bârsei,
construcţie recentă, suprafaţă 160 mp având ur-
mătoarea structură: la parter - living, bucătărie,
baie şi la mansardă - 3 dormitoare, baie, 2 balcoane,
teren 400 mp, preţ 75.000 euro. Telefon:
0747.771.523
⚫ Vând casă 3 camere, buc, baie, cămară,

beci, pod, terasă. Singur în curte, zonă Cuza
Vodă, str. Sitei. 75.000 euro, neg. 0749881764
TEREN

⚫ Vând teren pentru casă, CF certificat urba-
nism şi două terenuri pentru grădină, pământ
foarte fertil. 0770167887
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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

24 - 30 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

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

Vacanță în siguranță
Vacanța de vară este o perioadă mult

așteptată de copii, aceștia bucurându-
se de zile libere pentru joacă și petrece-
rea timpului în aer liber. Pentru că
siguranța celor mici este importantă,
asigurați-vă că aceștia cunosc câteva re-
guli de siguranță.
Dacă rămân singuri acasă:
• Să nu deschidă uşa necunoscuţilor, in-

diferent de pretextul folosit de aceştia.
• Să vă anunţe atunci cănd doresc să-şi

invite acasă prietenii sau colegii.
• Să vă comunice unde şi cu cine îşi petrec

timpul.
• Comunicaţi deschis copiilor despre pe-

ricolele internetului. Verificaţi periodic

ce site-uri accesează şi ce postează în
mediul on-line.

Dacă sunt în tabere la munte sau la mare,
în drumeții:

• Învăţaţi-i pe copii că, în cazul în care s-
au pierdut într-o zonă aglomerată, tre-
buie să apeleze la un poliţist sau la o
altă persoană de încredere.

• Asiguraţi-vă că cei mici cunosc locația
la care sunt cazați, numele și numărul
de telefon al însoțitorului de grup.

• Explicați-le de ce trebuie să refuze per-
soanele care, sub diferite pretexte, le
cer să-i însoţească.

• Spuneți-le copiilor că banii pe care îi
au asupra lor în tabără trebuie păstrați

într-un loc sigur (indicat ar fi să îi păs-
treze îndrumătorul grupului) şi să ia cu
ei în deplasări doar o suma mică. 

La locurile de joacă:
• Să se joace numai în locuri special ame-

najate.
• Să nu se joace pe stradă sau în locurile

unde parchează maşinile.
• Să nu accepte compania persoanelor

necunoscute .
• Să nu se afişeze ostentativ cu obiecte

de valoare (ex. telefoane mobile, ta-
blete). Acestea pot fi smulse cu uşurinţă
de către infractori.
O ATITUDINE PREVENTIVĂ VĂ POATE

FERI DE EVENIMENTE NEDORITE!



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

⚫  La  ATELIERUL DE  REPARAȚII
reparam TOT ce se bagă în priză, pres-
tăm servicii de diagnosticare și reparații
ale echipamentelor de tip electrocasnic
(FRIGIDERE, MAȘINI DE SPĂLAT,
cuptoare microunde, aspiratoare, etc.),

pentru persoane fizice și societăți co-
merciale. 
Telefon: 0268.708.946; 
Mobil: 0758.107.102. Ne găsiți pe Str.
Aurel Vlaicu nr. 4 (colț cu Bd. Griviței)
în curte cu magazinul “Bazar” **Încăr-
căm cu FREON instalațiile auto de cli-
matizare **                      

⚫ La magazinul BAZAR cumperi un
produs electrocasnic MAȘINĂ de spalat,
COMBINĂ sau LADĂfrigorifică RE-
TUR sau SECOND HAND import Ger-
mania și primești 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 pro-
duse !!!
⚫ Particular, execut zugrăveli, reparaţii
izolaţie case, parchet, faianţă, gresie, elec-
trice şi sanitare. 0721468578
⚫ Caut o persoană pentru toată viaţa,
pentru prietenie, căsătorie, pentru ajutor
în casă. Persoane singure fără obligaţii,
fără copii, cu casă, serviciu. 0726623599
⚫ Domn cu situaţie fără obligaţii, caut
o dnă pentru căsătorie, cu o obligaţie sau
fără, de 55-60 ani.0727397937
Închiriez cameră la casă în Băile 1 mai,
lângă hotel Ceres. Telefon 0740918594
⚫ Vând convenabil: căruţ import, pentru
copil mic; maşină de cusut germană,
marca "Singer"; maşină automată de spă-
lat rufe; frigidere Arctic şi Zill; şifoniere
cu 2 şi 3 uşi; aragaz, cu 3 ochiuri şi cup-
tor; pat, cu saltea dublă de 2 persoane;
cuptor cu microunde; aspiratoare. "Pri-
mul venit, este şi primul servit!". Telefon
0725979392
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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:
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 salarizare,
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?”

BRAŞOV TV angajează inter-
pret limbaj mimico - gestual.

CV-urile pot fi trimise pe adre-
sa 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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E c h i p a  d e  h o c h e i  p e
gheaţă Corona Wolves
Braşov a transferat săp-
tămâna trecută trei jucă-
t o r i  s t r ă i n i  c a r e  s ă
completeze lotul. Ame-
ricanul Evan Stoflet, ca-
nadianul Braden Walls şi
slovacul Martin Saluga
au semnat contracte cu
„lupii”. Oficialii braşo-
veni mai vor să aducă la
echip un fundaş, un cen-
tru şi o extremă. 

„Lupii” și-au întărit de-
fensiva. Fundașul american
Evan Stoflet (foto) a semnat
un contract pe un sezon cu
Corona Wolves Brașov. 

Stoflet are 33 de ani, are
1.86 înălțime și 84 de kilo-
grame. El a evoluat în carie-
r a  s a  î n  c a m p i o n a t u l
universitar din SUA, la uni-
versitatea din Vermont. A
jucat pentru un sezon în
Continental Hockey League
la Corpus Christi Rayz după
care s-a transferat la Utah
Grizzlies în East Coast Hoc-
key League, unde a mai ju-
cat și pentru Bakersfield
Condors și Elmira Jackals. În
sezonul 2013-2014 a evo-
luat în Europa pentru Es-
b j e r g  E n e r g y  d i n
Danemarca, după care a
luat drumul Asiei și a evo-
luat pentru China Dragon.
În sezonul trecut, Evan Sto-
flet a jucat în East Coast la
Utah Grizzlies. Stoflet a prins
45 de meciuri, a marcat un
gol și a dat opt pase decisi-
ve. În sezonul 2010-2011
Evan a fost votat și a jucat
în All Star Game-ul campio-
natului de pe coasta de est
a USA.

„Am reușit să aducem un

fundaș cu foarte multă
experiență, masiv, care pa-
tinează foarte bine. Este
un hocheist cu foarte multă
experiență. Am ales să ne
orientăm spre jucători cu
experiență pentru că noi
credem că acest sezon de
Erste Liga va fi mult mai
puternic decât cel de anul
trecut de Liga Mol”, a de-
clarat președintele echipei
Corona Wolves Brașov, Emi-
lian Cernica.  

Corona a semnat cu Bra-
den Walls. Hocheistul ca-
nadian, care are și pașaport
britanic,  poate juca pe
poziția de extremă dreapta
dar poate evolua și ca cen-
tru. 

„Mai avem o săptămână
până vom intra pe gheață,
după două luni de pregă-
tire fizică intensă. E mo-
mentul  să definitivăm
lotul. Am avut o listă ex-
trem de lungă de jucători
străini și am stat și am ana-
lizat fiecare hocheist în
parte. Ne-am consultat în

permanență cu Martin La-
croix, am văzut plusurile și
minusurile fiecărui jucător
în parte și am ales să sem-
năm cu Braden Walls. Este
un hocheist cu experiență,
cu un fizic foarte bun, un
bun patinator și sper să se
integreze cât mai rapid în
h a i t ă ” ,  a  d e c l a r a t
președintele celor de la Co-
rona Wolves Brașov, Emilian
Cernica. 

6 sezoane ]n Liga Mag-
nus.Braden Walls are 32 de
ani, 1,88 înălțime și 92 de
kilograme. După ce a jucat
în campionatul universitar
la Alaska Fairbanks, Braden
a evoluat în Continental
Hockey League la Texas
Brahmas, Missouri Mave-
ricks și Tulsa Oilers. Din
2011, Walls evoluează în Eu-
ropa unde a jucat pentru
Briancon, iar în ultimele
cinci sezoane a fost în lotul
celor de la Angers. Braden
Walls a jucat în sezonul tre-
cut 50 de meciuri, a marcat
9 goluri și a oferit 13 pase

decisive. El a cucerit două
trofee în Franța, unul cu
Briancon în sezonul 2011-
2012 și unul cu Angers în
anul competițional 2013-
2014. 

Martin Saluga se întoar-
ce sub Tâmpa. Oficialii
formației Corona Wolves
Brașov au profitat de faptul
că formația din Debrecen s-
a desfințat și l-au convins
pe unul dintre cei mai iubiți
hocheiști care au evoluat în
haita lupilor, să se întoarcă
la echipă. Marele avantaj
este faptul că Martin Saluga
nu va fi considerat jucător
străin la meciurile din Erste
Liga. În sezonul trecut, Mar-
tin Saluga a evoluat pentru
Debrecen în 36 de meciuri,
a marcat 11 goluri și a dat
22 de pase decisive. El a fă-
cut deja joncțiunea cu lotul
lupilor 

Oficialii Coronei Wolves
Brașov negociază în conti-
nuare cu jucători străini care
să completeze echipe pen-
tru sezonul 2017-2018. 

Trei „lupi” noi pentru echipa lui Lacroix

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

În weekend, la Săcele, CS
Olimpic Cetate Râșnov a jucat
primul amical al verii. Trupa
condusă de Dan Bona a re-
mizat, scor 1-1 (0-0), cu ASU
Poli Timișoara, echipă de liga
secundă. Pentru formația
râșnoveană a marcat Sorin
Alexandru Bogyor, în minutul
85, după un corner executat
de Sorin Marin. Antrenorul
râșnovenilor a început meciul

cu următoarea formulă: Pot-
coavă - Neculăescu, Bogyor,
Potecu, Portic – Vasiloi, Leonte,
Minciună, Boția – Alupoaie –
Mariean. În partea a doua Dan
Bona a trimis în teren şi restul
jucătorilor din lot. 

Următorul joc de verificare
al râșnovenilor va avea loc
miercuri, de la ora 18.00, la Să-
cele în compania celor de la
Precizia Săcele. 

Râşnovul a remizat cu Poli

Sportul românesc este mai
sărac. Profesorul Gheorghe
Roșu a plecat să antreneze în-
geri. Unul dintre cei mai mari
oameni de sport pe care i-a
avut Brașovul a decedat sâm-
bătă, la vârsta de 89 de ani.
Numele lui se confudă cu
generații întregi de sportivi.
El nu a creeat doar campioni
la baschet, el a creeat modele
și a încercat să-i crească pe cei
care i-au trecut prin mână
după niște valori și principii

cu adevărat sănătoase. Pro-
fesorul Gheorghe Roșu a des-
coperit și a șlefuit generații
întregi de sportivi. Mii de copii
au pus prima dată mâna pe
mingea de baschet alături de
domnul profesor Gică Roșu.
Fără el, baschetul este mult
mai sărac, sportul este mult
mai sărac, Brașovul este mult
mai sărac. 

Dumnezeu să-l odihnească
în pace.

R.I.P. Gheorghe Roşu

„Olimpicele” vor juca în cu-
pele europene. După două
sezoane foarte bune pe plan
intern, Olimpia CSU Brașov va
evolua în sezonul viitor al Cu-
pei Europei Centrale. La startul
competiției s-au înscris 7 echi-
pe: Olimpia CSU Brașov și CSU
Alba Iulia din România, Han-

dicap Brno (locul 6) și SBS Os-
trava (locul 9) din Cehia, JAS
FBG Sosnowiec (locul 9) din
Polonia, BC Phermaserv Mar-
burg (locul 3) din Germania și
campioana Austriei, Flying Fo-
xes. Organizatorii vor anunța
până la  s fârş i tul  luni i
componența grupelor. 

.com

„Olimpicele” joacă în CEWL

Sepsi OSK a învins Juventus
Sepsi a obţinut primele

puncte din istroie în Liga I. În
primul joc al rundei a doua a
Ligii I, pe stadionul Tineretului
din Brașov, Sepsi OSK Sfântu
Gheorghe a învins cu scorul
de 2-1 (0-0), o altă nou-pro-
movată, Juventus București.
Peste 2000 de spectatori au
fost prezenți pe stadionul ti-
neretului la jocul dintre Sepsi

OSK Sfântu Gheorghe și Ju-
ventus București. Pentru co-
văsneni au marcat Ghinga şi
C. Herea, în timp ce pentru
trupa condusă de Daniel Opri-
ţa a punctat Stoenac. 

Sepsi a obținut astfel pri-
mele trei puncte din Liga I și
privește cu încredere spre jo-
cul de la Botoșani din etapa
următoare. 

Dochiţa este preşedintele AS „SR” Braşov
Echipele de tradiție din fot-
balul românesc au reînviat
cu ajutorul suporterilor.
Este cazul  celor  de la
Timișoara, Petrolul, Farul,
Oțelul sau Universitatea
Cluj. Și la Brașov, băieții de
la Liga Suporterilor Stegari,
înceacă să readucă la viață

echipa care timp de mai
bine de 80 de ani i-a făcut
fericiți pe suporterii de sub
Tâmpa.

Asociația Sportivă „SR”
Brașov a obținut certificatul
de identitate sportivă și își
poate începe drumul în fot-

balul românesc. Fanii galben-
negrilor, constituiți în Liga Su-
porterilor Stegari au organizat
alegeri pentru funcția de
președinte al Asociației Spor-
tive „SR” Brașov. 

Cel care a ieșit câștigător în
urma votului este omul de
afaceri Vasile Dochița, o per-
soană care a fost alături de
FC Brașov atunci când gal-
ben-negrilor le-a fost cel mai
greu. El va fi ajutat de Horațiu
Culcear și Nicu Badea care
vor ocupa funcți i le  de
vicepreședinți ai Asociației
Sportive „SR” Brașov. 

„Astfel de proiecte au reușit
la Ploiești, Timișoara, Galați și
Cluj. De să nu reușească la

Brașov? Am fost sunat de foar-
te mulți suporteri care mi-au
spus că au încredere în mine
și că vor să mă alătur acestui
proiect. Eu în primul rând sunt
un fan al acestei echipe, am
simțit ceva special pentru FC
Brașov și voi fi mereu dispo-
nibil să ajut fără a avea o
pretenție. Brașovul trebuie să
revină cât mai repede în Liga
I. Sunt foarte mulți oameni de
afaceri care iubesc fotbalul și
care ar putea să vină lângă
acest proiect. Este nevoie și
de autoritățile locale, pe care
le așteptăm să se implice în
salvarea acestei echipe”, a de-
clarat Vasile Dochița.
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Sudoku

Primul în acest clasament
este Bucureștiul, urmat de Cluj
și Ilfov.

Cei mai mulți iniţiatori de
proiecte de locuri de joacă par
să fie dezvoltatorii de ansam-
bluri rezidenţiale, care îşi fac
în acest fel oferta mai atractivă
pentru clienţi, în vreme ce spi-
talele şi bisericile sunt cele care
investesc cel mai puţin în rea-
lizarea de noi locuri de joacă,
potrivit unui studiu al unei
companii care monitorizează
şantierele de pe întreg terito-
riul ţării. Timp de 6 luni, com-
pania a analizat, la nivel

naţional, 869 de proiecte care
presupun investiţii în construi-
rea de noi locuri de joacă sau
modernizarea celor existente.
Majoritatea investiţiilor pre-
supun realizarea de noi locuri
de joacă – aproximativ 8 din
10 lucrări pornesc de la zero.
„În municipiu avem 240 de
locuri de joacă amenajate și
administrate de către Primă-
ria Brașov. La acestea se
adaugă și cele situate în zo-
nele unde există dezvoltări
imobiliare private”, a explicat,
pentru brasovtv.com, Sorin
Toarcea, purtătorul de cuvânt

al Primăriei Brașov.
Potrivit autorităților, în bu-

getul local pe anul 2017, pen-
tru reparaţii și întreţinere la

capitolul locuri de joacă şi mo-
bilier urban este prevăzută
suma de 2,6 milioane de lei.
Răzvan Iancu

Horoscop 24-30 iulie 2017
• Berbec: Î n zilele de 25 și 26 ale
lunii, Luna se mișcă prin casa
sănătății fizice din horoscopul vostru
general, semn cum că ar trebui să
faceți din acest aspect al vieții voastre
o prioritate. Încercați, așadar, să
aduceți unele schimbări stilului vos-
tru de viață și alimentație, mai ales
daca ați fost destul de
dezordonați/te la acest capitol în
ultima vreme. Important este să va
puteți ține de modificările pe care
le aduceți.
• Taur: În intervalul 27-29 iulie,
Luna se mișcă prin casa sănătății fi-
zice din horoscopul vostru general,
semn cum că în ultima parte a aces-
tei săptămâni ar fi indicat să vă
concentrați pe stabilirea și/sau
menținerea unui echilibru interior
stabil. Altfel, s-ar putea ca, ceea ce
vă afectează emoțional să ajungă
să își pună amprenta și pe starea în
care se află organismul vostru acum.
• Gemeni: În ziua de 24, dar mai
ales în 27, abilitățile voastre de co-
municare și socializare pot fi poten-
tate de astre, ceea ce v-ar putea aju-
ta ca în prima zi a săptămânii să
depășiți eventualele tensiuni care
pot apărea între voi și partenerul/a
de afaceri, clienți/tele sau colabo-
ratori/arele. Nu vă bazați însă, pe
faptul că vă veți bucura de acest pri-
vilegiu și în următoarele zile.
• Rac: Cu excepția zilei de 30 iulie,
planul personal al vieții voastre nu
este vizat de astre. Așa se face că,
doar în ultima zi a săptămânii, as-
trele vă fac recomandări cu privire
la acest domeniu. Ceea ce își doresc
ele pentru voi este să stați mai mult
în compania partenerului/ei și/sau
a celor mici. Aparent, este nevoie
de voi în preajma lor pentru ca lu-
crurile să nu evolueze într-o direcție
nepotrivită.
• Leu: În data de 24 iulie, Luna se
mișcă prin casa vitalității din horos-
copul vostru general, semn cum că
nivelul vostru de energie ar putea
fluctua destul de mult. Dacă vă
concentrați totuși pe menținerea
bateriilor voastre la o cota normală,
este posibil să nu oscilați atât de pu-
ternic între stări de letargie și altele
de prea multă activitate. În definitiv,
ține doar de voi să vă păstrați la un
nivel echilibrat cât de cât.
• Fecioară: În ziua de 24 iulie, Luna
tranzitează casa subconștientului
din horoscopul vostru general, ceea
ce înseamnaă că s-ar putea să vă
displacă și când vi se oferă mai multă
atenție și când nu vi se dă suficientă.
Acest lucru poate duce la confuzii
atât în ceea ce vă privește pe voi,

cât și în raport de ceilalți. Poate
ar fi bine să meditați asupra aces-
tui aspect și să faceți puțină cer-
cetare pe interior.

• Balanță: În zilele de 25 si 26
iulie, Luna se mișcă prin casa

subconștientului din horoscopul vos-
tru general, ceea ce ar putea face
ca standardele voastre de
perfecțiune să urce mai sus decât
de obicei. În felul acesta, ați putea
fi destul de nemultumiți/te, ceea ce
v-ar putea afecta într-o oarecare
măsură nivelul de popularitate.
Gândiți-vă cum anume puteți re-
zolva acest inconvenient.
• Scorpion: În intervalul 27-29 iulie,
Luna tranzitează casa
subconștientului din horoscopul vos-
tru general, ceea ce înseamnă că s-
ar putea să nu vă găsiți într-o
dispoziție prea echilibrată, din cauza
faptului că treceți prin unele pro-
vocări din punct de vedere relațional.
Poate ar fi mai bine pentru voi dacă
v-ați concentra acum pe redobân-
direa păcii interioare decât pe al-
tceva.
• Săgetător: În ultima zi a săptă-
mânii, Luna ajunge în casa
subconștientului din horoscopul vos-
tru general, semn cum că ziua de
30 a lunii v-ar putea surprinde într-
o dispoziție nu tocmai bună. Într-
un fel sau altul, unele temeri, frus-
trări sau nemulțumiri ar ajunge la
suprafață, indiciu că riscați să vă
găsiți într-o stare destul de proastă.
Înconjurați-vă de oameni pozitivi,
cu o energie pe măsură.
• Capricorn: Ziua de 24 vă solicită
atenția în direcția parteneriatelor
de afaceri, a colaborărilor sau a
relației cu unii/ele clienți/te
importanți/te. Iată, așadar, o situația
în care trebuie să dați dovadă de
transparență, mai ales dacă realizați
câștiguri semnificative de pe urma
acestor legături profesionale. S-ar
putea ca un scenariu asemănător,
dar cu mult mai multa greutate, să
aibă loc în cursul zilei de 27 a lunii.
• Vărsator: În ziua de 24, dar mai
ales în 27, ar fi bine să vă concentrați
pe relația cu asociații/tele, colabo-
ratorii/arele și clienții/tele. Cea mai
mare parte din atenția voastră ar
trebui să se îndrepte către acest do-
meniu întrucât se pare că în această
direcție faceți și cele mai mari pro-
grese. În zilele de 27 și 28 iulie, ar
fi recomandat să discutați pe un alt
ton anumite subiecte de ordin fi-
nanciar.
•  Pești: În ziua de 24, dar mai ales
în 27, astrele influențează climatul
astral în sectorul sănătății fizice din
horoscopul vostru general, semn că
în aceste zile ar fi indicat să aveți
mai multa grijă de organismul vos-
tru. Persoanele născute în acest
semn zodiacal, care suferă de boli
cardiovasculare, ar trebui să se fe-
rească de caldură și de orice le-ar
putea agrava boala. Prevenția este
cheia unei stări de bine.

SursA: horoscop-urania.org

ZODIAC Brașovul, locul IV la nivel național la
construcția de noi locuri de joacă. 

Aveți ocazia să vă
întoarceți în timp cu
sute de ani. Personajele
care au marcat istoria
Brașovului, cele mai
multe din secolele 13-
16, își spun poveștile în
Piața Sfatului. Vă puteți
întâlni, în centrul
orașului, printre alții, cu
George Barițiu, Elena
Mureșianu, Michael
Weiss sau Apollonia
Hirscher. Totul face par-
te din proiectul cultural
„Istoria la persoana I”. Is-
toria Brașovului poves-
tită chiar de oameni care

întruchipează personaje
celebre care și-au pus
amprenta asupra dez-
voltării comunității,
acum mai bine de 500
de ani. Până în luna sep-
tembrie, puteți afla totul
despre personajele isto-
rice ale Brașovului. Cos-
tumele lor atrag imediat
atenția. Proiectul „Istoria
la persoana I” se încheie
pe 12 septembrie. Până
atunci, personajele isto-
rice sunt la dispoziția
dumneavoastră zilnic, în
intervalul orar 11.00-
20.00. Marian Stoica

Față în față cu istoria

Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală pro-
pune, printr-un proiect de
ordin, aprobarea unui for-
mular special, formularul
700 "Declaraţie de înregis-
trare/modificare a catego-
riilor de obligaţii fiscale
declarative înscrise în vec-
torul fiscal". Prin acest for-
mular, contribuabilii vor
avea posibilitatea să mo-
difice, prin intermediul In-
ternetului, categoriile de

obligaţii fiscale declarative
care, potrivit legii, sunt în-
scrise în vectorul fiscal, cu
excepţia solicitării de în-
registrare în scopuri de
TVA. Pentru înregistra-
rea/modificarea obligaţii-
lor declarative care
formează vectorul fiscal
nu se depun, odată cu de-
claraţia de menţiuni, do-
cumente justificative, se
arată într-un comunicat al
Fiscului.

Contribuabilii 
ar putea avea de
completat un nou
formular
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Oktoberfest 2017
Pregătirile pentru cel

mai mare festival de bere
din România sunt în plină
desfășurare la Brașov.
Anul acesta, Oktoberfest
va avea loc într-o nouă
locație. Pentru a atrage cât
mai mulți turiști, organi-
zatorii au pregătit multe
surprize. Au lansat  și o

campanie de promovare,
cu ajutorul unei companii
aeriene lowcost care ope-
reză în Europa și nu numai.

Organizatorii Oktoberfest
au semnat un parteneriat de
colaborare cu una dintre
cele mai mari companii ae-
riene lowcost din Europa.
Drept urmare, numărul
turiștilor, în perioada festi-
valului, va crește semnifica-
tiv. „Este o provocare
frumoasă și, cu siguranță,
așa cum a spus și vice-am-
basadorul Marii Britanii,
acești iubitori de bere vor
veni la Brașov și vor pleca,
în mod sigur, ca iubitori ai
Brașovului, ca iubitori ai
României. Vor fi ambasa-
dorii noștri turistici”, a de-

clarat Cristian Macedonschi,
reprezentantul Asociației
Smart City Brașov. „Practic,
vom avea o campanie on-
line în care vom încerca să
atragem clienții care și-au
făcut rezervări pentru zbo-
rurile către București din
Londra și din Dublin, ofe-
rindu-le invitația de a vizita
și Oktoberfest Brașov”
completat Denis Barabas, re-
prezentant de marketing
companiei aeriane.

Locația de desfășurare a
festivalului este, anul acesta,
una nouă. Oktoberfest va
avea loc în zona fostului Sta-
dion Municipal, unde a fost
deja amenajat spațiul pentru
desfășurarea unui astfel de
eveniment. „Noua locație

este una mult mai  permisi-
vă din punctul nostru de ve-
dere, atât logistic, cât și în
ceea ce privește securita-
tea. Vom avea, desigur, cor-

tul mare cu care deja v-am
obișnuit, dar va mai fi și un
al doilea cort, de sine stă-
tător, pentru programe ar-
tistice” a declarat Bogdan

Manea, organizator la Okto-
berfest. Anul acesta, Okto-
berfest va avea loc în
perioada 7-17 septembrie.
R.I.

Ce poate fi mai frumos
decât să luați cina alături
de persoana dragă? Totul
se întâmplă însă, la o
înățime de 50 de metri, în
timp ce sunteți
suspendați deasupra
Brașovului! Deși poate pă-
rea incredibil, este perfect
posibil.

Dinner in the Sky este un
proiect care a apărut în
urmă cu 11 ani, în Belgia, iar
acum 6 ani, în România. În
această săptămână ajunge
și la Brașov. Asta înseamnă
că, timp de 75 de minute,
puteți lua cina la înălțime.
Puteți opta însă, și pentru
mic dejun sau prânz. Totul
se va întâmpla în weekend-
ul 28-30 iulie, în Piața Sfatu-
lui. Vor fi organizate 8 astfel
de momente în fiecare zi.
Cina este apogeul acestui
proiect.

Locurile, rezervate pe
jumătate

„Este o experiență unică.
Practic, doar aici poți lua
cina și păsările să îți cânte
sub picioare. Am organizat
multe evenimente inedite
la înălțime. De la cununii și
petreceri private, până la
încheierea unor afaceri de
multe milioane de euro. Va
fi o amintire de neuitat
pentru cei care vor lua par-
te la acest eveniment”, a
menționat inițiatorul pro-
iectului în România, Ovidiu
Barbier. Veți avea parte de

un chef, un somelier, dar și
de artiști care vor susține,
doar pentru dumneavoas-
tră, momente de neuitat.
Dacă doriți să trăiți astfel de
clipe, trebuie să vă grăbiți.
Locurile sunt rezervate în
proporție de peste 50%.
Masa suspendată are 22 de
locuri. Micul dejun costă
225 de lei, prânzul 350 de
lei, iar cina 100 de euro. Din-
ner in the Sky s-a organizat
în 56 de țări. 

Cină la 50 de
metri înălţime

Sunteți curioși să vedeți
cum se îmbrăcau românii la
începutul secolului al XIX-
lea? Ce ținute etalau când
mergeau la plimbare? Ce
lenjerie intimă purtau? O

expoziție despre
vestimentația românilor de
acum o sută de ani puteți
vizita la Bastionul Graft,
zona După Ziduri. Educația
și gradul de civilizație erau
la cele mai înalte standarde.
Astfel că, ținutele erau pe
măsură. Simpla plimbare pe
promenadă era considerată
specială și era pregătită în
detaliu. Oamenii erau foarte
atenți ce obiecte vestimen-
tare își alegeau, dar și cum
se comportau. Se punea
mare preț pe familie așa că,
părinții ieșeau întotdeauna

la plimbare cu copiii. Până
la toamnă, la Bastionul
Graft, pe strada După Ziduri,
este deschisă expoziția care
prezintă obiecte vestimen-
tare ale românilor dinaintea
Primului Război Mondial,
dar și obiecte de uz casnic.

Vestimentația
secolului XIX

1000 de elevi de la Școala
Gimnazială Nr. 5 au învățat de
la reprezentanții Agenției Me-
tropolitane ce înseamnă grija
pentru natură și păstrarea
unui mediu curat. Au reabili-
tat curtea școlii și au luat parte
la o excursie pe Muntele Tâm-
pa. Totul a fost posibil prin
proiectul „Plantăm idei pen-
tru viitor”. Timp de patru luni,
copiii claselor pregătitoare,
cei din clasele I și elevii clase-
lor a V-a au plantat arbori,
arbuști și flori. Au aflat astfel,
cât de importantă este biodi-
versitatea în spații urbane și
cum trebuie protejate ariile
naturale. Tot în cadrul proiec-
tului a mai avut loc un wor-
kshop cu tema „Cum vă
imaginați orașul viitorului?”.
Bugetul total al proiectului a
fost de aproape 7.000 de lei.

Elevii din Brașov și
grija pentru natură


