
.com

SăPTămânAl GRATuiT

.com

12 pagini ⚫ nr.48 ⚫ 31 iulie - 06 august 2017

Orica Măgdălina

PAG 5 PAG 11 PAG 12

Reduceri de
tarife la 
R.A.T. Bv. S.A.

Termoficare
mai ieftină

Feldioara are,
cu adevărat,
cetate!

Salariile angajațiilor Primăriei Brașov și
cele ale personalului din instituțiile subor-
donate Consiliului Local cresc. Este vorba,
în principal, despre angajații ale căror salarii
nu depășesc, în prezent, 1.500 de lei. Con-
cret, va exista un echilibru, în adevăratul
sens al cuvântului, în ceea ce privește grila

de salarizare de la Primărie, aprobată în
ședință ordinară de plen a Consiliului Local.
Până acum, peste 50% dintre angajații Pri-
măriei și cei ai instituțiilor din subordinea
municipalității câștigau între 1.500 și 2.000
de lei. După negocierile purtate de Executiv
cu reprezentanții sindicatului, nu va mai

exista niciun salariu sub 2.000 de lei. Con-
silierul superior de la Primăria Brașov, Pi-
roska Zoltán, a explicat, pentru
brasovtv.com, că au existat, cu adevărat,
consultări în problema salariilor, iar oamenii
sunt mulțumiți de rezultate. Șefa Sindica-
tului Liber al Salariaților din Primăria Brașov,

Calinschi Bianca, dar și cea a Sindicatului
Județean al Asistenței Sociale și
Administrației Publice Brașov, Luminița Ol-
teanu, punctează și ele modul constructiv
în care s-a desfășurat, la Primăria Brașov,
dialogul pe tema salariilor.

Detalii, în pag.3

O femeie de 39 de ani și un bărbat de 48 de ani au ajuns la spital, la finele săptămânii
trecute, după ce două mașini s-au ciocnit. Potrivit primelor concluzii ale polițiștilor
brașoveni, accidentul s-a produs din cauza neacordării priorității în intersecție.

Detalii în pag. 3

Accident grav în Poiana Brașov

Salarii
motivante
la Primăria 
Brașov
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Cursuri de responsabilitate socială
pentru copii, organizate de Camerea
de Comerț și Industrie din Brașov,
sub denumirea „Academia de Brico-
laj”. Acțiunea urmărește să-i învețe
pe micuți tehnicile de lucru Do It
Yourself.  În cadrul proiectului se fo-
losesc kituri de lucru vocaționale, rea-
lizate cu tehnologia laser, dar și cele
specifice pentru bricolaj. Cursurile
sunt organizate pe ateliere de lucru

adecvate și personalizate grupelor
de vârstă, pe diverse domenii de 
activitate printre care se numără: ar-
hitectură, construcții, inginerie, dar
și artă și decorațiuni. Atelierele de lu-
cru, funcționale până pe 3 august,
sunt adaptate copiilor cu vârste cu-
prinse între 5 și 10 ani și se desfășoară
sub îndrumarea unor instructori
specializați. Taxa de înscriere este de
170 de lei. M.S.

Sunteți tineri antreprenori
și doriți să vă deschideți o
afacere,  dar nu știț i  ce
autorizații și avize sunteți
obligați să obțineți? Camera
de Comerț ș i  Industrie
Brașov vine în ajutorul dum-
neavoastră prin Biroul Unic
pentru Autorizări. Specialiști
î n  d o m e n i u  v ă  s t a u 
l a  d i s p o z i ț i e  c u  t o a t e
i n f o r m a ț i i l e  d e  c a r e 
a v e ț i  n e v o i e .  P r a c t i c ,
reprezentanții instituțiilor
care avizează activitatea fir-
melor se vor prezenta la 
C a m e r a  d e  C o m e r ț  ș i 
Industrie din Brașov, unde
vor oferi consultanță gra-
tuită. Întâlnirile sunt progra-
mate în prima și a treia zi
de joi a fiecărei luni, în in-
tervalul orar 14.00 – 16.00.
Marian Stoica

Biroul Unic 
de Autorizări,
deschis la
Camera de
Comerț

Cursuri pentru copii

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

Cine ar putea plăti polițe RCA cu 50% mai ieftine
Tarifele de referinţă, bonusul de

50% cu malusul de 180% şi admi-
nistrarea specială a şoferilor cu risc
ridicat sunt doar câteva dintre nou-
tăţile aduse de normele de aplicare
a prevederilor Legii 132/2017 pri-
vind RCA, adoptate de ASF, care
urmează să intre în vigoare.

Consiliul Autorităţii de Suprave-
ghere Financiară a dezbătut şi a
aprobat, în şedinţa din 26 iulie, nor-
mele de aplicare a prevederilor Le-
gii nr. 132/2017 privind asigurarea
obligatorie de răspundere civilă
auto (RCA) pentru prejudicii pro-
duse terţilor prin accidente de ve-
hicule şi de tramvaie. Consiliul ASF
a adoptat normele în forma rezul-
tată din consultările avute cu prin-
c i p a l i i  p a r t i c i p a n ţ i  l a  p i a ţ a
asigurărilor auto obligatorii - aso-
ciaţii de protecţie a consumatorilor,
societăţi de asigurare, transporta-

tori, brokeri şi service-uri auto, pre-
cum şi alte asociaţii - considerân-
du-se că amendamentele aduse
proiectului iniţial au conturat un
cadru coerent şi echilibrat în spri-
jinul aplicării legii, care a întrunit
totodată şi un consens larg pe par-
cursul celor două dezbateri publice
pe această temă.

Noul cadru legal care reglemen-
tează piaţa RCA presupune o strân-
să colaborare între mai multe
instituţii ale statului. În acest sens,
ASF a iniţiat şi a dezvoltat deja par-
teneriate instituţionale cu Ministe-
rul de Interne, Ministerul Sănătăţii
şi cu Registrul Auto Român, al căror
rol este determinant în aplicarea
Legii nr. 132/2017.

Normele detaliază mecanismele
de implementare a noii legi RCA şi
aduc clarificări în ceea ce priveşte
o serie de prevederi, printre care

se numără:
- reglementarea modalităţii de

constatare, evaluare, stabilire şi
plată a despăgubirilor;

- reglementarea criteriilor de
aplicare a sistemului bonus-ma-
lus.

Prin sistemul de bonus-malus,
şoferii care nu produc accidente ar
putea plăti poliţe RCA cu 50% mai
ieftine (bonus) decât tarifele rezul-
tate din calculele de referinţă, iar
cei care au un comportament in-
adecvat în trafic ar putea plăti cu
până la 180% mai mult (malus).



În autoturismele implicate erau, în total, șase persoane.
„Un șofer care conducea o mașină înmatriculată în
județul Argeș, în intersecția de la intrarea în stațiunea
turistică Poiana Brașov nu a acordat prioritate de tre-
cere unei mașini conduse regulamentar de o femeie
din Brașov. S-a deschis dosar penal sub aspectul
săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din cul-
pă”, a explicat, pentru brasovtv.com, agent șef adjunct
Gabriela Dinu, purtător de cuvânt al Inspectoratului
Județean de Poliție din Brașov. Polițiștii au efectuat mă-
surători la locul accidentului, dar au audiat și martori
pentru stabilirea condițiilor exacte în care a avut loc
evenimentul rutier. La locul accidentului au intervenit
două echipaje SMURD și un echipaj cu apă și spumă. 

Polițiștii Serviciului Rutier Brașov le cer șoferilor să nu
apese prea tare pedala de accelerație, să nu efectueze
depășiri decât în condiții de siguranță și să nu urce la
volan în cazul în care au consumat băuturi alcoolice, în
încercarea de a se evita producerea unor evenimente
nedorite.
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Salarii motivante la
Primăria Brașov

Cu respectarea legii, fără tensiuni la masa
dialogului, dar și cu respectarea fiecărui an-
gajat. Așa poate fi descrisă, în doar câteva
cuvinte, atmosfera de la Primăria Brașov în
ceea ce privește discuțiile pe tema
creșterilor salariale. Negocierile s-au încheiat
cu succes, iar angajații Primăriei Brașov, dar
și cei care lucrează în instituțiile subordo-
nate Consiliului Local vor avea salarii mai
mari. „Ne bucurăm că a venit acest mo-
ment mult așteptat de noi. Este important
că s-a respectat principiul egalității din
Legea numărul 153 privind salarizarea
personalului de la stat. Mă bucur că am
găsit înțelegere la consilierii locali. Cu ve-
chile salarii chiar nu puteam să avem un
trai decent. Am avut grijă ca aceste creșteri
să fie proporționale. S-au respectat atât

gradul sau treptele profesionale, cât și
vechimea în muncă a fiecărui angajat”, a
declarat Calinschi Bianca (foto), șefa Sindi-
catului Liber al Salariaților din Primăria
Brașov. Potrivit consilierului superior de la
Primăria Brașov, Piroska Zoltán, membru
al Sindicatului Liber al Angajaților din Pri-
măria Brașov, au existat cu adevărat con-
sultări în problema salariilor. „Sunt
mulțumit de faptul că angajații au fost
consultați de către conducerea sindica-
tului, iar în urma dicuțiilor cu conducerea
instituției au rezultat aceste grile, propuse
spre aprobare Consiliului Local. Au crescut
salariile mici, s-au eliminat și chiar dimi-
nuat diferențele dintre salarii, astfel încât
toți angajații care sunt încadrați pe funcții
similare să aibă aceeași retribuție. Mai

exact, un consilier superior gradația 5 din
cadrul Serviciului de Evidența Persoanelor
va avea același salariu ca și angajații din
cadrul Primăriei sau din cadrul altor ser-
vicii descentralizate aflate în subordinea
Consiliului Local Brașov. Mă bucur că or-
donatorul principal de credite, primarul
municipiului Brasov, consilierii din întreg
spectrul politic al Consiliului Local precum
și conducătorii direcțiilor și serviciilor din
cadrul administrației locale au înțeles
situația salarială a angajaților și au apro-
bat noua grilă, fapt pentru care noi toți
le mulțumim”, a explicat, pentru
brasovtv.com, Piroska Zoltán, consilier su-
perior la Primăria Brașov.

Și șefa Sindicatului Județean al Asistenței

Sociale și Administrației Publice Brașov,
Luminița Olteanu, a punctat modul con-
structiv în care s-a desfășurat, la Primăria
Brașov, dialogul pe tema salariilor. „Am vă-
zut la primarul Brașovului o deschidere
extraordinară în sensul de a le da
angajaților exact ceea ce prevede legea,
ceea ce este mai bun. Eu cred, în calitate
de conducător, că atunci când răsplătești
un om la justa valoare, cu transparență,
în condițiile în care legiuitorul îți dă voie,
este totul în regulă. Niciun lider de sindicat
nu cere o creștere mai mare decât cea per-
misă de lege”, a explicat Luminița Olteanu. 

Noua grilă de salarizare va fi pusă în prac-
tică din luna august.

Accident grav
în Poiana
Brașov
continuare din pag. 1

continuare din pag. 1



Vedere mai relaxată -
lentilele digitale

Dispozitivele digitale
ne domină viața din ce în
ce mai mult, iar ochii
noștrii  nu a fost pregătiți
pentru a face față acestei
lumi tehnologizate. Pri-
vitul constant la telefonul
mobil ,  la tabletă sau 
laptop crește riscul de
oboseală oculară și a sim-
ptomelor asociate efor-
tului vizual. Este așadar
necesar să înțelegem ce
înseamnă de fapt obo-
seala oculară, cauzele
acesteia și soluția oferită

de optometriștii Best
Optic. 

Odată cu lansarea unor
lentile specializate, nu-
mite lentile Digitale, par-
tenerul nostru, ZEISS a
introdus o nouă catego-
rie de produse special
concepute și fabricate
p e n t r u  a  î n d e p l i n i
cerințele lumii digita
l izate .  Dispozi t ive le 
inteligente precum tele-
foanele sau tabletele au
devenit constante în
viața noastră de zi cu zi.
Ele ne simplifică dar ne și
definesc stilul de viață.
Cu cât le folosim mai
mult, mai frecvent va 
trebui să facem o schim-
bare a privirii de la aproa-
pe la distanță, și invers.
Asta înseamnă că ochii
ne sunt solicitați într-un
alt mod comparativ de
exemplu cu acum 10 ani. 

Cele mai  frecvente 
simptome ale oboselii 
oculare sunt vederea
încețoșată, ochi uscați și
roșii, dureri de cap, ten-

siune în zona cervicală a
coloanei vertebrale și
tendința de a obosi mai
repede decât de obicei
în momentul  în care
folosiți un dispozitiv in-
teligent. 

Lentilele Digital au fost
concepute special pentru
a ajuta ochii obosiți și
încordați să facă față la
noile provocări ale teh-
nologiei. Ele oferă purtă-
torilor o vedere clară și
suficient de vastă a între-
gului mediu, și includ o
zonă calculată specific
pentru a asigura o vedere
comfortabilă în timpul
utilizării dispozitivelor di-
gitale. Practic, aceste len-
tile ajută la focalizarea
mult mai rapidă a obiec-
telor situate la diferite
distanțe, reduc stressul și
oboseala ochilor, sunt
ideale pentru a le purta
pe tot parcursul zilei.

Lentilele ZEISS Digital
sunt special concepute
pentru a satisface nevoile
vizuale ale persoanelor

cu vârsta cuprinsă între
30 și 49 de ani sau care
se confruntă pentru pri-
ma dată cu probleme la
vederea la apropiere sau
cei care utilizează dispo-
zitive digitale portabile,
indiferent dacă aceștia
sunt sau nu purtători de
ochelari.

Controlul periodic este
deosebit de important,
mai ales dacă dorim să
avem o vedere clară și
ochi sănătoși. Problemele
date de oboseala oculară
nu au din păcate efecte
negative doar asupra
eficacității la locul de
muncă, de exemplu, dar

și asupra coloanei verte-
brale, datorită poziției de
lucru. Sfatul specialiștilor
va fii mereu de ajutor, și
va avea aplicabilitate și
asupra stării generale de
bine a pacienților.

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

31 iulie - 06 august 2017

Orica Măgdălina

Vedere mai relaxată - lentilele digitale

Sfatul psihologului

sănăTaTe4

“Cine ești este infinit
mai important decât
ceea ce știi sau ceea ce
v r e i  s ă  f i i ” . { B r e n e
Brown}. 

Fiecare dintre noi este
o entitate măreață de-
oarece, conținem o păr-
ticică din divinitate sau
univers, în interiorul
nostru. Cultura din me-
diul în care trăim ne-a
educat să nu ținem cont
de aceasta și atunci nici
de valoarea noastră.
Cred că în țara noastră
marele minus al oame-
nilor este că, nu își cu-

nosc valoarea divină
sau de Sine.pacitatea
creierului de a genera
sentimente de anxieta-
te,  iritabilitate,  sau
stres.

Foarte frumos spune
Brene că ceea ce ești este
infinit mai important de-
cât ceea ce știi sau ce vrei
să fii. Așa că dacă ne amin-
tim de valoarea pe care o
avem dintotdeauna vom
reuși să trăim starea de
bucurie, fericire, împlinire
și evoluție.

A ș a  c ă  v ă  i n v i t  s ă
c o n ș t i e n t i z a ț i  ș i  s ă

acceptați valoarea de sine
ca fiind o realitate și astfel
nu ar mai exista suferință.

Pentru asta am găsit câ-
teva metode pe care 
le-am  aplicat personal de
ceva timp și multe s-au
schimbat în interiorul și
realitatea mea.

Vă recomand să vă luați
timp în următoarele 6
luni, pentru a lucra asupra
valorii de sine. De aceea
ca metodă puteți folosi
tehnica afirmațiilor în care
să repetați de 21 de ori
pe zi – pe concentrare –
următoarele 3 afirmații,
legate de conștientizarea
și acceptarea valorii de
sine:

1.  Merit să fiu iubit(ă);
2. Sunt suficient de

bun(ă) ca să trăiesc o
viață deplină;

3. Sunt parte impor-
tantă din Univers.

O altă metodă pe care
o puteți folosi este de a
scrie pe telefon, calcula-
tor, pe stikere pe care le

lipiți pe birou, în mașină,
pe oglinda din baie, la în-
trerupătorul de deschis
lumina, oriunde vă uitați
de mai multe ori pe zi ast-
fel încât să repetați men-
tal de foarte multe ori pe
zi aceste afirmații care, vă
vor ajuta să acceptați 
că  sunteț i  o  ent itate
măreață.

În momentul în care
creați un gând stabil din
aceste afirmații, în creierul
vostru se vor realiza niște
conexiuni neuronale care
vor transmite sistemului
limbic (cel care dă comen-
zile pentru secreția de
neurotransmițători, ne-
uromadulatori, hormoni)
această informație că
sunteți buni și meritați să
trăiți o viață deplină.

Când reușiți să acceptați
că sunteți valoare de Sine
și aceasta este un drept
înnăscut, în creierul vostru
se manifestă două feno-
m e n e  u n u l  l a  n i v e l 
neurologic și unul la nivel

vibrațional.
La nivel neurologic, ac-

ceptarea amplifică recep-
torii sinapselor astfel încât
aceștia creează noi con-
exiuni neuronale prin care
veți manifesta valoarea
de sine.

La nivel vibrațional, ac-
ceptarea schimbă lungi-
mea de undă a creierului
pe o frecvență superioară
și  ajungi la starea de
prezență.

Fenomenele expuse
mai sus creează un anu-
mit chimism în creier
c a r e  v ă  f a c e  s ă  f i ț i
atenți, motivați, lucizi

(observatori), bucuroși,
hotărâți,etc.

Astfel în timp, deciziile
și stările pe care le veți
avea vor fi guvernate de
aceste credințe noi, im-
plementate prin discipli-
nă și lucrul conștient cu
mintea voastră și vor fi
manifestate prin stările de
mai sus.

Aceste transformări de

la nivel conștient – mental
până la nivel subconștient
– atitudinal,  vor crea
experiențele și situațiile
în care să trăiești o viață
deplină, extraordinară, re-
marcabilă și să manifestați
valoarea din sine în ma-
terialitate, adică în mediul
înconjurător.

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

Cu drag de cunoaștere
și iubire pentru cunoaștere
și iubire. 
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Valoarea unui om este un drept înnăscut
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Folosiți mijloacele de
transport în comun din mu-
nicipiu? Dacă da, aflați că,
din luna august, costurile
vor scădea semnificativ. Pri-
măria a aprobat, în ședința
ordinară de Consiliu Local,
facilități pentru pensionari
și studenți. Mai exact, mu-
nicipalitatea introduce, în
cazul studenților, abona-
mente speciale. Cu reduce-
rile acordate de Primărie,
dar și  de Universitatea
“Transilvania”, noile tarife la
abonamentele studenților
vor fi diminuate, în total, cu
peste 70%. „Introducem un
preț special pentru abona-

Județul Brașov se afla pe primul loc în Re-
giunea Centru în ceea ce privește numărul
locurilor de muncă și creșterile salariale. Avem
peste 180.000 de joburi, cu 6.000 mai multe
față de luna mai a anului trecut. În urmă cu
șase ani, în județ erau 145.000 de locuri de
muncă. În comparație cu luna mai a anului
trecut, câștigul mediu brut al unui brașovean
a crescut cu peste 500 de lei și a ajuns la 3.236
de lei. Câștiguri salariale peste medie s-au în-
registrat în domenii precum comerțul și ser-

viciile. Potrivit Institutului Național de Statistică,
doar în primele cinci luni ale anului, veniturile
brașovenilor au crescut, în medie, cu 20%. La
nivel național, județul Brașov se menține pe
poziția cu numărul cinci în topul salariilor,
după Timiș, Cluj, Constanța și Prahova. Marian
Stoica

Primii în Regiunea
Centru

Mobilizare generală! Epidemia de ru-
jeolă a alertat autoritățile locale. Toți pri-
marii din județ au fost convocați la
Prefectură, săptămâna trecută, pe tema
vaccinarii împotriva rujeolei. Edilii merg,
în aceste zile, din casă în casă pentru a-i
convinge pe cetățeni să-și vaccineze co-
piii. La întâlnirea de la Prefectură au fost
p r e z e n ț i  m e d i c i  e p i d e m i o l o g i ,
reprezentanți ai autorităților locale și
județene, dar și reprezentanți ai etniei
rome. Cele mai multe cazuri de rujeolă

au fost semnalate la Brașov în mediul ru-
ral, în zonele defavorizate, cu populație
majoritară de etnie romă. Doar la Săcele
au fost confirmate 58 de cazuri. „Dacă
până anul trecut copiii erau vaccinați
în unitățile școlare, de către medicii de
acolo, din 2016 se face doar de către
medicii de familie această vaccinare.
Asta nu știu dacă înseamnă, neapărat,
un lucru bun, dar se pare că nu mai exis-
tă același control, foarte riguros, la me-
dicii de familie, în special din cartierul
Gârcini, pentru că acolo sunt adevăra-
tele probleme”, este de părere primarul
municipiului Săcele, Virgil Popa. De la în-
ceputul anului, în județul Brașov au fost
confirmate 409 cazuri de rujeolă, o cam-
panie de conștientizare a importanței
vaccinării fiind în plină desfășurare. 
Marian Stoica

Reduceri 
de tarife 
la R.A.T.
Bv. S.A.

m e n t e l e  d e s t i n a t e
studenților. Prețul se redu-
ce de la 70 lei la 50 de lei
pe lună, iar cu reducerea
aplicată și de Universitatea
“Transilvania”, costul unui
abonament va fi de doar
15 lei pe lună”, a menționat
Mihai Costel, viceprimarul
Brașovului.  Tot în plenul
Consiliului Local s-a decis
ca pensionarii cu venituri
sub 1.200 de lei să benefi-

cieze de 15 călătorii gratuite
în fiecare lună. În același
timp, pentru toți brașovenii,
prețul unui abonament lu-
nar pe toate liniile, inclusiv
pentru ruta Brașov - Poiana
Brașov, va fi redus de la 150
de lei, la 70 de lei. Până
acum, numai abonamentul
pentru ruta Brașov - Poiana
Brașov, fără traseele din 
municipiu, costa 118 lei. 
Marian Stoica

5 șefi de DSP-uri au fost
demiși, iar colegii lor din
țară, printre care se numă-
ră și șefa Direcției de Să-
nătate Publică din Brașov,
au primit avertismente
scrise. Asta din cauza ne-
îndeplinirii misiunii cu 
privire la realizarea pro-
gramului național de vac-
cinare. Au fost demiși șefii
Direcțiilor de Sănătate Pu-
blică din Caraș Severin,
Hunedoara, Neamț, Pra-
hova și Ilfov, unde rata de
vaccinare este sub 50%,
un nivel redus comparativ
cu obiectivul asumat de
oficialii din sănătate. În ca-
zul celorlalți directori de

Direcții de Sănătate Publi-
că din țară, printre care se
numără și șefa DSP Brașov,
s-a decis transmiterea

unor avertismente scrise.
În județul Brașov, rata de
vaccinare este de 84%.
Amelia Vulcu

Ministrul Sănătății,
sancțiuni pentru toată țara

Rujeola i-a alertat pe primari

Veste importantă pentru locuitorii din
Ghimbav. În ședința Consiliului Local care
a avut loc săptămâna trecută, s-a pecet-
luit soarta policlinicii din oraș. Mai exact,
s-a votat schimbarea destinației imobi-
lului în care va funcționa unitatea sanitară,
din clădire administrativă în policlinică.
Așadar, cu toate formalitățile îndeplinite,
în scurt timp, ghimbășenii nu vor mai fi
nevoiți să bată drumurile până la Brașov
sau Codlea pentru consultații medicale.
„Ghimbavul este oraș din 2013 și
funcționează cu trei medici de familie,
iar cetățeanul care vrea să meargă cu
copilul la dispensar trebuie să facă pro-
gramare cu multe zile înainte”, a expli-
cat, pentru brasovtv.com, viceprimarul
din Ghimbav, Ionel Fliundra (foto).

Deși utilitatea unei policlinici este in-
contestabilă în orice localitate, au fost și
consilieri locali din Ghimbav care nu au
votat proiectul de hotărâre cu privire la
schimbarea destinației imobilului în care
va funcționa unitatea sanitară, din clădire
administrativă în policlinică. Numărul lor

nu a influențat însă, decizia finală. Pentru
punerea în practică a proiectului, Ionel
Fliundra are, deja, sprijin și din afara
orașului. „Un coleg primar, din munici-
piul Săcele, care a redeschis un spital,
ne-a comunicat că ne va susține, că vom
avea tot sprijinul dumnealui în demer-
surile pe care trebuie să le facem pentru
funcționarea policlinicii. Și guvernanții,
parlamentarii sper să se implice pentru
ca Ghimbavul să aibă un centru de să-
nătate”, a completat Ionel Fliundra.

Potrivit studiului de fezabilitate întoc-
mit în cazul policlinicii din Ghimbav, nu
se impun cheltuieli suplimentare pentru
realizarea unității sanitare în clădirea si-
tuată pe strada Lungă numărul 69. Lo-
calnicii așteaptă ca policlinica să devină
funcțională în cel mai scurt timp.

Policlinică la Ghimbav



județ 31 iulie - 06 august 20176
.com

Promenadă prin pădure, amenajată la Săcele
Un drum forestier din cartierul Satulung a

fost transformat în promenadă. Drumul, în
lungime de aproximativ un kilometru, cuprins
între strada Valea Largă și fosta trambulină
pentru sărituri, zonă în care se găsește și un
i z v o r ,  e s t e  d e s  f o l o s i t  d e  s ă c e l e n i .
Administrația locală a făcut ample lucrări de
amenajare: au fost amplasate bănci, dar și
patru umbrare din lemn, au fost realizate ri-
gole de scurgere lângă izvor și a fost igienizată
întreaga zonă. Pe drum nu este permis accesul
autoheviculelor. Noua promenadă este per-
manent monitorizată de patrulele Poliției 
Locale. Primarul municipiului Săcele, Virgil
Popa, face un apel către săceleni și turiști,
apel prin care le cere acestora să protejeze

zona. ”Astfel de lucrări vom realiza și în viitor. Am mai
spus și cu alte ocazii, repet acum, că îmi doresc să
schimb, cu adevărat, fața acestui oraș. Am nevoie
însă, și de ajutorul dumneavoastră, al săcelenilor.
Orașul nu este al Primăriei, ci al nostru, al tuturor.
Împreună trebuie să îl schimbăm în bine și să îl păstrăm
frumos și curat”, a explicat Virgil Popa.

Lucrările de reabilitare a rețelei
de apă potabilă și de extindere a
conductei de canalizare din zona
Baciu – Turcheș, începute pe 19
iunie, au fost finalizate pe tronsonul
pod Dârste – strada Nouă. În 
prezent, se fac lucrări de refacere
a carosabilului. Lucrările vor con-
tinua și în perioada următoare, pe
cel de-al doilea tronson, cuprins

între străzile Nouă și Canalului, 
urmând să se finalizeze până la
sfârșitul lunii august. Deși s-a creat
disconfort, lucrările erau necesare
din cauza rețelei de apă care era
foarte veche, iar numărul avariilor
și pierderilor era foarte mare, dar
și din cauza lipsei canalizării în zonă.
Lucrăr i le  sunt  efectuate  de 
Compania Apa Brașov, cea care su-

portă, integral, și costurile, în va-
loare totală de 1.845.398 de lei.
Autoritățile din Săcele au în vedere,
î n  p e r i o a d a  u r m ă t o a r e ,  ș i 
modernizarea întregului bulevard
principal al localității. Lucrări tre-
buie să fie definitivate înainte de
asfaltarea carosabilului și de 
modernizarea trotuarelor. 

Canalizarea în zona Baciu-Turcheș,
finalizată până pe 31 august

Simpozion internațional de artă con-
temporană, până pe 7 august, la 
Predeal. Proiectul are ca scop intro-
ducerea Predealului pe lista obiecti-
velor turismului cultural. Pictori din
Italia, Bulgaria, Ucraina, Republica
Moldova, Slovenia și România vor ex-
plora trasee culturale din zonă și vor
picta secvențe din peisajul Predealu-
lui. 

Principalul obiectiv aflat în vizorul echi-
pei internaționale de pictori este Mănăs-
tirea Sf. Nicolae din Predeal. Pe parcursul
simpozionului va avea loc și o conferință
dedicată atât obiectivelor Patrimoniului
Mondial UNESCO din Transilvania, cât și
importanței promovării obiectivelor cul-
turale de interes regional și național.
Conferința va avea și o zi dedicată, ex-
clusiv, studierii picturii Mănăstirii Sf. Ni-
colae din Predeal și publicării unui
material cu referire la acest monument
istoric.

Copiii aflați în stațiunea Predeal vor
avea acces gratuit la un atelier care va fi
deschis pe întreaga durată a proiectului.
Cursurile vor fi susținute, zilnic, de câte
un pictor din țările participante la proiect.

În cadrul simpozionului va fi organizată
și o expoziția dedicată peisajului din Pre-
deal și Mănăstirii Sf.Nicolae, iar expona-
tele vor călători apoi, prin țările de origine
ale participanților, principalul scop fiind
promovarea  Predealu lu i  la  n ive l
internațional.

"Culori la Cota 1107"
Simpozion internațional 
de artă contemporană

Staţiunea Predeal este situatã în
centrul României pe Valea Prahovei,
între râurile Prahova şi Timiş, la poalele
munţilor Bucegi şi ale munţilor Baiului.
Oraşul Predeal este aşezat la cea mai
mare altitudine urbană din România,
între 1030 și 1110 metri.

Munţii care învecineazã staţiunea
Predeal sunt M-ţii Piatra Mare (1843m)
la Nord, M-ţii Bucegi (2508m la Vârful
Omu) la Sud-Vest şi M-ţii Postãvarul
(1799m)  la Nord-Vest.

Printre obiectivele turistice din zonă
se numără:

• Canionul Șapte Scări;
• Cascada Tamina;
• Cheile Râșnoavei;
• Mănăstirea Sfântul Nicolae;
• Mănăstirea romano-catolică din

Timișul de Jos;
• Biserica ortodoxă Sfinții apostoli 

Constantin și Elena;
• Capela romano-catolică Timișul 

de Jos;
• Monumentul eroilor de pe Valea

Râșnoavei;
•  M o n u m e n t u l  p o e t u l u i  M i h a i l 

Săulescu.

Orașul Stațiune Predeal oferă cea 
mai bună soluție pentru petrecerea
vacanței. Muntele se destăinuie tuturor
turiștilor, indiferent de vârstă! Pe par-
cursul lunii august sunt programate
competiții, concursuri, concerte, dar și
multe alte surprize. Voia bună este și
va fi, cu siguranță, la Predeal, la ea 
acasă!
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Forfotă mare în comuna braşoveană Teliu, unde
sute de oameni au participat la sărbătoarea localităţii.
Cu mic cu mare, localnicii dar şi turiştii aflaţi în zonă
s-au strâns în centrul comunei, în curtea  căminului
cultural. Ansambluri populare româneşti şi maghiare,
dansuri moderne, dar și recitaluri de excepţie au con-
stituit ingredientele unei petreceri reuşite.

Ajunsă la cea de-a  11-a ediţie, manifestarea a fost un
prilej bun pentru localnicii din Teliu de a mai uita de
griji şi de a se distra alături de prieteni şi familii. Ca la
orice petrecere, oaspeţii au venit cu plăcere şi au fost
primiţi cum se cuvine.

Sărbătoare la Teliu

Viteza în coastă reprezintă una dintre cele mai ac-
cesibile forme de motorsport, fiind totodată și una
dintre cele mai vechi discipline sportive automobi-
listice atestate în România. Într-o cursă de viteză în
coastă, fiecare concurent urmărește să obțină cel
mai scurt timp (de unde termenul de viteză) pe un
traseu de asfalt cu diferență de nivel parcurs în urcare
(de aici și denumirea de „coastă”). Startul se dă indi-
vidual, la interval de 30 de secunde sau 1 minut, fie-
care concurent fiind singur pe traseu. Spre deosebire
de raliuri, cursele de viteză în coastă necesită doar
prezența pilotului, printre automobilele prezente la
start regăsindu-se și monoposturi. Conform regula-
mentului Federației Române de Automobilism Spor-
tiv, un traseu poate fi omologat pentru o etapă de

Campionat Național de Viteză în Coastă, dacă are
minim 3 km lungime, iar asfaltul este de bună calitate.
Pe traseu sunt amplasate posturi ale comisarilor de
traseu, iar cronometrarea se face cu un sistem de fo-
tocelule.

Teliu, Etapă Naţională de Raliu 
viteză în coastă: 2 septembrie 2017

“Comuna Teliu e o comu-
nă de oameni harnici care
ştiu să se şi distreze. Con-
siliul judeţean îi sprijină şi
îi felicită pentru că ştiu să
păstreze tradiţiile strămo-
şeşti”. Andi Kadas, consilier
judeţean

“Am fost atât de des în Te-
liu, încât am ajuns să fiu
adoptată. Iubesc această
comună, care are are oa-
meni gospodari care reu-
şesc să ridice localitatea
peste nivelul judeţului Bra-
şov”, Mariana Sebeni con-
silier judeţean PER.

„Noi ţinem cont de aceste
cupluri. Le avem perma-
nent în evidenţă şi încu-
rajăm organizarea unor
astfel de momente. De
ce? Pentru că vrem să le
oferim tinerilor un exem-
plu demn de urmat”, măr-
t u r i s e ş t e  p r i m a r u l
Comunei Teliu, Dorinel
Blendica.

Legendele Teliului
Tunelul Teliu este şi acum cel mai lung din ţară, are

4.369,5 metri. El trebuia să lege comuna braşoveană
de Întorsura Buzăului. Era gândit să aibă cale ferată
dublă şi electrificată, soluţie revoluţionară în epocă.
Realizarea lui a fost încredinţată, după negocieri, firmei
germane "Julius Berger". Construcţia tunelului a durat,
cu prelungiri fireşti în România, cinci ani, între 1924 şi
1929. Costurile bugetare au fost imense. Au prosperat
oamenii din Teliu, fiindcă nemţii angajaseră peste zece
mii de muncitori, inclusiv specialişti străini bine plătiţi,
care cheltuiau bani prin localitate. Chiar dacă lucrările
avansau într-un ritm destul de lent, autorităţile priveau
triumfalist la ce se întâmpla. De multe ori se organizau
chefuieli oficiale, cu notabilităţi de la Bucureşti şi invitaţi
străini. S-a păstrat, de exemplu, un meniu de la 26 oc-
tombrie 1926, când s-a băut în cinstea străpungerii
muntelui. Pe de o parte, dicta inginerul Ion Cotinţa,
unul dintre iniţiatorii şi partizanii fervenţi ai proiectului,
iar pe de altă parte, un grup de specialişti şi proiectanţi
nemţi de la Julius Berger.

Electrocutat
La sfârşitul anului 1928, tunelul era aproape gata. S-a

hotărât ca marea inaugurare să aibă loc în 1929, printr-
o mare serbare cu sute de invitaţi. Se construise la capătul
tunelului o scenă de pe care inginerul Cotinţa, după dis-
cursuri, jocuri populare, tăieri de pamblici şi alte festivisme,
urma să conecteze tunelul la reţeaua electrică. Îmbrăcat
la ţol festiv, zâmbitor, Cotinţa s-a cocoţat pe scenă şi a
luat două fire în mână.

În momentul în care le-a unit a ieşit o mare flamă şi in-
ginerul a căzut mort. Fusese un scurtcircuit fatal. Lumea
s-a panicat, sărbătoarea s-a spart, invitaţilor le-ar fi stat
micii festivi în gât ştiind că artizanul tunelului a murit
lângă ei. Au existat voci în epoca aceea care spuneau că
ar fi fost vorba de o variantă a Mioriţei, în care inginerul
german îl curentează pe cel român, că-i mai ortoman.
Ancheta poliţiei a constatat însă, că a fost vorba doar de
"un regretabil accident". Familia l-a înmormântat chiar
la Teliu, într-un cavou extrem de ciudat, copiat după in-

Teliu este una dintre puţinele commune din ţară unde
tradiţiile, obiceiurile se păstrează cu sfinţenie.

,,Am început în 2006, suntem la a doua generație şi
suntem mândri de panglica verde . Ne bucurăm că
avem tineri care sunt orientaţi spre tradiţii şi, astfel,
reuşim să facem treabă bună”, ne-a spus Kelemen Tun-
de, instructoarea ansamblului Panglica Verde din Teliu.

Am stat de vorbă şi cu instructorul Ansamblului Cetă-
ţuia: “Nu este foarte greu. E important să iubești copiii,
să poți lucra cu ei. Au reușit, anul trecut, să câștige ma-
rele trofeu - „Vatra Satului”, primii între 30 de ansam-
bluri”, mărturiseşte  instructorul ansamblului Cetățuia
din Teliu.

Comunitatea din Teliu i-a sărbătorit pe cei care, în
acest an, au ajuns la vârsta nunții de aur. Ca la orice
nuntă, evident, nu au lipsit nici sarmalele, din care pe-
trecăreţii s-au înfruptat până târziu, în noapte.

trarea în tunel. Mai târziu, în 1963, l-au adus din cine ştie
ce motive la Bucureşti, dar "tunelul" din cimitir rămăsese
p e  l o c ,  c a  u n  f e l  d e  m o n u m e n t  a l  c o m u n e i . . 
(Sursa:jurnalul.ro)



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, separare 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, con-
fort 1, cu toate dotările, modern, centrală
termică proprie, gresie, faianță, parchet,
geam termopan, balcon deschis tip terasă,
preț 29.900 euro. Telefon: 0747.771.523
⚫ Vând garsonieră confort 1, Bartolomeu
str. Spicului lângă Billa Avantgarden se-
midecomandată, spațioasă 35 mp, cu
toate îmbunătaățirile gresie, faianță, par-
chet, termopan, centraă termică proprie,
situate la parter/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 nece-
sare: gresie, faianţă, parchet 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 utilată, iar ca şi spaţii anexe are debara
şi beci. Preţul este 44.800 euro negocia-
bil. Telefon: 0723.985.424 
⚫ Vând cameră 24 mp în Uzina 2, str
Zizinului aproape de LIDL, situată la
etajul 1/4. Camera are toate îmbunătă-
ţirile gresie, faianţă, parchet, termopan,
uşă metalică, dispune de baie proprie în-
chisă separat pe hol şi boxă pentru de-
pozitare, se vinde complet mobilată şi
utilată modern. Preţul este 15.900 euro
usor negociabil. Relaţii la 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 cir-
culară, 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 montată şi încă
în garanţie, gresie şi faianţă, geamuri ter-
mopan, parchet şi uşă metalică. Orien-
tarea 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 in-
termediar 3/8, suprafaţă utilă 84 mp,
structură semidecomandată, modificată.
Apartamentul dispune de  2 balcoane în-
chise cu geam termopan, vederea apar-
tamentului 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, cochet, 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
⚫ Proprietar vând vilă zona Nicopole
Str. Enupărului 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 îmbunătăţirile gre-
sie, faianţă, parchet, termopan integral,
centrală termică, izolaţie exterioară cu
polistiren, terasă mare pe toată latura ca-
sei, pod mare ideal pentru mansardare,
beci, garaj, curte fără acces auto, apro-

ximativ 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 următoarea 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
TEREN
⚫ Vând teren pentru casă, CF certificat
urbanism şi două terenuri pentru grădină,

pământ foarte fertil. 0770167887
ÎNCHIRIERI
⚫ Închiriez cameră la casă în Băile 1

Mai, lângă hotel Ceres. Telefon
0740918594
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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
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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

ATENŢIE! NOI SCENARII LA METODA ACCIDENTUL
Infractorii și-au diversificat modul

de operare în cazul înșelăciunilor
prin  ”Metoda Accidentul”.Dacă până
de curând aceștia solicitau victimelor
să depună sume de bani în conturi
bancare, mai nou apelează la un com-
plice care are sarcina de a lua banii
direct de la domiciliul persoanei
înșelate. Apelurile telefonice care

anunță presupusul accident al unei
rude sunt efectuate la ore târzii din
noapte, ceea ce limitează posibilita-
tea de reacție a victimelor care sunt
luate prin surprindere.

ASTFEL, VĂ RECOMANDĂM:
✓Verificați dacă ruda respectivă se
află într-o situaţie de urgenţă, dân-
du-i un telefon. În cazul în care aceas-
ta nu răspunde, solicitați sprijin
rudelor/persoanelor apropiate până
la lămurirea situației .
✓Nu dați curs instrucţiunilor primite
telefonic de la persoane necunoscute
care pretind că sunt avocaţi, poliţişti,
procurori, medici etc şi reprezintă

rudele „implicate în accidentul ru-
tier”.
✓Nu înmânați bani persoanelor care
sunt trimise la uşa dumneavoastră
sau cu care vi se solicită se vă
întâlniți.
✓Nu efectuați niciun transfer bancar
în contul unor necunoscuţi.
✓Nu dați informaţii despre dumnea-
voastră, familie, prieteni, vecini sau
cunoscuţi, persoanelor cu care intrați
în contact aparent întâmplător.

Sunaţi imediat la 112!
NU VĂ LĂSAŢI ÎNŞELAŢI!



⚫ 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, prestăm
servicii de diagnosticare și
reparații ale echipamentelor de
tip electrocasnic (FRIGIDERE,
MAȘINI DE SPĂLAT, cup-
toare microunde, aspiratoare,
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 “Bazar” **În-

cărcăm cu FREON instalațiile
auto de climatizare **                      
⚫ La Magazinul BAZAR

cumperi un produs electro-
casnic MAŞINĂ de spălat,
COMBINĂ sau LADĂ fri-
gorifică RETUR sau SE-
COND HAND import
Germania, şi primeşti REDU-
CERE 10% dacă aduci pro-
dusul vechi la schimb. Ne
găsiţi pe str. Aurel Vlaicu nr.
4, Braşov (intersecţia cu Gri-
viţei, lângă Synevo)  Am pri-
mit MARFĂ NOUĂ, vă
aşteptăm cu o diversitate mare
de produse!!!
⚫ Particular, execut zugrăveli,
reparaţii izolaţie case, parchet,
faianţă, gresie, electrice şi sa-
nitare. 0721468578
⚫ Vând: ladă frigorifică, ara-
gaz 4 ochiuri 200 lei, circular
tăiat lemne şi fier bicicletă,
redresor 12-24 V, cărucior pt.
pers. cu handicap, bicicletă
150 lei, piese şi cauciucuri pt.
Dacia şi Oltcit, aspirator 70
lei, TV color 100 lei, menghi-
nă. 0727397937
⚫ Vând rochie de mireasă,
nouă, din dantelă; preţul ro-
chiei este de 1000 euro nego-
ciabil (preţ mulţumitor).
0742059704
⚫ Vând convenabil: căruţ im-
port, pentru copil mic; maşină
de cusut germană, marca
"Singer"; maşină automată de
spălat rufe; frigidere Arctic şi
Zill; şifoniere cu 2 şi 3 uşi;
aragaz, cu 3 ochiuri şi cuptor;
pat, cu saltea dublă de 2 per-
soane; cuptor cu microunde;
aspiratoare. "Primul 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 con-
sultanţi imobiliari. Într-o perioadă dinamică a pieţei im-
obiliare vrem să oferim posibilitatea unui job de vis, dacă
eşti născut pentru el. Căutăm oameni curajoşi, iubitori de
tot ce înseamnă nou în viaţa lor, oameni pregătiţi să îşi
spargă barierele şi să îşi extindă zona de confort. Dacă eşti
o persoană statică cu frica zilei de mâine, te rugăm să NU
APLICI pentru acest post. Se poate oferi salarizare, bonu-
sare, se face un plan de plată tipizat pentru fiecare în parte.
Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită un cv la adresa 
c a t a l i n . g r a m a @ i m o b i l i a r e l i c a r o m . r o
împreună cu răspunsul la întrebarea: „Care este cea mai mare
temere care o ai în viaţă?”

BRAŞOV TV angajează inter-
pret limbaj mimico - gestual.

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

officebrasovtv@gmail.com

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

Servicii
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Echipele din România,
care ne reprezintă în cu-
pele europene au jucat,
la mijlocul săptămânii
trecute, meciurile tur din
turul al treilea preiminar
la Champions League şi
Europa League. Românii
au obţinut o victorie, au
încheiat trei meciuri la
egalitate şi au suferit o
înfrângere. Meciurile re-
tur se vor desfăşura în
această săptămână.

Campionii României, bă-
ieţii de la Viitorul Constanţa,
au debutat în cea mai im-
portantă competiție inter-
cluburi din Europa cu o
victorie. Ţucudean şi com-
pania au învins formația
APOEL Nicosia în prima
manșă a turului al treilea
preliminar din Champions
League. Viitorul a dominat
cu autoritate jocul disputat
în compania ciprioților de
la APOEL Nicosia, formație
ce în sezonul 2011-2012
juca în sferturile de finală
ale Champions League îm-
potriva galacticilor de la
Real Madrid. Golul victoriei
a venit în minutul 75, când
fostul stegar Cristi Ganea a
marcat dintr-o lovitură libe-
ră executată perfect. A fost
primul gol al Viitorului în
cupele europene și totodată
prima victorie a echipei lui
Gică Hagi în competițiile eu-
ropene. Viitorul a terminat
meciul în zece, după ce în
minutele de prelungire ale
partidei, George Țucudean
a fost eliminat. Manșa se-
cundă dintre APOEL și FC
Viitorul va avea loc pe 2 au-
gust, la Nicosia.

Doar egal pentru FCSB.

FCSB și Viktoria Plzen au ter-
minat la egalitate, scor 2-2
(1-1), pe Arena Națională
din București. În fața a peste
30.000 de fani, FCSB a înce-
put prost meciul și Plzen a
deschis scorul la prima lor
acțiune periculoasă. În mi-
nutul 23, vârful Michael
Krmencik a marcat pe sub
Niță pentru 1-0. Trupa con-
dusă de Nicolae Dică a
reacționat imediat și după
câteva oportunități irosite,
Budescu a restabilit egali-
tatea în minutul 37 din lo-
vitură liberă. Partea secundă
s-a desfășurat după același
scenariu. Budescu și com-
pania au dominat jocul, și-
au creeat ocazii, dar cei care
au marcat au fost cehii. Jan
Kopic a profitat de lipsa de
marcaj a fundașilor și a tri-
mis în poartă un balon res-
pins în față de Niță. Împinși
d e  l a  s p a t e  d e  f a n i ,
bucureștenii au restabilit
egalitatea în minutul 61,
când Teixeira a marcat un
gol superb, cu capul din plo-

jon, după o centrare perfec-
tă a lui Momcilovici.  S-a ter-
minat 2-2 și Plzen are prima
șansă la calificare. Vedeta
FCSB-ului, Constantin Bu-
descu a suferit o ruptură fi-
brilară şi va rata meciul
retur.

Eurogolul lui Rivaldin-
ho. Dinamo a încheiat la
egalitate cu formația spa-
niolă Athletic Bilbao, scor
1-1 (0-1), meciul care a avut
loc pe Arena Națională din
Capitală, în prima manșă a
turului al treilea preliminar
al Europa League. Laporte
a deschis scorul pentru Bil-
bao, iar Rivaldinho a egalat
cu un șut spectaculos de la
distanță, sub privirile tatălui
său, fostul mare fotbalist Ri-
valdo. Returul se va disputa
pe 3 august, pe arena San
Mames din Bilbao. 

Au pierdut la limită. CS
Universitatea Craiova fost
învinsă de AC Milan cu sco-
rul de 1-0 (1-0), pe Stadionul
„Municipal'' din Drobeta-
Turnu Severin, în Europa

League. Unicul gol al me-
ciului a fost  marcat de Ri-
cardo Rodriguez în minutul
44. Băluţă şi compania au
făcut un meci foarte bun şi
au ratat câteva oportunităţi
mari de a înscrie în poarta
milanezilor. Manșa secundă
va avea loc în data de 3 au-
gust, pe stadionul „San Siro''
din Milano.

Astra a făcut egal cu
Oleksandria. Astra Giurgiu
și formația ucraineană FK
Oleksandria au terminat la
egalitate, 0-0, pe Stadionul
„Marin Anastasovici'' din
Giurgiu, în fața a 1.500 de
spectatori, în prima manșă
a turului al treilea preliminar
al Europa League. Astra nu
a făcut un meci strălucit însă
păstreză şanse de calificare
în turul următor. Trupa lui
Edi Iordănescu a jucat în su-
perioritate numerică din mi-
n u t u l  7 8 ,  c â n d  a  f o s t
eliminat Basov. 

Returul este programat
săptămâna aceasta în Ucrai-
na. 

Rezultate satisfăcătoare în Europa

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

Într-un meci amical disputat
la mijlocul săptămânii, Precizia
Săcele a învins formația Olimpic
Cetate Râșnov cu scorul de 2-1
(1-0). Golurile săcelenilor au fost
marcate de Țuțu din penalty și
Nechita, în timp ce pentru

Râșnov a înscris Boția. 
Râșnoveni au jucat și în wee-

kend când au trecut pe propriul
teren de Unirea Slobozia cu sco-
rul de 1-0. Unicul gol al meciului
a fost marcat de Șimon în mi-
nutul 80. 

Săcele a învins Râşnovul

Echipa suporterilor stegari,
AS „SR” Brașov și-a început
drumul. Trupa condusă de
Petre Lucian și Andrei Șanta
s-a reunit marți seara pe sta-
dionul Tineretului. Aproxi-
mativ 200 de suporteri au
fost în tribune la primul an-
trenament al echipei și au
făcut spectacol. 

În weekend, „galben-ne-
grii” au jucat primul meci din
istoria acestei echipe. Trupa
braşoveană, susţinută din
tribune de aproape 200 de
fani, s-a impus la Cristian în
faţa celor de la Inter cu scorul
de 2-1 (0-0). Primul gol din

istoria celor de la AS „SR” Bra-
şov a fost marcat de Dumi-
traşc, imediat după pauză.
Fotbalistul brașovean a tri-
mis cu capul la colțul lung,
mingea a lovit bara, iar apoi
a intrat în poarta celor de la
Cristian. Inter a revenit în joc
și după câteva parade ale
goalkeeperului brașovean
au reușit să restabilească
egalitatea în urma unei lo-
vituri de la colț. Golul victoriei
echipei AS „SR” Brașov a fost
marcat în minutele de final
ale partidei de Cristi Cocan,
fiul fostului stegar Octavian
Cocan.

Victorie pentru AS „SR” Braşov

Sportiva brașoveană Mă-
dălina Caia a fost foarte aproa-
pe de o medalie la ediția 2017
a Jocurilor Francofoniei, ce se
desfășoară la Abidjan în Coas-
ta de Fildeș. Spotiva din Teliu,

pregătită de Horațiu Albu, a
ocupat poziția a cincea la ca-
tegoria 58 de kilograme, fiind
învinsă în meciul pentru me-
dalia de bronz de Emily Schae-
fer din Canada.

.com

Caia aproape de medalie

Colţea are antrenor nou

Colțea 1920 Brașov are un
nou antrenor la echipa de se-
niori, în persoana fostului ju-
cător al celor de la FC Brașov,
Șerban Moraru.

„Mi-am dorit foarte mult
să antrenez. Am fost contac-
tat de cei de la Colțea  la re-
comandarea lui Mugurel
Buga și vreau să-i mulțumesc
pe această cale. Îmi doresc
să fac lucrurile foarte bine și
să îmi încep cariera de an-
trenor cu dreptul”, a declarat,
Șerban Moraru. El va fi ajutat

de Marius Babeiu și de Marius
Nicodim Primul meci pentru
Moraru în calitate de antrenor
va avea loc marți seara. De la
ora 17.00, pe stadionul
„Carpați” se întâlnesc două
foste campioane ale Româ-
niei, Colțea și Petrolul.

La fel ca AS „SR” Brașov și
ACS Steagul Roșu Brașov,
Colțea 1920 Brașov speră să
evolueză în sezonul următor
în Liga 4. AJF Brașov va anunța
pe 10 august componența
Ligii 4.

România a câştigat Campionatul European
Echipa de baschet masculin
sub 20 de ani a României a
câștigat Campionatul Euro-
pean, divizia B, desfășurat
la Oradea. Trupa condusă
de Tudor Costescu a trecut

în finala competiției, cu sco-
rul de 80-67 (16-18, 10-15,
26-11, 28-23) de reprezen-
tativa similară a Croației.
România a promovat în pri-
mul eșalon al Europei la

această categorie de vârstă. 

Tricolorii, care aveau asi-
gurată promovarea în primul
eșalon valoric al Campiona-
tului European după victoria
din semifinale cu Rusia, au
făcut un meci foarte bun în
finala disputată contra
Croației și au cucerit trofeul.
Trupa lui Costescu a sărbă-
torit victoria împreună cu cei
peste 2000 de spectatori
prezenți în tribunele arenei
Antonio Alexe din Oradea. 

MVP-ul finalei a fost Ema-
nuel Cățe. El a terminat me-
ciul în double-double cu 20
de puncte înscrise și 14 re-
cuperări reușite. Cățe a fost

e x c e l e n t  s e c o n d a t  d e
brașoveanul Tudor Gheor-
ghe. Baschetbalistul șlefuit
sub Tâmpa de Eugen Roșu
a marcat 16 puncte, a dat 8
pase decisive și a reușit 4 re-
cuperări în cele 30 de minute
pe care le-a petrecut pe par-
chet. Pentru România au mai
înscris Vîrnă 15 puncte, Ni-
colescu 10, Popa 6, Nandor
Kuti 5, Ionescu 4 și Diacones-
cu și Rosenfeld câte 2 puncte
fiecare. 

În eșalonul superior al bas-
chetului european au pro-
movat România, Croația și
Marea Britanie, care a trecut
în finala mică de Rusia cu sco-
rul de 81-65.
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Veste bună pentru
abonații branșați la siste-
mul centralizat de termo-
ficare! Prețurile pentru
energia termică livrată

consumatorilor din Brașov
de Serviciul Public Local
de Termoficare vor fi dimi-
nuate. Diferența de preț va
fi suportată din bugetul
propriu al serviciului, nefi-
ind solicitate fonduri su-
plimentare de la Primărie.
Proiectul de Hotărâre pri-
vind modificarea prețului
local pentru energia ter-
mică livrată populației și
consumatorilor noncasnici
a fost aprobat în ședință a

Consiliului Local. Noile
prețuri vor intra în vigoare
de la 1 august. „Pentru
populație, prețul va fi de
198,97 lei pe gigacalorie,
cu tot cu TVA, iar pentru
agenții economici va fi de
266,53 lei gigacaloria
pentru cei branșați la
transport, iar pentru cei
branșați la rețeaua de
distribuție prețul va fi
394,24 lei, fără TVA”, a
declarat Mircea Marin

(foto), directorul Serviciului
Public Local de Termofica-
re Brașov. În prezent, în
municipiul Brașov sunt
brașanți la sistemul cen-
tralizat de termoficare
7.300 de abonați.  Marian
Stoica

Horoscop
31 iulie - 6 august 2017

Berbec: Ziua de 31 iulie s-ar pu-
tea să nu fie tocmai o zi plăcută
pentru persoanele născute în
acest semn zodiacal. Luna se află
încă în casa transformărilor din
horoscopul vostru general, ceea
ce înseamnă că este posibil să
aveţi parte de evenimente cu im-
pact emoțional destul de puternic
la începutul acestei săptămâni.
Ceea ce puteți face voi însă în
această situație este să adminis-
traţi lucrurile într-un mod foarte
înțelept.
Taur: Începând cu data de 3 au-
gust, Uranus retrogradează în
casa subconștientului din horos-
copul vostru general, indiciu cum
că nivelul vostru de surescitare
mentală ar putea crește destul
de mult. S-ar putea așadar să
spuneţi sau să faceţi lucruri pe
care aţi putea ajunge să le
regretați mai devreme sau mai
târziu. Încercaţi să nu vă ieşiţi
din fire.
Gemeni: În data de 31 iulie, Ve-
nus își face intrarea în casa ba-
nilor și a bunurilor din horoscopul
vostru general, semn cum că în-
cepând de săptămâna aceasta,
pot apărea mai multe ocazii de
a vă rotunji veniturile și/sau va-
lorifica economiile realizate până
acum. Totuşi, nu vă aruncaţi cu
capul înainte!
Rac: Lunea aceasta, Venus intră
în casa vitalității din horoscopul
vostru general, conferindu-vă
un suflu proaspăt prin
îmbunătățirea imaginii pe care
o aveţi despre voi înşivă/sevă.
Așa se face că intervalul 1-3 au-
gust, când Luna se perindă prin
casa sănătății fizice din horosco-
pul vostru general, v-ar putea
surprinde într-o stare mai bună
decât ar fi de așteptat. Aveţi grijă
doar să nu vă extenuaţi!
Leu: În zilele de 4 şi 5 august,
Luna tranzitează casa sănătății
din horoscopul vostru general,
semn cum că acest aspect al vieții
voastre ar trebui să vă intereseze
mai mult decât de obicei în acele
zile. Gândiţi-vă cum anume aţi
putea să vă îmbunătăţiţi stilul
de viață și alimentație. Cu
siguranță puteți aduce unele
ajustări de care v-aţi putea ține
o perioadă destul de îndelunga-
tă.
Fecioară: Cu excepția zilei de 6
august, nu se anunță vești proas-
te pentru voi cât privește sănă-
tatea. Nu este exclus însă ca în
ultima zi a săptămânii să nu vă
aflaţi în apele voastre. Indicat ar
fi ca atunci să vă înconjuraţi de
prieteni și să nu stăruiţi prea mult
în medii încărcate de energie ne-

gativă. Apoi, unele lucruri mai
depind și de voi.
Balanţă: Din data de 3 au-
gust, Uranus se mișcă în sens
aparent invers prin casa cu-

plului din horoscopul vostru
general, fapt ce indică că lucru-

rile s-ar putea precipita între voi
și cel/a drag/ă. Bine ar fi acum
să evitați orice v-ar putea aduce
într-o stare conflictuală din care
să nu mai puteți ieși. Căutaţi să
vă asigurați armonia în cuplul pe
care îl formați.
Scorpion: Luni, Luna se perindă
prin casa vitalității din horoscopul
vostru general, ceea ce înseamnă
că nivelul vostru de energie ar
putea fluctua destul de mult. Gă-
siţi un reper stabil în voi
înşivă/sevă dacă lucrurile nu dau
semn că se îndreaptă de la sine.
După data de 3 august, se între-
vede o perioadă în care v-aţi pu-
tea confrunta cu o stare de ten-
siune destul de puternică. Îi
puteți face față cu succes dacă
vă doriţi asta.
Săgetător: În intervalul 1-3 
august, Luna se mișcă prin zodia
nașterii voastre căreia îi cores-
punde casa vitalității din horos-
copul vostru general, indiciu cum
că se prefigurează un mijloc de
săptămână în care nivelul vostru
de energie ar putea fluctua destul
de mult. Ideal ar fi să faceţi în
așa fel încât să vă setaţi unele
priorități ferme și apoi să vă
adaptaţi în ceea ce privește restul
angajamentelor.
Capricorn: În intervalul 1-3
august, Luna tranzitează casa

subconștientului din horoscopul
vostru general, semn cum că v-
aţi putea afla la mijlocul acestei
săptămâni la mâna propriilor
prejudecăți și preconcepții. Re-
comandat ar fi să faceţi în așa fel
încât să nu le lăsaţi să vă mar-
cheze luarea de decizii. Altfel, s-
ar putea să ajungeţi să le
regretați mai devreme sau mai
târziu.
Vărsător: În zilele de 4 şi 5 
august, Luna tranzitează casa
subconștientului din horoscopul
vostru general, fapt ce indică că
în acest weekend aţi putea fi des-
tul de refractari/e la noutate,
ceea ce nu vă prea stă în caracter.
Înconjuraţi-vă de persoane care
au o energie bună și evitaţi me-
diile care v-ar putea accentua
starea de indisponibilitate pentru
lucruri care în mod normal vă fac
plăcere.
Peşti: În ultima zi a săptămânii,
Luna ajunge în casa
subconștientului din horoscopul
vostru general, semn cum că
există riscul să nu vă simţiţi prea
bine atunci. Dacă credeţi că totul
și toți/ate vă sunt împotrivă, poa-
te ar fi timpul să vă schimbaţi ti-
parul de gândire. În caz contrar,
aţi putea începe săptămâna vii-
toare destul de demoralizaţi/te.
Aveţi parte de toate avantajele
pentru a reuși acest lucru.

Sursa: horoscop-urania.org

ZODIAC Termoficare mai ieftină

Ceea ce autoritățile
amenajează sau reabili-
tează astăzi, locuitorii
necivilizați ai municipiu-
lui strică mâine. Este și ca-
zul uneia dintre cele mai
frumoase zone de relaxa-
re a orașului: Lacul Noua.
Aici au fost deteriorate
aproape jumătate dintre
corpurile de iluminat
montate de Primărie. Ilu-
minatul cu panouri foto-
voltaice, unul dintre
proiectele de infrastruc-
tură ale municipalității, a
schimbat complet fața
parcului din cartierul
Noua. La patru ani
distanță, corpurile de ilu-
minat arată ca după bom-
bardament. Din cele 39

montate în total, aproape
jumătate sunt distruse.
Cei care vandalizează lo-
curile publice riscă să
ajungă după gratii. Potri-
vit legii, în cazul comiterii
infracțiunii de distrugere
pedepsa cu închisoarea
este cuprinsă între 3 
luni și 2 ani, alternativ 
cu amendă. Potrivit
reprezentanților Primă-
riei, becurile, globurile și
panourile deteriorate vor
fi înlocuite până la finalul
verii. În 2012, amenajarea
parcului din zona Noua a
costat 2,1 milioane de lei.
Proiectul a fost realizat cu
bani de la Administrația
Fondului de Mediu. 
Marian Stoica

Vandalism în parcul Noua

După trei ani de studiu
intens, absolvenții Acade-
miei Forțelor Aeriene
„Henri Coandă”, promoția
2017, sunt pregătiți să
ocupe posturi în Ministe-
rul Apărării Naționale. Cei
mai mulți au avut note
foarte bune. Promoției din
acest an i-a fost atribuită
denumirea „Mărăști –
Mărășești – Oituz - 100”.
În total, 58 de tineri au ab-
solvit cursurile instituției.
Ei sunt specializați în do-
menii precum armele
aviației, controlul traficu-
lui aerian sau apărarea an-
tiaeriană. „Se dovedește
încă o dată că fetele sunt
mult mai conștiincioase.
Este cel de-al cincilea an,
consecutiv, când șefă de
promoție este o fată. 13
fete au fost înscrise în
această promoție, iar
cinci dintre ele sunt șefe
de promoții pe
specialități”, a declarat

maiorul Alexandru Ro-
man. 

Raluca-Teodora Vasile a
absolvit cu media genera-
lă 9,89 specialitatea mili-
tară Artilerie şi rachete
antiaeriene pentru Forţe
Terestre. „În specialitatea
mea, rachete și artilerie,
voi pregăti subordonații
pentru instrucție, să tra-
gă cu tunul, dar și cu ra-
chetele. O să urmez, mai
departe, cursuri de bază
la Școala de aplicație
pentru forțele terestre la
Sibiu și sper să duc cu
onoare mai departe nu-
mele Academiei Forțelor
Aeriene. Este o onoare
pentru mine că am absol-
vit această academie”, a
precizat Raluca-Teodora
Vasile. Absolvenții Acade-
miei Forțelor Aeriene
„Henri Coandă” au fost
înaintați la gradul de su-
blocotenent. M.S.

Academia Forțelor 
Aeriene „Henri Coandă”,
absolvenți de excepție

Rezolvarea din numărul trecut.
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Feldioara are, cu adevărat, cetate! 
Autoritățile locale și județene au

recepționat, săptămâna trecută, lucrarea
de restaurare în cazul cetății de la Fel-
dioara. Lucrările au început în 2013, când
era doar o ruină. Alexandru Stoica, repre-
zentant al constructorului, spune că s-a
folosit puțin ciment și puțin beton, iar as-
pectul cetății nu este afectat în niciun fel.
,,Eu, din clasa a VII-a, am trăit o bună pe-
rioadă de timp în Fedioara. Locuiam nu
foarte departe de cetate. Veneam la turn,
cu matematica și fizica, și învățam. Am
plecat apoi, iar când am revenit... era de-
zastru! Acum însă, este cu totul altceva”,
a explicat, pentru brasovtv.com, Kertesz
Viorica, proiectant instalații electrice.

Cetatea de la Feldioara a fost restaurată
în baza unor avize de lucrări aprobate de
Ministerul Culturii. Valoarea lucrărilor este
de aproximativ 3 milioane de lei. ,,Cetatea
Feldioara se va înscrie într-o hartă turistică
națională și nu numai. Avem foarte multe
monumente în această localitate și tre-
buie să le valorificăm’’, a declarat Sorin
Taus, primarul comunei Feldioara.

Construită în secolul al XIII-lea, cetatea
de la Feldioara este cea mai importantă
fortificație ridicată de cavalerii teutoni în
Transilvania. Cu toate detaliile puse la
punct, vizitatorii vor avea acces, cel mai
probabil, din luna septembrie. Amelia
Vulcu

Iubitorii de muzică clasică,
jazz și pop au motiv de bu-
curie. Cea de-a patra ediție
a Festivalului Internațional
„Musica Kronstadt” are loc
în perioada 2 - 9 august la
Brașov. Evenimentul din
acest an este dedicat cen-
tenarului Dinu Lipatti. Vor
concerta peste 75 de artiști
și formații de renume din
Germania, Spania și 
România. În premieră, 

15 concerte vor fi transmise
online, pe site-ul www.aca-
demyofmusic.eu, unde
găsiți și programul complet
al evenimentului. Concer-
tele, la care intrarea este
gratuită, vor avea loc la Bi-

serica Neagră, Clubul Copii-
lor, Liceul “Tudor Ciortea”,
Bastionul Țesătorilor, Filar-
monică, Universitatea “Tran-
silvania”, dar și în Parcul
Nicolae Titulescu. Marian
Stoica

MUSICA KRONSTADT

Principalul suspect i-a
înșelat pe patru dintre clienții
care îl angajaseră pentru re-
cuperarea unor datorii. Este
vorba despre un avocat din
Brașov care a fost reținut de
procurori și pus, apoi, în liber-
tate de un judecător de drep-
turi și libertăți de la Curtea de
Apel din Brașov, pe motiv că
nu prezintă pericol social.

Avocatul a încheiat contrac-
te de asistență juridică, în
urmă cu 3 ani, pentru recu-
perarea unor datorii. Este vor-
ba despre două firme aflate
în insolvență, o societate co-
mercială și o persoană fizică.
Apărătorul celor patru a
câștigat procesele și i-a soli-
citat unui executor judecăto-
resc din București să pună în
aplicare sentințele. Mai exact,
clienții să-și recupereze su-
mele. Numai că, banii nu au
ajuns la creditori, ci în contu-
rile avocatului pus, acum, sub
acuzare. ,,A pus în executare
hotărâri judecătorești având
ca obiect executarea unor
creanțe după care, deși nu
avea mandat în acest sens l-
a instigat pe executorul jude-

cătoresc să elibereze toți banii
obținuți din popriri. (Practic,
banii ajungeau în contul aces-
tui avocat fără drept?) Da,
ajungeau în conturile avoca-
tului, care nu a fost mandatat
să primească, în depozit,
acești bani”, a explicat, în ex-
clusivitate pentru
brasovtv.com, procurorul Ra-
mona Muscalu de la Parche-
tul Curții de Apel Brașov.

Potrivit unor surse judiciare,
avocatul pus sub acuzare a
explicat că a reținut banii
clienților, 14 miliarde de lei
vechi, din cauză că merita
onorarii de succes. Șocant
este cazul unui client de 70
de ani din Brașov. Omul avea
proces pentru recuperarea
sumei de 200.000 de lei. Și-a
angajat avocat, pe bărbatul
pus, acum, sub acuzare, iar
acesta a câștigat procesul, în
primă instanță, a pus în exe-
cutare sentința, dar cele
200.000 de mii de lei au ajuns
în contul inculpatului și nu în
cel al clientului. Banca a atacat
prima sentință, a câștigat, iar
acum, bărbatul de 70 de ani
a aflat că trebuie să dea, tot

el, banii înapoi băncii.
Inculpatul a plecat, în 2016,

din țară și s-a întors săptămâ-
na trecută. A fost săltat de pro-
curori, reținut și propus
pentru arestare sub acuzația
de instigare la abuz în serviciu.
Nu s-a emis mandat, inculpa-
tul fiind plasat sub control ju-
diciar pentru următoarele 60
de zile. Procurorii Parchetului
Curții de Apel din Brașov au
contestat decizia, iar Înalta
Curte de Casație și Justiție va
avea ultimul cuvânt. Avocatul
pus sub acuzare nu a fost de
găsit pentru un punct de ve-
dere, telefonul mobil fiind de-
conectat.  Inculpatul
beneficiază de prezumția de
nevinovăție până când
magistrații vor pronunța
sentința definitivă. Amelia
Vulcu

Avocat din Brașov, săltat de
procurori. Și-a țepuit clienții 
cu sume uriașe, dar e liber


