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„Bătaie” pe
biletele de
tratament 

Republicii, cea
mai scumpă
stradă

Drumul spre
adevărata
meserie

Protest extrem pe acoperișul
Tribunalului

Este vorba despre deja
celebrul Gheorghe Boto-
rog care, la finele săptă-
mânii trecute, a ales o
formă extremă de pro-
test. 

A reușit să ajungă pe
acoperișul clădirii Tribu-
nalului din Brașov și a
amenințat că se aruncă
în gol. După aproape 8
ore, vicepreședinta Tribu-
nalului, Cristina-Gabriela
Ciolacu, a fost singura cu
care Botorog a acceptat

să discute. Echipată co-
respunzător, cu ajutorul
pompierilor, judecătoa-
rea a urcat pe scara de

intervenție, a discutat, la
înălțime, cu protestatarul
și l-a determinat să co-
boare.    continuare în pag. 3   

PRECIZIE DE CEASORNIC, 
LA CONDUCEREA PRIMĂRIEI SĂCELE

CULTURĂ
INFRASTRUCTURĂ

ÎNVĂȚĂMÂNT
SĂNĂTATE

TURISM
TRANSPORT

Este vorba despre Virgil Popa, de pro-
fesie inginer, care a lucrat din 1988, fără
nicio pauză, la Electroprecizia Săcele.
Pragmatic și ambițios, și-a luat inima în
dinți, în urmă cu câțiva ani, și și-a propus
să devină conducător de oraș. Inginerul
Popa a pus la temelia ideii, cu răbdare și
precizie de ceasornic, cărămidă după că-
rămidă. Anul trecut, la început de iunie,

visul i s-a împlinit și a devenit primarul
municipiului Săcele. De atunci, alături de
profesioniști ai Primărie, dar și cu aportul
Consiliului Local pe parte de decizii, a în-
ceput să schimbe fața orașului. Schimbă-
rile se văd, dar mai este mult de lucru. Cu
respect pentru fiecare om al urbei, pro-
iectele de la Săcele, marca Virgil Popa, au
teme cheie. continuare în pag. 03
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Peste 550.000 de turiști
au vizitat județul Brașov
în primele șase luni ale
anului. Potrivit Institutu-
lui Național de Statistică,
Brașovul este pe primul
loc la acest capitol. 

O creștere cu 19% față de
perioada similară a anului
trecut. Aproape jumătate
dintre turiști au vizitat mu-
nic ip iu l ,  dar  ș i  Poiana
Brașov. Cei mai mulți turiștii
sunt români, aproape 85%.
Județul Brașov a atras 45%
din turiștii care au vizitat Re-
giunea Centru. An de an,
numărul celor care ne-au vi-
zitat județul a crescut con-
stant. „Sunt în jur de 800
de unități de cazare omo-

logate în tot județul nostru.
În total, peste 26.000 de lo-
curi de cazare. Dacă am
avut peste 550.000 de so-
siri în primele șase luni, în-
s e a m n ă  c ă  u t i l i z a r e a
capacității de cazare a fost
în jur de 23%. Adică, una

din patru camere a fost
ocupată. Durata medie a
sejurului pentru un turist
care ne vizitează județul
este de doar două zile”, a
precizat Ion Popescu, șeful
Direcției Județene de Sta-
tistică. După Brașov și Po-

iana Brașov, cei mai mulți
tur ișt i ,  17%,  au viz i tat
stațiunea Predeal. Dintre
străini, peste 11.000 de
nemți au ajuns în județul
nostru. Urmează israelienii,
polonezii și britanicii. 

Marian STOICA

4.850 de elevi din Brașov
vor avea parte de o supriză,
în prima zi de şcoală. Copiii
care vor trece pentru prima
dată pragul şcolii, pe 11 sep-

tembrie, vor avea pe bănci
pachete cu rechizite, în ca-
drul Programului „Primul
Ghiozdan”. Pentru anul şco-
lar 2017 - 2018, în bugetul
local a fost prevăzută suma
de 350.000 de lei pentru
cumpărarea  ghiozdanelor
şi a pachetelor cu rechizitele
necesare micuţilor care intră
în clasa pregătitoare şi în

clasa I, iar recent a fost fina-
lizată şi licitaţia.  Au fost de-
puse două oferte ,  iar
contractul a fost adjudecat
pentru suma de 220.000 de

lei. Au fost comandate, în
total, 4.850 de pachete, din-
tre care 2.300 pentru clasa
pregătitoare şi 2.550 pentru
micuţii care încep clasa întâi.
Programul „Primul Ghioz-
dan” a fost lansat în anul
2010, iar pachetele se acor-
dă copiilor cu domiciliile în
Braşov, înscrişi la şcolile din
municipiu.                      R.I.

Primul ghiozdan, în prima zi
de şcoală și în acest an 

Operatorul de transport
public din municipiul Braşov
va organiza o licitaţie pentru
achiziţia a 105 autobuze cu
podea joasă, EURO 6 diesel,
de diferite tipuri, autobuze
standard și articulate. R.A.T.
Bv S.A. va contracta un îm-
prumut de 25 de milioane
de euro de la Banca Euro-
peană pentru Reconstrucţie

şi Dezvoltare pentru reîn-
noirea parcului de autobuze
al companiei care, în pre-
zent, are 134 de mijloace de
transport în comun, multe
cu probleme tehnice. De
exemplu, din cauza gerului
din luna ianuarie, 41 de ma-
şini au cedat. Astfel, regia a
funcționat la doar la 75%
din capacitate.                 R.I.

R.A.T.B.V S.A. își
înnoiește parcul auto Brașovul, cel mai atractiv județ

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 

TELEVIZIUNEA TUTUTOR BRAȘOVENILORPROgRAm 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

Încasări mai mari la FISC în primele 7 luni 

Încasările la bugetul local
din taxe și impozite au cres-
cut în primele șapte luni ale
acestui an cu peste 11 mi-
lioane de lei. Asta și datorită
faptului că, în ultimul an,

tot mai mulți brașoveni își
plătesc ONLINE dările către
stat. În primele șapte luni
din 2017, suma a ajuns la
aproape 149 de milioane
de lei. Încasările din impo-

zitul pe clădiri, în cazul per-
soanelor juridice, a crescut
cu peste 7 milioane de lei
și a ajuns la 56,5 milioane.
„În primele șapte luni, com-
parativ cu aceeași perioadă
a anului trecut, aproape s-
a dublat numărul celor care
plătesc prin platforma bra-
sovcity.ro, de la aproxima-
tiv 4.500, la 7500. Creștere
și mai mare avem în rândul
celor care achită taxele prin

ghiseul.ro. De la 600, la a-
proape 3.000”, afirmă Ma-
rian Voinescu, șeful Direcției
Fiscale Locale. 

Direcția Fiscală Brașov va
avea, de anul viitor, un sediu
nou, situat tot pe strada
Dorobanților. Taxele și im-
pozitele locale se pot plăti,
în prezent, la sediile situate
pe străzile Turnului, Doro-
banților și Lungă.     

Marian STOICA
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Proiectele pentru săce-
leni sunt multe și de anver-
gură, spune primarul Virgil
Popa, având în vedere că
în oraș s-au întâmplat foar-
te puține lucruri bune în
ultimii 27 de ani. Sănătatea
ocupă prima poziție în to-
pul preocupărilor edilului
care, în colaborare cu echi-
pa sa, este conștient că are
foarte, foarte mult de lucru,
dar primii pași au fost
făcuți. Municipiul Săcele
are spital, iar dezvoltarea

unității sanitare se observă
de la o zi la alta. „Redes-
chiderea spitalului a fost
proiectul meu principal.
Am și spus, la începutul
mandatului, că, undeva
în luna iulie, se va întâm-
pla. Chiar așa a și fost! Spi-
talul din Săcele s-a redes-
chis pe 19 iulie. Sigur, în
prima etapă vorbim des-
pre spitalizare de zi și am-
bulatoriu, urmând ca,

peste câteva luni, să avem
și spitalizare continuă,
dar și camere de gardă cu
tot ceea ce este necesar
pentru un spital, unitatea
medicală pentru care s-au
alocat fonduri foarte im-
portante”, a explicat, pen-
tru BrașovTV.com, prima-
rul municipiului Săcele,
Virgil Popa.

În ceea ce privește poli-
clinica din localitate, Virgil
Popa spune că în ultimii 27
de ani nu s-a schimbat ni-
mic și se impun măsuri ur-
gente. În aceste condiții, a

început un proiect de mo-
dernizare în cazul policli-
nicii, care se va finaliza pe
31 octombrie.

• Noi achiziții pentru
transportul public

Transportul public con-
stituie, de ani buni, o pro-
blemă pentru săceleni. In-
teresate să găsească soluții,
autoritățile au luat măsuri
și vor continua, în perioada
următoare, să trateze su-

biectul cu maximă seriozi-
tate. ,,Avem 15 autobuze,
unele vechi, chiar din anii
’70, am reușit să schim-
băm 4 dintre ele, iar în
2017 am achiziționat alte
două”, a precizat Virgil
Popa. În fiecare an, au-
toritățile din Săcele vor
achiziționa câte două au-
tobuze, astfel încât parcul
auto să fie schimbat în cel
mult 4 ani.   

• Creșă în regim de
urgență și școli occiden-
tale

Un proiect important

pentru municipiul Săcele,
pe care edilul și echipa sa
vor să-l pună, urgent, în
practică, îl reprezintă con-
struirea unei creșe. Asta în
condițiile în care, până în
1989, în Săcele funcționau
trei creșe, iar acum, este
vorba despre singurul mu-
nicipiu din țară care nu are
o creșă. ,,Acest proiect este
în desfășurare, mă refer
la partea de studii de fe-

zabilitate. Am identificat
un teren în cartierul Elec-
troprecizia și sper ca, anul
viitor, cu documentația
necesară definitivată, să
înceapă construirea unei
creșe. Totodată, este în
plină desfășurare și pro-
gramul de renovare și
igienizare a tuturor șco-
lilor care, până când am
început mandatul de pri-
mar nu au fost întabulate.
Acum sunt și este un as-
pect foarte important
dacă ne gândim la dreptul
de proprietate al muni-
cipalității. Pentru lucrările
de reparații în cazul uni-
tăților de învățământ am
alocat, anul trecut, peste
8 miliarde de lei vechi, iar
în acest an o sumă identi-
că. Vom păstra ritmul,
astfel încât, în 3-4 ani, toa-
te unitățile de învățământ
din Săcele să fie cu ade-
vărat moderne”, a explicat
Virgil Popa.  

În Gârcini se va construi
o școală nouă, pentru
2.000 de elevi. Studiile de
fezabilitate sunt definitiva-
te și se va depune un pro-
iect amplu, în iarnă, la Mi-
nisterul Dezvoltării, pentru
obținerea finanțare. Valoa-
rea proiectului depășește
5 milioane de euro.

• Apă, canalizare, ilu-
minat stradal

Din cauza rețelei de apă,
veche de 50 de ani, au-
toritățile locale au decis să
pună în practică proiecte
importante, pe bulevarde-
le Brașovului, Libertății și
George Moroianu, de înlo-
cuire a conductelor de apă
și de realizare a canalizării
atât în aceste zone, cât și
în cartierele Baciu, Turcheș,
Cernatu și Satulung. În Să-
cele există canalizare doar
în proporție de 40%. ,,În
perioada următoare, 3-4
ani, orașul Săcele va fi un
adevărat șantier, dar tre-
buie să trecem și printr-o
astfel de fază. Sunt con-
vins că, la final, orașul va
arăta impecabil”, a expli-
cat primarul municipiului

Săcele, Virgil Popa. Potrivit
acestuia, și în problema ilu-
minatului stradal s-au făcut
pași importanți, proiectele
fiind în desfășurare. S-au
modernizat deja cartierele
Timiș, Baciu, parțial
Turcheș, Electroprecizia, iar
zilele trecute au început lu-

crările și în Cartierul Movi-
lei.

• Strategie pentru tu-
rism, oportunități pentru
recreere

Dezvoltarea turismului
este și ea o prioritate pen-
tru autoritățile săcelene.
Din păcate, spune primarul
Virgil Popa, și în această
direcție s-au făcut, anii
trecuți, prea puține. Așa că,
zona fiind ofertantă la ca-
pitolul turism, strategia pe
această linie trebuie bine
pusă la punct. ,,Săcele este
a doua localitate, ca
suprafață teritorial-admi-

nistrativă din România,
după București, cu peste
36.000 de hectare. Elabo-
răm, la ora actuală, o am-
plă strategie în ceea ce
privește turismul. Vorbim
despre turism montan,
având importante puncte
de atracție în zonă: Canio-
nul Șapte Scări, Muntele

Bunloc, Muntele Piatra
Mare, tiroliana. Așadar,
zona ne oferă oportu-
nități majore, care trebuie
optim valorificate”, a
completat Virgil Popa. 

Și partea de recreere este
în atenția autorităților din
municipiul Săcele. Sala de
spectacole a Centrului
Multicultural și Educațional
din oraș va găzdui, pe 15
septembrie,prima repre-
zentație, moment în care
elevii merituoși din Săcele
vor primi diploma, dar și
premii în bani.

PRECIZIE DE CEASORNIC, 
LA CONDUCEREA PRIMĂRIEI SĂCELE

Protest extrem pe acoperișul Tribunalului 
Nemulțumit și acum, după

ani buni de proteste, din cau-
ză că i-au fost confiscate va-
cile, Botorog a continuat să
protesteze. Din iarnă, a ales
să-și strige păsurile în curtea
clădirii Tribunalului. Sătui de
scandările bărbatului, ma-

gistrații l-au dat în judecată,
iar prima instanță i-a impus
lui Botorog să termine cu gă-
lăgia. Întrebat dacă va respec-
ta decizia, bărbatul a declarat
că nu recunoaște instanțele
și nici deciziile acestora, și a
continuat să protesteze. La

finele săptămânii trecute însă,
Botorog a ales o modalitate
extremă de protest. A profitat
de faptul că, în aceste zile, se
fac lucrări la clădirea în care
Tribunalul Brașov are sediul.
În zonă sunt montate schele
și o scară, cu ajutorul cărora

Botorog a reușit să urce pe
acoperiș și a amenințat că se
aruncă de pe clădire. După
aproape 8 ore, vicepreședinta
Tribunalului Brașov, Cristina-
Gabriela Ciolacu (foto), a
reușit să-l determine pe Bo-
torog să coboare de pe clă-

dire. Echipată corespunzător,
cu ajutorul pompierilor, ju-
decătoarea a urcat pe scara
de intervenție și a discutat, la
înălțime, cu protestatarul.
Cristina - Gabriela Ciolacu a
coborât, iar apoi, Botorog a
coborât și el.                 A.V.



Pe măsură ce înaintăm
în vârstă, în special după
40 de ani, începem să ex-
perimentăm dificultăți
când vine vorba de foca-
lizarea imaginii, mai ales
la aproape. Această pro-
blemă, care intervine în
mod natural când atin-
gem vârsta specifică, se
numește presbiopie, iar
pentru a vedea bine în
continuare, va fi nevoie
de ochelari pentru aproa-
pe.

Totuși, ținând cont că me-
diul de lucru și modul de
viață actual necesită o ve-
dere clară la diverse dis-
tanțe, variabile, de la citit,
și anume 40 cm, până la 4
m, în interiorul biroului, este
nevoie de lentile care să ofe-
re libertatea de a privi fără

limitări în orice zonă aces-
tora. Așadar, dacă folosiți
deseori computerul, sau
petreceți mult timp citind,
sau jobul/ hobby-ul dvs. ne-
cesită ca focalizarea vederii
să fie completă, atunci ar
trebui să cereți mai multe
detalii despre lentilele de
interior.

Ergonomia joacă un rol
deosebit de important în
abilitatea de a lucra confor-
tabil, fără a avea dureri de
spate sau în zona cervicală
la sfârșitul programului. Ast-
fel,maximalizarea confortu-
lui presupune ca poziția în
scaun să fie cu spatele
drept, monitorul compute-
rului sub linia de vedere, la
un unghi care să nu solicite
mușchii oculari. Totodată,
trebuie ca brațele să fie re-
laxate în timpul tastării, și
focalizarea imaginii să fie
menținută în permanență
în timpul modificării conti-
nue a pixelilor monitorului,
și a variațiilor de culori.

O provocare într-ade-
văr!

• Soluția: lentilele pen-
tru interior

Acestea sunt diferite de
lentilele progresive, deoa-
rece designul lor variabil
pornește de la baza de jos

a lentilei, unde se află co-
recția maximă pentru citit
(40 cm) și scade pentru ve-
derea la zona intermediară,
pe măsură ce ochii privesc
în sus. În zona centrală a len-
tilei, întregul design este
destinat vederii intermedia-
re, care în funcție de natura

meseriei dvs poate fi de la
80 cm până la 4 m.

Astfel, nu o să mai fiți ne-
voit să căutați zona optimă
pentru citit, și nici să vă
purtați ochelarii pe vârful
nasului, cum se întâmplă în
cazul ochelarilor de citit cla-
sici. Vederea confortabilă și

confortul la locul de muncă
sunt importante pentru a
avea randament maxim, și
de ce nu, să vă practicați
meseria cu drag, fără a fi
limitați de disconfortul pe
care îl creează dificultatea
în a vedea clar la aproape.
Ochii și spatele dvs. vă vor

mulțumi pentru alegerea
făcută.

Vă așteptăm în cabinetele
Best Optic, unde la lentilele
de interior veți beneficia de
o reducere surpriză.

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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Niculina Gheorghiţă
Psiholog Clinician Principal, 

doctorand în Psihologia
Dezvoltării, Trainer şi Formator

www. holisterapi.ro

Vezi cu ochii tăi…clar și confortabil

În ultima vreme am obser-
vat ce se întâmplă în comu-
nicarea oamenilor și am
meditat la această zicere din
vechime . Este o remarcă pe
care am auzit-o de multe ori
și sigur ați auzito și voi.

Cuvântul după cum știm
este o instanță cu care des-
chidem diverse fluxuri de
conștiință la nivel cuantic și
atragem atenția interlocuto-
rului la nivel concret.

La nivel de comunicare prin
cuvânt noi transmitem o
informați, o stare și o intensi-
tate a trăirilor interioare.

Prin “tonul face muzica”
înțeleg că, în spatele cuvin-
telor avem o anumită încăr-
c ă t u r ă  e n e r g e t i c ă  ș i
informațională. Informația
este transmiterea pentru ni-
velul  cognitiv a mesajului, iar
energia este trăirea interioară
a ceea ce vrem să transmitem.

Cu cât intenția cu care trans-
mitem un cuvânt este mai
constructivă cu atât tonul va
fi mai cald, binevoitor și de
asemenea constructiv. 

Cu cât intenția este mai dis-
tructivă adică să afecteze pe
celălalt într-un fel sau altul
(să-l facem atent că ne-a făcut
să suferim, să-l facem atent
că nu e corect ce  a făcut, să
transmitem supărarea pe care
o avem pe acea situație, mo-
ment, persoană, etc.) cu atât
tonul este perceput mai dis-
tructiv.

Însăși regale Solomon spu-
nea că „moartea și viața sunt
în puterea limbii”. Adică prin
cuvinte putem vindeca sau
putem perturba buna fun-
cționare a cuiva.

De aceea pentru a ne putea
corecta să transmitem ce sim-
țim pe un ton calm și bine-
voitor pentru binele tuturor

e nevoie să lucrăm conștient
cu noi, să conștientizăm că
atunci când transmitem ceva
sub impulsul furiei și al supă-
rării de fapt transmitem la ni-
v e l  c u a n t i c  o  e n e r g i e
distructivă către interlocutor.

Observând acest fenomen
am realizat că mulți oameni
transmit o supărare veche
spre un interlocutor nou. Adi-
că acel gen de suferință acu-
mulată de mult timp se emite
către un caz singular din pre-
zent cu toată puterea, iar cel
din față spune de multe ori
că:” nu ți-am greșit atât de
tare încât să te superi?”  Și are
dreptate tu de fapt furios fiind,
reverși pe el frustrările și
nemulțumirile acumulate de
mult timp.

C ă u t â n d  i n f o r m a ț i i
științifice despre acest feno-
men am găsit Comunicarea
nonvilentă a lui Marshal Ro-

senberg – un psiholog Ame-
rican care încă din anii 1960
a întors în școli training-uri le-
gate de Comunicarea non-
violentă.

El spune că:
„ Comunicarea nonviolen-

tă te ajută să: 
- te eliberezi de efectele

experiențelor din trecut și ale
condiționărilor culturale; 

- renunți la tiparele de
gândire care duc la certuri,
furie și deprimare; 

- rezolvi conflictele pe
cale pașnică, indiferent de
natura lor; 

- creezi structuri sociale
în care nevoile tuturor să
poată fi împlinite;

- dezvolți relații bazate
pe respect reciproc, compa-

siune și cooperare.“
Mai jos vă voi reda schema

dezvoltată de acest cercetător
și vă recomand să puneți
conștient cât mai mult timp
în practică în comunicare și
veți vedea rezultatele. 

Comunicarea nonviolentă
(CNV) - are patru pași simpli
și ușor observabili:

1.Observarea
Ce observ (văd, aud,îmi

amintesc)și nu contribuie la
starea mea de bine. Când
aud, văd…

2.Sentimente
Cum mă simt(emoție sau

senzație - nu gând)în legă-
tură cu ce am observat: mă 

simt…
3.Nevoi
Ce nevoi sau valori am(nu 

preferințe sau acțiuni
concrete) și constituie cauza
sentimentelor mele: …

pentru că am nevoie de…
4.Cerințe

Acțiunile concrete pe care-
le-aș vrea întreprinse. Ai fi dis-
pus să…

Mult succes. Cu drag din
cunoaștere și iubire pentru
cunoaștere și iubire.

Autor articol: Psiholog Ni-
culina Gheorghiță

„Tonul face muzica”
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Avalanșă de solicitări
pentru bilete de tratament
în stațiuni. Cele mai multe
cereri vin din partea pensio-
narilor, însă orice altă per-
soană aflată în evidențele
Casei de Asigurări de Sănă-
tate poate beneficia de aces-
te tichete. 

De la începutul anului, la
Brașov au fost depuse
aproape 7.300 de cereri,
pentru doar 3.300 de bilete. 

Oamenii stau la cozi cu
noaptea-n cap, la sediul Ca-
sei Județene de Pensii, pen-
tru a intra în posesia unui

bilet de tratament la băi. 
• Peste 2.000 de cereri
Mulți dintre ei susțin că,

deși există locuri disponi-
bile, cererile lor au fost res-
pinse, fără nicio explicație.
Numai pentru seria care a
început pe 27 august au
fost peste 2.000 de cereri,
iar bilete alocate doar 448.
Prioritate au asigurații cu
veniturile cele mai mici,
care nu au mai fost nicio-
dată în stațiuni. 

• Încă 500 de locuri dis-
ponibile

O serie are între 12 și 16
zile, iar cei asigurați în sis-

temul medical plătesc 50%
din valoarea tichetului. 

Valorificate în totalitate
au fost biletele de trata-
ment pe litoral. Mai sunt
aproximativ 500 de locuri
disponibile, cele mai multe
în stațiuni precum Amara,
Căciulata, Covasna, Olă-
nești, Vatra Dornei, Pucioa-
sa și Tușnad.  

Casa Naţională pe Pensii
a pus la bătaie, anul acesta,
59.641 de locuri pentru tra-
tament balnear. Următoa-
rea serie începe din 11
septembrie. 

Marian STOICA

.com

„Bătaie” pe biletele pentru tratament
• La Brașov au fost depuse aproape 7.300 de cereri pentru
doar 3.300 de bilete • Mai sunt aproximativ 500 de locuri
disponibile •  Următoarea serie începe din 11 septembrie

Mai multe aparate de fitness în Brașov

Vă place mișcarea în aer
liber? Folosiți aparatele de
fitness din parcuri? Dacă da,
aveți un motiv de satisfacție.

Primăria Brașov va instala
noi astfel de echipamente.
Valoarea contractului de
achiziție și instalare este de

118.000 de lei. Dispozitivele
vor f i  montate până la
sfârșitul anului. 

Vor fi instalate 25 de apa-
rate fitness pentru adulți,
cinci pentru copii, însă nu
vor fi uitate nici persoanele
cu dizabilități. În Parcul Ti-
tulescu, acolo unde este
amenajată o astfel de zonă,
l-am găsit și pe domnul
Constantin. În ciuda vârstei
înaintate, peste 80 de ani,
face mișcare în fiecare zi. Ca
el sunt mulți brașoveni. „În
fiecare zi vin să mă mai
dezmorțesc. E sănătate cu-

rată! Îmi place mișcarea și
doar așa pot avea o viață
activă. Mă simt mult mai
bine de fiecare dată după
ce fac mișcare”, ne-a măr-
turisit domnul Constantin.  

Noile spații vor fi amena-
jate în zonele Fartec, Bule-
vardul Gării, Vlahuță, Griviței
și Colegiul Tehnic „Remus
Răduleț”. 

Din 2007 și până în pre-
zent, în parcurile din muni-
cipiu au fost amenajate 28
de spații cu echipamente
pentru exerciții în aer liber.    

Marian STOICA

Împotriva violenței
domestice

Stoparea violenței do-
mestice prin continuarea
urmăririi penale a agreso-
rului chiar și după împăca-
rea părților. Asta prevede
proiectul de lege al depu-
tatului brașovean Mara
Mareș. 

Parlamentarul își propu-
ne ca prin acest proiect să
modifice legea care face re-
ferire la violența domestică.
Practic, dacă actul normativ
va fi adoptat, cercetarea pe-
nală pentru violență do-

mestică va continua chiar
dacă victima și agresorul se
împacă. Senatul este for de-
cizional. M.S.

Simboluri vechi la Casa Junilor
Simboluri brodate pe

cămășile junilor, dar și  pe
iile purtate cu 100 de ani în
urmă. În asta constă expo-
ziția care are loc în această
perioadă lângă Poarta Schei,

la Casa Junilor. 20 de sim-
boluri din Brașov, Țara Bârsei
și sudul Transilvaniei sunt
expuse în sala de conferințe
a muzeului. Simbolurile se
regăsesc și pe lucrări din ce-

ramică și lemn. Expoziția in-
titulată „Simboluri și motive
cusute pe ii și cămăși” poate
fi vizitată de luni până vineri,
între orele 15.00 și 20.00.             

M.S.
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Mare sărbătoare, în wee-
kend, la Cristian! Holo-
graf, Mihail, Ellie White,
interpreți de muzică po-
pulă precum Ioan Bocșa
și Sebastian Stan, o para-
dă a motocicliștilor, pro-
duse tradiționale, târg de
meșteșuguri,  ateliere
creative pentru copii și
multe alte surprize. 

Aceasta este oferta pen-
tru Zilele Cristianului. eve-
niment programat pe 2 și
3 septembrie, „Ne preocu-

pă viața culturală pe care
o avem în comunitate.
Pentru noi este foarte im-
portant ca localnicii să se
simtă bine și să aibă parte
de cât mai multe eveni-
mente prin care să uite de
stresul cotidian. Am încer-
cat să avem o sărbătoa-
rele de Zilele Cristianului
cum nu a mai fost nicio-
dată. Sper ca evenimentul
să se ridice la nivelul
așteptărilor”, a explicat,
pentru BrașovTV.com, pri-
marul comunei Cristian,
Gicu Cojocaru (foto). 

• Parada motocicliștilor
Sărbătoarea începe sâm-

bătă, 2 septembrie, la ora
12:30, cu o paradă a moto-
cicliștilor. Duminică, de la
ora 18.00, pe scenă vor
urca Junii Cristianului și
artiștii Sebastian Stan, Ză

Band, Ioana Ignat și Mihail.
Programul pregătit de

o r g a n i z a t o r i  v a  m a i
conține și alte suprize mu-
zicale. Pentru cei mici,

Agenția Metropolitană
Brașov va aduce Legende-
le Țării Bârsei. Totul va cul-
mina cu un foc de artificii.
Evenimentul este organi-

zat de Primăria Cristian și
Consiliul Local, iar intrarea
este liberă. 

Zilele Cristianului, Maia-
lul, Drumul Pâinii și nu nu-

mai, sunt evenimentele
care, de-a lungul anului,
dăruiesc publicului mo-
mente de neuitat. 

Marian STOICA

Super concerte și evenimente la Zilele
Cristianului  

Unități de învățământ fără aviz de la I.S.U.

Cu mai puțin de trei săp-
tămâni înaintea debutului
noului an școlar, multe
unități de învățământ din
județul Brașov nu au aviz

de securitate la incendiu,
d o c u m e n t  e l i b e r a t  d e
specialiștii Inspectoratului
pentru Situații de Urgență.
Chiar și așa, conducerea In-

spectoratului Școlar Ju-
dețean susține că nu este
pusă în pericol începerea
cursurilor. În județul Brașov
există 627 de clădiri în care

funcționează unități de
învățământ. 119 nu dețin
autorizație de securitate la
incendiu. Probleme sunt în
cazul unităților construite
după anul 2005, de la intra-
rea în vigoare a noilor nor-
me de autorizare pentru
securitate la incendiu. „Am
înștiințat toate școlile să
t r i m i t ă  a d r e s e  c ă t r e
unitățile administrativ te-
ritoriale, iar acestea, la
rândul lor, să facă toate de-
mersurile necesare pentru
reabilitarea clădirilor acolo
unde este cazul. Ne propu-
nem ca, în cel mai scurt
timp, toate unitățile să pri-

mească autorizațiile de
funcționare. Se vor găsi
soluții pentru începerea în
condiții de siguranță a cur-
surilor în toate unitățile din
județ”, a declarat inspecto-
rul școlar general al I.Ș.J.
Brașov, Ion Negrilă (foto).

Inspectorii I.S.U. verifică
dacă există suficiente căi de
evacuare, un plan bine sta-
bilit de evacuare, extinctoa-
re funcționale, un hidrant,
dar și dacă persoanele care
lucrează în clădire sunt in-
struite corespunzător. M.S.

Numărul cererilor pentru Cardul
European de Sănătate s-a triplat

Isteria Cardului Euro-
pean de Asigurări Sociale
de Sănătate i-a cuprins și
pe brașoveni. Angajații
C.J.A.S. se confruntă cu un
val de solicitări din partea
celor care vor să obțină
acest tip de document. 

În perioada vacanțelor,
numărul cererilor este și de
trei ori mai mare decât în
mod obișnuit. Cardul euro-
pean de sănătate oferă o se-
rie de beneficii în cazul în
care solicitantul întâmpină
probleme de ordin medical
atunci când este plecat din
țară. Dacă reprezentanții Ca-

sei Județene de Asigurări de
Sănătate primesc în medie,
în lunile de iarnă, 700 de ce-
reri pentru eliberarea cardu-
lui, în perioada de vară
lucrurile se schimbă radical.
În luna iulie, de exemplu, la
Brașov au fost înregistrate
2.500 de solicitări. 

• Procedură simplă
Numărul mare de cereri

vine în perioada concediilor,
atunci când multă lume
pleacă în străinătate. Proce-
dura de obținere a docu-
mentului este foarte simplă.
„Cetățeanul trebuie să co-
mpleteze o cerere tip și să
o depună la sediul C.J.A.S.

Brașov ”, a declarat Ancuța
Daisa, purtătorul de cuvânt
al Casei Județene de Asigu-
rări de Sănătate Brașov. Car-
dul se eliberează în șapte zile
lucrătoare și se trimite prin
poștă.

Cardul European de Asi-
gurări Sociale de Sănătate
există de mai bine de 10 ani
şi dă dreptul la asistenţă me-
dicală în perioada şederii
temporare pe teritoriul sta-
telor membre U.E., Spaţiului
Economic European sau
Confederaţiei Elveţiene.

Perioada de valabilitate
este de un an de la data emi-
terii.                                     R.I.

Miros insuportabil la Codlea
Locuitorii din Codlea se

plâng din nou că, de câteva
zile, în orașul lor persistă un
miros înțepător. Acesta ar pu-
tea proveni de la Societatea
Protan, în ciuda faptului că
activitatea firmei este sus-
pendată, iar deversările au
fost oprite. Se pare că în zonă
se realizează unele lucrări de
igienizare. Aceasta ar putea
fi și cauza mirosului urât din

zonă. Sesizările cetățenilor
au ajuns și pe masa comisa-
rilor Gărzii de Mediu care, în
repetate rânduri, au făcut
controale la societatea din
Codlea. Nu s-au constatat
probleme majore, însă unele
activități desfășurate în in-
cinta firmei ar putea fi cauza
problemelor semnalate în
oraș. „Momentan, activita-
tea acestei societăți este sus-

pendată. Firma trebuie să
închidă toate depozitele de
deșeuri și să aducă stația de
epurare la standarde de me-
diu foarte riguroase. În mo-
mentul de față se lucrează
la acea stație de epurare a
apei și, probabil, de aceea
mirosul a revenit ”, a declarat
Mircea Paraschiv, comisar șef
Comisariatul  Județean
Brașov al Gărzii Naționale de
Mediu. Pentru a constata
dacă sunt probleme la socie-
tatea din Codlea, comisarii
Gărzii de Mediu au mers, din
nou, în control, dar nu au fost
raportate nereguli. S-a con-
statat că se execută doar lu-
crări de curățenie și de
întreținere. Răzvan IANCU



LOCAL2017
.com

7

Deși chiriile locuințelor
au scăzut cu doi euro pe
metrul pătrat, strada Repu-
blicii rămâne cea mai scum-
pă din provincie. O întrec
doar Bulevardul Magheru
și Calea Victoriei din capi-
tală. Nivelul chiriei medii în
cazul străzii Republicii a scă-
zut cu doi euro, potrivit ul-
timului raport Main Streets
Across The World realizat
de o companie de consul-
tanţă imobiliară. 

În  perioada 2016-2017,
chiria pe strada Republicii
se situează la nivelul a 38
de euro pe metrul pătrat,
faţă de 40 de euro cât indica
raportul anterior. Cu toate
acestea, Republicii rămâne

cea mai scumpă stradă din
afara Bucureştiului, cu 456
de euro pe metrul pătrat
plătiţi într-un an. În studiu
au mai fost cuprinse străzile
Victoriei din Timişoara, cu
4 4 4  d e  e u r o / m e t r u l
pătrat/an, Ştefan cel Mare
şi Cuza Vodă din Iaşi, cu 300
de euro/mp/an, şi Memo-
randului, Napoca şi Eroilor
din Cluj-Napoca, cu 444 de
euro/mp/an. 

Proprietarii de terase din
Brașov consideră că prețul
cerut pentru metrul pătrat
este puțin cam mare, având
în vedere că sezonul estival
este cu mult mai scurt în
comparație cu alte zone din
țară. Cea mai scumpă arteră

comercială din lume este ,
portivit raportului, Fifth
Avenue, New York. Bulevar-

dul are o lungime de aproa-
pe 10 kilometri, iar de-a lun-
gul  său sunt deschise

magazine ale celor mai cu-
noscute branduri din lumea
modei. Închirierea unui me-

tru pătrat costă aproape
35.000 de dolari/an.    

R.I.

Republicii, cea mai scumpă stradă

Elevii care învață la Școala
gimnazia lă  nr .  4  vor  f i
mutați, la fel și micuții care
frecventează grădinița care
funcționează în incinta școlii.
Măsura va fi luată pentru că
imobilul întră în reparații ca-
pitale. Elevii care învață la
unitatea de învățământ si-
tuată pe strada Jepilor vor
fi mutați la Liceul de Arte

Plast ice  „Hans Mattis
Teutsch", de pe Bulevardul
Valea Cetății. Pre-școlarii vor
fi mutați la Grădinița Marti-
nică, situată tot de pe strada
Jepilor. „La Şcoala Genera-
lă nr. 4 avem un proiect de
finanţare cu Fondul Elve-
ţian şi vom face lucrări de
renovare. Împreună cu In-
spectoratul Şocolar am

identificat soluţia de a
muta activitatea şcolară,
pe perioada cât vor fi efec-
tuate lucrări, la altă unitate
de învăţământ“, a declarat
viceprimarul Braşovului,
Costel Mihai. Fondurile acor-
date în  plus ,  în  ult ima
ședință a Consiliului Local,
vor fi folosite și pentru fina-
lizarea lucrărilor de la Liceul

Teoretic „Johannes Honte-
rus”. Răzvan IANCU

Școala nr. 4 se mută la Liceul de Arte Plastice

Scump, domn’le, scump... dar bun

Burgeri  suculenți,
costițe fragede, un san-
dwich autentic  sau un de-
sert delicios. Acesta este,
pe scurt, rezumatul celui
mai interesant eveniment
culinar găzduit de Brașov.

Toate aceste produse au
putut fi găsite,la sfârșitul
săptămânii trecute, în zona

Aleea de sub Tâmpa. Totul
a fost perfect, dar cu prețuri
pe măsură. 

Brașovenii au fost nevoiți
să scoată bani frumoși din
portofele pentru a savura
delicioasele preparate, în
mijlocul naturii. Street Food
Festival ,  af lat  la prima
ediție, a stârnit interesul a
mii de brașoveni. Deși pro-

dusele au fost care mai de
c a r e  m a i  a t r ă g ă t o a r e ,
prețurile au fost puțin cam
piperate. O porție de cartofi
prăjiți a costat 10 lei, iar
burgerii au avut prețuri cu-
prinse între 20 și 35 de lei. 

Dacă vorbim despre pas-
te sau preparate cu fructe
de mare, prețurile au ajuns
și la 60 de lei porția. 

Dacă facem un calcul
simplu, rezultă că ar fi fost
mai rentabilă o masă la res-
taurant. Prețurile i-au luat
surprins și pe brașoveni,
dar mulți au decis că, dacă
tot au ajuns la eveniment,
merită un mic efort finan-
ciar. Asta în condițiile în
care mâncarea a fost gus-
toasă. 

Răzvan IANCU



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, Bartolo-
meu str. Spicului lângă Billa Avan-
tgarden semidecomandată, spațioasă 35
mp, cu toate îmbunătaățirile gresie,
faianță, parchet, termopan, centraă ter-
mică 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 do-
tările necesare. 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
circulară, uşor de modificat în decoman-
dat, are balcon mare închis cu termopan
şi beci propriu cu intrare directă din bal-
con. Ca şi îmbunătăţiri avem centrală
termică proprie care este recent montată
şi încă în garanţie, gresie şi faianţă, gea-
muri termopan, parchet şi uşă metalică.

Orientarea apartamentului este S-E, în-
sorit 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 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 individuală cochetă P+M
construcţie 2017 zona Izvor (spre Tăr-

lungeni), construcţie din cărămidă Si-
ceram, cu o amprentă de 60 mp, la parter
avem living cu suprafaţă de 45 mp care

include şi bucătăria din care se iese apoi
pe terasă şi un grup sanitar, iar la man-
sardă sunt 2 dormitoare fiecare cu balcon
şi o baie. casa se predă în luna septembrie
la cheie având centrala termică pe gaz şi
toate utilităţile şi dotările moderne. Te-
renul este în suprafaţă de 290 mp. Preţul
este 65.000 euro. (Se acceptă şi credit).
Telefon: 0787.719.344
TEREN

⚫ Particular vând teren pentru construcţii
vile în Săcele Turches, prelungirea străzii
Ciucaş, zona în dezvoltare, 5 parcele cu
suprafeţe diferite începând de la 475 mp

până la 812 mp la preţul 15 euro/mp.
Toate actele sunt în regulă PUZ, CF, CU,
gazul este pe teren, curent în apropiere.
Telefon: 0726.687.344
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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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INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
BIROUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

FURTUL  DIN  LOCUINŢĂ  POATE  FI  PREVENIT!
În urma analizării condițiilor favori-

zante ale comiterii furturilor din locuință
s-a constatat că 1 din 4 furturi sunt co-
mise din cauza neglijenței proprietarilor,
care nu iau suficiente măsuri de prote-
jare a locuințelor atunci când sunt plecați
de acasă și la domiciliu nu rămâne ni-
meni. 
Bunurile sustrase de infractori sunt în
general electronice şi electrocasnice de
mici dimensiuni, bani şi bijuterii. Pentru
a preîntâmpina producerea furturilor
din locuință, Poliția vă recomandă:
 Acordaţi atenţie căilor de acces în lo-
cuinţa dumneavoastră: uşa de la intrare,
ferestrele, balconul sau terasa, garajele
şi subsolurile care comunică cu locuin-
ţa.
 Montaţi sisteme de alarmă și încuie-
tori sigure la intrarea în beciuri sau ane-
xe.

 Protejaţi ferestrele cu grilaje metalice
dacă locuiţi în apartamente situate la
parter sau în case.
 Când părăsiţi domiciliul, verificaţi
dacă aţi închis bine uşile şi ferestrele, in-
clusiv ușa de la balcon.
  Nu uitaţi nicio fereastră întredeschisă
şi, chiar  dacă  vă  aflaţi în locuinţă, în-
cuiaţi uşa de la  intrare.
  Nu lăsaţi cheia sub ştergătorul de la
uşă, în ghiveciul cu flori, în poştă, sus pe
tocul uşii etc.
  Nu lăsaţi mesaje în uşă sau pe robo-
tul telefonic, care să certifice absenţa
dumneavoastră.
 Nu ezitaţi să întrebaţi persoanele
străine pe care le sesizaţi pe cine caută
- astfel de întrebări descurajează posibilii
infractori, reţineţi semnalmentele per-
soanelor suspecte pe care le întâlniţi sau

care pun întrebări despre vecinii dum-
neavoastră 
 Nu furnizaţi informaţii despre vecinii
dumneavoastră şi nu primiţi în casă per-
soane necunoscute care pretind că re-
prezintă diverse instituţii sau oferă
diverse servicii, mai ales dacă nu se pot
legitima. 
 Pentru protejarea caselor de vacanţă
sau a celor în construcţie recomandăm
proprietarilor  să stabilească  cu vecinii
o modalitate  de supraveghere  a casei
şi să  depoziteze bunurile de valoare  în
locuri  sigure.
 Evitaţi depozitarea la vedere, pe bal-
con, în faţa uşii de acces, a ambalajelor
obiectelor de valoare pe care le-aţi achi-
ziţionat. 
 Schimbaţi de urgenţă sistemele de
siguranţă ale locuinţei dacă v-au dispă-
rut cheile şi actele de identitate.



⚫ SC Rosenau SRL – service
auto cu sediul în Râşnov –
caută pentru angajare mecaic 

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 (FRIGIDE-
RE, 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” 
**Încărcăm cu FREON

instalațiile auto de climati-
zare **                      

⚫ 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 RE-
DUCERE 10% dacă aduci
produsul 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 zugră-
veli, reparaţii izolaţie case,
parchet, faianţă, gresie, elec-
trice şi sanitare.
Tel: 0721468578 (n)
⚫ Vând: ladă frigorifică, ara-
gaz 4 ochiuri 200 lei, circular
tăiat lemne şi fier bicicletă,
redresor 12-24 V, cărucior
pt. pers. cu handicap, bici-
cletă 150 lei, piese şi cauciu-
curi pt. Dacia şi Oltcit,
aspirator 70 lei, TV color 100
lei, menghină. 0727397937
⚫ Particular execut zugrăveli,
caut muncitori pentru
construcții, zugravi, faianțari,
gresie etc.
Tel: 0735.768.064 (n)
⚫ Vând convenabil: căruţ im-
port, pentru copil mic; ma-
şină de cusut germană, marca
"Singer"; maşină automată
de spălat rufe; frigidere Ar-
ctic şi Zill; şifoniere cu 2 şi
3 uşi; aragaz, cu 3 ochiuri şi
cuptor; pat, cu saltea dublă
de 2 persoane; cuptor cu mi-
crounde; aspiratoare. „Primul
venit, este şi primul servit!".
Tel: 0725979392 (n)
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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, bo-
nusare, 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

Vrei să afli cât de COMPATIBIL/Ă eşti cu persoana iubită?
Trimite SMS la

1442
număr valabil

doar în reţelele
Vodafone şi

Orange

ATENŢIE! Mesajul trebuie să aibă această formă:

Costul total al unei comenzi este de 0,95 EURO + TVA
(0,05 euro + TVA SMS trimis la 1442 şi 
0,9 euro + TVA SMS primit de la 1442)

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

Servicii
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Echipa de baschet feminin
Olimpia CSU Brașov și-a
definitivat lotul pentru se-
zonul 2017-2018, unul în
care brașovencele vor
evolua în trei competiții:
liga națională, cupa Ro-
mâniei și cupe Europei
Centrale. „Olimpicele” se
vor reuni la începutul lunii
septembrie și vor începe
pregătirile pentru noul an
competițional. 

Tehnicienii Dan Calancea, Nenad
Marinkovic și Miruna Crasnic s-au
decis asupra lotului cu care vor începe
sezonul 2017-2018. Poate cea mai
importantă realizare a grupării
brașovene este faptul că au reușit
să o convingă pe Biljana Pesovic să
continue la Olimpia. Pe lângă Pesovic
și Kristina Higgins se va întoarce la
Brașov. Higgins și-a reziliat contractul
cu formația Buducnost din Mun-
tenegru și a semnat o înțelegere
nouă cu echipa de sub Tâmpa.

Come-back la Olimpia. O
achiziție extrem de importantă este
aceea a Gabrielei Irimia, una dintre
jucătoarele de bază ale naționalei
feminine a României. Gabi se întoarce
la Brașov după un sezon petrecut
la Cluj-Napoca. O altă româncă trans-
ferată în această vară de Olimpia
CSU Brașov este Diana Moraru. Diana
a evoluat în sezonul trecut pentru
ICIM Arad. Și Elena Ramona Dănă-
lache a semnat un contract cu
formația de sub Tâmpa. Baschet-
balista în vârstă de 21 de ani a evoluat
în sezonul trecut pentru Politehnica
Iași în 25 de meciuri. Dănălache, care
joacă pe poziția de conducător de
joc a avut o medie de 4,3 puncte pe
meci, 1,4 recuperări și 1,1 pase deci-
sive. Pe lângă aceste jucătoare, Olim-
pia se va baza pe junioarele: Amira
Al Ash Hab, Maria Ferariu, Iulia Brezoi,

Anamaria Pop, Daria Rusu și Ioana
Petrescu.

O americancă pe poziția 4.
Olimpia CSU Brașov s-a înțeles cu
Portia Durrett. Durrett are 25 de ani,
joacă pe poziția patru, are 1.86
înălțime și 86 de kilograme. În sezonul
trecut ea a evoluat pentru Saarlouis
în Germania, echipă pentru care a
evoluat în 17 meciuri. Ea a reușit o
medie de 17,6 puncte pe meci și
9,5 recuperări, astfel că se anunță o
piesă importantă în angrenajul echi-
pei brașovene. Portia Durret a jucat
în cariera ei pentru Oklahoma în
NCAA, BK Amager din Danemarca
și Telge Basket din Suedia. 

O lituaniancă sub Tâmpa.
O altă jucătoare străină care a
semnat cu Olimpia CSU
Brașov este lituanianca Ieva
Kazlauskaite. Ea are 23 de
ani, 1.80 înălțime și poate
juca pe pozițiile doi, trei și
patru. În sezonul 2016-2017
a jucat la Suduva Mantinga
Marijampole, campioana Li-

tuaniei și locul trei în liga
Baltică. Ea a evoluat în cam-
pionat în 28 de meciuri și a
avut o medie de 6,4 puncte
meci.

Transfer de senzație
pentru „olimpice”.  „Olim-
picele” au transferat un con-
ducător de joc care a jucat
pentru formația Washin-
gton Mystics din WNBA. As-
hley Morrissette (foto), fostă
colegă cu KK Houser, a sem-
nat un contract pe un sezon
cu trupa condusă de Dan
Calancea, Nenad Marinko-
vic și Miruna Crasnic.

Morrissette are 22 de ani,
1,75 înălțime și în sezonul
trecut a evoluat pentru Pur-
due în NCAA. Baschetbalista
americană a jucat în 36 de
partide și a avut o medie de
16,8 puncte pe meci. Ea a
reușit 3,5 recuperări pe meci
și are o medie de 4,8 pase
decisive pe meci.  Morris-

s e t t e  s e  a n u n ț ă  a  f i  o
achiziție excelentă pentru
Olimpia. În primăvara aceas-
ta ea a fost draftată în WNBA
de către formația Washin-
gton Mystics și a evoluat în
două jocuri din presezon
pentru trupa condusă de
Mike Thibault, unul dintre
cei mai buni antrenori din
baschetul feminin nord
american. Thibault a fost
desemnat antrenorul anului
în WNBA în 2006, 2008 și
2013. 

Faptul că Morrissette a
fost remarcată de Thibault,
omul care la începutul ca-
rierei a fost directorul de-
partamentului de scouting
de la Los Angeles Lakers și
mai apoi al celor de la Chi-
cago Bulls și care i-a draftat
la Chicago pe Michael Jor-
dan și Charles Oakley, este
o confirmare a valorii aces-
tei baschetbaliste.

„Olimpicele” şi-au definitivat lotul

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

  A început sezonul 2017-
2018 al Ligii a treia de fotbal. În
primul meci al seriei I, Olimpic
Cetate Râșnov s-a impus în de-
plasare în fața formației CSM
Pașcani. Trupa condusă de Dan
Bona și Vasile Tatarciuc nu a
avut probleme în Moldova și
a câștigat toate cele trei puncte

în urma victoriei cu scorul de
4-1 (2-0).

Râșnovenii au dominat jocul
în totalitate și au câștigat me-
ritat. Golurile trupei lui Dan
Bona au fost marcate de Boția,
Alupoaie, Mariean și Popa. Gaz-
dele au marcat prin Pătrașcu
în minutul 52.

Râșnovul a câştigat la Paşcani

Handbalistele de la Corona
au încheiat turneul de pregă-
tire de la Cisnădie cu o înfrân-
gere, scor 29-31 (12-16) în fața
formației Dunărea Brăila. Ast-
fel fetele pregătite de Bu-
ceschi  ș i  Dobrescu au
înregistrat două înfrângeri și
o victorie la competiția ami-
cală. În meciul cu Dunărea
Brăila, pentru Corona au mar-
cat: Chiper 6 goluri, Tiron 5,
Chiricuță, Neagu și Daria Bu-
cur câte 3, Cozma, Tomescu,
Târcă și Popa câte două
reușite fiecare 

În primul joc al competiției,
brașovencele au fost învinse
de Măgura Cisnădie cu scorul
de 36-32 (17-16). Singura vic-
torie a Coronei la turneul de
la Cisnădie a fost cea înregis-
trată în fața formației CSM Ro-
man, scor 27-24 (7-16).La
finalul competiţiei amicale,
antrenorul Coronei, Costică
Buceschi a declarat că a fost
un turneu cu bune şi mai pu-
ţin bune, dar că în acest mo-
ment principala preocupare
este de a începe sezonul cu
tot lotul apt. 

Două înfrângeri și o victorie

Corona Wolves Brașov a
avut parte de un meci extrem
de tare la debutul sezonului
2017-2018. În primul joc al
competiției „Napoleon Cup”,
trupa condusă de Martin La-
croix și Hunor Strenk a fost în-
vinsă de gazda Amiens cu
scorul de 5-0 (3-0, 1-0, 1-0).

Francezii au început tare

meciul și au reușit să deschidă
scorul prin veteranul finlandez
Janne Laakkonen. Până la fi-
nalul primei reprize, francezii
au mai reușit să marcheze de
două ori în poarta campioanei
României prin Léo Paillie-Guil-
lemain și Rudy Matima. Ulti-
mele două goluriau fost
marcate de West și Perry.

.com

Au pierdut cu Amiens 

Surprize în runda a doua
Etapa a doua din liga a patra

brașoveană nu a fost lipsită
de surprize. Cea mai mare sur-
priză a fost furnizată de lidera
Precizia Săcele, care s-a îm-
piedicat pe propriul teren în
meciul cu Aripile Brașov, scor
2-2. AS „SR” Brașov s-a impus
pe propriul teren cu scorul de
4-1 în fața celor de la Chimia
Orașul Victoria. Inter Cristian
a câştigat cu 3-1, pe ICIM, me-

ciul cu ACS Steagu Roşu Bra-
şov, iar Colţea 1920 Braşov a
pierdut cu 4-0 meciul disputat
pe stadionul Carpaţi cu ACSM
Codlea. Avântul Dumbrăvița
și Inter Tărlungeni au remizat,
scor 2-2, Olimpic Voila s-a im-
pus cu 4-0 în deplasarea de la
Berivoi, iar Cetatea Homorod
a câștigat la Hurez cu scorul
de 4-1.

S-au reunit cei de la Colțea 1920
Echipa de futsal Colțea
1920 Brașov a început pre-
gătirile pentru noul sezon.
Formația brașoveană care

a ratat în ultimul meci pro-
movarea pe prima scenă a
futsalului românesc își pro-
pune să se bată și în acest

sezon pentru accederea în
prima ligă.  

„Ne așteaptă un sezon ex-
trem de interesant. Sunt
echipe foarte bune care au
retrogradat din prima ligă
și nu ne va fi  ușor. Cu
siguranță avem un lot bun
și ne dorim să promovăm
pentru că ultima etapă din
sezonul trecut ne-a lăsat
un gust amar”, a declarat
antrenorul celor de la Colțea
1920 Brașov, Radu Burciu. 

Formația de sub Tâmpa
s-a întărit în această pauză
competițională. Mai mulți
jucători care au evoluat în
sezonul trecut pe prima sce-
nă s-au alăturat echipei
brașovene și Radu Burciu
are la dispoziție un lot com-

petit iv  pentru noul  an
competițional.

„Am reușit să aducem la
echipă jucători brașoveni
care în campionatul trecut
au evoluat la formații din
prima ligă. Sper să mai adu-
cem unul sau doi fotbaliști
de mare valoare care să ne
ajute în acest sezon. Este
clar că avem o echipă valo-
roasă și ne dorim să facem
o figură frumoasă în noul
campionat”, a mai spus
Radu Burciu. 

Printre cei care s-au alătu-
rat în această vară proiectului
celor de la Colțea 1920
Brașov se numără Cornel
Țicalo, Gabriel Bunduc, Ma-
rius Nicodim, Bogdan Căucă,
Liviu Șerban sau Emanuel
Crețulescu



Un sistem imunitar slăbit
lasă organismul vulnerabil
la aproape orice tip de boală
şi în mod deosebit la cele in-
fecţioase. 

Atunci când apar modifi-

cările climaterice caracteris-
tice toamnei, virusurile atacă
mult mai frecvent organis-
mul şi mai ales pe cale res-
piratorie, provocând diverse
afecțiuni de la uşoare la po-

tenţial grave. Oboseala, le-
targia, infecţiile repetate,
alergiile, aftele, răcelile şi gu-
turaiul sunt semne că siste-
mul imunitar este slăbit. 

Un adult sănătos, de
exemplu, nu ar trebui să su-
fere mai mult de două răceli
pe an – deci, dacă aveţi des
astfel de probleme, cu sigu-
ranţă trebuie să începeţi să
vă odihniţi mai mult şi să vă
susţineţi sistemul imunitar. 

Sănătatea celulelor imuni-
tare este foarte importantă
pentru echilibrul organismu-
lui, iar un complex natural şi
bio de vitamine, minerale şi
fitonutrienți antioxidanţi
este esenţial pentru a ne
menţine sănătoşi în toamna
ce va urma.

• Hidrataţi-vă şi mâncaţi,
de câteva ori pe zi fructe,
zarzavaturi şi verdeţuri

Utilizarea a mai multe por-
ţii zilnice de fructe, zarzava-
turi şi verdeţuri ne pot feri
de scăderea imunităţii şi de
deteriorarea celulară deoa-
rece vitaminele, mineralele
şi ceilalţi fitonutrienti sunt
mult mai eficienţi pentru în-

lăturarea radicalilor liberi
atunci când sunt introduşi
cu regularitate. Un stil de via-
ţă sănătos şi mese bogate în
vitamine şi minerale pot
menţine corpul hrănit şi hi-
dratat mult timp.

• Oferiţi organismului ali-
mente cu proprietăţi pre-
biotice și probiotice

Acestea sunt esenţiale
pentru menţinerea sănătăţii
şi vigorii florei intestinale.
Atunci când flora intestinală
normală are un bun mediu
de hrănire, imunitatea creş-
te, şi, totodată diminuează
considerabil şansa ca alţi ger-
meni patogeni să găsească
poarta de intrare prin siste-
mul digestiv.

Includeţi o cantitate zil-
nică optimă de vitamina C

Suntem cu toţii conştienţi
de faptul că vitamina C este
asociată cu prevenirea răce-
lilor şi virozelor. 

Şi din acest motiv, unele
fructe sau sucurile lor presa-
te la rece şi bogate în vita-
mina C naturală sunt foarte
importante și trebuie con-
sumate zilnic.                    B.T.
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Brașovul găzduiește, timp
de 4 zile, ediția cu numărul
trei a festivalului „AMURAL”.
Vor avea loc proiecții video,
concerte și expoziții. 

100 de artiști din țară și
din străinătate sunt
așteptați în zona Aleii După
Ziduri și pe dealul Warthe,
pentru a demonstra că ar-
tele contemporane nu se
consumă neapărat în mu-
zeu sau galerie, ci și în mij-
locul naturii. 

Atracția principală a fes-
tivalului o reprezintă video
mapping-ul, proiecții video

pe clădiri și pe ecrane spe-
cial realizate pentru festival.
Vorbim despre 12 proiecții,
pe timp de noapte, la scară
mare. „Peste 80 de artişti
români şi internaţionali
susțin programul celor pa-
tru zile de cultură şi enter-
tainment. Publicul va
putea interacţiona cu cele
mai noi domenii ale artelor
vizuale, dar şi cu muzica şi
poezia, într-un spaţiu unic
din Braşov ce adună forti-
ficaţii medievale şi pădure
- După Ziduri”, a explicat
Răzvan Pascu, organizator

al festivalului. Locațiile de-
dicate proiecțiilor sunt: 

Zidul Cetății în 4 puncte
diferite, Cinema Popular,
Bastionul Graft, Turnul
Negru, Turnul Alb, contra-

fortul peste pârâul Graft
și multe alte fortificații.
Este pentru prima dată, anul
acesta, când în fostul Cine-
ma Popular se vor desfășura
activități culturale.       R.I.
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Berbec: 
• Iubire: au înţeles că trebuie să
păstreze intactă o anumită latură
proteguitoare care să menţină
coeziunea în familie.
• Sănătate: au o energie bună
fapt care ar putea să îi surprindă
pe unii.
• Bani: cum veniturile sunt con-
stante, este posibil să bată ma-
gazinele de specialitate pentru
cumpărarea unor unelte de gră-
dinărit.
Taur: 
• Iubire: sunt rugați să se ocupe
și de veniturile partenerului de
viață și asta le poate pune la în-
cercare creativitatea, afectivitatea
şi capacitatea de decizie.
• Sănătate: metabolismul este
una din ingerinţele cărora trebuie
să le dea atenţie
• Bani: în sfârșit, înțeleg că banul
este un mijloc de circulație nu
doar unul de acumulare.
Gemeni:
• Iubire: tot ceea ce fac se re-
flectă uimitor de armonios în re-
laţiile cu partenerul, relaţiile lor
sunt atipice pentru vremurile pe
care le trăim.
• Sănătate: sunt meteo-sensibili
şi se vor confrunta cu dureri de
articulaţii, de cap şi musculare.
• Bani: uneori este bine să mai
dai cu capul de pragul cel de sus,
altfel cum să-mi explic atenția
pe care o acordă cheltuielilor pe
care le fac.
Rac:
• Iubire: transformările interioa-
re la care au fost supuşi în ultima
vreme îşi arată roadele prin iu-
birea necondiţionată faţă de fa-
milie.
• Sănătate: dacă nu au proble-
me articulare atunci precis vor
merge la bowling, o partidă de
rummy sau de wist.
• Bani: au încredere exact în cine
nu trebuie cu o naivitate demnă
de Cartea Recordurilor, şi ar putea
fi păgubiți de o sumă serioasă
Leu: 
• Iubire: lucrurile sunt ameste-
cate, acum sunt iubăreţi şi oferă
luna şi stelele, acum sunt certă-
reţi.
• Sănătate: atenţia lor trebuie
să se îndrepte spre neajunsurile
provocate de climă.
• Bani: prudență, pot primi o
sumă de bani – salariu, împru-
mut
Fecioară: 
• Iubire: încep o dispută exaspe-
rantă şi interminabilă pe tema

iubirii duble ceea ce pentru nervii
acești nativ înseamnă o ade-
vărată biciuire.
• Sănătate: fluctuaţiile de
temperatură îi predispune la

inflamaţii ale tractului uro-ge-
nital.

• Bani: poate surveni o schim-
bare financiară care să vină la
ţanc și să le acopere nevoile ime-
diate.
Balanţă: 
• Iubire: sufletul lor pare împărţit
între partenerul de viaţă şi pă-
rinţi.
• Sănătate: o stare de oboseală
inexplicabilă, rod al stresului,
merită se odihnească.
• Bani: își doresc bani dar dacă
se poate să le pice așa din senin,
că altfel nu prea văd cum.
Scorpion:
• Iubire: înţeleg după discuții
repetate că este timpul să se aşe-
ze la casa lor, să-şi întemeieze o
familie.
• Sănătate: cei care sunt meteo
sensibili se vor confrunta cu pu-
see de reumatism.
• Bani: trăiesc cu spaima că nu
se vor descurca de la chenzină la
chenzină
Săgetător: 
• Iubire: vor decide să pună capăt
unor relaţii care nu le mai satisfac
nici orgoliul şi nici starea de bine
interior.
• Sănătate: se pot confrunta cu
posibile hernii de disc.
• Bani: banii pot genera o serie
de tensiuni neaşteptate, cu prie-
tenii care i-au împrumutat şi
chiar cu partenerul de viaţă.
Capricorn:
• Iubire: vor renunţa, nu fără re-
gret, la relația care acum nu fac
decât să le pună piedici și se vor
reorienta.
• Sănătate: i-aş sfătui să plece,
într-o escapadă romantică dacă
au posibilitatea sau măcar în una
care să le permită să se relaxe-
ze.
• Bani: sunt prudenți, când este
vorba despre banii lor au un fee-
ling aparte în ce privește chel-
tuielile pe care trebuie să le facă.
Vărsător:
• Iubire: o parte din atenţia lor
este concentrată pe ideea de cum
trebuie să asigure familiei ziua
de mâine.
• Sănătate: problematică rămâ-
ne imunitatea deoarece nu sunt
capabili să se îngrijească pentru
că sunt superficiali.
• Bani: discută cu familia o even-
tuală schimbare de statut social,
pornind de la ideea că e timpul
să înceapă ceva pe cont propriu.
Peşti:
• Iubire: încerce să suplinească
golurile afective în altă parte –
la prieteni, la mama, o altă
relație.
• Sănătate: dacă se enervează,
să iasă şi să ia o gură de aer.
• Bani: trebuie să returneze o
datorie ori nu pot recupera o
sumă destul de mare de bani pe
care se bazau. 

ZODIAC Sărbătoarea artelor vizuale revine 
„După Ziduri” 

Ce trebuie să faci înainte de venirea 
toamnei pentru o sănătate de fier 

Sudoku
28.08 - 03.09
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Și-au „croit” drumul spre adevărata 
MESERIE

Abia au învățat cum
să țină acul de cusut în
mână și au reușit să facă
adevărate minuni după
numai o săptămână pe-
trecută în Tabăra
Meseriașilor din „Țara
lui Andrei”. 

Este vorba despre elevii
unor școli profesionale
care au învățat într-un
timp foarte scurt, secrete-
le unei meserii care le
poate aduce atât sa-
tisfacții materiale, cât și
profesionale. Copii au rea-
lizat o colecție vestimen-
tară pe care au
prezentat-o publicului
într-un mall din Brașov. 

„Este un efort foarte
mare pe care copii l-au
depus în această săptă-
mână, mai ales mentorul
lor, Ioana Ciolacu. Am
avut în această serie co-
pii care nu știau absolut
nimic despre meseria lor
deși sunt într-o școală
profesională și au reușit
în doar câteva zile să fa-

că ceea ce ați văzut, mi
se pare fabulos! Cred că
cel mai important lucru
e că au căpătat încredere
că se poate și că ei sunt
valoroși că doar dacă li
se arată drumul vor
reuși. Sper că vor putea
să ducă mai departe
experiența de aici să o
ducă cu ei în viața lor, în
școala lor, în comunita-

tea lor”, a declarat Mona
Nicolici coordonatorul
proiectului. „Sunt foarte,
foarte mână de ce au rea-
lizat acești copii eu am
fost mentorul, dar este
meritul lor 100%. A fost
o experiență fantastică,

a întrecut orice aștep-
tare, copii sunt extraor-
dinari, nu am cuvinte. O
experiență foarte fru-
moasă din care am avut
multe de învățat”, ne-a
spus  Ioana Ciolacu, des-
igner vestimentar.

Obiectele vestimentare
pe care au lucrat elevii au
fost donate de vedete
precum Inna, Andreea
Berecleanu și Corina Ca-
ragea. Tabăra Meseriașilor
din „Țara lui Andrei” are
loc la Bran (Tohanu Nou).
A început pe 16 iulie și se
va desfășura până pe 2
septembrie. 

Participanții sunt 240 de
elevi din școli profesiona-
le și licee tehnologice care
se pregătesc să devină
meseriași în domenii di-

verse: petrol și gaze, os-
pitalier, mecanic, textil și
electric. În tabără, timp
de o săptămână, elevii
selec-tați participă la un
program de dezvoltare,
cu ateliere de soft skills
și ateliere practice, alături
de un mentor - un profe-
sionist din domeniul lor. 

Răzvan ȚIREA & 
Andrei CONSTANTIN

Băncile au fost realizate
de elevii unor școli profesio-
nale și au fost deja montate
în zona de agrement. „În-
cercăm, prin proiectele
noastre, să lăsăm ceva
comunității în care ne
desfășurăm activitatea. La
Brașov suntem de câțiva
ani și de fiecare dată vrem

să lăsăm ceva în urma
noastră. Am realizat aceste
bănci care, de acum, vor fi
folosite de brașoveni ”, a
declarat Mona Nicolici, co-
ordonatorul proiectului. La
acesta au participat elevi din
întreaga țară, care învață la
școli profesionale. Micii
meseriași au lucrat sub co-

ordonarea unui mentor, în
cadrul unei tabere private.
Ca de fiecare dată, alături
de copii a fost și Gabriel
Onofrei. „Eforturile au fost
foarte mari de ambele
părți, dar mă bucur că
acești copii au avut ocazia
să învețe lucruri noi”, a ex-
plicat Gabriel Onofrei. R.I.

Bănci noi în parcul de lângă Lacul din Noua


