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Clădire cu
grad ridicat de
risc

Spitale „verzi”
la Brașov

17 lebede la
ZOO

Circulație modificată în centrul
Brașovului

Încă o intersecție din Bra-
șov a fost resistematizată.
Aceasta face legătura între
străzile Dobrogeanu Ghe-
rea și Nicolae Bălcescu.
Sunt benzi de circulație în
plus, iar unul dintre sema-
foare a fost desființat. Totul
s-a pus în practică la solici-
tarea reprezentanților Poli-
ției Rutiere. La urcarea spre
Dobrogeanu Gherea, dins-
pre Nicolae Bălcescu, s-au
creat două benzi de circu-
lație, una pentru preluarea

traficului dinspre Șchei, iar
cealaltă pentru preluarea
traficului dinspre Teatrul
„Sică Alexandrescu”. Prac-
tic, banda a treia de la co-
borârea de pe strada

Dobrogeanu Gherea a fost
transformată în bandă de
urcare și s-a schimbat sen-
sul de mers. Pe restul tron-
soanelor au rămas valabile
vechile reguli.              R.I.

O nouă generație, o nouă viziune
2017, primul

an de mandat du-
pă alegerile loca-
le, un an plin de
provocări pentru
consilierii locali
PNL din Brașov,
dar mai ales pen-
tru președintele
Organizației Mu-
nicipale a PNL și li-
der al grupului
consilierilor locali
liberali,  Adrian
Oprică. „O perioa-
dă dificilă, într-
adevăr, dar dacă
vrei nu există să
nu poți! Dificilă,
de exemplu, din
cauză că socie-
tăți importante
din subordinea
Cosiliului Local
precum R.A.T. BV.
SA, Tetkron și
R.I.A.L. erau, la fi-
nele anului 2016,
pe pierdere și se
impuneau anali-
ze serioase și de-
cizii care să pună
lucrurile în ordi-

ne. Am luat deci-
zii importante,
am identificat so-
luții și totul a in-
trat pe un făgaș
normal. Nu a fost
ușor, dar atât eu
cât și colegii mei
ne-am asumat
deciziile și ni le
vom asuma în
continuare, pen-
tru ca totul să
funcționeze”, a
explicat, pentru
B r a ș o v T V . c o m ,
Adrian Oprică. În
prezent, proiecte
importante sunt
în atenția liderului
grupului PNL din
Consiliul Local. 

Președintele Or-
ganizației Munici-
pale a PNL le-a
prezentat, cu toa-
te detalii, într-un
interviu acordat
săptămânalului
nostru, pentru ca
brașovenii să fie
corect informați.

continuare în pag. 03
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Numărul șomerilor în-
cepe să crească din nou.
Asta după ce în primăva-
ră, indicele a scăzut la ni-
velul minim înregistrat
din 1994 încoace.  

Potrivit cifrelor oficiale, în
iulie erau peste 477 de mii
de șomeri  în România.
Creșterea a fost de aproxi-
mativ 17 mii de șomeri într-
o singură lună. 

În aprilie, în România s-a
atins un număr minim isto-
ric de 445.320 de șomeri, iar
rata șomajului a fost de
4,8%. 

Un nivel atât de scăzut
precum cel din aprilie nu s-
a înregistrat niciodată în Ro-
mânia din 1994, de când se

calculează șomajul. După
nivelul minim din aprilie,
numărul șomerilor a urcat
în luna mai, a coborât în iu-
nie și a crescut în iulie, când

s-a atins un nivel maxim al
ultimelor patru luni și al doi-
lea cel mai înalt nivel din
2017. Șomajul este, în con-
tinuare, mult mai mare în

rândul bărbaților, cu o rata
de 6,2% în luna iulie, în timp
ce șomajul în rândul femei-
lor este de doar 3,9%. 

A.C.              

Valoarea apartamentelor
a crescut în toate marile ora-
şe. Valorile de piaţă pe me-
trul pătrat pentru locuințele
în bloc s-au apreciat uşor în
trimestrul al doilea, potrivit
indicelui imobiliar realizat
de Asociaţia Naţională a Eva-
luatorilor Autorizaţi din Ro-
mânia. Cele mai mari creşteri

s-au înregistrat în Iaşi, unde
valorile de piaţă pentru me-
trul pătrat în apartamentele
în bloc au urcat, în medie,
cu 6,11%. În Timişoara
(+4,9%),  Cluj-Napoca
(+4,27%), Braşov (+3,62%)
şi Constanţa (+2,26%). În Bu-
cureşti, creşterea a fost mai
moderată, de 1,82%.  A.C.

Apartamentele, mai scumpe

Numărul sosirilor în struc-
turile de primire turistică a
crescut, în comparație cu
perioada similară a anului
trecut, cu 12,1% în primele
7 luni. Anunțul a fost făcut
de reprezentanții Institutului
Național de Statistică. 77%
au fost turiști români, iar
diferența au reprezentant-
o străinii. Trei sferturi dintre

turiștii străini au venit din
Europa. Cele mai multe so-
siri au provenit din Germa-
nia, Israel,  Italia, Franța și
Regatul Unit. Pe de altă par-
te, plecările românilor în
străinătate au fost, în prime-
le 7 luni, de 11 milioane, mai
mult cu aproape 25% față
de perioada ianuarie-iulie
2016. A.C.

6,6 milioane de turiști în
doar 7 luni Crește numărul șomerilor

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

Românii au făcut economii de 14,3% 
O gospodărie a econo-

misit lunar, anul trecut, în
medie, 14,3% din venituri.
Economiile au reprezentat
în 2016, în medie pe o gos-
podărie, 420 de lei lunar,
în creștere cu 1,8 puncte
procentuale față de 2015,
anunță Institutul Național
de Statistică. 

Gospodăriile de sa-
lariați au economisit în

medie +15,1% din veni-
turi, cele de pensionari
+14,9%, cele de agricul-
tori +9,1%, iar cele de
lucrători pe cont propriu
în activități neagricole
+8,9%. 

Nivelul cel mai scăzut al
economiilor, de +6,4%, s-a
înregistrat în gospodăriile
de șomeri. 

Andrei CONSTANTIN

Ofertele concurente, pe facturile
curente 

Furnizorii de energie sunt
obligaţi să-şi informeze con-
sumatorii cu privire la faptul
că pot obţine preţuri mai
bune dacă încheie un con-
tract pe piaţa liberă. 

Anunțul a fost făcut de
preşedintele Autorităţii Na-
ţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei, Niculae

Havrileţ. În fiecare lună,
când furnizorii trimit factura,
aceasta trebuie să fie înso-
ţită de o informare cu privire
la preţurile la care se pot ac-
cesa alte oferte din porto-
foliul lor şi diferenţa faţă de
piaţa serviciului universal,
a completat Havrileţ.           

A.C.
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Mai sunt puține zile
până la primul clopoțel!
Vine însă, și în acest, și
„Primul ghiozdan”. Pro-
gramul continuă la Bra-
șov, cu tot ceea ce îi este
necesar unui elev în prima
zi de școală. „Este o
acțiune pe care Consiliul
Local și Primăria Brașov
o pun în practică de 5 ani.
Le oferim, practic, elevi-
lor din primul an tot ceea

ce le este necesar. De la
ghiozdan până la penar,
pixuri, creioane și caiete
astfel încât să-și poată
desfășura acti-vitățile de
studiu foarte bine. Este
doar o măsură prin care
Primăria Brașov vine în
sprijinul elevilor și pă-
rinților. O alta este repre-
zentată de faci-litățile în
ceea ce privește trans-

portul în comun. Mai
exact, gratuitate pentru
elevii care nu absentează
de la cursuri. Totodată,
oferim și burse atât copii-
lor cu rezultate foarte
bune, cât și cazurilor so-
ciale, dar și alte recom-
pense, în colaborare cu
un partener local, pre-
cum tablete ori telefoane
mobile la finalul fiecărui
an școlar”, a detaliat
Adrian Oprică. 

Ca de fiecare dată, spu-

ne Adrian Oprică, Primăria
Brașov își ia în serios și ro-
lul de administrator al
unităților de învățământ.
Practic, se fac ultimele pre-
gătiri în școli, investiții și
reparații, dar și în gră-
dinițe, cu bani de la buge-
tul local. 

Și în problema creșelor
autorităților locale au pla-
nuri mari, spune Adrian

Oprică. Prima creșă se va
construi în zona Astra, în
apropierea Palatului Co-
piilor. O alta va fi ridicată
în cartierul Tractorul. La
parterul clădirii va func-
ționa o creșă, iar la etaj o
grădiniță. Și în cartierul
Bartolomeu se caută
soluții pentru construirea
unei creșe. Unul dintre
proiectele grupului libe-
ralilor din Consiliul Local
Brașov îl reprezintă asigu-
rarea unui mediu propice
familiilor tinere, construi-
rea creșelor fiind un prim
pas în acest sens. Potrivit
lui Adrian Oprică, se caută
soluții pentru ca părinții
să nu plătească taxe la
creșe, să beneficieze,
după discuții între au-
torități și dezvoltatori, de
facilități fiscale dacă se
mută în locuințe noi, dar
și ce sprijin se poate acor-
da, de la nivelul Consiliului
Local, familiilor care au
mai mult de doi copii.  

• Facilități pentru
studenți și pensionari

Dacă elevii care nu ab-
sentează de la cursuri au
gratuitate pentru trans-
portul în comun, studenții
și pensionarii nu au fost
nici ei uitați. În ceea ce îi

privește pe studenți, toate
diligențele au fost deja fă-
cute la nivelul Primăriei
Brașov. Astfel, tinerii pot
să folosească mijloacele
de transport în comun în
baza unui abonament
care costă doar 15 lei. „În
ceea ce îi privește pe pen-
sionari, toți au gratuitate
50% pentru călătoriile cu
mijloacele de transport
în comun. Cei dintr-o altă
categorie, vârstnicii cu
prag de pensie 1.200 de
lei, au 15 călătorii gratui-
te”, a precizat Adrian Opri-
că. În ceea ce privește ruta
Brașov - Poiana Brașov, li-
beralul spune că le-a dat
asigurări cetățenilor din
stațiune, care din punct
de vedere administrativ
este cartier al Brașovului,
că va face toate eforturile
pentru integrare în ade-
văratul sens al cuvântului.
„Până acum, pe un bra-

șovean îl costa 70 de lei
un abonament pe toate
liniile, iar pe un altul, care
locuiește în Poiana Bra-
șov, îl costa 150 de lei.
Acum însă, am egalizat
prețurile, iar cine are acti-
vități în Poiana Brașov va
utiliza Linia 20 la prețul
practicat pentru orice
altă linie din municipiu”,
a completat președintele
Organizației Municipale a
PNL, Adrian Oprică. 

În prezent, aproxima-
tiv 500 de persoane fac
naveta între Brașov și Po-
iana Brașov. În urma redu-
cerii prețului, numărul

abonamentelor pe ruta vi-
zată a crescut.

• Se schimbă reguli-
le în salubrizare

Adrian Oprică spune că
problema colectării de-
șeurilor, rampele din apro-
pierea blocurilor din oraș,
nu mai corespund aștep-
tărilor brașovenilor. „Dacă
analizăm situația, admi-

nistrarea rampelor de
gunoi din apropierea blo-
curilor reprezintă princi-
pala nemulțumire a
brașovenilor. În noul con-
tract pe care îl vom înche-
ia cu noul operator pen-
tru salubrizare, dorim să
implementăm proiectul
care prevede îngroparea
rampelor de gunoi. Prac-
tic, așa se va face salubri-
zarea în municipiul
Brașov”, a afirmat Adrian
Oprică. Dacă nu vor fi
contestații, până la finalul
anului se va cunoaște
operatorul în materie de
salubrizare în municipiul

Brașov.
• Cultura, ridicare de

ștachetă
Recomandare impor-

tantă, marca Adrian Opri-
că, pentru instituțiile de
cultură din municipiu, ex-
clusiv în interesul brașo-
venilor. 

Practic, sugestia vine,
susține Adrian Oprică,din
cauză că programul reper-
torial nu răspundea
așteptărilor brașovenilor.
„Recomandarea pe care
le-am făcut-o reprezen-
tanților instituțiilor de
cultură este să figureze
în bugetele pentru anul
viitor studii din care să re-
iasă preferințele cetă-
țenilor, ce doresc brașov-
enii să vadă”, a explicat
Adrian Oprică. 

Astfel de studii vor în-

tocmi atât reprezentanții
Filarmonicii din Brașov,
cât și cei ai Teatrului „Sică
Alexandrescu” precum și
cei ai Operei Brașov. 

O nouă generație,
o nouă viziune

„Consilierul
de cartier”, pro-
gramul de suflet
al grupului PNL
din Consiliul Lo-
cal Brașov

În cadrul programului,
consilierii locali liberali s-
au împărțit pe cartiere și
merg pe teren pentru a le
oferi brașovenilor soluții
pentru rezolvarea proble-
melor cu care se confruntă.
„Proiectul funcționează
din anul 2004. Noi, cei 10
consilierii locali liberali,

majoritari în Consiliul Lo-
cal, ne-am luat cartierele
în responsabilitate, ne-
am organizat audiențe și
chiar vă rugăm pe dum-
neavoastră, pe jurnaliști,
să verificați dacă se țin
sau nu audiențele. Consi-
lierii locali PNL țin în per-
manență legătura cu
cetățenii, cu reprezen-
tanții asociațiilor de pro-
prietari, pentru rezolva-
rea tuturor problemelor
cu care se confruntă
brașovenii”, a explicat
Adrian Oprică.

Aeroportul, în faza proiectului tehnic
După adoptarea noii legi a

aeroportului în Parlament, la fi-
nalul anului trecut, Consiliul
Județean lucrează, acum, la în-
tocmirea docu-mentației pro-
iectului tehnic. A fost deja eli-
berat certificatul de urbanism
de la Primăria Ghimbav, iar în
câteva săptămâni, proiectul teh-
nic pentru căile de rulare va
obține ultimul aviz, de la Auto-
ritatea Aeronautică Civilă.
Președintele Consiliului Ju-
dețean, Adrian Veștea, a mers,

zilele trecute, la Ministerul Ape-
lor și Pădurilor și a găsit o soluție
pentru ca instituția pe care o
conduce să se ocupe în totali-
tate, fără implicarea autorităților
centrale, de deversarea apelor
pluviale și de îndiguire în zona
viitorului aeroport. „Am lămurit
tot ceea ce înseamnă partea
de solicitare în cadrul avizelor.
Pentru că, după cum se știe,
perioada de obținere a certifi-
catului de urbanism este de 30
de zile, alte 30 de zile pentru

obținerea avizelor, după care
proiectantul poate să finalize-
ze, în conformitate cu datele
solicitate, proiectul”, afirmă
Adrian Veștea, președintele
Consiliului Județean Brașov.
Proiectul tehnic al aeroportului
va fi gata până la finalul lunii
septembrie. Se va depune, apoi,
pe Serviciul Electronic de
Achiziții Publice pentru a se găsi,
prin licitație, un constructor.
„Suntem, potrivit contractului,
în perioada de întocmire a pro-

iectului tehnic. Mai avem de
parcurs doar câțiva pași pen-
tru partea care ține de Serviciul
Electronic de Achiziții Publice”,
a declarat Alexandru Bărbucea-
nu, reprezentantul firmei de
proiectare. Anul acesta, Consiliul
Județean a alocat, din bugetul
propriu, 10 milioane de euro
pentru proiectul Aeroportului
Internațional Brașov - Ghimbav.
Pentru finalizarea obiectivului
ar mai fi nevoie de 57 de milioa-
ne de euro.                           M.S.



De obicei nevoia ochela-
rilor pentru aproape apare
în jurul vârstei de 40 de ani,
atunci când vederea devine
încețoșată în timpul cititu-
lui sau la folosirea calcula-
torului. Această problemă
este presbiopia, o cauză co-
mună a slăbirii vederii pe
măsură ce oamenii avan-
sează în vârstă. 

În mod normal, ochii no-
ștri pot focaliza detaliile fine
datorită flexibilității crista-
linului (lentila ochiului). Cu
timpul, ochii își pierd aceas-
tă flexibilitate, făcând gre-
oaie focalizarea corectă a
detaliilor fine ale obiectelor
ținute la o distanță mică.
Este o componentă firească
a procesului de îmbătrânire,
și afectează pe toată lumea. 

Vederea încețoșată și ce-

lelalte semne ale presbio-
piei. Specialiștii au identifi-
cat anumite semne clare ale
presbiopiei, și anume:

• Nevoia de a îndepărta
obiectele la lungimea mâi-
nii pentru a le putea vedea
clar

• Dificultatea de a vedea
obiectele apropiate

• Vederea încețoșată în
timpul cititului

• O b o s e a l a  o c u l a r ă ,
somnolență atunci când se
desfășoară activități ce im-
plică detalii fine, ca de
exemplu cusutul, scrisul
sau lucrul la computer

• Dureri frecvente de
cap

Pentru a alege perechea
corectă de ochelari  este re-
comandabil să consultați un
specialist. 

Astfel, problema dvs. va
fi identificată corect, deoa-
rece presbiopia poate fi aso-
ciată și cu alte afecțiuni.
Este adevărat că se pot
achiziționa și ochelari pen-
tru citit și din farmacii sau
drogherii, însă trebuie să
țineți cont de faptul că acei

ochelari sunt fabricați la o
distanță interpupilară stan-
dard (distanța dintre pupi-
lele fiecărui ochi), ceea ce
poate conduce în timp la
dureri de cap și de discon-
fort în timpul cititului. 

Este de asemenea impor-
tant de știut că majoritatea
dintre noi avem diferențe
în ceea ce privesc dioptriile
dintre cei doi ochi, iar as-

pectul acesta nu se regă-
sește  în  ochelar i i  pre-
fabricați, de aceea este
foarte important să mergeți
la un consult înainte de a
lua decizia achiziționării
unei perechi de ochelari. 

Chiar și cei care au nevoie
de ochelari pentru distanță
au nevoie la un moment dat
de ochelari pentru citit, iar
o soluție foarte bună pentru

aceștia poate fi o pereche
de ochelari cu lentilă bifo-
cală sau progresivă, sau se
poate opta pentru lentile
de contact. Sau, daca aveți
nevoie de o vedere clara in
interiorul biroului, lentilele
office sunt cea mai buna
opțiune pentru dvs.

Așadar, dacă cititul a de-
venit o problemă, și nu un
mijloc de a vă delecta, nu

ezitați să mergeți la un con-
sult de specialitate pentru
a găsi soluția individualizată
pentru problema dvs. 

În luna septembrie, in ca-
binetele Best Optic veți be-
neficia de reduceri surpriza,
atât la lentilele progresive,
cat si la lentilele pentru in-
terior.

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

Când știm că este timpul
ochelarilor pentru aproape?

După cum ați constatat
atunci când vreți ceva doar
pentru voi întâmpinați o di-
ficultate în a vă alege
dorințele. Spun asta din
experiența proprie și a
cursanților cu care mă întâl-
nesc. Atunci când au ca re-
comandare să își dorească
ceva pentru ei, îmi răspund:
dar poate fi și pentru cei din
jur? Ca și cum ei ar fi separați
și dacă le este bine lor,
celorlalți le-ar fi altfel?

Căutând informații și cer-
cetări despre acest subiect și
anume: 

De ce oamenii își doresc
destul de greu ceva pentru
ei ca dezvoltare interioară?
am găsit-o pe minunata Bre-
ne Brown psiholog cu ex-
periență și  cercetare în
domeniul rușinii și a empa-

tiei. Găsind multe similarități
cu noi românii care suntem
educați să facem pentru alții,
pentru exterior ca și cum noi
nu suntem destul de buni,
de minunați,nu merităm
să…, m-am gândit că ar fi mi-
nunat să afle cât mai mulți
r o m â n i  d e  c e  n u  a v e m
dorințe interioare dezvolta-
toare. Și pentru că am fost
crescuți, educați și formați
pe genul de credințe de mai
sus, fiecare dintre noi am dez-
voltate o înstrăinare de noi
și o viață trăită în rușine, vină
și neîmplinire.

Minunata Brene a găsit
după 6 ani de cercetare a
rușinii, ce fac oamenii care
trăiesc o viață din plin. Ce a
găsit? 10 atitudini pe care le
manifestă și experimentează
oamenii care trăiesc viața din
plin și sunt mereu într-o stare

de bunăstare.
După Brene Brown a trăi

viața din plin înseamnă: „Să
te implici în viața ta, fiind
conștient de propria valoa-
re. Înseamnă să cultivi cu-
r a j u l ,  c o m p a s i u n e a  ș i
legăturile profunde cu
ceilalți, astfel încât să-ți spui
dimineața când te trezești
– orice voi reuși să fac și ori-
cât de multe lucruri îmi vor
rămâne de făcut, eu însumi
sunt de ajuns”.

Mai jos vă voi reda cele 10
principii ale vieții trăite din
plin așa cum le-a prezentat
doamna în cărțile scrise.

De aici veți avea măcar 10
idei despre cum să vă creați
anul pe plan personal și
relațional.

1.“Dezvoltă-ți autentici-
tatea;

2.Dezvoltă-ți compasiu-

nea față de tine;
3.Dezvoltă-ți reziliența

(adică combate apatia și
sentimentul de neputință);

4.Dezvoltă-ți sentimente
de recunoștință și bucurie;

5.Dezvoltă-ți intuiția și
încrederea în tine și în
ceilalți;

6.Dezvoltă-ți creativita-
tea;

7.Dedică mai mult timp
jocului și odihnei;

8.Dezvoltă-ți o stare de
calm și liniște;

9.Dedică-te muncii care
are sens pentru tine;

10. Râzi, cântă și dan-
sează.”

Dacă medităm un pic la
ele ne dăm seama că într-
adevăr aceste atitudini dez-
v o l t a t e ,  i n t e g r a t e  ș i
experimentate ne dau starea
de bine și de bunăstare in-

terioară, ne ajută să ne cen-
trăm pe interiorul nostru și
vom regăsi puterea interioa-
ră, acolo unde au pus-o zeii
– în interiorul omului.

- Când ești autentic ești liber.
- Când ai compasiune față

de tine ești iubire în manifes-
tare.

- Când ai reziliență, evoluezi.
- Când ești recunoscător

emani bucurie.
- Când ai intuiție te simți în

siguranță. Când ai încredere în
tine știi și crezi că poți.

- Când creezi intri în contact
cu ființa ta divină.

- Când te joci intri în starea
copilului interior.

- Când ești calm și liniștit devii
observator.

- Când te dedici muncii care
are sens pentru tine ești fericit.

- Când râzi, cânți și dansezi
ești cu inima ușoară.

Toate astea pot fi ale tale
dacă îți propui să le dezvolți.
„Tot universal conspiră
atunci când vrei ceva”.

Când vrei, ai un gând pe
care îl  contempli ( î i  dai
atenție), crezi în împlinire,
simți starea de împlinire și
trăiești deplin. Fie ca dorințele
voastre să devină realitate.

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

Autor articol: Psiholog
Niculina Gheorghiță

Dezvoltarea în plan personal

Oana MAREȘ
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Epidemiile de meningită și ru-
jeolă din județul nostru nu mai
constituie un pericol pentru să-
nătatea oamenilor. Sunt ținute
sub control, iar perioada critică
a fost depășită, susțin medicii
brașoveni. 

Cazurile de rujeolă au fost mult
mai multe comparativ cu anii trecuți.
483 în total. Cele mai multe, peste
300, au fost în mediul rural.

Din fericire, în județul nostru nu
s-a înregistrat niciun deces. Campa-

nia de vaccinare pusă în practică de
autorități a avut efectul scontat. În
ceea ce privește vaccinarea împotriva
rujeolei, cele mai multe probleme
au fost în cazul populației de etnie
romă.  

Spre deosebire de rujeolă, menin-
gita a ucis un om. „Am identificat
exact familiile care nu-și vaccinează
copiii, iar angajații primăriilor din
localitățile respective au mers din
casă în casă, pentru a-i convinge
pe părinți să-și ducă micuții la me-
dic. Numărul vaccinărilor a crescut

în luna iulie, față de iunie, cu peste
20%”, a declarat prefectul Bra-
șovului, Marian Rasaliu. 

Meningita a creat mari probleme
în județul nostru. „În perioada 15
iunie – 5 iulie la nivelul județului
am avut trei cazuri de meningoco-
cemie, dintre care două confirma-
te, dar și un alt caz probabil”, a
afirmat Lavinia Buvnariu, șefa Di-
recției de Sănătate Publică Brașov. 

În total, la nivelul județului Brașov
au fost identificați 318 contacți. 

Marian STOICA

.com

Epidemiile de meningită și rujeolă din
județ, ținute sub control
• La Brașov, anul acesta, au fost mai multe cazuri de rujeolă • Majoritatea
în mediul rural • Și meningita a creat mai probleme în jdețul nostru • 

Începe vaccinarea antipneumococică
Campania de vaccinare antipneu-

mococică se adresează copiiilor cu
vârste cuprinse între 1 și 5 ani. Este
programată să înceapă în această
lună, când este prevăzută livrarea
a peste 477.000 de doze. Noul vac-
cin va ajuta la protecția împotriva

celor mai des întâlnite 13 tulpini de
pneumococ, responsabile de 90%
din cazurile de boli pneumococice
invazive. Vaccinul se administrează
copiilor gratuit, conform schemei
de vaccinare, în cabinetele medici-
lor de familie.                              A.C.

• La nivel național peste 477.000 de doze de vaccin vor fi
livrate în acestă lună

Noul An bisericesc
A început, pe 1 sep-

tembrie, Anul Nou bise-
ricesc! Potrivit tradiției
iudaice, în acea zi Dum-
nezeu a început lucrarea
de creare a lumii și, tot
atunci, Mântuitorul a în-
ceput propovăduirea
Evangheliei. Anul Nou bi-

sericesc se încheie pe 31
august. 

La romano-catolici, în-
cepe cu prima duminică
din Advent, cea mai apro-
piata de 30 noiembrie, cu
aproximativ patru săptă-
mâni înainte de Crăciun.         

A.C.



LOCAL 4 - 10 septembrie 20176
.com

Potenţialul turistic al
municipiului Săcele a
rămas neexploatat ani
de-a rândul. Acum, au-
torităţile locale vor să
pună în valoare, prin-
tre altele, și cele trei
masive muntoase care
străjuiesc satele săce-
lene la sud, la est şi la
vest: Paltinu, Ciucaş şi
Piatra Mare.

Dacă în perioada inter-
belică satele beneficiau de
premise favorabile turis-
mului montan, încet, încet
t o a t e  a m e n a j ă r i l e  c u
această destinaţie au în-
ceput să dispară, una câte
una, în perioada 1947-
1990. Dacă până în 1947
existau cabane turistice de
altitudine  cu toate dotă-
rile în Ciucaș, Piatra Mare,
Renţea și Poiana Teslei, nu-
meroase refugii montane,
dar şi domeniul schiabil
din zona Bunloc, aceste
active au fost naţionalizate
şi trecute în administrarea

Trustului Naţional de Tu-
rism. 

La momentul de referin-
ţă 1990, nicio cabană nu
mai era practicabilă pentru
cazare şi masă. Domeniul
schiabil s-a mai folosit încă
5 ani, iar apoi a devenit im-
practicabil din cauza ve-
getaţiei. 

În perioada 1990-2006,
niciun for de decizie, local,
judeţean sau naţional, nu
a analizat cu adevărat
uriașul potenţial turistic al
zonei şi nu s-au identificat
nici modalităţile de valo-
rificare în beneficiul loca-
lităţii. Odată cu trecerea
pădurilor din proprietatea
statului în proprietatea co-
munităţii din Săcele, spe-
cialiştii Regiei Pădurilor
Săcele au iniţiat un pro-
gram ambiţios de valori-
ficare, pas cu pas, a acestor
frumuseţi montane pe fi-
liera silvoturismului. Anul
2013 a adus reamenajarea
la standarde europene a
primului obiectiv turistic

montan din Săcele, Canio-
nul Şapte Scări, obiectiv
amenajat încă din 1910 şi
care se afla în paragină fi-
ind un real pericol pentru
turişti.

• Reabilitare completă în
doar 3 luni

Indicatorii tehnico-
economici au fost aprobaţi
de consiliul local, iar Regia

Pădurilor Săcele a realizat,
în doar 3 luni, reabilitarea
completă. Următorii ani,
2014-2016, au demonstrat
că decizia reabilitării a fost
oportună. Refacerea an-
samblului de trambuline
din Valea Largă şi amena-
jarea unei pârtii de 830 de
metri în zonă, reamenaja-
rea şi modernizarea cas-
cadei Tamina, amplasarea
unei structuri de vizitare
tip „via feratta” în Prăpa-
stia Urşilor sunt doar câ-
teva obiective care, odată
puse în practică, îi vor atra-
ge pe turişti spre Săcele. 

După reamenajarea
Canionului Şapte Scări,
toate structurile de cazare
şi masă din Dâmbu Morii
au devenit neîncăpătoare,
indicii de ocupare au cres-
cut de aproape 4 ori și este
aproape imposibil să gă-
seşti un loc de cazare în
zonă fără programare.

În aceste condiții, atât

consiliul local, cât şi pri-
marul municipiului Săcele,
Virgil Popa, au în vedere,
cu adevărat, turismul. ,,(...)
Elaborăm, la ora actuală,
o amplă strategie în ceea
ce privește turismul mon-
tan, având importante
puncte de atracție în zonă:
Canionul Șapte Scări, Mun-

tele Bunloc, Muntele Piatra
Mare, tiroliana. Așadar,
zona ne oferă oportunități
majore, pe care trebuie să
le valorificăm. Doar așa
putem atrage un număr

mare de turişti în zona Să-
cele și putem construi pre-
misele unei dezvoltări
locale durabile, cu fluxuri
financiare importante care
pot alimenta bugetul lo-
cal”, a explicat, pentru
BrașovTV.com, primarul
municipiului Săcele, Virgil
Popa. 

Dezvoltarea turismu-
lui montan în zona Săcele
reprezintă unul dintre
principalii vectori ai dez-
voltării municipiului. 

B.T.

Turismul montan, esențial pentru
Săcele

10 ani de la moartea Elodiei
„Aprindem lumânări și ne

gândim la ea...”, sunt cuvin-
tele Emiliei Ghinescu, la 10
ani de la moartea fiicei sale.
Procurorii spun că în noaptea
de 29 spre 30 august 2007,
Cristian Cioacă şi-a ucis şi
tranşat soţia. Deşi fostul po-
liţist susţine și acum că nu şi-
a omorât nevasta, judecătorii
l-au trimis în pușcărie.

29 spre 30 august 2007:
„(......) Pe fondul unor relații
conflictuale preexistente le-
gate de un iminent divorţ
generat de presupusele
relații extraconjugale ale so-
ţilor (n.r. Cioacă – Ghinescu),
în timp ce se aflau în dormi-
torul matrimonial discuţiile

au degenerat context în care
inculpatul Cioacă Cristian
Constantin i-a aplicat soţiei
sale, victima Ghinescu Elo-
dia, multiple lovituri, soldate
cu decesul acesteia”, au
anunţat procurorii bucureş-
teni, printr-un comunicat de
presă, la momentul trimiterii
lui Cristian Cioacă în judecată.
Tot atunci, acuzarea a susţi-
nut că: „Folosind o geantă
de voiaj de dimensiuni
mari, (… ) precum şi per-
deaua de duş din baia afe-
rentă dormitorului (n.r.
soţilor Cioacă – Ghinescu),
(….), inculpatul Cioacă Cri-
stian-Constantin a trans-
portat fragmentele de

cadavru în portbagajul au-
toturismului şi le-a ascuns
într-un loc necunoscut”.
Loc rămas şi acum, după tri-
miterea lui Cioacă în puș-că-
rie, tot necunoscut. Mama
Elodiei aprinde şi în 2017, la
10 ani de la moartea fiicei
sale, lumânări. Durerea Emi-
liei Ghinescu e și mai mare.
Nu și-a mai văzut nepotul de
ani buni. Acum, băiatul are
13 ani. În acest timp, Cristian
Cioacă inspășește pedeapsa
în penitenciarul Colibași.
Avocata Elodia Ghinescu a
fost văzută de mama ei, de
bona copilului şi de câţiva
prieteni, pentru ultima dată,
pe 29 august 2007.          A.V.

Campionat național de oină
Oina a fost sportul de

bază, timp de câteva zile, la
Brașov. Gruparea Mobilă de

Jandarmi „Burebista” a
găzduit, în perioada 28 – 30
august, campionatul Na-

țional de Oină pentru ju-
niori. 120 de copii din toată
țara s-au întrecut în sportul
care implică multe abilități.
Competiția a fost organizată
cu sprijinul Federației Ro-
mâne de Oină. 

Participanții au vârste cu-
prinse între 10 și 14 ani, ma-
joritatea provenind din
mediul rural. Echipele de
oină s-au întrecut, zilnic,
după un program bine sta-
bilit, sub supravegherea
reprezentanților Federației
Române de Oină. 

Cele mai bune echipe au
fost premiate. Oina, sport
tradițional românesc, are
foarte mulți adepți. 

Răzvan IANCU
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Trecem în fiecare zi pe
lângă ea. Face parte din
istoria Brașovului deoa-
rece este una dintre cele
mai impunătoare și repre-
zentative construcții ale
orașului. Din păcate însă,
este deteriorată și arată
tot mai rău cu fiecare zi
care trece. 

Nici vorbă de reabilitare.
Ne referim la clădirea în care
funcționează Prefectura, Cur-
tea de Apel și Consiliul
Județean.  Mesajele de
atenționare care îndeamnă
oamenii să nu treacă prea

aproape de ea sunt la tot pa-
sul, lipite pe clădire. Din pă-
cate însă, nu s-a făcut nimic
concret pentru remedierea
problemelor. 

De câțiva ani, chiar pe
acoperișul clădirii crește în
voie un fag. În urmă cu doi
ani, oficialii de la Prefectură,
Consiliul Județean și Curtea
de Apel au renovat în regim
de urgență clădirea. Acum,
nu mai pot face nimic! Im-
obilul a trecut în proprietatea
statului român printr-o ho-
tărâre de Guvern. Dreptul de
administrare revine Prefec-
turii. „Este o clădire foarte

importantă, cu o istorie
aparte. Trebuie să avem gri-
jă de ea. Clar ar trebui să re-
prezinte un exemplu și o
mândrie pentru tot județul
nostru. Din păcate, încă nu
există fondurile necesare
pentru o reabilitare comple-
tă. Vom încerca să găsim o

soluție și pentru renovarea
interioară, pentru că unele
birouri arată deplorabil”,
este de părere prefectul
Brașovului, Marian Rasaliu.
Imobilul de pe Bulevardul
Eroilor a fost construit în anul
1902 și a fost, inițial, Palat de
Justiție.      Marian STOICA

Clădire cu grad ridicat de risc

Pe acoperiș crește de câțiva ani un fag

Gunoiul, sub pământ la Brașov

Mormanele de gunoaie
aruncate lângă tomberoa-
ne vor deveni istorie la
Brașov. Toate resturile me-
najere vor fi îngropate.
Mai multe platforme sub-
terane vor fi construite în
întreg municipiul până la
finalul anului 2018. 

Asta prevede un nou pro-
iect care a fost analizat în ul-
tima ședință a Consiliului
Local. Serviciu de salubrizare
va avea un singur operator,
care se va ocupa de colecta-
rea gunoiului menajer, și nu
doi, așa cum era până acum.
Cel care va gestiona salubri-

tatea orașului va fi obligat să
investească în montarea unor
platforme subterane pentru
depozitarea deșeurilor. „Au
multe avantaje aceste plat-
forme. Se va putea face, în

primul rând, o colectare se-
lectivă conformă, mult mai
apropiată de standardele

impuse de Uniunea Euro-
peană. În plus, oamenii stră-
zii nu vor mai putea răscoli
gunoaiele”, este de părere
Laszlo Barabas, viceprimarul
Brașovului. Platformele de
gunoi din municipiu vor fi
amenajate după anumite
standarde, vor avea o capa-
citate de stocare de peste
1.000 de litri, o greutate de
10 tone și vor fi prevăzute cu
trei intrări pentru colectare
selectivă. Un astfel de dispo-
zitiv va costa 70.000 de lei.
Lucrările pentru amenajarea
platformelor de gunoi vor
începe, cel mai probabil, în

primăvara anului viitor și ar
trebui finalizate la sfârșitul
lui 2018.    Marian STOICA

TRAGEDIE: A căzut de la etajul 7
Clipe de groază, săptămâna

trecută, în cartierul Florilor. O
femeie în  vârstă de 67 de ani
s-a prăbușit de la etajul 7 al blo-
cului în care locuia. Tragedia s-

a petrecut într-un imobil de pe
strada Brândușelor. Soțul a fost
cel care a sunat la 112. Imediat
au fost mobilizate mai multe
echipaje de poliție, dar și de la

S.M.U.R.D. Medicii nu au mai
putut face nimic pentru femeie.
Procurorii au deschis un dosar
penal pentru ucidere din culpă.
Cercetările continuă.       M.S.



GARSONIERE
⚫ Vând o garsonieră (din construcţie)
confort 1, 32 mp desfăşuraţi pe hol, baie,
bucătărie, cameră, în Bartolomeu,
aproape de Penny - Avantgarden-. Si-
tuată la etajul 4/4, are acoperişul refăcut
în 2015, blocul este anvelopat termic.
Preţul este de 270.000 euro foarte uşor
negociabil. Pentru mai multe detalii sunaţi
la telefon: 0787.719.344 
⚫ Vânzare garsonieră confort 1 sporit în
Zona Judeţean- Răcădău, bloc con-
strucţie nouă din cărămidă. Pentru spo-
rirea coeficientului de izolare termică
blocul este izolat cu polistiren de 10 cm.
Construcţia este pe cadre, această struc-
tură conferă o mai bună rezistenţă în caz
de seism. Garsonieră are suprafaţă de
50mp construiţi şi vine echipată cu cen-
trală termică proprie BOSCH. Tâmplărie
PVC profil Salamander 5 camere, sticlă
4s LOW-E 3foi de sticlă (conferă şi aces-
tea izolare termică şi fonică de calitate).
Garsoniera se personalizează în funcţie
de dorinţa clientului, iar bugetele alocate
pentru fiecare apartament sunt următoa-
rele: gresie = 50 lei/mp, faianţă = 50
lei/mp, parchet = 40 lei/mp, sanitare =
2.500 lei/baie, uşi = 600 lei/ bucata. Ter-
menul de finalizare este de 30.05.2018,
preţul este 39.000 euro, iar pentru detalii
suplimentare sunaţi la 0747.771.523 

APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând apartament nou, în bloc nou tip
vilă, în zona Tractorul Mall Coresi, cu
2 camere, confort 1, decomandat, situat
la etajul ½, în suprafaţă de 55 mp cu o
terasă mare de 15 mp, cu toate dotările
modern gresie, faianţă, parchet laminat,
central termică în condensaţie, ferestre
cu geam termopan. Predarea este la sfâr-
şitul acestui an. Preţul este 56.000 euro.
Telefon: 0747.771.523

⚫Vând apartament compus din 2 camere,
decomandate în cartier Craiter, supra-
faţa utilă de 65 mp, situat la etajul 1 într-
un imobil de 3 nivele. Apartamentul
dispune de următoarele îmbunătăţiri: uşă
metalică, termopan, gresie, faianţă, par-
chet, bloc izolat, însorit. Preţul aparta-
mentului este 41.500 euro. Telefon:
0747.771.523
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
OFERTĂ:
⚫ Vând apartament de 4 camere semi-
decomandat în zona Tractorul – Cerna,
situat la etajul 4/4 în bloc anvelopat ter-
mic, apartamentul are 80 mp utili struc-
turaţi în bucătărie, hol, 4 camere, două
băi. Apartamentul mai necesită renovare,
îmbunătăţirile actuale sunt centrală ter-
mică montată acum 5 ani, uşă metalică
şi termopan integral. Preţul este 60.000
euro uşor negociabil. Tel:0731.833.260
CASE
⚫ Vând vilă P+M construcţie nouă în
anul 2013, situată în Hărman cartier
nou de vile, casa are o suprafaţă de 170
mp compusă din P+M, compartimentată
astfel: la parter este living spaţios în care
avem un şemineu, bucătărie mobilată şi
utilată, cu ieşire la terasă, cameră de de-
pozitare şi baie, iar la mansardă avem 3
dormitoare cu o baie. Casa este racordată
la apă şi electricitate, are fosă septică şi
se poate racorda la canalizare. Casa este
liberă pentru mutare imediată. Acceptăm
şi credit. Terenul are o suprafaţă de 363
mp, iar preţul este de 85.000 euro. Detalii

suplimentare obțineți la 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. Toa-
te actele sunt în regulă PUZ, CF, CU, ga-
zul este pe teren, curent în apropiere. Tel:
0726.687.344
ÎNCHIRIERI
• Ofer spre închiriere apartament 3 ca-

mere la casă zona Ultracentrală str.
Dealul Morii. Apartamentul are o struc-
tură semidecomandată, se închiriază
complet mobilat şi utilat, apartamentul

dispune şi de curte proprie în faţa casei.
Preţul chiriei lunare este 365 euro. Se
doreşte garanţia în valoarea a 2 luni. Re-
laţii la telefon: 0723.985.424
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Imobiliare

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

Numărul de apariţii se completează în  căsuţa
special prevăzută.

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

➭ Redacţia nu-şi asumă răspunderea 
pentru conţinutul anunţului.

➭ Anunţurile se depun până vineri la ora 12:00.

Magazine Rapid:
▪ Str. Gării, nr. 32

intersecţia cu
Hărmanului

▪ Str. Dacia, nr. 69
▪ Str. Privighetorii

▪ Str. Gospodarilor
▪ Str. Barbu

Lăutaru
▪ Str. Zizinului, nr. 4
▪ Str. Toamnei, nr. 1
▪ Str. Crinului, nr. 1

Sediul BraşovTV:
▪ Bd. Mihail

Kogălniceanu,
nr. 15 – Galeriile
comerciale, 
et. 3, cam. 4

Locaţii de preluare a taloanelor de mică publicitate

✄

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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Consultanță

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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Curtea Spitalului Județean
arată impecabil. Aici se lu-
crează intens de trei săptă-
mâni. Au fost igienizate însă,
și pavilioanele Astra, Trac-
torul și Mârzescu.  

Toată vegetația inutilă a
fost înlăturată de angajații
Serviciului Public Județean
de Protecție a Plantelor. „Nici
nu vă puteți închipui cum
era înainte. Aveam foarte
multe buruieni, vegetație in-
utilă, iar prin tufișuri foarte
multe gunoaie. Era o pri-
veliște pur și simplu dezo-
lantă, iar pacienții nu se
puteau plimba în siguranță.
Spitalul a luat o firmă din
subordinea Consiliului Ju-

dețean, iar rezultatele sunt
mai mult decât satisfăcă-
toare”, a declarat Marius Le-
onte, purtătorul de cuvânt al
Spitalului Clinic Județean de

Urgență din Brașov. A fost
ecologizată și o zonă din spa-
tele spitalului, care va deveni
parcare. Lucrările de igieni-
zare a spațiului verde din pe-

rimetrul spitalelor adminis-
trate de Consiliul Județean
Brașov se vor încheia la
sfârșitul lunii septembrie.                            

M.S.

Spitale „verzi” la Brașov
.com

August, lună plină de eve-
nimente pentru Jandarmeria
Brașov. Atât oamenii legii de
la Gruparea Mobilă, cât și cei
ai Inspectoratului Județean
au avut diverse activități prin-
tre care s-au numărat și cele
pentru asigurarea ordinii la
evenimentele publice. 

Din fericire, nu a existat ni-
ciun incident în județ. Jandar-
mii au avut, mai exact, 56 de
misiuni de asigurare a ordinii
publice, cele mai multe la
activități cultural-artistice. Prin
serviciul unic 112, Jandarmeria

a preluat peste 600 de apeluri. 
Pentru menținerea ordinii

publice, jandarmii brașoveni
au desfășurat 235 de patrule
în stațiuni și pe trasee mon-
tane. În august au fost doar 9
apeluri prin care s-a cerut aju-
tor din cauza animalelor săl-
batice, față de 14 apeluri
înregistrate în luna iulie. Jan-
darmii brașoveni se confruntă,
în prezent, cu o mare proble-
mă. 

Este vorba despre deficitul
de personal, de aproape 15%,
cauzat de pensionări.      M.S.

• Igienizare totală la spitalele din municipiul Brașov. • Lucrări în interior, dar și
în exterior unde, mai exact, se curăță tot spațiul verde

Celebrul tren de epocă tra-
versează din nou România,
ruta sa completă este: Paris
– Viena –  Budapesta – Si-
naia – Bucureşti – Varna –
Istanbul –  Bucureşti –  Si-
naia – Budapesta – Viena –

Veneţia. Cei interesaţi l-au
revăzut duminică, 3 septem-
brie, când, pe ruta de întoar-
cere, a trecut prin oraşul
nostru. A staționat în gara din
Brașov preț de 10 minute de
la ora 19:19 până la 19:31.

Mai puțini jandarmi, mai multe acțiuni

Renaște Baza Olimpia?
Consiliul Județean a găsit

soluția salvatoare pentru
baza sportivă Olimpia, unde

va fi amenajat „Muzeul
Sportului și Turismului
Montan”. Complexul olim-

pic va fi administrat în par-
teneriat cu Federația Româ-
nă de Tenis, care și-a atătat
intenția de a prelua terenu-
rile și tribunele. Aici ar urma
să se desfășoare competiții
internaționale de tenis pen-
tru copii. Consiliul Județean
a încercat, în ultimele luni,
să găsească un chiriaș sau
chiar să vândă baza sporti-
vă, dar nime   ni nu s-a arătat
interesat să preia comple-
xul, care a ajuns într-un sta-
diu avansat de degradare.
Discuțiile dintre Consiliul
Județean și Federația Ro-
mână de Tenis s-au concre-
tizat într-un proiect care va
f i  votat  în  următoarea
ședință de plen. Proiectul
de hotărâre prevede ca,
pentru o perioadă de 10 ani,
Muzeul Județean de Istorie
să primească în administra-
re clădirea Olimpia și tere-
nul aferent. În toată această
perioadă, reprezentanții
muzeului se vor ocupa de
întreținerea tuturor bunu-
rilor.                                  M.S.

Drumuri forestiere cu
bani europeni

Primăria Brașov a obținut
finanțare nerambursabilă
pentru reabilitarea a patru
drumuri forestiere, dar și pen-
tru construirea unuia nou. Ul-
timul va face legătura între
Schei și Valea Cetății. Proiec-
tul municipalității s-a clasat
pe locul 6, dintr-un total de
63 aprobate. Proiectul a fost
depus în luna aprilie, iar răs-
punsul favorabil a venit la fi-
nalul lui august. Este primul
document depus și aprobat
din noul ciclu bugetar euro-
pean, cu o valoare eligibilă
de 1,469 milioane de euro și
o finanțare nerambursabilă
de 100%. Se prevede extin-
derea și dezvoltarea rețelei
de drumuri forestiere, pe o

lungime de peste 20 de kilo-
metri. 11 reprezintă con-
strucția noului drum. Primăria
are la dispoziție 6 luni pentru
întocmirea docu-mentației
necesare. Lucrările de reabi-
litare vizează drumurile fore-
stiere Baer (3,167 km), Pârâul
Cailor (2,631 km) și Roșca (2,6
km) - aflate pe teritoriul ad-
ministrativ al Municipiului Să-
cele, însă în fondul forestier
al Municipiului Brașov. Va fi
modernizat și drumul Valea
Căldării, aflat pe teritoriul co-
munei Cristian. Construit de
la zero, va fi drumul forestier
care va face legătura între
zona Pietrele lui Solomon și
cartierul Răcădău.                          

M.S.

Orient Express, popas 
în stația CFR Braşov
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Peste 28 de milioane de
oameni din întreaga lume
vorbesc româneşte. Pentru
a atrage atenţia asupra im-
portanţei păstrării calităţii
limbii române şi pentru a-i
sprijini pe românii din afara
graniţelor să-şi păstreze cul-
tura şi identitatea, ziua de
31 august a fost proclamată
Ziua Limbii Române. Sărbă-
toarea este marcată de au-
torităţi, de reprezentanții
instituţiilor publice, de re-
prezentanţele diplomatice,
de reprezentanții institutele
culturale ale României şi de
cei ai instituţiilor româneşti
din străinătate prin organi-
zarea de programe şi eve-
nimente cultural-educative
cu caracter evocator sau şti-

inţific, consacrate limbii ro-
mâne. 

Limba română este, între
limbile romanice, a cincea
după numărul de vorbitori,
în urma limbilor spaniolă,
portugheză, franceză şi ita-
liană. Este vorbită de 28 de
milioane de persoane din
întreaga lume, dintre care
24 de milioane o au ca lim-
bă maternă. 17 milioane se
află în România, unde româ-
na este limbă oficială, dar şi
limbă maternă pentru mai
mult de 90% din populaţie. 

Limba română este, în Re-
publica Moldova, limbă ofi-
cială, dar şi limbă maternă
pentru trei sferturi din po-
pulaţie. În provincia auto-
nomă Voivodina din Serbia,

româna este una dintre cele
şase limbi oficiale. 

Limba română este una
dintre cele cinci limbi în care
se oficiază servicii religioase
în statul monastic Muntele
Athos. Româna este vorbită
şi în Ucraina, Ungaria, pe Va-

lea Timocului din Serbia, în
Bulgaria, în comunităţile et-
nicilor români din Croaţia,
Slovenia, Slovacia și Polonia.
5% din populaţia Israelului
provine din România şi vor-
beşte limba română. 

A.C.

Horoscop
04 -10 septembrie 2017

Berbec: 
• Iubire: vor trebui să-şi concen-
treze atenţia asupra vieţii de fa-
milie, în primul rând, şi asupra
comunicării.
• Sănătate: aritmiile cardiace
pot fi la ordinea zilei.
• Bani: contabilizează o serie de
cheltuieli dar cum o dau, cum o
sucesc tot pe minus ies.
Taur: 
• Iubire: vor constata că şi crea-
tivitatea are latura ei de fixitate
şi asta îi va ajuta să se desprindă
de ideea că sunt cei mai buni.
• Sănătate: oscilează între tul-
burările digestive şi reactivarea
unor probleme ale spatelui.
• Bani: recompense materiale
neaşteptate .
Gemeni:
• Iubire: dispar ca prin farmec
discuţiile în contradictoriu care,
de regulă, pe nativi îi dezarmea-
ză.
• Sănătate: au energie să facă
ce n-au mai făcut de multă vre-
me.
• Bani: bugetul s-a echilibrat,
ceea ce le aduce picul acela de
linişte pe care-l căutau de multă
vreme.
Rac:
• Iubire: de ei depinde cum vor
rezolva provocările şi ce soluţii
vor găsi, nimic nu este stabil, sta-
tic, că totul este în mişcare şi se
înscrie pe un anumit palier al
destinului, chiar și în iubire.
• Sănătate: le sugerez să-şi tem-
pereze elanul, mai ales celor la
vârsta a treia să nu facă vreuna
de zile mari. Este vizat sectorul
biliar.
• Bani: sunt prudenți cu banii
lor, dar cu ai altora ba!
Leu: 
• Iubire: toate revin într-o topică
a  binecuvântării pe care credeau
că au uitat-o dar care nu i-a uitat
pe ei; să fie însă atenţi pentru că
toate acestea îi obosesc, să ia lu-
crurile pe rând.
• Sănătate: revin cu atenţiona-
rea făcută şi săptămâna trecută,
să aibă grijă la alimentaţie.
• Bani: satisfacţiile țin de micile
investiţii să le spunem, gen vân-
dutul unor lucrușoare din care
își scot și ei partea lor.
Fecioară: 
• Iubire: este ca și cum ar fi prinşi
între două ape fără putinţa de a
se agăţa de vreun colac de salvare
și așteaptă să se întâmple ceva.
• Sănătate: să adopte un regim
alimentar regulat, altfel meta-
bolismul lor o va lua razna

• Bani: înțeleg anumite aspecte,
obscure sau ocultate, din spa-
tele unor situaţii de aşa numită
criză.
Balanţă: 

• Iubire: stârnesc uimire, dar
şi simpatie datorită modului în

care ştiu să-şi prezinte ideile.
• Sănătate: îşi vor demonstra
harul de vizionari adică un regim
de viață echilibrat aduce beneficii
pe toate planurile.
• Bani: şi-au revenit, dar asta
nu înseamnă că au bani, trebuie
să aleargă să-şi achite datoriile.
Scorpion:
• Iubire: lucrurile se simplifică şi
mai mult faţă de ultimele zile și
sfatul este să nu intre în panică
ci să-şi asculte instinctul şi să lase
lucrurile să curgă.
• Sănătate: atenție cum tre-
băluiți prin casă, să nu alu-necați.
• Bani: banii vin pe cele mai ciu-
date căi numai bine să pună la
punct anumite lucruri din casă.
Săgetător: 
• Iubire: acum sunt mai stăpâni
pe ei, mai copţi şi mai înţelepţi,
lucruri de care aveau nevoie pen-
tru a se „acorda” la trăirile par-
tenerului.
• Sănătate: par că revină dure-
rile de cap dar cred că este vorba,
mai de grabă de răceala care
atinge pe toată lumea.
• Bani: sunt provocați să-și fo-
losească talentul și energia pen-
tru a concepe planuri financia-
re.
Capricorn:
• Iubire: fiți atenţi la ce se pe-
trece în familie, la relaţia cu par-
tenerul de viaţă şi cu copii şi să
nu dea prilej de certuri sau ten-
siuni aiurea.
• Sănătate: rămâne alterată axa
metabolică.
• Bani: își vor dovedi dacă tre-
buie abilităţile curatoriale şi de
administrare a unor bani pe care
par să-i înmulţească dar care, în
realitate, sunt distribuiţi până la
ultimul sfanț 
Vărsător:
• Iubire: să facă ceea ce le spune
intuiția, dar să fie atenți, pot pier-
de relaţia pe care o au.
• Sănătate: doamnele se plâng
de dureri de spate, domnii să fie
ceva mai atenţi la ceea ce mă-
nâncă.
• Bani: sunt pe val acum, multe
dintre opţiunile lor vizând cariera
şi profesia se vor concretiza 
Peşti:
• Iubire: decorul sentimental
prinde o mai multă concreteţe
ceea ce îi inspiră şi îi face să viseze
și să-și imagineze un viitor mai
degajat.
• Sănătate: nu cred să se pună
problema unor afecțiuni, even-
tual, Peștii trecuți de prima
tinerețe să se plângă de dureri
reumatismale, iar copii ar putea
avea nevoie de un control oftal-
mologic.
• Bani: dau banii pe aşa zise chil-
piruri de provenienţă dubioasă,
puțină chibzuință nu strică,
așadar nu exagerați.

ZODIAC A fost Ziua Limbii Române

Weekend plin de evenimente
la Râșnov! Competiții sportive,
concerte, dar și un concurs cu-
linar. Toate au fost organizate
fie în cetate, fie la baza sportivă
a stațiunii. Punctul culminant al

evenimentelor l-a reprezentat
Festivalul de Zup, o competiție
culinară cu tradiție la Râșnov. 

Weekendul a început cu
un festival de muzică tehno.

Evenimentul a avut loc la Ce-
tatea Râșnov, unde muzica
a răsunat până dimineața. Și
asta nu e tot. Au fost concer-
te și la scena situată la baza
Cetății Râșnov, în interiorul
campingului de lângă sta-
dionul de fotbal. De departe
însă, cel mai important eve-
niment din weekend a fost
Festivalul Zup. „Localnicii au
participat în număr foarte
mare la acest concurs. Fie-
care a pregătit mâncarea
tradițională, făcută din slă-
nină și legume. Sâmbătă a
avut loc proba  la care con-

curenții au avut numai in-
grediente impuse de juriu,
iar duminică a fost ziua de
gătit liber. Fiecare a pregă-
tit ZUP-ul așa cum a consi-
derat de cuviință”, a declarat
primarul Râșnovului, Liviu
Butnariu (foto).                 R.I.

Distracție fără limite la Râșnov

La Braşov vor fi construite două noi creşe
La Braşov vor fi construite

două noi creşe, în două dintre
cele mai aglomerate cartiere
ale oraşului. Una dintre aceste
unități se va construi în cartie-

rul Astra, iar cea de-a doua în
zona Tractorul. La prima uni-
tate proiectul este în stadiu mai
avansat. Municipalitatea lu-
crează, în prezent, la docu-

mentația necesară construc-
țiilor. În ultima ședință a Con-
siliului Local a fost emisă o
hotărâre prin care se permite
trecerea unor tere-nuri la Ser-
viciul Public de Administrare
Creşe, în vederea construirii
celor două noi instituţii. Una
dintre ele va fi ridicată pe un
teren aflat în apropierea Pala-
tului Copiilor din cartierul As-
tra. Specialiștii Primăriei
lucrează la documentația pro-
iectului, iar în perioada urmă-
toare se va întocmi și studiul
de fezabilitate. Primăria are
bani prevăzuţi în buget atât

pentru studiu, câ şi pentru exe-
cuţia proiectului. Cea de-a
doua creșă va fi construită în
cartierul Tractorul. „Am iden-
tificat un teren în zona cartie-
rului Coresi. S-au purtat
discuții cu dezvoltatorul imo-
biliar, iar  în următoarea
ședință a Consiliului Local
vom intra cu o hotărâre care
vizează donația acestui teren,
astfel încât să avem o strate-
gie în vederea construirii noii
creșe”, a explicat viceprimarul
Brașovului, Mihai Costel.  În
prezent, în municipiul Braşov
funcţionează opt creşe.   R.I.

Sudoku
04.09 - 10.09 
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Primul tren turistic
din țara noastră a plecat
din Brașov, la jumătatea
săptămânii trecute, într-
un tur prin Transilvania.

Este vorba despre un
circuit inedit prin centrul
țării. 

100 de turişti români au
cumpărat bilete pentru
această călătorie, în care
au avut parte, timp de pa-
tru zile, de experienţe cul-
turale şi tradiţionale
inedite.  Turiştii care au ur-

cat în „Transilvania
Train“ sunt români dor-
nici să cunoască în detaliu
Transilvania. Pachetele tu-
ristice au fost puse în vân-
zare la toate agențiile de
turism din țară. 

Turiştii au avut ocazia,
în prima zi, să viziteze sa-
tele Viscri, Meșendorf , Criţ
şi Ficher. Cea de-a doua zi
a fost dedicată worksho-
purilor transilvănene. 

Turiştii au experimentat
tradiţiile autentice din
Transilvania, de la fierărie,

teracotă și ţiglărie, până la
echitaţie și biologia pajiş-
tilor alpine. 

În ziua a treia trenul a
oprit la Sebeş, unde a avut
loc un workshop gastro-
nomic şi un concert de
orgă, în incinta Bisericii
Evanghelice, iar în ziua a
patra la Sibiu, unde pasa-
gerii au asistat la un con-
cert al Filarmonicii, în Piaţa
Mică. Apoi, trenul a reve-
nit în stația CFR Brașov.
Proiectul „Transilvania
Train“ este rezultatul par-

teneriatului dintre două
agenţii de turism româ-

neşti şi CFR Călători. Prețul
unei astfel de călătorii a fost

de 650 de euro pentru o
persoană. Răzvan IANCU

Primul tren turistic românesc a plecat
din stația CFR  Braşov!

Toate locurile special a-
menajate în Brașov au fost
transformate în mini-bucă-
tării. Vinetele și ardeii sunt
materiile prime, iar gospo-
dinele trudesc de dimineață
până seara. Pregătesc con-
servele pentru iarnă! Până
să fie pline cămările însă,
drumul spre grătar trece
prin piață. Brașovenii se
opresc la tarabe să aleagă
cele mai bune legume.
Prețul este, în medie, de 3
lei pe kilogram atât pentru
ardei, cât și pentru gogoșari
și vinete. Nimic nu se com-
pară, în miez de iarnă, cu o
zacuscă de casă sau cu o to-
căniţă din ardei Kapia. „Za-
cusca este cea mai bună
mâncare iarna. Este și
sățioasă și foarte sănătoa-
să. Nimic nu e mai frumos,
în toiul iernii, decât  să te
duci la cămară, să deschizi
ușa și să iei un borcan cu
zacuscă. Acum, căutăm le-

gumele. Prețurile sunt ac-
ceptabile, iar noi ne orien-
tăm să cumpărăm ce este
mai bun”, ne-a declarat o
gospodină din Brașov. De la
piață, legumele ajung pe
grătare. Gospodinele prefe-
ră să coacă vinetele și ardeii
în aer liber, nicidecum pe
aragaz. Cea mai frecventată
zonă din acest punct de ve-
dere este cea din apropie-
rea lacului din Noua. După
ce legumele sunt luate de
pe jar, ajung în cratițe.

„După ce le coacem le
curățăm frumos și le dăm
prin mașina de tocat.
După ce le-am mărunțit le
punem la fiert, iar apoi, în
borcane pe care le legăm,
le punem în cămară, iar la
iarnă putem să mâncăm
zacuscă de calitate”, a de-
clarat o gospodină din
Brașov. 

Indiferent de numărul
orelor petrecute la cratiță,
munca de acum va fi apre-
ciată abia la iarnă.       R.I.

17 lebede albe au fost
aduse din Făgăraș la Brașov,
la Grădina Zoologică. În cu-
rând, vor fi aduși la Brașov
un jaguar și un vultur dintr-
o specie rară. „Lebedele
sunt în carantină. Con-
form legislației în vigoa-
re, fiecare exemplar care
intră în colecție trece prin
această perioadă de ca

rantină. Facem acest
lucru în vederea verifică-
rii stării de sănătate, pen-
tru ca animalele deja
existente să fie ferite de
eventuale boali transmi-
sibile. După această pe-
rioadă vor ieși pe lacul
mare, alături de celelalte
lebede și păsări pe care
le avem”, a explicat Roger

Rois, șeful Serviciului pentru
ocrotirea animalelor și
protecția mediului de la
Grădina Zoologică Brașov.
Aici vor mai fi aduse și alte
animale. 

Angajații parcului pregă-
tesc o locație pentru un ja-
guar. Puiul va fi adus de la
parcul zoo din Sibiu. Admi-
nistratorii parcului plănu-
iesc să mai aducă la Brașov
și o specie rară de vultur,
pentru care se amenajează
o cușcă. Răzvan IANCU

17 lebede la ZOO

Politia Locală, controale în autobuzele R.A.T.
Din cauză că tot mai mulţi

braşoveni circulă fără bilete în
mijloacele de transport în co-
mun, iar când sunt prinşi fac
scandal, reprezentanții R.A.T.
BV. SA au decis ca echipele de
controlori să fie însoţite de po-

liţişti locali. Patrulele mixte
acționează, în principal, la orele
de vârf. Persoana găsită fără bi-
let este amendată cu 60 de lei.
Dacă refuză plata pe loc, riscă
să achite o sumă mult mai mare,
cuprinsă între 100 şi 500 de lei.

După ce controlorii au renunţat
la uniforme, a crescut și numărul
persoanelor depistate şi sanc-
ţionate pentru călătorii fraudu-
loase. Nu de puţine ori însă,
contravenienţii sunt recalci-
tranţi şi refuză să se legitimeze.

O treime din gospodării nu şi-au plătit
la timp întreţinerea locuinţei, în 2016

Potrivit datelor Institutu-
lui Național de Statistică, o
gospodărie a folosit, în me-
die, lunar, 4 lei pentru edu-
caţie, iar pentru serviciile de
telefonie - 90 de lei. Pentru
energia electrică a utilizat
94 de lei, pentru gaze natu-
rale - 56 lei, pentru energie
termică - 13 lei, iar pentru
apă, canal și salubritate - 56
de lei. În ceea ce priveşte
serviciile de sănătate, într-
o lună, o gospodărie a chel-
tuit, în medie, 26,26 lei, iar
pentru tratamentul sanitar
- veterinar al animalelor de
casă - 0,46 lei. Gospodăriile
au scos din buzunare pen-
tru serviciile culturale şi de
recreere - 7,46 lei, pentru în-

grijire personală - 13,89 lei,
pentru servicii turistice -
13,71 lei, pentru abonamen-
te radio-tv - 23,95 lei, pentru
servicii de transport - 33,59
lei, iar pentru jocuri de no-
roc - 0,45 lei. Doar 30,2%
dintre gospodăriile din Ro-

mânia şi-au permis, anul tre-
cut, cu venitul net realizat,
să îşi cumpere haine noi, iar
18,1% și-au permis o săptă-
mână de concediu, în afara
casei, relevă statistica întoc-
mită pe aceste teme. 

Răzvan IANCU

S-a deschis sezonul grătarelor...
de toamnă! 


