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Cum să trăim
sănătos?

Ajutor tehnic de la Banca Mondială
pentru autostrada București - Brașov

Premierul Mihai Tudose
a declarat că a solicitat
„ajutor tehnic” de la re-
prezentanţii Băncii Mon-
diale pentru proiectul
autostrăzii care va face le-
gătura între capitală și Bra-
şov. „Am vorbit chiar cu
Banca Mondială pe mai
multe proiecte. (...) Nu ne-
am întâlnit cu Banca
Mondială pentru a cere
bani, cum nu m-am întâl-
nit nici cu F.M.I. pentru a
cere bani. (...) De la Banca
Mondială am solicitat

ajutor tehnic şi vă dau un
exemplu: (...) autostrada
Bucureşti-Braşov. (...) Am
vorbit cu cei de la Banca
Mondială (...) să facem
unitate de management-
proiect sub conducerea
lor, cu sprijinul lor teh-
nic”, a explicat premierul
Mihai Tudose. Potrivit şe-
fului Executivului, Banca
Mondială va oferi suportul
tehnic şi va coordona
această lucrare, în timp ce
fondurile vor fi alocate de
autorităţile române.  A.C.

Vocea străzii: „Un primar de excepție!”

Pentru fiecare brașo-
vean, pentru fiecare
străduță, pentru fiecare
cartier. Fără excepție!
Cum? Cu multă, multă
răbdare.  De unde? De

la zero. De ce? Pentru că
Brașovul de atunci, din
anii ’90, era prea prăfuit,
fără culoare, fără am-
prentă. A plecat de jos,
a muncit, a înțeles, a

perseverat și, fără îndo-
ială, a reușit! A ajuns la
Brașov când avea doar
14 ani. Devenea, în
1996, consilier local. Te-
nace, a pus umărul la

schimbarea Brașovului.
A câștigat încrederea
oamenilor pe care, fără
îndoială, o păstrează și
acum. Și cum, vorba
proverbului chinezesc,

o imagine valorează
mai mult decât 1.000 de
cuvinte, Brașovul e în to-
pul celor mai frumoase
și curate orașe din Ro-
mânia! Dacă nu chiar,

cel mai frumos! Cum și-
a pus George Scripcaru
amprenta pe Brașov,
alături de echipa sa,
aflați din 
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Aproximativ 2,4 mi-
lioane de români şi-ar
dori să se mute, în urmă-
torii 5 ani,  într-un alt oraş
decât cel în care locuiesc,
pentru a avea o calitate
a vieţii mai bună sau
pentru un nou loc de
muncă, arată rezultatele
unui studiu realizat de
Banca Mondială .  

În acelaşi timp, numai
1,1 milioane de persoane
au în vedere emigrarea în
următorii cinci ani. Această
tendinţă este inversă în

comparație cu anii trecuţi,
când apetitul pentru mi-
graţia externă al românilor
era mai mare decât cel
pentru migraţia internă. 

Cele mai atractive oraşe
în care românii şi-ar dori

cel mai mult să locuiască
sunt Bucureşti, Cluj-Napo-
ca, Timişoara şi Braşov. 

Conform estimărilor spe-
cialiştilor Băncii Mondiale,
Clujul ar putea atrage în
următorii cinci ani peste

260.000 de noi locuitori,
Bucureştiul încă 245.000
de persoane, Timişoara
peste 200.000, iar Braşovul
aproximativ 196.000 de
oameni. 

A.C.              
Băncile au trei cursuri de

schimb valutar! Probabil nu
știați acest lucru, deci mare
atenție la tranzacțiile bancare
pe care le faceți!  Instituţiile
de credit oferă clienţilor ope-
raţiuni de plată în cont sau
de plată cu cardul a unor
tranzacţii efectuate în stră-
inătate sau în mediul on-line
pentru achitarea diverselor
bunuri şi servicii achiziţionate
din alte ţări. Pentru fiecare
dintre aceste situații există
un curs valutar diferit. În mod
normal, la bănci, există trei

tipuri de curs de schimb va-
lutar şi, implicit, trei valori di-
ferite ale leului. Cursul valutar
pentru tranzacţiile în cont
(între conturile clientului des-
chise la aceeaşi bancă) este
diferit de cursul de schimb
de la casa de schimb valutar
a băncii sau de cursul de
schimb utilizat la plata tran-
zacţiilor cu cardul pentru
cumpărăturile efectuate în
străinătate sau în mediul on-
line, unde plăţile sunt făcute
în altă valută decât cea în
care a fost emis cardul. A.C.

Trei cursuri valutare
diferite, mai scumpe

Un curs de  grafică com-
puterizată va fi organizat
la Brașov. Durează 4 zile
și  cuprinde,  pe lângă
noțiuni speci fice progra-
melor informatice de gra-
fică computerizata, și
noțiuni de compoziție și
cromatică, elemente care
ajută la realizarea unor
materiale publicitare de
calitate. Cursul de grafică
computerizată este unul
interactiv, destinat celor
pasionați de acest dome-
niu și care au cunoștințe
medii de utilizare a calcu-

latorului. Cursul permite
î n s u ș i r e a  t r e p t a t ă  a
informațiilor prin aplica-
rea acestora în diferite
teme individuale și utili-
zarea ultimele versiuni ale
software-ului specific.
Participanții vor putea să
realizeze singuri, la finalul
cursului, lucrări de grafică
computerizată. Cursurile
sunt programate în pe-
rioada 12 - 15 septembrie,
câte 4 ore pe zi. Mai multe
detalii puteți afla de pe
site-ul nostru, www.bra-
sovtv.com                       A.C.

Curs de  grafică pe
calculator la Brașov

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

Peste 20.000 de locuri de muncă, disponibile 
Sunt peste 20.000 de

locuri de muncă vacante
la nivel național. 

Cele mai multe job-uri
disponibile sunt în Bucu-
reşti, 3.100 de locuri de
muncă. Urmează Prahova
(2.195), Arad (2.153), Dolj
(1.103),  în timp ce la
Brașov sunt disponibile
433 de posturi. 

Cele mai multe locuri

de muncă sunt pentru
specializarea lăcătuş me-
canic (1.132). 

Urmează muncitor ne-
calificat în industria con-
fecţiilor (1.011), muncitor
necalificat la asamblarea
și  montarea pieselor
(747), lucrător comercial
(711) și agent de securi-
tate (665).

Andrei CONSTANTIN

Banca Mondială, studiu
despre Brașov
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A ajuns la Brașov
când avea doar 14 ani. A
plecat de acasă, din Mol-
dova, la școală. Pur și
simplu a ajuns la Brașov,
unde și-a întemeiat o fa-
milie și a absolvit Facul-
tatea de Educație Fizică
și Sport.

„Nu sunt căsătorit, eu
sunt „măritat” aici la Bra-
şov, pentru că ştiţi cum se
spune, eşti de acolo de
unde îţi e nevasta. Soţia
mea e de la Făgăraş. De
Braşov m-au legat viaţa
şi familia”, explica, într-un
interviu pentru viața-libe-
ră.ro, George Scripcaru. 

Întrebat ce înseamnă

Brașovul pentru el, Scrip-
caru a răspuns: „Viaţa
mea înseamnă Braşov!”.
Și asta se vede cu ochiul li-
ber, la tot pasul. Ca să fie
totul pus în practică, mun-
ca a fost, este și va fi cu-
vântul de ordine. Ca să
poată lua și decizii însă,

Scripcaru a țintit tot mai
sus. 

A devenit consilier local
la Braşov în mandatul
1996 – 2000. Apoi, vicepri-
mar al municipiului. 

Din anul 2004 este pri-
mar al Braşovului. Gândi-
rea strategică, doar în in-
teresul cetățenilor, l-a
menținut în fruntea
orașului. Mai întâi, a
desființat conceptul de
ghișeu, cu tot ceea ce în-
seamnă: statul la coadă,
„atențiile”, practic, des-
considerarea cetățean-
ului. Apoi, la capitolul
investiții în infrastructură,
a știut că nu trebuie făcute
doar în zona istorică, în
centru. Astfel, s-au execu-

tat lucrări de reabilitare şi
modernizare în tot oraşul.
„Asta caracterizează Bra-
şovul şi face diferenţa
faţă de alte oraşe, unde
când ieşi din centru îţi
rupi picioarele sau maşi-
na”, subliniază George
Scripcaru. Potrivit acestuia,

descentralizarea adminis-
traţiei publice locale,
susținerea şi cofinanţarea
proiectelor de dezvoltare
urbanistică şi economică
generează locuri de mun-
că, taxe, impozite, care, la
rândul lor, înseamnă plus-
valoare. 

Investiții se fac și astăzi,
în toate cartierele, de la in-
frastructură până la cultu-
ră și sport, pentru toți
brașovenii. Și ca să fie ga-
rantat succesul în toate
domeniile, edilul, cu viziu-
ne de altfel, a știut, de la
bun început, că nu poate
să lucreze singur. 

A știut că nu poate să
atingă succesul decât în
echipă, a știut să-și facă
echipă și a ascultat cu
mare atenție sugestiile
specialiștilor în toate do-
meniile de interes pentru

un oraș cum este Brașovul.
Același George Scripcaru
însă, a mai știut ceva: că nu
are voie să fie populist. În
consecință, a luat măsuri

doar unde trebuia, cum
trebuia, fără favoritisme.
„Primarii trebuie să îşi do-
rească să facă lucruri
bune pentru comunitatea
care i-a ales, să munceas-

că şi să se zbată, să nu se
dea bătuţi, să creadă tot
timpul că se poate, că
există soluţii. Trebuie să
trasezi nişte direcţii care

să dezvolte în mod indi-
rect lucrurile din punct de
vedere economic. Tot tim-
pul, orice faci, trebuie să
creezi locuri de muncă, să
dezvolţi locuri de muncă,
să creezi plusvaloare.
Pentru că atunci înseam-
nă că omul are un loc de
muncă, primeşte un sala-
riu pe care îi iei impozit,
are bani să-şi crească un
copil, doi, iar firma la care
munceşte plăteşte impo-
zite, deci banii se întorc la
buget”, explica, potrivit
sursei citate, George Scrip-
caru. Și dacă a făcut referire
la salarii, edilul nu i-a uitat,
evident, nici pe cei din su-
bordine, de la Primăria
Brașov. Au, acum, salarii
motivante, vin liniștiți la

serviciu, iar brașovenii, plă-
titori de taxe și impozite,
sunt serviți ireproșabil. 

Ce spun cetățenii despre
Brașov, despre cum arată
orașul lor, eviden-țiază
foarte clar munca depusă
de George Scripcaru și de
echipa sa. Un George
Scripcaru care mai are însă,
mult de lucru, multe pro-
iecte de interes major de
pus în practică, deși rezul-
tatele obținute se văd cu
ochiul liber, tot mai mulți
turiști aleg orașul de la
poalele Tâmpei pentru pe-
trecerea vacanțelor, iar tot
mai mulți tinerii renunță la
ideea de a-și construi un
viitor dincolo de granițele
României. 

echipa BrașovTV

Vocea străzii: „Un primar de excepție!”                          

Capăt de linie RATBV 2006

Capăt de linie RATBV 2014

CARTIERUL ASTRA
„Orașul este impecabil!

Este curat, sunt locuri de
parcare, este minunat!”

CARTIERUL 
BARTOLOMEU

„De când este primar,
și nu exagerez, George
Scripcaru a făcut multe
pentru oraș. Este orga-
nizat, este gospodar.
Pentru circulație a făcut
multe lucruri bune. Gira-
torii, semafoare, străzi
curate”. 

CARTIERUL 
ȘCHEI

„Primarul George
Scripcaru conduce
foarte bine! Am crescut
în Brașov și ador
orașul. Multe străzi au
fost asfaltate, sunt mai
multe flori, e lux!” 

CARTIERUL
NOUA

„Am o părere foarte
bună despre George
Scripcaru. A făcut lu-
cruri frumoase și se
văd, se  văd cu ochiul li-
ber. Orașul este foarte
curat și ne recreem atât
noi, pensionarii, cât și
copiii”.

CARTIERUL 
RĂCĂDĂU

„Am o părere foarte
bună despre George
Scripcaru. Nu trebuie să
vă dau exemple pentru
ce a făcut bun, toate rea-
lizările se văd. Orașul
este în regulă!”

CARTIERUL 
TRIAJ

„A rezolvat probleme-
le legate de infrastruc-
tură și a înfrumusețat
Brașo-vul. Am o părere
foarte bună despre pri-
marul Brașovului!”

CARTIERUL 
TRACTORUL

„George Scripcaru este
ok! Îi doresc să rămână,
în continuare, primar și
să rezolve problema ae-
roportului Brașov. Do-
resc foarte mult să avem
aeroport, toată lumea
vrea aeroport. Mult suc-
ces!”.



Lentilele progresive pot
deveni o opțiune avanta-
joasă atunci  când ați
depășit vârsta de 40 de
ani, și începeți să simțiți
discomfort la citit, și mai
ales în cazul în care sunteți
deja purtător de ochelari,
dar pentru distanță.

Astfel, în mod teoretic ați
avea nevoie de cel puțin
două perechi de ochelari,
cu dioptrii diferite, pentru
a vă ajuta la activitățile de
zi cu zi, sau puteți opta fie
pentru ochelari cu lentilă
bifocală, sau progresivă, și
în acest caz veți avea o sin-
gură pereche de ochelari. 

Noi vă sugerăm lentile-
le progresive.

De ce? Pentru că pentru
a le obține, se folosesc cele
mai noi tehnologii în do-

meniu, superioare celor bi-
focale, și pentru că sunt o
alternativă fiabilă și estetică. 

Lentilele progresive oferă
o vedere clară pentru ve-
derea de aproape, distantă,
și la zona intermediară, da-
torită dispunerii dioptriilor,
și astfel toate problemele
dvs. de vedere vor fi rezol-
vate în mod discret cu o sin-
gură pereche de ochelari.
Si nu numai problemele de
vedere vă vor fi rezolvate.
Aceste lentile pot fi fabri-
cate având diferite trata-
m e n t e ,  a n t i r e f l e x ,  d e
durificare, fotosensibil, cu
protecție pentru lumina al-
bastră, cu protecție UV, și
chiar si cu colorare și pola-
rizare.

În ceea ce privește tipul
de rama, lentilele pot fi
montate pe aproape orice
rama, dar care să acopere
minumul necesar fiecărei
zone a lentilei. Cele trei
zone distincte ale lentilei
nu sunt vizibile.

Pe scurt, o pereche de
ochelari care să vă com-
pleteze. 

Lentilele progresive sunt
în atenția producătorilor,
investindu-se mereu în teh-
nologia fabricării acestora,

pentru a crește confortul
vizual și ușurința de adap-
tare a fiecărui purtător. 

În cazul în care veți de-
veni un proaspăt purtător
de lentile progresive, este
posibil să fie nevoie de o
mică perioadă de adaptare.
Însă optometristul dvs. vă
va explica îndeaproape
pașii pe care trebuie să îi

urmați pentru a vă bucura
de beneficiile acestor len-
tile. 

Ochelarii cu lentile pro-
gresive nu vă constrâng li-
bertatea de vedere, şi vă
vor ajută să aveţi o vedere
fără compromisuri chiar
dacă priviţi la televizor, lu-
craţi la calculator sau citiţi.
Totodată, adaptarea cu len-

tilele progresive este influ-
enţată de meticulozitatea
şi parcurgerea tuturor pa-
şilor care implică  parametrii
tehnici. 

Aparatura de ultima ge-
neraţie de care dispunem,
ne ajută la  comandarea şi
montarea lentilelor progre-
sive pentru a exclude orice
eroare umană folosind doar

sistemele inovatoare de
centrare şi montare 3D.

Vă așteptăm la cabinet,
unde in luna septembrie
vetibeneficia de reduceri
atat 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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Vedere fără compromisuri

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

Psihologul Barbara Fredric-
kson, spune că “este impor-
tant să generezi 3-5 gânduri,
cuvinte constructive ca răs-
puns la fiecare reacție nega-
tivă pe care o a”i. De ce e așa?

Deoarece creierul nostru
percepe cel mai rapid nega-
tivitatea. Aceasta pentru că,
el are trecut în memoria an-
cestral, milioanele de ani în
care omul era suspus diver-
selor pericole. De aceea în-
registrează pericolul mult

mai ușor și mai repede decât
o stare de bine. Așa că pentru
a trăi starea de bine e necesar
de repetiție și implementare
conștientă în subconștient a
ceea ce vrem să trăim.

Când vine vorba despre
sentimentele distructive (fu-
rie, frică, iritabilitate, etc) și
pozitive(pace, bucurie,
liniște) creierul reacționează
ca un buton de pornire/opri-
re: nu se poate concentra
asupra  amândorura  în
același timp. Așa că dacă sun-
tem pe o frecvență de cu-
vinte disutructive vor veni
tot cuvinte și gânduri dis-
tructive. Creierul se poate
concentra doar pe aceeași
frecvenă.

Conștienți fiind putem
schimba butonul de frec-
vență coborâtă cu cel de
frecvență ridicată dacă repe-

tăm de 3-5 ori un cuvânt
constructiv. De exemplu:
pentru cuvântul nu pot –
d i s t r u c t i v ,  i m e d i a t
conștient fiind spunem:
reușită, succes, împlinire,
geniu, bucurie. Făcând
aceasta creierul se comută
pe o frecvență înaltă și noi
începem să trăim emoțiile
din spatele acestor cuvinte
constructive.

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

Aceste chimicale întrerup
imediat funcționarea norma-
lă a creierului în special în
cazul funcțiilor legate de lo-
gică, rațiune și procesare a
limbajului și comunicării.

Dacă și verbalizezei acel
cuvânt mai multe chimicale
de stres vor fie eliberate atât
de creierul tău cât și de cre-
ierul ascultătorului.

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

Cum întrerupem con-
știent șirul gândurilor, cu-
vintelor și sentimentelor
distructive:

Ne punem o întrebare:
Este această situație cu ade-
vărat o amenințare pentru
supraviețuirea mea? În 99%
din cazuri răspunsul creieru-
lui este Nu. Așa că următorul
pas este să ne reformulăm o
afirmație constructivă de ge-
nul: Eu sunt dintotdeauna…
(de exemplu bucurie) care

ne ajută să depășim situația
dată iar prin această afir-
mație ne trecem limbajul in-
terior de la îngrilorare la
optimism.

Dacă suntem în conver-
sație cu alții, este indicat să
vorbim despre ce iubim și
apreciem cu adevărat la noi
sau la alții și nu să ne mai
plângem. Orice plângere ne
afectează mai întâi pe noi.

Cuvintele creionează rea-
litatea pe care o percepem

Dacă te concentrezi pe un
cuvânt de pace, iubire, dra-
goste,  centrii emoționali ai
creierului se liniștesc. 

Mediul înconjurător nu s-
a modificat dar tu te simți în
siguranță (pentru că aceste
cuvinte au frecvență ridicată
și asta ne asigură siguranța). 

Acest gen de cuvinte pot
schimba modul de exprima-

re al genelor în creier și în
corp.

Spune Maya Angelou că:
„Cuvintele pătrund în corp”.

Asa că e interesant atunci
când alegem cuvintele să
ne gândim ce cuvinte vrem
să intre în corpul nostru.
Pentru că ce va intra în cor-
pul nostru ne va crea per-
ceperea reali-tății și asta
vom transmite și celor din
jur.

Autor articol: Psiholog
Niculina Gheorghiță

Cuvintele și manifestarea lor

Orica MAGDALINA

Niculina Gheorghiţă
Psiholog Clinician Principal, 

doctorand în Psihologia
Dezvoltării, Trainer şi Formator

www. holisterapi.ro
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Anul şcolar 2017-2018
va avea 35 de săptămâni,
adică 167 de zile lucrătoa-
re. Ministerul Educației a
anunțat structura anului
de învățământ pe site-ul
oficial.

Școala a început luni, 11
septembrie, iar primul se-
mestru se va încheia pe 2
februarie 2018. Cel de-al
doilea semestru va începe
pe 12 februarie 2018 și se
va încheia pe 15 iunie anul
viitor.

Vacanţele elevilor din
toate ciclurile de învăţă-
mânt sunt programate ast-
fel: vacanţa de iarnă în
perioada 23 decembrie

2017 - 14 ianuarie 2018,
vacanţa intersemestrială
în intervalul 3 - 11 februa-
rie 2018, iar vacanţa de pri-
măvară în perioada 31
martie - 10 aprilie. Vacanţa
de vară va începe pe 16 iu-
nie. 

Clasele din învăţământul
primar, dar şi grupele din
învăţământul preşcolar au
vacanţă în săptămâna 28
octombrie - 5 noiembrie
2017. În acest an şcolar,
programul naţional „Şcoa-
la altfel” va avea o durată
de 5 zile în timpul anului
şcolar şi se va derula în in-
tervalul 2 octombrie 2017
- 31 mai 2018, perioada ur-
mând să fie aleasă de fie-

care unitate şcolară. 
Pentru clasele terminale

de la liceu, anul şcolar se
va încheia pe 25 mai 2018,
iar elevii care vor absolvi
clasa a VIII-a vor încheia
cursurile pe 8 iunie 2018. 

Elevii clasei a XII-a vor
susţine competenţele lin-
gvistice şi digitale la înce-
putul semestrului al doilea,
în luna februarie.      A.C.

.com

Structura anului școlar 2017 - 2018

Profesorii amenință cu proteste
Profesorii amenință cu protes-

te, din 2 octombrie, dacă repre-
zentanții Guvernului nu acceptă
încheierea unui acord scris prin
care se angajează să soluţioneze
problemele cu care se confruntă
salariaţii din învăţământ. 

Sindicaliştii se plâng de faptul

că sporurile salariale se calculează
prin raportare la salariile de bază
de anul trecut, ceea ce înseamnă
că profesorii pierd, în medie, peste
3% din venitul brut. 

Cadrele didactice sunt nemul-
ţumite și de cuantumul mic al creş-
terii salariilor pentru anul viitor. 

Mai exact, calculele reprezen-

tanților Federației Sindicatului Li-
ber din Învățământ (F.S.L.I.) arată
că, dacă salariile brute ar creşte cu
50%, în realitate, fiecare angajat
din învăţământ ar primi doar cu
25% mai mult. Toate acestea, ca
urmare a trecerii contribuţiilor de
la angajator la angajat.                           

A.C.

934 de brașoveni   
au emigrat

Cei mai mulți au ales
țări precum Spania, Italia
și Germania.

Brașovul ocupă locul 4
la nivel național în privința
numărului de persoane
care au plecat definitiv din

România, după București,
Timiș și Iași. 

Potrivit Institutului
Național de Statistică, pes-
te 22.800 de români au
emigrat anul trecut.

A.C.

Zidul dintre Colegiul Na-
ţional ”Aprily Lajos” şi Bise-
rica Catolică va fi reparat
anul viitor. Starea precară a
construcției pune în pericol
viețile copiilor care ajung în
curtea unității de învă-
țământ. Costurile lucrărilor
vor fi asigurate de la buge-
tul local. 

Zidul care desparte Cole-
giul Naţional ”Aprily Lajos”
de Biserica Catolică de pe
strada Mureşenilor va intra,
anul viitor, în reabilitare.
Aflat, momentan, într-o sta-
re precară reprezintă un
adevărat pericol pentru ele-
vii care ajung în curtea
unității de învățământ. De-
mersurile au fost începute
în urma cu mai bine de 6
luni. Zidul are o suprafaţă

de aproximativ 250 de metri
pătraţi, este realizat din pia-
tră, a fost construit după
1948 şi aparţine școlii. Cel
mai probabil, lucrările vor
fi începute în prima parte a
anului viitor. Finanţarea va
fi asigurată de la bugetul
local. Zilele trecute a fost
lansată licitaţia pentru rea-
lizarea expertizei tehnice și

a documentaţiei de avizare
a lucrărilor, valoarea con-
tractului fiind estimată la 13
mii de lei. Ofertele pot fi de-
puse până  pe 6 octombrie,
iar firma care va obţine con-
tractul trebuie să realizeze
lucrările în termen de 45 de
zile de la data emiterii or-
dinului de începere a con-
tractului.   Răzvan IANCU

Reparații la Colegiul Național
”Aprily Lajos”



LOCAL 11 - 17 septembrie 20176
.com

Harnici la muncă,
p r i c e p u ț i  ș i  l a
distracție. Așa putem
spune despre locui-
torii din Dumbravița,
c a r e ,  d u p ă  c e  a u
muncit o vară întrea-
gă pe lângă gospo-
dării și-au făcut timp
și de petreceri. Zilele
Comunei Dumbrăvi-
ţa este o manifestare
devenită tradiție în
comuna brașoveană.

Așa cum se cuvine
într-o comună în care
datinile și obiceiurile
sunt respectate cu
sfințenie, ţânţărenii şi
vlădărenii îmbrăcați în
costume populare, au
pornit în alai pe stră-
zile satului.

Comuna Dumbrăvi-
ţa este una dintre pu-
ţinele localităţi din
ţară chiar, în care tra-
diţiile, obiceiurile, por-
tul popular şi datinile
se respectă cu sfinţe-
nie. Au apreciat acest
lucru şi oaspeţii che-
maţi la petrecerea co-
munităţii.

„Este o plăcere şi
onoare sa particip la
această sărbătoare a
satului. Durează trei
zile. Trebuie lăudată
administraţia locală
care face ca aceste lu-
cruri să se întâmple.

Este din ce în ce mai
bine, vine din ce în ce
mai multă lume şi tra-

diţia trebuie să con-
tinue”, a declarat con-
silierul judeţean Mihai
Donţu. 

„Mă bucur foarte
mult să fiu alături de
colegul meu primarul
din Dumbrăviţa şi
alături de comunita-
tea din comuna bra-
ş o v e a n ă .  T r a d i ţ i i
frumoase lucruri, fru-
moase cu care judeţul
Braşov se mândreşte.
De la an la an din ce
în ce mai mulţi tineri
îmbracă straie de săr-
bătoare, lucru care
nu face decât să ducă
mai departe frumoa-
sele tradiţii braşove-
ne”, este de părere
preşedintele Consiliu-
lui Judeţean Braşov
Adrian Veştea.

„Comuna Dumbră-
viţa reuşeşte să ne
prezinte nouă, oaspe-
ţilor,  faptul  că îşi
menţin tradiţia. Ba
mai mult, şi copiii îm-
bracă portul popular.
În Braşov din ce în ce
mai multe comunităţi
fac acest lucru, prin
implicarea primării-
lor şi aduc practic tra-
diţia din spate pentru
a o duce mai depar-
te”, a declarat Vasile
Ungureanu, consilier
judeţean.

Petrecerea a durat

trei zile: 
VINERI a fost orga-

nizată ziua sportului, 

SÂMBĂTA a fost de-
dicată tinerilor

DUMINICA a fost
ziua folclorului. Pe sce-
na amenajată lângă
stadionul din Dum-
brăviţa au urcat an-
sambluri și interpreți
din localitate  și din
împrejurimi. Au fost şi
oaspeţi veniţi mai de
departe.

„Ne bucurăm că ce-
tăţenii din Comuna
Dumbrăviţa au par-
ticipat la acest eveni-
ment. Domnul primar
împreună cu mine, un
iubitor de tradiţie şi
consiliul local vom
face tot ce putem să
ducem mai departe
folclorul românesc şi
tradiţiile noastre”,
Gheorghe Guşeilă,
viceprimar Dumbrăvi-
ţa. 

„A 12-a ediţie, din
punctual meu de ve-
dere cea mai reuşită
tradiţie. Am început
vineri cu ziua sportu-
lui, am continuat cu
ziua tineretului, unde
a fost foarte multă
lume. Duminică ziua
portului popular. Am
avut 4 ansambluri, o
paradă frumoasă, la
fel ca în fiecare an,

Vreau să mulţumesc
pe această cale tutu-
ror celor care ne-au
ajutat, consiliului lo-
cal. Încercăm să asi-
gurăm transportul
pentru ansambluri şi
vrem conform legii
sportului să sprijinim
şi echipa de fotbal,
care a promovat în
liga a patra şi fără

ajutorul nostru nu se
poate descurca. Tot
ce e frumos , costă! Pe
de altă parte, am reu-
şit cu mari eforturi să
adjudecăm lucrarea
pentru casa rece, fi-
nalizăm baza sporti-
vă şi sala de sport în
curtea şcolii Dumbră-
viţa. O mare lucrare

este canalizarea, 4,5
milioane de euro, lu-
crăm la studiul de fe-
zabilitate şi, dacă ne
ajută Dumnezeu la
anul am putea începe
lucrările”, precizează
primarul  comunei
Dumbrăviţa, Zachiu
Popa (foto). 

Florin POP

Zilele Comunei Dumbrăviţa 2017
ediţia a XII-a  

Jandarmi brașoveni, pe Mont Blanc
Patru jandarmi montani

din județul Brașov au reușit
să escaladeze cel mai înalt
vârf muntos din Vestul Eu-
ropei. Primele imagini au
fost postate pe pagina ofi-
cială de Facebook a Jandar-
meriei Române. Plutonierul
adjunct Marian Blajiu, plu-
tonierul major Marian Bârli-
gă, plutonierul adjunct şef

Costel Gârniţă și colonelul
Marian Măluşelu de la In-
spectoratului de Jandarmi
Judeţean Braşov au parcurs
cel mai dur traseu din viața
lor. După două zile obliga-
torii de aclimatizare au por-
nit să-și testeze limitele spre
vârful Mont Blanc, situat la
4.810 m altitudine, pe care
au și reușit să îl escaladeze.

Totul pentru a-și demonstra
că pot, pentru a simți ce în-
seamnă să folosești acele re-
zerve de nebănuit pe care
toți le avem ascunse în noi
și, nu în ultimul rând, pentru
a privi, preț de câteva minu-
te, cel mai larg orizont. Astfel,
jandarmii brașoveni au reușit
să ducă drapelul României
pe acoperișul Europei. A.C.
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O parte dintre elevii să-
celeni primesc primul
ghiozdan, iar copiii cu re-
zultate deosebite la în-
vățătură în anul școlar
2016 - 2017 vor fi premiați
de reprezentanții admi-
nistrației locale. Este pen-
tru prima dată când în
municipiul Săcele au loc
astfel de acțiuni. 

Municipiul Săcele este una
din localitățile brașovene cu
cele mai  multe școl i  ș i
grădinițe. În toate unitățile
de învățământ, 3 licee, 5 școli
gimnaziale și 5 grădinițe, se
pregătesc aproximativ 4000
de copii. Pentru administrația
săceleană educația este o
prioritate. Primarul munici-
piului, Virgil Popa, a declarat
că dorește să remarce aceste
lucru „încă de acum, de la
începutul anului școlar, nu
numai prin vorbe, ci și prin
fapte. Astfel,  pe lângă
investițiile și reparațiile din
școli, copiii care merg pentru

prima dată la școală pri-
mesc, anul acesta, primul
ghiozdan din partea ad-
ministrației, iar elevii cu re-
zultate deosebite sunt
premiați cu diplome și bani”. 

Mai exact, 430 de elevi se
bucură de primul ghiozdan,
plin cu rechizite. Valoare este
de 73 de lei/ghiozdan. Toto-
dată, copiii cu rezultate de-
osebite obținute în anul
școlar anterior sunt premiați. 

Elevii care au absolvit cu
nota 10 primesc 800 de lei,
cei care au obținut:  

- premiul I - 300 de lei,
- premiul al II-lea - 200 de

lei, 
- premiul al III-lea – 100

de lei. 
Premierea va avea loc pe

15 septembrie, la Centrul
Multicultural și Educațional,
în cadrul manifestării intitu-
late Zilelor Culturale Săcele-
ne. 

La capitolul finanțare, anul
acesta, suma de 800.000 de
lei a fost direcționată către

investiții și reparații în școlile
săcelene. 

Astfel, la Liceul Teoretic
„George Moroianu” a fost re-
făcută fața corpului C - (fosta
Școală nr.6) și s-au făcut
reparații în sălile de clasă. La

Liceul „Victor Jinga” s-a refă-
cut fațada corpului principal,
iar la Liceul „Zajzoni Rab Is-
tvan” a fost asfaltată aleea de
acces în incintă, s-a realizat
rampa pentru persoanele cu
dizabilități și au fost înlocuite

ferestrele și ușile. La Școala
nr.1 s-au făcut reparații inte-
rioare în corpul F (fosta Școală
nr.2), la Școala nr.4 „Frații Po-
peea” au fost modernizate
grupurile sanitare și s-a refă-
cut sistemul de canalizare, iar

la Școala nr.5 a fost înlocuit
acoperișul. Nici grădinițele
nu au fost uitate. S-au făcut
lucrări de reparații și igienizări
la Grădinița nr.5, iar în cazul
Grădiniței nr. 4 a fost înlocuit
acoperișul.                         B.T.

„Primul ghiozdan” la Săcele, dar și
premii pentru elevii merituoși

Horațiu Mălăele, la „Zilele
Culturale Săcelene”

Deschiderea noii săli de
spectacole a Centrului Mul-
ticultural și Educațional de
la Săcele va fi marcată, săp-
tămâna aceasta, în interva-
lul 15 - 17 septembrie. 

Săcelenii, și nu doar ei, au
la dispoziție, timp de trei
zile, spectacole de teatru,
film, muzică și dans. Sala de
spectacole a Centrului Mul-
ticultural și Educațional va
fi gazda unei reprezentații
extraordinare sub semnă-
tura lui Horațiu Mălăele, pe
16 septembrie, de la ora
16:00. 

•  „Sunt  un orb” ș i
„Nunta mută” la Săcele 

Este vorba despre spec-
tacolul „Sunt un orb”, urmat
de proiecția filmului „Nunta
mută”, în regia lui Horațiu
Mălăele. Spectacole de mu-
zică și dans susținute de
artiști săceleni sunt progra-
mate pe 15 și 17 septem-
brie. 

• 15 septembrie, pre-
mierea elevilor

Înainte de orice însă, pe
15 septembrie, de la ora
17.00, va avea loc premierea
elevilor cu rezultate deose-
bite la învățătură în debutul
unui spectacol la care vor

participa artiști și ansam-
bluri folclorice din Săcele.

• 17 septembrie, zi de-
dicată în exclusivitate
copiilor

Ziua de duminică, 17 sep-
tembrie, va fi dedicată în
exclusivitate copiilor. Vor

urca pe scenă mici dansatori
de la ansamblurile folclorice
”Junii Săcelelui” și ”Astra”
Săcele, precum și trupele
de dans ”Alegria”, ”Romano
Step” și ”Star Dance”. 

Spectacolul va începe la
ora 16.00.                      B.T.



GARSONIERE
⚫ Vând o garsonieră (din construcţie)
confort 1, 32 mp desfăşuraţi pe hol,
baie, bucătărie, cameră, în Bartolo-
meu, aproape de Penny - Avan-
tgarden-. Situată la etajul 4/4, are
acoperişul refăcut în 2015, blocul este
anvelopat termic. Preţul este de
27.0000 euro foarte uşor negociabil.
Pentru mai multe detalii sunaţi la te-
lefon: 0787.719.344 
⚫ Vând garsonieră confort 1, Bar-
tolomeu str. Spicului lângă Billa
Avantgarden semidecomandată,
spaţioasă 35 mp, cu toate îmbunătă-
ţirile gresie, faianţă, parchet, termo-
pan, centrală termică proprie, situate

la parter/4, însorită, preţ 26.000 euro
negociabil. Tel:0731833260 
APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând apartament 2 camere tip stu-
dio cartierul NOUA lângă Aqua
Park, situat la etajul 2/4, suprafaţă
40 mp. Apartamentul este amenajat
cu gresie, faianţă, parchet laminat,
uşă metalică, geamuri termopan şi
dispune de separare de gaz. Preţul

este 37.000 euro negociabil.Telefon:
0787.719.344 
⚫Vând apartament cu 2 camere, tip
studio în zona Ultracentrală - Centrul
Civic lângă str. Toamnei. Apartamen-
tul se află la etajul 2/2, dispune de
centrală termică proprie, gresie, fa-
ianţă, parchet şi termopan, este se-
midecomandat, luminos şi însorit,
momentan este liber spre vânzare.
Preţul este de 44.500 euro negociabil.

Telefon: 0787.719.344
APARTAMENTE 4  CAMERE
⚫ Vând apartament confort 1 în Ră-
cădău zona Tâmpei - Pietonal, si-
tuat la etaj intermediar 3/8, suprafaţă
utilă 84 mp, structură semidecoman-
dată, modificată. Apartamentul dis-
pune de  2 balcoane închise cu geam
termopan, vederea apartamentului fi-
ind pe 2 părţi, 2 băi, centrală termică
proprie, gresie, faianţă, parchet lami-
nat. Se vinde cu bucătăria şi holul mo-
bilate 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 se-
midecomandat în zona Tractorul –
Cerna, situat la etajul 4/4 în bloc an-
velopat termic, apartamentul are 80
mp utili structuraţi în bucătărie, hol,
4 camere, două băi. Apartamentul
mai necesită renovare, îmbunătăţirile
actuale sunt centrală termică 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 car-
tier nou de vile, casa are o suprafaţă
de 170 mp compusă din P+M, com-
partimentată astfel: la parter este living
spaţios în care avem un şemineu, bu-
cătărie mobilată şi utilată, cu ieşire la
terasă, cameră de depozitare 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. Ac-
ceptăm şi credit. Terenul are o supra-
faţă de 363 mp, iar preţul este de
85.000 euro. Detalii suplimentare
obțineți la telefon: 0787.719.344 
TEREN
⚫ Particular vând teren pentru con-
strucţii vile în Săcele Turches, pre-
lungirea străzii Ciucaş, zona în

dezvoltare, 5 parcele cu suprafeţe di-
ferite 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 apro-
piere. Tel: 0726.687.344
ÎNCHIRIERI
• Ofer spre închiriere apartament 3
camere la casă zona Ultracentrală
str. Dealul Morii. Apartamentul are

o structură semidecomandată, se în-
chiriază complet mobilat şi utilat,
apartamentul dispune şi de curte pro-
prie în faţa casei. Preţul chiriei lunare

este 365 euro. Se doreşte garanţia în
valoarea a 2 luni.
Relaţii la telefon: 0723.985.424
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COMANDĂ ANUNŢ MICĂ PUBLICITATE
NUME (FIRMĂ): CI, SERIA NR.

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

TELEFON:DATE DE APARIŢIE:
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Imobiliare

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

Numărul de apariţii se completează în  căsuţa
special prevăzută.

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

➭ Redacţia nu-şi asumă răspunderea 
pentru conţinutul anunţului.

➭ Anunţurile se depun 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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Editat de SC Braşovul Tău SRL
telefon: 0368.005.829

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

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

„HOȚII SUNT CREATIVI, FII PREVENTIV!”
În perioada august-decembrie 2017, Inspec-

toratul de Poliţie al Judeţului Braşov, prin Bi-
roul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii şi
Poliţia de Proximitate, desfăşoară o campanie
de prevenire a furturilor din locuinţe – „Hoții
sunt creativi, fii preventiv!”, în baza preve-
derilor protocolului de colaborare încheiat
între I.G.P.R. şi Groupama Asigurări.

Această campanie se înscrie ca prioritatea
naţională – „Prevenirea infracţiunilor contra
patrimoniului” şi abordează o categorie de
infracţiuni care are o pondere însemnată în
volumul faptelor penale de acest tip. 

Campania, la nivel naţional, va beneficia ca
materiale de suport de 75.000 de flyere cu re-
comandări preventive, 5.000 afişe, precum şi
deschiderea unui secțiuni de prevenire pe
site-ul Groupama, unde cetăţenii pot vizualiza
informaţii specifice prevenirii unor astfel de
infracţiuni.  În judeţul Braşov activităţile se
vor derula în municipiul Braşov și în municipiul
Săcele şi vor consta în distribuirea materialelor

preventive şi organizarea de întâlniri cu ce-
tăţenii, asociaţii de proprietari, asociaţii pro-
fesionale, etc în scopul prezentării unor
aspecte de interes privind spargerile de lo-
cuinţe, cu accent pe recomandările preven-
tive. Din punct de vedere statistic, în judeţul
Braşov, în primele 7 luni ale anului 2017, 65%
din furturile din locuință au fost comise în
mediul urban, iar 70.3% dintre acestea au fost
comise în municipiul Brașov și municipiul Să-
cele. Cele mai întâlnite moduri de operare fo-
losite de infractori au fost: efracţia 26,2%,
împrietenirea – 10,5% și folosirea de chei po-
trivite – 9,66% . 

Poliţia vă recomandă:
1. Ţineţi uşa de acces în locuinţă încuiată
permanent, chiar şi atunci când sunteţi aca-
să.

2. Pentru asigurarea securităţii locuinţei,
îmbinaţi mijloacele mecanice cu cele elec-
tronice.

3. Alegeţi încuietori prevăzute cu chei ce nu

pot fi multiplicate uşor.

4. Dacă locuiţi la parter sau ultimul etaj, asi-
guraţi-vă ferestrele prin montarea unor gra-
tii metalice sau un sistem antiefracţie.

5. Nu permiteţi accesul în locuinţă celor care
vin să vă prezinte diverse ,,promoţii” în scop
caritabil sau pentru sondaje de opinie.

6. Nu comunicaţi date despre plecarea de
acasă pentru o perioadă mai mare de timp
în convorbirile cu alte persoane sau pe reţele
de socializare.

7. Dacă sesizaţi o spargere, sunaţi imediat
la 112 – Apel unic de urgenţă sau la cea mai
apropiată unitate de poliție. Indiferenţa faţă
de astfel de situaţii nu face decât să îngreu-
neze prinderea  autorilor care, între timp,
pot comite şi alte infracţiuni.

Hoții sunt inventivi și pot transforma orice
vulnerabilitate într-o ocazie de a da urmă-
toarea lovitură. Nu le lăsati nicio portiță
deschisă!



⚫ 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 electro-
casnic (FRIGIDERE, MAȘINI DE
SPĂLAT, cuptoare microunde,
aspiratoare, etc.), pentru persoa-
ne 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 FRE-
ON instalațiile auto de clima-
tizare **                      

⚫ La Magazinul BAZAR cum-
peri un produs electrocasnic
MAŞINĂ de spălat, COMBINĂ
sau LADĂ frigorifică RETUR
sau SECOND HAND import
Germania, şi primeşti REDU-
CERE 10% dacă aduci produsul
vechi la schimb. Ne găsiţi pe str.
Aurel Vlaicu nr. 4, Braşov (in-
tersecţia cu Griviţei, lângă Sy-
nevo)  Am primit MARFĂ
NOUĂ, vă aşteptăm cu o diver-
sitate mare de produse!!!
⚫ Particular, execut zugrăveli,
reparaţii izolaţie case, parchet,
faianţă, gresie, electrice şi sani-
tare.
Tel: 0721468578 (n)
⚫ Vând: ladă frigorifică, aragaz
4 ochiuri 200 lei, circular tăiat
lemne şi fier bicicletă, redresor
12-24 V, cărucior pt. pers. cu
handicap, bicicletă 150 lei, piese
şi cauciucuri pt. Dacia şi Oltcit,
aspirator 70 lei, TV color 100
lei, 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; maşină
de cusut germană, marca "Sin-
ger"; maşină automată de spălat
rufe; frigidere Arctic şi Zill; şi-
foniere cu 2 şi 3 uşi; aragaz, cu
3 ochiuri şi cuptor; pat, cu saltea
dublă de 2 persoane; cuptor cu
microunde; aspiratoare. „Primul
venit, este şi primul servit!".
Tel: 0725979392 (n)
⚫ Vând casă 3 camere, bucătă-
rie, cămară, baie, pivniță, pod,
terasă, singur în curte, se află în
zonă Cuza Vodă - Sitei. 
Prețul: 75.000 euro (negocia-
bil)
Tel: 0749.881.764(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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Reabilitarea reţelei de
termoficare ce deserveşte
o treime din clienţii siste-
mului centralizat de încăl-
zire va începe anul viitor.
Se lucrează, deocamdată,
la partea de documentație.
Finanțarea va fi asigurată
din fonduri elvețiene. Pro-
iectul municipalității vizea-
ză modernizarea rețelei de
distribuție din cartierul
Tractorul.  

Semnată pe 25 iunie 2015,
înțelegerea cu privire la acor-
darea unei finanţări neram-
bursabile prin Programul de
Cooperare Elveţiano-Român,
pentru proiectul „Reabilita-
rea reţelelor de transport şi
distribuţie energie termică
în zona rezidenţială Tracto-
rul din Braşov”, a ajuns în
stadiul de elaborare a indi-
catorilor tehnico-economici.
„Ne dorim ca până în primă-

vară să avem procedurile de
achiziţie publică finalizate,
astfel încât să putem să în-
cepem lucrarea propriu-
zisă. Este necesară deoarece
în momentul acesta cei mai
mulţi abonaţi la sistemul
centralizat de încălzire sunt
în cartierul Tractorul", a de-
clarat viceprimarul munici-

piului Braşov, Mihai Costel.Va-
loarea investiţiei este de
aproape 23 de milioane de
lei. După ce indicatorii teh-
nico economici vor fi aprobați
în ședință de Consiliu Local,
caietul de sarcini aferent lici-
taţiei de lucrări va fi transmis
finanţatorului spre avizare.
După ce și acest pas va fi rea-

lizat, va fi lansată şi procedura
de achiziţie. Reprezentanţii
municipalităţii spun că lucră-
rile propriu-zise vor începe
anului viitor. Proiectul pentru
care a fost obţinută finanţa-
rea elveţiană vizează reface-
rea reţelelor de transport şi
distribuţie din cartierul Trac-
torul. R.I.

Reabilitare cu fonduri elvețiene 
.com

• Este vorba despre modernizarea rețelei de termoficare din cartierul Tractorul
• Valoarea investiției, spun autoritățile, este de 23 de milioane de lei •

O  nouă serie de înscrieri
Facultăţile Universităţii

Transilvania care mai au lo-
curi libere pentru următorul
an universitar au început
înscrierile pentru admiterea
din septembrie. Sunt dispo-
nibile peste 2.000 de locuri.
Cele mai multe sunt la
facultățile inginerești. Sunt
disponibile, mai exact, 2.032
de locuri la învăţământul cu
frecvenţă, dintre care 445
sunt locuri bugetate, 1.561
sunt locuri „cu taxă”, 18 lo-

curi sunt destinate români-
lor de pretutindeni, iar 8 lo-
curi sunt pentru rromi. La
învăţământul fără frecvenţă
sunt disponibile 242 de lo-
curi, iar la învăţământul la
distanţă sunt 445 de locuri.
Înscrierile se fac la sediul fie-
cărei facultăţi. Intervalul orar
în care pot fi depuse dosa-
rele este 9.00 – 15.00, de
miercuri până vineri, iar
sâmbătă, între orele 9.00 –
13.00.  Cele mai multe locuri

atât bugetate, cât şi „cu
taxă” sunt la facultăţile in-
ginereşti. Astfel, la Design
de Produs şi Mediu sunt
peste 118 de locuri fără taxă
şi alte 135 „cu taxă”. Multe
locuri sunt şi la Ştiinţa şi In-
gineria Materialelor – 87 bu-
getate şi 195 nebugetate.
La Ingineria Lemnului sunt
66 de locuri fără taxă şi alte
56 „cu taxă”. Între facultă-
ţile inginereşti, doar una nu
se poate plânge de lipsă de
candidaţi – Inginerie elec-
trică şi Ştiinţa Calculatoare-
lor, unde nu mai este niciun
loc bugetat şi doar două „cu
taxă”. După sesiunea de
admitere din vară, doar Me-
dicina şi-a ocupat toate lo-
curile – atât bugetate, cât
şi nebugetate. Pe de altă
parte, locuri fără taxă nu mai
au nici facultăţile de Drept,
Educaţie Fizică şi Sporturi
Montane, Psihologie şi Şti-
inţele Educaţiei, Ştiinţe Eco-
nomice şi Administrarea
Afacerilor și Matematică-In-
formatică.   Răzvan IANCU

Turismul, dezbătut la
Braşov

Noua lege a turismului a
ajuns în dezbatere publică la
Brașov. Zeci de reprezentanți
ai autoritățile locale și cen-
trale, dar și specialiști în do-
meniu s-au reunit în orașul
nostru  pentru a discuta des-
pre propunerile din noua
lege care va intra, în curând,
în vigoare. Printre cei prezenți
la dezbaterea publică s-a nu-
mărat și ministrul de resort,
Mircea Dobre. 

Întâlnirea a avut loc la Pre-
fectura Brașov și au participat,
pe lângă ministrul Turismului,
şi reprezentanţi ai patrona-

telor din Regiunea Centru.
Prin noua lege, aflată în dez-
batere publică, se dorește, în
principal, reducerea evaziunii
fiscale, iar circulaţia persoa-
nelor să fie controlată mai
uşor. 

Una dintre principalele mo-
dificări propuse de noua lege
a turismului o reprezintă crea-
rea unui sistem informatic
unic, pentru evaluarea veni-

turilor reale din turism, ca in-
dicator esenţial  în economia
turismului.„Eu cred că, la ora
actuală, orice pensiune şi
orice unitate de cazare din
România deţine un calcula-
tor. De aici plecăm, asta este
baza. Un calculator, un te-
lefon, un fax, un scanner, să
fim serioşi! Dacă plecăm de
la premisa, de ficare dată,
că nu se poate..., cred că tre-
buie să plecăm şi de la cea
că se poate“, a declarat mi-
nistrul turismului Mircea Titus
Dobre (foto). 

Operaţionalizarea unui sis-

tem informatic de evidenţă
a circulaţiei turistice poate
asigura, prin înregistrarea tu-
turor datelor cu privire la ac-
tivitatea turistică şi turiştii, o
evidenţă certă a încasărilor
din acest sector economic,
fapt care poate să justifice
măsuri imediate pentru fis-
calizarea activităţilor din
această zonă. 

Răzvan IANCU

3 din 10 români nu mai au nici un dinte natural
Un studiu realizat re-

cent arată că 30% dintre
români și-au pierdut toți
dinții naturali, de trei ori
mai mult față de media
europeană, de 10%.

Cercetarea arată o preo-
cupare tot mai mare a ro-

mânilor față de tratamen-
tele cu implanturi dentare. 

Numărul celor care le ac-
cesează este de trei ori mai
mare, în prezent, față de
acum 5 ani. Dacă în perioa-
da 2008-2012, 31% din
pacienții care s-au prezentat
la medicul dentist au soli-

citat tratamente cu implant
dentar și au fost realizate
1.300 de astfel de tratamen-
te, în intervalul 2013 - 2017,
68% dintre pacienții care s-
au prezentat la medicii sto-
matologi au solicitat astfel
de tratamente. 

Răzvan IANCU



2017 11comunItAte
.com

Toate zonele naturale din
județ vor fi prezentate pu-
blicului printr-o serie de
evenimente speciale. Este
vorba despre vizite temati-
ce, proiecții video și ateliere.
”Săptămâna Ariilor Proteja-
te” a ajuns la ediţia a III-a şi
își propune să prezinte va-
lorile naturale din județul
Brașov prin intermediul
unor activități precum ex-
cursii în arii protejate, ate-
liere de educație ecologică
pentru copii, dar și vizite în
laboratoarele unor instituții
din Brașov care se ocupă de
cercetare în domeniul silvi-
culturii, dar și protecției me-
diului. Brașovenii au ocazia
să participe la discuții inte-
ractive de tip world cafe sau

dezbateri pe teme de inte-
res local din domeniul
protecției naturii. În cadrul
”Săptămânii Ariilor Proteja-
te” se va lansa și filmul „Na-
tura Brașovului”, un material

video care ilustrează
bogățiile naturale ale
județului. Lansarea filmului
va avea loc vineri, 15 sep-
tembrie 2017, de ora 18.00,
la Centrul Cultural Reduta.

Vizionarea va fi urmată de
o dezbaterea publică pe
tema „Se poate sau nu ex-
ploata în ariile protejate?
Studiu de caz - Muntele
Tâmpa".    Răzvan IANCU

Horoscop
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Berbec: 
Iubire: pentru voi, totul are un
preț, inclusiv infidelitatea și o
veți simți cu vârf și îndesat dacă
vă lăsați duși de val.
Sănătate: nu vă puteți plânge,
totuși încercați să respectați orele
de masă.
Bani: este capitolul la care stați
cel mai bine, asta nu înseamnă
că trebuie să vă apucați să
cheltuiți.
Taur: 
Iubire: vreți totul, dar va trebui
să le luați pe rând. Asaltul ro-
mantic mai mult sperie decât
măgulește, iar pe de altă parte
reacțiile ar putea să nu fie cele
așteptate!
Sănătate: nu sunt probleme, ba
chiar ați putea să vă faceți un
abonament la o sală de sport
pentru întreținere.
Bani: tehnica voastră este imba-
tabilă: pic cu pic, se umple
pușculița!
Gemeni:
Iubire: iubirea voastră se exprimă
astăzi în felul cum știți să
răspundeți dorințelor partene-
relor/partenerilor voștri.
Sănătate: ușoare aritmii, așa că
învățați să vă relaxați.
Bani: încercați să găsiți soluții și
faceți calcule, astfel încât să vă
plătiți și datoriile, dar să aveți
bani și pentru distracție!
Rac:
Iubire: încercați să nu dați im-
presia că speculați sentimentele
celorlalți, creați atmosfera și
faceți în așa fel încât să simțiți
omul de lângă voi
Sănătate: ușoară indispoziție
dimineața, dar după amiaza
sunteți plini de energie.
Bani: încă de la serviciu, faceți
calcule pentru o achiziție pe care
urmează să o faceți.
Leu: 
Iubire: când se pune problema
sentimentală pentru voi înseam-
nă că lucrurile trebuie să meargă
mai departe fără complicații.
Sănătate: vă doriți odihnă, dar
în același timp vreți să faceți și
mișcare. Decideți-vă!
Bani: nu se pune problema la voi,
când sunt, sunt, când nu, nu și
cu toate acestea astăzi aveți bani
pasiuni - cărțile!
Fecioară: 
Iubire: încercați să nu confundați
iubirea cu ajutorul prietenesc sau
cu umărul pe care se poate plân-
ge lejer.
Sănătate: resimțiți oboseala de
peste săptămână, dar spre prânz

vă reveniți și porniți hai-hui.
Bani: posibil să primiți ceva
bani de unde nici nu vă
așteptați și cu mic cu mare vă
repeziți voi care sunteți atât

de chibzuiți, să-i faceți praf
pentru nevoile de...familie!

Balanţă: 
Iubire: aveți exact ce vă doriți, o
zi tihnită alături de cei pe care îi
iubiți, sporovăiți vrute și nevrute,
ieșiți să vedeți lumea.
Sănătate: dimineața treburi cas-
nice, după amiaza plecați într-o
mică escapadă.
Bani: aveți atât cât să se simtă
toată lumea bine, dar mai ales
cât să aveți satisfacția că le-ați
făcut toate voile celor dragi.
Scorpion:
Iubire: iubirea voastră fie ia forma
mersului la birou, fie vă ajutați
partenerii sau să vă luați iubita/ul
și să fugiți într-un loc știut numai
de voi.
Sănătate: vă sculați cu noaptea
în cap să vă faceți mișcarea de
dimineață, iar după amiază ieșiți
dacă vremea o permite la o lungă
plimbare în parc cu animalul de
companie.
Bani: ca întotdeauna, sunteți
atenți cu banii voștri.
Săgetător: 
Iubire: astăzi nu aveți chef de fă-
cut declarații, nici măcar de ară-
tat, sunteți preocupat de făcut
bagaje și asta vă absoarbe tot
timpul.
Sănătate: dureri de gât și stare
de fatigabilitate spre seară.
Bani: nici măcar nu vă stă gândul
la ei, nu vreți decât să stați în pat,
dar din păcate maine dis de
dimineață veți urca la volan.
Capricorn:
Iubire: sunt sensibili la compli-
mente și cei care îi iubesc știu
asta și de aceea știu și ce să le
ceară atunci când se pune pro-
blema de așa ceva.
Sănătate: de mult nu s-au mai
simțit atât de bine.
Bani: atâți cât sunt, știți cum să-
i drămuiască, ceea ce este extra-
ordinar, bine ei mereu au fost ași
când s-a pus problema de bani.
Vărsător:
Iubire: cu atâtea zile libere, astăzi
vă dovediți iubirea participând
la treburile casnice fără crâcni-
re.
Sănătate: aveți energia și puterea
să faceți ceea ce vă propuneți.
Bani: vor fi unele cheltuieli pentru
că după-amiază vă puteți pomeni
că s-a stricat compresorul frigi-
derului, noroc că nu e chiar toată
lumea liberă. 
Peşti:
Iubire: faptul că vă puteți
îmbrățișa iubita/ul înainte să vă
dați jos din pat este un moment
special pentru voi.
Sănătate: vă dirijați energia pen-
tru a face ceva creativ în casă,
spre seară ieșiți la mall.
Bani: sunt atât cât să vă ajungă
pentru ceea ce vreți să faceți sau
pentru a vă astâmpără unele pof-
te.

ZODIAC „Săptămâna Ariilor Protejate”

4.850 de copii din Brașov
vor găsi pe bănci, în prima zi
de şcoală, ghiozdane pline
cu rechizite. Banii necesari
sunt asiguraţi de la bugetul
municipiului Braşov. Suma
este de 220.000 de lei. Inițial,
pentru anul şcolar 2017 -
2018, în bugetul local a fost
prevăzută, pentru progra-
mul „Primul Ghiozdan”,
suma de 350.000 lei. Au fost
depuse două oferte, iar con-
tractul a fost adjudecat pen-

tru suma de 220.000 de lei.
Au fost comandate, în total,
4.850 de pachete, dintre care
2.300 pentru clasa pregăti-
toare şi 2.550 pentru micuţii
care încep clasa I. Copiii au,
așadar, de la ghiozdane
până la caiete, pixuri și cre-
ioane. Programul „Primul
Ghiozdan” a fost lansat în
2010, iar pachetele se acordă
copiilor cu domiciliul în Bra-
şov, înscrişi la şcolile din mu-
nicipiu.                             R.I.

„Primul Ghiozdan” pentru 4.850 de copii

Angajatorii români care califică șomeri la
locul de muncă pot primi 250 de euro 

Angajatorii români care ca-
lifică șomeri la locul de muncă
pot primi din partea statului
250 de euro lunar pentru fie-
care persoană angajată.
Anunțul a fost făcut de minis-

trul Muncii. Orice angajator
poate să meargă la A.J.O.F.M.,
la oficiile pentru plasarea forței
de muncă și să solicite șomeri
pe care să-i angajeze, chiar
necalificați fiind, și vor primi

pentru ei salariul minim pe
economie din partea statului,
cu finanțare europeană, spune
ministrul Muncii. Disponibilul
este de aproape o jumătate de
miliard, din fonduri europene,

pentru plata acestor salarii,
pentru formarea forței de
muncă. Condiția este de a eli-
bera după perioada de forma-
re un certificat de calificare în
meseria respectivă.        A.C.

Sudoku
11.09 - 17.09 

7 zile de cultură maghiară
7 zile de evenimente cultu-

rale dedicate special maghia-
rilor. Ediția cu numărul 7 a
Zilelor Culturale Maghiare din
Brașov a început duminică, 10
septembrie. 

Concerte, piese de teatru,
spectacole de operă și multe
expoziții reprezintă doar o par-

te dintre evenimentele cu care
organizatorii îi așteaptă pe
brașoveni, dar și pe turiști.  

Cel mai așteptat moment al
Zilelor Culturale Maghiare va
avea loc pe 17 septembrie. În
Piața Sfatului va avea loc un
concert extraordinar al trupei
OMEGA.                                R.I.

Al 13-lea salariu, cu deduceri 
Firmele pot acorda al 13-

lea şi al 14-lea salariu cu dedu-
ceri din impozitul pe profit. Un
deputat a depus un proiect de
lege care le dă posibilitatea sa-
lariaţilor din mediul privat să
primească acești bani, 20% din
cheltuielile salariale urmând să
fie deduse din impozitul pe pro-
fit. În acest fel s-ar realiza alinie-

rea la realitatea europeană. Aşa
cum sunt recompensaţi salaria-
ţii din companiile profitabile din
Germania sau  Franţa. Discre-
panţa veniturilor dintre salariaţii
din mediul privat şi cei din sis-
temul public este o realitate.
Deputatul susține că proiectul
de lege nu va „păgubi” bugetul
de stat.                                   A.C.
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Românii sunt cam-
pioni europeni la consu-
mul de mâncare şi
băutură. Țara noastră
ocupă poziția a doua în
Europa, după Turcia, în
ceea ce privește apetitu-
lui, dar şi potenţialul de
creştere pentru consu-
mul de mâncare şi bău-
tură din restaurante sau
unităţi de tip fast-food.

În premieră, la Brașov
este organizat un curs în
care învățăm să trăim să-
nătos. Jumătate dintre ro-

mânii care se confruntă cu
greutatea exagerată obiş-

nuiesc să sară peste micul
dejun, din cauza lipsei de
timp și a programului în-
cărcat. 35% din cei care se
confruntă cu obezitatea
iau masa de două ori pe zi,
iar una din 10 persoane nu
ia mai mult de o masă pe
zi. În mod frecvent, micul
dejun iese din calcul. 56%
dintre oameni renunță la
el. Toate acestea sunt obi-
ceiurile unui stil de viață
nesănătos. Mai mulți tineri
voluntari din Europa au
venit la Brașov pentru
identificarea unor soluții

eficiente pentru o viață cât
mai sănătoasă. Numărul

persoanelor cu o greutate
normală scade dramatic
după vârsta de 35 de ani.
Se observă, astfel, că peste
vârsta de 55 de ani, doar 3
din 10 români au o greu-
tate normală, în timp ce
două treimi sunt supra-
ponderali sau obezi. Totul
este cauzat de mâncarea
nesănătoasă. „Cunosc pre-
paratele voastră cum ar
fi zacusca, mămăliga și
multe altele. Aceste feluri
sunt foarte sănătoase,
mai ales că sunt prepara-
te în casă. În general,
mâncarea făcută în casă
este sănătoasă. În super-
marketuri sau în oraș pu-
tem găsi multă mâncare
nesătoasă”, a declarat
Merve Ugur, voluntar din
Turcia. Stilul de viață sănă-
tos este promovat din ce
în ce mai mult în rândul ti-
nerilor. Ei sunt învățați ce
ar trebui să mănânce, dar
și ce ar trebui să facă pen-
tru a evita problemele.
Tocmai de aceea, cursul de

la Brașov este vital. „Ideea
este, cu siguranță, una
foarte bună. Acest proiect
nu a adus decât beneficii
atât pentru mine, cât și
pentru toți cei prezenți
aici. Mă bucur mult pen-
tru acest lucru!”, a decla-
rat  Denes Dorombozy,
voluntar  din Ungaria. „Un

stil de viață sănătos este
foarte important pentru
toți. Înainte de toate cred
că cei mici ar trebui
educați să practice acest
stil de viață. Cred că, mai
ales în această perioadă,
toată lumea ar trebui să
facă o schimbare”, a com-
pletat Leandro Vasco Pa-

laia, voluntar din Italia.
Tinerii voluntari rămân

la Brașov până pe 12 sep-
tembrie. Toate activitățile
pe care le desfășoară sunt
menite să-i îndrume spre
o alimentație echilibrată,
combinată, obligatoriu, cu
cât mai multă mișcare.  

Răzvan IANCU

Cum să trăim sănătos?

Salariile au crescut cu 11
lei în luna iulie și au ajuns la
2.391 de lei. Vorbim despre
câştigul salarial mediu 

nominal net. Potrivit In-
stitutului  Naţional de Sta-
tistică, cele mai mari ale
câştigului salarial mediu no-

minal net s-au înregistrat în
activităţi de servicii în teh-
nologia informaţiei - 6009
lei, iar cele mai mici au ră-
mas tot în hoteluri şi restau-
rante 1.418 lei.               A.C.

Salarii mai mari cu 11 lei Ziua Internațională a Alfabetizării
Pe 8 septembrie a fost

Ziua Internațională a Alfa-
betizării. Cu 51 de ani în
urmă, UNESCO proclama
oficial data de 8 septembrie
ca Zi Internaţională a Alfa-
betizării. 

Asta cu scopul de a mo-
biliza comunitatea interna-
ţională şi de a promova
alfabetizarea ca instrument

al dezvoltării. Cu toate efor-
turile făcute de atunci, 15 %
din populaţia lumii încă nu
ştie să scrie sau să citească,
iar femeile reprezintă două
treimi din populaţia analfa-
betă. În 2017, Ziua Interna-
ţională a Alfabetizării este
celebrată de UNESCO cu
tema „Alfabetizarea într-o
lume digitală”, cu scopul de

a analiza cele mai eficiente
metode de alfabetizare într-
o societate informatizată.
6% din populaţia României
nu ştie carte, adică peste
250.000 de români nu ştiu
nici măcar să se semneze,
arătau, în 2014, statisticile
prezentate de Federaţia Na-
ţională a Organizaţiilor Non-
guvernamentale.          A.C.


