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A spus DA, după ce a fost cerută de soţie
pe circuitul de pilotaj al lui Titi Aur. Este
vorba despre o tânără din Braşov care,
după ce a încheiat o cursă de antrenament
şi a coborât de pe motor, a avut parte de
o surpriză de proporţii. La linia de sosire
a fost aşteptată de iubitul ei care, i-a oferit
inelul. Şi nu oricum, ci aşezat pe o mo-
tocicletă în miniatură. Totul a fost filmat
prin intermediul unei drone. Ada şi Cristi
au o pasiune comună – motoarele. Se cu-
nosc de zece ani, iar acum, au ajuns la
cel mai important pas. continuare în pag. 7

.com

INEDIT: Cum şi-a cerut un
braşovean iubita de soţie

Atenţie, braşoveni! Au Mai Rămas doar trei luni până când veţi alege un nou Parlament. Ştiţi persoanele pe care le-aţi votat, 
dar ştiţi şi ce au făcut, în mod concret, deputaţii şi senatorii pentru voi, pentru Braşov? Braşov TV vine cu o propunere concretă. 

pag. 3
În următoarele ediţii ale săptămânalului nostru, în jurnalele şi emisiunile

Braşov TV, dar şi pe site-ul www.brasovtv.com, vă vom ţine la curent cu
reacţiile senatorilor şi deputaţilor în ceea ce priveşte invitaţia la dialog

lansată, în exclusivitate, de jurnaliştii Braşov TV

Jurnaliştii Braşov TV îi invită pe toţi deputaţii şi se-
natorii să-şi prezinte, în faţa celor care i-au votat,
realizările din fiecare mandat. Braşoveni, trebuie să
aveţi mare grijă în momentul în care aplicaţi ştampila
pe buletinul de vot! Ştim, în mod cert, că aleşii şi-au
încasat salariile şi indemnizaţiile. Vrem să aflăm,
chiar de la ei, ce au făcut deputaţii şi senatorii pentru
braşoveni, pentru Braşov, doar de la Braşov TV!
Cum? Cu probele pe masă, prin intermediul unor
dezbateri obiective, moderate de cei mai buni jur-
nalişti braşoveni! Au făcut, senatorii şi deputaţii, ceea
ce au promis? Au promis, dar n-au făcut? Au promis
doar pentru a obţine voturi? Le propunem aleşilor
să ne răspundă chiar ei la aceste întrebări, doar la
Braşov TV! Deputaţii şi senatorii de Braşov, dispuşi
să vorbească în faţa braşovenilor, sunt rugaţi să ne
contacteze la adresa de email brasovtv@yahoo.com,
pentru a fi programaţi la emisiunile noastre, dar şi
pentru a-şi prezenta punctele de vedere în editorial.
Dorim să le prezentăm braşovenilor adevărul despre
activitatea dumneavoastră, obiectiv şi transparent, în
speranţa că nu aveţi nimic de ascuns. 

Parlamentari braşoveni, 
CE AŢI FĂCUT pentru NOI?
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Garanţie de bună execuţie
pentru construcţii

Direcţia Regională a Finan-
ţelor Publice Braşov încearcă
din luna mai să valorifice
două autoturisme. Este vorba
despre un BMW 525 şi un
Peugeot 607. Ambele auto-
turisme au fost confiscate de
la proprietari, iar finanţele în-
cearcă să recupereze banii.
Problema este că, deşi au fost
organizate mai multe licitaţii,
nimeni nu s-a arătat interesat
de maşini. 

Ambele maşini se află în
prezent în posesia Adminis-
traţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Braşov şi se găsesc la
sediul Vămii Braşov. Auto-
turismele sunt fabricate în
2000 respectiv 2001. Urmă-
toarea licitaţie va fi organizată
luna viitoare. Până atunci o
comisie special creată va sta-
bili un nou preţ de pornire,
care va fi cu siguranţă mai
mic decât până acum.> R.I.

Cei interesaţi de un curs de
specializare în meseria de
tehnician proiectant urbanism
şi amenajarea teritoriului, se
pot adresa acum Camerei de
Comerţ şi Industrie Braşov. 

Instituţia organizează aceas-
tă sesiune de pregătire profe-
sională, pentru toţi ce care
doresc să dobândească noi

abilităţi în această meserie. 
„Este un curs care dă po-

sibilitatea absolvenţilor să
ocupe un post în cadrul ad-
ministraţiilor locale, în ca-
drul primăriilor, în cadrul
societăţilor specializate, cu
atribuţii în domeniul urba-
nismului a amenajărilor te-
ritoriale şi a lucrărilor de

construcţii”, a declarat Car-
men Mitran, reprezentant al
Camerei de Comerţ şi Indus-
trie Braşov. 

Durata de pregătire este de
90 de ore. Participanţii tre-
buie să aibă studii medii şi să
achite o taxă de 800 de lei.
Pentru firmele membre ale
Camerei de Comerţ, taxa este

de 720 de lei, iar pentru com-
paniile nou înfiinţate, şi în-
scrise în cadrul camerei,
tariful de 700 de lei. 

La finalul cursului toţi par-
ticipanţii vor obţine o diplo-
mă de calificare, recunoscută
de Ministerul Muncii şi de
Ministerul Învăţământului. 

R.I.

Asta însă nu pare să-i
deranjeze pe braşoveni,
care spun că sunt destu-
le centre comerciale. To-
tuşi marile proiecte ar fi
adus în oraşul nostru câ-
teva miliarde de euro. 

Doar cinci dintre marile
proiecte propuse au prins con-
tur în România. Dintre aces-
tea doar unul a fost construit
la Braşov. Investitorii străini
au cumpărat în 2012 terenul
fostei fabrici Tractorul din
Braşov şi au deschis centrul
comercial anul trecut. Alte
proiecte majore anunţate pen-
tru oraşul nostru au fost aban-

donate. Toate
m a l l - u r i l e
care trebuiau
construite la
Braşov erau
proiectate pe
fostele platfor-
me industria-
le. Unul dintre
cele mai mari
centre comer-
ciale de acest
gen t rebuia
construit în
Centrul Civic, pe locul fostei
fabrici Hidromecanica. Pro-
babil din lipsa banilor, inves-
titorii au tot amânat începerea
proiectului. 

Chiar şi aşa, braşovenii nu
par deranjaţi de lipsa mall-
urilor. Mulţi dintre ei consi-
deră că sunt suficiente centre
comerciale în oraş. Criza a

pus punct marilor proiecte de
investiţii. Pe multe dintre plat-
formele industriale din oraş,
au răsărit doar buruieni, nu şi
magazine. >>>>> R.I.

Autorităţile vor să înfiinţeze
cât mai repede Fondul de Garan-
tare al Turismului astfel încât în
cazul în care o agenţie intră în
incapacitate de plată clienţii să-
şi poată recupera banii. 

Cei mai mulţi operatori de tu-
rism fără asigurare sunt în Bu-
cureşti, peste 600, în Cluj sunt

106, în Braşov 99, iar în Con-
stanţa 88. La nivel naţional sunt
peste 2.000 de agenţii de turism
care nu au făcut dovada că au asi-
gurări în caz de insolvenţă. 

Din datele Autorităţii pentru
Turism, doar puţin peste 1.700
de agenţii au poliţe de asigurare
valabile în caz de insolvenţă. A.C.

Turism fără asigurare

Bonurile din 16 iulie, de 505 lei
Bonurile fiscale câştigătoare

la loteria de duminică sunt cele
din data de 16 iulie cu o valoare
de 505 lei. La această extragere
au participat bonurile emise în
perioada 1-31 iulie, iar fondul
de premiere este de un milion
de lei, din care vor fi acordate

cel mult 100 de premii. 
După centralizarea cererilor

de revendicare a premiilor,
dacă numărul acestora este mai
mare de 100, va fi organizată
o a doua extragere. Cererile de
revendicare pot fi depuse înce-
pând de luni. >>>>>A.C.

Agenţia Naţională de Adminis-
trare Fiscală a publicat pe pagina
de internet versiunea în limba en-
gleză a unor formulare, însoţite
de instrucţiunile de completare,
pe care trebuie să le depună con-
tribuabilii nerezidenţi. 

Formularele traduse în limba
engleză sunt:  Declaraţia de înre-
gistrare fiscală, de menţiuni sau

de radiere pentru contribuabilii
nerezidenţi care nu au sediu per-
manent în România, Declaraţia de
înregistrare fiscală pentru persoane
fizice care nu deţin cod numeric
personal, Declaraţia privind obli-
gaţiile de plată la bugetul de stat,
cea privind impozitul pe profit şi
declaraţia privind veniturile rea-
lizate în România.     R.I.

ANAF în engleză

Firmele de construcţii sunt obli-
gate să asigure o garanţie de bună
execuţie de 5 ani pentru lucrări de
infrastructură considerate de im-
portanţă excepţională şi deosebită,
de 3 ani pentru lucrări de importanţă
normală şi de 1 an pentru lucrări de
importanţă redusă. O construcţie va
fi dată în folosinţă doar după admi-

terea recepţiei la terminarea lucră-
rilor. Garanţia de 5 ani a lucrărilor
se adresează în special lucrărilor de
infrastructură, cum ar fi autostrăzile.
Până acum această garanţie a lu-
crărilor era de doar 2 ani, însă au-
torităţile din România au hotărât
extinderea acesteia pentru a se alinia
normelor europene în vigoare. R.I.

Românii preferă cash-ul
Românii preferă să-şi retragă în

continuare banii de la bancomate,
în locul plăţii cu cardul. Deţinătorii
de carduri au efectuat în primele
şase luni ale acestui an plăţi la co-
mercianţi în valoare de 7,6 mld. lei.
Pe de altă parte, în intervalul ianua-
rie-iunie al acestui an, retragerile
de numerar au crescut cu 17 pro-
cente şi s-au apropiat de 38 mld.
Lei. Românii au făcut în primul se-

mestru 66 milioane de plăţi la POS,
cu o valoarea medie a unei tranzacţii
de 115 lei, cu 2 lei mai puţin faţă de
primul semestru din 2015. Pe de
altă parte, valoarea medie a retra-
gerilor de la bancomate a fost de
598 de lei, adică o treime din salariul
mediu net lunar de circa 2.000 de
lei. Spre comparaţie, în 2015 valoa-
rea medie a retragerilor cu card-urile
locale era de 554 lei.    R.I.

Băncile de pe piaţa
românească au profit

Băncile care activează pe piaţa
românească au înregistrat, în prima
jumătate a acestui an, un profit cu -
mu lat de 531 milioane euro, arată
calculele uneia dintre cele mai mari
bănci din România, pe baza datelor
publicate de către Banca Naţională. 

Rata creditelor neperformante,
una dintre principalele poveri pen-
tru băncile româneşti după izbuc-
nirea crizei financiare, a scăzut la
jumătatea anului la 11,3%, de la
16,2% în iunie 2015. 

R.I.

De patru luni, fiscul încearcă să vândă două autoturisme

Un nou curs de specializare 
organizat de Camera de Comerţ Braşov

Proiectele privind
energia din resurse rege-
nerabile sunt acum mai
uşor de realizat. Asta
pentru că Ministerul
Fondurilor Europene a
publicat spre consultare
Ghidul Solicitantului pri-
vind finanţarea neram-
bursabilă a proiectelor
ce prevăd realizarea unor
instalaţii de producţie a
energiei din surse re -
generabile. Obiectivul
 specific promovează ac-
ţiunile orientate spre
creşterea producţiei de
energie regenerabilă. 

„Unităţile adminis-
trativ teritoriale şi so-

cietăţile care produc şi
comercializează energie
electrică, pot accesa
până la 15 mii de euro.
Cofinanţarea minimă
este de 2 la sută din
 valoarea cheltuielilor
eligibile”, a declarat
Răzvan Ialomiţianu, re-
prezentant CCI Braşov

Activităţile prevăzute
în proiect, care sunt eli-
gibile sunt achiziţia de
utilaje sau instalaţii de
producere a energiei
verzi, realizarea con-
strucţiilor specifice sau
dezvoltarea reţelelor de
transport şi distribuţie a
energiei. >>>> R.I.

Bani pentru energie verde

Din opt mall-uri promise,
Braşovul s-a ales doar cu unul

.com

Realizator:
Dinu ZLEI
Luni - Joi 
de la 20:30 şi 22:30 
RELUARE: 
de Marți - Vineri: 
07:30 
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Un om al străzii a fost ucis cu
sânge rece, în plină stradă. A fost
lovit în cap, cu o scândură ruptă
dintr-un gard.

Victima şi agresorul nu erau la
primul conflict. În urmă cu câ-
teva luni, inculpatul a fost cel lo-
vit. Acum, rolurile s-au schimbat.
Inculpatul a fost reţinut pentru
24 de ore şi prezentat judecăto-
rului de drepturi şi libertăţi de la
Tribunalul Braşov, cu propunere
de arestare preventivă. S-a emis
mandat pentru 29 de zile, sub
acuzaţia de omor, dar decizia a
fost contestată. 

Inculpatul beneficiază de pre-
zumţia de nevinovăţie, până când
magistraţii vor emite o sentinţă
definitivă. <<<<<<   A.V.

Dosar bombă la DIICOT Braşov

Crimă în inima
Făgăraşului!

Procurorii DIICOT din
Braşov i-au monitorizat,
timp de câteva luni, pe
3 tineri din zona Făgă-
raşului. 

„Este vorba despre comenzi
online de droguri prin pro-
grame specializate şi site-uri
de internet anonimizate, dark
weeb. Apoi, stupefiantele, ha-
şiş şi cannabis, erau trimise
prin poştă. Pentru asigurarea
confidenţialităţii, stupefian
tele erau plătite în monedă
virtuală.” declară, în exclusi-
vitate pentru brasovtv.com,
şeful DIICOT Braşov, procu-
rorul Cătălin Borcoman. 

Cu acordul magistraţilor,
corespondenţa a fost moni-
torizată şi au fost deschise
plicurile care aveau timbre
de Olanda şi design specific,
dar pe care nu era specificat
expeditorul. „Mai exact,
este vorba despre livrări su-
pravegheate de haşiş şi can-
nabis, prin intermediul in-
vestigatorilor sub
acoperire. După ce destina-
tarii au primit plicurile,
drogurile au fost găsite la
doi dintre inculpaţi, aflaţi
în legătură cu cel de al trei-
lea care susţine că le-ar fi
adus din Spania”, a explicat
şeful DIICOT Braşov, pro-

curorul Cătălin Borcoman. 
Inculpaţii, fie ofereau dro-

gurile prietenilor, fie le vin-
deau contra sumei de 60 de
lei gramul. Tinerii implicaţi,
acuzaţi de trafic internaţio-
nal de droguri şi deţinere în
vederea traficării ulterioare
a stupefiantelor, au fost re-
ţinuţi şi prezentaţi judecă-
torului de drepturi şi liber-
tăţi cu propunere de arestare
preventivă. S-au emis man-
date pentru 30 de zile, dar
inculpaţii beneficiază de
prezumţia de nevinovăţie
până când magistraţii vor
emite sentinţe definitive. 

Amelia Vulcu

Livrări supravegheate de droguri, în plicuri cu timbre de Olanda

Fată de 16 ani, batjocorită de doi buni prieteni
O fată de 16 ani a fost supusă

la perversiuni sexuale de doi buni
prieteni. Totul s-a întâmplat în
miez de noapte, într-o locuinţă
din Braşov. 

Tinerii, ambii în vârstă de
18 ani, o cunoşteau pe victimă de
acum un an. Unul dintre ei a in-
vitat-o pe fată la el acasă, la un
pahar cu vin, spunându-i că pă-

rinţii sunt plecaţi la ţară. Minora
a acceptat invitaţia, iar cei doi s-
au pus pe băut. „S-a consumat
mult alcool, iar la un moment
dat, profitând de starea fetei, in-
culpatul a dus-o în camera ală-
turată pentru a întreţine relaţii
sexuale, dar nu înainte de a-l
chema în locuinţă şi pe prietenul
lui. Timp de câteva zeci de mi-
nute, fata a fost supusă la per-
versiuni sexuale de cei doi tineri.
În timpul urgiei, fetei i-a sunat
telefonul, iar unul dintre incul-
paţi a răspuns. La celălalt capăt
al firului era chiar mama mino-
rei care, disperată, a venit la lo-
cuinţa inculpatului, şi-a găsit fii-
ca în stare de inconştienţă şi i-a
chemat pe poliţişti”, a declarat,

pentru brasovtv.com, prim-pro-
curorul Parchetului de pe lângă
Tribunalul pentru Minori şi Fa-
milie din Braşov, Daniel – George
Dancă. 

Fata de 16 ani este rănită şi are
nevoie de 10-12 zile de îngrijiri
medicale. „Îmi amintesc că am
băut mult, am intrat în dormitor
şi am vrut să dorm. În rest, nu
mai ştiu nimic”, i-a explicat vic-
tima, procurorului care a audiat-o. 

Inculpaţii au fost reţinuţi, ares-
taţi, dar decizia de a se emite man-
date a fost contestată. Psihologii
le recomandă părinţilor să găseas-
că timp, în fiecare zi, pentru dia-
log deschis cu copiii, pentru a le
cunoaşte problemele şi pentru a fi
identificate soluţiile. <<<A.V.

Caz cutremurător pe masa procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie din Braşov! 

Parlamentari braşoveni, 
CE AŢI FĂCUT pentru NOI?

Invitaţie PUBLICĂ:

Stimaţi braşoveni, vă prezentăm lista cu deputaţii şi senatorii
braşoveni. Mulţi dinte ei îşi doresc noi mandate. Vă vom
ţine la curent cu reacţiile acestora, atât în ceea ce-i priveşte
pe aleşii care dau curs invitaţiei noastre publice, cât şi în
privinţa celor care se ascund în spatele „imunităţii”.

1. Daniel Zamfir (PNL) – în funcţie
2. Constantin Niţă (PSD) – în funcţie + 2000-2004, 2004-

2008, 2008 – 2012
3. Emil Niţă (PSD) – în funcţie
4. Petre Roman (PNL) – în funcţie – decembrie 2012 –

februarie 2015
5. Gheorghe Ialomiţianu (PNL) – în funcţie + 2008 – 2012

6. Gabriel Andronache (PNL) – în funcţie + 2008 – 2012
7. Maria Grecea (PNL) – în funcţie 
8. Ioan Ghişe – în funcţie – 1992 – 1996 + 2004 – 2008

+ 2008 – 2012 
9. Sebastian Grapă (PMP) – în funcţie
10. Viorel Chiriac (PSD) – în funcţie
11. Marius Neculoiu (PNL) – în funcţie
12. Nicolae Vlad Popa (PNL) – în funcţie + 2000 – 2008
13. Marius Coste (PSD) – în funcţie

Politicienii braşoveni care, indiferent de culoare politică,
şi-au manifestat intenţia de a candida pentru Parlament sunt
invitaţi, şi ei, să-şi exprime punctele de vedere. 

Joi: 18:30 - 21:30 - 00:30 
RELUARE: Vineri 08:00



Ştiaţi că?
Din punct de vedere ştiin-

ţific, vederea periferică este
acea zonă a câmpului vizual,
în afara zonei centrale de ve-
dere. Aşadar când spunem că
„vedem cu coada ochiului” ne
referim la acest segment al

vederii. 
• De exemplu,
atleţii pe lângă
antrenamentul
fizic,  îşi  an-
trenează şi ca-
pacitatea de a
privi în lateral.
O mică parte
dintre noi ne
naştem cu ve-
dere perfectă,
şi vederea pe-
riferică este
impor tantă . 
De aceea atleţii
sunt antrenaţi
să îşi dezvolte
capacitatea de
a conştientiza
acţiuni care nu

se află în câmpul lor vizual
central.
• Vederea periferică este un
aspect ce ţine de siguranţa
noastră. Ne permite să vedem
obiecte ce se apropie de noi
în lateral pentru a evita de
exemplu accidente.
• Vederea periferică ne ajută
să vedem în timpul nopţii.
• În zona vederii periferice,
vedem totul în alb şi negru,
însă acest lucru nu este se -
sizabil, deoarece mişcarea
ochilor compensează acest
 aspect.
• Majoritatea oamenilor ci-
tesc folosindu-se doar de ve-
derea centrală, lucru ce îi
impiedică să vadă mai mult
de 50% din text. O vedere pe-
riferică antrenată, creşte ca-
pacitatea de a citi mai rapid
textele.

Importanţa 
vederii periferice

Deoarece privim întot -
deauna înainte, mulţi dintre

noi presupunem că ve-
derea centrală este cea
mai importantă. Lucru
neadevărat, de altfel. Ve-
derea centrală nu este
esenţială pentru vederea
de ansamblu, cu ajutorul
periferiei putem avea o
imagine completă.

Semnificaţia vederii
periferice este evi -
denţiată în timpul
 şofatului. Asta în-
seamnă că nu sun-
tem nevoiţ i  să
întoarcem capul
de fiecare  dată
când vrem să vedem
în lateral, fiind capa-
bili să privim înainte
dar să folosim în ace-
laşi timp oglinzile laterale,
fără a ne pierde concentrarea
asupra drumului, evitând ast-
fel accidentele. 

Vederea periferică este im-
portantă din foarte multe mo-
tive, începând de la activităţi
recreative până la siguranţa

fiecăruia. Jocurile video şi
sporturile sunt mai interesante
datorită acestei capacităţi a
ochilor noştri de a vedea în
lateral. Este uimitor cât de de-
pendenţi suntem de aceasta,
şi cât de mult o utilizăm, fără
a fi conştienţi de acest lucru.

Bine v-am regăsit! În viaţa
fiecăruia sunt etape în care
ne simţim copleşiţi, nemulţu-
miţi, blocaţi, iar alinarea celor
din jur nu are nici un efect
asupra noastră, este de dorit
să apelăm la un psihoterapeut.

Psihoterapia individuală
este un proces în care clientul
este sprijinit şi încurajat în în-
ţelegerea situaţiilor cu care se
confruntă în viaţa sa la un

moment dat, pre-
cum şi de găsirea
unor modalităţi
eficiente de abor-
dare a acestora. 

Călătoria ală-
turi de un psiho-
terapeut este un
drum parcurs fie
de la patologie la
echilibru, fie de
la normalitate la
dezvoltare şi creş-
tere personală.

Psihoterapia
individuală îşi
propune să for-
meze un partene-

riat cu fiecare client, să
conlucreze la identificarea,
iar apoi la excluderea barie-
relor, prin întrebări valoroase
adresate clientului menite să
aducă noi perspective asupra
vieţii sale.

Obiectivul către care tin-
dem în călătoria noastră ală-
turi de clinet este orientat spre
schimbare, creşterea nivelului
de conştientizare a propriilor

concepţii de viaţă care inter-
ferează cu creşterea sa. 

Personal cred, că un client
vă realiza schimbarea şi evo-
luţia sa spirituală atunci când
se va simţi mai în contact cu
sinele autentic.

De menţionat este faptul că
psihoterapia exclude admi-
nistrarea de medicamente,
însă are ca modalităţi de abor-
dare a clientului: observaţia,
dialogul, sugestia, hipnoza,
exprimarea artistica şi altele.

Psihoterapeutul va construi
încă de la prima şedinţă un
climat de încredere, acceptare
şi confidenţialitate pentru
clientul său.

Reuşita terapiei are ca fun-
dament o implicare activă din
partea celor două părţi impli-
cate în relaţia terapeutică.

Psihoterapia individulă
constă într-un număr stabilit
de comun acord de şedinţe
între un client şi un psihote-
rapeut acreditat, şedinţa de
terapie având ca durată 1h sau
1 ½ h, o dată pe săptămână;

durata terapiei poate fi dife-
rită în funcţie de fiecare caz,
dar şi de nevoile clientului.

Cui foloseşte 
psihoterapia individuală?

Aşadar apelează la servicii-
le de specialitate atunci când: 
• adesea te simţi vinovat
• ai dificultăţi de comunicare
în familie, sau la locul de
muncă
• ai pierdut o fiinţă dragă: eşti
în doliul, separare sau divorţ
• ai probleme de identitate:
cine am fost, cine sunt, cine
doresc să fiu

• întâmpini dificultăţi în lua-
rea deciziilor
• nu evoluezi în plan personal
sau profesional
• nu reuşeşti să dormi noap-
tea
• resimţi stări de furie, frică,
atacuri de panică
• te confrumţi cu dereglări
ale comportamentului ali-
mentar (anorexie sau bulimie) 
• te confrunţi cu o boală cro-
nică 
• te confrunţi de mai mult
timp cu sentimente de nepu-
tinţă, inutilitate, inadecvare
• te simţi copleşit de proble-

mele vieţii
• ţi-ai pier-
dut încrede-
rea în tine,
simţi că toa-
te speranţele
s-au năruit
• ţi-e greu
să faci faţă
unei situaţii
stresante cu
care te con-
frunţi

• ţi-e greu să stabileşti şi să
menţii relaţii sociale impor-
tante
• ţi-e greu să-ţi exprimi emo-
ţiile şi gândurile şi altele.

Aşadar te voi însoţi şi ghida
într-o călătorie unică de
schimbare şi evoluţie spiri-
tuală, gândind pentru tine un
plan terapeutic care să se po-
trivească nevoilor şi persona-
lităţii tale.

O investiţie în propria per-
soană aduce echilibru, găsirea
unui nou scop în viaţă, creş-
terea încrederii în sine şi o
mai bună adaptare la viaţă şi
semeni.

Iată o parte din motivele
pentru care vă puteţi adresa
unui psihoterapeut, încheind
acestă temă cu credinţa că a
avea o starea de sănătate men-
tală bună nu este mai puţin
important decât stare de să-
nătate fizică.

Numai bine, pe săptămâna
viitoare!

SĂNĂTATE4

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

Sfatul psihologului

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

Camelia Bolocan
psiholog-psihoterapeut adlerian, autonom
Specialist în psihoterapie şi consiliere psihologică 
pentru copii, adolescenţi şi părinţi

Telefon  0745.356.801
camibolocan@gmail.com

Orica Măgdălina
optometrist Best Optic Red Uranus

29 august – 4 septembrie

Psihoterapia individuală, o
necesitate a vremurilor noastre

Ochiul uman este o operă de artă a naturii. Cuprin-
de o combinaţie de lentile şi muşchi care lucrează
împreună pentru a trimite informaţii creierului,
informaţii transformate apoi în imagini. Vederea
periferică este doar o parte a capacităţii noastre
de a vedea, şi există o serie de aspecte foarte
 interesante legate de aceasta zonă a vederii.

Vezi… cu coada ochiului
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Salarii mai mari pentru bugetari,
salarizare unitară şi un nou cod
de integritate pentru funcţiile pu-
blice. Toate acestea au fost pro-
puse în prima şedinţă a aleşilor
locali PNL, care a avut loc desfă-
şurat în Poiana Braşov. Toate pro-
punerile au fost votate cu
unanimitate de voturi.

Liga Aleşilor Locali s-a reunit vineri
în Poiana Braşov, pentru prima dată
după alegerile locale din aceste an. Prin-
cipala temă adusă în discuţie de liberali
a fost creşterea salariilor bugetarilor. Li-
beralii au adoptat, cu unanimitate de vo-
turi, o rezoluţie prin care susţin un Cod
de integritate pentru funcţiile publice, o
creştere salarială medie de 22% pentru

funcţionarii publici începând de anul vii-
tor şi o lege a salarizării unitare. 

„Nu o dată, în parlament sau în dis-
cuţii publice au spus că rezolvarea pro-
blemei salarizării personalului din
administraţie nu va întârzia. Aceasta
va fi una dintre priorităţile zero cu care
PNL va veni la guvernare.
Va fi unul dintre primele
proiecte pe care PNL le va
pune pe masă”, a declarat
Alina Gorghiu, copreşe-
dintele Partidului Naţional
Liberal. La rândul său, Va-
sile Blaga a adăugat că
„susţinem cu totul aceas-
tă rezoluţie, pentru că am
discutat-o cu dumnea-
voastră şi să mai lăsăm

populismu deoparte. Eram în discuţii
cu Oltenia şi Dobrogea şi ziceau: Oare
o fi bine, acum când intrăm în cam-
panie să vorbim noi de salarii pentru
personalul din administraţie? Da, este
bine şi trebuie să lăsăm populismul de-
oparte”. 

Prin acest document, liberalii îşi asu-
mă că vor prelua în programul de
 guvernare următoarele măsuri: descen-
tralizarea cu asigurarea resurselor finan-
ciare pentru fiecare unitate
administrativ-teritorială, atribuţiile ad-
ministraţiei locale pentru sprijinul me-
diului economic local, salarizarea
funcţionarilor  publici cu o creştere medie
de 22% începând cu anul 2017, statutul
aleşilor locali, Codul incompatibilităţilor,
salarizarea aleşilor locali şi simplificarea
procedurilor pentru creşterea gradului
de atragere a fondurilor europene şi pen-
tru implementarea proiectelor de dez-
voltare locală.======== R.I.

Construcţia spitalelor re-
gionale este o prioritate pen-
tru PNL. Asta au spus liderii
partidului la întâlnirea aleşi-
lor locali, desfăşurată în Po-
iana Braşov. 

Pe lista politicienilor se
află şi spitalul regional de la
Braşov, un proiect foarte ne-
cesar pentru zona noastră
Printre obiectivele cu care
PNL doreşte să ajungă la gu-
vernare este sprijinirea do-
meniului medical. Primul
priorităţi se află şi înfiinţarea
spitalelor regionale. 

„La Braşov s-a discutat de
dezvoltare şi de promovare
a unui spital regional, de a
se executa. Sper să avem
sprijin în administraţia lo-

cală şi judeţeană pentru rea-
lizarea acestui spital de mare
anvergură, necesar pentru
Braşov”, a declarat pentru
brasovtv.com consilierul ju-
deţean, Gabriela Brebeanu. 

Ideea construirii unor ast-
fel de instituţii medicale este
mai veche, dar liberalii spun
că nu mai este timp de pier-
dut, iar proiectul trebuie con-
cretizat. „Cred că este
necesară realizarea acestei
investiţii. Chiar dacă este o
perioadă pre electorală, nu
cred că este o temă neapărat
de campanie. Mai mult de-
cât atât, PNL susţine ţi re-
deschiderea spitalului de la
Săcele”, a completat consi-
lierul local, în cadrul Consi-

liului Local Săcele, Lucian
Pascu. 

Demersuri pentru 
Spitalul Regional

Autorităţile locale şi cele
judeţene au pus la punct un
plan de băiate pentru con-
struirea unui Spital Regional.
Investiţia ar putea depăşi 100
de milioane de euro. Pentru
început, în acest proiect se
vor implica Primăria Braşov
şi Consiliul Judeţean. 

Reprezentanţii acestor in-
stituţii au avut, deja, întâlniri
cu cei de la Ministerele Finan-
ţelor şi Ministerul Sănătăţii.
S-a stabilit, deja, locaţia pentru
noul spital. Este vorba despre
18 hectare, din cartierul Bar-

tolomeu însă doar şapte apar-
ţin municipalităţii, iar alte 11
hectare ar putea trece în pro-
prietatea Primăriei numai
printr-o Hotărâre de Guvern.
„Este important să nu ne apu-
căm să facem un studiu de
fezabilitate doar pentru un
teren de şapte hectare. Avem
nevoie de o zonă mult mai ex-
tinsă, pentru un proiect foarte
amplu cum este spitalul”, a
precizat George Scripcaru,
primarul Braşovului. 

Noul Spital Regional ar
putea avea 10 etaje, un heli-
port şi va deservi pacienţilor
din judeţele Braşov, Covas-
na, Harghita, Buzău, Vran-
cea, Prahova, Argeş si Sibiu. 

R.I. & M.S.

De la începutul anului şi până în
luna august peste o mie de cupluri
şi-au unit destinele. Şi divorţurile
au fost mai puţine anul acesta com-
parativ cu 2015. 

De la începutul anului şi până la
jumătate lunii august 1.104 de bra-
şoveni s-au căsătorit. Numărul este
mai mic comparativ cu 2015 când
în aceiaşi perioadă au fost oficiate
cu 13 căsătorii mai mult. Este mai

ieftin să spuneţi oficial „DA” sâm-
băta. Taxa este de 130 de lei. Dacă
spuneţi „DA” duminica vă costă  270
de lei. La nivelul municipiului au
scăzut şi numărul divorţurilor. 

Potrivit statisticienilor, în luna
iunie a acestui an, într-un top na-
ţional,  judeţul Braşov se clasa pe
locul al-6-lea la rata nupţialităţii pe
locul al 8-lea în ceea ce priveşte rata
divorţialităţii.      A.C.

Mai puţine căsătorii 
la Braşov în 2016! 

Nu plătiţi taxele pentru maşina
nou achiziţionată, puteţi primi
amendă, sau mai rău înmatricularea
ar putea fi suspendată. Noile pre-
vederi vor fi incluse în Codul Rutier,
iar şoferii care nu vor respecta legi-
slaţia vor fi traşi la răspundere.

Una dintre cele mai importante
schimbări ale Codului Rutier se referă
la faptul că şoferii care nu au taxele
plătite la timp nu vor avea voie să cir-
cule cu maşina şi, în plus, vor primi

amenzi usturătoare. Autorităţile fis-
cale vor anunţa Poliţia dacă titularul
certificatului de înmatriculare n-a
achitat taxele în termen de 60 de zile,
iar înmatricularea maşinii va fi sus-
pendată. Dacă totuşi decideţi să cir-
culaţi şi după cele 60 de zile fără să
vă plătiţi taxele, săvârşiţi o contra-
venţie şi riscaţi să primiţi între 9 şi 20
de puncte, amendă de la 1.125 la
2.500 de lei şi reţinerea certificatului
şi plăcuţelor de înmatriculare. R.I.

Codul Rutier se modifică

PNL susţine construcţia spitalelor regionale

Până la finalul lunii sep-
tembrie, noua lege a aeropor-
tului, cu amendamentele prin
care se actualizează anexele
vechi, ar putea să ajungă la
Camera Deputaţilor, spre
aprobare. Vechea legea a ae-
roportului, iniţiată de senato-
rul PSD Viorel Chiriac şi
promulgată de preşedintele
Klaus Johannis, avea infor-
maţii eronate referitoare la
dimensiunile terenului. În
luna mai 2016, parlamentarii

PNL au refăcut proiectul cu
toate amendamentele şi l-au
depus la Senat. De acolo ar
trebui să ajungă la Camera
Deputaţilor, care este for de-
cizional. „Fac un apel către
absolut toţi parlamentarii de
Braşov să susţină acest proiect
de lege şi să-l aprobe în Senat,
pentru ca apoi să ajungă în
Camera Deputaţilor. Este
foarte important să transfor-
măm în lege acest ultim pro-
iect, care include toate

amendamentele referitoare la
dimensiunile terenului”, a
menţionat Gabriel Androna-
che – deputat PNL.

Primăria vrea să se implice
Dacă noul proiect va deveni

lege, în acel moment va exista
şi cadrul legal prin care Pri-
măria Braşov va putea investi
în aeroportul internaţional
Ghimbav. „O să facem un de-
mers către toate instituţiile
abilitate. Vom merge şi la Se-

nat, dar şi la Camera Depu-
taţilor şi le vom oferi tuturor
informaţiile necesare despre
proiectul aeroportului. Toate
lucrurile trebuie să fie clare
din punct de vedere juridic.
Apoi, noi ca primărie putem
finanţa acest proiect fără pro-
bleme”, a precizat primarul
Braşovului, George Scripcaru.
Prima şedinţă a parlamenta-
rilor după vacanţa de vară va
avea loc în luna septembrie. 

Marian Stoica

O nouă lege a aeroportului?

PROPUNERE: Transport
gratuit pentru elevi

Autorităţile locale ar trebui să
înfiinţeze un sistem de transport
al elevilor la şcoală. 

Propunerea vine din partea se-
natorului liberal Nicolae Vlad Popa
care spune că în acest fel părinţii
nu ar mai fi nevoiţi să-şi ducă copiii
la şcoală cu maşina personală şi s-
ar evita astfel aglomeraţia în trafic.
Maşinile care ar trebui să transporte

copiii către şcoală, ar putea apar-
ţine de RAT, iar procedura de înfi-
inţare a unor astfel de trasee nu ar
trebui să fie prea complicată. Ma-
şinile vor fi destinate doar trans-
portului elevilor. 

Propunerea senatorului liberal
vizează şi gratuitate pentru cei care
apelează la astfel de mijloace de
transport.       R.I.

Serviciu nou de termoficare
Proiectul înfiinţării noului serviciu

de termoficare a fost deblocat! Pre-
fectura a dat aviz favorabil. În con-
secinţă, braşovenii ar putea avea apă
caldă şi căldură până la 1 noiembrie.
Cel puţin asta susţine actualul vice-
primar al Braşovului, Mihai Costel. 

În ultima şedinţă ordinară de plen
s-a votat înfiinţarea noului serviciu
de termoficare. Ulterior, consilierii
locali ai Partidului Social Democrat
au cerut Prefecturii să verifice lega-
litatea înfiinţării noului serviciu. „Va

trebui să aprobăm organigrama, sta-
tul de funcţii, sediul, iar apoi să apro-
băm bugetul pentru acest serviciu.
Toate sunt obligatorii pentru licen-
ţierea acestei activităţi. Sper ca până
la începutul sezonului rece, braşo-
venii racordaţi la sistemul centralizat
să aibă apă caldă şi căldură”, a de-
clarat Mihai Costel, viceprimarul Bra-
şovului. 

În prezent, aproape 8.000 de apar-
tamente sunt racordate la sistemul
centralizat.       M.S.

.com

Salarii mai mari pentru bugetari

Știrile BrașovTV 
cu Silvana VOROVENCI

De Luni până Vineri: 18:00 -
20:00 - 21:00 - 22:00 - 23:00 

RELUARE: Marți - Vineri 
07:00 şi 13:00
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Un adevărat focar de infecţie!
Aşa poate fi descrisă canalizarea
Braşovului! Cârpe, lemne, pa-
puci, saci menajeri şi tot felul de
alte resturi menajere. 

Asta au găsit autorităţile în canaliza-
rea din cartierul Bartolomeu. De ce la
fiecare ploaie se inundă străzile din
Bartolomeu? Răspunsul l-au descoperit
autorităţile! Canalizarea de sub pasarela
de la intrarea în cartier este plină de

resturi menajere. Mai bine
de 12 ore, trei echipaje de in-
tervenţie ale Companiei APA
s-au chinuit să desfunde ca-
nalizarea.

Schiuri în canalizare
„Una din cauzele care con-

duc la inundaţiile care se
produc în zona Bartolomeu
şi nu numai este reprezentată
de faptul că unii braşoveni
confundă canalizarea cu
ghena de gunoi. Am găsit în
canalizare multe lucruri care
nu aveau ce căuta acolo. Mă
refer aici la schiuri, pături,
lemne mari, suspensii de ma-
şini, cauciucuri”, a declarat
Teodor Sava, director de ex-

ploatare la Compania APA. 
Canalizarea care trece prin cartierul

Bartolomeu colectează deşeurile de la
câţiva kilometri depărtare, chiar şi din
oraşul Râşnov. 

Marian Stoica

Au salvat o viaţă iar acum
sunt anchetaţi pentru asta.
Salvamontiştii care au luat
parte la misiunea de salvare
a unei turiste căzute în Masi-
vul Piatra Craiului, au ajuns
în vizorul mai marilor din Mi-
nisterul Afacerilor Interne.
Principalele probleme ar fi
nerespectarea procedurilor,
dar şi solicitarea elicopterului
privat care a coborât victima
de pe munte. 

Membrii comisiei, special
create pentru a ancheta acest
caz, au ajuns la primăria Zăr-
neşti, acolo unde au stat la dis-
cuţii cu toţi cei implicaţi în
misiunea de duminică, 21 au-
gust. „Trebuie văzut fiecare
instituţie cum a acţionat pen-
tru ca totul până în final a
fost o reuşită, dar trebuie să
vedem exact în funcţie de
zona în care se produce eve-
nimentul, de ce echipamente
sunt necesare, de ce echipe
trebuie să intervină, ca să se
reducă foarte mult timpii de

intervenţie”, a declarat Sabin
Cornoiu, preşedintele Consi-
liului Naţional a Serviciilor
Salvamont. 

Duminică, Oana Ţeca a
ajuns în Masivul Piatra Cra-
iului cu un prieten, care este
şi medic ortoped. Într-un mo-
ment de neatenţie, femeia de
42 de ani a căzut într-o râpă
adânca de 30 de metri. Prie-
tenul victimei a sunat la 112,
iar cand salvatorii au ajuns la
locul accidentului şi-au dat
seama că Oana era rănită des-
tul de grav. Atunci şeful sal-
vamontiştilor din Zărneşti a
hotărât să ceară ajutorul unui
elicopter privat. Cu ajutorul
acestuia urma ca femeia să
fie coborâtă de pe munte. 

Elicopterul privat a ajuns
în zona Plaiul Foii, acolo unde
echipajul se pregătea de mi-
siune. Înainte să decoleze, un
responsabil din cadrul Depar-
tamentului pentru Situaţii de
Urgenţă anunţa că un elicop-
ter SMURD de la Targu Mu-

reş va interveni pentru salva-
rea turistei. „Legile ţării sta-
bilesc cine intervine în astfel
de situaţii şi atunci nu pu-
team să riscăm, nu poate ni-
meni să rişte să ia o hotărâre
să intervină un aparat despre
care erau cunoştinţe foarte
puţine şi să nu intervină apa-
ratele pe care le cunoşteam.
Că s-a reuşit cu acel aparat
e foarte bine”, a completat
Sabin Cornoiu, preşedintele

Consiliului Naţional a Servi-
ciilor Salvamont. 

Dar pilotul elicopterului
SMURD şi-a dat seama că
nu poate ajunge în zona în
care s-a prăbuşit femeia şi a
abandonat misiunea. Din
această cauză, s-a întârziat
mai bine de o oră şi jumătate.
Aşa că elicopterul privat a
fost nevoit să decoleze din
nou şi să ducă la capăt ope-
raţiunea de salvare. ;;R.I.

Oana a fost salvată şi dusă la baza muntelui. Acolo a fost pre-
luată de elicopterul SMURD şi a fost transportată la un spital
din Târgu Mureş. Femeia s-a lovit la femur, antebraţ, dar şi la
cap. Cei care au anchetat cazul trebuie să decidă dacă se va lua
vreo măsură faţă de cei 13 salvamontişti implicaţi în misiunea
de salvare şi faţă de pilotul elicopterului SMURD, sau dacă
cineva va fi sancţionat pentru întârzierea operaţiunii.

.com

RAT S.A. sau RAT S.R.L.
RAT Braşov se va transforma din

regie autonomă de transport în so-
cietate comercială. Autorităţile locale
au început deja procedurile de trans-
formare. Această modificare este
prevăzută de lege şi este obligatorie.
Transformarea în societate comer-
cială va ajuta pe viitor regia să devină
transportator regional.

Această reorganizare vine în urma
prevederilor legale privind trans-
portul public de persoane. Legea
prevede obligativitatea transformării
regiilor autonome în societăţi co-
merciale până la finele acestui an.
În prezent, RAT întocmeşte studiul
de oportunitate, care va conţine şi
aspecte cu privire la patrimoniul pe
care regia îl deţine şi îl administrează,
fiind al municipiului. „În momentul
acesta suntem în procedură de trans-

formare a regiei autonome de trans-
port în comun în societate comer-
cială, ca urmare a prevederilor legale,
atât interne cât şi europene. În mo-
mentul acesta se lucrează la studiul
de oportunitate necesar pentru in-
trarea în consiliul local. După ce se
va finaliza studiul de oportunitate,
el va trebui aprobat de consiliul de
administraţie, apoi la finele acestei
luni când vom avea şedinţă de con-
siliu, va trebui aprobat şi de Consiliul
Local”, a declarat Mihai Costel, vi-
ceprimarul Municipiul Braşov. Noua
societate va trebui să îşi reînnoiască
licenţa pentru trasee acordată de
Autoritatea Rutieră Română, docu-
ment care expiră în luna decembrie.
Totodată, edilii au făcut şi rezervarea
de denumire, iar noua societate se
va numi SC RAT SA sau SRL. R.I.

Organizaţia municipală a Parti-
dului Social Democrat are un nou
preşedinte, în persoana medicului
cardiolog Florin Orţan. În şedinţa
Comitetului Executiv Judeţean s-a
luat decizia înlocuirii lui Liviu Lupu,
cu 70 de voturi pentru şi două îm-

potrivă. „Trec în fiecare zi prin acest
oraş minunat şi văd oameni care-şi
vând cu speranţă şi încredere sin-
gurul bun pe care-l au, forţa de mun-
că. Pentru aceştia şi nu numai avem
obligaţia să facem lucrurile mult
mai bune. Să le oferim toate facili-
tăţile pentru a avea o viaţă care să
se ridice la standardele oraşului în
care trăim”, este de părere actualul
preşedinte al organizaţiei municipale
a PSD Braşov, Florin Orţan. Medicul
cardiolog Florin Orţan are 48 de ani.
Este membru PSD Braşov de doi ani
şi jumătate. În prezent este consilier
judeţean şi membru al Comisiei de
Sănătate. 

Marian Stoica

Salvatori anchetaţi

Cărţi cu poezii, reviste cul-
turale, dar şi proiecţii video,
toate au fost prezentate bra-
şovenilor, iubitori de aviaţie.
Cu această ocazie a fost lan-
sată la Braşov şi o revistă de
creaţie şi cultură. Academia
Daco Română, filiala Braşov
a adunat în oraşul de la poa-

lele Tâmpei, zeci de perso-
nalităţi din domeniul aviaţiei
româneşti dar şi pasionaţi de
literatură. 

Printre cei prezenţi la eve-
niment a fost şi scriitoarea,
nominalizată la Premiul No-
bel, Georgeta Blendea Zam-
fir. Autoarea, de origine

braşoveană, le-a prezentat in-
vitaţilor unele dintre cele mai
reprezentative opere ale sale. 

Unul dintre invitaţii de
onoare ai acestui colocviu a
fost şi directorul revistei
Bogdania, Ionel Marin. Pu-
blicaţia de creaţie şi cultură
a sprijinit de-a lungul timpu-

lui cariera scriitoarei Geor-
geta Blendea Zamfir. 

Una dintre temele princi-
pale a colocviului de la Bra-
şov a fost domeniul aviatic,
iar în sală au fost prezente
mai multe personalităţi din
domeniul aeronautic româ-
nesc. ;;;;;;; R.I.

Colocviu de literatură în centrul Braşovului

Preşedinte nou 
la Organizaţia 
Municipală a PSD Braşov

Începe sezonul târgurilor de
toamnă. Trei astfel de evenimente
vor fi organizate în zone diferite zone
ale oraşului. Din 23 septembrie şi
până pe 9 octombrie, producătorii
locali vor veni cele mai bune produse
de sezon, în pieţele speciale ame-
najate. 

Autorităţile locale au început pre-
gătirile pentru organizarea Târgului
de Toamnă. În acest an, evenimentul
se va desfăşura în mai multe perioa-
de şi în mai multe zone ale oraşului.
Primul târg va fi în Răcădău în pe-
rioada 23-25 septembrie, când, pe
pietonalul din cartier va fi amenajată

o piaţă volantă. În perioada 30 sep-
tembrie – 2 octombrie, în Piaţa Sfa-
tului va fi organizată o piaţă
ţărănească, urmând să fie amplasate
trei corturi mari şi să fie invitaţi pen-
tru a-şi comercializa marfa de sezon
membrii Asociaţiilor de Producători
din Târgovişte şi Stupini. În perioada
3 – 9 octombrie, în toate pieţele
agro-alimentare din Braşov va fi or-
ganizat „Târgul de Toamnă” de la
care nu va lipsi mustul şi pastrama.
Anul acesta în zona Poienelor, la
fostul talcioc, nu va mai fi amenajat
un astfel de târg pentru că o parte
din teren a fost revendicată. R.I.

Începe sezonul 
târgurilor de toamnă

Realizator: 
Florin POP

Marți: 18:30 - 21:30 - 00:30
RELUARE: Miercuri: 08:30

Gunoi în canalizarea
din Bartolomeu
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Zeci de maşini modifi cate
şi alte sute de Tra banturi re-
parate, este palmaresul unuia
dintre cei mai mari colecţio-
nari de astfel de maşini.

Dovada că pasiunea nu are
limite, stă chiar într-una din-
tre maşinile din curtea pa-
sionatului de Trabant.
Dintr-o maşină obişnuită, şo-

ferul a transformat-o într-o
bijuterie pe patru roţi. „A
fost făcută în atelierul nostru,
are omologare RAR la două
locuri, este o maşină scurtată
cu 70 de centimetri dintr-un
Trabant normal. Este deca-
potat, făcut cu bullbar. Toate
modificările erau obligatorii
pentru a fi stabilă. În afară de

această siguranţă, cerută de
RAR, maşina are muzică,
are alarmă, senzori de par-
care şi toate lucrurile acestea
moderne”, a declarat pentru
colecţionarul Arpad Molnar.

Modificările unei astfel
de maşini durează, dar pro-
prietarul nu se plânge şi
spune că totul a fost făcut
din timp şi cu multă pasiu-
ne. Despre investiţie nici nu
se poate discuta, ba chiar
proprietarul nu a ţinut ni-
ciodată cont de banii chel-
tuiţi pentru pasiunea sa.
„Nu se poate calcula inves-
tiţia, ea nu a fost făcută
dintr-o dată şi de aceste in-
vestiţii nici nu trebuie să
ştie soţiile de exemplu. Mai
multă muncă este în aceste

maşini decât bani”, a adău-
gat Arpad Molnar.

Cabrio, limuzine sau ma-
şini simple, toate fac parte
din colecţia braşoveanului
pasionat de Trabant. Una
dintre piesele de seamă este
o limuzină. Pentru construc-
ţia ei, proprietarul a folosit
două Trabanturi şi jumăta-
te. Maşina se poate închiria
pentru diferite evenimente.
În colecţia braşoveanului se
regăseşte şi unul dintre cele
mai rare modele de Tra-
bant. Este vorba despre o
maşină ce era destinată pa-
zei militare a zidului Berli-
nului. În România există
3 astfel de autoturisme, din-
tre care două la Braşov. 

Răzvan Iancu

INEDIT: Cum şi-a cerut un braşovean iubita de soţie
continuare din pag 1

„Datorită pasiunii pe care
o împărtăşim amândoi pen-
tru motor-sport, pentru mo-
tociclist şi automobile în
urma antrenamentelor pe
care le-am desfăşurat la Bu-
cureşti pe circuitul lui Titi
Aur, cel mai performant din
ţară, am reuşit să organizez
cu ajutorul prietenului nos-
tru şi în acelaşi timp antre-
norul nostru Răzvan Radu,
acest eveniment. Pregătirile

au început cu o lună înainte,
pe această cale vreau să îi şi
mulţumesc pentru suportul
necesar atât lui cât şi prie-
tenilor lui”, a declarat pentru
Braşov TV, Cristi Stoica. Mo-
mentul inedit a fost filmat
prin intermediul unei drone. 

Filmarea a surprins momen-
tul în care Ada ajunge la linia
de sosire, iar Cristi aşteaptă,
răbdător, ca iubita lui să coboa-
re de pe motor. Apoi, tânărul
îi oferă inelul. Urmează o îm-

brăţişare şi bine-nţeles, lacri-
mile de fericire. Pe fundal, pe
un banner uriaş, montat din
timp pe o clădire din apropiere,
se putea citi: VREI SĂ FI SO-
ŢIA MEA? „Banerul a fost
montat pe punctul de suprave-
ghere din mijlocul circuitului, e
un banner de aproximativ 25 de
metri pătraţi, a fost rulat, nu a
fost observat, nu avea cum să fie
observat, banner care a fost co-

borât în momentul în care per-
soana implicată a ajuns în drep-
tul lui”, ne-a mai spus Cristi
Stoica. Tânăra din Braşov a răs-
puns cu un DA răspicat la în-
trebarea iubitului ei, iar peste
un an, cei doi vor schimba pen-
tru o zi costumele de motoci-
clişti cu cele de miri. Pentru
nunta care va avea loc în Bra-
şov, pregătirile deja au început. 

Andrei Constantin

Pasiunea nu are limite, cu atât mai mult cu cât este vorba
despre autoturisme. Şi nu orice fel de autoturisme ci de
Trabant. Modificarea maşinilor germane a devenit pen-
tru un braşovean un adevărat stil de viaţă. 

Pasiune fără limite pentru
Trabant

Mai multe informaţii, fotografii şi imagini pe www.brasovtv.com

Sute de mii de litri de bere, zeci de mii de
porţii de cârnaţi bavarezi, mititei şi alte mân-
căruri tradiţionale româneşti şi bavareze. La
Braşov a început a opta ediţie a Oktoberfest,
iar timp de 11 zile distracţia va fi la ea acasă. 

Anul acesta, Oktoberfest este mai spec-
taculos ca niciodată. Lucrul acesta s-a vâzut

încă de la parada. 13
care alegorice, două
fanfare şi zeci de oa-
meni îmbrăcaţi in
costume populare
nemţeşti şi româ-
neşti au defilat prin
centrul Braşovului.

În aşteptarea pe-
trecăreţilor, comer-

cianţii au încins grătarele şi ceaunele şi au
gătit cele mai apetisante mâncăruri, care
lasă gura apă oricărui pofticios. După ce au
mâncat şi au băut câteva pahare sau chiar
halbe de bere, petrecăreţii s-au si pus pe
dansat. Festivalul berii Oktoberfest se încheie
duminică pe 4 septembrie.    M.S.

O lună plină cu spectacole de excepţie
promite Opera Braşov pentru septembrie!
Programul a este încărcat şi se adresează tu-
turor vârstelor. 

Primul eveniment va avea loc vineri 9 sep-
tembrie în Piaţa Sfatului începând cu ora
19:00. Este vorba de un concert care se va
face parte din manifestările dedicate Fecioarei
Maria, ocrotitoarea Braşovului. Îşi dau con-
cursul Corul şi Orchestra Operei Braşov. Sâm-

bătă 10 septembrie 2016 începând cu ora
18.30 în , Sala Operei se va deschide stagiunea
2016 – 2017 cu Traviata. O săptămână mai
târziu pe 17 septembrie este programat spec-
tacolul Flautul Fermecat , iar pe 24 septembrie
Lucia DI Lammermoor. Duminică 25 septem-
brie 2016 puteţi urmări spectacolul Les Petits
Riens – Balet pe muzică de W.A. Mozart. 

La toate acestea se adaugă şi spectacolele
pentru copii şi Recitalul de la ora 5.  A.C.

Spectacole speciale, în
septembrie, la Opera Braşov 

Chiar salvatorii au nevoie de ajutor.
Asta din cauză că, se lucrează doar cu
jumătate din personalul de care ar fi
nevoie, raportat la numărul solicitărilor.
La staţia din Braşov lucrează trei echi-
paje cu asistent şi două cu medic, 24
de ore din 24. Asta în condiţiile în care
sunt, în medie, 240 de intervenţii pe
zi. În acest moment, Ambulanţa Braşov
are 20 de posturi vacante pe care nu

le poate scoate la concurs pentru că bugetul
alocat de Ministerul Sănătăţii a fost depăşit.
Conducerea serviciului a trimis memorii către
mai marii din Sănătate, dar până acum nu s-
a găsit nicio soluţie. 

Aceasta nu este însă, singura problemă cu
care se confruntă Ambulanţa. Maşini de inter-
venţie care ar fi trebuit casate la 250.000 de
kilometri, sunt încă în uz. Unele au chiar şi
500.000 de kilometri la bord.    A.V.

Au rămas pietoni, după ce au depăşit viteza legală pe
şosele din judeţul Braşov cu mai mult de 50 de km/oră. „Vi-
teza scurtează viaţa” este mesajul care i-a scos în stradă,
timp de două zile, pe poliţiştii Servicului Rutier din Braşov.
10 maşini au monitorizat traficul, sub ochiul ager al pistolului
special pentru măsurat viteza. Chiar dacă unii dintre şoferi
ori cei aflaţi pe scaunele din dreapta au avut explicaţii care
au generat zâmbete. Şoferii vinovaţi au plătit amenzi us-
turătoare. Mai mult, 9 dintre ei, care au depăşit viteza legală
cu mai mult de 50 de km/oră, au scos bani din buzunar
pentru amenzi, dar au rămas şi pietoni. În total, aproape
300 de conducători auto au fost sancţionaţi.     A.V.

A început Oktoberfest 2016 Situaţie limită la Ambulanţa din Braşov! 

„Viteza scurtează
viaţa” – mesajul
poliţiştilor Servicului
Rutier din Braşov

Braşov TV ÎN DIRECT Online
Emisia Braşov TV poate fi urmărită şi LIVE pe internet pe
www.brasovtv.com în secţiunea LIVE şi este disponibilă

pentru toate dispozitivele mobile Android şi iOS.

Nu rataţi Ştirile Braşov TV de Luni până Vineri 
la orele 18:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00



GARSONIERE
⚫ Vând garsonieră confort 1,
Astra Bd. Saturn zona Micşu-
nica, recent amenajată,dotată
cu centrală termică proprie,
gresie, faianţă, parchet, termo-
pan, semidecomandată, situată
la parter. Preţ 29.500 euro.
 Telefon: 0747.771.523

APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând apartament cu 2 came-
re confort 1 situat pe Bd Gării
apropiere de Sala Sporturilor
suprafaţă de 56 mp, cu 2 de-
barale şi cămară în bucătărie,
dotat cu geamuri termopan, uşă
metalică, gresie, faianţă, par-
ter/4, încălzire cu panouri ra-
diante şi apă caldă cu boiler.
Preţ 42.000 euro negociabil.
Telefon: 0731.833.260
⚫ Vând apartament cu 2 came-
re Astra, Răndunicii confort 1,
suprafaţă de 48 mp, bucătărie
cu cămară, balcon lung, izolaţie
exterioară cu polistiren, sepa-
rare de gaz, gresie, faianţă, par-
chet, uşă metalică, balcon
închis în cornier, încălzire de
la Tectron, etaj 4/4, 36.900
euro. Telefon: 0747.771.523 

APARTAMENTE 3 CAMERE
⚫ Vând apartament cu 3 came-
re cartierul NOUA, zona Aqua
Park confort 1, semidecoman-
dat cu 2 holuri, balcon la su-
fragerie închis în termopan,
centrală termică proprie, gre-
sie, faianţă, parchet, aer con-
diţionat, situat la etajul 4/4,
izolaţie exterioară cu polistiren.
Se vinde complet MOBILAT.
Preţ 55.000 euro negociabil.
Telefon: 0731.833.260

CASE
⚫ Vând casă singur în curte în
Braşov Calea Feldioarei apro-
piere de transformator cu 2 ca-
mere baie, bucătărie, în curs
de amenajare, singur în curte,
cu teren în suprafaţă de 700
mp. Casa are 2 camere, baie,
bucătărie, este din cărămidă,
dispune de geamuri termopan,
gresie, faianţă, parchet, are uti-
lităţi gaz, apă forată din fântâ-
nă, curent, are pod care se
poate mansarda şi mai necesită
îmbunătăţiri şi amenajări. Cur-
tea are acces auto iar terenul
este în suprafaţă de 700 mp.
Preţ 41.900 euro. Telefon:
0731.833.260
⚫ Vând vilă P+M zona Pen-
siunii ELA în Sânpetru, con-
strucţie nouă, din cărămidă,
acoperită cu ţiglă, având la
parter: living, baie, bucătărie,

iar la mansardă are 2 dormi-
toare cu baie, birou şi 2 tera-
se.  Construcţia face parte
dintr-un duplex, la exterior
este izolată cu polistiren, dis-
pune de termopan, conectată
la curent, apă cu puţ forat şi
fosă septică, necesită amena-
jări la interior, iar terenul este
în suprafaţă de 250 mp. Preţul
este 33.000 euro. Telefon:
0747.771.523
⚫ Vând casă în Codlea zona
din spatele Primăriei, compu-
să din 4 camere, 2 băi, bucă-
tărie, cu îmbunătăţiri centrală
termică pe gaz, gresie, faianţă,
termopan, singur în curte, cur-
te suprafaţă totală de 260 mp,
cu acces auto. Preţ 41.900
euro. Telefon: 0747.771.523
⚫ Vând vilă individuală (NU
este duplex) la cheie situată în
Sânpetru ieşire spre Bod,
 foarte spaţioasă, compusă din
2 camere, living mare de apro-
ximativ 40 mp, baie, camera
centralei, amenajată la interior
cu gresie, faianţă, parchet şi
dispune de utilităţi (curent,
puţ de apă forat, fosă septică
şi centrală pe lemne), terenul
este în suprafaţă de 490 mp,
preţ 65.000 euro negociabil.
 Telefon: 0731.833.260

ÎNCHIRIERI APARTAMENTE
⚫ Ofer spre închiriere aparta-
ment 2 camere la casă,tip stu-
dio în zona Str. Lungă , baie,
bucătărie, recent amenajat cu
toate dotările centrală termică,
gresie, faianţă, parchet, termo-
pan, COMPLET MOBILAT
ŞI UTILAT, curte mică în faţa
casei, preţ 250 euro negociabil.
Telefon: 0731.833.260

Manager: Nadia Râncu
tel. 0757.089.087
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Imobiliare

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

CAMPANIE DE INFORMARE
„VITEZA ÎŢI SCURTEAZĂ VIAŢA”

În speranţa că această Campanie va reuşi să determine câţi mai
mulţi conducători auto să nu apese excesiv pedala de acceleraţie

a autovehiculului, vă urăm Drum bun, fără evenimente rutiere!Închiriez spaţiu pentru clinică sau
salon, cu parcare, lângă pădure, în

cartierul Dârste din Brașov, 250 mp.
Telefon: 0765 250 760

29 august – 4 septembrie 2016
TIRAJ: 8.000

Închiriez apartament 
în regim hotelier, 50€/noapte. 
Relaţii la telefon: 0765.250.760

CV-urile se vor depune la sediul societăţii, 
din strada Calea Feldioarei nr. 75E, Braşov

• Asfaltatori;
• Bordurari-pavatori;
• Şoferi autocamion,

maşini de mare tonaj;
• Mecanici utilaj;
• Mecanici

deservanţi utilaje;

• Mecanici reparaţii
auto şi utilaje;

• Betonişti;

• Fierari-betonişti;

• Dulgheri;

• Zidari.

® S.C. CONSAL S.R.L.,
cu sediul în Braşov, 

Calea Feldioarei, nr. 75E
angajează:

Din statistica existentă la nivelul
Poliţiei, principalele cauze generatoare
a accidentelor rutiere produse din cul-
pa conducătorilor auto sunt viteza ex-
cesivă, respectiv viteza neadecvată
condiţiilor de drum, trafic sau meteo-
rutiere. 

În scopul conştientizării conducă-
torilor auto asupra necesităţii respec-
tări i  regimului  legal  de viteză,
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bra-
şov a demarat în data de 22 august
2016 campania de informare „VITEZA
SCURTEAZĂ VIAŢA”. 

Campania se va desfăşura la nivelul
judeţului Braşov, în perioada august
– decembrie 2016, când poliţişti din
Serviciul Rutier Braşov şi Biroul de
Analiză şi Prevenire a Criminalităţii
vor organiza şi desfăşura acţiuni pre-
ventive pe principalele artere rutiere
care traversează judeţul. 

Concomitent cu acţiunile preven-
tive din trafic, poliţiştii vor organiza
întâlniri cu elevi ai claselor a XI–XII-
a din unităţile de învăţământ şi cur-
sanţi ai şcolilor de şoferi din judeţul

Braşov în vederea informării acestora
privind necesitatea respectării regi-
mului legal de viteză.

În toate activităţile prevenive or-
ganizate, poliţiştii vor disemina 5000
de fly-ere şi 200 afişe cu recomandări
preventive pe linia respectării regi-
mului legal de viteză. Pentru un mai
mare impact asupra participanţilor la
trafic au fost realizate 1 spot video şi
1 spot radio, care atenţionează con-
ducătorii auto asupra limitării vitezei
de deplasare pe şosele, spoturi ce vor
fi transmise periodic la radio şi TV.

Săptămânal Gratuit ISSN 2537 - 138X

Siguranţa rutieră este abordată prioritar şi constant la nivelul
IPJ Braşov printr-o serie de măsuri de aplicare a legislaţiei
rutiere concomitent cu activităţi de educaţie rutieră,
informare şi conştientizare a tuturor participanţilor la trafic
privind necesitatea respectării legislaţiei rutiere în vigoare.

Editat de SC Braşovul Tău SRL



⚫ SC Rosenau SRL – service auto
cu sediul în Râşnov – caută pen-
tru angajare mecanic  auto.  Se
ofera salariu atractiv şi condiţii
d e  m u n c ă  d e c e n t e .   T e l e f o n :
0730.333.377

⚫ ATELIERUL DE  REPARAŢII de pe
Str. Aurel Vlaicu nr. 4 (colţ cu Bd. Gri-
viţei) în  curte cu magazinul „Bazar”
prestează servicii de diagnosticare şi
reparaţii ale echipamentelor de tip elec-
trocasnic (FRIGIDERE, MAŞINI DE
SPĂLAT, cuptoare microunde, aspi-
ratoare, etc), pentru persone fizice şi
societăţi  comerciale.  Telefon:
0268.708.946;  Mobil: 0758.107.102.
Vă aşteptăm!!
⚫ 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

⚫ La Magazinul BAZAR  cumperi
un produs MAŞINĂ de spălat, COMBI-
NĂ sau LADĂ frigorifică RETUR sau SE-
C O N D  H A N D  i m p o r t  G e r m a n i a ,  ş i
primeşti REDUCERE 10% dacă aduci
produsul vechi la schimb. Ne găsiţi
la str. Aurel Vlaicu nr. 4, Braşov
(intersecţia cu Griviţei, lângă  Synevo).
V Ă  A Ş T E P T Ă M  c u  o  d i v e r s i t a t e
mare de produse !!!
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Angajări

ServiciiVă aşteptăm în echipa noastră!

montatori subansamble, 
operatori mașini cu sau fără experienţă,
strungari, sudori, vopsitori, electricieni

și mecanici întreţinere, stivuitoriști,
planificatori producţie,  tratamentiști,

ingineri producţie/ proiectare/
mentenanţă/ automatiști/ calitate.

Trimiteţi CV-ul 
(cu menţiunea „anunţ ziar Braşovul Tău”) la:

resurse.umane@stabilus.com  
fax: 0372 384 170 

sau direct la fabricile Stabilus. 

STABILUS Brașov,
companie germană, lider mondial ,

care produce amortizoare și 
arcuri cu gaz pentru industria auto,
mobilier și alte aplicaţii industriale, 

angajează
pentru halele noi de producţie:

Electrocasnice

telefon:
0768.186.599

Salonul UTOPIA

angajează

frizer - coafeză

(posibil

închiriere scaun)

✓ Șef departament calitate
✓ Manager Proiect
✓ Specialist în domeniul calităţii
✓ Asistent manager – lb. germană
✓ Traducator – lb. germană
✓ Responsabil de mediu
✓ Logistician gestiune flux

✓ Șef de schimb
✓ Tehnician gestiune stoc
✓ Electrician
✓ Mecanic
✓ Montator subansamble
✓ Operator CNC
✓ Presator ambutisor la cald

Premium AEROTEC este o companie aparţinând grupului Airbus și are ca activitate
de bază dezvoltarea și producţia de structuri compozite din metal și fibră de carbon
pentru industria aerospaţială.

...te așteptăm să faci parte din echipa noastră!

Angajez vânzătoare chioşc în zona Noua.
Program: 2 săptămâni + 1 săptămână liber. 

Telefon: 0730.696.029

Dacă te potrivești pentru una dintre funcţiile de mai jos…

Fabrica Premium AEROTEC din Brașov produce și asamblează 
componente pentru toate programele de 

serie Airbus (familia A320, A330, A380) 
și Airbus A350 XWB.

SC ALPIN 57 LUX SRL
producător şi
distribuitor de îngheţată

ANGAJEAZĂ:

Aşteptăm CV-uri pe adresa
constantin.plus@alpin57lux.com
Relaţii la telefon: 0745.307.888

► ŞEF PUNCT DE LUCRU
► AGENŢI VÂNZĂRI
► GESTIONAR
Pentru punct de lucru în Braşov

BraşovTV
ANGAJEAZĂ!

Cei interesaţi pot trimite CV-urile la: 
officebrasovtv@gmail.com

Se oferă salariu motivant şi telefon de serviciu!

Braşov TV angajează urgent
4 reporteri, 4 operatori,

1 producător de ştiri,
1 prezentator de ştiri,

1 regizor de emisie,
1 sunetist, 2 editori imagine
şi 1 realizator de emisiune. 
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cu experienţă în
comerţ, la magazinele
din Braşov şi Râşnov

ANGAJEAZĂ
VÂNZĂTOARE 

Relaţii la telefon 0720.041.808

Venituri de 1.500 lei

ANGAJEZ
URGENT

muncitori
necalificaţi/calificaţi

în domeniul
tâmplăriei din

aluminiu, 
pereţi 

cortină
Telefon: 0741.004.777
office@companiasigma.ro
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În etapa a patra a Ligii 2
de fotbal, FC Braşov a în-
vins categoric, pe Stadio-
nul Tineretului, formaţia
pregătită de fostul dina-
movist Adrian Mihalcea,
Dunărea Călăraşi, cu 3-0. 

Toate cele trei goluri au fost
marcate de braşoveni în re-
priza a doua, după ce oaspeţii
au rămas în inferioritate nu-
merică. Astfel, după o primă
repriză fără faze clare de
poartă, în care doar Grigorie
şi Iulian Popa l-au pus la trea-
bă pe Lungu, portarul Dună-

rii, ritmul partidei s-a inten-
sificat în partea secundă.

Stegarii au jucat
în superioritate

Echilibrul confruntării s-a
rupt în minutul 53, atunci
când, de la oaspeţi, Valentin
Balint a fost eliminat după ce
a văzut al doilea cartonaş gal-
ben. La doar nouă minute de
la elimare, Sburlea i-a pasat
perfect lui Manole, iar ultimul
a deschis scorul. Gazdele au
continuat ofensiva la poarta
lui Lungu, iar după câteva ra-
tări, „stegarii” au majorat di-

ferenţa în minutul 85. Porta-
rul oaspeţilor a respins min-
gea şutată de nou-intratul
Istrati, iar Sburlea şi-a trecut
numele pe lista marcatorilor,
cu un gol simplu, din careul
mic. Rezultatul final al par-
tidei a fost stabilit tot de Ma-
nole, în prelungirile partidei.
Acesta a înscris printr-o exe-
cuţie de toată frumuseţea, cu
un şut în vinclu, la colţul lung,
din interiorul careului. 

Ţălnar, mulţumit de joc
La finalul confruntării câş-

tigate clar de FC Braşov, an-

trenorul galben-negrilor, Cor-
nel Ţălnar (foto), a declarat:
„Am făcut un joc foarte bun,
cel puţin în repriza secundă.
În prima parte am intrat în
jocul de aşteptare al adver-
sarului, nu am reuşit să ame-
ninţăm serios poarta celor
de la Călăraşi, iar ritmul
partidei nu a fost unul foarte
intens. Dar, ne-am revenit
după pauză. Într-un fel sau
altul şi eliminarea lui Balint
a făcut ca jocul să meargă
într-o anumită direcţie. Im-
portante sunt cele trei puncte
şi este esenţial că am început

cu dreptul acest campionat.
Sper ca după mijlocul lui
septembrie să fim la poten-
ţial maxim”. 

La rândul său, tehnicianul
Dunării Călăraşi, Adrian
 Mihalcea, a punctat: „Nu
cred că eliminarea lui Balint
a fost meritată. Arbitrul ştia

că mai are un cartonaş gal-
ben, iar faultul nu a fost atât
de dur încât să-l elimine.
Asta a fost istoria acestui joc,
acum nu mai avem ce face”. 

După această victorie, FC
Braşov este pe locul 3, cu
10 puncte. 

Marian Stoica

Succes la scor pentru
„galben-negri”

Victorii 
pentru „lupi”

.com

Turneu amical pentru Corona Braşov

Cel mai important eveni-
ment sportiv din oraşul nos-
tru, programat în perioada 29
august – 04 septembrie la are-
nele clubului Dinamo Braşov,
este dotat cu premii în valoare
totală de 10.000 de euro.

Competiţia este organizată cu
sprijinul Primăriei şi Consi-
liului Judeţean Braşov. 

Aşadar, sunteţi aşteptaţi la
arenele clubului Dinamo din
strada Nicopole nr. 34, în pe-
rioada 29 august – 4 septem-

brie, între orele 10:00-19:00,
la cel mai important turneu
de tenis din Braşov. Intrarea
este liberă. 

„Este o competiţie foarte
importantă pentru jucătorii
de tenis din România,  o

competiţie foarte importantă
pentru oraşul şi judeţul Bra-
şov.  Uitându-mă pe tabloul
de concurs văd că avem ju-
cători din Portugalia, Japo-
nia, Chile, Franţa şi din
multe alte ţări.  Practic, sunt

jucători care vin de pe toate
continentele,  jucători care
vin şi văd oraşul nostru şi
merg mai departe. Sper că se
vor duce şi vor spune toate
lucrurile văzute şi trăite la
Braşov, astfel încât în viito-

rul apropiat să avem nume-
roşi turişti sau poate chiar
sportivi din respectivele ţări”,
a declarat pentru Braşov TV
George Cosac, Preşedintele
Federaţiei Române de Tenis. 

Amelia Vulcu

Turneu internaţional de tenis la Braşov! 

Astra Giurgiu şi Steaua Bucu-
reşti sunt cele două echipe rămase
în cupele europene la fotbal.

Formaţia antrenată de Marius
Şumudică a obţinut o calificare is-
torică, eliminând gruparea engle-
ză West Ham. După 1-1 în turul
din România, Astra a reuşit să în-
vingă, la Londra, cu 1-0, pe West
Ham. Golul a fost marcat de por-
tughezul Felipe Teixeira, la finalul
primei reprize. 

Deşi a fost zdrobită de Man-
chester City în play-off-ului Ligii
Campionilor, Steaua a avansat şi
ea în grupele celei de-a doua com-

petiţii continentale. 
La finalul săptămânii trecute a

avut loc şi tragerea la sorţi a gru-
pelor Europa League. Astfel, Astra
a picat într-o grupă cu Viktoria
Plzen, din Cehia, AS Roma, din Ita-
lia şi Austria Viena, din Austria. 

Sorţii au fost chiar mai blânzi
cu Steaua. Formaţia din Ghencea
va întâlni în grupele Europa Lea-
gue pe spaniolii de la Villarreal,
pe elveţienii de la FC Zurich, dar
şi pe actuala echipă a lui Raul Ru-
sescu, Osmanlispor, din Turcia.
Primele meciuri vor avea loc pe
15 septembrie.     M.S.

Se ştiu adversarii 
Stelei şi Astrei

La sediul UEFA a avut loc, la
mijlocul săptămânii trecute, tra-
gerea la sorţi pentru grupele Ligii
Campionilor la fotbal. 

Astfel, în grupa A, Moţi, Ke-
şeru şi Prepeliţă vor întâlni, cu
Ludogorets, pe Arsenal, PSG şi
FC Basel. 

În Grupa B, Vlad Chiricheş şi
Napoli se vor confrunta cu Beşik-
taş, Dinamo Kiev şi Benfica. 

Din Grupa C fac parte: Celtic,

Barcelona, Manchester City şi
 Borussia Monchengladbach. 

Grupa D :  Atletico Madrid,
 Rostov, Bayern München şi PSV. 

Grupa E: Monaco, Leverkusen,
TSKA Moscova şi Tottenham. 

Grupa F :  Dortmund, Legia
Varşovia, Real Madrid şi Sporting. 

G ru pa  G :  C l u b  B r u g g e ,  F C
 Copenhaga, FC Porto, Leicester. 

Grupa H :  D inamo Zagreb,
 Juventus, Lyon, Sevilla. 

Grupele Ligii Campionilor 
au fost stabilite

Echipa de handbal feminin Corona
Braşov a susţinut, la sfârşitul săptămânii
trecute, Memorialul „Dumitru Popescu
Colibaşi”. Formaţia antrenată de Mariana
Târcă a obţinut o victorie şi a înregistrat
două înfrângeri la competiţia care a avut
loc chiar la poalele Tâmpei. Corona a
fost învinsă de HCM Roman, scor 26-
28, dar şi de Dunărea Brăila, scor 22-24.
Singurele pe care le-au învins fetele Ma-
rianei Târcă au fost jucătoarele de la Uni-
rea Slobozia, pe care le-au umilit cu un
neverosimil 36-23. 

60% din potenţial
„A fost un turneu foarte util pentru

noi. Faţă de turneul de la Roman, s-a

văzut o îmbunătăţire cel puţin pe faza
de apărare. Chiar dacă mai avem mult
de lucru, sunt mulţumită de atitudinea
fetelor. Vreau să devenim mai agresive
şi mai mobile în apărare. În partida cu
Brăila am avut unele inexactităţi în pa-
sare şi acolo s-a făcut diferenţa. Avem
nevoie de mai mult curaj al liniei de
nouă metri, pentru că avem nevoie de
şuturi de acolo şi sperăm să fie mai bine.
Cred că echipa e undeva la 60% în acest
moment. Mai avem puţin timp, dar echi-
pa va creşte”, declarat la sfârşitul com-
petiţiei antrenoarea Mariana Târcă. 

Corona Braşov va juca primul meci
oficial pe 3 septembrie, la Deva. 

Marian Stoica

Echipa de hochei pe gheaţă
Corona Braşov a jucat, la sfâr-
şitul săptămânii trecute, două
partide amicale în compania
grupării Progym Gheorgheni. 

În primul meci, braşoveni au
demolat, în deplasare, formaţia
harghiteană, scor 6-1. 

Ulterior, în cel de-al doilea
meci, care a avut loc la Patinoa-
rul Olimpic, „lupii” au învins,
din nou,  cu 3-2,  pe Progym
Gheorgheni. 

În aceste confruntări, antre-
norul braşovenilor, Martin La-
croix, a experimentat mai multe
formule de joc. „Au fost teste
utile, în care am putut observa
relaţiile de joc, dar şi cum se
descurcă unii jucători pe anu-
mite posturi. Astfel de meciuri
sunt foarte utile pentru a sta-
bilii relaţii de joc şi pentru a
omogeniza un lot de jucători
cum este  al  nostru.  Sper  să
avem evoluţii tot mai bune de
la meci la meci”, a declarat La-
croix. 

Pentru Corona Braşov urmea-
ză, săptămâna viitoare, două
partide amicale în deplasare, cu
Dunărea Galaţi. @@@@M.S.

Cornel Ţălnar
antrenorul FC Braşov

Realizator: Răzvan ȚIREA
Luni 18:30 - 21:30 - 00:30

RELUARE: Marți 08:30
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Ce frumos ar fi, în sensul de altă-
dată, când oamenii muncii de la oraşe
şi sate, lăsau şalopetele în fabrici şi
uzine şi plecau în staţiuni la munte sau
pe litoral să se odihnească, după mun-
ca de peste un an... Sau, cum se în-
tâmplă în Europa de azi, în care
concediul înseamnă o reconfortantă
şi relaxantă vacanţă. Dar nu! România
e în concediu sau în vacanţă, cum vreţi
să-i spuneţi, altfel. Ea nu mai e con-
dusă de nimeni şi nici guvernată.
Proşti, buni, răi, guvernanţii şi preşe-
dinţii măcar conduc. Cei de acum, nu!
Nici nu ştiu de mai există, pitiţi pe un-
deva... Şi n-ar fi o problemă, dacă tre-
burile ţării ar merge şnur, ca în Elveţia,
Suedia sau Danemarca. Acolo, chiar
că nu mai contează cine e premier,

rege sau preşedinte, ca s-o cităm pe
vorbăreaţa doamnă Udrea de altădată,
când dădea primul său test de cultură
politică, în calitate de şefă al adminis-
traţiei prezidenţiale. Şi pica testul la
regi şi la preşedinţi scandinavi. Dar
duduia, pe atunci era un fel de şefă
peste Şefu’. Acum, şefii noştri parcă
au intrat cu toţii în pământ sau au dis-
părut în valuri. Era şi un banc, pe vre-
mea lui Boc, care, zise-se, dispăruse
pe plajă şi nu se mai vedea, pe motiv
că l-au ros şlapii... 

Am evocat cele trei personaje sinis-
tre ale epocii de tristă amintire Băses-
cu. Şi n-am uitat de socotitoarea
mecanică Anastase. Dar nu pentru că
aş avea eu vreo nostalgie cu dânşii.
Ăia făceau rău, ăştia nu fac nimic. 

O fi rău, o fi bine?! Aşa, din când în
când, mai apare câte-o prună sau alt
surogat de ministru la tembelizor să-
şi dea el cu presupusa despre una sau
alta din chestiile ţării. Un fel de lovit
cu bâta-n baltă de către prostul satului,
de pe mal. Dar atât. În rest, nimic, ni-
mic, nimic. Toţi parcă au împietrit şi
stau ca bolovanii în aşteptarea alege-
rilor parlamentare, pe care nu mai ştiu
cum să le anestezieze, deturneze sau
să le manipuleze... 

Trăim într-un fel de regim cioloha-
nis, cu un haloimăs de nimicuri ames-
tecate cu neputinţă de plastilină şi gri
infinit. Ca pe vremurile de glorie ale
lui Ceaşcă la televizor... când totul era
gri, gri gri... Şi nu se auzea niciun cri...
Ca şi aleşii ei, ţara acum e într-o pre-
lungită vacanţă. Măcar de s-ar odihni
şi de-ar fi şi fericită... Dar nu e! 

Ion Mânzală

Berbec
(21.03 – 19.04) 
Iubire. Excelaţi prin relaţii erotice care
dispar imediat ce par a se înfiripa.
Sănătate. Domeniul sănătăţii poate ră-
mâne foarte sensibil până la finalul săp-
tămânii.
Bani. Începe o perioadă cu adevărat pro-
fitabilă din punct de vedere financiar. O
„afacere” nouă are mari şanse să înceapă
să producă venituri mai rezonabile.
Taur (20.04 – 20.05)
Iubire. Toţi nativii trezesc sentimente de
admiraţie şi de recunoştinţă.
Sănătate. Unii se internează pentru pro-
bleme hepatice ori disfuncţii tiroidiene.
Pentru alţii, doar „metabolismul” lichi-
delor creează probleme.
Bani. Vi se oferă un „cadou” preţios pe
care vă decideţi în ultimul moment să-l
refuzaţi.
Gemeni (21.05 – 21.06)
Iubire. Relaţia amoroasă începe să „scâr-
ţâie” din pricina călătoriilor partenerului.
Sănătate. Vă este greu să vă menţineţi
atitudinea optimistă faţă de starea de
sănătate actuală.
Bani. Vă puteţi pregăti deja pentru o „re-
coltă” financiară bogată şi stabilă. Fina-
lizaţi planuri de afaceri mai vechi şi aveţi
noi succese financiare.
Rac (22.06 – 22.07)
Iubire. Vă sunt recunoscute iar de către
persoana iubită calităţile de mare amorez.
Stabiliţi noi relaţii de iubire ori apar schim-
bări în relaţia actuală.
Sănătate. Nu mai aveţi suficientă energie
vitală, iar migrenele devin persistente.
Bani. Vă achitaţi neaşteptat de repede
toate datoriile financiare.
Leu (23.07 – 22.08)
Iubire. Decepţiile îi vor face, mai ales pe
nativii tineri, să sufle şi în iaurt. Iniţiativele
erotice nu pot fi puse în practică (aveţi
nevoie de răbdare).
Sănătate. Veţi avea doar impresia că sun-
teţi bolnavi, că vă lipseşte ceva.
Bani. Păreţi bine intenţionat, numai că
banii încă nu au intrat în conturile dv.
Fecioară (23.08 – 22.09)
Iubire. Unii nativi se implică în aventuri
sentimentale cu persoane căsătorite.
Sănătate. Starea de sănătate se îmbu-
nătăţeşte şi vă simţiţi confortabil. Familia

vă reproşează că echilibrul dv. emoţional
a luat-o razna.
Bani. Vă puteţi asigura câştiguri mari,
dacă veţi şti să fiţi mai adaptabil.
Balanţă (23.09 – 23.10)
Iubire. Celibatarii vor prefera să nu facă

promisiuni sau să amâne legalizarea
relaţiei.
Sănătate. Durerile de coloană se accen-
tuează îngrijorător.
Bani. Investiţiile dv. reuşesc şi puteţi să
acceptaţi felicitările mândru. Puneţi la
punct un plan de economisire pentru a
face capital.
Scorpion (24.10 – 22.11)
Iubire. Relaţiile sentimentale sunt lipsite
de pasiune. Vă iese în cale o persoană ce
ştiţi că vă iubeşte, dar care nu vă place.
Sănătate. Cei mai mulţi nativi nu vor reuşi
să comunice cu medicul lor de familie.
Vă aflaţi în pragul unei alergii serioase.
Luaţi mai multe vitamine!
Bani. Veţi fi deschişi la ce vi se oferă fi-
nanciar (ocaziile nu vor lipsi).
Săgetător (23.11 – 21.12)
Iubire. Comunicarea între partenerii de
cuplu se menţine excepţională.
Sănătate. Majoritatea nativilor vor prefera
doar să „asiste” la noile lor tratamente.
Este indicat să ajungeţi la cardiolog.
Bani. Trebuie doar să fiţi pe fază, dispuşi
să învăţaţi să faceţi bani mulţi. Stabiliţi
relaţii foarte utile pentru rezolvarea unei
succesiuni valoroase.
Capricorn (22.12 – 20.01)
Iubire. Sentimentele devin cam ambigue.
Viaţa vă scoate în cale admiratori care,
după părerea dv., sunt prea originali.
Sănătate. Acceptaţi să treceţi prin modi-
ficările necesare îmbunătăţirii sănătăţii.
Bani. Stabilizarea materială dorită are
mai multe şanse să se manifeste constant.
Încercaţi să lărgiţi planurile dv. de afaceri
pentru a avea mulţi bani.
Vărsător (21.01 – 19.02)
Iubire. Tineri sau maturi veţi avea o „re-
laţie” aventuroasă şi cam instabilă.
Sănătate. Se recomandă să acceptaţi die-
tele propuse de medic. Pentru nativii de
orice vârstă, se pot instala crize reuma-
tismale.
Bani. Veţi putea recupera o sumă de bani,
cu condiţia să vă aliaţi cu un amic.
Peşti (20.02 – 20.03)
Iubire. Dacă apar din nou probleme sen-
timentale, este de preferat să nu luaţi
decizii rapide.
Sănătate. Toţi nativii vor trece printr-un
fel de febră, fără motiv.
Bani. Banii de la locul de „muncă” nu vor
înregistra noi creşteri spectaculoase. Si-
tuaţia financiară vă impune să fiţi mult
mai temperat în cheltuieli.

Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se  repete nici
pe verticală, nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3

Sudoku

8 7 4 9 2
2

8 2 1
2 5 8
4 8 2 6
9 1 3
8 6 4

2
4 6 5 8 1

ZODIAC

.com

Tableta de cap

Braşovul a fost gazda,
la sfârşitul săptămânii
t r e c u t e ,  c e l e i  d e  a
doua ediţii a festivalu-
lui pentru copii, Junior
Music Fest. 

Vineri, zeci de copii din în-
treaga ţară s-au întrecut, pe
scena Centrului Cultural Re-
duta, la un concurs de muzică
pop, destinat copiilor şi ado-
lescenţilor. 

Sâmbătă, micii cântăreţi au
fost premiaţi pentru prestaţia
lor. Au fost acordate premii
pentru fiecare grupă de vâr-
stă, iar la final, juriul din care
a făcut parte şi Paula Seling,
a acordat premiul cel mare.
Acesta i-a revenit Teodorei
Spiridon, care a reuşit să câş-
tige respectul juriului cu o in-
terpretare de excepţie. 

Răzvan Iancu

Ţara în vacanţă

Realizator: 
Cati Maler
Vineri: 17:00
RELUARE: Sâmbătă:
18:00 - 21:30
Duminică: 
18:30 Realizator: Ion Mânzală

Duminică: 11:30 şi 21:30
Reluare: Luni: 16:30 - Miercuri: 16:30

Teodora Spiridon, câştigătoarea
Junior Music Fest 2016

TE VEDE
BRAŞOVUL
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Dacă nu v-aţi achiziţionat încă un
pachet turistic pentru petrecerea săr-
bătorilor de iarnă, vă recomandăm
câteva locaţii excepţionale, cu oferte
tentante: 

Sighetul Marmaţiei –
Hotel Grădina Morii 3* 

Hotel Grădina Morii este situat în
Parcul Grădina Morii, la poalele De-
alului Solovan, 

Pachetele pentru Crăciun încep
de la 1850 Lei/ Persoană, perioada:
23.12.2016 – 28.12.2016 şi includ:
5 nopţi de cazare, cu mic dejun in-
clus, cină, prânz, pomana Porcului
în 24.12.2016 pe Valea Slătioarei,
şi multe alte surprize. 

Pachetele de Revelion încep de la
2350 Lei/ persoană, 30.12.2016 –
04.01.2017 şi includ: 5 nopţi cazare
cu mic dejun, cină, prânz, cină fes-
tivă de Revelion în 31.12.2016: mu-

zică live, dj, artificii, şi
multe alte surprize. 

Hotel Diana 3* 
Băile Herculane 

Diana Resort se află
în staţiunea Băile Herculane şi se
bucură de un cadru natural frumos,
într-o intinsă zonă impădurită. Com-
plexul include un centru de fitness,
spa şi wellness, cadă cu hidromasaj
şi o piscină interioară. 

Pachetele pentru această locaţie
încep de la 760 Lei/ 2 persoane, pe-
rioada: 23.12.2016 – 26.12.2016,
şi includ: 3 nopţi de cazare cu mic
dejun în sistem bufet suedez, cină
de întâmpinare, cină bufet suedez,
cină festivă şi acces gratuit la piscina
interioară, saună şi Jacuzzi. 

Pachetele de Revelion în această
locaţie încep de la 2220 Lei/ 2 per-
soane, perioada 30.12.2016 –

02.01.2017 şi includ: 3 nopţi de ca-
zare cu mic dejun bufet suedez, cină
de întâmpinare, cină festivă, Car-
naval – Cină, şi acces gratuit la pis-
cina interioară, saună şi Jacuzzi. 

Hotel Afrodita 4* 
Băile Herculane 

Pachetele de Crăciun pentru
această locaţie încep de la 980 Lei/
2 persoane, perioada 23.12.2016 –
26.12.2016, şi includ: 3 nopţi de ca-
zare cu mic dejun inclus, cină de în-
tâmpinare, petrecere pentru copii–
vizita lui Moş Crăciun, cină, cină
festivă, acces gratuit la Atrium Spa –
piscină interioară, saună finlandeză,

jacuzzi şi sală de fit-
ness. 

Pachetele de Reve-
lion pentru această
 locaţie încep de la
2740 Lei/ 2 persoane,
peri oadă 30.12.2016 –
02.01.2017, şi includ:
3 nopţi de cazare cu
mic dejun inclus, cină
de întâmpinare, Reve-
lionul Copiilor, cină
festivă, brunch, petre-
cere tematică, şi Acces

gratuit la Atrium Spa – piscină in-
terioară, saună finlandeză, jacuzzi
şi sală de fitness 

Hotel Bucegi 3* Buşteni 
Hotel Bucegi Sinaia este amplasat

în centrul localităţii Sinaia, la câţiva
paşi de telecabină, şi beneficiază de
restaurant
cu mâncă-
ruri tradi-
ţionale şi
o pivnită
de vinuri. 

Pache-
t e l e  d e
C r ă c iu n

pentru această locaţie încep de la
730 Lei/persoană, perioada: 23.12
– 25.12.2016, şi includ: 3 nopţi ca-
zare cu mic dejun, pomana porcului
în ziua de Ajun (la ora 15 la Cabana
Schiori), dejun în ziua de Crăciun,
şi taxele locale. 

Pachetele de Revelion încep de la
1.550 lei/ persoană, perioada
30.12.2016 – 02.01.2017 şi includ:
3 nopţi de cazare cu mic dejun, pe-
trecere şi masă festivă de Revelion,
taxele locale. 

Acestea sunt doar câteva dintre ofertele
disponibile pentru sărbătorile de iarnă.

Pentru mai multe oferte vă aşteptăm
în agenţia noastră situată pe strada

Berzei, nr.18, bl.C8, sc.B, ap.1, Braşov. 

Sărbătorile de iarnă se apropie, iar cei care nu s-au
decis unde să îşi petreacă concediul au încă de unde
alege. La mare căutare sunt sejururile în zona Suce-
viţa, Gura Humorului sau în Buşteni. Alte zone aflate
la mare căutare anul acesta sunt: Băile Herculane,
 Sighetul Marmaţiei şi bineînţeles staţiunile situate pe
Valea Prahovei: Sinaia, Predeal sau Poiana Braşov.

Contact:
AAggeennţţiiaa  AAddmmiinnppeeddiiaa  BBrraaşşoovv
turism@adminpedia.ro
0268 587 230/ 0720 065 918
www.pe-drumuri.ro
https://www.facebook.com/AdminPedia/

.com

Odată cu încheierea sezonului estival, toată lumea se gândeşte la vacanţa de Crăciun şi Revelion

Oferte tentante pentru sărbători


