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Vizitele de informare efectuate de noii componenţi ai
Comisiei pentru Sănătate din Consiliul Judeţean Braşov,
desemnaţi în urma alegerilor locale din 5 iunie, în spi-
talele aflate în administrarea forului judeţean au adus
în spaţiul public, în ultimele două luni, reacţii în lanţ.
Subiectul intabulărilor în cazul Spitalului de  Neurologie
şi Psihiatrie din Braşov, de exemplu, a generat, săptă-
mâna trecută, o avalanşă de declaraţii, mai mult sau
mai puţin avizate, din diverse medii. Preşedintele Co-

misiei pentru Sănătate din Consi-
liul Judeţean Braşov, Andi Kadas
(foto), declară că, în contextul
 tuturor afirmaţiilor, braşovenii,
 potenţiali pacienţi, sunt primii care
trebuie lămuriţi.

continuare în pag. 3

Deputatul Partidului Naţional Liberal, Gheorghe Ialomiţianu
(foto dreapta), este primul parlamentar din Braşov care nu are
nimic de ascuns şi a răspuns invitaţiei publice lansată de Braşov
TV. Acesta şi-a prezentat realizările din ultimul mandat, dar
a vorbit şi despre ceea ce şi-a propus să facă dacă va ajunge
în Parlament în următorii patru ani. Reindustrializarea României
este principalul obiectiv al lui Gheorghe Ialomiţianu.4pag. 7
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Preşedintele comisiei pentru
Sănătate din C.J.:

„Utilitatea de fâneaţă” NU permite
investiţii pentru reparaţii capitale şi

nici pentru modernizări la Spitalul de
Neurologie şi Psihiatrie din Braşov

Andi Kadas
Preşedintele Comisiei pentru Sănătate

din CJ Braşov

Braşovul este din ce în ce mai atractiv din punct de vedere economic. O spun investitorii străini care
au găsit în oraşul de la poalele Tâmpei oportunităţi certe de a dezvolta afaceri. De la agricultură până
la managementul deşeurilor şi chiar dezvoltarea Aeroportului Internaţional de la Ghimbav. Oricare
dintre aceste proiecte pot deveni realitate prin investiţii ale oamenilor de afaceri din Kuweit.

Un grup de investitori din Kuweit a făcut o primă oprire, săp-
tămâna trecută, la Primăria Municipiului Braşov. Kuweitienii
şi reprezentanţii autorităţii locale au discutat despre investiţii
în domeniul agriculturii şi în cel alimentar, dar şi despre pro-
iecte concrete în  domeniul managementului deşeurilor.

Oameni de afaceri din 
KUWEIT, pregătiţi 

să investească în Braşov
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Gheorghe Ialomiţianu –
SINGURUL parlamentar

care a răspuns
provocării Braşov TV

Ceilalţi nu au făcut nimic pentru Braşov?!
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Plafonul pentru Prima Casă va
fi suplimentat în luna septembrie.
În octombrie va fi finalizată o stra-
tegie pe cinci ani pentru acest
program, pentru ca  toate părţile
implicate să îşi poată face planuri

pe acest termen, susţine ministrul
Finanţelor, Anca Dragu. 

Cererile pentru „Prima Casă”
au crescut foarte mult în perioada
discuţiilor cu privire la Legea Dării
în plată.                                       R.I.

Plafon suplimentat

O nouă structură

Din 2018 vom
avea un nou mall
la Braşov. Cel pu-
ţin la nivel decla-
rativ! Pe platforma
fostei fabrici Hi-
dromecanica se va
ridica cel mai
mare centru co-
mercial din oraş. 

Investitorii is-
raelieni vor să
construiască mall-
ul până în primă-
vara lui 2018. 

Constructorii
au anunţat că vor începe lu-
crările la mall-ul din Centrul

Civic în acest an şi că cel
mai probabil în primăvara

lui 2018 va fi inaugurat. Pro-
iectul cuprinde un centru

 comercial de peste 40.000
metri pătraţi şi două clădiri
de birouri clasa A. 

Iniţial, investitorii  anunţau
că acest centru comercial va
fi inaugurat în toamna lui
2017. Proiectul multifunc-
ţional va avea şi spaţii pentru
birouri care vor totaliza
18.000 mp închiriabil i .
Complexul va dispune şi de
1.500 de locuri de parcare.
De asemenea, în incinta nou-
lui centru comercial urmează
să fie construite şi  cele mai
înalte clădiri din Braşov, res-
pectiv două clădiri de birouri
cu 14 etaje.                        R.I.

Cine nu ajuns încă pe lito-
ral, o poate face de acum mai
ieftin. Tarifele sunt mai mici,
pentru această perioadă, cu
până la 70 la sută. Din săptă-
mâna trecută  a fost lansat
programul Litoralul pentru

Toţi, care cuprinde oferte
avantajoase la unităţile de ca-
zare. Pentru sudul litoralului,
tarifele pentru această ediţie,
sejur 6 nopţi/persoană, sunt
cuprinse între 159 lei pentru
un hotel de 1 stea, fără mic

dejun şi 469 lei un hotel de 5
stele, cu mic dejun. 

Pe de altă parte, CFR a
anunţat că va menţine în cir-
culaţie şi în prima parte a lunii
septembrie Trenurile Litoral,
care asigură legături directe

între principalele oraşe ale ţă-
rii şi Mangalia. Rutele vor fi
anulate începând cu data 13
septembrie, iar modificările
vor fi anunţate la nivel local
în gări, precizează CFR. 

R.I.

De la 1 septembrie şi la
Braşov toate taxele şi
impozitele locale pot fi
plătite şi cu cardul. 

Serviciul este destinat per-
soanelor fizice, iar POS-urile
sunt funcţionale.  Plăţile pot
face la toate ghişeele Trezo-
reriei Braşov. 

Plata impozitelor, taxelor
şi a altor sume cuvenite bu-
getului general consolidat, se
poate realiza de către persoa-
nele fizice prin intermediul
echipamentelor POS, la toate
unităţile de trezorerie aflate
în subordinea instituţiei. Acest
lucru se va putea face înce-
pând cu 1 septembrie. 

„Începând de la 1 septem-
brie, la toate ghişeele Tre-

zoreriei Braşov, care
sunt arondate Direc-
ţiei Generale Regio -
nale Braşov, şi asta
înseamnă la toate tre-
zoreriile arondate la
Braşov, Sibiu, Alba,
Mureş,  Covasna şi
Harghita, se poate
efectua plata cu car-
dul bancar la termi-
nalele POS, de către
persoanele  fizice .
 Vorbim de plata taxelor, im-
pozitelor  şi a altor sume,
amenzi etc. , datorate de
 către acestea bugetului con-
solidat de stat” a declarat
Delia Limbean, inspector co-
municare DGRFP Braşov. 

Reprezentanţii Fiscului mai
anunţă că în vederea evitării

deplasării contribuabililor la
ghişeele ANAF şi a risipei de
timp, persoanele fizice pot
solicita şi prin serviciul „Spa-
ţiu Privat Virtual”, informaţii
precum obligaţiile fiscale pe
care le au de plată, contribu-
ţiile sociale obligatorii decla-
rate de angajator, înştiinţări

despre plăţile efectuate pe
CNP în contul impozitului pe
venit şi a contribuţiilor sociale
administrate de ANAF. Pen-
tru a beneficia de acest ser-
viciu, trebuie să vă înregistraţi
ca  ut i l izator i  pe site-ul
www.anaf.ro. 

R.I.

110.000 de locuitori 
în minus într-un an

România a pierdut peste
110.000 de locuitori în ul-
timul an. 

A marcat a doua cea mai
mare scădere a populaţiei
din Uniunea Europeană din
ultimul an, după Italia. 

Scăderea natalităţii şi
plecarea la muncă în străi -
nătate a forţei de muncă

sunt principalele cauze ale
acestui fenomen care are
impact direct în econo-
mie. 

La fiecare muncitor care
emigrează în loc să lucreze
într-o companie din Româ-
nia, economia pierde câte
6.000 de euro pe an.

R.I.

50.000 Euro, 
bani pentru afaceri

Românii din străinătate care
vor să se întoarcă în ţară vor
primi până la 50.000 de euro
pentru a-şi deschide o afacere.
Este vorba despre un proiect
de program guvernamental,
care va fi lansat în dezbatere
publică la începutul lunii sep-
tembrie. Fiecare beneficiar va
primi până la 50.000 de euro,

adică 90% din totalul investi-
ţiei. Este de preferat ca ro -
mânii care se întorc să îşi
deschidă un business în zona
lor de expertiză, spre exemplu
cine a lucrat în construcţii să
îşi deschidă o firmă în acest
sector, iar cine a îngrijit per-
soane vârstnice să deschidă
un azil de bătrâni.            R.I.

Ministerul Finanţelor va pro-
pune conceptul de plângere prea-
labilă. Asta înseamnă că ANAF va
renunţa la plângerea penală, dacă
firmele cărora li s-au stabilit pre-
judicii achită aceste sume. 

Conceptul de plângere preala-
bilă va fi inclus în pachetul de legi
destinate combaterii evaziunii
fiscale. În prezent, ANAF trimite

către parchete foarte multe do-
sare, a căror soluţionare durează
ani de zile. În tot acest timp, statul
nu poate recupera prejudiciile,
iar companiile îşi pierd atât acti-
vitatea, cât şi clienţii. 

În ultimul an, companiile au
reclamat tendinţa ANAF de a îna -
inta plângeri penale aproape după
fiecare control.                             R.I.

ANAF renunţă la plângeri

România continuă să fie o ţară
de emigrare. În 2015 numărul
emigranţilor a depăşit numărul
imigranţilor cu aproape 58.000
de persoane. În cursul anului tre-
cut spre deosebire de 2014, băr-
baţii au emigrat într-o proporţie
mai mare decât femeile (50,9%). 

Şi în rândul imigranţilor, tot
bărbaţ i i  au  fost  major i tar i
(53,6%), potrivit Institutului Na-
ţional de Statistică. 

De asemenea  migraţia inter-
naţională temporară de lungă
 durată a fost negativă (-57.932
persoane).                                     R.I.

Românii părăsesc ţara

Ministerul Culturii a făcut public
proiectul de modificare a ordo-
nanţei ce vizează cinematografia. 

Potrivit acestuia, vor fi intro-
duse taxe noi pentru televiziuni,
furnizorii de telefonie şi internet,
dar şi pentru cinematografe. 

Potrivit proiectului postat pe
site-ul Ministerului Culturii, con-
tribuţia de 1% din veniturile rea-
lizate lunar va fi aplicată tuturor

operatorilor economici pentru
retransmisia emisiunilor de te-
leviziune. 

Ordonanţa prevede majorarea
contribuţiilor cinematografelor
de la 4% la 5%, iar în cazul în
care acestea nu vor asigura anual
20% producţii româneşti, din to-
talul de filme difuzate, taxa va
urca la 9%. 

R.I.

Taxe majorate

Direcţia Generală a Vămilor din
cadrul Agenţiei Naţionale de Ad-
ministrare Fiscală (ANAF) se va
transforma în acest an în Autori-
tatea Naţională Vamală din Ro-
mânia, devenind astfel structură
de sine stătătoare, a declarat vi-

cepreşedintele ANAF, Dorel Fro-
nea. Nu vor exista cheltuieli su-
plimentare de personal şi nici nu
vor fi create posturi noi, ci noua
autoritate va prelua o parte din
posturile vacante de la ANAF. 

R.I.

Mall la Hidromecanica

A fost lansat programul „Litoralul pentru toţi”

.com

Taxele se pot plăti cu cardul
şi la Braşov

Realizator: 
Florin POP

Marți: 18:30; 21:30; 00:30
RELUARE: Miercuri: 08:30
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continuare din pag. 1
„Suntem deschişi în a le

furniza informaţiile necesare
şi dispuşi să-i ajutăm în a se
localiza în zona metropoli-
tană, având în vedere speci-
ficul investiţiilor pe care do-
resc să le pună în practică
în zona agriculturii, dar şi
în domeniul managementu-
lui deşeurilor. Am spus, în
primă fază, că există o pla-
nificare foarte clară atât în
ceea ce priveşte dezvoltarea
economică, cât şi în privinţa
managementului deşeurilor.
Ne bucurăm că sunt aici şi
sperăm că vor veni, cât de
curând, să investească în
Braşov”, a declarat preşedin-
tele Agenţiei Metropolitane

Braşov, Dragoş David. De
altfel, reprezentantul AMB a
vorbit, în timpul întâlnirii,
despre necesitatea localităţilor
din Zona Metropolitană şi din
judeţ de a pune în aplicare
cât mai curând Planul de Ma-

nagement Integrat al Deşeu-
rilor, context în care a subli-
niat că acest domeniu poate
fi o oportunitate de investiţii
pentru partea kuweitiană.

Abator de 3 milioane de euro
Autorităţile locale s-au ară-

tat interesate de propunerile
investitorilor din Kuweit, mai
ales că noile proiecte ar putea
crea noi locuri de muncă.
„Cred că, atât municipiul cât
şi judeţul Braşov trebuie să
trateze cu maximă importan-
ţă persoanele care doresc să
investească în zonă, ţinând
cont de faptul că avem ne-
voie, pe lângă dezvoltarea

urbană, şi de o dezvoltare
economică puternică. Tre-
buie să fie cel puţin egală cu
dezvoltarea urbană pe care
Braşovul o are astăzi”, a spus
viceprimarul Braşovului, Mi-
hai Costel. 

Investitorii din Kuweit spun
că zona Braşovului este una
foarte interesantă în ceea ce
priveşte dezvoltarea unor afa-
ceri de succes. „Mă simt ca
şi cum nu mi-aş fi părăsit
ţara. Simt că oamenii sunt
foarte prietenoşi, iar zona
este una foarte bună pentru
investiţii şi pentru dezvoltarea
unor afaceri de succes”, de-
clarat pentru BraşovTV.com,

Mohamad Alazeni,
unul dintre investi-
torii din Kuweit. 

Oameni de afa-
ceri din Kuweit ar
putea investi cel pu-
ţin trei milioane de
euro în zona Braşo-
vului. „Am venit să
adunăm informaţii
despre oportunită-
ţile de afaceri.
Suntem interesaţi
în special de înfi-

inţarea unui abator pentru
o investiţie iniţială de apro-
ximativ trei milioane de euro,
abator care să exporte carne
în Kuweit”, a explicat oficia-
lul kuweitian, care este res-
ponsabilul la nivel naţional cu
abatoarele de stat din Kuweit.

Proiectul aeroportului 
de la Ghimbav

Oamenii de afaceri din Ku-
weit vor să se implice şi în
proiectul aeroportului de la
Ghimbav. Kuweitienii au vi-
zitat obiectivul şi s-au arătat
interesaţi de o colaborare cu
autorităţile locale. „Este un
oraş interesant, un oraş dez-

voltat. Zona aeroportului
este foarte interesantă, pu-
tem construi aici un aeroport
care să deservească zonele
din mijlocul României. Cred
că este o marte oportunitate
pentru a construi acest ae-
roport.” a declarat Adnan
Alabidi, un om de afaceri din
Kuweit care a fost prezent,
săptămâna trecută, chiar pe
pista aeroportului internaţio-
nal Braşov – Ghimbav. 

Colaboratorul său, Moha-
mad Alazeni, a completat:
„Este o zonă foarte bună
pentru a dezvolta un aero-
port. Noi sperăm ca, în cel
mai scurt timp, să începem
lucrările. Data viitoare când
vom veni vom avea mai mul-
te detalii şi informaţii despre
proiect şi astfel, vom începe
colaborarea”.

Întâlniri între grupul de in-
vestitori din Kuweit şi autori-
tăţile locale vor mai avea loc
şi în următoarea perioadă, mai
ales că până atunci, se vor ana-
liza în detaliu şi ideile care au
cele mai mari şanse să prindă
contur în judeţul nostru. 

Braşov TV

continuare din pag. 1
În prezent, clădirile unităţii

sanitare nu sunt intabulate, iar
construcţia în care se află
Baza de recuperare din spa-
tele spitalului propriu-zis fi-
gura, în trecut, ca fâneaţă, dar
acum aparţine Consiliului Ju-
deţean. „A fost această pro-
blemă, că figura ca fâneaţă,
dar s-a rezolvat, terenul este
înscris pe numele Consiliului
Judeţean. Clădirile nu sunt
intabulate, situaţie în care se
află mai multe unităţi sani-
tare braşovene. Clădirea spi-

talului este din anii 830, dar
Baza de recuperare este din
1984.” explică managerul
Spitalului de Neurologie şi
Psihiatrie din Braşov, dr. Ale-
xandru Grigoriu. 

Aşadar, procedurile de in-
tabulare pentru clădirile care
aparţin Spitalului de Neuro-
logie şi Psihiatrie sunt în de-
rulare, dar nu sunt finalizate.
„Extrapolând puţin ideea, în
acest moment are «utilitate
de fâneaţă»... Concret, deşi
terenul este intabulat, în ceea
ce priveşte clădirea procedu-

ra este în derulare şi,
astfel, nu se pot aloca
fonduri pentru niciun
fel de investiţii la clă-
diri şi nici nu se pot ac-
cesa fonduri europene
până în momentul în
care nu se va definitiva
situaţia juridică a clă-
dirilor care compun
Spitalul de Neurologie
şi Psihiatrie. În cazul
investiţiilor din bani
publici sau europeni,
primul pas îl reprezintă
extrasul de Carte Funciară

care, practic, certifică
intabularea.” explică
preşedintele comisiei
pentru Sănătate din Con-
siliul Judeţean Braşov,
Andi Kadas. 

Potrivit acestuia, s-a
vehiculat în ultimele zile,
în diverse medii şi sub di-
verse forme, ideea unui
aşa-zis exces de zel al
Comisiei pentru Sănătate
din Consiliul Judeţean
Braşov, în urma vizitelor
de informare în spitalele
aflate în administrarea

Consiliului Judeţean. „Sunt
vizite doar de informare, nu
de control. Ne dorim ca, pen-
tru prima dată în ultimii ani,
propunerile, proiectele şi bu-
getele pentru sectorul sanitar
să fie făcute în urma unor
analize obiective. Atât eu cât
şi colegii din comisie votăm
în şedinţele de plen ale Con-
siliului Judeţean doar în cu-
noştinţă de cauză, iar acti-
vitatea noastră are în vedere
buna utilizare a banului pu-
blic, în folosul pacienţilor.”
a concluzionat Andi Kadas.

Amelia Vulcu

Joi: 18:30
21:30
00:30 

RELUARE: 
Vineri 08:00

Vin investitorii la Braşov

Andi Kadas
Preşedintele Comisiei pentru

Sănătate din CJ Braşov

Preşedintele comisiei pentru Sănătate din C.J.: „Utilitatea de fâneaţă”
NU permite investiţii pentru reparaţii capitale şi nici pentru
modernizări la Spitalul de Neurologie şi Psihiatrie din Braşov

Adnan Alabidi
investitor

Mohamad Alazeni
investitor



Sosirea lunii septembrie
înseamnă şi începutul
anului şcolar; şi este
timpul ca elevii să revi-
nă la rutina zilnică şi să
se concentreze asupra
învăţatului. 

Cu toată agitaţia temelor,
a activităţilor extracuriculare
sau a meditaţiilor, este de aş-
teptat că de cele mai multe
ori controalele de rutină sunt

amânate. Totuşi, vederea este
esenţială pentru abilităţile de
învăţare ale copiilor, şi infor-
maţiile pe care le procesăm
depind în mare parte de ca-
litatea imaginilor pe care le
vedem.

1) Examinarea vederii 
este esenţială

Dacă copilul dvs. are pro-
bleme de vedere, îi va fi di-
ficil să îndeplinească sarcinile

şcolare. Dacă, de exemplu
acesta evită să citească sau să
scrie, acesta poate fi un semn
de întrebare, ca de altfel şi
atunci când citeşte şi nu poate
urmări rândurile, sau aduce
cartea prea aproape, sau scri-
sul de mână nu este citeţ.

Dacă se plânge de dureri
de cap, sau are tendinţa de a
se freca la ochi frecvent, aces-
tea pot fi de asemenea semne
ale problemelor de vedere.

Toate aceste pro-
bleme îi influen-
ţează capacitatea
de a se concentra,
aspect care poate
fi în detrimentul
procesului de învă-
ţare. Prin urmare,
este bine să îi fa-
ceţi o vizită opto-
metristului dvs. 

2) Eliminaţi
oboseala oculară

Odată întorşi la
şcoală, copii nu au
de ales decât să se
concentreze asu-

pra cărţilor şi a computerului.
Bineînţeles, fiecare părinte
îşi doreşte să îşi vadă copilul
concentrat asupra studiilor,
dar din nefericire, focalizarea
la o anumită distanţă pentru
o perioadă lungă de timp poa-
te cauza oboseală oculară.

Acest lucru se întâmplă de-
oarece muşchii oculari, care
ajută cristalinul să focalizeze,
se strânge în timpul unei sar-
cini vizuale intense, şi poate
cauza dureri de cap, oboseală
şi vedere în ceaţă, pe lângă
multe alte simptome. Din
acest motiv, este important să
îi amintiţi copilului să îşi odih-
nească ochii, luând o pauză. 

Regula 20/20/20 este un
exerciţiu bun, şi constă în: la
fiecare 20 de minute, priviţi
la o distanţă de cel putin 2 m,
pentru cel puţin 20 de secun-
de. Dacă copilul dvs. utilizea-
ză dispozitive digitale,
strălucirea cauzată de ecranul
acestora implică o solicitare
mult mai puternică a ochilor,
crescând mai mult riscul obo-
selii oculare, aşadar este ne-

cesar să reduceţi străluci-
rea cât mai mult. Tratamen-
tele moderne ale lentilelor
pentru ochelari pot reduce
aceste străluciri.

Atunci când solicitarea ve-
derii datorată temelor, a uti-
lizării computerului sau a
sportului devine excesivă,
copii se pot plânge de
ochi obosiţi, de
încordarea ochi-
lor sau de ve-
dere în ceaţă.
Din păcate
unii copii nu
le spun pă-
rinţilor de
aceste pro-
bleme. 

D a c ă
simpto-
mele nu
sunt trata-
te, acestea
pot afecta
procesul de învăţare, ducând
la note mici, probleme în tim-
pul cititului, şi mai ales asupra
încrederii în sine a copilului.
Profesioniştii noştri vă pot

oferi asistenţă şi sfaturi pentru
a vă ajuta copilul să îşi folo-
sească vederea la capacitate
maximă.

Ai încredere. Vezi cu ochii tăi

Bine v-am regăsit! Privind
multitudinea de cazuri şi „ne-
cazuri” ale adolescenţilor care
trec pragul cabinetului de psi-
hoterapie doresc să ne aple-
căm asupra acestei minunate
şi controversate etape, des-
crisă în literatura de specia-
litate ca: „vârsta dramelor”,
„vârsta crizelor”, „a anxietă-
ţii”, „a nesiguranţei”, „a insa-
tisfacţiei”, „vremea neliniştii”,

„timpul în care
luăm Universul
prea în serios”;
sau metafore pre-
cum: „vârsta de
aur”, „vârsta in-
grată”, „vârsta
marilor elanuri”,
„vârsta raţiunii”,
„vârsta revoluţiei
furtunoase” sau
„a doua naştere”
„vârsta integrării
sociale”, „vârsta
marginalităţii”, „a
subculturii” sau
câte şi mai câte
definiţii pline de
semnificaţie şi
culoare, astfel că,
adolescenţa poate

fi privită din unghiuri extrem
de diferite. 

Adolescenţa este o perioa-
dă tulbure şi instabilă emo-
ţional-afectiv, datorită faptului
că adolescentul trebuie să se
confrunte cu schimbări ma-
jore în viaţa sa, atât în plan
biologic, cât şi psihologic şi
social.

Adolescenţa aduce: stări
emoţionale schimbătoare, sfi-

dare, fuga de acasă, corpul
adolescentului devine o dile-
mă, este foarte egocentric,
exagerează faptele - „face din
ţânţar, armăsar”, rezolvă con-
flictele prin violenţă sau te ia
prin surprindere şi nu ştii la
ce să te aştepţi, iar anturajul
pune o mare presiune, adesea
moto-ul său fiind „totul pen-
tru prieteni”.

Aşadar, dacă aveţi un ado-
lescent acasă vă recomand să
citiţi ceea ce este specific
acestei etape, cum de altfel
este indicat în pargul fiecărei
etape de vârstă pe care o par-
curgeţi alături de copilul dum-
neavoastră. 

Dacă adolescentul constată
că ceilalţi au o părere cons -
tantă şi bună despre el, îi va
fi mai uşor să se accepte, să
se autodepăşească.

E important să ştim că ado-
lescentul nu este încă adult şi
are nevoie de timp şi ocazii
pentru a se autocunoaşte şi
explora propria persoană, cât
şi lumea în ansamblu.

Pre/întîmpinaţi alături de
fiul/fiica dumneavoastră ado-
lescent/ă situaţiile dificile cu

care acesta se confruntă pen-
tru că ele nu se pot rezolva de
la sine.

Riscul să facă un lucru re-
gretabil este mare, dar atenţia
permanentă a părinţilor poate
sesiza momentele dificile şi
poate acorda ajutor adoles-
centului în problema cu care
acesta se confruntă. 

Arătaţi-i că îi sunteţi ală-
turi, că vă pasă de ceea ce
trăieşte şi că îl iubiţi necon-
diţionat.

Vă propun
un exerciţiu de
reflecţie: Ob-
servaţi com-
portamentul
adolescenţilor
la şcoală sau în
familie, pe
stradă, în auto-
buz sau în so-
cietate, alături
de tovarăşii lor,
de prieteni, de
gaşca de la
bloc şi reflec-
taţi asupra câ-
torva întrebări
simple: 

– Privind în
propria familie sau în imedia-
ta apropiere la adolescenţii de
astăzi ce s-a schimbat şi ce s-
a păstrat din comportamentul
adolescentului de altădată? 

– Sunt pregătit să ascult un
adolescent?

– Cum diferă/se aseamănă
ritmul personal faţă de cel al
unui adolescent?

– Când am purtat o discuţie
cu un adolescent? Dar cu un
şcolar mic sau preşcolar?  

– Ce poate face părintele?

Vă invit să luaţi pulsul ce-
lorlalţi părinţi de adolescenţi
şi să vă consulţi cu aceia pe
care îi stimaţi. 

Observaţi dacă pretenţiile
pe care le aveţi de la copilul
vostru sunt foarte diferite de
cele ale prietenilor lui, apoi
discutaţi despre acestea.

Acceptaţi schimbările ado-
lescentului vostru ca fiind par-
te din procesul natural de
adaptare la mediu şi de ma-
turizare. Evitaţi să deţineţi
controlul şi imaginaţi-vă că
este doar o etapă pe care să
o traversaţi şi să o faceţi cât
mai agreabilă.

În concluzie, comporta-
mentul părinţilor caracterizat
prin căldură afectivă, conec-
tare, cooperare, încurajare
şi comunicare are consecinţe
favorabile în planul structu-
ral al personalităţii adoles-
centului oferindu-i o rampă
spre autonomie, încredere în
sine şi o excelentă capacitate
de a deveni un adult respon-
sabil.

Numai bine, pe săptămîna
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

Gyorgy Bodi – Optometrist Best Optic

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

5-11 septembrie

Adolescenţa, vârsta alegerilor majore

Controlul optometric la început de an şcolar
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Aleea Tactilă de sub
Tâmpa a fost refăcută.
Este vorba despre par-
cul din apropierea Cen-
trului de Tineret situat
la poalele Tâmpei. 

30 de voluntari au lucrat
pentru a reface zona, după ce
parcul a fost aproape distrus.

Zona a mai fost amenajată
în urmă cu doi ani, însă van-
dalii şi vremea au stricat totul.
Atunci au fost refăcute băncile
şi a fost realizată şi o „alee tac-
tilă” (pe care au fost aduse
conu ri, pietriş), cuburi puzzle
pentru copii şi adulţi, o alee cu
urmele animalelor imprimate

pe ciment, dar şi o grădină ver-
ticală, o zonă pentru sărituri.
Amenajările nu au rezistat fiind
distruse de vizitatori, astfel că
acum parcul trebuie refăcut. 

,,Am ales să facem această
acţiune de voluntariat pentru
că parcul era uşor degradat.
L-am mai făcut noi acum doi
ani însă necesită din nou o

 refacere. Avem
două tipuri de
probleme: Vanda-
lismul, adică per-
soanele care nu
respectă munca
pe care o facem şi
a doua problemă
sunt fenomenele
naturale, deci
 trebuie să între -
ţinem oarecum
acest spaţiu”, a
declarat pentru

 BraşovTV.com Laura Istrate,
coordonatorul  proiectului. 

Pentru a putea reamenaja
parcul a fost nevoie de 30 de
voluntari. Aceştia au refăcut
aleile, au vopsit băncuţele şi
mesele şi bineînţeles au făcut
curăţenie. Voluntarii au fost
de fapt angajaţii unei multi-
naţionale din Braşov. ,,Dorim
să ne implicăm în fiecare an
în voluntariat, să înţelegem
ce înseamnă voluntariatul.
Avem anul acesta cinci cau-
ze, noi sunt doar o parte din
angajaţi, suntem oameni im-
plicaţi în acţiuni de volun-
tariat şi fiecare şi-a ales zona
de lucru şi ştie ce are de fă-

cut”, a spus Daniela Ţeposu,
voluntar.

Materialele necesare pentru
refacerea parcului au fost ofe-
rite de Direcţia Judeţeană

pentru Sport şi Tineret Bra-
şov, Centrul de Voluntariat
Braşov şi compania multina-
ţională implicată în activitate. 

Răzvan Iancu

Programul „Energie pentru
o şansă la viaţă” ajunge şi la
Braşov. Cu ajutorul unor spon-
sori, Spitalul de Copii a fost
dotat cu un aparat de ventilaţie
mecanică invazivă. Aparatul
este vital pentru micuţii inter-
naţi în unitatea sanitară.

Asociaţia „Dăruieşte Via-
ţă”, în parteneriat cu unul din-
tre cei mai mari furnizori de
energie din România, au iden-
tificat necesităţile medicale
pentru ca Spitalul Clinic de
Copii Braşov să poată trata la
standarde ridicate cât mai
mulţi pacienţi. În urma unei

analize amănunţite s-a dove-
dit că dotarea cu aparatură de
ventilaţie mecanică invazivă,
reprezintă nu doar o necesi-
tate, ci o a doua şansă la viaţă
pentru mai mulţi copii. 

,,Am făcut această donaţie
din mai multe motive. În pri-
mul rând noi credem că să-
nătatea este un domeniu
prioritar de intervenţie. Copiii
noştri au nevoie de un act me-
dical de calitate, fie că suntem
sau nu părinţi, dar înainte de
toate suntem oameni” a decla-
rat Amalia Anghel, şef serviciu
comunicare ENGIE România.

Secţia de terapie intensivă
dispune, în acest moment, de
numai 5 aparate de ventilaţie
mecanică. Dintre acestea 3
sunt foarte vechi, uzate şi nu
pot fi folosite pentru bebeluşi
şi copiii născuţi prematur.
Aparatul a costat 47 de mii
de euro. Spitalul de Copii mai
are nevoie şi de alte dotări la
fel de importante pentru să-
nătatea pacienţilor. 

„Avem nevoie de o staţie
de sterilizare performantă.
Şi aparatele de sterilizare au
aceeaşi vârstă ca şi aparatele
de ventilaţie ca şi mesele de
ventilaţie. Noi ne bazăm pe
faptul că treaba merge bine

ţi că nu avem infecţii pentru
că vedem că pacienţii sunt
în regulă, bine avem  şi alte
mecanisme de control. Parcă
totuşi ne-am dori mai multă
siguranţă şi atunci ne trebuie
o staţie de sterilizare perfor-
mantă”, a declarat managerul
Spitalului Clinic de Copii
Braşov, dr. Liviu Muntean.

Această donaţie face parte
dintr-un program mai amplu
derulat de compania din do-
meniul energiei în parteneriat
cu asociaţia Dăruieşte Viaţă
şi vizează dotarea mai multor
spitale din România cu apa-
rate de ventilaţie mecanică.

Răzvan Iancu

Foarte puţini braşoveni vor să
fie şoferi la RAT Braşov. Regia Au-
tonomă de Transport în comun are
un deficit de personal şi nu găseşte
persoane interesate de acest job.
Salariile nete oferite sunt de 2.000
de lei. Lipsa de personal dă peste
cap graficele de circulaţie. 

Conducerea Regiei susţine că
acesta este principalul motiv pen-
tru care autobuzele întârzie, iar
braşovenii sunt nevoiţi să călăto-
rească în mijloace de transport în

comun pline până la refuz. Regia
are în prezent 283 de conducători
auto. Pentru completarea organi-
gramei ar mai fi nevoie de încă 60
de şoferi. Însă, anul acesta s-au
angajat doar 37. Dacă vreţi să ajun-
geţi şofer la RAT trebuie să aveţi
permis de conducere de categoria
D, precum şi atestat de şofer pro-
fesionist. Salariul net de 2.000 de
lei include şi bonurile de masă, dar
şi cuantumul orelor suplimentare
efectuate.                                    M.S.

Se caută şoferi la RAT

Temperaturile pentru următoarele
3 luni sunt ceva mai ridicate decât
media climatologică obişnuită. Cel
puţin asta anunţă meteorologii. În
ceea ce priveşte precipitaţiile, în ur-
mătoarele luni, acestea vor fi în pa-
rametrii normali. Pentru octombrie,
vremea se anunţă, mai caldă decât
în mod normal, în cea mai mare parte
a teritoriului, iar cantităţile totale de
precipitaţii vor fi apropiate de normă
în sud-estul şi local în sudul ţării, iar
în restul teritoriului vor avea o ten-
dinţă spre excedent. 

Media multianuală a lunii oc-
tombrie este de 9,6 grade Celsius.
Cele mai scăzute temperaturi medii
sunt înregistrate, potrivit normelor

climatologice, în zona Transilvaniei,
până la 10 de grade, iar valori ter-
mice medii mai ridicate în Dobro-
gea, până la 14 grade. În privinţa
precipitaţiilor, media multianuală
lunară, conform măsurătorilor, este
de 43,5 litri/metrul pătrat. 

Pentru noiembrie, estimările in-
dică temperaturi apropiate de normă
în cea mai mare parte a ţării, posibil
mai ridicate, local, în sud, sud-est
şi vest. Media multianuală a lunii
este de 3,8 grade Celsius iar cele mai
scăzute temperaturi medii sunt în-
registrate, de regulă, în Transilvania
şi Moldova, până la 5 grade Celsius,
iar cele mai mari în Dobrogea, până
la 8 grade Celsius.                         R.I.

Vom avea o toamnă lungă

Se caută cu disperare un di-
rector pentru Teatrul Sică Ale-
xandrescu. Primăria a prelungit
până în 12 septembrie termenul
de depunere a candidaturilor.  La
jumătatea lunii august, Munici-
palitatea a lansat cel de-al treilea
concurs pentru postul de mana-
ger. Termenul iniţial de depunere
a dosarelor a fost 5 septembrie.
Acesta s-a prelungit ca urmare a

faptului că încă nu a fost depus
niciun dosar de candidatură. Şi
pretenţiile de angajare sunt mai
blânde. Proiectele de manage-
ment ale candidaţilor ar trebui
să aibă cel mult 60 de pagini, faţă
de 100, cât se cerea iniţial. Până
acum, în urma celor două proce-
duri de selecţie, niciun candidat
nu a obţinut nota de trecere, 7.

M.S.

O şansă în plus la viaţă pentru micuţii
internaţi la Spitalul de Copii din Braşov

Nu se găseşte manager
pentru Dramatic

.com

BAC-ul de toamnă, la final
Cea de a doua sesiune de

Bacalaureat s-a încheiat, iar
după afişarea rezultatelor
Braşovul are o rată de pro-
movabilitate de 31,57 la sută.
Asta înseamnă că judeţul
nostru este pe locul patru la
nivel naţional. Rezultatele fi-
nale au fost afişat pe 1 sep-
tembrie. Din cei 681 de
candidaţi care au fost pre-
zenţi în sălile de examen,

doar 215 au trecut cu brio de
sesiunea de toamnă a exame-
nului de Bacalaureat.  În pro-
cente, asta înseamnă o rată
de promovare de 31,57%,
după Alba (35,27%), Neamţ
(32,56%) şi Iaşi (31,95%).
Iniţial au fost 981 de candi-
daţi înscrişi la Braşov, dar
814 au rămas pe liste, ceilalţi
NU AU REUŞIT să promo-
veze examenele de corigenţă.

S-au prezentat 681
de candidaţi 2 au
fost eliminaţi, iar
464 respinşi. Dintre
cei admişi, 175 au
medii între 6 şi
6,99. Alţi 36 medii
între 7 şi 7,99, iar
4 candidaţi au obţi-
nut medii între 8 şi
8,75. 

R.I.

„Aleea Tactilă”de sub Tâmpa
a fost  refăcută de voluntari



LOCAL 5-11 septembrie6

Podul de pe strada Lânii
va fi deschis circulaţiei
în două săptămâni. Cel
puţin asta susţin auto-
rităţile locale, care spun
că lucrările sunt realiza-
te în proporţie de 90%. 

Conform estimărilor iniţia-
le, podul trebuia inaugurat în
noiembrie, dar lucrările au
fost devansate. Pentru reali-
zarea lucrărilor, începute în
toamna anului trecut, traficul
rutier a fost deviat pe rute
ocolitoare, întrucât zona nu

permitea amenajarea unei
construcţii provizorii, aşa cum
s-a procedat în cazul podului
de pe strada Zizinului. 

În această perioadă se toar-
nă covorul asfaltic, apoi vor
fi realizate marcajele rutiere,
iar pe suprafeţele din beton

va fi aplicat
un strat de
vopsea spe-
cială, cu rol
pro t ector .
Lu n g i m e a
noului pod
este de 18 m,
iar lăţimea
părţii carosa-
bile de 7,8 m,
la care adau-
gă două tro-
tuare a câte
1,5 m fieca-

re. Podul va fi prevăzut cu pa-
rapete pentru siguranţă auto
şi de protecţie a pietonilor. 

Valoarea lucrărilor este de
1,49 milioane de lei, inclusiv
TVA, iar finanţarea este asi-
gurată integral de la bugetul
local. CCCC CCCR.I.

Leoparzii zăpezii ar putea
ajunge, în sfârşit, în luna sep-
tembrie, la Grădina Zoologică
din Braşov. Pentru găzduirea
lor s-au făcut pregătiri spe-
ciale mai ales că sunt aşteptaţi
de mai bine de un an. Con-
ducerea Parcului Zoo din
Noua poartă ultimele discuţii
cu transportatorii autorizaţi,
pentru a stabili data exactă
când vor fi aduse animalele. 

Cuştile au fost, deja, ame-
najate după cele mai riguroase
standarde. Transportul ani-

malelor din Anglia va costa
5.000 de euro. În viitorul
apropiat, la Grădina Zoolo-
gică din Braşov vor mai fi
aduse maimuţe capucin, două
zebre, dar şi insecte. 

Afiliere la EARZA
Grădina Zoologică din Bra-

şov va trece la un alt nivel.
Aceasta se va înscrie în Aso-
ciaţia Regională Euroasiatică
a Grădinilor Zoologice şi Ac-
variilor. Zoo Braşov se va pu-
tea folosi, astfel, de experienţa

unor parcuri
similare cu
mare tradi-
ţie. Odată
oficializată
această pro-
cedură, Zoo
Braşov va
putea face
mult mai uşor schimburi de
animale. Deja s-au efectuat
primele demersuri pentru în-
scrierea în Asociaţia Regio-
nală Euroasiatică a Grădinilor
Zoologice şi Acvariilor. 

Din EARZA fac parte 84
de parcuri zoologice şi aso-
ciaţii din ţări precum Cehia,
Slovacia, Moldova, Belarus,
Armenia, Uzbekistan, Kazah-
stan şi Rusia. CCCCM.S.

.com

Proiect de ecologizare 
a pârâului Tărlung

Tone de gunoaie aruncate în pâ-
râul Tărlung. Este cea mai arzătoare
problemă de mediu cu care se con-
fruntă autorităţile locale. 

Pentru combaterea acestui feno-
men, reprezentanţii Consiliului Ju-
deţean au organizat o întâlnire de
urgenţă cu Garda de Mediu şi pri-
marii din mai multe localităţi. Tema
şedinţei a fost adoptarea celor mai
potrivite măsuri pentru igienizarea
pârâului Tărlung. Acţiunea face parte
dintr-un proiect mai amplu, care se
referă la întreţinerea şi salubrizarea
cursurilor de apă din toată regiunea. 

„Noi, instituţia Consiliului Jude-
ţean, acordăm tot sprijinul necesar
pentru astfel de acţiuni de ecologi-
zare. Cei de la Serviciul de Adminis-

trare a Apelor vin cu infrastructura.
Numai că este important să-i facem
pe oameni să conştientizeze că nu
trebuie să arunce deşeuri în râuri”,
a menţionat vicepreşedintele Con-
siliului Judeţean Braşov, Izabella
Agnes Ambrus. 

În ultimii ani, reprezentanţii Gărzii
de Mediu, dar şi cei ai Serviciului de
Gospodărire a Apelor au făcut mai
multe controale în zonele cu pro-
bleme. Amenzile pentru cei care
aruncă gunoaie în natură sunt cu-
prinse între 20.000 şi 40.000 de lei.
La întâlnirea de la Consiliul Judeţean
au luat parte primarii din Săcele, Te-
liu, Budila, Tărlungeni, Dobârlău şi
Chichiş. 

Marian Stoica

Conducerea PNL Braşov recoman-
dă organizaţiei centrale să treacă
pe liste pentru alegerile parlamen-
tare candidaţi de valoare din teri-
toriu. Principalul motiv, rezultatele
slabe ale PNL Bucureşti la alegerile
locale. 

Prim vicepreşedintele liberalilor
braşoveni, Dragoş David, crede că
anumiţi oameni politici pe care par-
tidul îi are în teritoriu sunt mult mai

capabili decât unii candidaţi de la
nivel central. „Avem nevoie de o re-
vigorare la nivel central. Sunt oameni
politici în interiorul partidului, la ni-
vel local, care au arătat că sunt mult
mai valoroşi decât unii membri din
organizaţia central. Cred că alegerea
unor candidaţi din teritoriu pentru
alegerile parlamentare, ar constitui
un lucru pozitiv pentru bucureşteni”,
este de părere Dragoş David. M.S.

Animale noi la Zoo Braşov

Accident feroviar în judeţul
Braşov. Un tren de călători
de pe  ruta Braşov – Zărneşti
a sărit de pe şine după ce a
lovit, în plin, o bovină. Este
vorba despre o vacă lăsată ne-
supravegheată şi care a fost
spulberată de locomotivă. Din
această cauză, circulaţia tre-
nurilor între Braşov şi Zăr-
neşti a fost blocată mai bine
de trei ore. 

Accidentul feroviar s-a pro-
dus la 200 de metri de Gara
Cristian. Nici unul dintre că-

lători nu a fost rănit. 3 dintre
pasageri au cerut banii înapoi
pe biletul de tren, iar ceilalţi
călători şi-au continuat drumul
cu alte mijloace de transport.
„Le-a învăţat, multe vin că se
aruncă mizeria aici, resturile.
Am văzut după ce a plecat po-
liţia, că sunt resturi aruncate,
proaspete. Vaca a văzut că a
aruncat resturile şi a trecut.
Nu am mai avut ce să facem”,
a declarat ciurdarul. 

Angajaţii operatorului pri-
vat au muncit mai bine de trei

ore pentru a repune trenul pe
şine. Din cauza trenului de-
raiat, traficul feroviar între
Braşov şi Zărneşti a fost blo-

cat până spre orele prânzului.
Primul tren a plecat din gara
Braşov abia după 4 ore. 

R.I.

Tren deraiat de o vacă, la Cristian

Dacă ajungeţi în Centrul
Istoric în această toamnă
veţi avea parte de o surpriză
plăcută. Piaţa Sfatului va
prinde viaţă prin prezenţa
personajelor care au marcat
istoria Braşovului. Totul
face parte din proiectul cul-

tural „Istoria la persoana în-
tâi”. 

În perioada 19 septembrie
– 23 octombrie, zece braşo-
veni vor intra în pielea celor
mai importante personalităţi
ale oraşului. Aceştia vor fi
îmbrăcaţi în costumele se-

colelor 16-19 şi le vor pre-
zenta turiştilor informaţii
despre personalităţile pe
care le interpretează. Printre
personalităţile readuse la
viaţă se vor număra Johan-
nes Honterus, Diaconul Co-
resi, Apollonia Hirscher,

Michael Weiss, George Ba-
riţiu sau Andrei Mureşanu. 

Proiectul „Istoria la per-
soana întâi” este finanţat de
Primăria Braşov şi Muzeul
Casa Mureşenilor. Are o
 valoare totală de circa
40.000 lei. CCCC M.S.

Honterus, Weiss sau Hirscher vin în Piaţa Sfatului

Candidaţi din teritoriu
pentru Capitală

Locaţia ar putea fi în spatele se-
diului Direcţiei de Servicii Sociale de
pe strada Panselelor. Căminul pentru
persoane fără adăpost, de pe strada
Zizinului, va fi transformat într-un
bloc de locuinţe sociale. Noul centru
va avea 50 de locuri de cazare şi va
primi persoane în regim de urgenţă. 

„Partea de execuţie va fi termi-
nată la nouă luni după semnarea

proiectului. Se vor face atât lucrări
interioare, cât şi exterioare. La in-
terior se vor reabilita grupurile sa-
nitare, dar şi instalaţiile electrice”,
a menţionat viceprimarul Braşovului,
Mihai Costel. 

Valoarea totală a proiectului este
de aproximativ trei milioane de lei,
finanţarea vine în totalitate de la
municipalitate.     M.S.

Braşovul ar putea avea 
un nou centru pentru
persoanele fără adăpost 

Realizator: 
Dinu ZLEI 

Vineri: 
18:30 - 21:30

RELUARE: 
Sâmbătă: 10:00

Podul de pe strada Lânii
este aproape finalizat

POLITICA
LA

RĂSCRUCE
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Cartierul Tractorul se
modernizează. Trotua-
rele şi aleile vor fi refă-
cute, iar pe viitor se are
în vedere şi crearea de
noi locuri de parcare. 

Lucrările au început după
ce autorităţile au discutat cu
asociaţiile de locatari din
zonă, care au spus că pe unele
străzi sunt necesare reamena-
jări. Primele pe listă sunt
Aleea Constructorilor -  Stra-
da General Mociulschi – Stra-
da General Dumitrache, până
la Strada Independenţei. Apoi
lucrările vor continua până la
Strada Octavian Goga.  

„Tot cartierul Tractorul
va intra în reparaţii în eta-
pe. Se vor face reparaţiile
necesare atât la trotuare, la
aleile pietonale sau carosa-

bil. Am avut discuţii cu re-
prezentanţii asociaţiilor de
proprietari să identificăm şi
celelalte probleme care sunt
în zonă, de exemplu dacă

este nevoie de
amenajarea de
noi alei pietonale,
dacă este necesa-
ră suplimentarea
locurilor de par-
care. În funcţie
de solicitările lor
noi  ne vom plia
pe aceste cerinţe”
a declarat Sorin
Toarcea, purtăto-
rul de cuvânt al
Primăriei Braşov.

Lucrările se realizează eta-
pizat, astfel încât să nu fie
afectaţi locuitorii şi nici ope-
ratorii comerciali din  cartier. 

Răzvan Iancu

Cartierul Tractorul a intrat în „şantier”

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

Braşovul are, în sfârşit
un subprefect. Diana
Borş (foto) are 54
de ani şi a fost şefa
Agenţiei pentru
Plăţi şi Inspecţie
Socială Braşov. Nu-
mirea în funcţie s-a
realizat printr-o Hotă-
râre de Guvern şi a fost pu-
blicată în Monitorul Oficial. Pe 9
septembrie 2015, Romer Ambrus
Mihaly Sandor a fost eliberat din
funcţie. De atunci, postul de sub-
prefect a rămas vacant. În prima in-
stanţă, noul subprefect va avea
atribuţii juridice. „Mă voi ocupa de
titlurile de proprietate din tot ju-
deţul şi de problemele de fond fun-

ciar. Această funcţie este
o onoare pentru mine

şi mă responsabili-
zează foarte mult.
Sper ca experienţa
acumulată în ulti-

mii ani să fie utilă”,
a declarat Diana

Borş. „Mă bucură nu-
mirea doamnei Borş pen-

tru că este o persoană integră, care
are o mare experienţă în domeniul
juridic, ceea ce contează enorm pen-
tru problemele pe care le are dânsa
de rezolvat”, a precizat şi prefectul
Ciprian Băncilă. Diana Borş s-a aflat
la conducerea Agenţiei pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială Braşov din 2010,
până în prezent.                            M.S.

În şedinţa ordinară a Consiliului
Judeţean s-a solicitat modificarea
organigramei Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Co-
pilului. Multe centre din subordinea
instituţiei au nevoie urgentă de
personal. Legea prevede ca, în cen-
trele pentru persoane cu nevoi spe-
ciale, numărul îngrijitorilor să fie

egal cu cel al beneficiarilor. Din
acest punct de vedere, cele mai
mari nevoi sunt la Complexul de
Servicii Timiş. Acolo există 138 de
beneficiari şi doar 90 de angajaţi.
În şedinţa de plen a Consiliului Ju-
deţean s-a cerut majorarea orga-
nigramei cu încă 45 de posturi. 

M.S.

Se caută angajaţi 
la DGASPC Braşov

Proiecte pentru industrie
„Colegii din PNL lucrea-

ză la un program de rein-
dustrializare. Şi cum s-ar
putea realiza, că mulţi spun
că nu putem face mare lu-
cru. Îi contrazic şi le spun
că sunt două modalităţi.
Odată, să producem resurse
financiare ca să ajutăm in-
dustria, dar şi să adaptăm
întreprinderile la nevoile
marilor companii, care lu-
crează, deja, în România.
Cât am fost ministru de fi-
nanţe am făcut multe sche-
me de ajutor de stat le-am
dat pentru industrie. Am
susţinut alocarea de fonduri
de la buget pentru înfiinţa-
rea de locuri de muncă”, a

precizat actualul deputat
PNL, Gheorghe Ialomiţianu. 

Ceilalţi nu au făcut nimic
pentru Braşov?!
1. Daniel Zamfir (PNL) –
în funcţie
2. Constantin Niţă (PSD) în
funcţie + 2000-2004, 2004-
2008, 2008 – 2012
3. Emil Niţă (PSD) în func-
ţie
4. Petre Roman (PNL) – în
funcţie – decembrie 2012 –
februarie 2015
5. Gabriel Andronache
(PNL) în funcţie + 2008 –
2012
6. Maria Grecea (PNL) în
funcţie
7. Ioan Ghişe – în funcţie –

1992 – 1996 + 2004 – 2008 –
2012
8. Sebastian Grapă (PMP)
– în funcţie
9. Viorel Chiriac (PSD) – în
funcţie
10. Marius Neculoiu (PNL)
– în funcţie
11. Nicolae Vlad Popa
(PNL) – în funcţie + 2000 –
2008
12. Marius Coste (PSD) –
în funcţie

În numărul tre-
cut al săptămâna-
lului nostru i-am
invitat pe toţi de-
putaţii şi senatorii
să-şi prezinte, în
faţa celor care
i-au votat, reali-
zările din fiecare
mandat. Ştim, în
mod cert, că ale-
şii şi-au încasat
salariile şi indem-
nizaţiile. Vrem să
aflăm, chiar de la
ei ,  ce au făcut
pentru braşoveni,

pentru Braşov. 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 ru-
gaţi să ne contacteze la adresa
de email: brasovtv@yahoo.com,
pentru a fi programaţi la emi-
siunile noastre, dar şi pentru
a-şi prezenta punctele de ve-
dere în editorial. 

Şi-a dorit cel mai mult să
ajungă pe Tâmpa, iar visul i
s-a împlinit. Imobilizată din
naştere, Carla a putut admira
de la o altitudine de aproape
1.000 de metri Braşovul,
oraşul pe care-l iubeşte atât
de mult. 

Cea mai mare dorinţă a de-
venit realitate cu ajutorul
unor oameni de bine. Acum
câteva zile, tatăl Carlei a vrut
să-i facă o surpriză fetei. Ştia
că-şi doreşte enorm să ajungă
pe Tâmpa şi a trimis o soli-
citare Primărie Braşov. Oa-
menii de aici au sărit imediat

în ajutorul familiei. Un echi-
paj format din reprezentanţi
ai Agenţiei Metropolitane
Braşov şi ai Salvamontului,

precum şi mai mulţi
voluntari, toţi au par-
ticipat alături de Carla
la experienţa vieţii ei.
Braşoveanca de 45 de
ani imobilizată în scau-
nul cu rotile a petrecut
mai bine de o oră în
mijlocul naturii. 

„Nu pot să descriu în
cuvinte ce am simţit.
Mulţumesc tuturor ce-
lor care m-au ajutat să

ajung aici. În fiecare zi, pe
geamul camerei mele văd
Masivul Tâmpa. Însă, fiind
imobilizată nu am sperat ni-

ciodată că voi ajunge aici.
Este absolut fantastic, ceva de
vis”, a menţionat Carla Ciolan. 

„Carla îşi doreşte enorm,
de mai mult timp, să ajungă
pe Tâmpa. Însă, nu am putut
să-i îndeplinim această do-
rinţă până acum. Am trimis
o solicitare la Primărie în
acest sens, iar cei de acolo ne-
au ajutat imediat. Mă bucur
că visul i s-a îndeplinit. Con-
tează enorm pentru ea. Şi
pentru noi e important să o
vedem fericită”, a declarat ta-
tăl Carlei, Ionel Ciolan. 

Marian Stoica

Braşovul va avea o zonă special
destinată evenimentelor. Aceasta
va fi amenajată pe locaţia fostului
Stadion Municipal din Bartolomeu. 

Autorităţile au început lucrările,
iar în cel mai scurt timp, evenimen-
tele majore din oraş vor putea fi or-
ganizate pe terenul de la capătul
linei 5. Se lucrează, în prezent la ni-
velarea terenului, după care va fi
amenajată o platformă pe care poată
fi montată scena, standurile spaţiul
pentru spectatori. Vor fi efectuate
lucrări la sistemul de alimentare cu
apă şi vor fi realizate reţele electrice
de mare putere. 

,,Acolo ne-am propus să amena-
jăm un spaţiu special pentru orga-
nizarea de evenimente, fie că vorbim
de concerte, festivaluri şi de orice
alte evenimente care implică un pu-
blic numeros. Vom încerca să ame-

najă totul în condiţii optime, astfel
încât cei care vor merge acolo să
aibă la dispoziţie tot ceea ce este
necesar”, a declarat Sorin Toarcea,
purtătorul de cuvânt al Primăriei
Braşov.  

Spre deosebire de Piaţa Sfatului,
în zona Stadionului Municipal, blo-
curile de locuinţe sunt la distanţă
mai mare faţă de zona destinată
evenimentelor, ceea ce înseamnă
că locuitorii nu vor fi deranjaţi de
zgomotul din timpul eventualelor
evenimente. Ideea amenajării unui
spaţiu pentru evenimente la Sta-
dionul Municipal a fost lansată de
reprezentanţii Primăriei încă de anul
trecut, după ce s-a aflat că Braşovul
nu va mai primi bani de la bugetul
de stat pentru construirea unui nou
stadion municipal în această locaţie. 

Răzvan Iancu

Diana Borş este noul
subprefect al Braşovului

Zonă de concerte în locul
Stadionului Municipal

Imobilizată în scaunul cu rotile, a ajuns pe Tâmpa

Gheorghe Ialomiţianu – SINGURUL parlamentar
care a răspuns provocării Braşov TV

Deputatul Partidului Naţional Liberal, Gheorghe Ia-
lomiţianu, este primul parlamentar din Braşov care
nu are nimic de ascuns şi a răspuns invitaţiei publice
lansată de Braşov TV. Acesta şi-a prezentat realizările
din ultimul mandat, dar a vorbit şi despre ceea ce
şi-a propus să facă dacă va ajunge în Parlament în
următorii patru ani. Reindustrializarea României
este principalul obiectiv al lui Gheorghe Ialomiţianu. 

Gheorghe Ialomiţianu
deputat PNL

Ceilalţi nu au făcut nimic pentru Braşov?



GARSONIERE
⚫ Vând garsonieră confort 1, Astra Bd.
Saturn zona Micşunica, recent

amenajată,dotată cu centrală termică pro-
prie, gresie, faianţă, parchet, termopan,
semidecomandată, situată la parter. Preţ
29.500 euro. Telefon: 0747.771.523

APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând apartament cu 2 camere Astra,
Rândunicii confort 1, suprafaţă de 48 mp,
bucătărie cu cămară, balcon lung, izolaţie
exterioară cu polistiren, separare de gaz,
gresie, faianţă, parchet, uşă metalică,
 balcon închis în cornier, încălzire de la Tet-
kron, etaj 4/4, 36.900 euro. Telefon:
0747.771.523 
⚫ Vând apartament cu 2 camere Brasovul
Istoric str. Avram Iancu în apropierea fos-
tului sediu Distrigaz, confort 1, semide-
comandat, situat în bloc de cărămidă, la
parter/3, are parchet clasic foarte bine în-
treţinut, centrală termică proprie, zonă li-
niştită. Apartamentul se vinde cu garaj de
18 mp care are canal, beci şi cămară. Ga-
rajul este intabulat. Preţul apartamentului
este 35.000 euro negociabil + 10.000 euro
garajul. Mai multe informaţii la telefon:
0731.833.260

APARTAMENTE 3 CAMERE
⚫ OFERTĂ! Vând apartament cu 3 camere
cartierul Florilor, semidecomandat cu 2
holuri, termopan la toate geamurile, se-
parare de gaz, baie cu aerisire, uşă metalică
şi parchet clasic, situat la etajul 4/4, confort
2, fără balcon, izolat la exterior cu polistiren
şi deasupra hidroizolat, fără îmbunătăţiri.
Preţ 37.000 euro negociabil. Telefon:
0747.771.523

CASE
⚫ Vând un corp de casă situat în zona Gri-
viţei – Mihai Viteazul compus din cameră,
baie, bucătărie, antreu şi anexă care este
amenajată ca bucătărie de vară. Suprafaţa

locuibilă este de 55 mp şi dispune de curte
în suprafaţă de 50 mp ca şi cotă parte din
curtea comună cu încă un proprietar, în
total 100 mp. Necesită modernizări. Preţul
este de 38.000 euro. Telefon: 0747.771.523
⚫ Vând un corp de casă zona Griviţei –
Mihai Viteazul, în suprafaţă utilă de 110

mp situat pe două nivele demisol + parter
înalt compus din 2 dormitoare, living, bu-
cătărie, baie, hol şi casa scării. Este recent
amenajat, modern şi dispune de curte în
proprietate de 190 mp + întreg podul ca-
sei. În curte mai este încă un apartament.
Preţ 77.000 euro negociabil. Telefon:
0731.833.260
⚫ Vând casă singur în curte Bartolomeu
zona Şcolii compusă din 2 camere, baie,
bucătărie şi hol, pivniţă şi pod. Parţial dis-
pune de îmbunătăţiri gresie, faianţă, par-
chet, şi termopan. Încălzirea se face cu
convector. Construcţia este din cărămidă.
Teren în suprafaţă totală de 544 mp, curtea
are şi acces auto. Preţ 51.000 euro. Tel:
0747.771.523 
⚫ Vând vilă cochetă, la cheie, P+M, zona
Dârste intrare în Săcele, construcţie 2009,
compusă din 3 camere, bucătărie şi 2 băi,
cu suprafaţa utilă de 110 mp. Construcţia

este tip „duplex”, din BCA, foarte călduros
şi are izolaţie exterioară cu polistiren, dis-
pune de toate dotările moderne, sistem
de alarmă, interfon şi se vinde complet
mobilată şi utilată. Preţ 63.000 euro ne-
gociabil. Se acceptă posibilitate de RATE
cu Avans 15.000 euro. Telefon:
0741.059.397

ÎNCHIRIERI APARTAMENTE
⚫ Ofer spre închiriere apartament 2 ca-
mere la casă,tip studio în zona Str. Lungă
, baie, bucătărie, recent amenajat cu toate
dotările centrală termică, gresie, faianţă,
parchet, termopan, 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  PREVENIRE
A FURTURILOR DIN LOCUINŢE

„Neglijenţa – invitaţie deschisă la furt”

FII PREVĂZĂTOR CÂND VINE VORBA 
DE SIGURANŢA LOCUINŢEI TALE!Închiriez spaţiu pentru clinică sau

salon, cu parcare, lângă pădure, în
cartierul Dârste din Brașov, 250 mp.

Telefon: 0765 250 760

5-11 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:

1. Montează un interfon la intrarea în
scară şi utilizează-l în mod corect pentru
controlul accesului persoanelor în imobil
2. Dotează cu încuietori corespunzătoare
uşile de la subsol, terase sau intrări su-
plimentare
3. Asigură-te că dispozitivul de amor-
tizoare de pe uşa de acces în bloc oferă
o închidere completă a acesteia
4. La intrările în holurile imobilului şi
pe paliere este nevoie de o bună ilumi-
nare
5. Achiziţionează un sistem de alarmă
pentru locuinţa ta, pe care să-l conectezi
la dispeceratul unei firme de pază

6. Dacă locuieşti la parter sau la etajul I,
grilajele de la ferestre ţin hoţii la dis-
tanţă.
7. Încuietoarea de la uşa locuinţei tre-
buie să corespundă standardelor de si-
guranţă. Este important să o montezi
corect, în aşa fel încât să nu se permită
accesul din exterior, la şuruburile de
prindere, iar cilindrul să fie complet in-
trodus în corpul broaştei, pentru a evita
ruperea lui
8. În plus, dacă locuieşti la casă, poţi
monta un sistem de supraveghere video
în exterior, care să înregistreze orice ac-
tivitate desfăşurată în curtea casei

Săptămânal Gratuit ISSN 2537 - 138X

Poliţiştii Biroului de Analiză şi Prevenire a
Criminalităţii şi cei de proximitate din
cadrul  IPJ Braşov au desfăşurat şi în luna
august activităţi în cadrul campaniei de
prevenire a furturilor din locuinţe –
„Neglijenţa – invitaţie deschisă la
furt”. 
Activitatea s-a axat de acesta dată pe
întălniri cu membrii asociaţiilor de

proprietari de pe raza municipiului Braşov. Poliţiştii le-au prezentat celor 83 de
persoane prezente la aceste întâlniri informaţii referitoare la modalităţile folosite
de infractori pentru a comite furturi din locuinţe, precum şi recomandări preventive
pentru a nu deveni victimele unor astfel de infracţiuni.  
Au fost organizate şi desfăşurate şi două acţiuni în zone unde infracţionalitatea
contra patrimoniului este mai ridicată, fiind distribuite peste 800 de broşuri care
conţineau recomandări preventive.

Editat de SC Braşovul Tău SRL

În scopul prevenirii furturilor din locuinţă,
Poliţia recomandă:



⚫ 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

⚫ Particular, execut zugrăveli, glet,
izolaţie  case,  reparaţi i ,  e lectr ice,
sanitare,  gresie,  faianţă.  Telefon:
0721.468.578
⚫ 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
⚫ ATELIERUL DE  REPARAŢII de pe
Str. Aurel Vlaicu nr. 4 (colţ cu Bd.
Griviţei) în  curte cu magazinul „Ba-
zar” prestează servicii de diagnosti-
care şi reparaţii ale echipamentelor
de tip electrocasnic (FRIGIDERE,
MAŞINI DE SPĂLAT, cuptoare mi-
crounde, aspiratoare, etc), pentru
persone fizice şi societăţi comerciale.
 Telefon: 0268.708.946;  Mobil:
0758.107.102.  Vă aşteptăm!!

⚫ 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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Vă 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)

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

Telefon: 0730.696.029BraşovTV
ANGAJEAZĂ!

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

Se oferă salariu motivant şi telefon de serviciu!

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

● Sudori
● Operatori CNC
● Lăcătuși confecţii metalice
● Operatori vopsire automată

în câmp electrostatic
● Operatori linie de zincare

electrochimică
● Ambalatori produse finite
● Muncitori necalificați 
● Agent pază

ANGAJEAZĂ

Companie specializată în producția
de confecții metalice ușoare, 

Relații la telefon 0730 210 570
Trimiteți CV-ul la

resurse.umane@plametco.ro
sau direct la sediul firmei din

str. Orizontului nr. 3
(la ieșirea din orașul Brașov, 

cartier Tractorul)

Servicii
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În perioada 29 august
– 4 septembrie 2016,
baza sportivă de pe
strada Nicopole a găz-
duit turneul internaţio-
nal Braşov Futures. 

Competiţia a fost câştiga-
tă de lituanianul de 25 de
ani ,  Laurynas Grigel is .
Acesta l-a învins, în finală,
în două seturi, pe argenti-
nianul Alejandro Hidalgo,
scor 7-6, 6-2. 

Competiţia a avut la start
64 de sportivi din toată lu-

mea, dintre care 32 doar din
România. Câştigătorul a pri-
mit 1.200 de dolari, iar fi-
nalistul 700 de dolari. 

„Am mai fost şi acum doi
ani prezent la Braşov şi mi
se pare un turneu foarte pu-
ternic. Înseamnă foarte
mult pentru mine că am
reuşit să mă impun. A fost
o săptămână foarte greu şi
mă bucur că am revenit
după o accidentare care m-
a făcut să iau o pauză de
patru luni”, a declarat câş-
tigătorul Laurynas Grigelis.

„De mai bine de 10 ani
organizăm aceste turnee

futures la Braşov şi ne bu-
curăm că am reuşit să o fa-
cem şi anul acesta. Am
avut tenis de calitate la are-
nele Dinamo şi ne dorim să
avem acest turneu mulţi
ani de acum înainte. Acum
aproape zece ani evoluau
la astfel de competiţii ju-
cători români care ne re-
prezintă cu cinste în tenisul
mondial. De la astfel de
turnee au pornit în tenisul
mare Florin Mergea, Horia
Tecău sau Simona Halep”,
a precizat şi directorul eve-
nimentului, Dumitru Hără-
dău. 

Turneul Braşov Futures a
avut premii în valoare totală
de 10.000 de dolari. 
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Un lituanian a câştigat
Braşov Futures

După ce în vară s-a întărit se-
rios prin transferurile unor jucă-
tori consacraţi cum ar Mugurel
Buga, Florin Stângă, Claudiu Io-
nescu sau Rareş Forika, gruparea
de liga a treia, AFC Hărman, îşi
completează lotul. 

Astfel, la Hărman au ajuns zi-
lele acestea mijlocaşul Claudiu

Pamfile şi atacantul Alexandru
Avram. 

Aceştia au fost împrumutaţi
p e n t r u  u n  s e z o n  d e  l a  F C
Braşov. Echipa din Hărman este
activă şi la capitolul plecări. Ast-
fel, formaţia a renunţat la Da-
mian, Ilioaia şi Codreanu.
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Întăriri la Hărman

Deoarece partida din prima
etapă a Ligii Naţionale de han-
dbal feminin, dintre Corona  Bra-
şov şi Cetate Deva a fost amânată,
fetele Marianei Târcă (foto) au
jucat un meci amical la finalul
săptămânii trecute. 

În confruntarea care a avut loc
în Sala Sporturilor Dumitru Po-
pescu Colibaşi, Corona Braşov a
învins, cu 33-36, pe Măgura Cis-
nădie, 18-16 la pauză. 

Pentru formaţia de la poalele
Tâmpei au marcat Chiper – 12g,
Hotea – 6g, Pricopi – 5g, Târcă –
4g, Briscan – 3g, Dincă şi Bondar
– 2g fiecare, Crăciun şi Ciuciulete
– câte un gol. Pentru braşovence
urmează confruntările europene
din primul tur al Cupei EHF, contra
echipei HZRK Grude, din Bosnia.
Ambele manşe vor avea loc la Bra-
şov, pe 9 şi 10 septembrie. 
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Victorie-spectacol 
pentru Corona

Steagu Roşu, debut în Liga a 4-a

Săptămână plină cu tenis de cea mai bună calitate
la Arenele Dinamo Braşov

Într-un duel din runda a
doua a ligii a patra la fotbal,
formaţia Steagu Roşu Braşov
a învins, la finalul săptămânii
trecute, pe stadionul ICIM, pe
Olimpic Voila, scor 9-1. Cu
cinci reuşite, Damian a făcut

spectacol pentru gruparea an-
trenată de Adrian Hârlab. Me-
ciul cu echipa din Voila a
însemnat debutul echipei Stea-
gu Roşu în liga a patra, pentru
că duelul din prima rundă, cu
ACSM Codlea, a fost amânat.

Cu Olimpic Voila, pentru
Steagu Roşu au evoluat: Mu-
rariu (Grigoraş) - Bărdiţă, Ghi-
nea (Stoian), Balint, Oct.
Poenaru, Ceorapin (Maxim),
Cristea, Ov. Poenaru, Căpă-
ţână (Tarţa), Manea, Damian. 

Una caldă, alta rece, în Liga 3
În weekend-ul trecut a de-

butat şi Liga a treia de fotbal.
Reprezentantele judeţului
Braşov în acest eşalon sunt
AFC Hărman şi Cetate Râş-
nov. Întărită serios în această
vară cu jucători de mare ex-

perienţă, gruparea din Hăr-
man a debutat cu dreptul în
noua stagiune. 

Formaţia antrenată de
Claudiu Ionescu a învins, cu
1-0, acasă, pe Ştiinţa Miro-
slava. Singurul gol a fost mar-

cat în minutul 50, de mijlo-
caşul Vlad Boţia, cu un şut
frumos de la marginea careu-
lui. Echipa din Râşnov, în
schimb, a fost învinsă, acasă,
cu 0-1, de Sporting Lieşti.
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Doar egal pentru „stegari”, la Ştefăneşti
În etapa a 5-a a Ligii 2 de

fotbal, FC Braşov a remizat,
duminică în deplasarea de la
Ştefăneşti, contra celor de la
Unirea Tărlungeni, scor 0-0.
Ceea ce trebuia să fie un derby
al judeţului Braşov s-a jucat
în judeţul Ilfov, asta după ce
echipa din Ştefăneşti a preluat
locul Unirii Tărlungeni în liga
secundă. În prima repriză a
confruntării ocaziile au fost
împărţite, iar prima mare ra-
tare a meciului s-a consumat
la poarta gazdelor. În minutul
22, Sburlea a luat o acţiune pe

cont propriu, a făcut o cursă
de 40 de metri, i-a pasat per-
fect lui Razdan în careu, dar
şutul acestuia a fost blocat de
fundaşii echipei ilfovene. Gal-
ben-negrii au fost mult mai in-
sistenţi şi după pauză. 

În minutul 60, acelaşi Raz-
dan a tras de la marginea ca-
reului mare, dar portarul
gazdelor, Popescu, a avut o in-
tervenţie senzaţională şi a scos
mingea de sub transversală.
5 minute mai târziu a fost rân-
dul lui Florin Iacob să se re-
marce. Portarul braşovenilor a

scos şi el de sub bară lovitura
liberă a lui Tigioanu. După
acest egal, FC Braşov este pe
locul patru al ligii secunde, cu
11 puncte acumulate. Lider
este Chindia Târgovişte, cu
punctaj maxim, 15. Se pare că
şi situaţia mijlocaşului Horia
Popa s-a clarificat. Acesta s-a
prezentat la antrenamente şi va
fi păstrat în lot de Cornel Ţăl-
nar. În schimb, fundaşii Vlad
Potecu şi George Vlăsceanu
nu au ajuns la niciun acord cu
şefii clubului de sub Tâmpa. 

Marian Stoica

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

RELUARE: Marţi 08:30
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Pofta politică e tot mai mare şi am-
bâţul de fiţe aşijderea, pe măsură ce se
apropie parlamentabilele... alegerile
parlamentare, vreau să zic. Aşezate cio-
loşist-ionanist nici cu două săptămâni
înainte de ignatul porcului. Tocmai de
aceea nărăviţii la şorici şi untură, ca să
nu zic ciolan, ca şi nărăvaşii în delica-
tesuri politice, vor să fie din nou sus-
puşi. Chiar dacă au pecit-o când au fost
căţăraţi pe acolo. Bunăoară, vedeta
number one a politicii de sex dulce,
doamna Udrea, încearcă tot mai mult
a se călugări... Evident, în discurs. Afe-
rim! Că pe bune n-o putem închipui
cu baticuţul de călugăriţă şi pelerina
lungă peste „bustuleţ end buricuţ”. E
doar o formă mai mult sau mai puţin
inspirată de a se reinventa politic. Data
trecută, ca orice femeie normală, dădea
cu mopul şi andrelele... Şi a prins. S-ar

putea să prindă şi acum, dacă PMP-ul
ei şi al Băsucului ei, altoit cu rămăşiţele
defunctului politic Gabi Oprea, va face
un scor la adunare peste pragul de cinci.
Atunci, biensiur monseniorilor şi ma-
damelor, bocceluţa mănăstirească se
va transforma din nou în poşetuţa
scumpuţă şi ţinuta de călugăriţă în cos-
tumul bine lipit şi cambrat pe talia de
duduie. Asta la dame tango!

Că la sârba politică masculană e cu
tropăială şi chiuituri mai ceva ca prin
Maramu’. Mai nou, coordonator de joc
şi de strigături, ofensiv şi mereu bine-
dispus se află Victor Ponta, ultimul
 lider marcant al PSD, partidul care-şi
lasă frumuşel din mână liderii să-i mă-
nânce sistemul, taman când sunt mai
graşi şi mai bine fezandaţi... Victoraş
îşi cară trupele ameninţate cu lăsarea
la vatră de către Dragnea, într-o nouă

oaste politică sub sigla lui Vlad Ţepeş.
Intitulată Partidul România Unită. Bună
găselniţă. Tocmai pentru segmentul na-
ţionalist, derutat şi împrăştiat în cele
patru vânturi după dispariţia lui Vadim.
E o felie bună de caşcaval politic, neaoş,
ciobănesc, pe care, evident, că vănătorii
au pus-o pe hăituială. Bine că nu-i zice
Dracula! Sigur, că de la celebrul lider
simbol al corecţiilor dreptăţii medie-
vale, sub înfricoşătoarea-i ţeapă, la ţe-
pele de azi date politic avuţiei ţării e o
cale lungă. Noii ţepari se adună şi ei
sub ce steaguri pot. La fel ca şi smeriţii
de DNA, tot mai călugări şi călugăriţe.
La noi, şmecheriile politice şi prostituţia
politică încă ţin de minune. Şi vor face
„minuni” şi la aceste alegeri. Să vedeţi,
cum ne vom lăsa încă o dată seduşi de
patri-hoţi şi călugăriţe blonde...

Ion Mânzală

Berbec
(21.03 – 19.04) 
Iubire. Persoana iubită va avea mai multă
fantezie, iar dv. veţi răspunde printr-o
nouă criză de personalitate.
Sănătate. Tulburările renale vă dau din
nou de furcă. Vi se recomandă un regim
sever.
Bani. Acţionaţi cu şi mai multă rigurozitate
şi nu lăsaţi niciun detaliu financiar la voia
întâmplării. Rezultate excelente.
Taur (20.04 – 20.05)
Iubire. Pe neaşteptate, va apărea posi-
bilitatea unei idile cu o persoană pe care
până acum nu aţi luat-o în seamă, crezând
că e prea orgolioasă.
Sănătate. Mare atenţie la ce lichide con-
sumaţi şi la cantitatea permisă de alcool!
Bani. Nu sunteţi avar, dar nici nu aveţi
de gând să încurajaţi risipa fără sens.
Gemeni (21.05 – 21.06)
Iubire. Vă asumaţi toate responsabilităţile
necesare pentru a-i asigura partenerului
de cuplu momentele de relaxare de care
are nevoie.
Sănătate. Nu puteţi face pregătirile obiş-
nuite pentru evenimentele familiale, din
cauza stării de sănătate dificile.
Bani. Vi se reproşează că puneţi prea mult
preţ pe intuiţie şi prea puţin pe logică.
Rac (22.06 – 22.07)
Iubire. Faceţi declaraţii clare prin care
anulaţi nişte compromisuri familiale care
au funcţionat foarte bine până acum.
Sănătate. Dispuneţi de suficientă energie,
dar aveţi şi unele simptome care vă de-
busolează.
Bani. Vă atrag îndeosebi planurile pe ter-
men lung şi uitaţi că nu le-aţi finalizat
nici pe cele începute deja.
Leu (23.07 – 22.08)
Iubire. Faceţi declaraţii înflăcărate şi vi
se răspunde cu pasiune exagerată, care
vă alarmează.
Sănătate. Este posibil să se complice bolile
pulmonare ale celor ce sunt deja bolnavi.
Tinerii au prea multă energie!
Bani. Musafirii nepoftiţi şi insistenţi vă
„obligă” să faceţi cumpărături costisitoare.
Rămâneţi fără economii.
Fecioară (23.08 – 22.09)
Iubire. Mizaţi pe talentele dv. culinare şi
excludeţi orice amestec al membrilor fa-
miliei în „creaţiile” dv. festive.

Sănătate. Răciţi uşor şi va refaceţi foarte
greu. Evitaţi persoanele bolnave!
Bani. Vi se impune să mergeţi la piaţă
şi sunteţi obligat să cheltuiţi mai mult
decât speraţi.
Balanţă (23.09 – 23.10)

Iubire. Partenerul de cuplu e înţelegător,
numai că aveţi colegi care vă invidiază şi
vă bârfesc neîncetat.
Sănătate. Persoanele mai în vârstă sunt
în pericol să suporte o cronicizare a bolilor
de ficat.
Bani. Familia este din ce în ce mai pre-
tenţioasă, iar dv. nu vreţi să renunţaţi la
promisiuni.
Scorpion (24.10 – 22.11)
Iubire. Doriţi din tot sufletul să plecaţi un-
deva singur, să vă relaxaţi cu adevărat.
Sănătate. Crizele biliare sunt la ordinea
zilei, aşa că trebuie masuri drastice.
Bani. Vă precizaţi opţiunile, în aşa fel
încât interlocutorul să nu aibă posibilitatea
să vă răstălmăcească în vreun fel.
Săgetător (23.11 – 21.12)
Iubire. Planurile de viitor vă sunt date
peste cap, ca de obicei, de persoana iubită.
Consideraţi că sunteţi umilit.
Sănătate. Orice răceală banală poate deveni
periculoasă prin infectarea unor organe.
Bani. Reduceţi cheltuielile, sperând că
astfel veţi depăşi cea mai grea situaţie
financiară din ultimele trei luni. Aţi amâ-
nat deja „ratele” bancare.
Capricorn (22.12 – 20.01)
Iubire. Persoana iubită se consideră jignită,
dar va descoperi cât de tenace sunteţi şi
va prefera să vă ceară scuze.
Sănătate. Există pericolul apariţiei unor
complicaţii virale, a unor infecţii neplă-
cute. Tratamente noi.
Bani. Vă salvaţi amicii dintr-o afacere
care cerea învestiţii colosale şi le pretindeţi
să nu mai facă nimic fără să vă consulte.
Vărsător (21.01 – 19.02)
Iubire. Decideţi să fiţi mai rezervat şi mai
puţin implicat în povestea de dragoste
actuală.
Sănătate. Este de preferat să apelaţi la
sfaturile unei persoane cu multă expe-
rienţă medicală.
Bani. Acumulaţi nu numai capital, ci şi o
stare de nervozitate pe care o veţi „cheltui”
doar muncind.
Peşti (20.02 – 20.03)
Iubire. Daţi multă atenţie căminului şi
copiilor, pe care decideţi să-i educaţi cu
severitate.
Sănătate. Sunteţi decis să vă păstraţi sta-
rea de sănătate şi vă susţineţi prin mijloace
nealopate.
Bani. Sunteţi derutat de comentariile ru-
delor şi consideraţi că este bine să renun-
ţaţi la ajutorul pe care vi l-au promis.

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

3 5 1
6 8 1 7

4 9 7
5 9 8

2 1 7 4 3
8 6 7
3 1 6

7 4 3 9
4 1 8

ZODIAC
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Tableta de cap
Călugăriţa Udrea, soldatul Ponta şi partidul „Vlad Ţepeş”...

Meseriaşii din proiectul „Ţara lui Andrei” au dat examen la Bran
Timp de o săptămână, 50

de elevi din judeţul Gorj au
fost în tabără. Una cu totul
specială, în care au învăţat de
la A la Z cum trebuie servit
un client din prima clipă în
care ajunge în restaurant şi
până la plecare. 

Copiii au aflat toate tainele
bucătăriei de la unul dintre
cei mai mari experţi în do-
meniu culinar, „chef” Cezar
Munteanu. Apogeul experien-
ţei? Pregătirea mesei ca la
carte pentru 44 de invitaţi

speciali, care au fost serviţi
de elevi într-un cadru superb,
medieval, chiar în Castelul
Bran. 

„Noi am vrut să le arătăm
copiilor că pe partea de os-
pătărie şi bucătărie chiar se
poate ajunge la performanţă,
însă doar cu foarte multă
muncă. Am muncit mult cu
ei şi sper că vor rămâne cu
ceva după această experienţă.
Foarte important este să îi
ajutăm şi să-i modelăm pe
copii atunci când sunt în for-

mare”, a precizat chef Cezar
Munteanu. 

270 de elevi din Gorj
implicaţi în proiect

Totul a făcut parte din pro-
iectul recunoscut, deja, de Mi-
nisterul Educaţiei, „Ţara lui
Andrei”. În total, de la înce-
putul lunii iulie şi până la în-
ceputul lui septembrie, 270
de elevi au fost implicaţi în
proiectul Tabăra Meseriaşilor. 

Tabăra Meseriaşilor com-
pletează programa şcolară şi

îi ajută pe elevi să fie mai
pregătiţi pentru piaţa muncii,
după încheierea studiilor. În
ediţia din 2016, proiectul se
concentrează asupra a patru
domenii studiate de elevi:
mecanică; electric, electroni-
că şi electromecanică; turism
şi alimentaţie; construcţii, in-
stalaţii şi lucrări publice. 

Din 2016, România Mese-
riaşă este parte din programul
 Preşedinţiei – „România
Educată”. 
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Duminică, 11 septembrie 2016, în
Piaţa Sfatului, va avea loc prima edi-
ţie a evenimentului dedicat copiilor
denumit Junior Sport Fest. 

Evenimentul, organizat de către Urban Invest
Rezidenţial în parteneriat cu Primăria Munici-
piului Braşov şi cluburile sportive din Braşov, va
cuprinde numeroase demonstraţii realizate de
către copiii înscrişi la diferite cluburi sportive
din Braşov. 

Scopul acestui eveniment este acela de a încu-
raja toţi copiii să facă sport pentru o dezvoltare
armonioasă şi sănătoasă. În cadrul evenimentului,
copiii prezenţi vor putea vedea demonstraţii de
scrimă, handbal, gimnastică, tenis, baschet şi fot-
bal, iar părinţii vor putea să afle informaţii direct
de la antrenori. 

Programul Junior Sport Fest va fi între orele
11:00 şi 17:00, iar cei mici sunt aşteptaţi să vină
într-un număr cât mai mare.

Junior Sport Fest, la Braşov
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Turistul de origine română,
stabilit în Budapesta se de-
plasa pe un traseu montan din
masivul Piatra Craiului, dins-
pre Padinile Frumoase către

cabana Curmătura. Terenul
accidentat a făcut ca bărbatul
în vârstă de 65 de ani să alu-
nece călcând pe piatra de
munte şi suferind multiple

traumatisme la nivelul capu-
lui, membrelor şi corpului. 

Deşi a suferit aceste mul-
tiple lovituri în urma căderii
de aproximativ 10 metri, tu-
ristul a găsit puterea necesară
să se deplaseze la cabana
Curmătura, nedorind iniţial
să ceară ajutor. 

Văzând că starea de sănă-
tate se agravează şi că nu mai
poate merge, decât foarte
greu, cabanierul a telefonat
jandarmilor montani din Zăr-
neşti. Jandarmii şi salvamon-
tiştii s-au deplasat de urgenţă
la cabană de unde au luat tu-
ristul accidentat şi pe care l-au
adus într-o locaţie de unde să
poată fi preluat de ambulanţă,
care l-a şi transportat ulterior
la Spitalul Judeţean Braşov
pentru investigaţii şi ajutor
medical de specialitate. 

„Bărbatul a fost văzut de
cabanier, care l-a ajutat să
ajungă până în cabana Cur-
mătura. A sunat apoi la noi,
iar doi jandarmi montani şi

doi salvamontişti l-au cobo-
rât pe turist la baza muntelui.
Acesta a fost preluat de o am-
bulanţă şi transportat la Spi-
talul Clinic Judeţean de

Urgenţă Braşov. Era rănit la
un picior”, a declarat Ciprian
Aldea, purtătorul de cuvânt
al Inspectoratului Judeţean de
Jandarmi Braşov. 77 A.C.

Ceremonie istorică la Va-
tican, unde a avut loc slujba
de canonizare a Maicii Tere-
za, una dintre cele mai iubite
din lume. Slujba a fost oficia-
tă de Papa Francisc în celebra
Piaţă „Sfântul Petru”. 

Aşadar, de duminică, Mai-
ca Tereza a devenit „Sfânta
Tereza din Calcutta” şi va fi
sărbătorită în calendarul ca-
tolic pe data de 4 septembrie,
în fiecare an. Este recunoaş-
terea supremă pe care Maica
Tereza o primeşte, la 19 ani
de la moarte, după ce şi-a de-
dicat viaţa ajutorării oameni-
lor nevoiaşi. Peste 100.000
de pelerini s-au aflat la
 ceremonia de canonizare. 

De  asemenea, au fost prezenţi
12 şefi de state şi de guverne. 

Maica Tereza s-a născut în
anul 1910, la Skopje, capitala
Macedoniei de azi. Mama sa,

Drana, era albaneză, iar unele
surse susţin că tatăl său, Ni-
kolle, era aromân. Aşadar,
Maica Tereza ar fi avut ori-
gini româneşti.

.com

Misiune a jandarmilor şi salvamontiştilor în Piatra Craiului pentru acordarea
de ajutor unui turist în vârstă de 65 de ani din Budapesta

Turist de 65 de ani rănit în Piatra Craiului,
coborât de salvamontişti de pe munte

Ceremonie istorică la Vatican: Maica Tereza
va deveni „Sfânta Tereza din Calcutta”


