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Elevii Liceului de Muzică studiază cu
instrumente defecte. Multe dintre ele nu
mai pot fi reparate. Pentru a-i sprijini
pe tinerii talentaţi, părinţii au decis să
ajute unitatea de învăţământ să strângă
pentru achiziţionarea de instrumente
noi.  Părinţii elevilor au iniţiat un proiect
de donaţii, astfel că oricine vrea să le în-
tindă o mână de ajutor se poată implica.
Asociaţia de Părinţi „PRO MUSICA –
Tudor Ciortea” şi-a propus achiziţiona-
rea de instrumente muzicale necesare celor
125 de elevi. Cele mai mari lipsuri sunt la
clasele mici. Aici instrumentele folosite trebuie
schimbate tot mai des. „Orice copil trebuie să-
şi cumpere în patru ani de zile 3 viori. Copiii
cresc şi mânuţa lor creşte şi arcuşul trebuie
schimbat şi el. Viorile nu sunt cele mai perfor-
mante, cele pe care le au ei. Copiii provin din
familii obişnuite cu problemele financiare pe

care le ştim cu toţii”, a declarat pentru Braşov
TV Camelia Epure, învăţătoare la Liceul de
Muzică „Tudor Ciortea” Braşov. 

Este nevoie de cel puţin 7.000 lei pentru a
cumpăra mai multe viori. Prin acest proiect
se încearcă strângerea unei sume de bani cât
mai mare, suficientă putea achiziţiona instru-
mentelor necesare.

Răzvan Iancu
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Orica Măgdălina

Elevii din Braşov învaţă cu instrumente defecte

Adevărul despre Podul de la Sânpetru! 
De ce NU se deschide pasajul 

Anchetă Braşov TV:

• Veste de coşmar pentru şoferi ! Pasajul de la Sânpetru ar putea fi redat traficului, ATENŢIE, abia peste UN AN, din cauza unei erori de construcţie!
Acesta este motivul nenumăratelor amânări din ultimele luni, care au dus la disperarea şoferilor. O anchetă Braşov TV scoate la iveală faptul că podul
are o abatere de construcţie de jumătate de metru, ceea ce reprezintă un real pericol pentru toţi participanţii la trafic, o spun chiar şi autorităţile. 
Întâlnire de gradul ZERO

la Prefectura Braşov. Toţi
factorii implicaţi în rezol-
varea problemei pasajului
de la Sânpetru... faţă în faţă
la aceeaşi masă... Prefectul
a cerut lămuriri şi un ter-
men exact pentru deschide-
rea pasajului. Purtătorul de
cuvânt al CNAIR a spus
răspicat că instituţia pe care
o reprezintă este pregătită
să recepţioneze lucrarea, în
ciuda unor probleme. „În
urma acceptării şi asimi-
lării acestor probleme, noi
suntem dispuşi, cu obser-
vaţ ii l e  de   rigoare ,  să
 semnăm documentul de re-
cepţie, astfel încât acest
pasaj să fie dat în folosin-
ţă undeva în a doua jumă-
tate a lunii mai”, a declarat

după conferinţa de presă
Alin Şerbănescu, purtător
de cuvânt al CNAIR.

Toate acestea, în condi-
ţiile în care constructorul a
notificat, pe 28 aprilie, Di-
recţia de Drumuri şi Poduri
că a finalizat lucrările. S-a
trecut apoi, la procedura de
recepţie. O inspecţie tehni-
că efectuată pe data de
2 Mai, de o comisie forma-
tă din reprezentanţi ai
DRDP şi CNAIR a scos
însă la iveală... dezastrul.
Dezastrul... pe care autori-
tăţile l-au recunoscut abia
în urma întrebărilor insis-
tente ale reporterilor Bra-
şov TV, la nici două ore de
la conferinţa de presa orga-
nizată la Prefectura Braşov. 

continuare în pag. 3
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Ministrul Economiei con-
firmă: Primele elicoptere
H215 produse la Ghimbav
vor zbura în 2019. 

Producătorul francez de
elicoptere Airbus Helicopters
a semnat recent cu compania
românească IAR un acord
general de cooperare exclu-
sivă pentru producerea în România a
elicopterului multirol.  

IAR devine contractor principal pentru
orice posibilă comandă de elicoptere a

Ministerului Apărării pentru a-şi în-
locui flota îmbătrânită de elicoptere. 

Viitoarea fabrică de elicoptere a
angajat deja 30 de persoane, aceasta
lucrează, deocamdată în societatea
de mentenanţă şi modernizări, fran-
cezii preferă să păstreze personalul
pentru a fi pregătit în momentul în-
ceperii producţiei de elicoptere. 

Aceştia se adaugă celorlalţi 175 de
angajaţi ai Airbus Helicopters România.             

Răzvan Iancu

Primăria Braşov va cofi-
nanţa proiectele culturale.
Propunerile pot fi depuse,
deja, la Centrul de Informare
cetăţeni  al Primăriei.  Suma
alocată pentru cea de-a doua

sesiune este de  aproape
630.000 de lei. 

Toate informaţiile necesare
se găsesc pe pagina de inter-
net a instituţiei, brasovcity.ro.  

În primă fază, la începutul

anului, municipalitatea  a
alocat 1,3 milioane de lei
pentru finanţarea a 22 de
evenimente. 

Valoarea cofinanţării asi-
gurată de Primărie este cu-

prinsă între 20.000 şi 100.000
lei. Anul acesta, pentru pro-
iectele culturale, Primăria
Braşov a alocat, în total, două
milioane de lei. 

M.S.

Noua lege RCA a intrat deja în
linie dreaptă în comisiile din Camera
Deputaţilor, după ce a fost adoptată
de Senat. Modificările sunt multiple,
tarife mai mari şi variabile, preţuri
speciale pentru şoferii cu multe
daune la activ, limite mai mari de
despăgubire. Acestea sunt doar câ-
teva dintre schimbările majore care
vor afecta cei aproximativ 5,5 mi-

lioane de şoferi din România. Cel
mai probabil, toate aceste schimbări
vor intra în vigoare pe parcursul
lunii viitoare.  

Pe 19 mai, în cazul în care Gu-
vernul nu decide altceva, la presiu-
nea or ga nizaţiilor transportatorilor
pro fe sionişti, expiră perioada cu
tarife maxime la RCA, stabilite prin
lege.                                                   R.I.

Noutăţi pentru şoferi

Lebedele de la Cetatea Făgă-
raşului au fost scoase la licitaţie!
În urmă cu cinci ani au fost aduse
12 păsări, însă acestea s-au în-
mulţit, iar acum au ajuns să se
bată pe teritoriu. În aceste condiţii

autorităţile din Făgăraş au decis
ca 15 din cele 27 de exemplare
să fie scoase la licitaţie. Vânzarea
va avea loc  pe 22 mai, iar preţul
de pornire este 270 de lei la care
se adaugă şi TVA.                       A.C.

Licitaţie de lebede, 
la Făgăraş

Vânzările agenţiilor de turism
pentru vacanţa de 1 Mai au crescut
cu 12% în acest an, dar cheltuielile
românilor s-au redus cu 20% faţă
de 2016. 

Românii au decis ca în miniva-
canţa de 1 mai să nu stea acasă.
Cei care nu s-au dus pe litoral au
ales zonele rurale, dar au plecat de
acasă cu mai puţini bani! În aceste
condiţii cheltuielile au fost mai mici
chiar şi cu 20% comparativ cu 2015,
de exemplu.  O altă explicaţie ar fi
şi cazarea mai ieftină! În zona rurală,
cei care şi-au făcut rezervare din
timp au plătit între 40 şi 300 lei de

persoană pe zi! Vedeta acestei mi-
nivacanţe a fost zona rurală, pen-
siunile au reuşit să atragă peste
40.000 de turişti. Cele mai căutate
zone au fost Bran, Bucovina şi Ma-
ramureş. În zona rurală, cazarea a
costat între 40-300 lei de persoană. 

Per ansamblu, creşterea vânzării
de vacanţe în România, în perioada
de Early Booking, a fost cu 30%
mai mare faţă de perioada similară
a anului trecut. Secretul? Românii
şi-au făcut planuri de vacanţă din
timp, au plătit aşadar mai puţin şi
au găsit locuri mai bune de cazare.   

A.C.

Mai mult şi mai ieftin IAR: Elicoptere militare, din 2019

Finanţare pentru proiecte culturale

Direcţia de Servicii So-
ciale Braşov organizează
o nouă selecţie pentru
acordarea de subvenţii
asociaţiilor şi fundaţiilor,
care înfiinţează şi admi-
nistrează unităţi de asis-
tenţă socială! 

Termenul limită de de-
punere a dosarelor este 31

mai, ora 16.00. 
Documentele se depun

în plic închis la registra-
tura Direcţiei de pe strada
Panselelor nr. 23, iar toate
informaţiile referitoare la
procedură sunt disponibile
pe site-ul  inst ituţ iei ,
www.dssbv.ro. 

A.C.

DSS, subvenţii pentru
asociaţii şi fundaţii

700 de mii de euro pentru
casa maimuţelor de la Grădina
Zoologică din Noua! Se vor
face investiţii importante în
reamenajarea clădirii. Valoarea
estimată a lucrărilor este de
peste 3 milioane de lei. 

La actuala clădire se vor
efectua lucrări de consolidare
şi recompartimentare pentru

asigurarea condiţiilor optime
de adăpost pentru diferite specii
de maimuţe. 

Sunt prevăzute amenajări,
astfel încât, iarna, să se asigure
vizibilitatea speciilor în interior.
Va fi modernizat sistemul de
ventilaţie şi climatizare, dar şi
instalaţiile de supraveghere. 

A.C.

Investiţii pentru 
maimuţele de la ZOO

LUNI
07:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII
07:30 BOX OFFICE
08:00 MUSIC NEWS
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
15:30 ZODIAC
16:30 TE VEDE BRAŞOVUL (R)
18:00 ŞTIRI
18:30 iSPORT

19:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRAŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 ŞTIRI
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 ŞTIRI

21:30 iSPORT  (R)
22:00 ŞTIRI 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 iSPORT (R)
01:00 ŞTIRI
01:30 VALEA PRAHOVEI TV

MARŢI
07:00 ŞTIRI
07:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
08:00 iSPORT (R)
08:30 ŞTIRI
09:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
12:30 FĂGĂRAŞUL TVD
13:00 ŞTIRI
13:30 BRAŞOVUL ACTUAL
14:00 TORTUL DE CIOCOLATĂ
15:00 SPORT
15:30 MUSIC NEWS
16:00 BOX OFFICE
16:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
17:00 ZODIAC
18:00 ŞTIRI
18:30 BRAŞO-
VUL ÎN DIRECT
19:00 ŞTIRI 
FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRA-
ŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 ŞTIRI
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 ŞTIRI
21:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT (R)
22:00 ŞTIRI 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT (R)
01:00 ŞTIRI
01:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
02:00 VALEA PRAHOVEI TV

MIERCURI
07:00 ŞTIRI
07:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
08:00 BRAŞOVUL ÎN DIRECT (R)
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
12:30 FĂGĂRAŞUL TVD
13:00 ŞTIRI
13:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
14:00 VALEA PRAHOVEI TV
16:30 TE VEDE BRAŞOVUL (R)
18:00 ŞTIRI
18:30 iSPORT (R)
19:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRAŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”

20:00 ŞTIRI
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 ŞTIRI
21:30 MUSIC NEWS
22:00 ŞTIRI 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 VALEA PRAHOVEI TV

JOI
07:00 ŞTIRI
07:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
08:00 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
12:30 FĂGĂRAŞUL TVD
13:00 ŞTIRI
13:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
14:00 VALEA PRAHOVEI TV
16:00 iSPORT (R)
16:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT (R)
17:00 TORTUL DE CIOCOLATĂ
18:00 ŞTIRI
18:30 EXCLUSIV

19:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRAŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 ŞTIRI
20:30 BRAŞOVUL ACTUAL
21:00 ŞTIRI
21:30 EXCLUSIV (R)
22:00 ŞTIRI 
22:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 EXCLUSIV (R)
01:00 VALEA PRAHOVEI TV

SÂMBĂTĂ
09:00 RETROSPECTIVA FĂGĂRAŞ
09:30 ŞTIRI
10:00 POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
10:30 MUSIC NEWS
11:00 TORTUL DE CIOCOLATĂ
12:00 BOX OFFICE
12:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
16:00 MUSIC NEWS
16:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT (R)
17:00 RETROSPECTIVA 

SĂPTĂMÂNII
17:30 EXCLUSIV (R)
18:00 ZODIAC

19:00 RETROSPECTIVA 
SĂPTĂMÂNII 

19:30 MUSIC NEWS
20:00 RETROSPECTIVA 

„5 MINUTE DE POVESTE”
20:30 BOX OFFICE
21:00 RETROSPECTIVA 

SĂPTĂMÂNII 
21:30 ZODIAC
22:30 MUSIC NEWS
23:00 POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
23:30 BOX OFFICE
00:00 VALEA PRAHOVEI TV

DUMINICĂ
08:00 RETROSPECTIVA 

SĂPTĂMÂNII
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
10:00 BOX OFFICE
10:30 MUSIC NEWS
11:00 RETROSPECTIVA 

„5 MINUTE DE POVESTE” 
11:30 TE VEDE BRAŞOVUL
13:00 TORTUL DE CIOCOLATĂ
14:00 MUSIC NEWS
14:30 RETROSPECTIVA 

SĂPTĂMÂNII
15:00 BOX OFFICE
15:30 RETROSPECTIVA 

FĂGĂRAŞ
16:00 VALEA PRAHOVEI TV
17:30 MUSIC NEWS
18:00 BOX OFFICE
18:30 ZODIAC
19:30 RETROSPECTIVA 

SĂPTĂMÂNII
20:00 POLITICA 

LA RĂSCRUCE (R)
20:30 MUSIC NEWS
21:00 BOX OFFICE 
21:30 TE VEDE BRAŞOVUL (R)
23:00 EXCLUSIV (R)
23:30 POLITICA 

LA RĂSCRUCE (R)
00:00 VALEA PRAHOVEI TV 

Producţiile Braşov TV, pe frecvenţa Mix 2PROGRAM Braşov      TV
VINERI

07:00 ŞTIRI

07:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
08:00 EXCLUSIV (R)
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

(retransmisie)
12:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
12:30 FĂGĂRAŞUL TVD
13:00 ŞTIRI
13:30 BRAŞOVUL ACTUAL (R)
14:00 EXCLUSIV (R)
14:30 BRAŞOVUL ÎN DIRECT (R)
15:00 VALEA PRAHOVEI TV
16:00 MUSIC NEWS
16:30 EXCLUSIV (R)
17:00 ZODIAC
18:00 ŞTIRI
18:30 POLITICA LA RĂSCRUCE
19:00 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
19:30 FĂGĂRAŞUL TVD
19:50 „5 MINUTE DE POVESTE”
20:00 ŞTIRI
20:30 BOX OFFICE
21:00 ŞTIRI
21:30 POLITICA LA RĂSCRUCE (R)
22:00 ŞTIRI 
22:30 MUSIC NEWS
23:00 ŞTIRI
23:30 ŞTIRI FĂGĂRAŞ
00:00 FĂGĂRAŞUL TVD
00:30 VALEA PRAHOVEI TV
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Adriana Nicula – dir.
D.R.D.P. Braşov: „La acest
pasaj, din păcate, dintr-o
eroare de construcţie s-a

constatat deja din luna fe-
bruarie o abatere pe plan
orizontal al grinzilor de sus-
ţinere. Din partea noastră,
ca să se elimine orice suspi-
ciune că ar fi o problemă de
stabilitate sau rezistenţă se
doreşte ca, în aceste condiţii,
din partea constructorului
să îşi asume această eroare
de construcţie.”

REPORTER Braşov TV:
Care este deplasarea acolo la
pod? Ce s-a întâmplat mai
exact?

Adriana Nicula – dir. D.R.D.P.
Braşov: „La nivelul superior a
ajuns la 29 de centimetri.”

Câteva ore mai târziu, pur-
tătorul de cuvânt al Compa-
niei Naţionale de Administra-
re a Infrastructurii Rutiere,
Alin Şerbănescu, a pomenit
despre... pericolul de la pasaj.

Alin Şerbănescu – purtător
de cuvânt C.N.A.I.R.: „Exis-
tă riscul ca aceste căi de ru-
lare, la un moment dat, să

sufere nişte deteriorări ma-
jore care afectează circulaţia
pe pod. La jumătatea acestei
luni eu sper, noi sperăm că
acest pod va fi dat în folo-
sinţă. Mergând şi pe prezum-

ţia bunei credinţe a construc-
torului care va înţelege care
sunt problemele şi cu sigu-
ranţă şi le va asuma” 

REPORTER Braşov TV:
Există surse care spun că ar
putea dura şi până la un an de

zile finalizarea. Este posibil?
Alin Şerbănescu – purtător

de  cuvân t  C .N .A. I .R . :
„Trăim în România şi ştim
că totul este posibil!” 

Tot după câteva ore, unul
dintre acţionarii firmei de
construcţii, care este şi admi-
nistrator, Marius Bădina, s-a
jurat minute în şir, că nu e,
nicăieri, nicio eroare. Apoi
însă, şi-a schimbat optica.
„Vă rog să mă credeţi că în
momentul în care lucrurile
sau aşa cum spuneţi dum-
neavoastră, nu am niciun
motiv, nu are nimeni niciun
motiv să nu remedieze orice
fel de eroare care putea să
apară. Lăsaţi-mă să văd des-
pre ce este vorba şi în măsura
în care avem detalii supli-
mentare le vom comunica în
urma întâlnirii cu reprezen-
tanţii companiei. Mă sur-
prinde totuşi punctul lor de
vedere şi îmi rezerv dreptul
să am o discuţie cu dânşii”,
a declarat telefonic Marius
Bădina, asociat şi administra-
tor firmă de construcţii. 

Reporter Braşov TV: E de-
plasat sau nu este deplasat po-
dul cu jumătate de metru?

Cayer Barrioz, şef proiect:
„Să vorbiţi cu CNADNR

care este beneficiarul, nu
suntem autorizaţi să vor-
bim”. 

Reporter Braşov TV: Dar
cine a construit podul?

Cayer Barrioz, şef proiect:
CNADNR...

„Este un moment «0» în
acest moment. S-a întâmplat
la Braşov, din care toţi putem
să fim mai atenţi la ce pri-
mim în schimbul banilor pe
care îi plătim”, a ţinut să su-
blinieze Alin Şerbănescu–
purtător de cuvânt C.N.A.I.R.

Reprezentanţii firmei care
au acordat consultanţă în acest
proiect s-au ascuns când re-
porterii Braşov TV au încercat
să obţină un punct de vedere.
La sediul firmei de consultan-
ţă, cea care răspunde de lu-
crări, le verifică şi le confirmă,
reporterii Braşov TV au con-
stat că angajaţii erau la birou
în momentul sosirii echipei
de filmare, dar în scurt timp
toţi reprezentanţii firmei s-au
făcut nevăzuţi, nu au mai răs-
puns la interfon şi nu a mai
deschis nimeni uşa de acces.
Dacă la birou uşa s-a închis,
am încercat să obţinem un
punct de vedere telefonic. Re-
prezentantul acestei firme,Va-
sile Popa, nu a văzut nicio
eroare în acest proiect. Prac-
tic, din punctul lor de vedere,
verificările s-au încheiat.

ing.Vasile Popa – firmă de
consultanţă: „A fost comisia
tehnică preliminară, urmează
să se facă nişte verificări şi sigur
că problemele vor fi rezolvate”.

Reporter Braşov TV: Dom-
nule Popa, s-au încheiat acte
şi s-a consemnat eroarea de
construcţie!

ing.Vasile Popa – firmă de
consultanţă: Nu, nu, lăsaţi,
mai studiaţi legea 10 vă rog...

Reporter Braşov TV: Este
afirmaţia conducerii Direcţiei
de Drumuri şi Poduri Braşov,
susţinută de reprezentantul
Companiei de Drumuri!

ing.Vasile Popa – firmă de
consultanţă: Luaţi în seamă
această afirmaţie şi mergeţi
mai departe cu ea şi prezen-
taţi-o unde doriţi.

Reporter Braşov TV: Des-
pre ce sumă de bani vorbim
în acest caz? 

ing.Vasile Popa – firmă de
consultanţă: Valoarea accep-
tată a contractului este 64
de milioane de lei. 

Chiar dacă îşi pasează res-
ponsabilitatea, siguranţa cetă-
ţeanului este pusă pe primul loc,
podul reprezintă în acest mo-
ment un adevărat pericol. „Ceea
ce ne interesează este siguranţa
cetăţeanului ... cei de la Com-

pania de Drumuri ne-au zis că
sunt ceva probleme, sper să nu
fie atât de grav cum spuneţi
dumneavoastră, nu vreau să

cred că pot fi atât de grave ”,
a declarat pentru Braşov TV,
prefectul Marian Rasaliu. 

Furia locuitorilor din Sânpetru 
Pentru a-şi manifesta ne-

mulţumirea, oamenii au ieşit
în stradă, zile în şir.

„După ce s-au închis toate
camerele de luat vederi şi a
mai plecat lumea, domnul de
la CNAIR ne-a spus că ofi-
cial podul nu este sigur! Am

fost în jur de 40-50 de per-
soane şi ni s-a spus că nu se
dă în folosinţă”, a declarat
unul dintre braşovenii revol-
taţi. „Nu ni se pare normal
iar răbdarea noastră a ajuns
la final. Eu cred că este vor-
ba doar de interese materiale
la mijloc şi ciolanul se îm-
parte doar între ei. Pe noi nu
ne bagă nimeni în seamă. Ne
băgăm noi!”, a spus indignat
un alt braşovean.

„Dacă sunt atâtea erori
înseamnă că nu şi-au făcut

treaba bine şi ne-a ţinut şi
pe noi, cu maşinile să în-
conjurăm foarte mult”, a

exclamat un alt participant
la trafic.

Şi primarul din Sânpetru a
ajuns la capătul răbdării şi
speră ca problema să fie re-
zolvată urgent! „Vor stabili
un nou termen de dare în fo-
losinţă. Noi îl dorim cât mai
repede dacă s-ar putea să ie-
şim odată din această pro-

blemă. Dacă ar mai dura un
an? Doamne Fereşte! Ar fi…
Doamne Fereşte!”, a declarat
Ion Rusu, primar Sânpetru.

Cayer Barrioz – 
Responsabil

pentru situaţia
pasajului de la

Sânpetru
Braşov TV îi cere public
ş e f u l u i  d e  p r o i e c t ,
Cayer Barrioz, să expli-
ce situaţia dezastruoa-
s ă  a  P a s a j u l u i  d e  l a
Sânpetru, dar şi ce con-
cesii vor fi făcute pentru rezolvarea problemelor!

Indiferent cât va dura până când pasajul de la
Sânpetru va fi deschis, reporterii Braşov TV  vor
face tot posibilul să afle în continuare adevărul,
pentru toţi cetăţenii care circulă în zona respec-
tivă, până la recepţia oficială a lucrării.

Adevărul despre Podul de la Sânpetru! 
De ce NU se deschide pasajul 

Anchetă Braşov TV:

• Veste de coşmar pentru şoferi ! Pasajul de la Sânpetru ar putea fi redat traficului, ATENŢIE, abia peste UN AN, din cauza unei erori de construcţie! 
Acesta este motivul nenumăratelor amânări din ultimele luni, care au dus la disperarea şoferilor. O anchetă Braşov TV scoate la iveală faptul că podul
are o abatere de construcţie de jumătate de metru, ceea ce reprezintă un real pericol pentru toţi participanţii la trafic, o spun chiar şi autorităţile. 
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Orice dorinţă pe care o ai
este deja împlinită în uni-
vers, ce ai de făcut este
să te comporţi ca şi cum
este realizată şi să trăieşti
în Acum. 

Dorinţa se transmite ca o
formă gând, o undă de ener-
gie. Fiecare undă de energie
este un câmp purtător al min-

ţii. Când această energie este
eliberată, este purtată într-un
câmp şi se sfârşeşte ca reali-
tate. Pentru a elibera energia
materializării dorinţei este ne-
cesar ca mintea noastră ra-
ţională să accepte că este
posibil să se împlinească.

Asta indică credinţa. Adi-
că „după credinţa ta îţi este
ţie”. Credinţa este motorul

care porneşte energia spre
materializare, spre crearea
realităţii. După ce ai eliberat
energia prin credinţă un alt
pas important este să stărui
în concentrare şi atenţie pe
idee sau gândul dorinţei. Adi-
că zilnic să acorzi câteva mi-
nute de concentrare dorinţei
respective. Când stai pe con-
centrare fără încrâncenare –

adică ştii că se va împlini –
să dai energie şi forţă primului
gând emis. Adică îl potenţezi
pentru a se împlini. 

Următorul pas este să ac-
ţionezi. Când acţionezi eşti
conştient, responsabil atât de
călătorie cât şi de rezultatul
împlinit. „Dumnezeu îţi dă
dar nu-ţi pune în traistă” –
un proverb românesc, care
ilustrează nevoia de acţiune
pentru împlinire.

Dacă  nu acţionezi înseam-
nă că trăieşti condus de frică
şi de mintea limitată, plină
de programele care spun că:
nu se poate, e greu, etc. În
această stare eşti destul de
confuz, ceri mereu sfaturi, nu
ai încredere în tine şi de aceea
eşti uşor de manipulat şi de
deturnat de la dorinţa ta. Ce
vreau să vă spun este că dacă
te-ai lăsat deturnat de la do-
rinţa ta toată viaţa vei căuta
să o împlineşti sau vei fi frus-
trat că nu ai reuşit. De aici
până la o boală pe structura
fizică nu mai e decât un pas.
De aceea sunt atât de mulţi
oameni bolnavi, pentru că

şi-au blocat energia în trecutul
neîmplinirii.

Dacă ştii ce vrei şi acţionezi
mai ai un pas de făcut pentru
a rămâne centrat pe dorinţă,
şi anume să nu te laşi influ-
enţat de mulţi alţii care nu
pot şi îţi spun că nu se poate,
din diverse cauze. Mama mea
avea o vorbă: „când vrei să
faci ceva să nu spui la ni-
meni până nu ai realizat”.
Nu o înţelegeam şi îi spu-
neam: „mamă de ce să nu se
bucure şi cei dragi mie de
realizarea mea?” Dar îmi
spunea că aşa a observat că
atunci când spunea cuiva nu
mai reuşea sau făcea foarte
greu ce îşi propunea. Mai târ-
ziu (după diverse experienţe
în care am testat pe propria
piele acest adevăr) am înţeles
că nu toţi oamenii se bucură
de realizările tale ci sunt chiar
indignaţi că tu poţi şi ei nu.

După ce ai materializat o
dorinţă vei trăi acel lucru ca
un adevăr şi astfel orice va
apărea ştii că poţi şi vei trece
peste orice încercări. Cu fie-
care materializare îţi creşte

puterea interioară şi încrede-
rea în potenţele tale interioa-
re. Astfel apare bucuria iar
scopul vieţii nu mai este doar
să ai un serviciu, o famile, o
casă, distracţii, etc, ci să îţi
depăşeşti condiţia umană li-
mitată şi să-ţi descoperi pu-
terea de creaţie. Bucuria
înseamnă să fii stăpânul cor-
pului fizic şi a minţii tale li-
mitate. Aşa să fie!

Sfatul psihologului

Niculina Gheorghiţă
Psiholog Clinician Principal, 
doctorand în Psihologia
Dezvoltării, Trainer şi Formator
www. holisterapi.ro
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Este important să avem
grijă ca toate cele 5 sim-
ţuri să fie în formă maxi-
mă, iar în această lună,
dedicată ochilor sănătoşi,
noi optometriştii de fami-
lie ne dorim să ne asigu-
răm că dvs.  faceţi  tot
posibilul să vă îngrijiţi
ochii cel mai bine.

Astfel este bine să ţineţi
cont de 5 obiceiuri sănătoase,
care nu numai că vă vor men-
ţine ochii sănătoşi, dar şi să-
nătatea întregului organism.

– Alimentaţia este foarte im-
portantă, iar prin introducerea
de legume verzi şi de peşte bo-
gat în omega-3 (cum ar fi so-
monul sau tonul) în dietă veţi
avea doar de câştigat.

– Menţinerea unei greutăţi
normale, şi adoptarea unui
program zilnic de sport re-
duce riscul de obezitate, afec-
ţiune care poate creşte riscul
de boli oculare.

– Fumatul vă poate expu-
ne la o sumedenie de pro-

bleme care în cele din urmă
pot duce la afectarea irever-
sibilă a vederii.

– Ţineţi sub control pro-
blemele de sănătate, cum ar
fi diabetul sau hipertensiu-
nea, deoarece majoritatea
problemelor de sănătate au
implicaţie şi asupra vederii.

– Istoricul medical al fa-
milei trebuie să vă fie cu-
noscut, deoarece majoritatea

afecţiunilor oculare sunt ere-
ditare. Este important, ca în
fiecare an să mergeţi la un
control optometric/oftalmo-
logic complet, deoarece
multe dintre afecţiuni pot fi
detectate chiar înainte de
apariţia simptomelor grave.
Şi nu neglijaţi niciodată du-
rerile de cap.

Protejarea ochilor este de
asemenea importantă. Uti-

lizaţi ochelari de protecţie
în special atunci când lucraţi
într-un mediu în care ochii
sunt expuşi accidentelor, dar
şi atunci când practicaţi
sporturi. Nu uitaţi de oche-
larii de soare. Indiferent de
anotimp, ochelarii de soare
oferă protecţia necesară
ochilor, deoarece radiaţiile
ultraviolete sunt la fel de pe-
riculoase, aşa cum sunt pen-

tru piele. 20% din cazurile
de cataractă sunt cauzate de
expunerea la acest tip de ra-
diaţie, şi din nefericire vâr-
sta apariţiei acestei afecţiuni
a devenit tot mai scăzută
comparativ cu anii ante-
riori. Radiaţiile UV pot cau-
z a  ş i  d e g e n e r e s c e n ţ ă
maculară, cu efecte ire-
versibile la nivelul retinei,
una dintre cauzele princi-
pale de orbire.

Alegeţi să vă achizi-
ţionaţi ochelarii de soare
din opticile medicale,
pentru a avea certitudinea
că ochelarii vă oferă protec-
ţia necesară.

Şi nu în ultimul rând, apa
este foarte importantă. Hi-
dratarea corectă este cheia
menţinerii ochilor şi a în-
tregului corp sănătos. Cor-
pul nostru conţine 75% apă,
şi deshidratarea poate fi o
problemă destul de gravă,
mai ales în cazul celor care
suferă de uscăciune oculară.
Astfel este necesar să beţi

cei 2 litri de lichide reco-
mandaţi zilnic.

Verificarea vederii nu
înseamnă doar prescrierea
de ochelari!

Cel puţin trei sferturi dintre
afecţiunile vizuale pot fi co-
rectate pe măsură ce oamenii
conştientizează cât de impor-
tantă este verificarea cu re-
gularitate a sănătăţii ochilor.

Vă aşteptăm la cabinet.
Ai încredere! Vezi cu ochii tăi!

Sfatul optometristului

Orica Măgdălina

Luna mai – luna ochilor sănătoşi

Acţionează şi materializează o dorinţă!

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

Best Optic RED VlahuţăBest Optic BLUE Centrul Civic Best Optic RED Uranus
Str. Valea Cetăţii nr 6
Telefon: 0774.638.568
E-mail: racadau@best-optic.ro
Program: L–V: 9:00 – 20:00
Sâmbătă: 10:00 – 14:00

Best Optic RED Răcădău
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Nu este o glumă. Instituţia
organizează excursii la locu-
rile sfinte. Preţurile sunt avan-
tajoase. Românii, în special
cei de vârsta a treia, sunt
adepţii unor astfel de peleri-
naje. Spun că au încredere în
Biserică şi sunt convinşi că
ofertele sfintei agenţii... sunt
serioase! 

Într-o promovare realizată
pe Youtube, agenţia de turism
a Bisericii Ortodoxe Române
ne este prezentată într-o ma-

nieră extrem de atrăgătoare.
Primele excursii s-au organi-

zat încă din luna martie. Pre-
ţul este pentru orice buzunar.

Un pelerinaj de 7 zile cu ca-
zare şi transport incluse costă
de la 300 de euro. Sediul
agenţiei de turism din Braşov
este chiar în Piaţa Sfatului.
Agenţia de turism a Bisericii
Ortodoxe Române organizea-
ză pelerinaje nu doar în străi -
nătate ci şi la mănăstirile din
toată ţara. Şi asta nu este tot!
Dacă nu vreţi să mergeţi în
vacanţă puteţi să vă asiguraţi
locuinţa sau chiar să încheiaţi
o poliţă RCA. M.S.

Nici un candidat pentru funcţia
de manager a celei mai mari ins -
tituţii de cultură din Braşov nu a
reuşit să obţină nota minimă la
concurs, adică 7!  Comisia de eva-
luare a stabilit că nici unul dintre
cei trei candidaţi, care s-au calificat
în această etapă, nu a reuşit să sus-

ţină proiectul de management la
nivelul aşteptat. 

În aceste condiţii în perioada
următoare va fi numit un director
interimar, urmând ca procedura
pentru angajarea unui manager al
Teatrului „Sică Alexandrescu” să
fie reluată.                                         A.C.

Poveste fără sfârşit la
Teatrul „Sică Alexandrescu”
din Braşov!

Deşi pare greu de crezut, dar
peste 5.500 de braşoveni din tot
judeţul trăiesc la limita sărăciei.
Au un venit lunar de doar 338 de
lei. Îşi duc traiul zilnic doar cu ve-
nitul minim garantat, care este
un ajutor social plătit celor mai
săraci români. 

Cei mai mulţi asistaţi social
sunt în judeţele Teleorman, Buzău,
Mehedinţi, Vaslui. La polul opus,
cel mai bine se trăieşte în vestul
ţării, în judeţele Timiş, Arad, Cluj,
Caraş-Severin. Locuitorii munici-
piului au un trai decent. Puţini au
nevoie de ajutor social. 

„Avem în evidenţă 130 de do-
sare, respectiv 99 de persoane
singure şi 31 de familii. Cuan-
tumul pentru o persoană sin-
gură este de 142 de lei şi poate
ajunge până la 527 de lei pen-
tru o familie formată din cinci
persoane”, a menţionat Anca Gâ-
ţeiu, director adjunct al Direcţiei
de Servicii Sociale Braşov. Rata
şomajului din judeţul Braşov este
de sub 4%. Bărbaţii reprezintă
60% din totalul şomerilor înre-
gistraţi la Agenţia Judeţeană pen-
tru Ocuparea Forţei de Muncă. 

Marian Stoica

5.500 de braşoveni trăiesc
cu 380 de lei venit lunar

Fumătorii sunt te-
rifiaţi de mesajele de
pe pachetele de ţigări.
Tot mai mulţi sună în
ultimul timp la numă-
rul gratuit TelVerde
p e n t r u  a  r e c l a m a
acest lucru. Spun oa-
menii că nu îşi mai pot
lăsa pachetele de ţi-
gări acasă, pentru că
mesajele sunt de-a dreptul teri-
fiante! 

Numărul românilor care fac se-
sizări în acest sens la numărul
GRATUIT TelVerde s-a dublat în
ultimele trei luni. Statisticile sunt
alarmante.  În  România  sunt
aproape cinci milioane de fumă-

tori. Mai grav e că 70% dintre
aceş tia susţin că aprind prima ţi-
gară la nici 30 de minute după ce
se trezesc. 43% dintre fumători
susţin că au început să fumeze la
vârste cuprinse între 17 şi 19 ani.
Nr. de telefon TelVerde STOP FU-
MAT este 0800878673.        M.S.

Preşedintele PSD Râşnov, Marius
Lungu, anunţă că îşi va înainta de-
misia din funcţia de preşedinte al
Organizaţiei PSD Râşnov, funcţie
în care a fost ales la Conferinţa Lo-
cală din 5 septembrie 2015. „De-
c i z i a  m e a  e s t e  c a u z a t ă  d e
hotărârea Comitetului Executiv
al Organizaţiei Judeţene Braşov
a PSD din 06.05.2017, prin care
s-a stabilit ca PSD, cel mai mare
partid din România şi învingător
în alegerile parlamentare de
anul trecut, să nu desemneze un
candidat propriu la Primăria
Râşnov în alegerile parţiale din
11 iunie 2017, ci să susţină can-
didatul unui partid net inferior
ca ordin de mărime şi care, prac-
tic, nu contează în Râşnov”, pre-

cizează Marius Lungu, într-un co-
municat remis redacţiei.

Lungu consideră, ca şi mulţi alţi
social-democraţi, că susţinerea unui
candidat membru al altei formaţiuni
politice decât PSD este o jignire pen-
tru partid, pentru liderii acestuia de
la nivel central şi, nu în ultimul rând,
pentru membrii PSD din Organizaţia
Locală Râşnov. Asta în condiţiile în
care, la alegerile parlamentare din
decembrie 2016, PSD a câştigat la
Râşnov cu un scor de aproximativ
40%, spre deosebire de PER sau ALDE
care, în această localitate, nu au atins
nici măcar pragul electoral. Marius
Lungu susţine că îşi va depune can-
didatura, ca independent, la funcţia
de primar al oraşului Râşnov. 

Amelia Vulcu

Preşedintele PSD Râşnov
demisionează din funcţie

.com

Biserica Ortodoxă Română, agenţie de turism

Microbii sunt… peste tot.
Desigur, nu este o surpriză
faptul că spaţiile publice adă-
postesc milioane de bacterii
şi virusuri.  Dar v-aţi gândit
vreodată unde se ascund cei
mai mulţi microbi în casă?
Vă spunem noi: în frigider. 

Cele mai recente studii
efectuate de cercetători arată
că într-un frigider există cei
mai mulţi microbi. Aceştia
recomandă o igienă strictă a
aparatului electrocasnic, pen-
tru că sănătatea noastră de-
pinde şi de modul în care ne
păstrăm mâncarea. 

Deşi frigiderul pare locul
ideal pentru păstrarea în si-
guranţă a alimentelor, acesta
poate fi de fapt locul în care
bacteriile periculoase se pot
ascunde, provocând boli gra-
ve. În frigider se pot afla de
750 de ori mai multe bacterii
decât nivelul sigur, printre
care salmonela şi E.Coli.

Potrivit unui studiu recent,
un milion de oameni suferă

de boli cauzate de infecţiile
alimentare, 20 de mii dintre
aceştia sunt internaţi în spital,
iar 500 de persoane mor din
cauza consumării mâncăru-
rilor infestate.  

„Dacă alimentele sunt de-
pozitate la grămadă, are loc
fenomenul de contaminare
încrucişată. Legumele puse
lângă peşte sau carne, de
exemplu, pot fi contaminate
cu bacteriile prezente în car-
ne. Pentru că legumele le
mâncăm şi crude în salate,
bacteriile nu au cum să fie
distruse. Carnea însă este su-
pusă unui proces termic, este
gătită, existând şanse de a
fi distruse microorganisme
periculoase”, precizează
dr. Sorin Gârbacea, medic de
familie. 

7.000 de infecţii grave
Dacă alimentele sunt de-

pozitate la grămadă, are loc
fenomenul de contaminare.
Legumele puse lângă peşte

sau carne de exemplu, pot fi
contaminate cu bacteriile pre-
zente în carne. Pe de altă par-
te, temperaturile foarte
scăzute din frigider inhibă
dezvoltarea microbilor, mai
ales dacă aparatul este curăţat
în mod regulat. Însă, nu toate
gospodinele fac asta, aşa că
bacteriile se multiplică foarte
uşor. Tocmai de aceea se spu-
ne că în frigider este un rai
al microbilor care pot cauza
peste 7.000 de infecţii grave. 

„Ca să menţinem frigide-
rul curat acesta trebuie cu-
răţat şi şters cu un burete
îmbibat în oţet diluat în apă.
Trebuie curăţat frecvent de
două ori pe lună. Un alt sfat
este păstrarea alimentelor
crude separat de cele gătite
şi spălarea legumelor şi fruc-
telor înainte de depozitarea
în frigider”, a mai explicat
dr. Sorin Gârbacea, medic de
familie. 

Denisa Dumitru

Unde sunt cei mai mulţi microbi la noi în casă?

Salubritatea, punctul ne-
vralgic al Braşovului. Gro-
pile de gunoi neconforme,
cea mai mare problemă.
Toate administraţiile lo-
cale din judeţ formează
Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară ISO Me-
diu. Scopul principal, Bra-
şovul trebuie să devină în
câţiva ani cel mai curat ju-
deţ din România. 

Grija pentru un mediu cu-
rat şi închiderea celor cinci
rampe neconforme de gunoi
din judeţ. Acestea sunt doar
câteva dintre cerinţele Uniunii
Europene privind protecţia
mediului. Toate trebuie re-
zolvate până la sfârşitul anu-
lui. Acesta este şi motivul
convocării Adunării Generale
a Asociaţiei ISO Mediu.

„Este un nou început pentru
această asociaţie, însă avem
capacitatea necesară să fa-
cem lucruri mari. Nu ne fe-
rim de muncă şi trebuie să
facem în aşa fel încât Bra-
şovul să devină în următorii

ani cea mai curată zonă a
Europei”, a declarat vicepre-
şedintele Asociaţiei ISO Me-
diu, primarul din Prejmer,
Şerban Todorică (foto).

Amenzi uriaşe 
de la Uniunea Europeană

În tot judeţul există cinci
gropi de gunoi neconforme. La
Făgăraş, Rupea, Râşnov, Cod-
lea şi Săcele. Consiliul Judeţean
a alocat 4,5 milioane de lei
pentru închiderea acestora. 

„În ultimul timp am făcut
paşi importanţi în acest do-
meniu. Este obiectivul meu
să avem un judeţ curat şi să
respectăm toate normele eu-
ropene de mediu. Însă, pen-
tru asta trebuie să punem la

punct o strategie foarte cla-
ră. Să avem toată documen-
taţia pregătită pentru a
solicita şi primi finanţare
europeană pentru proiecte
majore în domeniul protec-
ţiei mediului”, a precizat pre-
şedintele Consiliului Judeţean
Braşov,  Adrian Veştea.
Amenzile de la Uniunea Eu-
ropeană pentru neînchiderea
rampelor neconforme de gu-
noi pot ajunge până la 1,8
milioane de euro pe lună. 

Marian Stoica

Gropile de gunoi din judeţul Braşov,
prioritate zero

Speriaţi de pachetele 
de ţigări
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Au trecut 2 săptămâni de
când ne-am luat adio de la Dor
Geta Popescu. Cu inima frântă,
apropiaţii şi profesorii îşi amin-
tesc ultimele clipe petrecute
cu adolescenta. 

Una dintre confidentele fetei
era chiar profesoara de chimie
şi fizică. Elene Iordache îşi
aminteşte cu lacrimi în ochi
de ultimele discuţii cu Geta.
Geta iubea orele de chimie şi
fizică şi asta NU pentru că ex-
cela la aceste două materii, ci
pentru că erau predate de pro-

fesoara pe care o îndrăgea atât
de mult, o sfătuia, o asculta şi
reuşea să o îndrume mereu.
„Era o fată   simplă şi puţin
rebelă. Eu am avut o relaţie
specială cu ea. Ne-am apro-
piat foarte mult. Îi plăceau
discuţiile pe teme religioase.
Îmi mărturisise că părinţii ei
sunt atei. Avea o minte ageră
şi chiar dacă lipsea foarte
mult de la şcoală, recupera
foarte repede  materia. Pentru
mine este şi va rămâne mereu
un înger”, ne-a spus Elena
Ghinea-Iordache,  profesoară
de chimie şi fizică. 

Cele mai multe curiozităţi
pe care le avea Geta erau le-
gate de religie. Chiar dacă via-
ţa pe munte îi ocupa foarte
mult timp, profesorii spun că
Geta reuşea să recupereze ex-
trem de repede materia pe
care o pierdea atunci când ab-
senta. Dor Geta a fost copilul
minune al alpinismului Româ-
nesc şi a reuşit performanţe
greu de egalat!

Denisa Dumitru

Braşovul are, în sfârşit,
trecere de pietoni inteligentă
FUNCŢIONALĂ. Cu be-
curi de tip LED, care lumi-
nează puternic zebra în
special pe timpul nopţii.
Este pe B-dul Saturn. Aces-
te dotări suplimentare au
scopul să asigure o vizibili-
tate cât mai mare şi redu-
c e r e a  n u m ă r u l u i  d e
accidente rutiere. 

Momentan se fac reglaje
pentru a verifica intensitatea
luminoasă. Funcţionează
chiar şi ziua, doar lumina

este mult mai puternică pe
timpul nopţii. 

„Vom studia să vedem
care este impactul acestei
investiţii, iar dacă proiectul

va fi unul de succes, cu si-
guranţă vom mai amenaja
astfel de treceri pentru pie-
toni şi în alte zone ale Bra-
ş o v u l u i ” ,  a  p r e c i z a t

purtătorul de cuvânt al Pri-
măriei, Sorin Toarcea. 

Pe ambele părţi ale străzii,
în dreptul zebrei, au fost in-
stalaţi stâlpi de iluminat cu
senzori de mişcare. Inten-
sitatea luminoasă a becului
din asfalt va creşte ori de
câte ori o persoană traver-
sează. Aceasta este singura
zebră inteligentă din tot ju-
deţul. Face parte dintr-un
proiect pilot al firmei care
se ocupă de iluminatul pu-
blic în tot oraşul.

Marian Stoica

Braşovul are o istorie
aparte în cinematografie.
Se spune că a fost oraşul
din Transilvania care a di-
fuzat primul film. Totul se
întâmpla la sfârşitul anilor
1800. Cu toate acestea,
cele mai multe dintre ci-
nematografele de dinain-
te de Revoluţie sunt în
paragină. Municipalitatea
vrea totuşi să renoveze
unele dintre ele. 

În urmă cu 15 ani, braşo-
venii stăteau la coadă pentru
a vedea un film la cinemato-

graful Patria. Acum, acest
imo bil şi-a păstrat destinaţia
culturală şi găzduieşte sediul
Filarmonicii. Braşovenii au
amintiri plăcute de la vechiul
cinema Patria. Stăteau cu ore-
le la coadă şi aşteptau cu mult
entuziasm, săptămâni întregi,
premiera unui film. 

Cinematograful Modern,
de pe Bulevardul Griviţei, va
fi următorul modernizat. Pe
banii Primăriei. Costurile vor
ajunge la cinci milioane de
lei. 

Înainte de Revoluţie, în
municipiul Braşov funcţionau

şapte cinematografe. Istoria
ne spune că prima proiecţie
de film din oraşul nostru a
avut loc pe 5 decembrie 1896,
la Vila Kertsch, în locul ac-
tualei clădiri Modarom.

Marian Stoica

Cinematografele uitate ale Braşovului!

Proiectilul a fost găsit de
muncitorii care lucrau pe un
şantier din apropierea unui
complex comercial din cartie-
rul Tractorul. 

Bomba, de 75 de kilograme,
este, cel mai probabil, din cel
de al doilea război mondial şi
a fost detonată la de pirotehnişti
în poligonul din Hărman. A.C.

„Zebră” inteligentă pe Bulevardul Saturn

Portul popular românesc
a fost modernizat. O artistă
de muzică populară din Bra-
şov a îmbinat perfect tradiţia
cu modernul. Toate cestea
în speranţa că domnişoarele
din zilele noastre îţi vor în-
drepta atenţia şi către mo-
tivele tradiţionale româneşti.
Fuste mai scurte, decolteuri
mai largi, dar toate cu bun
gust... bun simţ. 

Artista Ionela Bran
(foto) este cunoscută în lu-
mea muzicii populare nu
doar în Braşov ci în toată
ţara. Îşi doreşte foarte mult
să atragă tinerele spre portul
popular care din păcate spun
fetele nu mai este în actua-
litate. Ionela Bran a învăţat
să coasă şi să ţeasă de la bu-
nicile ei, iar în 2017 a reuşit
să transforme tradiţia... în

modernism. „Mă întristez
atunci când observ tineri
care nu sunt atraşi de fol-
clor. Prin aceste colecţii
sper să atrag cât mai mulţi.
Încerc şi sper ca prin asta
să reuşesc şi o reeducare a
noilor generaţii”,  ne-a de-
clarat Ionela Bran, artist po-
pular. 

Sute de costume populare
şi zeci de rochii elegante au
fost vândute de artistă dom-
nişoarelor care până nu au

văzut nu au crezut că portul
tradiţional poate fi transfor-
mat într-o ţinută modernă
şi elegantă. 

Ionela Bran a fost invitată
să participe şi la câteva pre-
zentări de modă. Colecţia
ei vestimentară se numeşte
etno-modernă, iar artista în-
cearcă să le determine pe
tinerele domnişoare să cu-
noască tradiţia şi portul ro-
mânesc. 

Denisa Dumitru

Modern în stil popular

O spun specialiştii Agenţiei Euro-
pene de Mediu care plasează Braşovul
într-un top al celor mai poluate oraşe
din România! Să nu ne mire atunci că
avem probleme de sănătate! Cei mai
afectaţi sunt copii

O statistică a Organizaţiei Mondiale
a Sănătăţii arată că un sfert din decesele
survenite în fiecare an, în rândul copiilor
cu vârste sub 5 ani, sunt cauzate de

poluare. Cifrele sunt îngrijorătoare,iar
medicii trag un semnal de alarmă.
Aproape toţi copii din lume sunt expuşi
unui aer poluat, aer care nu îndepli-
neşte standardul minim de puritate
stabilit de către Organizaţia Mondială
a Sănătăţii. Studiul relevă faptul că
2 miliarde de copii care trăiesc pe su-
prafaţa Pământului respiră un aer po-
luat, iar 300 de milioane sunt expuşi

unui pericol şi mai mare. Datele sta-
tistice spun că 1,7 milioane de copii
mor în fiecare an din cauza poluării
aerului. „Creşterea numărului afec-
ţiunilor respiratorii la copii, dar si
a cazurilor de astm, boli de inimă,
şi diabet de tip 2 au fost puse pe
seama poluanţilor, inclusiv a dio-
xidului de azot şi a pulberilor în
suspensie din traficul rutier. Expu-
nerea femeilor gravide la poluarea
aerului s-a constatat, de asemenea,
că afectează dezvoltarea creierului

fătului”, ne-a declarat Codruţa Nemet,
medic primar epidemiolog

Şi în Braşov , la finele anului 2016,
indicele de poluarea depăşit limita
maximă. Braşovul se află la ora actuală
pe locul doi cel mai poluat oraş din
România după Bucureşti şi alături de
Iaşi. Avertismentul vine din partea
specialiştilor Agenţiei Europene de
Mediu, care susţin că nivelul de poluare
depăşeşte limitele impuse la nivel eu-
ropean.

Denisa Dumitru

Bombă de aviaţie, descoperită
în cartierul Tractorul

Trăim într-un oraş poluat!

Dor de… Geta Popescu
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Centrul municipiului Săce-
le a devenit mult mai priete-
nos în urma lucrărilor de
sistematizare care au fost
efectuate în ultima perioadă. 

Astfel, în zona Piaţa Liber-
tăţii – str. Alex. I. Lapedatu
au fost efectuate lucrări de
marcaj rutier, de sistematizare
a locurilor de parcare, de re-
paraţii a carosabilului şi de
montare de stâlpi delimitatori
stradali. De asemenea, au fost
plantaţi pomi ornamentali şi
s-a amplasat mobilier urban. 

Zona este una din cele mai
aglomerate din Săcele, trafi-
cul şi parcarea realizându-se
până la sistematizarea zonei
cu foarte mare greutate. Oda-
tă cu noile lucrări şi montarea
indicatoarele parcarea, opri-
rea şi staţionarea lângă axul
drumului sunt interzise. Po-
liţia Rutieră şi Poliţia Locală
i-a atenţionat pe şoferi cu pri-
vire la noile reglementări,
aceştia riscând amenzi în ca-
zul în care nu le vor respecta. 

B.T.

Tradiţiile Junilor acum au
fost tipărite. Toate obiceiu-
rile, dar şi informaţii despre
originea junilor din Braşov
au fost adunate într-un vo-
lum tematic. Pe lângă cele-
bra paradă din Dumica
Tomii, cartea prezintă şi da-
tinile de peste an ale socie-
tăţilor de juni, dar şi portul
acestora. Volumul a fost pu-
blicat în limba română şi în
engleză. 

Parada Junilor din dumi-
nica Tomii a stârnit mereu
admiraţia publicului! Este

considerat unul dintre eve-
nimentele marcante ale ju-
nilor. Parada călare nu este
însă singurul eveniment im-
portant al Junilor, ea face
parte dintr-un ansamblu
complex de obiceiuri pe
care ceata Junilor le orga-
nizează în Săptămâna Lu-
minată. Acum toate aceste
obiceiuri şi tradiţii au fost
aşternute pe hârtie şi aduse
în faţa publicului. Volumul
Tradiţiile Junilor din Şcheii
 Braşovului şi Braşovechi a ajuns
la ediţia a II-a şi a fost rea-
lizat de secretarul Uniu nii
Junilor din Scheii Braşovu-

lui  şi  Braşovul  Vechi .
„Această carte prezintă pe
scurt, într-o manieră suc-
cintă, o bună parte din ca-
lendarul de evenimentele
şi din tradiţiile junilor cu
lămuriri şi cu ilustraţii”, a
explicat dr. Alexandru Stă-
nescu, scriitor. 

Cartea, editată în română
şi engleză, a fost realizată
cu sprijinul Agenţiei Metro-
politane Braşov. Volumul
oferă informaţii despre ori-
ginea şi evoluţia Societăţilor
Junilor, portul tradiţional şi

moştenirea culturală braşo-
veană. „Suntem alături de
junii braşoveni de ani buni.
Am luat finanţări pe fon-
dul cultural naţional dar
şi pe fondurile culturale la
nivelul judeţului Braşov
pentru a promova, după
noi, cel mai reprezentativ
element cultural şi istoric
al Braşovului”, a declarat
Dragoş David, director
Agenţia Metropolitană Bra-
şov. 

Lansarea cărţi a avut loc
la sediul Junilor din Braşov.
Volumul este deja disponibil
în majoritatea librăriilor. R.I.

Orarul de circulaţie al
autobuzelor de pe linia 15
va fi modificat. Anunţul a
fost făcut de reprezentanţii
R e g ie i  Au t o n o m e  d e
Transport ! Schimbările
vor intra în vigoare săptă-
mâna viitoare. În urma so-
licitărilor venite din partea
braşovenilor, reprezentanţii
regiei autonome de trans-
port a decis modificarea
orarului autobuzelor care
circulă pe linia 15. De luni,

8 mai, autobuzele de pe li-
nia 15 care fac legătura di-
r e c t ă  î n t r e  z o n e l e
Independenţei – Coresi –
Triaj vor sosi în staţii la un
alt orar decât cel de până
acum, dar modificările se
referă strict la graficele de
circulaţie corespunzătoare
zilelor lucrătoare. Noile
orare vor fi afişate în staţii
în acest weekend şi vor pu-
tea fi consultate şi pe site-
ul www.ratbv.ro.         R.I.

RAT: Din această
săptămână modificări 
pe linia 15

Vă este poftă de cireşe?
Atunci vă dăm o veste
bună, au apărut în pieţe
delicioasele fructe, dar vă
recomandăm să vă numă-
raţi banii din portofel
 înainte să mergeţi la cum-
părături. Un kilogram de
cireşe costă 80 de lei! 

Aveţi 2 variante: aşteptaţi
ziua de salariu sau cumpăraţi
la suta de grame! Cireşele
din pieţele din Braşov sunt
aduse din Grecia şi Spania.
Sunt mari şi frumoase, dar
costă 80 de lei kilogramul!
Comercianţii spun că acestea
sunt preţuirile din străinătate
şi nici în ruptul capului nu

se gândesc să mai lase din
preţ. 

„Normal că nu mai lăsam
la preţuri. Şi noi le cumpă-
răm, poate chiar mai scum-
pe”, explică un comerciant
braşovean. Nu este de mirare
că vânzătorii rămân cu marfa
pe tarabe. Braşovenii au fă-
cut ochii mari când au văzut
primele cireşe în pieţe, însă
au făcut cale întoarsă când
văzut preţul. 

„Enorm!!! Costă foarte
mult. Nu sunt deloc ieftine.
Să ştiţi că toate s-au scumpit
în ultimul timp”, a spus cu
indignare un braşovean aflat
la cumpărături. „Scump! Nu
ne mai permitem nimic în

ultima vreme. Nu mai cum-
părăm nimic, asta este sin-
gura soluţie”, ne-a spus
răspicat o braşoveancă.

Rămânem cu pofta
Tot la piaţă am întâlnit-o

şi pe doamna Dana. Dacă ar
îndrăzni să îşi cumpere un
kilogram de cireşe nu ar mai
rămâne cu prea mulţi bani
în portofel. „Îmi este poftă

de câteva cireşe. Din păcate,
nu îmi permit. Am o pensie
foarte mică, aşa că voi ră-
mâne cu pofta”, ne-a măr-
turisit doamna Doina. Şi
caisele se vând destul de
scump. 30-40 de lei pentru
un kilogram. Cumpărătorii
privesc şi pleacă. Foarte rar
mai cumpără, dar nu la ki-
logram.

Denisa Dumitru

Lucrări de sistematizare 
finalizate în centrul Municipiului Săcele

Panouri bilingve 
la Săcele

Fără diferenţe între români
şi maghiari! Acesta este obiec-
tivul primarului din Săcele,
Virgil Popa. Chiar şi fără vi-
ceprimar în administraţia pu-
blică locală, maghiarii din
municipiul Săcele sunt foarte
importanţi pentru întreaga co-
munitate. Asta se poate ob-
serva şi prin montarea, în
această săptămână, a unui pa-
nou bilingv la intrarea în Să-
cele, lângă Ocolitoare, sub

podul de la Dârste. Decizia
montării unui astfel de panou
aparţine municipalităţii. A fost
luată din proprie iniţiativă. 

Municipiul Săcele are
aproape 40.000 de locuitori.
5.000 dintre aceştia sunt ma-
ghiari. Adică sub 20%. Ceea
ce înseamnă că legea nu obli-
gă autorităţile locale să mon-
teze panouri bilingve. Chiar
şi aşa, în tot municipiul există
mai multe plăcuţe bilingve.

„Aşa cum am spus de când
am fost numit în funcţie, voi
fi primarul tuturor, indife-
rent de culoare sau etnie.
Toţi sunt egali pentru mine
şi aşa este şi normal să fie”,

a precizat Virgil Popa, pri-
marul din Săcele. Primăria
Săcele va monta panouri bi-
lingve, până la sfârşitul anului,
şi în alte zone ale oraşului.

Marian Stoica

Guri de canal distruse, şo-
feri nervoşi şi pietoni puşi în
pericol. Se întâmplă pe DN1
pe raza localităţii Ghimbav.
Pentru că drumul este în ad-
ministrarea Companiei Na-
ţionale de Administrare a
Infrastructurii Rutiere, auto-
rităţile locale nu pot inter-

veni. Una dintre gropile din
asfalt este semnalizată de mai
bine de 6 luni, dar nimeni nu
a început lucrările. 

DN1 traversează Ghimba-
vul de la un capăt la celălalt.
Pe toată porţiunea de drum
există mai multe probleme
care îi pun pe şoferi şi pietoni

în pericol. Autorităţile locale
primesc zilnic sesizări din
partea cetăţenilor. La rândul
lor, aleşii locali au sesizat
Compania Naţională de Ad-
ministrare a Infrastructurii
Rutiere. „La noi, până nu
se întâmplă tragedii clar că
nu se face nimic. Nu putem,
pe un drum naţional să
avem această gură de cana-

lizare şi nu numai”, a de-
clarat Ionel Fliundra, vice-
primar Ghimbav – PNL. 

Deşi porţiunea de DN1
care traversează localitatea
este în grija Companiei Na-
ţionale de Administrare a In-
fr a s t r u c t u r i i  R u t i e r e ,
conducerea filialei regionale
spune că are cunoştinţă des-
pre aceste problemele, dar

nu ştie cine ar trebui să repare
gurile de canal. „Am căutat
să identificăm cine sunt ad-
ministratorii. Am dat co-
mandă pentru că sunt nişte
capace speciale. Am dat co-
mandă la Sebeş şi săptămâ-
na viitoare o să sosească, să
remediem şi această situaţie.
Pe urmă o să vedem a cui
este acea instalaţie”, a de-

clarat pentru Braşov TV ing.
Adriana Nicula, director re-
gional D.R.D.P. Braşov. 

Până când Compania de
Drumuri se va lămuri cine
trebuie să execute lucrările
de reparaţii, şoferii dar şi lo-
cuitorii din Ghimbav trebuie
să fie cu ochii în patru pentru
a se feri de pericole.

Răzvan Iancu

Tradiţiile junilor, pe hârtieCireşe, 80 de lei kilogramul!
Vă permiteţi?

Dezastru pe DN1



GARSONIERE
⚫ Vând garsonieră în spate la
Coca Cola, suprafaţă 24 mp,
situată la etajul 2/4, cu îmbu-
nătăţiri termopan, gresie şi
faianţă la baie şi bucătărie,
parchet, uşă metalică, sepa-
rare de gaz, încălzire cu con-
vector şi apă caldă cu boiler,
preţ 18.500 euro. Telefon:
0741.059.397
⚫ De vânzare garsonieră con-
fort 1 sporit în Zona Răcădău,
bloc construcţie nouă din că-
rămidă, pe cadre, această
structură conferind o mai bună
rezistenţă în caz de seism. Gar-
soniera are 43 mp utili şi este
echipată cu centrală termică
proprie BOSCH. Tâmplărie
PVC 5 camere. Clientul îşi
poate personaliza garsoniera,
în următorul buget: gresie =
50 lei/mp; faianţă = 50 lei/mp;
parchet = 40 lei/mp; sanitare
= 2.500 lei/baie; uşi = 600
lei/bucata. Termenul de fina-
lizare este de 30.05.2018, iar
preţul este 39.000 euro. Tel
0747.771.523 
⚫ De vânzare garsonieră în
bloc de garsoniere, în zona
Tractorul – Piaţă. Garsoniera
este situată la etajul 3 într-un
imobil de 4 nivele, pe mijloc,

cu următoarele dotări: centrală
termică proprie, termopan,

balcon închis în termopan, uşă
m e t a l i c ă .  P r e ţ u l  e s t e  d e
26.000 euro. Relaţii la telefon
0747.771.523
⚫ Garsonieră în suprafaţă de
25 mp utili situată la casă în
zona istorică Str .  Lungă
aproape de Casa Armatei do-
tată cu geamuri termopan,
parchet, uşă metalică. Mo-

mentan este amenajată ca şi
spaţiu de birouri şi închiriată.
Toaleta este amenajată sepa-
rat. Pentru a fi folosită ca şi
spaţiu de locuit, necesita mo-
dificări. Preţ 26.500 euro.
Telefon: 0723.985.424

APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând apartament cu 2 ca-
mere situat în zona Gemenii
str. Zizinului, constructie re-
centă, etaj 1/4, nedecomandat,
toate dotările fiind de calitate
peste medie: centrală termică
proprie, gresie, faianţă, par-
chet, termopan, se vinde mo-
bilat, preţul este 43.000 euro
uşor negociabil.  Telefon:
0741.059.397
⚫ Vând apartament în casă
Braşovul Vechi, zona Poarta
Schei-Şaguna structură deco-
mandată, se află la parter şi
dispune de o suprafaţă de
65mp utili structurat în 2 ca-

mere, baie, bucătărie, hol, şi
spaţiu de depozitare (anexă) şi
pod în cotă parte, încălzirea e
pe gaz prin sobe de teracotă,
gresie şi faianţă (mai vechi) în
baie, parchet masiv. Spaţiul
este foarte generos, camerele
sunt mari şi aerisite, aparta-
mentul se poate uşor recom-
partimenta, însă mai necesită
îmbunătăţiri. Curtea este co-
mună cu încă 3 familii. Tel:
0787.719.344 
⚫ Vând apartament 2 camere
zona Pasaj– Griviţei str. Tu-
dor Vladimirescu decoman-
dat situat la etajul 4, dotat cu
centrală termică proprie, gre-
sie, faianţă, parchet, uşă me-
talică izolaţie exterioară a
blocului şi interioară a tava-
nelor, preţ 35.900 euro. Tel:
0787.719.344
⚫ Vând apartament 2 camere
zona pieţei Tractorul, deco-
mandat, situat la etajul 2/4, su-
prafaţă 44 mp utili, dotat cu
centrală termică proprie, gre-
sie, faianţă, parchet laminat,
dispune de dressing, şi boxă la
beci, preţ 36.000 euro. Tele-
fon: 0747.771.523 

CASE
⚫ Vând vilă la cheie P+M Stu-
pini zona Bârsei, construcţie
recentă, suprafaţă 160 mp
având următoarea structură: la
parter – living, bucătărie, baie

– şi la mansardă – 3 dormitoa-
re, baie, 2 balcoane, teren

400 mp, preţ 75.000 euro.
 Telefon: 0747.771.523 

ÎNCHIRIERI SPAŢII COMERCIALE
⚫ Spaţiu de închiriat cu desti-
naţie comercială, salon înfru-
museţare sau cabinet – intrare
din strada principală Mitropo-
lit Ion Metianu nr. 38 Zărneşti.
Spaţiul are 37 mp, uşa şi gea-
muri din termopan, gaz, apă,
curent. Preţ atractiv! Informa-
ţii la telefon: 0728.289.066
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COMANDĂ ANUNŢ MICĂ PUBLICITATE
NUME (FIRMĂ): CI, SERIA NR.

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

TELEFON:DATE DE APARIŢIE:
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Imobiliare

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

Numărul de apariţii se completează în  căsuţa
special prevăzută.

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

➭ Redacţia nu-şi asumă răspunderea 
pentru conţinutul anunţului.

➭ Anunţurile se depun de luni până vineri la ora 12.

Magazine Rapid:
D Str. Gării, nr. 32

intersecţia cu
Hărmanului

D Str. Dacia, nr. 69
D Str. Privighetorii

D Str. Gospodarilor
D Str. Barbu

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

Sediul BraşovTV:
D Bd. Mihail

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

Locaţii de preluare a taloanelor de mică publicitate

✄

BRIDGE GUARD
GROUP

Relaţii la telefon: 0268.328.662

AGENŢI SECURITATE

Organizează cursuri pentru
următoarea calificare:

PERDELE • DRAPERII
ACCESORII • MERCERIE •

FIRE • ŞINE • GALERII
SERVICII COMPLETE

Str. Calea București, nr. 44  • Bd. Muncii, nr. 3
Telefon: 0723.173.184 • E-mail: info@jeorjette.ro

www.jeorjette.ro

PARC INDUSTRIAL
CARFIL

oferă spre închiriere
spaţii pentru activităţi de producţie, industriale,

sediu de firmă sau reprezentanţe comerciale 
la cele mai avantajoase preţuri

Relaţii suplimentare la telefon: 0268.333.674
strada Zizinului, nr. 119
cipbrasov.ro

Manager General: Oana Olaru
telefon: 0768.186.599
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Săptămânal Gratuit ISSN 2537 - 138X

Editat de SC Braşovul Tău SRL
telefon: 0368.005.829

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

ŞI TU POŢI DEVENI POLIŢIST!
ÎNSCRIE-TE LA O INSTITUŢIE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIALIZATĂ!

Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Braşov, cu sediul în municipiul Bra-
şov, strada Nicolae Titulescu nr. 28,
jud. Braşov recrutează candidaţi,
bărbaţi şi femei, pentru a participa
la concursurile de admitere în in-
stituţiile de învăţmânt ale Ministe-
rului Afacerilor Interne, precum şi în instituţiile de învăţământ
ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de
Informaţii care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului
Afacerilor Interne, sesiunea 2017.

Instituţiile de învăţământ ale MAI pentru care candidaţii
pot participa la concursul de admitere sunt următoarele:

1. Academia de Poliţie „Alexandru
Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de Po-
liţie, programul de studii universitare de
licenţă, specializările „Ordine şi siguranţă
publică”, 270 locuri, învăţământ de zi,
cu o durată de 3 ani şi „Drept”, învăţământ
de zi, cu durata de 4 ani, 85 locuri;

2. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina,
învăţământ preuniversitar – postliceal cu durata de 2 ani,
500 locuri;

3. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-
Napoca, învăţământ preuniversitar – postliceal cu durata
de 2 ani, 150 locuri.

Înscrierea şi depunerea dosarelor în volum complet se face în zilele de luni şi miercuri între orele 10,00–
12,00, iar marţi şi joi între orele 13,00 – 15,00 la Serviciul Resurse Umane al I.P.J. Braşov, situat în mun.
Braşov, str. N Titulescu nr. 10, CAM. 3 C (intrarea din str. N. Titulescu – Cazier judiciar), până la data de
26.05.2017 pentru Academia de Poliţie, respectiv 21.07.2017 pentru şcolile de agenţi de poliţie.

Referitor la condiţiile selecţionării candidaţilor în vederea participării la concursurile de admitere, se
pot obţine informaţii de la Serviciul Resurse Umane al IPJ Braşov.la telefon: 0268/407500 interior 20237,
20104, 20106 sau la adresele de internet: 
http://www.bv.politiaromana.ro, www.politiaromana.ro/Informatii utile/Carieră; www.academiadepolitie.ro;
www.scoalapolitie.ro; www.scoalapolcj.ro; www.bvpolitiaromana.ro/Informatii utile/Carieră.



⚫ SC Rosenau SRL – service
auto cu sediul în Râşnov – caută
pentru angajare mecanic auto.
Se ofera salariu atractiv şi con-
diţii de muncă decente.  Telefon:
0730.333.377

⚫ Particular execut zugrăveli, re-
paraţii, izolaţie case, parchet, fa-
ianţă, gresie, glet, electrice,
sanitare. Telefon: 0721.468.578 
⚫ La ATELIERUL DE REPA -
RAŢII reparăm TOT ce se bagă în
priză, prestăm servicii de diagnos-

ticare şi reparaţii ale echipamentelor
de tip electrocasnic (FRIGIDERE,
MAŞINI DE SPĂLAT, cuptoare
microunde, aspiratoare, etc), pentru
persone fizice şi societăţi comer-
ciale. Telefon: 0268.708.946, mo-
bil: 0758.107.102.  Ne găsiţi pe Str.
Aurel Vlaicu nr. 4 (colţ cu Bd. Gri-
viţei) în curte cu magazinul „Bazar”.

⚫ La Magazinul BAZAR cum-
peri un produs şi ai REDUCE-
RE 10%: maşini de spălat,
combine sau lăzi frigorifice RE-
TUR sau SECOND HAND im-
port Germania. Mai primeşti o
REDUCERE de 10% dacă
aduci produsul vechi la schimb.
În total REDUCERE 20%. Ne
găsiţi pe str. Aurel Vlaicu nr. 4,
Braşov (intersecţia cu Griviţei,
lângă Synevo).

⚫ Vând ieftin: fotoliu rulant plia-
bil pentru handicapaţi, pernă
electrică telecomandă pentru ma-
sat spate, aparat purificare/mi-
neralizare apă 8 litri, aparat
electric de gătit sub presiune.
 Telefon: 0368.803.632

⚫ Vând ladă frigorifică 5 sertare,
bicicletă 150 lei, redresor auto
12-24 V auto + tractoare, circular
pentru tăiat lemne şi fier, căru-
cior pentru persoană cu handi-
cap, aragaz 4 ochiuri 250 lei,
geamantan pe role şi cifru,
 rummy, piese, cauciucuri pentru
 DACIA şi OLTCIT. Telefon:
0727.397.937
⚫ Vând convenabil: căruţ de
import penru copil mic, maşină
de cusut germană, marca SIN-
GER, maşină automată de spă-
lat rufe, frigidere ARCTIC şi
ZILL,  şifoniere cu 2 şi 3 uşi,
aragaz cu 3 ochiuri şi cuptor,
pat cu saltea dublă pentru
2 persoane, cuptor cu microun-
de, aspiratoare. Primul venit
este şi primul servit! Telefon:
0725.979.392

⚫ Domn serios, fără copii, caut
o doamnă 52-58 ani, maximum
60 de ani, fără copii sau un
 copil, pentru căsătorie. Telefon:
0752.613.557
⚫ Domn fără copii, fără obligaţii,
caut o doamnă de 55 – 60 ani
pentru căsătorie.  Telefon:
0727.397.937
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Servicii

Vrei să îţi renovezi casa?

Noi te putem ajuta
Contactează-ne şi venim

în ajutorul tău. 
Executăm lucrări de

interior de cea mai
bună calitate. 

Cartea noastra de vizită
este calitatea manoperei

pe care o oferim!

telefon: 0755.766.707
laxericonsulting@yahoo.com

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

Şoferi profesionişti
autocamion, maşini

de mare tonaj

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

Calea Feldioarei, nr. 75 E

angajează:

Electrocasnice

Diverse

Execut jaluzele exterioare din mase
plastice 50 lei/mp, jaluzele de aluminiu
60 euro/mp, plase de ţânţari, perdele
verticale, uşi pliante, lambriuri.  Telefon:
0743.161.249 sau 0744.505.149

Angajez vânzătoare ma-
gazin florărie şi magazin
servicii funerare. Relaţii
la telefon: 0720.011.959

Angajez vulcanizator cu sau
fără experienţă. Relaţii la
telefon: 0746.143.980

BRIDGE GUARD GROUP

N AGENŢI DE PAZĂ 
N AGENŢI DE INTERVENŢIE

în condiţiile legii 333/2003
N ELECTRICIENI

Angajează:

Strada Gloriei 11, Tractorul
www.opticshine.ro

BRAŞOV TV angajează in-
terpret limbaj mimico-ges-
tual. CV-urile pot fi trimise
pe adresa de e-mail: 
officebrasovtv@gmail.com

Angajări

Relaţii suplimentare se pot
obţine la: 0268.328.662

Matrimoniale

ANGAJĂM FLORIST

Te aşteptăm la o discuţie
deschisă în florărie, la
telefon: 0372.740.106,

interior 112 sau pe
brasov@floridelux.ro

Salariul este motivant,
programul flexibil, iar
colegi i  extraordinari!

Star-funerare!
Servicii funerare

complete GRATUIT
(doar cu cuponul de pensie)

NON STOP:
0720.929.644
0747.932.082

www.star-funerare.ro
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Handbalistele de sub Tâm-
pa au jucat foarte prost în
faţa formaţiei CSM Bistriţa
în optimile de finală ale
Cupei României şi au pă-
răsit competiţia. 

Formaţia condusă de Ho-
raţiu Paşca s-a impus la Bra-
şov cu scorul  de 29-25
(16-10) şi s-a calificat în sfer-
turile de finală ale Cupei Ro-
mâniei. Corona a încheiat un
sezon dezamăgitor cu un eşec
neaşteptat pe propriul teren.

Repriză de coşmar
Meciul a început bine pen-

tru trupa pregătită de Dragoş
Dobrescu şi în minutul 10
Corona avea două goluri
avans, scor 5-3. A urmat însă
dezastrul pentru formaţia bra-
şoveană care nu a mai jucat
nimic până la pauză. Bistriţa
a evoluat exact, s-a apărat

bine şi a alergat pe contraatac,
în timp ce Tivadar şi compa-
nia păreau cu gândul mai mult
la vacanţă decât la sferturile
Cupei României. În aceste
condiţii bistriţencele s-au dis-
tanţat la şapte goluri şi au in-
trat la odihnă cu un avantaj
de şase reuşite, scor 16-10.

Neputinţa braşovencelor
Muştruluite serios la pauză,

braşovencele au intrat mult
mai montate în repriza a doua.
În minutul 40 Corona recu-
perase deja trei lungimi din
ecartul ce o despărţea de CSM
Bistriţa. Din păcate pentru for-
maţia braşoveană, Oana Chi-
rilă a ieşit la rampă şi în
minutul 47 diferenţa de şase
goluri era refăcută. Cartaş şi
compania au mai încercat să
reducă din diferenţă, s-au
apropiat din nou la trei goluri
dar nu au mai putut face nimic

şi au pierdut meciul cu CSM
Bistriţa cu scorul de 25-29
(10-16). În meciul cu CSM
Bistriţa pentru Corona au mar-
cat: Dincă 7 goluri, Chiper şi
Tivadar câte 5, Ciuciulete şi
Cartaş câte 3 şi Pricopi şi Bris-
can câte o reuşită fiecare. 

Atitudinea contează
La finalul meciului, tehni-

cianul braşovencelor, Dragoş
Dobrescu era dezamăgit de
ceea ce a făcut echipa sa în
teren. „Din păcate a fost o zi
neplăcută. Meciul s-a pierdut
în prima repriză. În partea a
doua am încercat să revenim,
dar e greu să remontezi când
începi foarte prost şi trebuie
să alergi mereu după adver-
sare. Asta este, în sport mai
apar şi zile ca aceasta. Dă-
ruirea şi atitudinea contează
foarte mult într-un meci de
handbal”, a declarat la finalul

meciului, antrenorul Coronei,
Dragoş Dobrescu.

Sezon dezamăgitor
Astfel s-a încheiat un sezon

dezamăgitor pentru Corona
Braşov care a ratat toate
obiectivele. Handbalistele de
sub Tâmpa au terminat cam-
pionatul pe poziţia a şasea şi

au fost eliminate din primul
tur al Cupei României. Par-
tida cu Bistriţa a fost ultima
şi pentru Dragoş Dobrescu,
el urmând să fie înlocuit pe
banca tehnică a Coronei de
Costică Buceschi. Şi la nive-
lul lotului vor fi modificări
serioase. Denisa Dedu şi
Adriana Crăciun Ţăcălie vor

pleca de la Braşov şi cu si-
guranţă nu vor fi singurele
care vor spune adio echipei
de sub Tâmpa. La capitolul
sosiri, s-au vehiculat mai
multe nume. Se pare că ală-
turi de Costică Buceschi la
Corona vor ajunge şi jucă-
toarele Eliza Buceschi, Teo-
dora Bloj şi Timea Tătar.

Sezon de coşmar pentru Corona
Corona Braşov s-a făcut de râs în faţa propriilor suporteri

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

Micuţele gimnaste de la
Clubul Sportiv Transilvania
Braşov au reprezentat Bra-
şovul la Campionatele Naţio-
nale de gimnastică ritmică
de la Ploieşti. Fetele, aflate
la primul lor concurs de o ase-
menea importanţă, au avut
evoluţii foarte bune. Trupa condusă
de antrenoarea Carla Stoica s-a întors
de la Ploieşti cu un loc patru şi un
loc opt la individual şi cu poziţia a
opta la categoria ansambluri. 

„A fost primul nostru Cam-
pionat Naţional. Pe lângă ex-
perienţa pe care am acumulat-o
la această competiţie am reuşit
şi câteva rezultate bune. Am
reuşit să ocupăm un loc patru
la individual, unde am fost foar-
te aproape de o medalie. Ne bu-

curăm că am putut participa la
această competiţie unde am
concurat împotriva unor clubrui
de tradiţie din ţară. Ne întoar-
cem acum în sala de antrena-
mente, mai determinate şi cu
un plus de entuziasm. Suntem
nerăbdătoare să concurăm din
nou. Mulţumim tuturor pentru
susţinere şi încurajare”, a decla-
rat antrenoarea gimnastelor de la
Clubul Sportiv Transilvania Braşov,
Carla Stoica.

Galop de sănătate pentru echipa
de handbal a Centrului Naţional
Olimpic de Tineret Braşov. Elevii
antrenorilor Florin Paraschiv, Bog-
dan Voica şi Alina Teslăraşu s-au
impus în deplasare în faţa formaţiei
Academia Minaur Baia Mare cu
scorul de 35-26 (16-14). 

Meciul din cadrul etapei cu nu-
mărul 23 a seriei B din Divizia A a
fost destul de echilibrat în prima
jumătate, dar Apostu şi compania
au intrat la odihnă în avantaj de
un gol, scor 16-14. În partea se-
cundă, handbaliştii de la CNOT Bra-
şov s-au dezlănţuit,  au jucat
aproape perfect atât în apărare cât
şi în atac şi s-au impus la final cu
scorul de 35-26. 

Pentru Centrul Naţional Olimpic
de Tineret Braşov au marcat Ferencz
7 goluri, Diaconu, Roşca şi Bălan
câte cinci goluri, Ciutacu 4, Remus
Matei şi Bondor câte 3 goluri, Arnăut
2 şi Mandici o reuşită. La partidă a
asistat şi antrenorul naţionalei Ro-
mâniei de handbal masculin Xavier
Pascual dar şi foarte mulţi oficiali
din cadrul Federaţiei Române de
Handbal, prezenţi la Baia Mare cu
ocazia jocului dintre România şi Ser-
bia din cadrul preliminariilor Cam-
pionatului European. CSU CNOT
Braşov ocupă locul 6 al clasamen-
tului cu 23 de puncte şi în runda
următoare va juca pe propriul teren
contra celor de la CS Universitatea
Cluj Napoca, duminică 14 mai. 

L-au impresionat pe Pascual
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Corona Wolves Braşov a
dat lovitura pe piaţa trans-
ferurilor. Trupa braşoveană
a obţinut semnătura unui ho-
cheist ce a impresionat în
campionatul trecut în tricoul
celor de la Sport Club Mier-
curea Ciuc. 

Zsombor Molnar (foto)
va juca sub Tâmpa în urmă-
toarele două sezoane. Ofi-
cialii clubului Corona Wolves
Braşov au început să pregă-
tească sezonul 2017-2018,
în care formaţia braşoveană
va lua startul în patru com-

petiţii: Cupa Continentală,
Liga Mol, Campionatul Na-
ţional şi Cupa României. 

Dacă jucătorii sunt deja

de ceva vreme în vacanţă,
mai marii „lupilor” pun la
punct din timp toate detaliile
pentru sezonul viitor. Astfel
oficialii braşoveni au reuşit
să obţină semnătura unuia
dintre cei mai talentaţi ho-
cheişti români din „noul val”. 

Zsombor Molnar a reuşit
nu mai puţin de 21 de puncte
în cele 36 de jocuri în care
a evoluat în sezonul trecut
pentru Sport Club Miercurea
Ciuc. „Am parafat o înţe-
legere pe doi ani cu Molnar
Zsombor, un jucător pe care

l-am urmărit în timp şi pe
care mi l-am dorit la Bra-
şov. Face parte din generaţia
tânără, a lui Gliga, Toke şi
a fraţilor Biro. Este un ju-
cător tehnic, cu o perspec-
t iv ă  fo a r t e  b u n ă ,  d i n
punctul meu de vedere. Sunt
convins că se va plia perfect
pe profilul echipei noastre
şi va aduce un plus mare de
valoare în evoluţia echipei”,
a declarat preşedintele celor
de la Corona Wolves Braşov,
Emilan Cernica.

Ce lovitură au dat „lupii”!

FC Braşov a scăpat din nou
de faliment. Tribunalul Braşov
a acordat un nou termen în
procesul de insolvenţă al clu-
bului stegar, după ce niciun
creditor nu a cerut falimentul
grupării de sub Tâmpa. 

Din păcate rezultatele pe
plan sportiv nu dau nicio spe-
ranţă fanilor, iar conturile goale
ale clubului fac ca o parte din-
tre jucători să spună adio gru-

pării braşovene încă de acum.
Adunarea Generală a credito-
rilor a decis numirea firmei
RTZ&Partners SPRL în func-
ţia de administrator judiciar
la FC Braşov, iar ins tanţa a
stabilit un nou termen în acest
proces pentru data de 20 sep-
tembrie. Astfel noul adminis-
trator judiciar va avea timp să
studieze documentele aflate la
dosar şi să identifice surse de

finaţare pentru continuarea ac-
tivităţii echipei de fotbal. Cei
de la RTZ&Partners SPRL,
care se ocupă şi de dosarele
de insolvenţă de la ASA Târgu
Mureş şi Gaz Metan Mediaş,
vor fi nevoiţi să întocmească
şi un plan de reorganizare. La
finalul partidei de marţi, cu
Dacia Unirea Brăila, adminis-
tratorul special, Vasile Dochiţa,
le-a transmis jucătorilor că

sunt liberi să plece, având în
vedere situaţia financiară
dezas truoasă de la club. Primul
care au părăsit „corabia” a fost
atacantul moldovean Sergiu
Istrati. Nici goalkepeerul Bog-
dan Căucă nu mai vrea să con-
t inue la  FC Braşov,  iar
atacantul împrumutat de la Di-
namo, Robert Moldoveanu nu
a mai venit la antrenamentele
galben-negrilor.

Au driblat falimentul, dar...

În altă ordine de idei, după
înfrângerea cu Dacia Unirea
Brăila, stegarii cu şanse mi-

nime de a promova pe prima
scenă a fotbalului românesc,
au remizat cu Metalul Reşiţa

cu o echipă care nu mai sperie
pe nimeni de mult. FC Bra-
şov a terminat, la egalitate,
scor 1-1, confruntarea din de-
plasarea de la Snagov. Scorul
a fost deschis în minutul 24

de galben-negrii, după reuşita
juniorului Răchişan. Gazdele
au egalat prin Mihai Dina, în
minutul 63. FC Braşov este
acum pe locul 5 în liga a
doua, cu 54 de puncte. 

Doar remiză cu Reşiţa

Rezultate satisfăcătoare
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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

Primăria Municipiului Să-
cele a premiat două dintre
cele mai importante spor-
tive săcelene, săritoarele
cu schiurile Dana Hara-
lambie şi Diana Trâmbi-
ţaş, pentru rezultatele
deosebite obţinute la ni-
vel naţional şi internaţio-
nal în anul 2016.

În şedinţa Consiliului Lo-
cal, a avut loc o scurtă cere-
monie de premiere a celor
două sportive, precum şi a an-
trenorilor acestora, Csaba

Magdo şi Gheorghe Băilă.
Celor patru le-au fost oferite
de către primarul Virgil Popa
diplome, buchete de flori,
precum şi un premiu în bani. 

Din anul 2017 municipiul
Săcele are şi un regulament
de premiere a tuturor sporti-
vilor, dar şi a elevilor săceleni
care obţin rezultate deosebite
la concursurile naţionale şi
internaţionale. De asemenea
vor fi premiaţi şi antrenorii
şi profesorii săceleni ai aces-
tor elevi. Premierile se vor
realiza la sfârşitul anului în

cadrul unei ceremonii la care
vor fi prezenţi tot cei care au

obţinut rezultate foarte bune. 
B.T.

Pentru al doilea an conse-
cutiv Primăria Municipiului
Săcele a organizat un concurs
de proiecte culturale pentru
finanţări nerambursabile. 6
proiecte au întrunit punctajul
necesar pentru a primi fon-
duri, dar banii au ajuns doar
pentru primele 5 proiecte. 

Cel mai mare punctaj l-a
avut Asociaţia Portavicum cu
proiectul „Vitrina digitală a Să-
celelui”. Au mai primit finan-
ţare Asociaţiunea Transilvană
pentru literatura română şi cul-
tura poporului român Astra,
Despărţământul „Fraţii Po-
peea”  cu proiectul „Păstrarea

şi promovarea tradiţiilor, obi-
ceiurilor, portului şi dansurilor
populare româneşti”, Asociaţia
Izvorul Săcele cu proiectul
„Monografia portului popular
mocănesc din Săcele”, Aso-
ciaţia HMIK cu proiectul „Târg
de Crăciun, ediţia a VIII- a” şi
Asociaţia Community Aid

Network (CAN) cu proiectul
„Din Săcele, cu drag”.  De ase-
menea, au fost acordate finan-
ţări şi pentru sport, cei patru
câştigători fiind AS FC Preci-
zia Săcele – fotbal,  CS Rugby
Săcele, CS Babarunca Săcele –
orientare şi Clubul Sportiv
Wankan – karate.              B.T.

Berbec (21.03 – 19.04) 
Iubire: Multe cupluri aleg acum ce
vor avea de făcut mai departe cu
casa, apartamentul sau locul unde
doresc să stea.
Sănătate: atenţie la tulburările de
ritm cardiac, tensiune sau alte boli
care implică sănătatea sistemului
cardio-vascular.
Bani: în ce priveşte investiţiile şi
speculaţiile financiare, momentul
îi supune, emoţional şi afectiv, la
tot felul de teste şi le va diminua
serios capacitatea de a decide mo-
mentul oportun.
Taur (20.04 – 20.05)
Iubire: o confruntare cu surle şi
trâmbiţe, cu agitaţie şi descărcări
nervoase însoţite de mici accidente
casnice.
Sănătate: să fie atenţi la alimen-
taţia bogată în grăsimi care îi pot
duce la spital.
Bani: nu sunt recomandate acum
schimbări de concepţie vis-a-vis
de resursele materiale.
Gemeni (21.05 – 21.06)
Iubire: spontaneitatea şi comuni-
carea îi transformă în vedete dar
să fie atenţi deoarece accesele de
vedetism nu fac bine în dragoste.
Sănătate: răcelile se repun pe tapet
cu întreaga plajă de afecţiuni – re-
nale, cistite, pielite, prostatite ş.a.
Bani: componenta financiară este
totuşi nesigură, chiar dacă ar putea
fi recompensaţi pe nepusă masă,
li se returnează un împrumut, de
exemplu.
Rac (22.06– 22.07)
Iubire: se vor muta împreună cu
partenerii, vor fi de acord cu ce-şi
doresc aceştia, chiar vor propune
o soluţie cum să armonizeze noul
interior care trebuie să armonizeze
cu sufletul lor.
Sănătate: sensibilitate dureroasă
a articulaţiilor şi digestivă.
Bani: cheltuielile, ar putea să le în-
carce nota de plată de asemenea
manieră încât în momentul următor
să le bată vântul prin buzunare.
Leu (23.07– 22.08)
Iubire: au parte şi de iubire, de în-
ţelegere şi de sprijin şi reuşesc să
se pună de acord cu iubita/ul în tot
ce vor face.
Sănătate: schimbările frecvente şi
bruşte de vreme pot provoca tulbu-
rări de natură sanguină şi cardiacă.
Bani: au prezenţă de spirit şi idei,
singurul lucru la care trebuie să fie
atenţi, sunt amănuntele pentru că
sunt repuse pe tapet datorii din
trecut care se cereau de ceva vreme
soluţionate.
Fecioară (23.08 – 22.09)
Iubire: au nevoie de armonie, de
acel suflet pereche care să le su-

plinească nevoia de afectivitate.
Sănătate: Apa plată cu lămâie
este un regenerator natural.
Bani: cheltuieşte nişte bani din
nevoia de a-şi răsfăţa familia şi
copiii sau nepoţii.
Balanţă (23.09 – 23.10)
Iubire: lucrurile se retensionează
poate şi pentru că aceşti nativi doresc
afecţiune dar ca să primeşti trebuie
să ştii să dăruieşti, să nu le fie teamă
să se deschidă spre iubire.
Sănătate: nu se pune problema
dacă fac ceea ce le place.
Bani: vor cheltui, dar în limitele
bugetului stabilit de acasă.
Scorpion (24.10 – 22.11)
Iubire: dacă i-a luat gura pe dinain-
te şi au spus ce nu trebuia vor su-
porta consecinţele dar îşi vor asuma
responsabilitatea.
Sănătate: au energie cât pentru
doi, totuşi dacă simt că nu mai pot,
le-aş sugera să se odihnească!
Bani: dacă este vorba doar despre
banalele cheltuieli cotidiene, aces-
tea vor avea un curs lin.
Săgetător (23.11 – 21.12)
Iubire: trec la materializarea unor
proiecte de care şi uitaseră şi ceea
ce nu au reuşit să rezolve înainte
vor reuşi acum.
Sănătate: clasicele dureri de spate
care revin periodic.
Bani: se repun pe tapet o serie de
probleme de gospodărie, vor cum-
păra şaibe şi segmenţi,  prize ori
mici obiecte electrocasnice, pe care,
atent le vor pune la... încercare.
Capricorn (22.12 – 20.01)
Iubire: fac totul ca partenerii lor să
se simtă iubiţi; comunicarea este
deficitară, trebuie să fie cât se poate
de punctuali şi de precişi.
Sănătate: vor alerga prin farmacii
după varii paliative la răceli.
Bani: cheltuielile vor ţine de sănă-
tate – medicamente, medic de fa-
milie, etc.
Vărsător (21.01 -19.02)
Iubire: cu cât sunt mai criticaţi şi
mai învinovăţiţi cu atât se vor apăra
mai bine. Aviz tinerii sau cuplurile
tinere.
Sănătate: pentru ei este vitală odih-
na, să doarmă cât pot!
Bani: melanjul de nou şi vechi din
jurul lor, îi fac să cheltuiască banii
pe lucruri de care nu au nevoie în
prezent dar de care poate vor avea
nevoie!
Peşti (20.02 – 20.03)
Iubirea: emoţiile pe care le trăiesc
acut îi fac în această săptămână
parteneri greu de suportat şi pot
apărea disensiuni provenite din
încăpăţânarea şi capriciile acestuia
din urmă.
Sănătate: vor fi somnolenţi aşa
că îi sfătuiesc să doarmă atât cât
vor, li se trage de la schimbările
de vreme.
Bani: le-aş sugera să nu se lase duşi
de val şi să înceapă să cheltuiască
aşa cum le este obiceiul, fără să se
gândească că şi mâine este o zi!

ZODIAC Premiere sportivi, la Săcele

Cei mai valoroşi actori din
România vor veni la Braşov
la Săptămâna Comediei, care
va avea loc între 14 şi 21 mai.

Nici iubitorii muzicii cla-
sice nu vor fi uitaţi. Muzica
de Cameră va avea un festival
programat între 5 şi 14 mai.
Opt zile de tot râsul, în care
Braşovul va fi capitala come-
diei din România. De asta
vom avea parte la mijlocul lu-
nii mai, la cea de-a V-a ediţie
a Festivalului Naţional de
Teatru Săptămâna Comediei.
Braşovenii sunt invitaţi să

vadă opt piese, dintre care
şapte sunt în premieră. Toate
la Teatrul Sică Alexandrescu. 

Piese în aer liber
Pe lângă spectacolele de la

Teatrul Dramatic, vor mai fi
reprezentaţii în aer liber, pe
strada Republicii, în Piaţa
Sfatului, dar şi în parcurile
Trandafirilor şi Tractorul. Şi
la Cinemateca Patria vor rula
filme celebre, iar intrarea la
ele va fi gratuită. Toate deta-
liile le găsiţi pe site-ul
www.saptamanacomediei.ro. 

„Pe lângă spectacolele
propriu-zise vor mai exista
şi reprezentaţii susţinute în
aer liber, în locuri din Piaţa
Sfatului, Parcul Tractorul
sau cel al Trandafirilor. În
plus, toată săptămâna vor
rula la Cinemateca Patria
filme la care intrarea va fi
gratuită”, a declarat directo-
rul festivalului, Marian Gîlea.

Bani de la Primărie
La cea de-a 40-a ediţie a

Festivalului Muzicii de Ca-
meră vor susţine reprezentaţii
cinci orchestre de cameră din
ţară şi străinătate. 20 de lei
va fi preţul biletului pentru

fiecare concert. „Ne propu-
nem ca anul acesta să avem
foarte multe evenimente cul-
turale, pentru toate gustu-
rile. Am mărit considerabil
bugetul dedicat culturii şi
cu siguranţă vom avea o
vară culturală în care multe
evenimente au primit, deja,
finanţare de la bugetul lo-
cal”, a menţionat şi vicepri-
marul Braşovului, Mihai
 Costel. Cofinanţarea muni-
cipalităţii pentru Săptămâna
Comediei este de 87.000 de
lei, în timp ce pentru Festi-
valul Muzicii de Cameră s-au
alocat 90.000 de lei. 

Marian Stoica

5 proiecte culturale au câştigat 
concursul de finanţări nerambursabile la Săcele

6 4 2
9 8 5
2 5 6
7 3 9 2

5
8 6 4 9

2 9 7
5 6 9

7 8 1

4 7 3 5 6 8 2 1 9
2 8 5 1 9 7 3 4 6
1 9 6 4 3 2 7 5 8
7 6 1 2 8 4 9 3 5
9 4 2 7 5 3 6 8 1
3 5 8 6 1 9 4 2 7
6 3 9 8 4 5 1 7 2
8 1 7 3 2 6 5 9 4
5 2 4 9 7 1 8 6 3

Rezolvarea sudoku din nr. trecut

Poftiţi la... cultură!



INVESTIGAŢII STANDARD
Tomografie computerizată pe segmente anatomice:
CAP, GÂT, TORACE, ABDOMEN, PELVIS, MEMBRE

INVESTIGAŢII SPECIALE
Coronarografie neinvazivă CT
Angiografie CT
Colonoscopie virtuală

Bronhoscopie virtuală
Flebografie
Uro-CT, Entero-CT

În Braşov, in incinta Spitalului Clinicco, Centrul de imagistică medicală ScanExpert oferă
servicii gratuite pacienţilor asiguraţi, având contract cu C.A.S. Braşov şi Casa OPSNAJ.
ScanExpert oferă discounturi semnificative pentru copii, pensionari, persoanelor
cu dizabilităţi şi personalului medical.
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office-bv@scanexpert.roE www.scanexpert.roW

LIFE12 8-14 mai 2017
.com

Faceţi cunoştinţă
cu unul dintre cei mai
talentaţi braşoveni,
Alexandru Mihai
Nenciu (foto)! Este
cel datorită căruia
Bucureştiul va avea,
î n  s f â r ş i t ,  u n
logo. Simbolul decla-
rat iniţial câştigător a
fost descalificat pen-
tru că juriul a decis
că este un plagiat! Pe
locul doi în acest
 concurs se clasase
proiectul făcut de bra-
şoveanul Alexandru
Nenciu. Tânărul a fost su-
nat de organizatori şi anun-
ţat că este marele câştigător.
„Sincer, nu îmi venea să
cred. La o singură zi dis-
tanţă după ce a fost des-

calificat primul proiect,
am fost sunat şi anunţat
că sunt câştigător. Sunt
foarte fericit. Probabil, ba-
nii o să-i investesc tot în
domeniu. Nu este pentru

prima dată când fac
astfel de logo-uri.
Am mai câştigat câ-
teva concursuri de
acest fel”, a declarat
pentru Braşov TV
Alexandru Nenciu.

Experienţă vastă 
în domeniu 

În următoarea săp-
tămână se va verifica
dacă logo-ul braşo-
veanului nu este un
plagiat. Dacă totul va
fi în regulă, va fi des-
emnat  câştigător şi va

intra în posesia marelui pre-
miu de 50.000 lei. „Logo-
ul creat de mine încearcă
să spună o poveste, să re-
constituie etapele unei is-
torii, prin reprezentarea

simplificată a patru edifi-
cii-simbol ale Bucureştiu-
lui:  Arcul de Triumf,
Palatul CEC, Ateneul Ro-
mân şi Arena Naţională.
Logo-ul nu este altceva de-
cât un vector de transmi-
tere a identităţii colective”,
spune Nenciu. 

Tânărul are 28 de ani şi
este absolvent de Design In-
dustrial la Universitatea de
Artă Bucureşti. Lucrează
în domeniu, cu multă pa-
siune, de aproape zece ani.

Marian Stoica

O vacă s-a plimbat
nestingherită, în miezul
zilei, pe mijlocul străzii.
Traficul destul de aglo-
merat nu a deranjat
bovina care şi-a văzut
liniştită de drum. Im-
aginile au fost surprinse
de un braşovean care
apoi le-a postat pe un
site de Socializare.
Reacţiile nu au întârziat să apară! 

– „Oi bifat, vaci bifat, caii cu căruţele
după ei, ce mai urmează.... ?” Se în-
treabă ironic un braşovean, în timp ce
altul a constatat amuzat că văcuţa avea
propria ei banda de mers! Nu am reuşit
să aflăm însă cine este proprietarul bovinei

care s-a plimbat pe mijlocul Bulevardului
Hărman. Nu este din păcate primul caz
de acest fel. În urmă cu 2 săptămâni, o
turmă de oi a blocat circulaţia în zona stră-
zii Poenelor. Atunci a fost nevoie de in-
tervenţia autorităţilor pentru a fluidiza
circulaţia.          A.C.

FARMACOM, companie farmaceutică brașoveană, cu o tradiție de peste 60 de ani
în domeniu, vine în sprijinul pacienților 
la plata suportată de pacient pentru rețetele compensate*

F A R M A C O M  – O  e c h i p ă  p e n t r u  s ă n ă t a t e a  t a !

* indiferent de conţinutul reţetei

numai la
Farmacia Farmacom nr. 44 cu program NON STOP
situată pe strada Uranus, nr. 14, lângă Piața Astra

ÎN CURSUL LUNII  MAI 

CU O REDUCERE DE 50%

• În această săptămână se va verifica dacă
logo-ul braşoveanului este o creaţie originală

• Dacă totul va fi în regulă, va intra în posesia
marelui premiu de 50.000 lei

• Imaginea săptămânii 
vine din cartierul Craiter!

O văcuţă în traficUn braşovean a creat
LOGO-ul Bucureştiului


