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SĂPTĂMÂNAL GRATUIT
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O nouă săptămână de foc pentru locuitorii din
Sânpetru, dar şi pentru şoferi. Pe podul spre Sân-
petru se circulă, dar cu restricţii. După ce, săptămâna
trecută, zi de zi, reporterii Braşov TV v-au ţinut la
curent, pas cu pas, cu tot ce s-a întâmplat în Sân-
petru, a venit şi vestea bombă în urma anchetei jur-
nalistice, dar şi a mitingului autorizat de la finele
săptămânii trecute. Circulaţia pe podul de la Sân-
petru a fost reluată, pe răspunderea constructorului. 

Data recepţiei finale a lucrării în valoare de 64
de milioane de lei nu se cunoaşte însă. Cert este
că, pe parcursul săptămânii trecute, reprezentanţii
Companiei Naţionale de Administrare a Infras-
tructurii Rutiere (CNAIR) şi cei ai firmei construc-
toare s-au aşezat la masa dialogului, dar fără un
rezultat concret. Surse autorizate susţin că repre-

zentanţii CNAIR doresc ca lucrarea să fie garantată
de constructor timp de 10 ani. Potrivit aceloraşi
surse, în cazul unui astfel de proiect, pot să apară
probleme după 5 ani de la recepţie şi dare în func-
ţiune. Acesta este şi motivul pentru care, susţin sur-
sele noastre, se doreşte o garanţie de 10 ani. <     

continuare în pag. 3
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Se circulă pe „Podul SUSPINELOR”!

D.G.A.S.P.C. Braşov vrea să
închidă 7 centre de plasament!

• Unde vor ajunge 248 de copii?
• Andi Kadas: „Sunt siderat că aflu aceste decizii

din presă, în calitate de preşedinte al Comisiei de
Sănătate din Consiliul Judeţean Braşov!”
,, (...) În urma evaluării realizate pe teren, de către spe-

cialiştii Băncii Mondiale, a instituţiilor de tip rezidenţial
clasic, s-a desprins concluzia că, în următorii ani, trebuie
închise/desfiinţate un număr de 50 de centre de plasament.
(...) Pe listă se află şi 7 centre de tip rezidenţial din subor-
dinea D.G.A.S.P.C. Braşov. (...)’’,
se precizează într-un comunicat de
presă remis redacţiei vineri,
12.05.2017

Comunicatul de presă a fost în-
tocmit la o zi după ce reporterul
Braşov TV i-a cerut Danielei Luca
( fo t o ) ,  d i r e c t o r  adju nct  l a
D.G.A.S.P.C. Braşov, să-şi expri-
me punctul de vedere cu privire la
informaţia deţinută la redacţie, po-
trivit căreia Centrul de plasament din Victoria va fi închis.
Răspunsul a fost afirmativ, iar motivul, halucinant! „Acolo,
legea e făcută de copii deja... (...) Personalul nu mai are
autoritate asupra copiilor. I-a scăpat din mână!”, a afirmat
Daniela Luca. =

La aflarea veştii că se vor închide 7 centre de plasament,
printre care şi cel din Victoria, reacţiile nu au întârziat să
apară. „Sunt siderat că aflu aceste decizii din presă, în calitate
de preşedinte al Comisiei de Sănătate din Consiliul Judeţean
Braşov! Fiind şi membru în Colegiul Director al acestei ins -
tituţii consider că se vor încălca prevederile H.G.1434/2004
republicată şi actualizată. Potrivit ART. 4 (1) «Conducerea
Direcţiei generale se asigură de directorul executiv şi de co-
legiul director». În prezent, Comisia de Sănătate caută soluţii
în vederea descongestionării spitalelor şi mutarea persoanelor
aflate în nevoi, în centre rezidenţiale, iar alţii închid... Con-
siderăm că prevederile legale primează, iar hotărârile de
închidere a unor centre, luate de la sine putere de Conducerea
D.G.A.S.P.C., nu pot fi puse în aplicare fără consultarea,
în prealabil, a Colegiului Director, precum şi a Comisiei de
Sănătate din Consiliul Judeţean Braşov, fără o analiză per-
tinentă şi fără a ţine cont de interesul superior al copilului”,
a declarat preşedintele Comisiei pentru sănătate din Consiliul
Judeţean, Andi Kadas. continuare în pag. 6

• Totul, pe răspunderea constructorului şi cu restricţii de viteză! 
• Urmează inspecţia finală, săptămâna decisivă!

Comisia pentru Sănătate din Consiliul
Judeţean propune ca pacienţii aflaţi
în astfel de situaţii să fie transferaţi în
Centrul pentru Persoane Vârstnice din
Victoria, dacă au vârste peste 64 de
ani, şi în Centrul pentru tinerii ieşiţi
din sistem, instituţie aflată în Tărlun-
geni, dacă pacienţii au vârste sub 64
de ani. În acest sens, preşedintele Co-

misiei pentru Sănătate, Andi Kadas
(foto), a redactat, împreună cu colegii,
un proiect de hotărâre care a fost de-
pus la Consiliul Judeţean. „În urma
sesizărilor pe care le-a primit Comisia
de sănătate din Consiliul Judeţean,
colegii mei, împreună cu mine, în ca-
litate de preşedinte al comisiei, am
venit cu un proiect de hotărâre care

vizează preluarea din spitale a pa-
cienţilor care, după 30 de zile de spi-
talizare, sunt consideraţi a fi pacienţi
cu nevoi, trebuie mutaţi în instituţiile
Direcţiei Generale de Asistenţă So-
cială şi Protecţia Copilului”, a expli-
cat iniţiatorul proiectului, consilierul
judeţean Andi Kadas.               

continuare în pag. 3

OANA MAREŞ

Program: Luni-Vineri 09:00 – 20:00; Sâmbătă 10:00 – 14:00
Telefon: 0774.638.568
E-mail: răcădău@best-optic.ro

Răcădău, Valea Cetăţii, nr. 6

Veste sănătoasă pentru
sănătatea braşoveană! 
S-a găsit soluţia salvatoare pentru pacienţii despre care, după o
lună de spitalizare, se constată că sunt persoane aflate în nevoi
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Anul acesta, Râşnovul va
intra într-un proces de
modernizare. Se va investi
în infrastructura rutieră,
dar în atenţia edililor vor
fi şi proiectele din sănăta-
te şi educaţie. 

Din bugetul total de 61 de
milioane, 38 au fost alocate
pentru investiţii, iar restul

pentru administrarea locali-
tăţii. Reabilitarea Drumului
Glejăriei, care face legătura
cu Cabana Diham, pe o lun-
gime totală de 4,3 kilometri
va costa 4,2 milioane de lei.
Din această sumă, 2,8 mi-
lioane sunt bani de la Minis-
terul Dezvoltării, iar restul
de la bugetul local. Pentru
reabilitarea Policlinicii sunt

necesare apro-
ximativ 3,2 mi-
lioane de lei. 

Izolarea ter-
mică a şcolilor
şi amenajarea
unor terenuri
de fotbal şi bas-
chet sunt alte proiecte ale
municipalităţii. În cartierul
Valea Cetăţii se va construi

o parcare cu o capacitate de
200 de locuri. 

Marian Stoica

ONG-urile din ţară în pe-
ricol de dizolvare din cauza
unei noi legi propuse în par-
lament. Aceasta prevede ne-
a c o r d a r e a  c e l o r  d o u ă
procente din impozitul pe ve-
nit structurilor de acest gen. 

Şi la Braşov reprezentan-
ţii instituţiilor s-au alarmat
şi au realizat mai multe pe-

tiţii către Ministerul Finan-
ţelor. Până la acest moment
nu s-a primit nici un răspuns
oficial. 

„Multe dintre firmele mici
nu vor mai primi reduceri
de impozite, dacă fac spon-
sorizări. Asta prevede un
 proiect de lege aflat în dez-
batere. Activitatea multor or-

ganizaţii non-profit ar putea
fi pusă în pericol. Sper să se
ia cât de curând o decizie
matură în acest sens, iar re-
prezentanţii  Guvernului să
se gândească încă o dată la
organiza ţiile non-profit”,
ne-a declarat Alexandra Boe-
riu, preşedinte „Salvaţi Co-
piii” România. 

Reprezentanţii ONG-urilor
au semnat mai multe petiţii

online pentru a evita dizol-
varea asociaţiilor de care de-
pind la ora actuală foarte
mulţi beneficiari.  

Asociaţiile şi fundaţiile vor
să fie păstrată facilitatea fis-
cală veche şi pentru micile
firme, astfel ca şi aceste afa-
ceri să-şi poată deduce cuan-
tumul sponsorizărilor din
impozitul datorat. 

Denisa Dumitru

Doar 26% din populaţie a efec-
tuat cel puţin un sejur turistic în
scop personal în ultimii ani, în con-
diţiile în care media la nivelul Uni-
unii Europene este de 60%. În
2015, de exemplu,  Luxemburg a
fost ţara ai cărui rezidenţi au pe-
trecut cele mai multe nopţi peste
hotare (cu o medie de 23,3 nopţi),

la polul opus au fost România, Bul-
garia şi Grecia ai căror locuitori au
petrecut, în medie, mai puţin de
o noapte peste hotare în 2015. 

La nivelul Uniunii Europene,
Spania a fost principala destinaţie
turistică pentru non-rezidenţi, ur-
mată de Italia, Franţa şi Marea
Britanie.                                           R.I.

Românii, ultimii în UE 
la sejururi turistice Investiţii la Râşnov

Start-up Nation, un pro-
gram care doreşte relansarea
economiei, dar care este greu
de pus în practică. Pentru a
mai uşura munca viitorilor
antreprenori, Camera de Co-
merţ şi Industrie Braşov a lan-
sat un program prin care oferă
consultanţă tuturor celor care

vor să acceseze bani de la stat
pentru înfiinţarea unor astfel
de afaceri. 

Camera de Comerţ şi In-
dustrie Braşov a creat un pa-
chet special de consultanţă,
destinat persoanelor intere-
sate să acceseze fonduri ne-
r a m b u r s a b i l e  p e n t r u

înfiinţarea unui IMM, prin
programul „Start-up Nation
Romania”. Pentru 1.250 de
lei, braşovenii vor putea să-
şi înfiinţeze o firmă prin acest
program fără să plătească
taxe la Registrul Comerţului
şi vor beneficia de un curs
de competenţe antrepreno-

riale, vor primi consultanţă
gratuită pentru accesare de
alte finanţări nerambursabile
şi vor deveni în mod automat
membri ai Camerei de Co-
merţ şi Industrie.  Condiţia
minimă pentru obţinerea fi-
nanţării este crearea a două
locuri de muncă şi menţine-
rea lor pentru trei ani. 

Răzvan Iancu

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

Consultanţă pentru antreprenori

ONG-urile în pericol!
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O săptămână de negocieri.
Urmează inspecţia finală

Negocierile pe această
temă vor continua şi în aceas-
tă săptămână, în Bucureşti.
Până la o decizie clară, cert
este că există o problemă: o
deplasare, în partea superioa-
ra a construcţiei, de 29,9 cen-
timetri. Compania Naţională
de Administrare a Infrastruc-
turii Rutiere vrea, în acest
context, garanţie extinsă din
partea constructorului. O
echipă de la Bucureşti, for-
mată din specialişti în dome-
niu, va începe, în această
 săptămână, o inspecţie amă-
nunţită a construcţiei. Din
echipa de control va face

 parte şi un reprezentat al
 Inspectoratului de Stat în
Construcţii, concluziile aces-
tuia fiind esenţiale pentru per-
miterea demarării procedurii
de recepţie a lucrării. Până
atunci însă, conducerea
CNAIR susţine că reluarea
circulaţiei s-a făcut pe răspun-
derea constructorului. 

„– În momentul acesta,
podul este deschis prin răs-
punderea exclusivă a con-
structorului. 

Reporter: Nu este vorba
 despre o inaugurare...

– Inaugurarea, sau des-
chiderea oficială, se poate
face doar în momentul în
care s-au parcurs toţi paşii
tehnici şi legali pentru des-
chiderea acestui pod. În mo-

mentul acesta, este deschisă
circulaţia pe răspunderea ex-
clusivă a constructorului, iar
noi, în perioada următoare,
vom parcurge aceşti paşi le-
gali şi pentru deschiderea
oficială a podului. Dar,
având în vedere situaţia de
acolo, probabil că, la mo-
mentul respectiv, construc-
torul a luat această decizie
(n.r. de a permite să se cir-
cule) pentru a facilita trafi-
cul în zonă al locuitorilor’’, 

a explicat, pentru Bra-
şovTV.com, purtătorul de cu-
vânt al Companiei Naţionale
de Administrare a Infrastruc-
turii Rutiere, Alin Şerbănescu.

Pe răspunderea constructorului
şi cu restricţii de viteză

Şoferii care merg cu maşi-
nile pe pod, pe răspunderea
constructorului, nu au voie să
apese pedala de acceleraţie
până la o viteză mai mare de
30 de km pe oră. Astfel, cir-
culaţia este permisă, cu res-
tricţii de viteză, deşi abia în
această săptămână, pasajul va
fi inspectat. „Am fost infor-
mat că podul s-a deschis cir-
culaţiei, într-adevăr, în regim
de şantier. Vreau să le mul-
ţumesc tuturor celor care ne-

au sprijinit. Vreau să le mul-
ţumesc tuturor celor care ne-
au fost alături, practic tutu-
ror celor din comuna
Sânpetru, vreau să vă mul-
ţumesc şi vouă (n.r. membri-
lor echipei Braşov TV), pen-
tru că, de fiecare dată, aţi
fost alături de noi când am
avut nevoie”, spunea, la finele
săptămânii trecute, Octavian
Bogoiu, un localnic din Sân-
petru. Mai mult, alţi doi lo-
cuitori ai comunei susţin că
este deosebit de riscant, de
exemplu, să mergi cu bicicleta
pe pod. 

„– Un metru în plus tre-
buia. Ce Dumnezeu, n-aveau
loc unde să-l facă... 

– Dacă vine cineva din
faţă?

–Bicicleta, trebuie s-o ri-
dici în sus... Nu, nu e în re-
gulă, ceva nu e în regulă!”

„–Nu poţi să cobori pe ea
(n.r. pe bicicletă) că derapezi
şi te loveşti”.

Zgârcit în declaraţii
Şeful proiectului, Cayer

Barrioz, a fost, pe parcursul
întregii investigaţii jurnalis-
tice, zgârcit în declaraţii. A
procedat în mod similar şi la
finele săptămânii trecute,
când circulaţia pe podul de la
Sânpetru a fost deschisă, ce-i
drept cu restricţii de viteză,
pe răspunderea constructoru-
lui. Iată conţinutul dialogului
purtat vineri, 12.05.2017, cu

şefului proiectului de la Sân-
petru: 

Reporter: V-am invitat pu-
blic, în mai multe rânduri, să
vă exprimaţi punctul de vede-
re. Ce aveţi de ascuns?

– Nu am nimic de decla-
rat. Avem multe persoane pe
şantier, e mai bine să mergeţi
acolo.

– Se inaugurează podul? Se
circulă...

– Foarte bine! Vă mulţu-
mesc.

– Nu aveţi nimic să vă re-
proşaţi? Dacă, Doamne fe-
reşte, se întâmplă ceva?! Nu
există inspecţie la faţa locului,
nu a venit reprezentantul Ins -
pectoratului de Stat în Cons -
trucţii ..., nu este recepţionată
construcţia... 

Cum a procedat şeful pro-
iectului, Cayer Barrioz? Ca
de fiecare dată când reporterii
BraşovTV.com au încercat
să-i consemneze punctul de
vedere: a închis telefonul!

Braşov TV vă ţine, în continuare, la curent cu fiecare
element de noutate în ceea ce priveşte podul spre
Sânpetru, iar Ancheta Braşov TV va continua
până la recepţia finală a  lucrării în valoare
totală de 64 milioane lei.

Se circulă pe „Podul SUSPINELOR”!
• Totul, pe răspunderea constructorului şi cu restricţii de viteză! 
• Urmează inspecţia finală, săptămâna decisivă!

continuare din pag. 1

Conducerea Consiliului
Judeţean apreciază iniţia-
tiva Comisiei pentru sănă-
tate. „Am discutat cu co-
legii noştri din Comisia
pentru sănătate, este o ini-
ţiativă foarte bună şi per-
tinentă. Asta pentru că
sunt foarte multe paturi
care sunt ocupate de per-
soane care sunt însănăto-
şite relativ, dar din păcate
fie sunt în vârstă, fie nu

au aparţinători şi atunci
trebuie găsită o soluţie
pentru ca acele paturi din
spitale să nu rămână ocu-
pate”, a afirmat preşedin-
tele Consiliului Judeţean
Braşov, Adrian Veştea. 

Pacienţii care sunt trataţi
în spitalele din Braşov, dar
rămân mai mult de 30 de
zile în unităţile sanitare, blo-
chează, practic, paturi în
care ar putea fi tratate per-
soane cu probleme grave de
sănătate. În sezonul rece, si-

tuaţia devine şi mai dificilă.
Din cauza temperaturilor
scăzute şi a afecţiunilor spe-
cifice, numărul persoanelor
care ajung în spital creşte
semnificativ. Asistenţii so-
ciali spun că, în prezent,
problema nu are nicio rezol-
vare. „Nu reuşim să găsim
o rezolvare pentru aceste
cazuri în timp util şi, astfel,
se depăşesc multe zile de
spitalizare. În aceste con-
diţii, propunerea ca aceste
cazuri din Spitalul Clinic

Judeţean de Urgenţă să fie
tratate în regim de urgenţă
la primirea în instituţiile
sociale este mai mult decât
binevenită”, a explicat, pen-
tru BraşovTV.com, Monica
Bratu, asistent social la Uni-
tatea de Primiri Urgenţe a
Spitalului Clinic Judeţean
de Urgenţă din Braşov.

Iniţiativa Comisiei pentru
sănătate din Consiliul Jude-
ţean va fi supusă aprobării
într-o viitoare de şedinţă de
plen.

Veste sănătoasă pentru
sănătatea braşoveană! 
S-a găsit soluţia salvatoare pentru pacienţii despre care, după o
lună de spitalizare, se constată că sunt persoane aflate în nevoi



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

15-21 mai

Prin gând. Iar dacă gândul
este susţinut devine credinţă.
Prin credinţa într-un anumit
gând ne creăm realitatea con-
form acelui gând. 

Iar în timp credinţa creea-
ză neurochimia pentru a apă-
rea un sentiment care se
înregistrează ca un adevăr în
fiinţă.

Toate zilele de mâine sunt
proiectate prin gândurile
noastre de azi, căci fiecare
gând pe care îl avem creează
în corp un sentiment care este
înregistrat în suflet. Acel sen-
timent fixează apoi un pre-
cedent în condiţiile din viaţa
noastră, căci ne atrage cir-
cumstanţele ce vor creea şi
se vor potrivi cu aceleaşi sen-
timente care ne-au fost înre-
gistrate în suflet.

Fiecare cuvânt pe care îl
rostim ne creează zilele care
vor urma, căci vorbele nu sunt
decât sunetele ce exprimă
sentimentele din suflet, care
au fost născute prin gând.

De exemplu: o persoană
care gândeşte ori de câte ori
cât îi este de rău sau greu că:
va fi bine, se vor rezolva toate
problemele, trece şi asta după

un timp, chiar experimentează
această stare de bine. O altă
persoană care, oricât i-ar fi de
bine spune: e greu, e rău, criza
asta mă duce la faliment, nu
mai am forţă, ce credeţi că va
experimenta după un timp oa-
recare? Ceea ce spune aceea
se va materializa şi aici sigur
aveţi exemple nenumărate din
viaţa voastră când vi s-a în-
tâmplat aşa cum aţi gândit.

De multe ori nu suntem
conştienţi de cât de mult rău
ne facem prin gândurile noas-
tre şi vorbele pe care le ros-
tim. La fel cum nu suntem
conştienţi de cât de mult bine
ne putem face dacă schim-
băm un gând mai puţin să-
nătos pentru noi şi viaţa
noastră, cu un gând plin de
viaţa şi de bucurie. Este foarte
simplu.

Ce avem de făcut este să
fim conştienţi în fiecare clipă
de noi, de gândurile şi vorbele
noastre, iar dacă ceva ne trece
prin minte şi nu suntem de
acord cu acel gând îl schim-
băm şi gata.

Nimeni nu poate face în
locul nostru asta, adică nimeni
nu poate intra în mintea noas-
tră să ne-o cureţe şi să o des-
chidă spre infinite posibilităţi.
Numai noi putem face asta
cu noi. Cel mai simplu mod
este prin afirmaţii de genul:
Eu sunt dintotdeauna (cum
vreţi voi, sau ce vreţi voi)…,
şi repetaţi acea afirmaţie până
mintea limitată nu se mai
opune şi atunci este semn că
v-aţi creat realitatea viitoare.

Tot ce ni se întâmplă în
viaţă am gândit, am crezut şi
am simţit cândva. 

Conştientizaţi că sunteţi
creatorii realităţii voastre, fie
că sunteţi conştienţi de asta
fie că nu sunteţi conştienţi de
asta. Spor în a vă crea con-
ştient viitorul plin de pace,
bucurie, iubire şi armonie! 

Niculina Gheorghiţă
Psiholog Clinician Principal, 
doctorand în Psihologia
Dezvoltării, Trainer şi Formator
www. holisterapi.ro

Sfatul psihologului

Cum ne creăm viitorul?

Prescrierea ochelarilor pre-
supune o serie de investigaţii
şi teste pe care un optometrist
este obligat să le facă înainte
de determinarea dioptriilor.
Acestea variază de la cele mai
simple, cum ar fi citirea unor
litere de pe un panou luminos
până la examinarea fundului
de ochi cu ajutorul oftalmos-
copului. 

Examinarea vederii şi a să-
nătăţii ochilor poate dura de
la 20 de minute la cel mult o
oră, în funcţie de complexi-
tatea testelor efectuate. 

Care sunt paşii care ne ara-
tă că avem parte de un control
de specialitate realizat cu ma-
xim de profesionalism?

1. Anamneza 
Anamneza este prima etapă

în cadrul examinării pacien-
tului şi reprezintă totalitatea
informaţiilor obţinute de op-
tometrist referitor la starea
de sănătate a ochilor pacien-
tului cât şi a stării generale
de sănătate. Onestitatea şi
deschiderea pacientului faţă

de optometrist sunt esenţiale
deoarece aceste răspunsuri
orientează diagnosticul şi in-
fluenţează concluzia finală

a optometristului.

2. Evaluarea vederii
Pacientul este rugat să se

aşeze pe scaun, în faţa lui la
o distanţă de aproximativ 5
metri se afla un panou pe care
sunt proiectate nişte litere de
diferite dimensiuni. Pe rând,
pacientul îşi acoperă câte un
ochi şi, la indicaţia optome-
tristului, citeşte cele mai mici
litere pe care le poate vedea
clar, fără efort. 

Dacă pacientul este deja
purtător de ochelari se face
o evaluare a vederii folosind
aceeaşi metodă, dar de data
asta cu ajutorul ochelarilor
existenţi. 

3. Examenul la biomicroscop
Biomicroscopia este o in-

vestigaţie ce ne permite exa-
minarea microscopică a
polului anterior, a vitrosului
şi a polului posterior. Cu aju-
torul biomicroscopiei se pot
depista leziuni la nivelul pleoa-
pelor, conjunctivei, sclerei,
corneei, irisului şi cristalinului
(cataractă). Biomicroscopia
ne permite observarea grosi-
mii şi a profunzimii ţesuturilor

care alcătuiesc ochiul. Apa-
ratul cu care se face aceasta
se numeşte biomicroscop,
acesta are un suport în care
pacientul îşi sprijină bărbia,
optometristul, cu ajutorul unei
fante luminoase, analizează
meticulos toate componentele
ochiului. 

Analiza fundului de ochi se
realizează cu ajutorul oftal-
moscopului. Oftalmoscopul
este aparatul cu care se pot
identifica anumite afecţiuni
ale retinei precum şi gradul
de afectare al organismului
de către anumite boli generale
(hipertensiune arterială, diabet
zaharat).

4. Măsurarea tensiunii oculare 
Tensiunea oculară repre-

zintă presiunea din interiorul
globului ocular. Măsurarea ei
se realizează cu ajutorul unui
aparat numit tonometru. Eva-
luarea periodică a tensiunii
oculare este importantă în
diagnosticarea precoce a glau-
comului.

5. Măsurarea dioptriilor
Se face cu ajutorul apara-

tului numit autorefractome-
tru. La fel ca la biomicroscop,
pacientul îşi aşează bărbia pe
un suport şi este rugat să pri-
vească în interiorul aparatului
unde se afla o imagine.

Aparatul trimite o rază de
lumină pe fundul ochiului şi
măsoară astfel refracţia. Mai
mult, el imprimă pe o hârtie
aceste măsurători care urmea-
ză să fie interpretate de op-
tometrist şi care îi vor folosi
la determinarea valorilor
exacte a dioptriilor. 

6. Stabilirea corecţiei optice 
Foropterul este un aparat

cu ajutorul căruia se testează
vederea cu noile dioptrii sta-
bilite de optometrist. Forop-
terul este un aparat care are
un suport pentru frunte de
care pacientul trebuie să se
apropie şi prin care trebuie
să privească către panoul lu-
minos, pe care sunt proiectate
literele sau cifrele, după caz.
Acesta este rugat să citească
cele mai mici litere pe care
reuşeşte să le vadă fără efort
vizual. 

Cu ajutorul retinoscopului,
prin proiectarea unei fante
de lumină în ochi, optome-
tristul testează echilibrul din-
tre corecţia dată şi viciul de
refracţie.

7. Măsurarea distanţei
interpupilare

Distanţa interpupilara re-
prezintă distanţa dintre cei
doi ochi, aceasta se măsoară

cu ajutorul unui aparat digital
numit pupilmetru. Pacientul
sprijină fruntea de aparat şi
priveşte la o sursă de lumină
aflată în interior, timp în care
optometristul centrează pu-
pilele şi află valoarea distan-
ţei. Distanţa interpupilara are
un rol foarte important în
montajul ochelarilor.

8. Concluziile
În urma efectuării tuturor

testelor, optometristul con-
semnează toate rezulatatele
şi valorile în fişa de consul-
taţie. Apoi, pacientului îi sunt
aduse la cunoştinţă informa-
ţiile atât despre dioptrii cât
şi despre sănătatea ochilor,
dar, mai mult, i se oferă so-
luţiile cele mai bune pentru
comandarea ochelarilor. Se
stabileşte frecvenţa cu care
pacientul trebuie să revină
pentru controlul periodic. 

În cabinetele Best Optic
etapele enumerate, comple-
tate de alte investigaţii şi teste
însumand un număr de mi-
nim 14 paşi, sunt parcurse
cu meticulozitate de către
optometrişti, ei alocând tim-
pul, atenţia şi grija pentru ca
fiecare pacient să aibă parte
de prescripţia de ochelari
perfectă.

Sfatul optometristului

Oana Mareş

SĂNĂTATE4

Cum ar trebui să decurgă
o vizită la optometrist?
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Premieră la Braşov! Pri-
m u l  m o t o r  t e r m i c  d e
avion din lume cu compo-
nente realizate prin me-
toda printării 3D a fost
realizat în oraşul nostru.  

Modelul a fost prelucrat  de
cercetătorul  Valentin Stama-
te, fost profesor al Universi-
tăţii  Transilvania.  Valentin
Stamate lucrează de 4 ani ca
cercetător la Universitatea
Transilvania, din Braşov la
departamentul de Ingineria

Fabricaţiei. În urmă cu doi
ani a renunţat la activitatea

didactică şi s-a dedicat exclu-
siv activităţii de cercetare. 

„Motorul este un prototip
la care am lucrat aproxima-
tiv doi ani.  Este primul din
lume, realizat prin printare
3D. Motorul este unul de
avion cu 10.000 de rotaţii pe
minut. Toate costurile nece-
sare acestui prototip au fost
asigurate de Universitatea
Transilvania” , ne-a declarat
Valentin Stamate, cercetător,
Institutul de Cercetare  al
Universităţii  Transilvania.

Cercetătorii folosesc aceas-
tă metodă 3D pentru a cons -

trui rapid şi ieftin  prototipuri
şi componente personalizate.
Imprimantele 3D, în metale

pot fi, de aseme-
nea, utilizate în
industria biome-
dicală pentru
crearea de pro-
teze sau echipa-
mente medicale.
Reprezentanţii
Institutului de
Cercetare  de la
Universitatea
Transilvania vor

continua  îmbunătăţirea teh-
nologiilor de acest fel.   

Denisa Dumitru

Găsirea unui loc de muncă după
terminarea studiilor este cea mai
mare problemă a tinerilor. Uni-
versitatea Transilvania vine cu so-
luţii în acest sens. Cele mai mari
firme din lume recrutează studenţi,
chiar de pe băncile facultăţii. 

Companii de succes şi-au pre-
zentat ofertele, iar studenţii şi-au
susţinut lucrările de licenţă şi di-
sertaţie. Proiectul se numeşte Ab-
solvenţi  în faţa Companiilor.
Contact direct cu angajatori de
renume ş i  expunerea idei lor

într-un mediu organizat. De asta
au avut parte studenţii de la Uni-
versitatea Transilvania. 

În acest an, la eveniment şi-au
prezentat ofertele 19 angajatori.
Conferinţa s-a aflat la cea de-a
şasea ediţie şi s-a adresat studen-
ţilor care urmează să termine fa-
cultatea. În acest an au existat şi
zone de pre-interviu, unde anga-
jatorii au putut discuta cu studenţii
diverse aspecte privind încadrarea
la locul de muncă. 

Marian Stoica

Rata şomajului este în scădere
la Braşov. La sfârşitul lunii aprilie,
în evidenţele Agenţiei Judeţene
pentru Ocuparea Forţei de Muncă
se aflau aproximativ 8.500 de per-
soane în căutarea unui loc de muncă.
Aproape 60% sunt bărbaţi. 

Pe parcursul lunii aprilie, din evi-
denţa AJOFM au ieşit 1079 de per-
soane şi au intrat alte 414. Au fost
încadraţi în muncă 439 de braşoveni. 

Rata şomajului în judeţul Braşov
la finalul lunii aprilie este de 3,34%,
în uşoară scădere comparativ cu
luna martie. În prezent, 1.233 de
braşoveni beneficiază de indemni-
zaţie de şomaj. Cele mai multe per-
soane fără un loc de muncă provin
din mediul rural, aproape 6.500.
97% din totalul şomerilor nu au nici
măcar studii medii. 

Marian Stoica

Şomaj în scădere la Braşov

Sunt peste 60 de cabi-
nete, dar avem doar 7 me-
dici în şcolile generale şi
16 în licee! Este situaţia
îngrijorătoare din majori-
tatea unităţilor de învăţă-
mânt din Braşov. Toate
acestea în condiţiile în care
de foarte mult timp Direc-
ţia de Servicii Sociale a ce-
rut suplimentarea cadrelor medicale,
dar fără niciun rezultat.

„Avem 7 medici care îşi des-
făşoară activitatea în mai multe
unităţi de învăţământ şi doi me-
dici stomatologi la cabinetul uni-
versitar. Ne propunem anul
acesta să mai dotăm încă două
cabinete stomatologice. Este ne-
voie ca legislaţia să fie mult mai
clară, din punct de vedere al ve-
niturilor medicilor şcolari. Noi
am făcut o corespondenţă cu Mi-

nisterul Sănătăţii. La acest mo-
ment ni s-a comunicat că se aş-
teaptă o rectificare bugetară”,
ne-a declarat Mihai Costel, vice-
primar Braşov (foto). Mulţi medici
şi asistente aleg să profeseze în stră-
inătate sau să se angajeze în mediul
privat, unde salariile sunt mai atrac-
tive. Reprezentanţii Primăriei spun
că vor investi în cabinetele şcolare
şi vor cere în următoarea perioadă
suplimentarea cadrelor medicale. 

Denisa Dumitru

.com

PREMIERĂ: Primul motor termic de avion cu componente
realizate prin metoda printării 3D, realizat în Braşov 

Braşovul nu înseamnă doar
Piaţa Sfatului sau Biserica
Neagră. Oraşul de la poalele
Tâmpei reprezintă mai mult
de atât, multe străduţe lătu-
ralnice, mâncare locală sau
poveşti ale locului. 

La toate acestea s-au gândit
câţiva tineri care vor să aducă
turismul la un alt nivel. Prin
aplicaţia gratuită, intitulată
sugestiv, QUESTO,  iniţiatorii
prezintă o altă faţă a oraşului.
Dacă sunteţi în vacanţă, iar

destinaţia este Braşov?  Doriţi
să evitaţi aglomeraţia şi să vă
bucuraţi de trasee inedite şi

l i n i ş t i t e ?  E i
bine, răspunsul
este QUESTO!
O aplicaţie nouă
ce poate fi des-
cărcată gratuit şi
folosită pentru a
afla povestea
care stă în spa-
tele clădirilor
din Braşov. 

„Sunt foarte încântată de
această idee. Îmi place că
ne putem cunoaşte Braşovul

şi din alt punct de vedere”,
ne-a declarat o braşoveancă.

Poveştile din aplicaţie sunt
atât informaţii istorice pre-
zentate într-un limbaj sim-
plu, dar şi legende locale. 

Softul a fost dezvoltat de
10 tineri antreprenori din
Bucureşti. În acest moment
există trasee din capitală,
Braşov, Craiova şi Iaşi. Apli-
caţia este disponibilă gratuit
pentru utilizatorii telefoane-
lor mobile cu sistem de ope-
rare Android. 

Denisa Dumitru

Iulia, tânăra lovită pe o tre-
cere de pietoni în localitatea
Cristian se află în continuare
într-o stare gravă. Au trecut
aproape doi ani de la tragicul
eveniment iar familia încă
speră la o minune. 

La 28 de ani, braşoveanca
este într-o recuperare perma-
nentă. Pentru Laurenţiu, Iulia
este totul. Lumea lor s-a pră-
buşit însă. Băieţelul lor ar fi
împlinit luna aceasta doi ani.
Tristeţe şi multă amărăciune
se citeşte pe chipul bărbatului
care este alături zi şi noapte
de soţia pe care o iubeşte atât

de mult. Nu comunică, ni-
meni nu ştie dacă aude sau
înţelege ce i se spune. 

„După tragicul accident
Iulia a fost operată pe creier
la un spital din Bucureşti. A
urmat apoi o altă operaţie
la Sibiu. Imediat după aceste
intervenţii, am decis să o
transferăm la o clinică din
Israel. Nici aici intervenţiile
efectuate de specialişti nu au
fost suficiente. Iulia a făcut
progrese, dar tratamentul
este de durată şi este costisi-
tor”, ne-a declarat Lauenţiu,
soţul Iuliei.

Tânăra a făcut pro-
grese, dar tratamentul
este de durată şi este
costisitor! Cei care
doresc să o sprijine pe
Iulia îl pot contacta pe
Laurenţiu Ganea la
numărul de telefon:
0735 207 057. 

Pe 18 mai 2015 Iu-
lia a fost spulberată pe
o trecere de pietoni de un au-
toturism condus de Liviu Ne-
culicioiu. Şoferul era băut şi
circula cu viteză excesivă.
Bărbatul a fost încarcerat
după ce instanţa l-a condam-

nat definitiv la doi ani şi 4 luni
de detenţie sub acuzaţia de
vătămare a fătului. Săptămâna
trecută bărbatul a fost liberat
condiţionat. 

Denisa Dumitru

Iulia are nevoie de ajutorul nostru

Turismul de la poalele Carpaţilor Angajatorii au venit  
la studenţi

Medicina şcolară, 
pe cale de dispariţie

Braşovul a făcut un pas
foarte important pentru pro-
movarea turismului montan
în ţările de pe teritoriul Mun-
ţilor Carpaţi. Zilele acestea
a fost inaugurată în oraşul

nostru platforma comună
pentru Turism Durabil al
Convenţiei Carpatica. Ex-
perţi în domeniu vor promo-
va Braşovul peste hotare. La
sediul deschis pe strada Eca-

terina Varga vor lucra
cinci angajaţi de la Mi-
nisterul Turismului şi
Consiliul Judeţean.
Aceştia vor elabora
proiecte, cu finanţare
guvernamentală sau europea-
nă, iar obiectivul este pro-
movarea turismului din
România. 

„Este cel de-al treilea ast-
fel de centru deschis în toate
cele şapte ţări care fac parte
din această convenţie. Avem
la Braşov acest cadru natu-
ral superb şi suntem obligaţi
să-l valorificăm. Este esen-
ţial să gândim şi să elaborăm
proiecte prin care să dezvol-

tăm turismul montan şi să
ducem numele Braşovului în
toate colţurile lumii”, a men-
ţionat preşedintele Consiliului
Judeţean, Adrian Veştea. 

Braşovul este singurul oraş
din România care şi-a depus
candidatura pentru găzduirea
secretariatului general al
Convenţiei Carpatica, sediu
care în prezent este la Viena,
în Austria. 

Marian Stoica

QUESTO: Cât de bine  îţi cunoşti oraşul?
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Braşovul are un cuvânt greu de spus
în alegerile care vor avea loc la conducerea
Partidului Naţional Liberal. După Ludovic
Orban, acum a fost rândul celuilalt candidat
înscris în cursa pentru şefia PNL, Cristian
Buşoi (foto), să vină la Braşov. Ludovic
Orban şi Cristian Buşoi sunt singurii can-
didaţi care vor concura pentru conducerea
Partidului Naţional Liberal, la alegerile
din 17 iunie. Asta după ce Cătălin Predoiu
s-a retras din cursă. Preşedintele PNL Bu-
cureşti, Cristian Buşoi, crede că liberalii
trebuie să recâştige încrederea electora-
tului. „Alegerea pe care o face Partidul
Naţional Liberal în 17 iunie este un
semnal foarte important către elec-
torat. Care este un electorat indepen-
dent de stat, care-şi doreşte altceva
de la clasa politică, de la administraţia
publică şi care vrea cu orice preţ să se
simtă reprezentat de un partid de
dreapta coerent, consistent, puternic,
care să le ofere încredere”, a precizat
Cristian Buşoi.

150 de delegaţi de la Braşov
PNL Braşov va avea o reprezentare

consistentă la Congresul de la Bucureşti,

în urmă căruia va fi ales preşedintele
formaţiunii politice. „Vom avea peste
150 de membri din delegaţia totală
de 5.000 de persoane prezentă la
acest Congres. Cred că este cel mai
democratic Congres care a fost vreo-
dată în cadrul PNL, având o aseme-
n e a  p r e z e n ţ ă  ş i  o  a s t f e l  d e
reprezentare. Sperăm ca PNL să re-
devină prima forţă politică a Româ-
niei”, este de părere şi preşedintele
PNL Braşov, Adrian Veştea. 

Preşedintele interimar al Partidului
Naţional Liberal este Raluca Turcan. 

Marian Stoica

Braşovenii nu sunt interesaţi de lo-
curile de parcare. La prima licitaţie or-
ganizată pentru zona Astra I, pentru
cele 1.000 de parcări nu s-au prezentat
nici măcar 200 de persoane. Paradoxal,
însă, locurile de parcare din zonă sunt
ocupate aproape în totalitate. 

Pentru cele mai căutate parcări, preţul
anual a depăşit dublul tarifului iniţial.
Peste 800 de locuri de parcare din zona
Astra I au rămas neocupate, dar au fost
şi unele pe care şoferii s-au bătut pur şi

simplu. Zona Şcolii Gimnaziale nr. 3 a fost
una dintre cele mai solicitate. Aici, licitaţia
a pornit de la 132 de lei, iar în final un loc
de parcare a fost adjudecat cu 300 de lei.
Şi pe strada Neptun parcările s-au licitat
cu aproape 200 de lei. 11 locuri au fost
atribuite persoanelor cu mai multe maşini. 

Pentru cele aproape 800 de locuri de
parcare neocupate din zona Astra I se
va mai organiza o nouă licitaţie în luna
septembrie. 

Marian Stoica

În România, mor de două
ori mai mulţi copii în primele
luni de viaţă, faţă de media
europeană. Medicii spun că
aparatura veche şi serviciile
socio-medicale sunt princi-
palele motive pentru care cei

mici pierd lupta pentru viaţă.
În aceste condiţii, Spitalul
Clinic de Copii din Braşov
a primit aparatură pentru in-
tervenţii în cazuri cu pato-
logii grave. Peste 900 de
bebeluşi sunt trataţi în fiecare
an de medicii braşoveni. 

„Atunci când avem de-a
face cu patologii grave,
aparatura medicală adec-
vată unei intervenţii rapide
şi funcţionale este, pur şi

simplu, o şansă în plus pen-
tru salvarea acestor copii.
Este crucial ca medicii să
aibă la îndemână instru-
mente care ajută în inter-
venţ ia  imedia tă  ş i  în
monitorizarea funcţiilor vi-
tale ale pacienţilor” , a spus
dr. Maria Mitrică, şef de
secţie la Spitalul Clinic de
Copii Braşov. 

Spitalul Clinic de Copii
va avea la dispoziţie apara-

tură medicală necesară, în
valoare de 25.000 de euro,
datorită donaţiei făcute de
Organizaţia Salvaţi Copii
din România, în programul
de combatere a mortalităţii
infantile. Echipa Salvaţi Co-
pii România va susţine în
continuare Spitalul de Copii
Braşov şi plănuiesc donarea
cu un nou aparat de ultimă
generaţie. 

Denisa Dumitru

Le plac orele de fizică!
Pentru unii elevi din Braşov
această materie a devenit
mult mai prietenoasă. Mo-
tivul: este predată prin me-
toda investigaţiei! În acest
fel, o profesoară din Braşov
încearcă să îi atragă pe elevi
către materiile considerate
mai puţin atractive. 

Camelia Deliu a urmat
cursuri de specialitate pen-
tru a-şi schimba metoda de
predare clasică! INVESTI-
GAŢIA este un model de
succes, pe care momentan
îl folosesc doar 1.700 de
profesori din ţară.

„Sunt profesoară de fizică
de peste 20 de ani. Metoda

pe care o folosesc de câţiva
ani constă în lansarea unei
investigaţii în timpul orelor.
Diferenţa este că profesorul
are rolul de a-i ghida prin
întrebări relevante pe elevi
să găsească cea mai bună
şi creativă soluţie la proble-
me”, ne-a declarat Camelia
Deliu, profesoara fizica, Co-

legiul de Ştiinţe ale Naturii
„Emil Racoviţă” Braşov

Din păcate, prea puţini
dascăli aplică şi sprijină
această metodă la Braşov.
Camelia Deliu va lansa o
campanie pentru introduce-
rea acestei metode în toate
şcolile din Braşov. 

Denisa Dumitru

Parcările, ocupate, 
dar nelicitate

Aproximativ 200 de elevi au participat
sâmbătă, 13 mai 2017, la Muzeul Et-
nografic Săcele, la un „Maraton al bas-
melor populare maghiare din cele şapte
sate săcelene”. În organizarea Asociaţiei
Culturale Maghiare din cele Şapte Sate
şi a liceului „Zajzoni Rab István” din Să-
cele, aproximativ 200 de elevi s-au pre-
gătit în prealabil
cu sprijinul învă-
ţătorilor şi  al
profesorilor în-
drumători. Elevii
însoţiţi de cadre
didactice şi pă-
rinţi au făcut cu-
n o ş t i n ţ ă  c u
personaje fan-
tastice din colec-
ţ ia  de  basme
populare cean-
găieşti culese de
profesorul Ho-
ger Antal, Sipos
Bella şi  Seres
András. 

Depănarea
basmelor popu-
lare, care nu au
pierdut din far-

mec nici la începutul secolului XXI, po-
vestirea lor în faţa unui auditoriu, într-
un mod expresiv şi spontan, precum şi
pasiunea cu care copii s-au implicat în
proiect i-au făcut pe organizatori să
considere că reluarea acestui tip de ac-
ţiune este necesară şi în anii viitori.       

B.T.

Maratonul basmelor
populare maghiare din cele
şapte sate săcelene

Metoda INVESTIGAŢIEI folosită şi în şcolile din Braşov

Aparatură nouă la Spitalul de Copii din Braşov

Prima zebră inteligentă
din România a devenit func-
ţională, chiar la Braşov. Se
află pe Bulevardul Saturn,
la intersecţia cu strada Mi-
nerva. Are elemente lumi-
noase intermitente şi este
vizibilă de la mare distanţă. 

Totul face parte dintr-un
proiect pilot al firmei care
se ocupă de iluminatul pu-
blic din municipiu. Trecerea
pentru pietoni este conside-
rată inteligentă pentru că in-
tensitatea corpurilor de
iluminat din asfalt creşte

atunci când pietonii traver-
sează. „Zebra” rămâne pu-
ternic luminată încă 30 de
secunde după ce ultima per-
soană a trecut strada. În mu-
nicipiul Braşov există zece
treceri pentru pietoni cu bu-
ton sau temporizator. Anul
acesta vor fi amenajate alte
cinci astfel de „zebre”. Nu-
mărul accidentelor rutiere
din Braşov a scăzut după
aplicarea măsurilor supli-
mentare de siguranţă la tre-
cerile pentru pietoni. Doar
nouă accidente grave în

zona trecerilor pentru pie-
toni au avut loc în primele
patru luni ale anului. Siste-
mul de pe Bulevardul Saturn
este compus din 26 de ele-

mente luminoase cu tehno-
logie LED şi doi stâlpi de
iluminat pe care au fost
montaţi senzori de mişcare. 

Marian Stoica

Prima „zebră inteligentă” din România este la Braşov

continuare din pag. 1

„Eu nu cred că se va face! (...)
Spun că au un proiect de două căsuţe.
Eu aş vrea să văd mâine, pe un pro-
iect, pe o schiţă, că acei copii se pot
muta acolo. (...) Nu luăm  copii dintr-
un centru şi îi mutăm în altul”, a de-
clarat, pentru Braşov TV, fosta
directoare a DGASPC Braşov, Lumi-
niţa Olteanu.

„Închiderea centrelor pare să fie
cel mai rapid mod de a scăpa de pro-
bleme. Să închidem centrul de la
Victoria, că sunt probleme, este o
soluţie rapidă. Atunci, să închidem
şi DGASPC şi Consiliul Judeţean,
că peste tot sunt probleme. Este esen-

ţial să se găsească soluţii pentru toate
problemele”, a declarat preşedintele
ASUM Braşov, Ionel Spătaru. 

„Conducerea D.G.A.S.P.C. Braşov
nu a luat în calcul, se pare, impactul
mutării în alte centre a celor 248
de copii. În acest moment, ei sunt
integraţi în învăţământul de masă,
au rude în apropierea centrelor în
care se află, rude cu care ţin, cât

de cât, legătura. Aceste mutări ad-
hoc le vor perturba radical viaţa!”,
a explicat, sub rezerva anonimatului,
pentru BraşovTV.com, o angajată
a D.G.A.S.P.C. Braşov, cu peste 20
de ani de experienţă în domeniu. 

• Unde vor ajunge 248 de copii?
• Andi Kadas: „Sunt siderat că aflu aceste decizii

din presă, în calitate de preşedinte al Comisiei
de Sănătate din Consiliul Judeţean Braşov!”

D.G.A.S.P.C. Braşov vrea să închidă
7 centre de plasament!

Cristian Buşoi, la Braşov

Reporterii Braşov TV vă vor ţine la curent, în următoarele
ediţii ale săptămânalului, în ceea ce priveşte soarta celor
248 de copii din cele 7 centre de plasament pe care conducerea
D.G.A.S.P.C. Braşov îşi doreşte să le închidă.
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Primul spaţiu de exerciţii
în aer liber a Braşovului a
fost amenajat acum zece ani,
în Parcul Tractorul, iar de
atunci, ţinând cont de succe-
sul pe care l-a avut, proiectul
a fost multiplicat şi în alte
parcuri şi zone de relaxare
ale municipiului. 

„Având în vedere succesul
pe care îl are acest succes al
primăriei şi faptul că cetă-
ţenii solicită din ce în ce mai
mult instalarea acestor apa-

rate în toate zonele din mu-
nicipiul Braşov, anul acesta
ne propunem să achiziţio-
năm echipamentele necesare
pentru 4-5 locuri ”, a declarat
Sorin Toarcea, purtător de
cuvânt Primăria Braşov. 

Este vizată zona căminelor
studenţeşti de pe strada Me-
morandumului, parcul de la
pasajul Fartec, zona Uranus
– Traian, în Bartolomeu şi
Timiş – Triaj. 

Răzvan Iancu

Care ar trebui să fie planul de
dezvoltare al Braşovului? Sunteţi
de acord ca Primăria să cumpere un
teren la marginea oraşului? Sunt
doar câteva din întrebările pe care
edilii, le adresează pe internet ce-
tăţenilor. Acest lucru este posibil cu
ajutorul proiectului VOTUL MEU ON-
LINE. Aici sunt expuse trei proiecte
din Braşov, Râşnov şi Făgăraş iar
cetăţenii au un cuvânt de spus şi
primesc într-un timp foarte scurt şi
soluţii. 

„Proiectul reprezintă un
punct de plecare, nu o solu-
ţie finală, pentru a testa teh-
nologii şi concepte de vot pe
internet în România. Până
în data de 15 mai vă puteţi
înregistra pe site pentru a
vota, votul online urmând
să se încheie pe 28 mai”, ne-
a declarat Dragoş David (foto)
director general AMB. 

În ceea ce priveşte Făgăra-
şul, problema care îi frământă
cel mai mult pe locuitori este
dacă planul de dezvoltare al

municipiului ar trebui să fi turismul.
Râşnovenii sunt întrebaţi dacă sunt
de acord ca Primăria să cumpere un
teren la marginea orașului pentru
construirea unei parcar̆i supraetajate.
Proiectul votului online reprezintă
un punct de plecare, nu o soluţie fi-
nală, pentru a testa tehnologii şi
concepte de vot pe internet în Ro-
mânia. Până pe 15 mai vă puteţi
înregistra pe site pentru a vota, votul
online se va încheia pe 28 mai. 

Denisa Dumitru

De câteva zile se lucrează
la modernizarea canalizării
pluviale din tot cartierul Bar-
tolomeu. Se montează con-
ducte noi, cu o lungime de
peste 400 de metri şi un dia-
metru de 60 de centimetri,
care vor prelua toată apa din
zonă şi o va duce direct în
canalul Timiş. Soluţia de
amenajare a unei canalizări
paralele va fi pusă în practică
de Compania APA. Vor fi
amenajate 14 guri de scurgere
de mari dimensiuni. 

„Nu va rezolva problema
în totalitate, să fie foarte
clar. La o ploaie cu un debit
foarte mare, apa se va acu-
mula în această zonă. Însă
nu va mai sta 4-5 ore ci doar
30 de minute cel mult. Pen-
tru că se va scurge foarte re-
pede prin acest sistem nou
de canalizare”, a declarat di-
rectorul de exploatare al
Companiei APA, Teodor
Sava. 

Lucrările de la Stadionul
Tineretului vor dura cel puţin
o lună. Ulterior, se va ame-
naja un nou sistem de scur-
gere şi  pe strada Mihai
Viteazu, la intersecţie cu Sta-
dionului. Aici se vor construi
8 guri de scurgere de mari
dimensiuni. 

Marian Stoica

Mai multe zone de fitness în aer liber la Braşov!

A fost finalizată procedura de achiziţie 
pentru căile de rulare ale Aeroportului de la Ghimbav 

A fost finalizată procedura
de achiziţie pentru căile de
rulare ale Aeroportului Inter-
naţional Ghimbav. A fost de -

sem nată prin concurs o firmă
care se va ocupa de proiec-
tare. Dacă nu vor exista pro-
b l e m e ,  s e  v a  t r e c e  l a

proiectarea propriu-zisă. 70
de zile va dura elaborarea pro-
iectului de proiectare. După
ce se va stabili caietul de sar-
cini, întreaga procedură va fi
publicată pe Sistemul Elec-
tronic de Achiziţii Publice,
iar în ultimă fază va fi de -
sem nat şi constructorul pentru
căile de rulare. 

„Oamenii trebuie să înţe-
leagă, exact, ce stă la baza
elaborării unui proiect. În-
cepi de la un studiu de feza-
bilitate, care este o procedură

extrem de greoaie. După care
se aprobă studiul de fezabi-
litate, împreună cu indica-
torii tehnico-economici. Apoi
se trece la faza de proiect
tehnic, cu toate detaliile de
execuţie, iar în cele din urmă
se ajunge la faza de execuţie.
Eu zic că suntem în grafic
pentru că acestea sunt pro-
cedurile în România”, a de-
clarat preşedintele Consiliului
Judeţean Braşov, Adrian Veş-
tea. 

Marian Stoica

Braşovul, Râşnovul şi Făgăraşul
votează prin internet

Taximetriştii braşoveni trebuie
să îşi schimbe maşinile dacă vor să
obţină anul viitor noile autorizaţii.
Maşinile mai vechi de 10 ani vor
trebui scoase din circulaţie până la
sfârşitul lui 2018. 

În total, la nivelul municipiului
Braşov sunt autorizate 1.400 de ta-
ximetre, însă multe dintre ele nu
respectă o condiţie de bază pentru
a putea fi reautorizate: vechimea.
Autorizaţiile vor fi eliberate doar
pentru maşinile fabricate după anul
2008. „Având în vedere că anul
viitor expiră autorizaţiile de ta-
ximetrie, pentru a le putea pre-
lungi, una dintre condiţii este
aceea ca maşinile să nu fie mai
vechi de 10 ani”, a declarat Sorin

Toarcea, purtător de cuvânt Primăria
Braşov. 

Potrivit evidenţelor serviciului de
specialitate din Primăria Braşov, cel
mai vechi taximetru aflat în trafic
este din 2003, 21 de maşini sunt
din 2004, 45 din 2005, 82 din 2006
şi 173 din 2007. Taximetriştii bra-
şoveni se plâng însă că nu au bani
pentru schimbarea maşinilor. 184
dintre maşinile mai vechi de 10 ani
sunt deţinute de persoane juridice
şi întreprinderi familiale, iar 138 de
persoane fizice autorizate. 

Procedura de schimbare autori-
zaţiei va începe în luna iunie 2018,
iar toate autorizaţiile vor fi reînnoite
până la sfârşitul anului viitor. 

Răzvan Iancu

Fără taxiuri vechi în Braşov

Zeci de variante au fost trimise
pe adresa regiei de transport în doar
câteva zile. Dintre acestea au fost
alese 5 sigle care au intrat în faza
finală. Cele 5 sigle selectate pot fi
votate acum de către braşoveni.
Aceştia pot acorda punctaje siglelor
în funcţie de creativitate, atractivi-
tate şi relevanţă. 

„Am primit un semn extraor-
dinar din partea braşovenilor
prin prisma faptului că am primit
nu mai puţin de 74 de modele de

logo. Până la această oră am con-
tabilizat peste o mie de voturi”,
a declarat Silviu Ştefan, purtător de
cuvânt RATBV S.A. 

Braşovenii consideră că Societatea
de Transport chiar are nevoie de o
schimbare. Câştigătorul va fi ales în
urma unui sistem de vot disponibil
pe site-ul RATBV S.A. Imaginea care
va fi declarată câştigătoare va deveni
noul LOGO al Regiei de Transportul
Public din Braşov. 

Răzvan Iancu

RATBV, logo nou, în curând

Primăria vrea să achiziţioneze încă 30 de echipamente noi!

În cartierul Baciu din Săcele sunt
în curs de finalizare lucrări de mo-
dernizare şi de extindere a ilumi-
natului public. Prin aceste lucrări
se face o reducere a cheltuielilor
de funcţionare şi întreţinere a sis-
temului de iluminat public prin re-
ducerea consumului de energie
electrică, eliminarea cheltuielilor
pentru plata energiei reactive in-

ductive şi utilizarea unor echipa-
mente ce necesită operaţii minime
de întreţinere. 

În ultimii ani, administraţia locală
a luat măsuri de înlocuire a apara-
telor de iluminat cu surse cu des-
cărcări în vapori de mercur cu
aparate echipate cu surse de sodiu
tubulare, cu flux luminos sporit pe
unele străzi ale municipiului Săcele.

În cartierul Baciu, pe 13 străzi s-
au montat astfel aproximativ 400
de corpuri noi de iluminat. Lucrarea
a fost necesară şi în urma sesizărilor
populaţiei referitoare la problemele
existente în această zonă. 

Lucrările de modernizare ale ilu-
minatului public vor continua şi alte
zone ale oraşului în perioada urmă-
toare. 777777777   B.T.

Lucrări de modernizare a iluminatului public în Săcele

Canalizare modernă
în Bartolomeu
Autorităţile ne promit că nu vom mai avea inundaţii
la fiecare ploaie în zona Stadionului Tineretului 



GARSONIERE
⚫ Vând garsonieră în spate la
Coca Cola, suprafaţă 24 mp,
situată la etajul 2/4, cu îmbu-
nătăţiri termopan, gresie şi fa-
ianţă la baie şi bucătărie,
parchet, uşă metalică, separare
de gaz, încălzire cu convector
şi apă caldă cu boiler, preţ
18.500 euro. Tel: 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.
Garsoniera are 43 mp utili şi
este echipată cu centrală ter-
mică proprie BOSCH. Tâm-
plărie PVC 5 camere. Clientul
îşi poate personaliza garsonie-
ra, în următorul buget: gresie
= 50 lei/mp; faianţă = 50 lei/
mp; parchet = 40 lei/mp; sa-
nitare = 2.500 lei/baie; uşi =
600 lei/bucata. Termenul de
finalizare este de 30.05.2018,
iar preţul este 39.000 euro.
Telefon 0747.771.523 
⚫ Garsonieră în suprafaţă de
25 mp utili situată la casă în
zona istorică Str. Lungă aproa-
pe de Casa Armatei dotată cu
geamuri termopan, parchet, uşă
metalică. Momentan este ame-
najată ca şi spaţiu de birouri şi
închiriată. Toaleta este amena-
jată separat. Pentru a fi folosită
ca şi spaţiu de locuit, necesita
modificări. Preţ 26.500 euro.
Telefon: 0723.985.424 

APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând apartament 2 camere
zona Pasaj– Griviţei  st r .

 Tudor Vladimirescu deco-
mandat situat la etajul 4, do-
tat  cu centrală  termică
proprie, gresie, faianţă, par-
chet,  uşă  metalică izolaţie
 exterioară a blocului şi in -
ter ioară  a  tavanelor ,  preţ
3 5 . 9 0 0  e u r o .   T e l e f o n :
0787.719.344
⚫ Vând apartament 2 camere
zona pieţei Tractorul, deco-
mandat, situat la etajul 2/4,
suprafaţă 44 mp utili, dotat cu
centrală termică proprie, gre-
sie, faianţă, parchet laminat,
dispune de dressing, şi boxă
la beci, preţ 36.000 euro. Tel:
0747.771.523 

APARTAMENTE 4 CAMERE
⚫ Vând apartament, structură
generoasă, 4 camere 80 mp cu
vedere pe două părţi şi două
balcoane, situat în cartierul
Tractorul str. Independenţei
apropierea Pieţii. Blocul este
izolat termic, apartamentul
este pe mijloc, etaj interme-
diar 3/4. Structură decoman-
dată construcţie 1980, preţ
71.000 euro negociabil. Tel:
0731.833.260 

CASE
⚫ Vând casă singur în curte în
Braşov Calea Feldioarei apro-
piere de transformator, cu
2 camere baie, bucătărie, în
curs de amenajare, singur în
curte, cu teren în suprafaţă de
700 mp. Casa are 2 camere,
baie, bucătărie, este din cără-
midă, dispune de geamuri
 termopan, gresie, faianţă, par-
chet, are utilităţi gaz, apă fo-

rată din fântână, curent, are
pod care se poate mansarda şi
mai necesită îmbunătăţiri şi
amenajări. Curtea are acces
auto iar terenul este în supra-
faţă de 700 mp. Preţ 45.500
euro. Accept SCHIMB cu gar-
sonieră + diferenţă. Telefon:
0731.833.260
⚫ Vând vilă construcţie nouă
în Tărlungeni, dispusă pe par-
ter + mansardă. La parter: li-
ving, bucătărie, baie, birou;
iar la mansardă sunt 2 dormi-
toare, baie şi balcon. Casa dis-
pune de încălzire cu centrală
pe lemne, curent, apă, fosă
septică. Construcţia este pe
grinzi de lemn, (nu este OSB
cum se practică), foarte căl-
duroasă, iar zona este liniştită.
Preţ 48.500 euro negociabil.
POSIBILITATE DE RATE.
Telefon: 0747.771.523

⚫ ÎNCHIRIERI APARTAMENTE
Închiriez (ofer) apartament în
vilă intrarea în Stupini str.
Plugarilor, situat la etajul 1,
compus din 2 camere, supra-
faţă de 65 mp utili, dispune şi
de terasă mare, structură de-
comandată, amenajat cu gust,
dotat cu centrală termică, gre-

sie, faianţă, parchet, complet
mobilat şi  utilat,  preţ 300
eu r o .  R e l a ţ i i  l a  t e l e fo n :
0731.833.260
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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:
E Str. Gării, nr. 32

intersecţia cu
Hărmanului

E Str. Dacia, nr. 69
E Str. Privighetorii

E Str. Gospodarilor
E Str. Barbu

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

Sediul BraşovTV:
E 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

15-21 mai 2017
Săptămânal Gratuit ISSN 2537 - 138X

Editat de SC Braşovul Tău SRL
telefon: 0368.005.829

Vrei să afli care sunt 
ZODIILE TALE PREDESTINATE?

ATENŢIE! Mesajul trebuie să aibă această formă:

Costul total al unei comenzi este de 0,95 EURO + TVA
(0,05 euro + TVA SMS trimis la 1442 şi 
0,9 euro + TVA SMS primit de la 1442)

TV ZODIE PREDESTINATA NUME + DATA NAŞTERII

Trimite
SMS la

1442
număr
valabil
doar în
reţelele

Vodafone
şi Orange



⚫ 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

⚫ La ATELIERUL DE RE -
PA RAŢII reparăm TOT ce se
bagă în priză, prestăm servicii
de diagnosticare şi reparaţii
ale echipamentelor de t ip

electrocasnic (FRIGIDERE,
MAŞINI DE SPĂLAT, cup-
toare microunde, aspiratoare,
etc), pentru persone fizice
şi societăţi comerciale. Tele-
fon: 0268.708.946, mobil:
0758.107.102.  Ne găsiţi pe
Str. Aurel Vlaicu nr. 4 (colţ
cu Bd. Griviţei) 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 aragaz 4 ochiuri 200 lei,
DACIA 1310, 350 EURO, bi-
cicletă 150 lei, circular pentru
tăiat lemne şi fier, ladă frigorifică
250 lei, redresor auto 12 – 24 V
70 lei, cărucior pentru persoane
cu handicap. Tel: 0727.397.937
⚫ Vând convenabil: căruţ de im-
port pentru copil mic, maşină de
cusut germană, marca SINGER,
maşină automată de spălat 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 microunde, aspiratoare. Pri-
mul venit este şi primul servit!
Telefon: 0725.979.392

⚫ Domn serios fără copii, caut
o doamnă cu un copil sau fără
copii de 55 – 60 de ani, pentru
căsătorie. Telefon: 0727.397.937
⚫ 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 plian-
te, 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

Firmă de curăţenie
angajează personal

curăţenie, de preferinţă
femei, cu sau fără

experienţă, program
8 ore, în loc fix. 

Pachetul salarial include
tichete de masă şi

abonament autobuz. 
Relaţii la telefon:

0758.107.100

BRIDGE GUARD GROUP

L AGENŢI DE PAZĂ 
L AGENŢI DE INTERVENŢIE

în condiţiile legii 333/2003
L 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!
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Chiar dacă se confruntă
cu mari probleme finan-
ciare, cei de la FC Braşov
respectă în continuare
competiţia şi vor să ter-
mine acest campionat cu
fruntea sus. 

În runda cu numărul 34 din
liga a doua, trupa stegară a
remizat alb cu CS Mioveni,
o echipă care cu o victorie ar
fi intrat serios în lupta pentru
promovare. 

Stegarii au dat totul pe teren 
Trupa condusă de Florin

Marin a condus ostilităţile în
teren, a atacat însă nu a reuşit
să găsească drumul spre gol.
Argeşenii s-au lovit de o apă-
rare bine pusă la punct a ste-
garilor şi de un portar în zi
de graţie. Galben-negrii şi-au
dorit mult, însă nu au reuşit
mai mult decât această remi-
ză. Sacrificiul lor şi dăruirea
de care au dat dovadă în teren
au fost răsplătite la final de
fani, care i-au aplaudat pentru
evoluţia cu Mioveni. 

Înaintea jocului a fost ţinut
un moment de reculegere în
memoria Georgetei Ţălnar,
soţia antrenorului stegar, care
a decedat cu o zi înainte de
partidă. După acest rezultat,
FC Braşov a acumulat 55 de
puncte şi ocupă în continuare
poziţia a cincea a clasamen-
tului. În runda următoare ste-
garii vor primi vizita celor de
la Academica Clinceni.

Şi-a felicitat elevii 
La finalul partidei cu CS

Mioveni, antrenorul secund

al galben-negrilor, Florentin
Petre, a ţinut să-şi felicite ele-
vii pentru modul în care au
jucat în partida cu argeşenii. 

„În primul rând vreau să
îi transmit lui „Papa” (nr.
Cornel Ţălnar) sincere con-
doleanţe din partea mea şi
a băieţilor. Suntem alături
de el în aceste momente gre-
le. A fost un meci în care
am văzut dăruire din partea
jucătorilor. Pentru mine
aceşti băieţi sunt nişte eroi.
La condiţiile pe care le
avem, la problemele cu care

se confruntă clubul, au
reuşit să se pregătească
şi azi au dat totul pen-
tru a câştiga meciul.
Cu siguranţă, dacă
exista o concentrare
mai mare puteam câş-
tiga acest meci. Şi oas-
peţii au avut ocazii
importante. Acest re-
zultat nu ajută pe ni-
meni. S-a văzut că sunt
două echipe care me-
rită să fie în Liga 1.
Ţinând cont de proble-

mele care sunt am putut cu
greu să îi capacităm. Ei pot
mai mult, acum joacă la
65% din potenţialul lor. Si-
tuaţia este dificilă, am dis-
cutat cu Gigi Becali şi ne-a
spus că ne va ajuta când va
fi o decizie finală. Îmi do-
resc să încheiem anul. Apoi,
din vară trebuie să se întâm-
ple ceva. Acest oraş merită
o echipă nouă, care să ajun-
gă până în Liga 1. La ce po-
tenţial are acest oraş se poate
face o astfel de formaţie”,
a spus Florentin Petre.

Doar egal cu Mioveniul

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

Echipa de futsal Celta Braşov
- Colţea 1920 a pierdut partida
disputată pe teren propriu cu Im-
perial Wet Miercurea Ciuc, scor
3-4, şi a ratat astfel promovarea
directă pe prima scenă a futsalului
din România. 

În ultima etapă a ligii a doua,
băieţii lui Radu Burciu au ratat
foarte mult şi au fost nevoiţi să
se recunoască învinşi. Pentru Celta
Braşov – Colţea 1920 au marcat

Dîrstaru, Iacob şi Călugăreanu. În
urma înfrângerii, braşovenii au
încheiat sezonul pe poziţia se-
cundă a clasamentului şi au ratat
promovarea. 

Puşcaşu şi compania mai au însă
o şansă de a ajunge la „masa bo-
gaţilor” din futsal. Ei vor juca la
baraj împotriva primei clasate din
play-out-ul Ligii I, competiţie în
care evoluează Muncitorul Reşiţa,
KSE Târgu Secuiesc şi Clujana Cluj. 

Au ratat promovarea directă

AFC Hărman a remizat în de-
plasare, scor 1-1, cu AFK Miercurea
Ciuc în derby-ul seriei I din Liga a
treia. Meciul a fost unul extrem
de echilibrat, iar gazdele au des-
chis scorul după o jumătate de
oră de joc prin Nandor. 

Hărmănenii au încercat să revină
pe tabelă şi să egaleze. Eforturile
le-au fost răsplătite la ultima fază
a meciului când gruparea braşo-
veană a reuşit să egaleze cu un gol
demn de orice emisiune sportivă.
Tânărul goalkeeper al celor de la
AFC Hărman, Potcoavă a degajat
mingea lung şi l-a surprins pe por-
tarul ciucanilor, reuşind să înscrie

din poartă în poartă. Astfel meciul
s-a terminat la egalitate, un rezultat
care ajută însă formaţia ciucană,
care are prima şansă la promovare. 

În ultimele două runde ale cam-
pionatului, AFK Miercurea Ciuc va
juca contra celor de la CSM Paşcani
(în deplasare) şi cu Ştiinţa Miro-
slava (acasă), iar AFC Hărman se
va duela cu Olimpia Râmnicu Sărat
(în deplasare) şi CSM Paşcani (aca-
să). Cealaltă formaţie braşoveană
din liga a treia, Olimpic Cetate Râş-
nov, a învins pe teren propriu  for-
maţia SC Bacău, scor 3-0. Pentru
echipa antrenată de Dan Bona au
marcat Dinu, Robu şi Bogyor.

Potcoavă norocoasă

Corona Wolves Braşov a mai
reuşit un transfer. Oficialii formaţiei
de hochei de sub Tâmpa au decis
să-i ofere un contract de profesio-
nist juniorului Vasile Andrei, un
produs al centrului de copii şi ju-
niori de la Corona Wolves Braşov. 

Hocheistul braşovean a evoluat
în sezonul trecut în The Greater
Metro Junior A Hockey League
(GMHL). El a jucat cinci meciuri
pentru Meaford Knights, după care
a evoluat în 22 de partide din se-

zonul regulat pentru Toronto Pre-
dators, formaţie pentru care a mar-
cat 15 goluri şi a dat 6 pase decisive. 

În play-off-ul GMHL Andrei Va-
sile a jucat în trei partide pentru
Toronto Predators şi a înscris de
două ori şi a dat două pase decisive.
Acum el s-a întors acasă şi îi va
ajuta pe „lupi” în sezonul 2017-
2018, unul în care braşovenii vor
evolua pe patru „fronturi”: în Cupa
Continentală, Liga Mol, Campio-
natul României şi Cupa României.

Încă un transfer pentru „lupi”

Viitorul Constanţa este noua
campioană a României la fotbal.
Trupa condusă de Gheorghe Hagi
a învins cu scorul de 1-0 (0-0) for-
maţia CFR Cluj, în ultima etapă a
Ligii I. Golul celor de la Viitorul a
fost marcat din lovitură de la 11
metri de către fostul stelist Gabi
Iancu. 

Principala contracandidată a
Viitorului, FCSB a câştigat fără pro-
bleme meciul cu CSU Craiova cu
scorul de 3-0 (3-0). În meciul de
pe Arena Naţională atacantul tru-
pei lui Reghecampf, Denis  Alibec,
a fost cel mai bun jucător de pe

teren el marcând de două ori în
poarta Craiovei şi pasând decisiv
la reuşita lui Jakolis. 

Şi Dinamo avea şanse matema-
tice la titlu înainte de ultima etapă.
Formaţia condusă de Cosmin Con-
tra a terminat la egalitate jocul de
pe propriul teren cu campioana
en-titre, Astra Giurgiu, scor 1-1
(1-1). Pentru Dinamo a înscris Ne-
mec în timp ce pentru Astra a mar-
cat Ioniţă. În clasament, Viitorul
a încheiat campionatul cu 44 de
puncte, la egalitate cu FCSB, dar
are avantajul meciurilor directe
din acest play-off. 

.com

Echipa de junioare I a clu-
bului Corona Braşov a cu-
cerit medaliile de argint în
Campionatul Naţional de
handbal feminin. Trupa con-
dusă de Dumitru Berbece a
câştigat toate cele trei jocuri
din grupa A şi şi-a asigurat
astfel biletele pentru penul-
timul act al Campionatului
Naţional. 

Cu o echipă extrem de ex-
perimentată, din care fac par-
te Sorina Târcă, Daria Bucur,
Ana Maria Berbece sau Da-
ciana Hosu, jucătoare care
au debutat deja în Liga Na-
ţională, Corona Braşov nu a
avut probleme în meciul cu
CSS2 Bucureşti, formaţie de
care a trecut cu scorul de 39-

33 (23-16). În cel de-al doilea
meci de la turneul final, fetele
pregătite de Dumitru Berbe-
ce au învins cu scorul de 33-
26 (16-13) formaţia ASC
Scoala 181 Bucureşti. În ul-
timul meci al grupei A, Co-
rona a trecut de CS Dacia

M ioven i ,  cu
scorul de 28-
21. 

A s t fe l ,  c u
m a x i m  d e
puncte, Corona
a câştigat grupa
A şi s-a calificat
în semifinalele
competiţiei ce
s-a desfăşurat la
Drobeta Turnu
Severin. În pe-

nultimul act al competiţiei
Daria Bucur şi compania au
trecut fără probleme de for-
maţia Marta Baia Mare cu
scorul de 30-21. 

Echipa braşoveană a reuşit
astfel să ajungă în ultimul
act al turneului şi a avut şansa

să-şi apere trofeul câştigat în
sezonul trecut. 

Din păcate, în meciul care
s-a jucat cu trofeul pe masă,
braşovencele au fost învinse
de junioarele de la CSM Bu-
cureşti cu scorul de 22-20. 

Pe lângă medaliile de ar-
gint, jucătoarele de la Corona
au cucerit şi o sumedenie de
premii individuale. Astfel,
Daria Bucur a fost desemnată
cel mai bun inter drept, So-
rina Târcă a cucerit titlul de
cea mai tehnică jucătoare şi
cel mai bun inter stâng, Ana
Maria Berbece a fost decla-
rată cea mai bună extremă
dreapta iar Daciana Hosu a
cucerit titlul de cel mai bun
goalkeeper al turneului final. 

Vicecampioane naţionale

Simona Halep a câştigat
turneul de tenis de categorie
Premier Mandatory de la
Madrid, disputat pe zgură şi
dotat cu premii în valoare to-
tală de 5.439.350 de dolari.
Simona Halep a făcut un
meci foarte bun în finală îm-
potriva jucătoarei din Franţa,
Kristina Mladenovic, de care
a trecut în trei seturi scor  7-
5, 6-7, 6-2.

Mladenovic a început
foarte bine finala şi a condus

cu 5-3 în primul set, dar a
urmat o serie de patru ghe-
muri consecutive pentru Ha-
lep care a închis setul cu
scorul de 7-5. 

Jucătoarea din România a
ges tionat bine începutul de
set doi, a făcut break şi s-a
distanţat la 2-0. Mladenovic
a reuşit să revină în meci şi a
câştigat setul la tie-break, scor
7-6. Halep, în vârstă de 25
de ani şi-a apărat titlul câştigat
anul trecut la Madrid, după

ce în setul decisiv s-a impus
cu scorul de 6-2. Pentru re-
zultatul de la Madrid, Simona

Halep va primi un cec în va-
loare de 1.043.680 de dolari
şi 1.000 de puncte WTA.

Halep a câştigat la Madrid

„Viitorul” este campioana
României la fotbal
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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

Vreţi carieră militară? Tre-
buie doar să îndepliniţi câteva
condiţii: vârsta maximă 26 de
ani, înălţime de peste 1.60 şi
să fiţi patriot – acestea sunt
printre cerinţele pe care tinerii
trebuie să le îndeplinească
pentru a se înrola în armată.

Centrul Militar Zonal Bra-
şov face recrutări. Absolvenţii
cu diplomă de bacalaureat au
şansa de a deveni în scurt
timp subofiţeri.

„Criteriul de bază: studii-
le! Aşteptăm absolvenţi de
liceu, respectiv cei cu  studii
superioare, de specialitate,
corespunzătoare armei pen-
tru care se organizează exa-
menul de admitere”, ne-a
declarat lt. col. Adrian Florea,

Biroul de Informare Recru-
tare Braşov. 

Pentru a îmbrăţişa cariera
militară, recruţii trebuie să

urmeze mai multe etape de
pregătire şi selecţie. Cei in-
teresaţi trebuie meargă pe la
Biroul de Recrutare Judeţean

Braşov. Recrutorul vă con-
siliază şi vă orientează către
tipul de carieră potrivit aspi-
raţiilor. Urmează completa-
rea dosarului, mai exact a
fişelor medicale şi prezenta-
rea documentelor oficiale.  

După acest pas urmează
selecţia propriu-zisă, mai
exact proba psihologică şi
cea fizică. Acestea sunt eli-
minatorii. 

Reprezentanţii Centrului
Militar Zonal Braşov se aş-
teaptă şi în acest an la un nu-
măr mare de elevi care să îşi
dorească o carieră militară.
Termenul limită pentru de-
punerea dosarelor este 29 iu-
nie 2017. 

Denisa Dumitru

Instituţia Prefectului are
în plan deschiderea unui
centru integrat care să
deservească localităţile
din zonă. 

În acest centru ar urma să
funcţioneze şi un birou pentru
paşapoarte. Prefectura Braşov
face toate demersurile pentru
ca şi la Făgăraş să se înfiinţeze
un punct de lucru al Serviciu-
lui Public Comunitar Regim
Permise de Conducere şi În-
matriculare a Vehiculelor. 

Proiectul  vizează un punct
de lucru pentru înmatriculări
autovehicule şi permise, care
să deservească zona Făgăraş
– Rupea. 

Se are în vedere şi înfiinţa-
rea unui punct de lucru pentru
paşapoarte. 

„Prin zona Fă-
găraş înţelegem un
centru zonal care
va avea sediul în
Municipiul Făgă-
raş, dar care va
deservi localităţile
Făgăraş, Victoria
şi Rupea precum şi
localităţile aron-
date, pe evidenţa
populaţiei . Aceas-
ta presupune des-
ervirea în cadrul
acestui proiect a
unui număr de aproximativ
120 de mii de persoane”, a
declarat cms. şef. Oriana Al-
bert, împuternicit şef Serviciu
Înmatriculări. 

Pentru ca punctul de lucru
să poată fi funcţional, Prefec-
tura Judeţului Braşov trebuie

să obţină toate avizele de la
Bucureşti. Planurile de dez-
voltare vizează şi Serviciul de
Înmatriculări din Braşov. Aici
se doreşte înfiinţarea unui
ghişeu pentru persoane juri-
dice. Deocamdată şi această
propunere este doar la faza

de proiect. Reprezentanţii ser-
viciului au anunţat că momen-
tan nu sunt suficienţi angajaţi
pentru  acest compartiment
şi au propus ca dosarele per-
soanelor juridice să fie pre-
luate la final de program. 

Răzvan Iancu

Berbec (21.03 – 19.04) 
Iubire: totul ar merge ca pe roate
dacă încăpăţânarea ar fi ţinută în
frâu.
Sănătate: cei care ştiu că au pro-
bleme cu tensiunea, atenţie la du-
rerile de cap!
Bani: nu se pune problema să nu
aibă bani, tinerii în schimb, sunt
cei avantajaţi.
Taur (20.04 – 20.05)
Iubire: partenerul sau partenera
par să dispară de lângă ei, fie  prin
divorţ, fie prin ieşirea din asociere
şi ei se văd nevoiţi să se reformu-
leze din multe puncte de vedere.
Sănătate: osteopatiile sunt în vogă
printre maturi şi vârstnici şi fac-
torul climatic care îi lasă pe unii
fără suflu.
Bani: pierd o sumă de bani când îi
scot din cont în ideea că vor cumpăra
ceva dar când vor ajunge să facă
plata vor constata că nu-i mai au.
Gemeni (21.05 – 21.06)
Iubire: par mai decişi ca niciodată
să nu lămurească lucrurile dacă li
se cere asta, ci preferă să trântească
uşa în urma lor fără să dea nicio
explicaţie.
Sănătate: dacă tot am pomenit de
menajatul nervilor, ar fi bine să se
odihnească cât de mult pot.
Bani: există pericolul să se rupă re-
laţia cu cercul de prieteni dacă nu
sunt atenţi la modul un tranşează
problema unor datorii!
Rac (22.06– 22.07)
Iubire: îşi vor dori să se afirme în
interiorul relaţiei dar trebuie să fie
atenţi deoarece partenerul vede
lucrurile într-un fel, iar ei altfel.
Sănătate: digestia continuă să le
dea bătăi de cap dar şi problemele
cu lichidele.
Bani: trebuie să-şi achite din obli-
gaţiile pe care le au faţă de familie,
adică să returneze diferite împru-
muturi şi o vor face. 
Leu (23.07– 22.08)
Iubire: micile gesturi drăgăstoase
sunt dovada iubirii, îşi vor face mici
bucurii care ţin de viaţa în doi şi se
vor simţi aşa cum nu s-au mai sim-
ţit ei din momentul când s-au cu-
noscut.
Sănătate: componenta vasculară
va fi cea care le va da bătăi de cap.
Bani: vor cheltui pentru problemele
de sănătate ale unui părinte, dar
şi pentru a-şi scoate familia în oraş.
Fecioară (23.08 – 22.09)
Iubire: este momentul să pună pi-
ciorul în prag ca să poată înţelege
ce se petrece, dar atenţie cum pun
acest picior, nu cumva cei din jur
– familie, colegi, prieteni,  să aibă
senzaţia că sunt controlaţi.
Sănătate: să-şi respecte orele de

somn deoarece sistemul lor nervos
suportă tensiuni numeroase în com-
paraţie cu lunile care au trecut.
Bani: ar putea spune că sunt noro-
coşi dar înainte de a se bucura de
bani trebuie să cheltuiască cu cele
lumeşti în urma pierderii unui unchi
sau a unei mătuşi.
Balanţă (23.09 – 23.10)
Iubire: îşi doresc mai mult, dar pen-
tru a avea mai mult este nevoie de
răbdare apoi, pentru ca lucrurile
să meargă ca pe roate, trebuie să
consolideze încrederea în cuplu/re-
laţie.
Sănătate: atenţie la imunitate şi
la durerile de cap de pe urma unor
sinuzite rebele.
Bani: Vor cheltui în măsura în care
doresc să facă acest lucru, iar când
este vorba să se simtă bine ştiu
cum să procedeze.
Scorpion (24.10 – 22.11)
Iubire: pierderea unei poziţii sociale
face ca în acest weekend să întoar-
că spatele familiei, copiilor, parte-
nerului de viaţă.
Sănătate: să fie atenţi la debutul
unor boli de natură autoimună pe
fond nervos.
Bani: din teama de a nu rămâne
fără bani evită să iasă ca să nu chel-
tuiască dar nu cred că asta este o
soluţie!
Săgetător (23.11 – 21.12)
Iubire: au înţeles că nimeni nu le
poate schimba viaţa din afară, că
ei trebuie să înceapă aceste schim-
bări din interior şi vor începe cu re-
laţia care pare în impas.
Sănătate: din moment ce lucrurile
încep să meargă bine, nu sunt pro-
bleme cu sănătatea.
Bani: îşi vor scoate jumătatea la o
cină romantică spre fericirea amân-
durora.
Capricorn (22.12 – 20.01)
Iubire: lucrurile se dezintegrează
de parcă o mână nevăzută spulberă
totul iar boala unuia dintre părinţi
îi destabilizează şi mai rău.
Sănătate: ei înşişi, se pot confrunta
cu tulburări digestive.
Bani: au, deşi acest segment acum,
pentru ei, nu înseamnă nimic.
Vărsător (21.01 -19.02)
Iubire: să lase orgoliile deoparte
pentru că ar putea spune lucruri
pe care să le regrete mai târziu dar
care să nu poată fi trecute cu ve-
derea.
Sănătate: adevărată bombă ener-
getică, vor să iasă la aer curat, vor
să se plimbe şi vor să facă drumeţii.
Bani: vor cheltui fără să se uite nu-
mai să le fie bine!
Peşti (20.02 – 20.03)
Iubire: gesturile de afecţiune îl ui-
mesc pe partenerul de viaţă care
se simte deodată băgat în seamă.
Sănătate: o sănătate excelentă care
îi face să aibă un moral ridicat şi să
îşi dorească mai mult de la viaţă.
Bani: îşi vor primi toate datoriile
băneşti pe care diverşi oameni le
au faţă de ei.

ZODIAC

Atenţie, încep recrutările la Braşov!

Birou de înmatriculări autovehicule
la Făgăraş
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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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Barba egal masculinitate şi
virilitate, asta în urmă cu 50,
chiar 100 de ani! Acum, băr-
batul care are barbă denotă că

este îngrijit, rafinat şi de unele
doamne considerat mai sexy!
Cel puţin în teorie. Dar nu
bărbaţii cu barbă sunt subiec-

tul nostru ci bărbierii. Am in-
trat în singurul salon din Bra-
şov dedicat domnilor. „Am
ales conceptul de frizerie cla-
sică, din perioada interbelică.
Am exclus din start frizeria
de cartier, unde frizerii abia
aşteaptă să scape de tine, sau
saloanele hairstiliştilor, unde
te duci şi te tunzi şi asculţi ca
bărbat poveşti despre ce un-

ghii vopsite sunt la modă, ce
reţete se mai fac sau cum se
pun murăturile. Vorbim de o
frizerie unde nu tundem băr-
baţii cu părul lung. Sunt
primţi doar cei care renunţă
la coadă”, ne-a declarat Ale-
xandru Cotizo Dicianu, frizer. 

Clienţii, răsfăţaţi
de profesionişti

Alexandru Cotizo Dicianu
este pasionat încă din copi-

lărie de meseria de frizer. A
lucrat în Statele Unite însă a
preferat să revină în oraşul
natal pentru a repune în va-
loare meseria de frizer. Ale-
xandru Cotizo Dicianu a
revoluţionat piaţa frizeriei în
Braşov. În salonul său găsim
maşini de tuns, dar şi alte
obiecte adunate din toate col-
ţurile lumii. Alexandru vrea
ca pe viitor să deschidă o
şcoală de specialitate. În cu-
rând va organiza la Braşov
un eveniment unic intitulat
„Barber Battle”. 

Denisa Dumitru 

Bărbierul din… Braşov
Facem cunoştinţă cu bărbierul care ne introduce în moda „lumber”
Imaginea costă timp şi bani! Doamnele ştiu deja acest
lucru, dar în ultimii ani şi bărbaţii au început să expe-
rimenteze ce înseamnă un look perfect! Vorbim despre
bărbi, care în 2017 sunt tot mai lungi, mai stufoase şi
mult mai aranjate! Facem cunoştinţă cu bărbierul din
Braşov care ne introduce în moda LUMBER! 

VREMEA LA BRAŞOV 7 ZILE


