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Vaccinuri
obligatorii?

Brașovul, în
direct pe net

Remember...
Orașul Stalin

Lovitură de proporții
pentru șoferi
Camerele de filmat

pentru roviniete vor
funcționa și pe post
de radare. 

Sistemul funcți-
onează pe baza unor
senzori din asfalt, iar
amenzile vor veni în
plic, acasă.  Amenzile
se vor da de la începu-
tul anului viitor.  Pri-
mele camere de acest
tip vor fi pe autostra-

da spre litoral, iar apoi,
pe toate drumurile im-
portante din România.

Camerele CNAIR mo-
nitorizează aproape toa-
te drumurile importante
din România, iar dacă
sistemul va fi extins la ni-
vel național numărul
amenzilor va crește con-
siderabil.

continuare în pag. 03

AEROPORT  DRUMURI SĂNĂTATE  

VEȘTI de la VEȘTEA 
Principalele preocupări ale președintelui Consiliului Județean Brașov,
Adrian Veștea, sunt concentrate pe trei direcții:

•   Finalizarea aeroportului internațional Brașov-Ghimbav;
•  Infrastructură rutieră cât mai bine pusă la punct;

• Condiții cât mai bune în unităție din sistemul sanitar brașovean.         pag. 03
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950 de euro este prețul metrului
pătrat în cazul locuințelor situate în
municipiul Brașov. Potrivit analiștilor,
tarifele au crescut foarte puţin în ul-
timul an. Brașovul ocupă poziția cu
numărul 7 la nivel național, în ceea
ce privește prețurile.  

Clujul continuă să ocupe primul loc
în clasamentul celor mai mari preţuri
solicitate pentru apartamentele scoase
la vânzare în marile oraşe. Pe locul al
doilea în top este Capitala, pe poziția
cu numărul trei Timișoara, iar pe patru
Constanța. Preţurile apartamentelor
din Braşov şi Iaşi s-au majorat atât în
ultimul trimestru, cât şi în ultimele 12
luni și se situează la 950, respectiv 920
de euro pe metrul pătrat util. Interesul
cumpărătorilor se înscrie pe un trend
ascendent în toate pieţele analizate –
acestea au consemnat o creştere medie

de 30%. În ultimele 12 luni, cererea s-
a majorat cu peste 50% în trei centre
regionale: cel mai semnificativ avans
a avut loc în Iaşi (+70%), iar pe urmă-
toarele locuri s-au situat Braşovul
(+68%) şi Constanţa (+51%). 

În privința ofertelor, numărul pro-

prietăţilor rezidenţiale disponibile spre
vânzare în marile oraşe ale ţării s-a ma-
jorat cu 3%. Numărul anunţurilor a cres-
cut în Cluj-Napoca (+7%), Iaşi (+5%),
Bucureşti (+4%) şi Timişoara (+3%), dar
a scăzut în Constanţa (-5%) şi Braşov
(-4%).                                                          A.C.

Reprezentanții Prefecturii
Braşov au luat primele măsuri
pentru eliminarea cozilor de
la ghișee. Mai exact, s-a decis
prelungirea programului de
lucru, dar și suplimentarea
numărului de bonuri de or-
dine la Serviciul Public Co-
munitar pentru Eliberarea şi
Evidenţa Paşapoartelor Sim-
ple din Braşov. Astfel, progra-
mul va fi prelungit, în timpul

săptămânii, de la ora 16.30,
până la 18.30, iar sâmbăta se
va lucra până la 12,30. Sunt
eliberate, zilnic, 180 de bo-
nuri, cu excepţia zilei de mier-
curi când sunt disponibile
200 de bonuri. Reprezentanții
Prefecturii le recomandă
brașovenilor să se asigure că
primesc bonuri de ordine și
informații doar de la angajații
serviciului specializat.   A.C.

Program prelungit la pașapoarte

43 de miliarde de lei,
aproape 10 miliarde de
euro! Aceasta este valoarea
dividendelor distribuite în
acest an de companiile din
România. 

Acesta este, se pare, efec-
tul reducerii impozitului pe
dividende de la 16 la 5% şi
a incertitudinii legate de
evoluţia impozitelor în pe-
rioada următoare. În ulti-

mele luni a tot fost vehicu-
lată posibilitatea eliminării
impozitului pe dividende
de la 1 ianuarie 2018. 

Guvernul a renunţat însă,
deja, la multe dintre măsu-
rile fiscale prevăzute în ul-
tima variantă a programului
de guvernare, iar despre im-
pozitul pe dividende nu au
mai existat declaraţii oficiale
în ultima perioadă. A.C.

Dividende: 10 miliarde de euro Locuințele, mai scumpe la Brașov

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19:00 RETROSPECTIVA 
SĂPTĂMÂNII 

19:30 MUSIC NEWS
20:00 RETROSPECTIVA 

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

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

DUMINICĂ
08:00 RETROSPECTIVA 

SĂPTĂMÂNII
08:30 VALEA PRAHOVEI TV 

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

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

SĂPTĂMÂNII
15:00 BOX OFFICE
15:30 RETROSPECTIVA 

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

SĂPTĂMÂNII
20:00 POLITICA 

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

LA RĂSCRUCE (R)
00:00 VALEA PRAHOVEI TV 

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

Proiect: Averea la vedere
Internetul mobil „îngroapă” SMS-urile  

Un român consumă lunar
756 MB trafic de internet mo-
bil, trimite 65 de SMS-uri na-
ţionale şi apelează, în medie,
255 de minute atât în reţea,
cât şi în afara reţelei, potrivit
informațiilor publicate de
A.N.C.O.M. Datele indică o
creştere cu peste 50% a con-
sumului de internet pe mobil
şi o uşoară scădere a numă-
rului de minute şi SMS-uri lu-
nare consumate de utilizatorul

mediu de telefonie mobilă.
Mai exact, vorbim, lunar, cu 7
minute mai puţin şi trimitem
cu 8 SMS-uri mai puţin faţă
de cifrele înregistrate   până
acum.                    A.C.

Toţi românii ar putea fi
obligaţi, în curând, să îşi
declare averile. După im-
pozitul pe cifra de afaceri
şi taxa de solidaritate, mi-
nisterul Finanţelor ar vrea
ca toţi contribuabilii să
depună declaraţii de pa-
trimoniu. „În momentul
de faţă ne documentăm
şi încercăm să vedem

dacă această măsură,
aplicată în multe state
europene, este benefică
şi la noi. Nu luăm în calcul
aplicarea unei amnistii
fiscale, ci doar o identifi-
carea patrimoniului fie-
cărei persoane fizice”, a
declarat ministrul de Fi-
nanţe, Ionuţ Mişa. 

A.C.
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Vești de la Veștea 
• AEROPORT •  DRUMURI • SĂNĂTATE

• Aeroportului inter-
național Brașov - Ghim-
bav, finalizat în 3–4 ani

În ceea ce privește aero-
portul internațional Brașov-
Ghimbav, conducerea Con-
siliului Județean are în lucru,
în prezent, partea de proiect
tehnic. „Sperăm ca, ime-
diat, să scoatem la licitație
construirea căilor de rula-
re, dar și a celorlalte lucrări
aferente primei etape pe
care noi am pregătit-o.
Deschidem, în această săp-
tămână, ofertele pentru
studiul de fundamentare,
dar și pentru elaborarea
Planului de Urbanism Zo-
nal necesar aeroportului”,
a explicat, pentru Bra-
sovTV.com, președintele
Consiliului Județean Brașov,
Adrian Veștea. În ceea ce
privește finanțarea proiec-
tului, nu se poate pune pro-
blema atragerii fondurilor
europene din cauză că nu
este deschisă nicio axă de
finanțare pentru acest pro-
iect. „Vom încerca să di-
mensionăm și să alocăm,
în fiecare an, sume impor-
tante pentru aeroport din
resurse proprii, dar poate,

de ce nu, vor fi și fonduri
guvernamentale. În con-
cluzie, acționăm astfel în-
cât, în 3–4 ani, aeroportul
inter-național Brașov -
Ghimbav să fie finalizat”,
a precizat președintele Con-
siliului Județean Brașov,
Adrian Veștea.

Acesta nu exclude nici
alte oportunități de a realiza
acest proiect: parteneriatul
public-privat sau concesio-
narea.

• Drumuri județene cât
mai bine puse la punct

Conducerea Consiliului
Județean Brașov își concen-
trează, în continuare,
atenția și în ceea ce privește
infrastructura rutieră. Pro-
iecte bine întocmite vor
aduce, în perioada imediat
următore, bani europeni
pentru drumurile județene.
„Vom semna, în perioada
următoare, contractul de
finanțare pentru primul
proiect cu fonduri europe-
ne care a fost câștigat de
județul Brașov. Este vorba
despre o sumă importantă,
33 de milioane de euro.
Mai avem încă un proiect,
aflat în fază de evaluare,

la fel de important, la fel
de bine întocmit, un pro-
iect care sperăm să fie eli-
gibil, cu o valoare de 28
de milioane de euro. În to-
tal, peste 60 de milioane
de euro, echivalentul su-
mei necesare, practic,
pentru finalizarea aero-
portului. Având, așadar,
soluții alternative de
finanțare pentru drumu-

rile județe este foarte po-
sibil ca banii pe care-i
avem în buget să îi alocăm
altor capitole bugetare”, a

explicat, pentru BrasovTV,
președintele Consiliului
Județean Brașov, Adrian
Veștea.  În ceea ce privește
Programul Național de Dez-
voltare Locală, sunt în im-
plementare, spune Adrian
Veștea, mai multe proiecte,
unele în baza P.N.D.L. 1, iar
altele în baza P.N.D.L. 2. 

Programul Național de
Dezvoltare Locală reprezin-
tă sursa principală de finan-
ţare pentru infrastructura
locală şi are la bază princi-
piul conform căruia în fie-
care localitate din țară tre-

buie să fie asigurat un set
minim de servicii publice în
mai multe domenii, printre
care se numără și infrastruc-
tura rutieră. „Am aplicat
pentru mai multe proiecte,
dar avem și foarte multe
proiecte pentru drumurile
județene pe care le vom
finanța din bugetul Consi-
liului Județean. Consider
că, la finele acestui man-
dat, infrastructura se va
prezenta în condiții foarte
bune”, a explicat Adrian
Veștea.   

• Standarde europene
în toate unitățile sanitare

Condițiile de spitalizare,
dotările unităților sanitare
din Brașov și, nu în ultimul
rând, respectul pentru me-
dici. Acestea sunt liniile di-
rectoare după care
acționează conducerea
Consiliului Județean Brașov
când vine vorba despre do-
meniul sănătății. S-au reali-
zat pași importanți în
unitățile sanitare din mo-
mentul în care Adrian
Veștea a ajuns la cârma
județului. Spune că nu se va

opri decât în momentul în
care în spitale, și nu numai,
vor fi condiții similare cu
cele din Europa. ,,Începem
lucrările de reabilitare a
corpului B al Spitalului Cli-
nic Județean de Urgență.
De asemenea, am aplicat,
pentru investiții în sănăta-
te, la Compania Na-țională
de Investiții. Pe de altă par-
te, la finele săptămânii tre-
cute au fost prezenți pe te-
ren cei de la Agenția de
Dezvoltare Regională de
la Alba Iulia, am trecut cu
brio acest test și vom
obține finanțare pentru un
alt proiect pe parte de să-
nătate. Maternitatea din
Brașov va fi reabilitată din
punct de vedere energetic.

Avem un proiect depus și
pentru unitatea din Sânpe-
tru și, în lucrul, alte două
proiecte pe parte de
eficiență energetică pentru
Spitalul Clinic de Copii și
pentru Spitalul de Neuro-
logie și Psihiatrie din
Brașov”, a explicat, pentru
BrasovTV, Adrian Veștea. 

Tot în acest an, au fost
alocate sume importante
atât pentru reabilitarea spi-
talele din județul Brașov, cât
și pentru achiziționarea
aparaturii necesare pentru
ca medicii din Brașov să-și
desfășoare activitatea în
condiții cât mai bune, iar
pacienții să nu mai fie
nevoiți să plece spre alte
centre pentru a se trata.       

Lovitură de proporții pentru șoferi
Polițiștii au semnat un

protocol de colaborare
cu reprezentanţii Com-
paniei pentru Adminis-
trarea Infrastructurii
Rutiere prin care șoferii
vitezomani vor fi iden-
tificați cu ajutorul came-
relor pentru roviniete,
care vor avea și rolul de
radare fixe. Sistemul
funcționează pe baza
unor senzori din asfalt.
Decizia a fost luată pe
fondul lipsei radarelor
fixe și scăderii număru-
lui  radarelor mobile de
la 600 la 500. 

Radarul începe să func-
ționeze în momentul în
care roțile din față ale
mașinii ajung la senzorul
din asfalt. Se pare că sis-
temul calculează în cât
timp veţi parcurge 2,5
metri. Adică distanţa
până la următorul senzor. 

Primele camere de acest
tip vor fi pe autostrada
spre litoral, iar apoi, pe
toate drumurile impor-
tante din România. Există
însă, și o problemă. Nu s-
a găsit, deocamdată,
soluția ca imaginile de pe
camerele de la C.N.A.I.R.

să ajungă la Poliția Româ-
nă, dar și această proble-
mă se pare că va fi, în cu-
rând, rezolvată.

Dacă aţi depăşit limita
maximă de viteză, veţi
primi amendă acasă, în
plic.                            A.V.

,,O să avem cel puţin patru
camere într-un proiect pilot pe
autostrada A2. Au fost identi-
ficate o serie de deficienţe, se
lucrează la corectarea lor şi ne
dorim, chiar dacă nu se modi-

fică legislaţia, să începem să
aplicăm sancţiuni” 

Florentin Brăcea,
șeful Direcției Rutiere.



Lumea trece printr-un pro-
ces rapid de schimbare, iar
cerințele vizuale ale ochilor
noștri se modifică în mod
continuu. Majoritatea oame-
nilor sunt de părere că toate
lentilele de ochelari sunt la
fel, afirmație foarte departe
de adevăr.

În centrele noastre, tratăm
cu seriozitate deosebită toate
detaliile ce țin de ochii, ochelarii
și de vederea dumneavoastră,
așadar, soluțiile oferite de noi
trebuie să fie raportate la ne-
voile vizuale ale  purtătorului
modern. 

Suntem conștienți de faptul
că atunci când ne călcați pragul
așteptați ca noi să vă oferim
cea mai bună vedere…și noi
o realizăm împreună cu lenti-
lele Carl Zeiss, partenerul nos-
tru de excepție. 

• Parteneriatul dintre Best
Optic și Zeiss - cheia
succesului

Ce poate însemna aceasta
pentru dvs., pacienții noștri?
Înseamnă că puteți avea în-
credere că veți beneficia de
cele mai bune lentile pentru
ochelari, lentile care să vă ofere
cea mai bună calitate a vederii.

În fiecare lentilă se află un aport
considerabil de știință, tehno-
logie și măiestrie pentru a vă
oferi o vedere impecabilă. Mai
mult, Zeiss s-a asigurat că per-
sonalul Best Optic este foarte
bine pregătit în tot ceea ce în-
seamnă optica de precizie, prin
cursuri de perfecționare ale
opticienilor, optometriștilor și
ai consultanților de vânzări,
pentru ca fiecare dintre
pacienții noștri să beneficieze
de o adaptare precisă a lenti-
lelor Zeiss.

• De ce lentile Zeiss?
Simplu spus… veți vedea

mai bine cu lentilele Zeiss. Oa-
menii de știință de la Carl Zeiss
lucrează continuu la dezvolta-
rea unor algoritmi matematici
care să îmbunătățească per-
formanțele optice ale lentilelor. 

Dacă am compara o sticlă
de geam de calitate inferioară,
care conține bule de aer, sau
o oglindă care nu este suficient

de clară, cu lentilele pentru
ochelari, acestea de asemenea
pot avea distorsiuni, în special
cele construite din materiale
și cu tehnologii învechite.  

De exemplu, în cazul unor
lentile progresive slabe calita-
tiv, vederea poate să fie de mul-
te ori încețoșată, distorsionată,
ochelarii pot provoca amețeli,
sau purtătorul poate avea
tendința de a mișca mereu ca-
pul pentru a putea privi prin
zona care să îi ofere claritate.  

Tehnologia avansată folosită
la fabricarea lentilelor Zeiss
progresive îi oferă pacientului

o lentilă mai subțire, mai
ușoară, cu zone largi de vedere,
și nu în ultimul rând, o vedere
impecabilă, lipsită de distor-
siuni. 

Există chiar și posibilitatea
personalizării lentilei progre-
sive, asemeni unui costum co-
mandat la croitor, măsurată și
fabricată după foarte multe cri-
terii, precum rețeta pentru
ochelari, rama aleasă, stilul de
viață, hobbi-urile și fizionomia
pacientului. 

Acest proces de fabricare al
lentilelor este de până la 6 ori
mai precis, și oferă o vedere

periferică cu până la 50% mai
bună, comparativ cu lentilele
progresive standard. Iar țelul
nostru este să le oferim paci-
enților o vedere excelentă! 

De peste 165 de ani numele
Zeiss este asociat cu calitatea
și perfecțiunea. 

Sunt câștigătorii premiilor
Oscar pentru tehnologie, pen-
tru filmele Stăpânul inelelor și
Jurassic Park, au un parteneriat
activ cu Google Earth și au fost
parte al programului NASA la
prima aselenizare a omului. 

Astăzi, putem beneficia de
același standard înalt al teh-

nologiei în cazul lentilelor pen-
tru ochelari.  Zeiss continuă să
evolueze în domeniul opticii
pentru un motiv clar: crearea
unui standard ridicat al clarității
lentilelor pentru ochelari, len-
tile care să fie personalizate
complet vederii și stilului de
viață al pacientului. 

De aceea astronauții, Google
Earth, câștigătorii premiilor No-
bel, regizorii de film și Best Op-
tic au ales să aibă încredere în
ZEISS.

Ai încredere. 
Vezi cu ochii tăi.

B-dul alexandru Vlahuţă nr. 61
Telefon/Fax: +40 268 313 199
Mobil: +40 733 024 793
e-mail: office@best-optic.ro

str. B-dul 15 nOIeMBRIe nr. 69
Mobil: +40 787 523 524
e-mail: blue@best-optic.ro

str. Uranus nr. 12, Parter
Telefon/Fax: +40 268 322 920
Mobil: +40 733 417 999
e-mail: uranus@best-optic.ro

Sfatul optometristului

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

Best Optic RED Răcădău
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Alina PETRIC

Cei mai buni… aleg ce-i mai bun!

sănăTaTe4

Pentru a putea trăi cu ini-
ma ușoară este necesar să
r e s p e c ț i  t r e i  p o r u n c i
esențiale. Acestea sunt: „nu
compara, nu judeca și nu în-
cerca să înțelegi cu mintea li-
mitată”. Sunt trei porunci pe
care dacă le aplici vei trăi
starea de pace și armonie
atât interior cât și în exte-
riorul tău. 

Ce înseamnă nu compara? 
De fapt se referă la a ieși din

programele prin care am fost
educați ca mereu să ne com-
parăm cu ații. Aceste programe
ni s-au implementat foarte ușor
prin examenele competitive
susținute, prin evaluările date
la fiecare nivel al vieții noastre,
prin promovări, prin poziția so-
cială, etc. Prin toate acestea am
fost învățați să nu mai fim noi
ci să ne modelăm după cum

ne spune societatea și cei care
ne-au evaluat. Astfel în loc să
ne armonizăm cu ceea ce sun-
tem ca potențial cuantic am ră-
mas ancorați în aceste idei de
separare de sine și de alții, ceea
ce a dus la diverse suferințe.
Prin „nu compara” de fapt se
deschide în noi starea și atitu-
dinea de „a fi tu însuți/însăți”.
Atunci când îți desfășori viața
sub acest program de a com-
para mereu tot și toate, ești într-
o continuă luptă de a fi diferit
de tine, de alții, de tot ce te în-
conjoară și ieși de sub legea ar-
moniei  care este o lege firească
a universului. „Procesul com-
parației ne zăvorăște pur și
simplu într-o închisoare chi-
nuitoare” {Wiliam Bruge Joy}.  

Ce înseamnă nu judeca? Ju-
decata provine din sistemele
valorice condiționate și își are
rădăcina în arcul reflex afectiv.

O judecată poate fi doar o
reacție la experiența prin care
trecem. Reacțiile noastre la di-
verse acțiuni ale altora sau ale
noastre sunt răspunsuri forma-
te în funcție de cultura și sub-
cultura creșterii și instruirii
noastre. Pentru a reuși să ieșim
din judecată este important să
avem ca obiectiv acest lucru și
să vedem orice acțiune sau ma-
nifestare, limpede fără să re-
acționăm. Reacția este semn
de judecată. 

De aceea poziția de obser-
vator este ideală pentru acest
antrenament în a nu judeca.
Când ești în observator nu in-
tervine structura afectivă (sen-
timentele și emoțiile) și poți
acționa ca un om matur și echi-
librat mental și emoțional. În
cartea Teosofia a lui Rudolf Stei-
ner găsim un paragraf care ne
dezvăluie câteva elemente des-

pre judecată și cum să ieșim
din ea: „Una din primele ap-
titudini pe care trebuie să și
le dezvolte un om dornic să
dobândească o viziune supe-
rioară a lucrurilor. 

Este expunerea fără rezer-
ve și prejudecăți la ceea ce-i
rezervă viața omenească sau
lumea exterioară omului…
Cunoașterea este primită nu-
mai în acele clipe când tace
orice judecată, orice criticism
venit din noi înșine… Această
expunere lipsită de pre-
judecăți și critică nu are nimic
de-a face cu credința oarbă.
Important este nu să putem
crede orbește în ceva, ci să
nu punem o judecată oarbă
în locul impresiei trăite”.

Ce însemană nu încerca să
înțelegi? Se referă la nu încerca
să înțelegi cu mintea limitată,
creată în și din condiționări,

prejudecăți ce se află în partea
nevăzută a lucrurilor, în partea
subtilă a fenomenelor. De ce
să nu încerci acest lucru pentru
că oricum nu ai sorți de izbândă
ca dintr-o lume și minte limitată
să concepi, să vezi și să cunoști
ce se află într-o minte nelimi-
tată.  Trăirea pură, implicarea
în aici și acum îți poate da sa-
tisfacția, bucuria și fericirea cli-
pei a momentului prezent. Sunt
fenomene pe care oricât am
vrea să le explicăm nu avem
cuvinte de exprimare sau ver-
balizare.  Această poruncă ne
scoate din nevoia de a înțelege
din această perspectivă. Dacă
ieși din această nevoie, acel flux
de conștiință se închide și ac-
cesezi unul de frecvență ridicată
prin care descarci informații și
știi din conștiința superioară ce
îți este necesar pentru mani-
festare spiritului în materie. În

spatele nevoii de a înțelege se
află nevoia de a controla pentru
că îți este frică de suferință. Doar
că această tendință te duce mai
mult în suferință. Deoarece
înțelegerea ta limitată de multe
ori te blochează în a trăi și a ex-
perimenta cu inima ușoară.
„Toate cele trei porunci privesc
renunțarea la ideile despre ce
ar trebui să fie și acceptarea
a ceea ce este, iar suferința
provine din cramponarea de
ce ar trebui să fie și respinge-
rea a ceea ce este”.

Niculina Gheorghiţă
Psiholog Clinician Principal, 

doctorand în Psihologia
Dezvoltării, Trainer şi Formator

www. holisterapi.ro

Să trăiești cu inima ușoară
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Potrivit documentului, pă-
rinţii pot refuza vaccinarea,
dar au obligaţia de a se pre-
zenta, dacă sunt convocaţi,
în faţa unor comisii judeţene
pentru consiliere. 

Reprezentanții acestora îi
pot chema cel puţin o dată
la trei luni pentru discuţii,
până la acceptarea planului
de vaccinare. În cazul în care

refuză, pot fi amendaţi cu
sume care pot ajunge și la
10.000 de lei. Mai mult, dacă
în 18 luni de la înscrierea într-
o comunitate de învăţământ
nu s-a început schema de
vaccinare obligatorie sau
aceasta a fost întreruptă, co-
misia specializată va sesiza
Direcţia Generală de Asisten-
ţă Socială şi Protecţia Copi-

lului cu privire la existenţa
unei suspiciuni de încălcare
a drepturilor copilului.  Po-
trivit proiectului de act nor-
mativ, participarea la cursuri
a copiilor nevaccinaţi pentru
boala respectivă, în cazul
unei epidemii, se suspendă.
Legea ar urma să intre în vi
goare la 1 ianuarie 2019.                     

A.C.

.com

După 130 de ani de la mo-
mentul ridicării con-strucției,
faţada Rectoratului va fi res-
taurată. Lucrările vor începe

în această lună și vor dura
aproape un an. Contractul
pentru restaurarea faţadei
clădirii Rectoratului Univer-

sităţii „Transilvania” a fost
semnat săptămâna trecută.
Valoarea totală a investiţiei
este de 3,49 de milioane de
lei, fără TVA, iar banii provin
din fonduri proprii. 

Se vor reface tencuiala, po-
dul şi acoperişul clădirii, iar
picturile şi basoreliefurile vor
fi restaurate şi evidenţiate.
De la momentul ridicării con-
strucţiei, faţada clădirii nu a
fost niciodată restaurată.
Inițial, în imobil au funcționat
Palatul Casei de Pensii şi Pre-
fectura.                                     A.C.

Vaccinuri obligatorii?
• Opt vaccinuri ar putea fi obligatorii! • Potrivit proiectului Legii
vaccinării, aflat în dezbatere publică, vaccinurile obligatorii ar
putea fi cele împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive,
poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului și hepatitei B

Valoarea investiției este de 3,49 milioane de lei

Renovare după 130 de ani În curând, catalogul virtual
Părinţii vor afla notele şi ab-

senţele copiilor în timp real.
Se va întâmpla în cel mult doi
ani, timp în care vor fi puse la
punct toate detaliile catalo-
gului virtual. Potrivit minis-
trului Educaţiei, Liviu Pop,
toate instituţiile din învăţă-

mântul preuniversitar vor
avea Internet. „Fiecare pă-
rinte va primi, în timp real,
toate absenţele şi notele. Vor
fi încărcate pe platforme
evaluarea, progresul elevu-
lui şi toate celelalte. Sunt ele-
mente care, până la urmă,

vor contribui la creşterea ca-
lităţii actului de educaţie”, a
precizat Liviu Pop. Oficialii Mi-
nisterului Educației vor depu-
ne spre finanţare, la Comisia
Europeană, trei proiecte în va-
loare de 100 de milioane de
euro.                                   A.C.

Program U.E. în şcoli
A fost lansat noul program

european de încurajare a con-
sumului de fructe şi legume
în şcoli. Autorităţile comuni-
tare vor să introducă proiectul

în întreaga Uniune Europeană
încă din prima zi a anului şco-
lar 2017-2018. În cazul Româ-
niei, ajutorul acordat este de
aproximativ 17 milioane de

euro. Deşi participarea la pro-
gram este facultativă, cele 28
de state membre şi-au anun-
ţat intenţia de a lua parte la
acest proiect.                   A.C.
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Este vorba despre o ex-
poziție inedită, dedicată
prezenței mocanilor săceleni
în Basarabia. Practic, sunt
prezentate șase familii de
mocani: Voinea, Aldea, Circa,
Șerban-Mocanu, Tătaru și
Beșleagă. 

Mocanii săceleni păşteau

oile pe păşunile alpine ale
Carpaţilor şi le iernau în Bă-
răgan, bălţile Dunării și Ba-
sarabia. Multe din satele
Bărăganului, Dobrogei și Ba-
sarabiei au fost,  astfel,
înființate de mocanii săce-
leni. Ionel Perlea, fiu de mo-
can săcelean născut în

Câmpia Bărăganului, sau
orașul Hârșova și istoria sa
plină de mocani săceleni
sunt două dintre cele mai cu-
noscute exemple. Sunteți
așteptați să aflați amănunte
despre prezența mocanilor

în Basarabia, vizitând ex-
poziția de la Muzeul de Et-
nografie din Săcele, situat pe
Bulevardul Bra-șovului, la nu-
mărul 153. Expoziția este
deschisă până în luna de-
cembrie.                            B.T.

Este vorba, mai exact, des-
pre 2025 de noi locuri de
parcare care au fost puse la
dispoziția cetățenilor mu-
nicipiului. Prețul unui abo-
nament este de 120 de lei
pe an, peste 75% dintre lo-
curile de parcare amenajate
fiind deja atribuite.  

Au fost realizate, într-o pri-
mă fază, locuri de parcare în
cartierele cu blocuri. 

Astfel, 1.031 au fost ame-
najate în cartierul Electropre-
cizia și 619 în cartierul Ștefan
cel Mare, la care se adaugă
alte 69 de locuri de parcare
disponibile pe Bulevardul
Brașovului, unde s-au finali-

zat lucrările de reparații la ca-
rosabil.

Au fost finalizate, în luna
august, și cele 166 de locuri
de parcare din cartierul Mo-
vilei, dar și cele 140 situate
în centrul orașului, pe strada
Alexandru I. Lapedatu.

Va continua, pe parcursul
lunii august, și activitatea de
montare a indicatoarelor ru-
tiere pe străzile din cartierul
Satulung, unde s-au încheiat
lucrările de asfaltare, dar se
va finaliza și acțiunea de
montare a celor 125 de
plăcuțe cu denumirile stră-
zilor din întreg municipiul
Săcele.                               B.T.

Canalizare finalizată în
toată stațiunea, dar și în sa-
tele Șimon și Predeluț până
în anul 2020. Aceasta este
promisiunea primarului din
Bran, Rareș Rădăcină. Pro-
iectul include și o stație de
epurare, iar valoarea totală,
asigurată din fonduri euro-
pene, este de 22 de milioa-
ne de lei. Primăria Bran
trebuie să cofinanțeze pro-
iectul, motiv pentru care a
contractat un împrumut în
valoare de două milioane

de euro. Pe de altă parte,
reabilitarea energetică a clă-
dirii în care vor avea sediile
Primăria din Bran, Poliția Lo-

cală, Pompierii și Ambu-
lanța va costa un milion de
euro. Este vorba despre clă-
direa în care a funcționat
un spital, construcție care a
fost cumpărată cu aproape
930.000 de euro. Pentru
amenajarea parcării din
centrul stațiunii, Primăria a
alocat, în bugetul de anul
acesta, 500.000 de lei.  Un
alt proiect, important pen-
tru administrația locală, îl
reprezintă modernizarea
Parcului Central. Investiția

costă 70.000 de euro și se
va realiza, în cea mai mare
parte, din fonduri europene.  

Marian STOICA

Expoziție: „Urmele mocanilor săceleni în Basarabia”

Peste 2.000 de locuri de parcare,
amenajate la Săcele

Clădirea primei școli de fete din România va fi  reabilitată
Prima școală de fete din

România a fost la Predeal.
Clădirea a ajuns, acum, într-
un stadiu avansat de degra-
dare. Primăria a obținut o

finanțare de aproape două
milioane de lei, prin Progra-
mul Național de Dezvoltare
Locală, și o va reabilita până
în 2019. Astfel, din acest an,

clădirea va intra într-un pro-
ces de restaurare. Fundația
și elementele ce țin de struc-
tura de rezistență vor fi con-
solidate, iar apoi, construcția
va fi izolată termic. La final,
va intra în circuitul turistic.
„Printr-un parteneriat cu
mănăstirea vrem să avem
proiecte pentru elevii din
Predeal. Dorim ca această
școală să cuprindă un ate-
lier de pictură, un atelier de
țesătorie, dar și un muzeu
care să aibă materiale din
trecutul orașului nostru”, a
declarat primarul Predealu-
lui, Liviu Cocoș. 

Mănăstirea Sfântul Nicolae

este cea mai veche clădire
din Predeal, construită în
anul 1774. 

Biserica de lângă mănăs-
tire a fost ridicată în anul
1819. Ambele con-strucții au
fost reabilitate cu bani de la
Consiliul Local. În aceste zile,
în curtea Mănăstirii Sfântul
Nicolae se des-fășoară Sim-
pozionul Internațional de
Artă Contemporană.

12 pictori din Germania,
Grecia, Bulgaria, Ucraina, Ro-
mânia, Moldova și Slovenia
vor picta sec-vențe din pei-
sajul Predealului.  50 de copii
participă și ei la acest sim-
pozion, la care tehnica olă-

ritului este predată de a-
devărați experți în domeniu.
Costumul popular  tra-
dițional din Predeal are loc
rezervat și poate fi admirat

de toți cei inte-resați. Copiii
din oraș au acces gratuit la
atelierele organizate la Mă-
năstirea Sfântul Nicolae. 

Marian STOICA

Branul, în plină modernizare
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Brașovenii și turiștii care
au fugit de căldură spre zone
mai răcoroase avut parte și de
distracție. Cei care au ajuns la
Moieciu au participat la un eve-
niment inedit: Târgul de vară.
Moiecienii sunt mândri și spun
că  localitatea  lor este locul ideal
de petrecere a unei vacanţe reu-
şite în mijlocul naturii, întrucât
beneficiază de un cadru natural
cu peisaje de invidiat, de un aer
ozonat benefic sănătăţii și de
produse gastronomice tradiţio-
nale apetisante şi ecologice.   

Brașovenii, dar și turiștii  aflați
la Moieciu au găsit de toate pentru
toți, de la produse tradiționale la
expoziții de articole gospodărești
specifice zonei, la fel ca la orice
târg cu ștaif,  care se respectă.   O
singură supărare le-a tulburat
distracția oamenilor: gropile din
asfalt și starea deplorabilă a dru-

mului de acces în Moieciu.  Un ex-
traordinar spectacol folcloric a fost
atracția zilei la Moieciu, mai ales
că pe scenă au urcat și artiști școlari,
cu care locuitorii comunei se mân-
dresc. „În era tabletelor şi a tele-

foanelor, copiii noştri sunt atraşi
de folclor. Ai noştri sunt atraşi
spre tradiţie de Primărie care or-
ganizează cercuri de dans, de can-
to. Copilaşii participă la aceste
activităţi şi nu mai au timp de te-
lefoane şi tablete”, ne spune in-
structoarea Ansamblului Plaiuri
Moiecene (foto).

Târg de Vară la Moieciu - Ediţia a-XXV-a 

Promovarea tradiţiilor şi noi investiţii la Moieciu

„E o mare sărbătoare în
comuna noastră. Acest târg
funcţionează în localitate
de 25 de ani. Pot să mă laud
că manifestarea  a fost înfi-
inţată cu sprijinul ANTREC-
ului, eu fiind şi membru
fondator al asociaţiei. Ce să
vă spun, acest târg are ca
scop întâlnirea cetăţenilor

din zona noastră Bran-Mo-
ieciu-Fundata, a turiştilor.
Eu urmăresc să nu se piardă
şi să transmitem mai depar-
te tradiţiile populare. S-a vă-
zut ce spectacole frumoase
au realizat tinerii şi copiii de
la noi din comună. Pe de altă
parte, îi asigur pe toţi con-
sătenii mei că voi face mai

multe lucruri decât s-au fă-
cut în anii precedenţi. Pot să
spun un lucru nou, avem un
proiect declarat eligibil, as-
faltarea drumului Godea-
nu-Măgura. Vom continua
investiţiile şi la alte obiective
din comună unde avem pro-
bleme, vom construi 6 săli
de clasă în satul Moieciu.
Mai departe,  vom reabilita
căminul cultural din Moieciu
de Sus, vom face drumul
care duce la biserica din Mo-
ieciu de Sus, am reabilitat
căminul cultural de la Peş-
tera şi şcoala din sat, precum
şi unitatea de învăţământ
din Măgura. Avem investiţii
în continuare, vom avea o
echipă a ISU şi vom avea şi
un punct SMURD, pentru
care vom pune un spaţiu la

dispoziţie. Este foarte im-
portant să asigurăm rezol-
varea urgenţelor medicale,
atât pentru localnici cât şi
pentru turiştii care vin la
noi”, precizează primarul din
Moieciu Mircea Manea. 

Evenimente deosebite 

„Târgurile de acest gen sunt
evenimente sociale deosebite
pentru că ele contribuie la creş-
terea turismului în judeţul nos-
tru, ba mai mult determină şi o
creştere şi dezvoltare a infras-
tructurii turistice: pensiuni, ho-
teluri, drumuri etc . Îl felicit pe
domnul primar Manea pentru
acest eveniment frumos”, a de-
carat Adrian Veştea - preşedinte
Consiliu Judeţean Braşov .

Comuna Moieciu, în culoarul Rucăr -Bran, la 31 de km de Brașov 
Comuna Moieciu

este situată în culoa-
rul Rucăr-Bran la poa-
lele de nord-vest ale
Mun-ților Bucegi și
cele de est ale Mun-
ților Piatra Craiului.

Reprezintă una din
cele mai vechi căi de
acces între cele doua
provincii românești:
Ardealul și Țară Ro-
mânească. Situată la
31 de km de Brașov

într-un cadru natural
pitoresc ,comuna
Moieciu a devenit, în
ultimii ani o impor-
tantă destinație de
vacanță atât pentru
turiștii din țară cât și

pentru cei din  stră-
inătate.  Zona dispu-
n e  d e  n u m e r o a s e
centre de creație po-
pulară și în special de
prelucrare artistică a
lemnului.   



GARSONIERE
⚫ Vând garsonieră în spate la Coca
Cola, suprafață 24 mp, situată la etajul
2/4, cu îmbunătățiri termopan, gresie și
faianță la baie și bucătărie, parchet, ușă
metalică, separare de gaz, încălzire cu
centrală termică (se montează acum),
preț 18.500 euro. Telefon: 0723.985.424
⚫ Vând garsonieră Tractorul zona Mall
Coresi, bloc nou tip vilă, etaj intermediar
1/3, suprafață 34 mp + balcon 4 mp,
confort 1, cu toate dotările, modern, cen-
trală termică proprie, gresie, faianță, par-
chet, geam termopan, balcon deschis tip
terasă, preț 29.900 euro. Telefon:
0747.771.523
⚫ Vând garsonieră confort 1, Bartolo-
meu str. Spicului lângă Billa Avan-
tgarden semidecomandată, spațioasă
35 mp, cu toate îmbunătaățirile gresie,
faianță, parchet, termopan, centraă ter-
mică proprie, situate la parter/4, însorită,
prț 26.000 euro negociabil. Telefon:
0741.059.397
⚫ Vând garsonieră cochetă la casă în
zona veche a Braşovului pe strada
Lungă apropiere de Memorandului,
amenajată cu gust, dispune de toate do-
tările necesare: gresie, faianţă, parchet
laminat, tâmplărie termopan la uşi şi la
ferestre, centrală termică, se află într-o
curte cu încă 6 familii, curtea fiind ae-
risită şi cu spaţii verzi. Se vinde complet
mobilată şi utilată, iar ca şi spaţii anexe
are debara şi beci. Preţul este 44.800
euro negociabil. Telefon: 0723.985.424 
⚫ Vând cameră 24 mp în Uzina 2, str
Zizinului aproape de LIDL, situată la
etajul 1/4. Camera are toate îmbunătă-
ţirile gresie, faianţă, parchet, termopan,
uşă metalică, dispune de baie proprie
închisă separat pe hol şi boxă pentru de-
pozitare, se vinde complet mobilată şi
utilată modern. Preţul este 15.900 euro
usor negociabil. Relaţii la telefon:
0723.985.424
APARTAMENTE 2 CAMERE
⚫ Vând apartament cu 2 camere confort
1, situat în Triaj la parterul unui bloc

cu 4 etaje. Apartamentul are structură
circulară, uşor de modificat în decoman-
dat, are balcon mare închis cu termopan
şi beci propriu cu intrare directă din bal-
con. Ca şi îmbunătăţiri avem centrală
termică proprie care este recent montată
şi încă în garanţie, gresie şi faianţă, gea-
muri termopan, parchet şi uşă metalică.
Orientarea apartamentului este S-E, în-

sorit începând de la amiază. Preţul este
41.000 euro negociabil. Telefon:
0723.985.424  
APARTAMENTE 4  CAMERE
⚫ Vând apartament confort 1 în Răcă-
dău zona Tâmpei - Pietonal, situat la
etaj intermediar 3/8, suprafaţă utilă 84
mp, structură semidecomandată, modi-
ficată. Apartamentul dispune de  2 bal-
coane închise cu geam termopan,
vederea apartamentului fiind pe 2 părţi,
2 băi, centrală termică proprie, gresie,
faianţă, parchet laminat. Se vinde cu bu-
cătăria şi holul mobilate şi parţial utilate,
apartamentul este curat, cochet, spaţios.

Dispune de beci ca şi spaţii anexe. Preţul
este 85.000 euro negociabil. Se acceptă
plata cash. Relaţii la telefon:
0741.059.397
CASE
⚫ Proprietar vând vilă zona Nicopole
Str. Enupărului dispusă pe P+1+Pod,
astfel: la parter: bucătărie open space cu
living, cameră, baie, debara, iar la etaj
sunt 3 dormitoare mari şi 1 baie mare.
Casa dispune de toate îmbunătăţirile gre-
sie, faianţă, parchet, termopan integral,

centrală termică, izolaţie exterioară cu
polistiren, terasă mare pe toată latura
casei, pod mare ideal pentru mansardare,

beci, garaj, curte fără acces auto, apro-
ximativ 100 mp, singur în curte, preţ
153.000 euro negociabil. Telefon:
0758.107.100
⚫ Vând vilă la cheie P+M Stupini zona
Bârsei, construcţie recentă, suprafaţă
160 mp având următoarea structură: la
parter - living, bucătărie, baie şi la man-
sardă - 3 dormitoare, baie, 2 balcoane,
teren 400 mp, preţ 75.000 euro. Telefon:
0747.771.523

TEREN
⚫ Vând teren pentru casă, CF certificat
urbanism şi două terenuri pentru grădină,
pământ foarte fertil. 0770167887

ÎNCHIRIERI
⚫ Închiriez cameră la casă în Băile 1
Mai, lângă hotel Ceres. Telefon
0740918594
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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 12:00.

Magazine Rapid:
▪ Str. Gării, nr. 32

intersecţia cu
Hărmanului

▪ Str. Dacia, nr. 69
▪ Str. Privighetorii

▪ Str. Gospodarilor
▪ Str. Barbu

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

Sediul BraşovTV:
▪ Bd. Mihail

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

Locaţii de preluare a taloanelor de mică publicitate

✄

BRIDGE GUARD
GROUP

Relaţii la telefon: 0268.328.662

AGENŢI SECURITATE

Organizează cursuri pentru
următoarea calificare:

PERDELE • DRAPERII
ACCESORII • MERCERIE •

FIRE • ŞINE • GALERII
SERVICII COMPLETE

Str. Calea Bucureşti, nr. 44  • Bd. Muncii, nr. 3
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INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
BIROUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

PEDALEAZĂ ÎN SIGURANȚĂ - REGULI PENTRU BICICLIȘTI
Avantajele pe care le oferă acest vehicul

se pot transforma în serioase inconvenien-
te, dacă nu este utilizat corect pe drumurile
publice. Pe arterele rutiere ale județului
Brașov, în primul semestru al anului 2017,
din cauza necunoașterii și nerespectării re-
gulilor de circulație, s-au produs  17 acci-
dente grave din vina bicicliștilor soldate cu
2 morți și 15 răniți grav. Mersul pe bicicletă
nu înseamnă doar menținerea echilibrului,
ci și formarea deprinderilor necesare de-
plasării în siguranță (în condițiile unui trafic
intens) și respectarea regulilor de circulație. 

Astfel, pentru a nu fi implicați în ac-

cidente rutiere, reamintim că:
- pentru a conduce o bicicletă pe drumurile
publice, conducătorul acesteia trebuie să
aibă vârsta de cel puțin 14 ani;
- copiii sub 14 ani pot circula doar în locuri
special amenajate, parcuri sau proprietăți
private, iar deplasarea pe drumurile publice
se face doar însoțiți de adulți;
- bicicletele trebuie conduse pe partea
dreaptă a drumurilor publice, cât mai
aproape de bordură sau acostament. Acolo
unde există piste speciale pentru biciclete,
conducătorii acestora le vor folosi obliga-
toriu. Unde există acostamente amenajate
cu prundiș, pământ bătătorit sau poteci la-
terale, bicicliștilor li se recomandă folosirea
lor.
- la schimbarea direcției de mers asigurați-
vă temeinic și semnalizați din timp intenția
de a vira. Semnalizarea se efectuează cu
cel puțin 50 m în localități, respectiv 100
m în afară, înainte de efectuarea manevrei.
- intenția de a vira trebuie semnalată cu
mâna, astfel: 
• brațul stâng întins orizontal la schim-

barea direcției de mers spre stânga sau
la depășire;
• brațul drept întins orizontal la schimba-
rea direcției de mers spre dreapta;
• brațul drept întins orizontal balansat în
plan vertical la oprirea bicicletei.
- virajele spre drepta se încep de pe partea
dreptă a drumului iar virajele spre stânga
de lângă axul drumului. 

Apropierea de axul drumului se reali-
zează din timp, înainte de efectuarea pro-
priu-zisă a manevrei. În circulația pe
drumurile publice bicicleta trebuie echipată
cu dispozitiv de frânare eficace, cu sistem
adecvat, funcțional, de direcție, cu lumini
corespunzătoare și dotată cu sistem de
avertizare sonoră și cu dispozitive fluores-
cent-reflectorizante. 

Pentru un plus de siguranță se recoman-
dă ca biciclistul să poarte cască de protecție
omologată, iar în mod obligatoriu pentru
a putea fi observat de ceilalți participanți
la trafic să poarte îmbrăcăminte cu ele-
mente fluorescent-reflectorizante, de la lă-
sarea serii până în zorii zilei sau atunci când
vizibilitatea este redusă.



⚫ SC Rosenau SRL – service
auto cu sediul în Râşnov –
caută pentru angajare mecaic 

auto. Se ofera salariu atractiv
şi condiţii de muncă decente.
 Telefon: 0730.333.377

⚫  La  ATELIERUL DE
REPARAȚII reparam TOT
ce se bagă în priză, prestăm
servicii de diagnosticare și
reparații ale echipamentelor
de tip electrocasnic (FRIGIDE-
RE, MAȘINI DE SPĂLAT, cup-
toare microunde, aspiratoare,
etc.), pentru persoane fizice și
societăți comerciale. 
Telefon: 0268.708.946; 
Mobil: 0758.107.102. Ne
găsiți pe Str. Aurel Vlaicu nr.
4 (colț cu Bd. Griviței) în curte
cu magazinul “Bazar” 
**Încărcăm cu FREON

instalațiile auto de climati-
zare **                      

⚫ La Magazinul BAZAR
cumperi un produs electro-
casnic MAŞINĂ de spălat,
COMBINĂ sau LADĂ fri-
gorifică RETUR sau SE-
COND HAND import
Germania, şi primeşti RE-
DUCERE 10% dacă aduci
produsul vechi la schimb. Ne
găsiţi pe str. Aurel Vlaicu nr.
4, Braşov (intersecţia cu Gri-
viţei, lângă Synevo)  Am pri-
mit MARFĂ NOUĂ, vă
aşteptăm cu o diversitate
mare de produse!!!
⚫ Particular, execut zugră-
veli, reparaţii izolaţie case,
parchet, faianţă, gresie, elec-
trice şi sanitare.
Tel: 0721468578
⚫ Vând: ladă frigorifică, ara-
gaz 4 ochiuri 200 lei, circular
tăiat lemne şi fier bicicletă,
redresor 12-24 V, cărucior
pt. pers. cu handicap, bici-
cletă 150 lei, piese şi cauciu-
curi pt. Dacia şi Oltcit,
aspirator 70 lei, TV color 100
lei, menghină. 0727397937
⚫ Vând rochie de mireasă,
nouă, din dantelă; preţul ro-
chiei este de 1000 euro ne-
gociabil (preţ mulţumitor).
Tel: 0742059704
⚫ Vând convenabil: căruţ im-
port, pentru copil mic; ma-
şină de cusut germană, marca
"Singer"; maşină automată
de spălat rufe; frigidere Ar-
ctic şi Zill; şifoniere cu 2 şi
3 uşi; aragaz, cu 3 ochiuri şi
cuptor; pat, cu saltea dublă
de 2 persoane; cuptor cu mi-
crounde; aspiratoare. "Primul
venit, este şi primul servit!".
Tel: 0725979392
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Angajări

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

Şoferi profesionişti
autocamion, maşini

de mare tonaj

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

Calea Feldioarei, nr. 75 E

angajează:

Diverse

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

Licarom Imobiliare caută să îşi mărească echipa de con-
sultanţi imobiliari. Într-o perioadă dinamică a pieţei im-
obiliare vrem să oferim posibilitatea unui job de vis, dacă
eşti născut pentru el. Căutăm oameni curajoşi, iubitori de
tot ce înseamnă nou în viaţa lor, oameni pregătiţi să îşi
spargă barierele şi să îşi extindă zona de confort. Dacă eşti
o persoană statică cu frica zilei de mâine, te rugăm să NU
APLICI pentru acest post. Se poate oferi salarizare, bo-
nusare, se face un plan de plată tipizat pentru fiecare în
parte. Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită un cv la adresa 
c a t a l i n . g r a m a @ i m o b i l i a r e l i c a r o m . r o
împreună cu răspunsul la întrebarea: „Care este cea mai
mare temere care o ai în viaţă?”

BRAŞOV TV angajează inter-
pret limbaj mimico - gestual.

CV-urile pot fi trimise pe
adresa de e-mail: 

officebrasovtv@gmail.com

BRIDGE GUARD GROUP

▸ AGENŢI DE PAZĂ 
▸ AGENŢI DE INTERVENŢIE

în condiţiile legii 333/2003
▸ ELECTRICIENI

Angajează:

Relaţii suplimentare se pot obţine la:
0268.328.662

Servicii
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După o perioadă în care
handbalistele de la Co-
rona au făcut pregătire
fizică, brașovencele au
intrat în sală, unde au în-
ceput antrenamentele
specifice. Fetele pregă-
tite de Costică Buceschi
și Dragoș Dobrescu au
nevoie de timp pentru
ca relațiile de joc să se
închege. Corona a înce-
put deja meciurile ami-
cale.

Echipa de handbal Co-
rona Brașov a început  jo-
curile amicale. După trei
săptămâni în care accentul
a fost pus mai ales pe pre-
g ă t i r e a  f i z i c ă ,
brașovencele au  intrat în
sală și au început jocurile
test .

„ F e t e l e  a u  r ă s p u n s
foarte bine la ceea ce le-
am cerut, într-o perioadă
în care am folosit mingea
medicinală și alergările.
Ușor, ușor trecem spre
partea specifică, urmea-
ză și  jocurile amicale.
După fiecare turneu tre-
buie să tragem niște con-
cluzii și sperăm să vedem
că relațiile între jucătoare
se leagă tot mai bine, în
primă fază pe apărare și
apoi și pe atac. Important
este că fetele sun sănă-
toase. Avem mici proble-
m e  d a r  a c e s t e  s e  v o r
rezolva în cel mai scurt
timp. Așteptăm ca Laura
Chiper să ajungă cât mai
repede la 100% din capa-
citatea fizică”, a declarat
tehnicianul Coronei, Cos-
tică Buceschi.

„A fost o perioadă de
pregătire de care avem
p a r t e  a n  d e  a n ,  e  m a i
greu, dar cred că am tre-
cut cu bine peste ea. Nu

sunt accidentări grave,
doar mici probleme care
se vor rezolva. În perioa-
da de meciuri sper să le-
găm cât mai bine relațiile
de joc”, a spus și portarul
Ana Maria Mîrcă.

Au pierdut du Debre-
cen.Handbalistele de la
Corona au început seria
de jocuri de verificare. În
primul meci, disputat în
Ungaria, Hotea și compa-
nia  au  fost  înv inse  de
formația maghiară DVSC
Debrecen cu scorul de 31-
29 (16-13). La finalul par-
tidei, tehnicianul Coronei,
Costică Buceschi s-a de-
clarat mulțumit de modul
î n  c a r e  a u  e v o l u a t
brașovencele. „A fost un
meci util, am încercat mai
multe formule de joc în
faţa unui  adversar pe
c a r e  f e t e l e  n u - l
c u n o ș t e a u .  S u n t
mulțumit de felul în care
fetele au răspuns la ceea
ce le-am cerut. Toate ju-
catoarele sunt sănătoase
iar acest lucru este foarte

important. Mâine vom
face un joc școala mult
mai complex, în care atât
noi cât și cei de la Debre-
cen vom opri unele faze
ale meciului pentru a co-
r e c t a  t o t  c e e a  c e  s e
g r e ș e ș t e " ,  a  s p u s  B u -
ceschi.

Buceschi și Tiron gol-
ghetere. În meciul cu De-
b r e c e n ,  p e n t r u  t r u p a
condusă de Constantin
Buceschi și Dragoș Do-
brescu, au marcat:  Bu-
c e s c h i  ș i  T i r o n  c â t e  5
goluri, Popa 4, Chiricuță și
Tătar câte 3, Tomescu, Ciu-
ciulete și Chiper câte 2,
Cozma şi Neagu câte o
reușită fiecare.

A  d o u a  z i  c e l e  d o u ă
formații s-au întâlnit din
nou. De data aceasta a fost
vorba de un meci școală
în care cei doi tehnicieni
au oprit meciul de câte ori
au considerat că trebuie
să corecteze ceva la han-
dbalistele din teren.  

Continuă seria de jo-
curi test. Corona va evo-

lua la un turneu în Slova-
cia, la Michalovce, unde
vor mai participa maghia-
rele de la Kisvarda, polo-
n e z e l e  d e  l a  L u b l i n  ș i
gazdele de la Iuventa Mi-
chalovce. După ce se vor
întoarce din Slovacia, Ho-
tea și compania vor juca
la Bistrița cu Universitatea
Cluj, SCM Roman și CSM
Bistr i ța .  Turneul  se  va
desfășura în perioada 12-
13 august. Primul contact
cu fanii brașoveni va avea
loc pe 15 august când va
debuta memorialul „Du-
mitru Popescu Colibași”.
La competiția ce va fi găz-
duită de Sala Sporturilor
din Brașov vor mai parti-
cipa CSM Bistrița, Unirea
Slobozia și Măgura Cisnă-
die.

Fără junioare. Din lotul
Coronei nu fac parte ju-
n i o a r e l e  T î r c ă , B u c u r ,
Hosu și Lăcătuș. Ele sunt
la lotul  României  care
participă la Campionatul
European sub 21 de ani
din Slovenia. 

Corona a început jocurile amicale

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

AFC Hărman a jucat o parti-
dă amicală împotriva formației
Voluntari II. Buga și compania
s-au impus cu scorul de 4-2 (2-
2). Pentru formația brașoveană
au marcat Mitrică din penalty,
Prejmereanu, Poverlovici și
Stângă. AFC Hărman va mai
juca miercuri cu cei de la Po-

pesti Leordeni. Vor urma par-
tide cu Prejmer și Zărnești după
care Buga și compania vor evo-
lua împotriva celor de la CSA
Steaua București În altă ordine
de idei, goalkeeperul Potcoavă
s-a întors la echipa din Hărman
după o scurtă perioadă petre-
cută la rivala din Râșnov.

Victorie pentru Hărman

FCSB și Viitorul Constanța
sunt singurele două echipe
din România care continuă în
cuepe europene, după ce Di-
namo, Craiova și Astra au fost
eliminate din Europa League. 

Siguri pe prezența în gru-
pele Europa League, fotbaliștii
de la FCSB nu au ce pierde în
play-off-ul Ligii Campionilor.
Trupa condusă de Nicolae
Dică va juca pentru un loc în
grupele  competiției cu Spor-
ting Lisabona. Partida tur va
avea loc pe 15/16 august la
Lisabona, iar returul se va juca

pe 22 sau 23 august pe Arena
Națională din capitală. 

În play-off-ul Europa Lea-
gue, campioana României,
Viitorul Constanța va juca îm-
potriva formației austriece
Red Bull Salzburg. La fel ca
Viitorul, campioana Austriei,
Red Bull Salzburg a fost eli-
minată din turul al treilea pre-
liminar al Champions League.
Campioana României va juca
primul meci pe teren propriu,
în data de 17 august, returul
urmând să aibă loc la Sal-
zburg, pe 24 august.

Cu ei ne batem în Europa

Viitorul Ghimbav a câștigat
Liga a patra brașoveană după
o luptă palpitantă cu ASF
Zărnești și ACS Codlea. Elevii
pregătiți de Florin Dârvăreanu
au câștigat și barajul de pro-
movare disputat în compania
formației Mureșul Rușii Munți,
astfel că au obținut dreptul de
a evolua în liga a treia. După

promovare au început însă
problemele. Președintele gru-
pării Viitorul Ghimbav, Andrei
Avram a reușit însă imposibilul
și a obținut Certificatul de Iden-
titate Sportivă. Greul abia
acum începe pentru Viitorul
care trebuie să găsească ju-
cători care să formeze o echipă
competitivă pentru liga a treia. 

.com

Viitorul Ghimbav în liga III

Meciuri multe pentru stegari
Echipa suporterilor stegari,

AS „SR” Brașov a câștigat și cel
de-al doilea meci amical dis-
putat în această vară. După
victoria cu Inter Cristian, scor
2-1, galben-negrii s-au impus
și la Zărnești cu același scor. 

Vicecampionii ligii a patra
au condus la pauză cu scorul
de 1-0 după golul lui Samir,
dar galben-negrii au revenit
în partea secundă și au egalat
prin Alin Damian. Vârful
brașovenilor a transformat cu
stil o lovitură de la 11 metri.
Golul victoriei celor de la AS
SR Brașov a fost marcat de
Chifor.

AS „SR” Brașov a jucat apoi
două partide test la Codlea.
Vremea caniculară nu i-a ținut
departe de echipă pe cei apro-

ximativ 150 de fani care au
venit să-i susțină pe galben-
negrii. În primul meci, care a
durat 50 de minute, stegarii
au remizat alb, scor 0-0, cu
ACSM Codlea, formație ce în
sezonul trecut a încheiat pe
poziția a treia a ligii a patra.  

În cel de-al doilea meci,
desfășurat tot pe durata a 50
de minute, Horia Popa și com-
pania au fost învinși cu scorul
de 1-0 de Performanța Ighiu
din liga a treia. 

Următorul joc de verificare
pentru stegari va avea loc
marți de la ora 18.00, la Tă-
rungeni ,  în  compania
formației Progresul Spartac,
campioana ligii a patra din
București.

Petrolul a câștigat trofeul Nicolae Pescaru
Petrolul Ploiești a câștigat
turneul „Nicolae Pescaru”.
„Lupii galbeni” au cerit tro-
feul după ce au învins în fi-
nala competiției formația
Oțelul Galați. Ultima treap-
tă a podiumului a fost ocu-
p a t ă  d e  C S A  S t e a u a
București care a trecut în
f i n a l a  m i c ă  d e  g a z d a
c o m p e t i ț i e i ,  e c h i p a
brașoveană ACS Steagu
Roșu Brașov.  

Prima ediţie a trofeului „Ni-
c o l a e  P e s c a r u ”  a  f o s t
câștigată de Petrolul Ploiești.
În primul meci al competiției,

pe stadionul Metrom, s-au
întâlnit Oțelul Galați și CSA
Steaua București. Gălățenii
au condus cu 2-0 la pauză,
dar trupa lui Marius Lăcătuș
a revenit în partea secundă
și a reușit să egaleze. La lo-
viturile de departajare,
Oțelul a ieșit câștigătoare și
s-a calificat în finala turneu-
lui. 

În cel de-al doilea meci,
gazda competiției ACS Stea-
gu Roșu Brașov a primit re-
plica celor de la Petrolul
Ploiești. „Lupii galbeni” s-au
impus cu 5-0 și s-au calificat
fără probleme în finală.

În finala mică a competiției,
Steaua a învins trupa lui Nis-
toroschi cu scorul de 10-0.
Finala mare a  fost câștigată

de Petrolul Ploiești care a tre-
cut cu scorul de 3-0 de Oțelul
Galați.
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Sudoku

Tot ce mișcă în Brașov,
la un click distanță. Imagi-
nile de pe toate camerele
de supraveghere ale Pri-

măriei pot fi văzute de ori-
ce brașovean. 

Municipalitatea deține
72 de dispozitive, ampla-

sate în intersecții, zone in-
tens circulate, parcuri și
instituții. Pe site-ul Primă-
riei rulau, inițial, imaginile
filmate de 30 dintre came-
rele de supraveghere. S-au
adăugat, de săptămâna
trecută, și cele de pe cele-
lalte 42 de dispozitive. Pro-
iectul inițial, prin care au
fost montate camere vi-
deo, dar și butoane de pa-
nică în mai multe zone din

oraș, a fost realizat cu fon-
duri europene. 

Valoarea contractului a
fost de 9,7 milioane de lei. 

Marian STOICA

Horoscop
7 - 13 august 2017

Berbec: 
• Iubire: restanţe sentimentale,
greşeli de comunicare, superfi-
cialitate, toate vor ieşi la iveală.
• Sănătate: se vor bucura de re-
laxare alături de familie.
• Bani: iluzia că se vor descurca
cu ce au ar putea să îi lase cu zu-
grăvitul la jumătate sau se po-
menesc că nu mai au bani să
cumpere faianţă.
Taur: 
• Iubire: lucrurile sunt mai mult
decât bune, decizia de a renunţa
la orgoliile fără acoperire şi la în-
căpăţânare vor fi elemente care
vor cimenta lucrurile.
• Sănătate: uşoară tensiune in-
terioară, doar e doar o stare de
moment.
• Bani: posibil să primească o
sumă de la cineva din familie în
schimbul unui. 
Gemeni:
• Iubire: pentru cuplurile care
îşi pun pirostriile acum sunt des-
chise toate drumurile, condiţia
este să nu lase pe nimeni să le
controleze mariajul.
• Sănătate: atenţi la schimbările
bruşte de vreme cu impact reu-
matismal.
• Bani: se pot pomeni peste
noapte cu o sumă pentru lucruri
pe care le-au făcut, iar acum vine
şi răsplata.
Rac:
• Iubire: încep să respire din ce
în ce mai relaxaţi, schimbările
din viaţa lor fiind generate de
acceptarea prezentului.
• Sănătate: dureri de cap de pe
urma oboselii sau a unor proble-
me oculare.
• Bani: sunt posibile achiziţii
pentru gospodărie, de la accesorii
la decoraţiuni.
Leu: 
• Iubire: multă dragoste, o altă
formă de manifestare a acesteia,
superioară.
• Sănătate: pentru cei care se
ştiu cu probleme cardiace, un
control de specialitate este bi-
nevenit.
• Bani: lucrurile vor fi pe măsura
a ceea ce fac, nu cred să fie pro-
bleme din punct de vedere fi-
nanciar.
Fecioară: 
• Iubire: sunt prinşi în vârtejul
sentimentelor pe care le-au tot
ignorat de o vreme încoace.
• Sănătate: nu sunt oameni care
să se plângă, ci suferă în tăcere.
• Bani: parcimonia lor prover-
bială le poate aduce renumele
de zgârciţi.

Balanţă: 
• Iubire: când iubesc şi sunt
fericiţi, creativitatea lor prinde
aripi.
• Sănătate: sistemul lor ner-

vos, sensibil acum, este supus
unor presiuni.

• Bani: nu îi văd pe aceştia să
aibă probleme financiare sau să
nu aibă bani deși vin şi pleacă.
Scorpion:
• Iubire: dau pe dinafară de mul-
ţumire, fapt care le disipează
atenţia şi ei oricum nu stau bine
la acest capitol, aşa că vor trebui
să fie atenţi la felul în care se ma-
nifestă.
• Sănătate: să iasă cu prietenii
dar să evite consumul de alcool
şi energizante, să doarmă cât
mai mult!
• Bani: pot fi implicaţi în inci-
dente auto neplăcute cu iz de
amendă penală, deci să nu cum-
va să urce la volan, mai ales dacă
au şi consumat niscai băuturi al-
coolice.
Săgetător: 
• Iubire: par să fi intrat într-un
circuit spiritual, iată că nici ei nu
scapă, obligându-i să se vadă
cum reacționează când iubesc.
• Sănătate: predomină stările
de tensiune, adulţii se pot con-
frunta cu pusee care să îi ducă la
spital.
• Bani: este un segment care nu
le dă bătaie de cap, deocamda-
tă
Capricorn:
• Iubire: să fie atenţi la ce teste
le sunt supuse sentimentele pe
ce se fundamentează iubirea lor,
oare nu cumva baza relaţiei este
cam şubredă, oare nu cumva s-
au grăbit atunci când au luat de-
cizia de a intra în aceasta, multe,
multe asemenea întrebări
• Sănătate: pot cădea cu uşu-
rinţă victimă accidentelor vas-
culare sau spasmelor de aceeaşi
natură, pe fond de oboseală.
• Bani: chiar dacă rămân ei fără
bani, soluţiile financiare ale par-
tenerilor îi vor ajuta să iasă la lu-
mină.
Vărsător:
• Iubire: vor trebui să fie cel pu-
ţin prudenţi în tot ceea ce fac,
inclusiv cu declarațiile de iubire.
• Sănătate: să se relaxeze pentru
că stresul le poate da bătăi de
cap la propriu, nu la figurat.
• Bani: s-a aprins beculeţul roşu
pe conturi semn că au cheltuit
mai mult decât trebuia sau că a
venit momentul restituirii unor
datorii.
Peşti:
• Iubire: una vor spune, alta se
va înţelege, ca să nu spun că vor
fi prinşi cu mâţa în sac, adică joa-
că la două capete și ar putea să
nu se aleagă cu nimic.
• Sănătate: posibil să opteze
pentru câteva zile de concediu
ca să se remonteze.
• Bani: trebuie să aibă puţină
grijă deoarece se întind mai mult
decât le permite plapuma.

ZODIAC Brașovul, în direct pe net

Deși nu duc lipsă de
oferte de muncă  și sunt
în putere, mulți brașoveni
preferă să șomeze. Un
studiu recent ne arată că
3 din 10 brașoveni apți de
muncă refuză să se anga-
jeze. Brașovul ocupă
poziția cu numărul 12
într-un top realizat după
rata de ocupare a resur-
selor de muncă. La
Brașov, doar 68,4% dintre
locuitorii apți de muncă
lucrează. În Regiunea
Centru, Brașovul este pe
locul al treilea, după Alba

și Sibiu. Deși brașovenii
preferă să stea acasă, rata
șomajului la nivelul
județului este de sub 4%.
Rata de ocupare depinde
nu numai de disponibili-
tatea populaţiei de a avea
o activitate aducătoare
de venit, ci şi de oportu-
nităţile oferite de fiecare
oraș în parte. De exem-
plu, în Bucureşti şi în ju-
deţele din Transilvania
cererea de forţă de mun-
că este mai mare compa-
rativ cu alte regiuni.                              

M.S.

Nu vor să muncească 

Brașovul se situează pe
ultimul loc în ceea ce
privește închiderea gropi-
lor de deșeuri neconfor-
me. Avem șapte astfel de
depozite. Pentru a vedea
exact care este situația, la
Brașov a venit, săptămâna
trecută, ministrul Mediu-
lui, Grațiela Gavrilescu. 

Ea a avut întâlnit cu pri-
marii din cele șapte lo-
calități care au probleme
cu deșeurile neconforme.
În țara noastră sunt patru
județe care nu și-au rezol-
vat problema legată de în-
chiderea depozitelor
municipale sau industriale
de deșeuri. Brașovul este
unul dintre ele. Gropile de
gunoi cu probleme sunt
la Brașov, Codlea, Săcele,
Râșnov, Făgăraș, Victoria
și Rupea, iar închiderea lor

costă foarte mult. Doar în
cazul celei din municipiul
Brașov, costurile se ridică
la 9 milioane de euro, iar
banii ar trebui accesați de
la Uniunea Europeană.

Consiliul Județean a alo-

cat câte 500.000 de lei fie-
cărei localități cu proble-
me. Din cauză că termene
nu au fost respectate, sta-
tul român a fost acționat
în judecată pentru deșe-
urile depozitate necores-
punzător. 

Comisia Europeană ne
obligă să închidem gropi-
le până, cel târziu, în anul
2023. Până la finalul
lui2017, fiecare primărie
trebuie să ajungă la un
procent de colectare se-
lectivă de cel puțin 25%.
În România există 109
gropi neconforme, dintre
care 65 cu deșeuri mena-
jere. 

De la 1 ianuarie 2018,
România riscă amenzi
uriașe, de până la 2 milioa-
ne de euro, dacă nu
găsește soluții, sume la

care se adaugă și sancțiuni
cuprinse între 3.000 și
120.000 de euro pe zi,
până la închiderea efecti-
vă a gropilor de gunoi ne-
conforme.

Marian STOICA

Închiderea gropilor de gunoi
neconforme, o problemă

Rezolvarea din numărul trecut.

Descoperă totul despre juni
Junii brașoveni nu înseam-

nă doar tradiționala paradă
care are loc în Duminica Tomii,
în centrul Brașovului. „Muzeul
din Casa Junilor” își propune
să prezinte publicului larg toa-
te evenimentele organizate
pe parcursul unui an. Până în
luna noiembrie, vor avea loc
zeci de expoziții și ateliere te-
matice. Proiectul „Muzeul din
Casa Junilor” are ca scop rea-
lizarea unor activități prin care
se urmărește punerea în va-
loare a patrimoniului cultural
brașovean. Totodată, vor avea
loc și demonstrații la Casa Ju-
nilor, de la Poarta Schei. Intra-

rea la toate evenimente va fi
liberă. „Vrem să arătăm tutu-
ror brașovenilor și turiștilor
că junii au foarte multe
tradiții, dincolo de parada din
Duminica Tomii. Cei in-
teresați pot vedea, la Casa
Junilor, tot ceea ce ține de is-
toria noastră, dar mai ales
portul popular tradițional, de
la apariție, până în zilele
noastre”,a explicat Alexandru
Stănescu, secretarul general
al Uniunii Junilor. Proiectul are
o valoare totală de peste
94.000 de lei, iar finanțarea de
la Primăria Brașov depășește
71.000 de lei.                      M.S.
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Remember... Orașul Stalin
Poate puțini dintre dum-

neavoastră știu că, timp de
zece ani, între 1950 și 1960,
Brașovul s-a numit Orașul
Stalin. 

În acele vremuri, pe
Muntele Tâmpa era scris,
din brazi, numele lui Stalin,
pentru ca toată lumea să

salute schimbarea. Proiec-
tul european „Am fost
cetățeanul orașului Sta-
lin” s-a desfășurat, săptă-
mâna trecută, la Brașov.
Istorici, specialiști în comu-
nicare, voluntari, dar și alte
persoane pasionate de is-
torie au luat parte la o în-

tâlnire - dezbatere despre
Brașovul anilor 1950 -
1960. La școala de vară or-
ganizată cu această ocazie
în orașul nostru au partici-
pat echipe de la muzee din
Albania, Ungaria, Polonia,
Bulgaria și România. 

• Amintiri despre Sta-
lin

Toată clasa muncitoare
a Orașului Stalin trebuia să
se arate, la acea vreme, în-
cântată de onoarea care i
se făcea prin acordarea
acestei denumiri. Ca să nu
se creadă cumva că ruşii
au impus acest demers, s-
a fabricat un document
prin care muncitorii din
Braşov cereau insistent ca

oraşul să poarte denumi-
rea de Stalin. „Îmi aduc
aminte că mama era foar-
te afectată de regimul
stalinist. Țin minte că,
dintr-o bucată de mămă-
ligă a făcut chipul lui Sta-
lin. Cu ură, în fiecare zi îl
înțepa. Spre bucuria ei, la
câțiva ani distanță, în
1953, Stalin a murit. Avea
o mare satisfacție că, să
spun așa, a pus și ea umă-
rul la dispariția lui”, ne-a
povestit o brașoveancă. 

14 orașe din tot atâtea
țări au ajuns să fie redenu-
mite Stalin. 

Inițial, în România, vizat
era Sibiul, dar comuniștii
au ajuns la concluzia că nu

sună bine denumirea ”Sa-
lam de Stalin” și, astfel,
onoarea a revenit Brașo-
vului.  Totul se întâmpla în

anii 50, când în toată Eu-
ropa de Est se instalase co-
munismul. 
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Noul Cod Rutier vine cu
schimbări fundamentale pen-
tru participanţii la trafic. Șoferii
vor putea fi opriţi în trafic şi
de către inspectorii ANAF. În
Codul Rutier se specifică fap-
tul că funcţionarii Agenţiei
Naţionale de Administrare Fis-

cală pot efectua semnale de
oprire pentru conducătorii
autovehiculelor, dar sunt obli-
gaţi să poarte uniformae cu
înscrisuri şi însemne distinc-
tive. Cele mai mari amenzi vor
fi acordate şoferilor care con-
duc maşini cu ITP-ul expirat

sau fără anvelope de iarnă, vi-
tezomanilor care depăşesc li-
mita legală cu mai mult de 50
km/h, dar şi conducătorilor
auto care nu opresc la trece-
rea la nivel cu calea ferată. Cea
mai mare amendă este de
aproape 10.000 de lei. A.C.

ANAF, controale în trafic

Șeful I.S.U. Brașov se pensionează
Inspectorul șef al Inspec-

toratului pentru Situații de
Urgență din Brașov, colone-
lul Ioan-Stelian Rechițean,
și-a înaintat raportul de pen-
sionare. După 36 de ani! So-
licitarea de pensionare a
fost făcută cu data de 31 iu-
lie.  „Nu este ușor să mergi
la o intervenție, la un acci-

dent de exemplu, și să vezi
doi morți, trei răniți, o
mână într-o parte, un pi-
cior în altă parte și să rămâi
nepăsător... Să mergi apoi,
poate, la o altă intervenție
și, în final, să mergi acasă
și să te deconectezi de la
tot ceea ce ai văzut, să stai
alături de familie, să te joci

cu copiii, să mergi la cum-
părături. Ai nevoie de mul-
tă stabilitate emoțională
și nu numai. Experiența do-
bândită de-a lungul anilor
își spune cuvântul’’, explica,
în ediția din 4 mai 2017, a
emisiunii EXCLUSIV, de la
BrașovTV, colonelul Stelian
Rechițean. Întrebat, atunci,

ce ar alege dacă ar fi să ia
totul de la capăt, șeful In-
spectoratului pentru Situații
de Urgență din Brașov a răs-
puns, fără nicio ezitare: ,,Nu
aș face altceva”. 

Colonelul Ioan-Stelian
Rechițean va împlini, pe 21
august, 56 de ani. 

Amelia VULCU


