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Filme
documentare
în aer liber

Bărbat
sechestrat
pentru sex

Legume 100%
BIO în centrul
Brașovului 

Din SÂNGELE meu,
pentru viața ta!

Apel de urgență!
Ambulanță! Spital! Medic!
Inimă! Viață! Sânge pentru
viață! Și dacă nu e, și dacă
nimeni nu se gândește să-l
dea, nu mai contează nici
apelul de urgență, nici
ambulanța, nici spitalul, nici
medicul, nici inima, nici
viața…! 

Și ca să nu se ajungă ni-
ciodată aici, întinde mâna...!
Întinde-i mâna! Întinde-le
mâna!  

Criza de sânge anunțată
la nivel național nu i-a lăsat
indiferenți pe cei cu inimă
mare. Zeci de persoane au
mers, la finele săptămânii
trecute, la sediul Centrului
de Transfuzie Sangvină din
Brașov și a fost stabilit un
record pentru o singură zi,
în această perioadă: aproa-
pe 100 de donator! 

Oamenii au răspuns ape-
lului pre-ședintelui Comisiei

pentru Sănătate din Consi-
liul Județean Brașov, ANDI
KADAS, inițiatorul campa-
niei „Sângele nostru salvea-
ză vieți!". Medicii brașoveni
confirmă necesitatea unui
astfel de demers.  ,,(…)Lipsa
sângelui este una dintre cele
mai dificile situații cu care se
poate confrunta un chirurg.
Deși are toate dotările, apa-
ratura de ultimă generație,
în lipsa sângelui, atenție,
poate pierde bătălia…!”, a
explicat, șeful Secției Neuro-
chirurgie de la Spitalul Clinic
Județean de Urgență din
Brașov, dr. Radu Mircea. 

Managerul Centrului de
Transfuzie Sangvină din
Brașov, Laurenția Florea,
apreciază inițiativa dema-
rării campaniei „Sângele
nostru salvează vieți!” și
speră ca în perioada urmă-
toare, numărul donatorilor
să crească.

Minor exploatat de un angajat
al magazinului CARREFOUR

„Pentru o viață mai
bună”. Falnicele vorbe stau
scrise la tot pasul, dar să fie,
oare, potrivite și de această
dată? 

O anchetă de proporții
scoate la iveală detalii cu-
tremurătoare! Un angajat al
magazinului, tată, și-a îm-
pins propriul copil în mocir-
lă, și-a împins propriul copil
să renunțe la copilărie,  să
stea cu mâna întinsă, la mila
unuia sau altuia. Aflați ce
spun polițiștii, ce nu au vrut

să spună tocmai cei care tre-
buie să-i protejeze pe copii
fără copilărie. Detalii aflați

luni, 21.08. din jurnalele
Brașov TV la orele 18:00,
20:00, 21:00, 22:00, 23:00. 



ECONOMIC 21 - 27 august 20172
.com

Ordonanța de urgență
care modifică și comple-
tează Codul Muncii a in-
trat în vigoare la începutul
acestei luni. 

Noua legislație prevede
reguli mai stricte cu privire
la programul și evidența ore-
lor de lucru. Amenzile pentru
angajatorii care nu respectă
legea sunt mai mari și pot
ajunge până la 20.000 de lei. 

Munca nedeclarată va fi
aspru sancționată. Se consi-
deră muncă nedeclarată an-
gajarea unei persoane fără
încheierea unui contractul
individual în formă scrisă, cel
târziu în ziua anterioară în-
ceperii activității. În ceea ce
privește evidența orelor de

lucru,  angajatori i  sunt
obligați să înregistreze atât
ora de începere, cât și pe cea
de încheiere a programului.

Pentru faptele care consti-
tuie muncă nedeclarată, an-
gajatorii au posibilitatea să
achite amenda minimă în

cel mult 48 de ore de la în-
cheierea procesului verbal
de contravenție. 

Marian STOICA

Inițiere sau aprofundare
în I.T., pentru copii. Acesta
este obiectivul cursurilor
unei Școli de Vară, proiectul
Camerei de Comerț și In-
dustrie din Brașov. Copiii
vor învăța să folosească lap-
topul sau tableta nu doar
pentru jocuri, ci și pentru
teme, proiecte școlare, dar
și pentru identificarea
informațiilor utile de care
au nevoie prin intermediul
Internetului.  Experți în I.T.
îi vor învăța pe cei mici cum

să utilizeze cât mai eficient
timpul petrecut în fața lap-
t o p u l u i .  C u r s u r i l e  s e
desfășoară în perioada 5-7
septembriela sediul Came-
rei de Comerț și Industrie
din Brașov. La finalizarea
programului, micuții vor
primi o diplomă de partici-
pare. Cursul are loc pentru
grupe de cel mult 10 copii
și se adresează celor cu vâr-
ste cuprinse între 7 și 14 ani.
Taxa de participare este de
200 de lei.                    M.S.

Cursuri I.T., pentru copii 

Sprijin financiar pentru
întreprinderile mici și mij-
locii. Statul oferă aproape
50 de milioane de lei pentru
un program de dezvoltare
a activităților în domeniul
comercializării produselor
și serviciilor de piață. Pro-
iectul este dedicat unui nu-
măr de cel puțin 200 de
beneficiari. Programul își
propune să stimuleze dez-
voltarea întreprinderilor

mici și mijlocii, prin facilita-
rea accesului la finanțare,
pentru îmbunătățirea per-
for-manțelor economice și
tehnice ale acestora. 

Angajatorul care va be-
neficia de aceste fonduri
este obligat să creeze cel
puțin două locuri de muncă,
în cel mult 3 ani. Ultima zi
de înscriere pentru acest
program este 29 august.  

M.S.

Ajutor pentru Imm-uri Noul Cod al muncii este mai strict

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 

TELEVIZIUNEA TUTUTOR BRAȘOVENILORPROGRAm 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

Guvernul amână aplicarea plății defalcate a TVA
Obligativitatea plății de-

falcate a TVA se amână cu
trei luni, până la 1 ianuarie
2018, însă persoanele care
optează pentru aplicarea
acestui sistem în perioada
1 octombrie - 31 decembrie
2017 pot beneficia de anu-
mite facilități, potrivit unor
modificări aduse proiectului
de ordonanță privind plata
defalcată a TVA de către Mi-
nisterul Finanțelor Publice.

Potrivit oficialilor minis-
terului Finanțelor, modifi-
cările vizează:

- amânarea aplicării
opționale a mecanismului
plății defalcate a TVA de la
1 septembrie 2017 la 1 oc-
tombrie 2017;

-  prelungirea perioadei
de aplicare opțională a
mecanismului de la o lună
la trei luni, respectiv 1 oc-
tombrie - 31 decembrie

2017;- amânarea aplicării
obligatorii a mecanismului
plății defalcate a TVA de la
1 octombrie 2017 la 1 ia-
nuarie 2018.

De asemenea, vor fi in-
stituite facilități pentru
persoanele care optează
pentru aplicarea plății de-
falcate a TVA în perioada
1 octombrie - 31 decembrie
2017:

- anularea penalităților

de întârziere aferente
obligațiilor fiscale princi-
pale reprezentând TVA,
restante la 30 septembrie
2017, în anumite condiții

sau
- acordarea unei boni-

ficații de 5% la plata im-
pozitului pe profit sau,
după caz, a impozitului pe
veniturile microîntreprin-
derilor.

A.V.

Românii şi bulgarii, majoritarii
europeni din UK

2,37 milioane de cetăţeni
europeni muncesc în Marea
Britanie. Cei mai mulţi, pre-
cizează Institutul Britanic de
Statistici, provin din Româ-

nia şi din Bulgaria. Cifra se
referă la muncitorii din ţările
europene care au avut un
loc de muncă în perioada
aprilie - iunie 2017.      A.C.



Centrul de
Transfuzie San-
gvină din Brașov
se află pe strada
Victor Babeș.
Este deschis în
fiecare zi de luni
până vineri între
orele 07:00 și
13:00. 

actuaLitate2017 3
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Alături de autoritățile brașovene, și oficiali
din Săcele au răspuns apelului. Dis de
dimineață, le-au întins mâna celor aflați pe
patul de spital. „Este o acțiune foarte utilă.
Ar trebui să vină cât mai multă lume să
doneze sânge”, a declarat, pentru Bra-
sovTV.com, administratorul public al mu-
nicipiului Săcele, Lucian Pascu. 

continuare din pag. 01

Dacă la începutul săp-
tămânii trecute aproape
că bătea vântul în sala de
așteptare a Centrului de

Transfuzie Sangvină din
Brașov, joia trecută si-
tuația s-a schimbat. „Do-
rim să dăm un exemplu.
Fac un apel către toți
cetățenii, atât din muni-
cipiul cât și din județul
Brașov, să ia în calcul aju-
torul pentru semeni. Sân-
gele nostru salvează
vieți! Durează cel mult 30
de minute toată procedu-
ra de donare. Un gest

aparent mic pe care-l fa-
cem poate avea efecte
uriașe asupra celor care
se zbat între viață și
moarte”, a declarat pre-
ședintele Comisiei pentru

Sănătate din Consiliul
Județean Brașov, Andi
Kadas. 

Din cauza concediilor și
temperaturilor caniculare,
numărul donatorilor este
în scădere în această pe-
rioadă a anului. În mod
normal, vara nu vin mai
mult de 30-40, cel mult 50
de persoane pe zi la cen-
tru. „Ne-a prins foarte
bine această campanie

de donare de sânge. Din
păcate, în această pe-
rioadă ne putem baza
doar pe donatorii care
vin în mod regulat. Mulți
dintre cei care donează
sânge periodic, nu mai
fac acest lucru și pe pe-
rioada verii. Cu toate
acestea, reușim să aco-
perim stocul necesar pen-
tru spitalele din județul
nostru. Pentru unitățile
medicale din alte județe,
dacă un spital ne cere,
spre exemplu, cinci
pungi, nu mai putem să
oferim decât trei. Sper ca
donatorii periodici să re-
vină la noi din toamnă.
Altfel, vom avea multe
probleme”, a explicat
Laurenția Florea, manage-
rul Centrului de Transfuzie
Sangvină din Brașov. 

Cei care au donat sânge
au avut parte și de o sur-
priză plăcută. Au primit
sandwichuri din partea
inițiatorilor campaniei
„Sângele nostru salvează
vieți!”.

„Puține sunt gesturile care au impact ma-
jor asupra sănătății semenilor și, aproape
că nu mai este cazul să vă spun, asupra ce-
lor dragi atunci când sunt în situații limită.
Lipsa sângelui este una dintre cele mai di-
ficile situații cu care se poate confrunta un
chirurg. Deși are toate dotările, aparatura
de ultimă generație, în lipsa sângelui,
atenție, poate pierde bătălia…!”, a explicat,
pentru BrasovTV.com, șeful Secției Neuro-
chirurgie de la Spitalul Clinic Județean de
Urgență din Brașov, dr. Radu Mircea.

Din sângele meu, pentru viața ta!

Donatorul de sânge
are dreptul să primeas-

că, la cerere, pentru fieca-
re donare efectivă, urmă-
toarele:

a) 7 tichete de masă pen-
tru produse alimentare,
eliberate de instituţia de
profil;

b) o zi liberă de la locul
de muncă, în ziua donării,
în cazul donatorilor de

sânge salariaţi; o zi scu-
tire de frecvență, în

ziua donării, în cazul ele-
vilor, studenţilor şi milita-
rilor;

c) decontarea cheltuieli-
lor de transport în comun
din ziua donării între loca-
litatea de domiciliu -
reședință înscrisă în actul
de identitate şi localitatea
unde are sediul instituţia
la care se efectuează do-
narea de sânge; în cazul în
care donarea se face la in-
stituţia de profil din loca-
litatea de domiciliu sau din

localitatea în care este
angajat, donatorul are
dreptul la abonament cu
reducere de 50% pentru
transportul în comun, pe
baza actelor doveditoare,
pentru o perioadă de o
lună.

Drepturile donatorilor
vor fi acordate pe baza
documentelor justificati-
ve eliberate de instituţia
de profil la care a fost
efectuată donarea de sân-
ge. sursa:

protectiapacientilor  .ro

Există 8 
grupe de

sânge: 

0 pozitiv
0 negativ
A pozitiv
A negativ
B pozitiv
B negativ
AB pozitiv
AB negativ

Județul Brașov a atras cei mai mulți turiști în prima jumătate a anului
Potrivit Institutului

Național de Statistică, jude-
țul Brașov a atras cei mai
mulți turiști în primele șase
luni ale anului. Cu 64.499 de
vizitatori, Brașovul este lider
la nivel național, cu o creș-
tere de 27,6%.  Un milion de

turişti străini s-au cazat în ho-
telurile din ţară în prima ju-
mătate a acestui an, trafic în
creştere cu 8,5% faţă de pe-
rioada similară a anului tre-
cut. Ca număr de turişti stră-
ini cazaţi în hoteluri, Braşov,
Timiş, Cluj şi Sibiu sunt jude-

ţele din ţară fruntaşe, cu un
total de 207.000 de străini,
în creştere cu 23% faţă de pe-
rioada similară a anului tre-
cut. În hotelurile din Capitală
s-au cazat 527.000 de străini
în ianuarie-iunie anul acesta,
faţă de 507.000 de turişti

străini în aceeaşi perioadă a
anului tre¬cut, adică o creş-
tere cu doar 4,5%. Bucure-
ştiul este oraşul cu cea mai
dezvoltată infrastructură ho-
telieră, capacitatea de cazare
fiind de 11.000 de camere în
hoteluri, din care jumătate

sunt clasificate la patru stele.
Tot în Capitală sunt şi cele
mai multe hoteluri de cinci
stele, 11 unităţi, cu aproape
1.930 de camere şi circa
3.800 de locuri de cazare (pa-
turi). Cu toate acestea, cea
mai mare creştere a traficului

de turişti străini, cu peste
40% în semestrul 1, a fost în-
registrată de judeţele Hune-
doara şi Tulcea, acestea ajun-
gând la 4.000 şi respectiv
8.000 de turişti străini în pri-
mele şase luni din acest an.

Marian STOICA

Andi Kadas - consilier județean PNL



Ecranele 3D au devenit
astăzi din ce în ce mai po-
pulare atât în sălile de ci-
nema,  dar și în confortul
caselor  noastre,  fie prin
intermediul televizorului,
sau a dispozitivelor inteli-
gente.  Această tehnologie
nu face parte din categoria
celor care pot cauza pro-
bleme de vedere,  însă
dacă întâmpinați dificultăți
în a percepe imaginile 3D,
sau aveți dureri de cap
după ce mergeți la cinema-
tograf,  ar trebui să îi faceți
o vizită optometristului
dvs.  pentru a-i cere păre-
rea.

• Cum funcționează de
fapt un ecran 3D? 

Practic,  imaginea este se-
parată în două reprezentări
astfel încât fiecare dintre ele
este văzută de fiecare ochi
în parte. Cele două imagini

sunt interpretate apoi de că-
tre creier pentru a creea
percepția de adâncime. Se-
pararea acestor imagini are
loc în general prin interme-
diul unei perechi de ochelari
speciale, însă unele display-
uri sunt construite pentru a
putea folosite fără ochelari,
dar este nevoie de o înclinație
specifică a ecranului pentru
a obține o imagine clară. 

• Putem cu toții sa vedem
efectele 3D? 

Din nefericire,  nu.  Pentru
a vedea imaginile tridimen-
sionale este nevoie ca fiecare
ochi în parte să vadă clar și
ca ambii să funcționeze îm-
preună. Este posibil sa nu
poți vedea  efectul 3D cores-
punzător dacă unul dintre
ochii tăi este diagnosticat ca
fiind leneș,  sau dacă exista
o diferență semnificativă de
vedere între cei doi ochi, sau
dacă unul dintre ochi suferă
de strabism. 

Daca întâmpini dificultăți
în a vedea efectele 3D,  și nu
ai sesizat lucrul acesta înainte
(de exemplu dacă nu ai rea-
lizat faptul că unul dintre ochi
vede mult mai bine decât ce-
lelalt) atunci este timpul să
îți faci o programare la un

consult de specialitate.  
• Privirea unui ecran 3D

poate să afecteze vederea? 
Ecranele 3D există de foar-

te mult timp,  și  nu s-a de-
monstrat faptul că ar putea
afecta în vreun fel vederea.
Totuși,  unele persoane au
dificultăți mai mari în fun-
cționarea vederii binoculare,
și prin urmare dacă apar du-
reri de cap sau oboseala ocu-
lara după ce vizionezi un film
3D,  trebuie să ceri părerea

unui specialist. Există anumi-
te exerciții oculare care îți pot
fi sugerate,  sau să îți fie pres-
crise lentile speciale,  cu pris-
me care vor face  ca utilizarea
ochelarilor sa fie mai confor-
tabilă. 

• Dar ce se întâmplă în
cazul copiilor? 

Este important să vă asi-
gurați că cei mici ai o vedere
clară cu fiecare ochi în parte,
deoarece sistemul lor vizual
se dezvoltă continuu.  Dacă

unul dintre ochi vede în
ceață (ar avea nevoie de
corecție optică) sau ochii nu
funcționează în sinergie,
atunci copilul poate dezvolta
ambliopie (sau ochi leneș)
dacă problemele nu sunt re-
zolvate în timp util. 

Asemeni adulților,  ecra-
nele 3D nu provoacă pro-
bleme oculare,  dar este
deosebit  de important con-
trolul periodic pentru a
preîntâmpina eventuale

probleme,  sau imediat ce
copilul se plânge de dureri
de cap, de exemplu după ce
mergeți la cinematograf cu
el.

Specialistii noștri va pot
oferi mai multe informații
despre cum să vă păstrați
ochii sănătoși și vederea im-
pecabilă indiferent de
situație. 

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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Creierul este cel mai fa-
bulos și cel mai complicat in-
strument pe care-l avem la
purtător. El este centrul de
comandă și control care ne
conduce viața. Creierul nostru
este implicat în tot ceea ce
facem, inclusiv în ceea ce
simțim, cum ne comportăm
și cum ne înțelegem cu cei
din jur. Creierul este organul
care ne conferă personalita-
tea, caracterul, inteligența și
fiecare decizie pe care o luăm.
Calitatea deciziilor și alegerilor
pe care le luăm sunt cele care
ne duc spre o viață lungă sau
spre distrugere. 

Pentru ca omul să poată fi
a c t i v ,  l o n g e v i v ,  b o g a t ,
înțelept, eficient, fericit și con-
știent în tot ceea ce face are
nevoie să-și mențină sănăta-
tea creierului la cote cât mai
înalte. Din studiile Dr. Amen

se pare că una din cauzele
care deteriorează creierul este
greutatea corporală peste cea
optimă (adică un indice al
grăsimii mare în corp), deci
grăsimea sau celulele adipoa-
se în exces. Se pare că pe mă-
s u r ă  c e  o m u l  c r e ș t e  î n
greutate , dimensiunea cre-
ierului se reduce. 

S-a descoperit că celulele
adipoase produc substanțe
chimice cu efect inflamator
și stochează toxinele în corp.
Cea mai toxică grăsime este
cea care se depozitează pe
abdomen (burtă) atât la femei
cât și la bărbați. Pentru a vă
verifica indicele de masă cor-
porală o metodă foarte sim-
plă și la îndemâna tuturor
este să vă măsurați cu un cen-
timetru talia. 

Dacă vă știți înălțimea și ați
măsurat talia, optim este să

aveți centimetri în talie mai
p u ț i n  d e  j u m ă t a t e  d i n
înălțimea d-voastră. 

Dacă este mai mult e semn
că aveți treabă adică să da-ți
grăsimea jos de pe abdomen,
pentru că altfel ea este una
din cauzele pentru care
sunteți nefericiți, depresivi,
apatici, înceți la minte. 

O altă cauză este glicemia
crescută. Aceasta  este o cau-
ză în primul rând emoțională,
adică care pleacă tot din cre-
ier din sistemul limbic sau
centrul emoțiilor. Pentru a vă
determina să rezolvați nevoile
de afectivitate pe care le
căutați în dulce, liniștiți siste-
mul limbic prin două metode
foarte simple: - alergatul sau
mersul cu bicicleta 30 minute
pe zi; - consumul de sunătoa-
re sub formă de ceai (3 căni
pe zi) sub formă de tablete 2

pe zi. De ce aceste activități
fizice liniștesc sistemul limbic?
Deoarece atunci când alergi
sau mergi pe bicicletă este
nevoie să fii în prezentul
conștient pentru că altfel te-
ai împiedica, ai cădea, etc. O
altă cauză este tabloul lipidic
mare adică, un colesterol pes-
te 250 și trigliceridele peste
200. Aceste valori ne indică o
frică de supraviețuire și de vii-
tor. Acea frică poate fi imple-
m e n t a t ă  î n c ă  d i n  m i c a
copilărie dacă viața a fost mai
grea, stresantă familial și cu
multe responsabilități.

Pentru a scăpa de aceste
frici interne vă recomand ca
o zi pe săptămână mai exact
36 de ore să consumați doar
apă. Făcând această practică
un timp de 6 luni veți desface
acele conexiuni neurale care
au dus la nevoia de acumu-

lare, deoarece vezi că nu
pățești nimic grav dacă nu
mănânci, ci bei doar apă. 

Dr. Amen spune că proble-
mele de sănătate fizică sunt
o “urgență cerebrală.” Con-
form unor cercetări recente,
doar 30% din longevitatea
este condiționată de geneti-
că, restul de 70% depinde de
noi. Obiceiurile de viață ne
determină vârsta și sănătatea
creierului. Ca să creăm o min-
te genială și măreață cu care
să acceptăm și să ne creăm o
viață minunată este necesar
să avem instrumentul pregă-
tit. 

Instrumentul cu care creăm
mintea este creierul. Aveți
mare grijă de el! Cu drag din
cunoaștere și iubire pentru
cunoaștere și iubire. condi-
ționată de genetică, restul de
70% depinde de noi. 

Obiceiurile de viață ne de-
termină vârsta și sănătatea
creierului. Ca să creăm o min-
te genială și măreață cu care
să acceptăm și să ne creăm o
viață minunată este necesar
să avem instrumentul pregă-
tit.  Instrumentul cu care
creăm mintea este creierul.
Aveți mare grijă de el! Cu drag
din cunoaștere și iubire pen-
tru cunoaștere și iubire.

Autor articol: psiholog 
Niculina Gheorghiță

Niculina Gheorghiţă
Psiholog Clinician Principal, 

doctorand în Psihologia
Dezvoltării, Trainer şi Formator

www. holisterapi.ro

Vezi cu ochii tăi... filmele 3D

Despre sănătatea creierului
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În această săptămână,
Asociaţia Artburg, în parte-
neriat cu Agenţia Metropo-
litană Braşov, invită publicul
cinefil la vizionarea de filme
documentare creative în
amfiteatrul complexului co-
mercial din cartierul Tracto-
rul. 

Intrarea la proiecții este li-
beră. Filmele au subtitrare
în limba română. Utilizează
tehnologia Augmented Rea-
lity pentru a descoperi
conținutul interactiv aferent
afișului oficial al evenimen-
tuluil. 

Instalează gratuit aplicația

Zappar, scanează afișul și vi-
zionează trailerele oficiale
ale filmelor documentare.
Filmul documentar care va
deschide săptămână va fi
„Expirat” – o producţie nor-
vegiană ce doreşte să evi-
denţieze problema risipei de
mâncare. Filmul prezintă po-
vestea unui grup de tineri
care plănuiesc un tur de 5
săptămâni pe bicicletă, din
nordul Norvegiei către sud,
timp în care aceştia îşi pro-
pun să mănânce numai ali-
mente aruncate. Risipa de
mâncare nu este doar o pro-
blemă locală, ci şi una glo-

bală, iar tinerii doresc să atra-
gă atenţia comunităţii şi să
iniţieze schimbări sociale
pentru a găsi posibile soluţii
de ameliorare. 

Kinedok este un program
ce facilitează distribuția de
filme documentare creative
din Europa Centrală și de Est. 

Acesta funcționează în
spații culturale alternative:
cafenele, galerii, muzee și bi-
blioteci din întreaga țară. 

Din anul 2015 şi până în
prezent, programul Kinedok
se derulează împreună cu
parteneri din 8 țări europe-
ne. Marian STOICA

.com

Filme documentare în aer liber la Brașov
•  Asociaţia Artburg, în parteneriat cu Agenţia Metropolitană
Braşov, invită publicul cinefil la vizionarea de filme
documentare • Intrarea la proiecții este liberă • Filmele sunt
subtitrare în limba română

Turistă rănită în Munții Făgăraș 
Salvamontiștii au interve-

nit, sâmbătă, după ce o tu-
ristă în vârstă de 63 de ani,
și-a fracturat piciorul, în
timp ce se afla la peste 2.000
de metr i  a lt i tudine,  în
Munții Făgăraș, în zona Șaua
Caprei. Femeia a fost trans-
portată , pe o targă, la Bâlea

Lac. Ulterior, femeia a fost
preluată de o ambulanță și
transportată la spital pentru
îngrijiri medicale.

Salvamontiștii le reco-
mandă turișt i lor  să f ie
prudenți atunci când merg
pe munte și să fie echipați
corespunzător.         A.C.

Înmatricularea unui autovehicul
poate fi suspendată 

Guvernul a aprobat, la fi-
nele săptămânii trecute,
prin ordonanţă, modificări
la Codul Rutier. Astfel, se va
impune suspendarea de
drept a înmatriculării unui
autovehicul dacă noul pro-

prietar nu solicită la timp
autorităţilor transcrierea
dreptului de proprietate sau
dacă inspecţia tehnică pe-
riodică este expirată sau
anulată. Termenul de trans-
criere va fi mărit de la 30 la

90 de zile. Operaţiunea ad-
ministrativă de suspendare
a înmatriculării vehiculului
nu exonerează proprietarul
acestuia de la plata obliga-
ţiilor fiscale datorate buge-
tului local.                      A.V.



județ 21 - 27 august 20176
.com

Revedere cu emoții pen-
tru sașii din Măieruș. După
zeci de ani de când au pă-
răsit România, au reușit, cu
sprijinul autorităților locale,
să se întoarcă pe meleagu-
rile natale. Întâlnirea sașilor
s-a desfășurat într-un cadru
festiv, de la care nu au lipsit
mâncărurile tradiționale și
muzica de fanfară.  

Localitatea Măieruș a găz-
duit pentru prima dată o ast-
fel de întâlnire, între actualii
și vechii locuitori. „Este pri-
ma ediție a întâlnirii sașilor
care au plecat din Măieruș.
După o întâlnire în Germa-
nia, la care am fost invitat
și eu, am hotărât, împreună
cu comitetul de conducere
din Germania, să organi-
zăm un festival - ”Împreună
pe Meleaguri Natale”, cu
sașii din Germania”, a de-
clarat Nistor Boricean, prima-
rul comunei Măieruș (foto
stânga).

Oaspeților din Germania li
s-au alăturat președinții Con-
siliului Județean Brașov și
Partidului Național Liberal.

Adrian Veștea și, respectiv
Ludovic Orban i-au felicitat
pe organizatori și le-au urat
sașilor bun venit acasă.
„Preocuparea noastră este
să refacem legăturile pe
care le-am avut cu comuni-
tatea sașilor. De fapt, ei sunt
locuitori ai acestor melea-
guri și mă bucură faptul că,
de fiecare dată, vin în spri-
jinul activităților pe care noi
le desfășurăm, fie pe parte
administrativă, fie pe parte
culturală” a declarat Adrian
Veștea, președintele Consi-
liului Județean Brașov. „Eu
sunt brașovean și am trăit
alături de sași. Când aveam
formație, la liceu și la facul-
tate, chiar cântam la baluri
săsești.  Am avut mulți
cunoscuți și prieteni sași.
Verișoarele mele au absolvit
Liceul „Johanes Honterus”
și îmi pare foarte rău pentru
faptul că atât de mulți sași
au plecat din România” a
completat Ludovic Orban.

Printre sașii care au revenit
la Măieruș s-au numărat și

cei care fac parte din condu-
cerea comunității săsești din
Germania. Întâlnirea de la
Brașov a fost posibilă și cu
ajutorul lor. „Este singura
cale să trăim împreună, în
continuare, în această Eu-
ropă unită. Pentru asta se
fac astfel de serbări. Întâl-

nirea aceasta sper să fie un
început pentru o bună co-
laborare”, a declarat Harald-
Johannes Telgi, președintele 

Comunității Sașilor din
Măieruș. Autoritățile din co-
mună speră ca astfel de în-
tâlniri să fie cât mai des
reeditate. Răzvan IANCU

Întâlnirea sașilor, la Măieruș

Tabăra Meseriașilor din „Țara lui Andrei”
Săptămâna mecanicilor

din „Țara lui Andrei" a
ajuns la final. Zeci de elevi
din școli profesionale și li-
cee tehnologice s-au întâl-
nit  la Bran,  în Tabăra
Meseriașilor, pentru a da
o mână de ajutor copiilor
din centre de plasament
din țară. 

Elevii au recondiționat,
timp de o săptămână, zeci
de biciclete. Au ajuns la copiii
care au mare nevoie de astfel
de mijloace de transport.

Tabăra Meseriașilor din
„Țara lui Andrei" are loc la
Tohanul Nou. A început pe

16 iulie și se va încheia pe 2
septembrie. Participă 240 de
elevi din școli profesionale
și licee tehnologice care se
pregătesc să devină mese-
riași în diverse domenii: pe-

trol și gaze, mecanic, textil și
electric. 

În tabără, timp de o săp-
tămână, elevii selectați par-
ticipă la un program de
dezvoltare, cu ateliere de

soft skills și ateliere practice,
alături de un mentor - un
profesionist în domeniul vi-
zat. Săptămâna trecută s-a
desfășurat Seria Mecanică,
pentru care au fost selectați

60 de elevi din județul Bu-
zău. 

În pregătirea acestei serii,
a fost organizată campania
#BicicletaMeseriașa. „Copiii
au făcut ce n-au făcut ni-
cioadată. În primul rând au
descoperit că pot să devină
oamenii de încredere de
care noi avem nevoie, au
descoperit că pot comunica,
se pot descoperi pe ei și,
apoi, au învățat multe lu-
cruri despre meseria lor. Au
recondiționat 30 de bicicle-
te pe care oamenii din țară
ni le-au trimis. Le-au refăcut
și sunt precum cele noi, pen-
tru alți copii, pentru că așa

ne place, ne place să dăm
mai departe. Bicicletele au
fost recondiționate pentru
copiii din casele de copii de
aici, din zona Brașovului”,
a declarat coordonatorul
proiectului, Mona Nicolici.

Oamenii care au donat bi-
cicletele pentru a fi recon-
diționate, au făcut bine de
două ori:  pentru tinerii
meseriași care învață, con-
cret, să lucreze, dar și pentru
copiii și tinerii care au primit
bicicletele reparate. 

Recondiționarea bicicle-
telor s-a desfășurat sub co-
ordonarea mentorului seriei,
Gabi Onofrei. Răzvan IACU

Săcele: Campanie de informare 
în privința rujeolei 

În municipiul Săcele a în-
ceput o campanie de infor-
mare cu privire la rujeolă.
Vor fi distribuite materiale
informative, iar mediatorii
sanitari împreună cu asis-
tenții sociali vor merge în

zonele în care s-au înregis-
trat cazuri de rujeoală pentru
a sta de vorbă cu săcelenii. 

Locuitorii vor fi informați
și consiliați cu privire la ris-
curile la care își expun copiii
dacă nu îi vaccinează. În mu-
nicipiul Săcele au avut deja
loc întâlniri ale administrației
publice locale cu medicii de
familie pentru a discuta mo-
dul în care va fi pusă în prac-
tică această campanie și ce
măsuri sunt necesare.  De la
începutul anului au fost în-
registrate 58 de cazuri de
îmbolnăvire, majoritatea

pacienților provenind din fa-
milii vulnerabile, care locu-
iesc în cartierul Gârcini. 

Direcția pentru Sănătate
P u b l i c ă  a  i n s t i t u i t ,  p e
24.07.2017, stare de epide-
mie pentru municipiul Să-
cele. În Săcele sunt 71 de
copii cu vârste între 9 și 11
luni și 4.186 de copii cu vâr-
ste între 1 – 9 ani. Primăria
municipiului, cu sprijinul
Direcției de Asistență Socia-
lă, va lua toate măsurile ne-
cesare pentru limitarea
extinderii epidemiei de ru-
jeolă.                                        B.T.

Lucrări de modernizare la
Policlinica Municipală Săcele 

Au început lucrările de
reabilitare și modernizare a
Policlinicii Municipale Săce-
le, din cartierul Electropre-

ciz ia .   Vor  f i  efectuate
reparații și zugrăveli, se va
instala tarckett (covor PVC
antibacterian) pe holuri și

scări, se vor reabilita și mo-
derniza cele 8 grupuri sani-
tare, dar se va monta și
tâmplărie termopan pentru
separarea circuitelor sani-
tare. Totodată, se vor monta
lămpi, sisteme de monito-
rizare video și se vor efectua
modernizări la cele trei in-
trări. Valoarea totală a in-
vestiției este de 232.000 de
lei. 75 % din sumă va fi asi-
gurată de Primărie și 25%
de medicii din cabinetele
private ale policlinicii. Ter-
menul de finalizare este 31
octombrie 2017.         B.T.
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Caz mai puțin obișnuit
pe masa procurorilor Par-
chetului Judecătoriei. Un
bărbat de 49 de ani din
Brașov a ajuns în beciul
Poliției după ce l-a luat cu
forțat pe un bărbat de pe
stradă, l-a dus acasă și i-a
făcut mărturisiri cu tentă
sexuală. Inițial, principalul
suspect i-a abordat, pe o
stradă din oraș, pe doi
bărbați.   

Le-a propus să bea îm-
preună, iar apoi să-l în-
soțească  acasă .  „ U n a
dintre cele două persoane
a refuzat și a plecat. Per-
soana vătămată a fost

prinsă de ceafă și condu-
să, împotriva voinței sale,
în apartamentul inculpa-
tului unde acesta a inițiat
mai multe discuții cu tentă
sexuală.  Martorul  i-a
anunțat pe polițiști, iar
aceștia au mers la domi-
ciliul inculpatului și l-au
reținut. La domiciliul in-
culpatului se afla și per-
s o a n a  v ă t ă m a t ă ” ,  a
explicat, pentru www.bra-
sovtv.com, prim-procuro-
rul adjunct al Parchetului
Judecătoriei Brașov, Maria-
Mădălina Răducu. 

Procurorii l-au propus pe
principalul suspect pentru
arestare, iar un judecător

de drepturi și libertăți de
la Judecătoria Brașov a
emis mandat pentru 30 de
zile sub acuzația de lipsire

de libertate. Nemulțumit,
inculpatul  a  formulat
contestație. Un judecător
de drepturi și libertăți de

la Tribunalul Brașov va lua
decizia definitivă în acest
caz. Bărbatul implicat be-
nefciază de prezumția de

nevinovăție până când
magist raț i i  vor  emite
sentința definitivă.

Amelia VULCU

Bărbat din Brașov, sechestrat pentru sex

„Inculpatul a inițiat mai multe discuții cu tentă sexuală”

Zeci de instructori au pro-
testat la Brașov, săptămâna
trecută, împotriva ordinului
Ministrului Transporturilor,
care va intra în vigoare din
septembrie, prin care fieca-
re instructor auto va fi ne-
voi t  să  funcț ioneze  în
regimul unei școli de șoferi
și nu ca persoană fizică au-
torizată, așa cum este în pre-

zent. Unii susțin că după
zeci de ani de când profe-
sează în domeniu, noua
legislație, mult prea aspră,
îi va obliga să renunțe.
„Practic, din septembrie, o
persoană fizică trebuie să
se autorizeze exact ca o
școală de șoferi, cu exact
aceleași cheltuieli. Este im-
posibil ca o persoană care

lucrează în condițiile P.F.A-
ului să poată să plătească
toate cheltuielile, ar trebui
să lucreze zi și noapte.
Școlile de șoferi implică
sală, lector, profesor de
legislație, medic pentru
prim ajutor, contabil, dar
și persoană specializată
care să predea partea de
mecanică. În plus, dările la

stat sunt și ele destul de
mari. Mulți instructori vor
renunța la meserie. Este un
ordin care ne face mult
rău”, a declarat Marian
Mogoș, instructor auto.

Instructorii susțin că nu-
mai autorizarea în regim de
școală de șoferi îi va costa
10.000 de lei. Apoi, alte
3.000-4.000 de lei cheltuieli
lunare. „De peste 30 de ani
lucrez în acest domeniu,
însă dacă intră în vigoare
noua legislație, cu siguranță
voi renunța. Dacă îmi ajun-
gea pensia nu veneam să
cerșesc câțiva bani în plus,
dar nu mă descurc. Am
clienți cu care am legat prie-
tenii trainice și încă îmi place
ceea ce fac. Nu înțeleg de

ce ni se vrea răul”, este de
părere Ioan Moga, instruc-
tor auto. Protestatarii nu
văd cu ochi buni nici intro-
ducerea sistemului video de
supraveghere în timpul exa-
menului auto. De la adop-
tarea legii cu privire la
monitorizarea video, pro-

centul de promovabilitate
a examenului auto a scăzut
cu 10%. În județul Brașov
există 60 de instructori
autorizați. Costurile totale
pentru școala de oferi sunt
cuprinse, în prezent, între
1.300 și 1.500 lei. 

Marian STOICA

Instructorii auto din Brașov au ieșit în stradă

Termenul limită, 25 august
Sunteți obligați, până pe

25 august, să depuneți for-
mularul 112. 

Mai exact, să declarați și
să plătiți impozitul pe ve-
niturile din salarii și con-
tribuțiile sociale aferente
lunii iulie. Formularul 112
este, practic, o declaraţie
scrisă cu privire la obliga-

ţiile de plată în ceea ce
privește contribuţiile so-
ciale, impozitul pe venit şi
evidenţa nominală a per-
soanelor asigurate. Prin
acest document se declară
atât impozitul pe venitu-
rile din salarii şi din cele
asimilate acestora, cât și
contribuţiile sociale.   A.V.



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, con-
fort 1, cu toate dotările, modern, centrală
termică proprie, gresie, faianță, parchet,
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. 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 în-
chisă 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 Răcădău
zona Tâmpei - Pietonal, situat la etaj
intermediar 3/8, suprafaţă utilă 84 mp,
structură semidecomandată, modificată.

Apartamentul dispune de  2 balcoane în-
chise cu geam termopan, vederea apar-
tamentului fiind pe 2 părţi, 2 băi, centrală
termică proprie, gresie, faianţă, parchet
laminat. Se vinde cu bucătăria 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 ca-
sei, 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 individuală cochetă P+M
construcţie 2017 zona Izvor (spre Tăr-

lungeni), construcţie din cărămidă Si-
ceram, cu o amprentă de 60 mp, la parter
avem living cu suprafaţă de 45 mp care

include şi bucătăria din care se iese apoi
pe terasă şi un grup sanitar, iar la man-
sardă sunt 2 dormitoare fiecare cu balcon
şi o baie. casa se predă în luna septembrie
la cheie având centrala termică pe gaz şi
toate utilităţile şi dotările moderne. Te-
renul este în suprafaţă de 290 mp. Preţul
este 65.000 euro. (Se acceptă şi credit).
Telefon: 0787.719.344
TEREN

⚫ Particular vând teren pentru construcţii
vile în Săcele Turches, prelungirea străzii
Ciucaş, zona în dezvoltare, 5 parcele cu
suprafeţe diferite începând de la 475 mp

până la 812 mp la preţul 15 euro/mp.
Toate actele sunt în regulă PUZ, CF, CU,
gazul este pe teren, curent în apropiere.
Telefon: 0726.687.344
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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
Telefon: 0723.173.184 • E-mail: info@jeorjette.ro

www.jeorjette.ro

Manager General: Oana Olaru
telefon: 0768.186.599
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Editat de SC Braşovul Tău SRL
telefon: 0368.005.829

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

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

METODA ACCIDENTUL  
CONTINUĂ SĂ FIE O SURSĂ DE ÎMBOGĂȚIRE A INFRACTORILOR 

Polițiștii brașoveni au informat
cetățenii de nenumărate ori asupra
riscurilor la care se supun dacă dau
crezare anumitor persoane care, prin
diferite metode, încearcă să obțină
de la ei diverse sume de bani. 

Capcana întinsă de escroci îi face
pe oameni să creadă că unor persoa-
ne apropiate li s-a întâmplat ceva
grav prin prezentarea unei false stări
de urgenţă. Aceștia apelează telefo-
nic  victima, se recomandă drept
avocaţi, poliţişti, procurori, medici şi
anunţă persoana care răspunde la
telefon că o rudă a sa (fiul sau fiica)
este implicată într-un  accident rutier
şi că are nevoie urgentă de o sumă
de bani, fie pentru o „înţelegere” cu
procurorul sau cu persoana vătăma-
tă, fie pentru spitalizare. 

De cele mai multe ori, persoanei
apelate i se cere să depună suma de
bani într-un cont, care îi este comu-
nicat. În ultimele cazuri înregistrate
în evidența poliției, banii sunt ridicați
de o persoană, care se prezintă la
domiciliul victimei . Această persoa-
nă, complice cu cel de la telefon, care
prezintă încredere, atât prin felul
cum este îmbrăcată, dar și printr-un
vocabular decent, ia banii și se face
repede nevăzută. În momentul în
care victima realizează că a fost
înșelată, este prea târziu pentru a
mai recupera banii și se adresează
poliției.

Ce trebuie să știi pentru a nu că-
dea în plasa unor astfel de infrac-
tori versați:
1.  Nu da curs instrucţiunilor primite

telefonic de la persoane necunos-
cute care pretind că reprezintă ru-
dele „implicate în accidentul rutier”. 
2.  Verifică dacă situaţia de urgenţă
este reală, sunându-ți ruda până
răspunde. Câteva minute în plus nu
pun pe nimeni în pericol.
3.  Nu efectua niciun transfer ban-
car.
4.  Nu înmâna bani unor persoane
necunoscute care sunt trimise la
ușa ta.
5.  Sună la Poliţie, pe numărul de
urgenţă 112 sau la unitatea de po-
liţie pe raza căreia locuieşti, spune
despre ce este vorba, interesează-
te de existenţa unui astfel de acci-
dent rutier şi procedura legală în
situaţii de acest gen. 



⚫ 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

Vrei să afli cât de COMPATIBIL/Ă eşti cu persoana iubită?
Trimite SMS la

1442
număr valabil

doar în reţelele
Vodafone şi

Orange

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 COMPATIBILITATE NUME + DATA NAŞTERII (EA) +
NUME + DATA NAŞTERII (EL)

Servicii
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Echipa de handbal fe-
minin Corona Brașov or-
ganizează în zilele de 21
și 22 august Memorialul
„ D u m i t r u  P o p e s c u
Colibași”. La competiția
ce se va desfășura la Sala
Sporturilor din Brașov
vor participa patru echi-
pe: Corona, CSM Bistrița,
HCM Slobozia și Minaur
Baia Mare.  

Pr imul  meci  a l  com-
petiției va avea loc luni,
de la ora 10.00, între CSM
Bistrița și   Minaur Baia
Mare. De la ora 17.30, Ho-
tea și compania vor evolua
pentru prima dată în fața
propriilor suporteri contra
formației CSM Bistrița. Ul-
timul meci al primei zile
va opune de la ora 19.30
formațiile HCM Slobozia
și  Minaur Baia Mare.  A
doua zi a competiției va
debuta cu partida dintre
Corona Brașov și Minaur
Baia Mare, de la ora 10.00.
De la 12.00 se va disputa
duelul dintre HCM Slobo-
zia și CSM Bistrița, iar ulti-
mul meci al competiției se
va desfășura de la  ora
18:00 ș i  va  opune for-
mațiile Corona Brașov și
HCM Slobozia.

„Continuăm pregătirea
c u  e c h i p a  d e  h a n d b a l
fete. Urmează turneul
amical de la Brașov și
sunt sigur că fetele sunt
pregătite și nerăbdătoare
să joace în fața propriilor
suporteri. S-au întors și
junioarele care au fost
plecate la Campionatul
European de Handbal și
acum antrenorii  au la
dispoziție echipa comple-
t ă ” ,  a  d e c l a r a t  p r e -
ședintele Coronei, Liviu
Dragomir.

„Am emoții pentru că
este un nou început, un
nou colectiv, dar sper să
facem o figură frumoasă
în acest sezon. Trebuie să
ne omogenizăm câte mai
repede, să arătăm că sun-
tem o echipă puternică și
să demonstrăm că putem
fi  acolo sus.  Îmi place
foarte mult Brașovul și
am ales să vin aici pentru
că mereu această echipă
a fost între cele mai bune
din liga națională”, a de-
clarat și jucătoarea Coro-

nei, Bianca Tiron.
„Am avut doar o săp-

tămână de vacanță, m-
a m  o d i h n i t  ș i  s u n t
pregătită de un nou se-
zon. Nu mi-am propus să
câștig titlul de golgheteră
a Campionatului Euro-
pean. Mi-am dorit să îmi
ajut echipa și să ajungem
cât mai sus. Acum m-am
întors la echipă și sunt
pregătită să dau totul
pentru Corona”, a decla-
rat jucătoarea Coronei, So-
rina Târcă.   

Primele meciuri în faţa fanilor

pagină realizată de Răzvan Ţirea 

La sediul FRFs-a stabilit
componența celor 5 serii ale
Ligii  3 pentru sezonul
competițional 2017-2018.
După ce au constatat că mai
multe echipe s-au retras din
competiţie, oficialii FRF au ho-
tărât să formeze cinci serii de
câte 15 echipe. 

Hărmanul și Râșnovul în
seria I.  AFC Hărman și Olim-
pic Cetate Râșnov au fost re-
partizate în prima serie, în care
principala favorită la promo-
vare este Oţelul Galaţi. În pri-
ma etapă, AFC Hărman
evoluează în deplasare, la
Odorheiu Secuiesc iar Olimpic
Cetate Râșnov va evolua la
Focșani. Derby-ul braşovean
dintre Hărman şi Râşnov va

avea loc în runda a zecea la
Hărman. 

Ghimbavul în seria V. ACS
Viitorul Ghimbav, formaţie
proaspăt promovată în liga a
treia, era repartizată iniţial în
seria I, aşa cum ar fi fost nor-
mal. După retragerile unor
echipe , oficialii FRF au hotărât
ca Ghimbavul să evolueze în
seria a cincea. Ghimbăşenii se
vor duela cu Universitatea
Cluj, principala favorită la pro-
movare. Braşovenii vor începe
campionatul cu un meci pe
teren propriu în compania
formaţiei ACS Industria Galda. 

Prima etapă a sezonului
2017-2018 al Ligii a 3-a este
programat sîmbătă, 26 au-
gust.

S-au stabilit seriile în liga III

În prima etapă din liga a
IV-a, echipa suporterilor
stegari, AS „SR” Brașov s-a
distrat la Ghimbav cu Ari-
pile și s-a impus cu 10-0.
Colțea 1920 a câștigat un
punct din deplasarea de la
Cristian, scor 1-1, iar ACS
Steagu Roșu a pierdut la
Tărlungeni, scor 2-1.  Scorul

etapei s-a înregistrat la Să-
cele unde Precizia a învins
cu 11-0 formația Voința Hu-
rezu. Zărneștiul a câștigat
pe propriul teren în fața ce-
lor de la Dumbrăvița cu 10-
o, Codlea și Voila s-au
impus cu acelașiscor 3-0  în
fața celor de la Berivoi, res-
pectiv Homorod.

.com

Echipa de handbal junioa-
re II a Clubului Sportiv Tra-
nislvania Brașov a obținut
medaliile de argint la tur-
neul Cell Cup de la Vesz-
prem, din Ungaria. Fetele
p r e g ă t i t e  d e  V a s i l e
Curițeanu și Lena Brebea-
nu au fost învinse în ulti-
m u l  a c t  a l  p u t e r n i c e i
competiții maghiare de
formația Angyalfoldi din
Ungaria cu scorul de 12-
15.

Formația de sub Tâmpa a
început mai bine jocul și a
condus cu 2-1 și 5-2, dar ma-
ghiarele au revenit și au
reușit să restabilească egali-
tatea la 6. Bujor și compania
au continuat să domine jocul
şi au avut mereu un gol sau
două în plus pe tabela de
marcaj. Cu câteva minute în-
ainte de final Transilvania
conducea cu scorul de 11-9.
A  u r m a t  o  c ă d e r e  a
brașovenceleor care au pier-
dut pe final cu scorul de 12-

15.
Au defilat în grupe. Echi-

pa de junioare 2 a câștigat
la pas grupa A. Bujor și com-
pania au trecut de MTK Bu-
dapesta (Ungaria) cu scorul
de 20-17, au învins HSG Diet-
manmsried (Germania) cu
22-15 și au bătut formația
mexicană Gamos Valles cu
scorul de 24-16. Cu maxim
de puncte, ACS Transilvania
Brașov s-a claificat în runda
următoare unde a învins
formația Xinzhuang din Tai-

wan cu scorul de 17-16. În
semifinalele competiției, tru-
pa brașoveană a trecut la li-
mită de Dorogi Egyetertes
din Ungaria, scor 16-15. În fi-
nală fetele pregătite de Vasile
Curițeanu și Lena Brebeanu
au fost învinse de Angyalfoldi
cu scorul de 15-12. .„A fost
o experiență extraordinară
pentru noi. Am avut multe
meciuri cu echipe cu stiluri
diferite de joc. Fetele s-au
descurcat foarte bine și pot
spune că a fost un turneu
extrem de util pentru noi,
din care am învățat foarte
multe”, a declarat tehnicia-
nul celor de la Transilvania
Brașov, Vasile Curițeanu.   

Turneu extrem de puter-
nic. La competiția maghiară
au fost prezente aproape 150
de echipe dinpeste 20 de țări.
Junioarele 4, pregătite de Li-
liana Ștefan , au încheiat
competiția pe poziția a 12-a
iar  junioarele trei, antrenate
de Cristina Romila au fost pe
locul 21. Băieții, pregătiți de
Titus Donosa au terminat tur-
neul pe locul 12.

Argint la Cell Cup din Veszprem

Etapa I, liga IV

Recorduri pentru Corona
Doi patinatori de viteză de

la Corona au bătut recordul
naţional în proba de 500 metri
din cadrul Campionatului Na-
ţional de patinaj viteză care
se desfăşoară în aceste zile la
Cluj. Junioara 1, Mihaela Hogaş
a obţinut timpul de 45.68, fiind
singura patinatoare din ţară
care a coborât sub 46 de se-
cunde. De asemenea, un alt
sportiv al Coronei, Cristian
Popa a obţinut timpul de
43.24 la seniori. 

Antrenorul Coronei, Bog-
dan Stănescu a declarat că

este fericit datorită recordurilor
celor doi sportivi, dar mai ales
de faptul că Mihaela Hogaş a
mai făcut un mic pas spre în-
deplinirea obiectivului, şi anu-
me calificarea la Olimpiadă.
„Mă bucur foarte tare pentru
ei şi pentru club. Avem două
recorduri naţionale şi toţi
sportivii noştri au obţinut cel
mai bun timp al lor, fapt care
demonstrează că lucrăm
foarte bine şi că avem mari
şanse să reuşim ceea ce ne
propunem",a spus Stănescu. 
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Sudoku
21.08 - 27.08

Brașov Jazz & Blues Fes-
tival, ediția a V-a, va avea
loc în perioada 7-9 sep-
tembrie, la Teatrul Sică
Alexandrescu. 

Asociația Culturală Fan-
zin aduce în orașul de la
poalele Tâmpei nume im-
portante ale jazz-ului și
blues-ului. Două noi trupe
de renume vin pentru pri-
ma dată în România, la
Brașov Jazz & Blues Festi-
val: Tristan din Olanda și
Joanne Shaw Taylor din
Marea Britanie. Pe parcur-
sul celor 3 zile de festival
vor avea loc 6 concerte,
susținute de artiști din Ro-
mânia, Anglia, Germania,

Austria și Olanda. 
Preţul unui bilet în zilele

de 7 și 8 septembrie este
de 55 de lei pentru o seară,
iar pe 9 septembrie este
de 85 lei. Preţul unui abo-
nament este de 160 de lei,
dar nu se vor elibera mai
mult de 100 de abona-
mente. Biletele au fost
puse în vânzare online, bi-
letebrasov.ro.

Programul festivalului:
Joi, 7 septembrie:  

Ora 19.00: Platonic Band
(România) 

Ora 21.00: Mammal
Hands (Anglia) – Premieră
în Braşov 

Vineri, 8 septembrie

Ora 19.00: Tristan (Olanda)
– Premieră în România 

Ora 21.00: Benedikt Jah-
nel Trio (Germania/SUA) –
Premieră în Braşov 

Sâmbătă, 9 septembrie 

Ora 19.00: Raphael Wres-
snig (Austria) – Premieră în
Braşov 

Ora 21.00: Joanne Shaw
Taylor (Anglia) – Premieră
în România.                 M.S.

Horoscop
21 - 27 august 2017

Berbec: 
• Iubire: au înţeles că trebuie să
păstreze intactă o anumită latură
proteguitoare care să menţină
coeziunea în familie.
• Sănătate: au o energie bună
fapt care ar putea să îi surprindă
pe unii.
• Bani: cum veniturile sunt con-
stante, este posibil să bată ma-
gazinele de specialitate pentru
cumpărarea unor unelte de gră-
dinărit.
Taur: 
• Iubire: sunt rugați să se ocupe
și de veniturile partenerului de
viață și asta le poate pune la în-
cercare creativitatea, afectivitatea
şi capacitatea de decizie.
• Sănătate: metabolismul este
una din ingerinţele cărora trebuie
să le dea atenţie
• Bani: în sfârșit, înțeleg că banul
este un mijloc de circulație nu
doar unul de acumulare.
Gemeni:
• Iubire: tot ceea ce fac se re-
flectă uimitor de armonios în re-
laţiile cu partenerul, relaţiile lor
sunt atipice pentru vremurile pe
care le trăim.
• Sănătate: sunt meteo-sensibili
şi se vor confrunta cu dureri de
articulaţii, de cap şi musculare.
• Bani: uneori este bine să mai
dai cu capul de pragul cel de sus,
altfel cum să-mi explic atenția
pe care o acordă cheltuielilor pe
care le fac.
Rac:
• Iubire: transformările interioa-
re la care au fost supuşi în ultima
vreme îşi arată roadele prin iu-
birea necondiţionată faţă de fa-
milie.
• Sănătate: dacă nu au proble-
me articulare atunci precis vor
merge la bowling, o partidă de
rummy sau de wist.
• Bani: au încredere exact în cine
nu trebuie cu o naivitate demnă
de Cartea Recordurilor, şi ar putea
fi păgubiți de o sumă serioasă
Leu: 
• Iubire: lucrurile sunt ameste-
cate, acum sunt iubăreţi şi oferă
luna şi stelele, acum sunt certă-
reţi.
• Sănătate: atenţia lor trebuie
să se îndrepte spre neajunsurile
provocate de climă.
• Bani: prudență, pot primi o
sumă de bani – salariu, împru-
mut
Fecioară: 
• Iubire: încep o dispută exaspe-
rantă şi interminabilă pe tema
iubirii duble ceea ce pentru nervii

acești nativ înseamnă o adevă-
rată biciuire.
• Sănătate: fluctuaţiile de
temperatură îi predispune la
inflamaţii ale tractului uro-

genital.
• Bani: poate surveni o schim-

bare financiară care să vină la
ţanc și să le acopere nevoile ime-
diate.
Balanţă: 
• Iubire: sufletul lor pare împărţit
între partenerul de viaţă şi pă-
rinţi.
• Sănătate: o stare de oboseală
inexplicabilă, rod al stresului,
merită se odihnească.
• Bani: își doresc bani dar dacă
se poate să le pice așa din senin,
că altfel nu prea văd cum.
Scorpion:
• Iubire: înţeleg după discuții
repetate că este timpul să se aşe-
ze la casa lor, să-şi întemeieze o
familie.
• Sănătate: cei care sunt meteo
sensibili se vor confrunta cu pu-
see de reumatism.
• Bani: trăiesc cu spaima că nu
se vor descurca de la chenzină la
chenzină
Săgetător: 
• Iubire: vor decide să pună capăt
unor relaţii care nu le mai satisfac
nici orgoliul şi nici starea de bine
interior.
• Sănătate: se pot confrunta cu
posibile hernii de disc.
• Bani: banii pot genera o serie
de tensiuni neaşteptate, cu prie-
tenii care i-au împrumutat şi
chiar cu partenerul de viaţă.
Capricorn:
• Iubire: vor renunţa, nu fără re-
gret, la relația care acum nu fac
decât să le pună piedici și se vor
reorienta.
• Sănătate: i-aş sfătui să plece,
într-o escapadă romantică dacă
au posibilitatea sau măcar în una
care să le permită să se relaxe-
ze.
• Bani: sunt prudenți, când este
vorba despre banii lor au un fee-
ling aparte în ce privește chel-
tuielile pe care trebuie să le facă.
Vărsător:
• Iubire: o parte din atenţia lor
este concentrată pe ideea de cum
trebuie să asigure familiei ziua
de mâine.
• Sănătate: problematică rămâ-
ne imunitatea deoarece nu sunt
capabili să se îngrijească pentru
că sunt superficiali.
• Bani: discută cu familia o even-
tuală schimbare de statut social,
pornind de la ideea că e timpul
să înceapă ceva pe cont propriu.
Peşti:
• Iubire: încerce să suplinească
golurile afective în altă parte –
la prieteni, la mama, o altă
relație.
• Sănătate: dacă se enervează,
să iasă şi să ia o gură de aer.
• Bani: trebuie să returneze o
datorie ori nu pot recupera o
sumă destul de mare de bani pe
care se bazau. 

ZODIAC Seri de jazz și blues, la Teatrul Dramatic

Manageri pentru
instituțiile de cultură

Filarmonica Braşov va
avea un manager desemnat
prin concurs abia după ju-
mătatea lunii octombrie.
Asta în cazul în care nu se vor
depune contestaţii. Iniţial,
autoritățile locale au anunțat
că vor lansa concursul pen-
tru ocuparea postului de di-
rector al Filarmonicii imediat
după finalizarea celui pentru
șefia Teatrului „Sică Alexan-

drescu“. În fapt, de la înce-
putul lunii iulie, când a fost
finalizat concursul de la tea-
tru, a urmat o pauză de mai
bine de o lună, din cauza că-
reia interimatul la conduce-
rea Filarmonicii se va
prelungi. Tot în această
toamnă, municipalitatea va
scoate la concurs și postul
de manager la Opera Brașov.                                 

M.S.

Emoționant: Pelerinaj la Cristian 
Zeci de credincioși au par-

ticipat la slujbele religioase
special organizate în mi-
nivacanța de Sf. Maria. La
Mănăstirea Sf. Efrem Cel
Nou au fost aduse moaștele
a doi Sfinți, Apostolul Ne-
amului Românesc, Sf. An-
drei, și Sf. Mare Mucenic
Gheorghe, ocrotitorul tru-
pelor terestre ale Armatei
Române. „Dumnezeu este
în toate și, de bună seamă,
am adus la închinare Sfin-
tele moaște ale Sfântului

Apostol Andrei, cei întâi
chemătul, ocrotitorul ro-
mânilor și al României, ale
Sfântului Mare Mucenic
Gheorghe, purtătorul de
biruință și totodată ocro-
titorul trupelor de uscat ale
Armatei Române, spre bu-
curia credincioșilor care vin
în această oază de liniște
la mănăstirea Efrem cel
Nou. Ce poate fi mai fru-
mos decât, în aceste zile de
sărbătoare, să se întâl-
nească trei Sfinți”, a decla-

rat Ioan-Epaminond Boroș,
preotul Jandarmeria Brașov.
„Cu siguranță comunitatea
noastră va avea o sursă, o
zonă mai aproape de rugă-
ciune și ne bucurăm pentru
acest lucru”, a completat
primarul localității Cristian,

Gicu Cojocaru. Moaștele ce-
lor doi Sfinți au poposit la
Mănăstirea din Cristian timp
de trei zile. În tot acest timp,
credincioșii din județ și nu
numai au avut posibilitatea
să vină și să se închine.

R.I.

Locuri de muncă în străinătate 
Brașovenii care vor să plece

la muncă în străinătate au
șanse foarte mari să-și gă-
sească locuri de muncă bine
plătit. Peste 900 de joburi
sunt disponibile pentru ro-
mâni în Spațiul Economic Eu-
ropean. Cele mai multe sunt
în Marea Britanie, Germania

și Cehia. În Marea Britanie
sunt disponibile 335 locuri de
muncă. Se caută 150 de ope-
ratori depozit, 75 de măce-
lari/tranșatori, 75 de operatori
producție și 35 de îngrijitori
pentru persoane la domiciliu.
În Germania sunt disponibile
134 de locuri de muncă. Se

caută ospătari, bucătari, bar-
mani, lucrători în agricultură
și muncitori în construcții. În
Cehia sunt disponibile 111 jo-
buri, în Polonia sunt scoase
la concurs 103 locuri de mun-
că, în Irlanda sunt 70 de jo-
buri, iar în Belgia 14.
Persoanele interesate să ocu-

pe un loc de muncă pot să
afle detalii din ofertele dispo-
nibile online: eures.anofm.ro
sau se pot prezenta la sediul
Agenției Județene pentru
Ocuparea Forței de Muncă
din zona de domiciliu, unde
un consilier EURES oferă în-
drumări.                           R.I.
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Produse alimentare 100% naturale
în centrul Brașovului
Are 44 de ani și din 2011
consumă, dar în special
produce doar legume
bio cu certificat de au-
tenticitate. Problemele
de sănătate l-au deter-
minat să renunțe la ali-
mentele nesănătoase. 

Și-a făcut propria seră,
iar acum, și-a extins afa-
cerea. Este vorba despre
brașoveanul Lucian Dra-
gomir, un țăran respon-
sabil, așa cum îi place să
fie numit. După ce tenta-
tivele de a colabora cu hy-
permarket-uri au fost
sortite eșecului, de câțiva
ani a ales să își vândă mar-
fa direct clienților. Noi l-

am găsit în  fața unui res-
taurant din Piața George
Enescu. Acolo își comer-
cializează tomatele
obținute în propria grădi-
nă, la Vad, lângă Șercaia.
Le puteți cumpăra cu 7,5
lei kilogramul. Poate pă-
rea scump, dar totul este
natural. „Mi-am deschis
firmă, în 2013, și mi-am
dezvoltat afacerea an de
an. Am pornit de la un
solar de 50 de metri
pătrați și am ajuns, as-
tăzi, la o suprafață tota-
lă de peste 1.000 de
metri pătrați. Cultiv ex-
clusiv tomate. Producția
de roșii, anul acesta, va
fi de 8-10 tone. Pe o altă

suprafață, tot de 1000 de
metri pătrați, cultiv ră-
dăcinoase, ardei, dar și
alte produse de sezon.
Am și spanac, salată,
ceapă verde, verdețuri în
general”, ne-a declarat
Lucian Dragomir. Are
clienți proprii, care-l cu-
nosc de mulți ani, și cum-
pără cu încredere de la el.
Omul face livrări, săptă-
mânal, și la domiciliul
clientului. Din 2017, Lu-
cian Dragomir are și cer-
tificat de confirmare a
conversiei spre agricultu-
ra ecologică. Așa că,
folosește doar semințe
certificate ecologic.                            

Marian STOICA

Un program de muncă
structurat într-un număr de-
cent de ore pe zi ar putea
rezolva problema absen-
teismului, ar spori produc-
tivitatea şi ar scădea riscul
depresiei.

Unul din patru angajaţi
consideră că munca este

cauza principală pentru o
stare deteriorată a sănătăţii
lor mentale. 

12 miliarde de zile de
muncă sunt pierdute, în fie-
care an, din cauza nivelului
ridicat de stres al angajaţilor,
iar asta provoacă pierderi
de peste 715 miliarde de

euro pentru economia
mondială. Jumătate dintre
angajaţii lumii nu consideră
că locul lor de muncă susţi-
ne sănătatea lor emoţiona-
lă, 55% dintre organizaţii
neavând strategii formale
pentru a gestiona bunăsta-
rea muncitorilor.       A.C.

Munca peste program = dezastru financiar


