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Stegarii au 
arătat bine

FC Brașov a obținut un punct
în deplasarea de la U. Cluj, în
urma unui joc foarte bun, mai
ales în repriza secundă.
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METEO

Unitatea medicală brașoveană de pneumoftiziologie a primit 
cel mai înalt grad de clasificare din partea Ministerului Sănătăţii

Municipalitatea va finaliza
lucrările de reparaţii şi igie-
nizări la unităţile de învăţă-
mânt înainte de începerea
anului şcolar. Singurele ex-
cepţii, spune primarul Ge-
orge Scripcaru (foto) vor
fi lucrările de investiţii, şase
aflate în derulare, alte patru

în procedura de achiziţie. În
derulare sunt lucrările de
reabilitare termică a corpu-
lui B al Şcolii Gimnaziale
nr. 9 şi a Liceului de Arte
Plastice Hans M. Teutsch,
care au ca termen de finali-
zare luna noiembrie.

Lucrările de infrastructură ră-
mân principala preocupare a
edililor din comuna Moieciu.
Sumele primite de la Guvern
și de la Consiliul Județean
sunt binevenite, dar sunt mici,
dacă ne gândim la
necesitățile de investiții pe
care primarul Nicolae Clinciu

le-a identificat în cele șase
sate care compun localitatea.
Pe lângă lucrările la rețeaua
de apă și canalizare, repara-
rea drumurilor și extinderea
rețelei de iluminat  public
sunt câteva din obiectivele
edililor pentru acest an.

Moieciu: investiții în infrastructurăReparațiile la școli sunt în grafic 

Spital de nota 10pag. xx

Lucrări blocate 
de la București

Reprezentanții Primăriei
Brașov caută soluții pentru
obținerea avizelor necesare
lucrărilor.

Ce vor tinerii de la
locul de la slujbă

Tinerii sunt interesați mai
mult de atmosfera de lucru
din cadrul unei companii de-
cât de salariul oferit.
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De la nivelul cinci, spitalul de mo-
nospecialitate a ajuns la 2M. Asta în-
seamnă, spune managerul instituţiei
sanitare, doctor Dan Moraru (foto me-

dalion), un plus de finanţare, bazat pe
o structură organizatorică competitivă,
o dotare cu aparatură performantă şi
servicii adaptate necesităţilor pacienţilor.

Până de curând, Spitalul de pneumo-
ftiziologie din Brașov era inclus în ca-
tegoria a cincea, conform grilei de
clasificare. Eforturile, mai ales cele fi-

nanciare făcute de echipa managerială,
dar și de Consiliul Județean Brașov,
care are în administrare clădirea unității.
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Tinerii români în căutarea
unui loc de muncă sunt
interesați mai mult de atmos-
fera de lucru din cadrul unei
companii și de siguranța locu-
lui de muncă decât de pachetul
salarial oferit, relevă un studiu
realizat la Iași, Cluj-Napoca,
Sibiu și Brașov  de Târgul de
Cariere, cea mai importantă
rețea de evenimente de carieră
din România și Republica
Moldova. În funcție de orașul
de proveniență, există însă și
diferențieri între opțiunile
candidaților la un (nou) loc de
muncă.

Astfel, calitatea condițiilor
de muncă (birou propriu, spații
de recreere etc.) este conside-
rată „foarte importantă” de
61% dintre repondenții din Si-
biu, față de 32% dintre ieșeni
și 28% dintre clujeni. Pe de
altă parte, sibienii valorizează
mai puțin existența programe-
lor de dezvoltare a angajaților
– traininguri și team building-
uri: 25% dintre repondenții
din Sibiu consideră că acestea
sunt „foarte importante”, față
de 40% dintre brașoveni, 42%
dintre ieșeni și 52% dintre clu-
jeni. 

Atmosfera de lucru din ca-
drul companiei este importantă
pentru toți potențialii angajați
intervievați, răspunsurile de

„foarte important” ocupând o
pondere de 63-64% în toate
orașele vizate. Este „foarte im-
portantă” și siguranța locului
de muncă – 54% dintre sibieni,
63% dintre brașoveni și ieșeni
și 66% dintre clujeni au notat
această opțiune în chestiona-
re.

În ceea ce privește pachetul
salarial (incluzând salariul și
bonusurile de tip telefon, lap-
top, mașină de serviciu, asigu-
rare de viață), repondenții din
Sibiu sunt cel mai interesați de
acesta – 71% îl consideră
„foarte important”, față de
48% dintre clujeni și 40% din-
tre ieșeni și brașoveni. La cea-
laltă extremă, sibienii
valorizează cel mai puțin po-

sibilitatea de a promova – doar
39% dintre ei consideră că e
„foarte important”, față de
63% dintre clujeni și 52% din-
tre ieșeni. De asemenea, tot si-
bienii sunt cel mai puțin
interesați de antreprenoriat:
33% dintre repondenți declară
că intenționează să-și deschidă
propria afacere în următorii
doi ani, față de 83% dintre
ieșeni. Clujenii și brașovenii
se situează la mijloc: 44% în
Cluj și 42% în Brașov. 

Studiul mai arată că tinerii
în căutarea unui loc de muncă
sunt tot mai puțin dispuși să
își sacrifice viața personală
pentru a face carieră – doar
28% dintre clujeni consideră
că această afirmație li se

potrivește, alături de 34% din-
tre ieșeni, 36% dintre
brașoveni și 38% dintre si-
bieni. 

Întrebați la ce distanță de
actualul domiciliu ar fi dispuși
să se mute pentru un loc de
muncă ce ar oferi un salariu
mai mare, tinerii preferă fie
distanțele scurte, sub 100 de
kilometri, fie o altă țară. 48%
dintre brașoveni s-ar muta în
străinătate, în timp ce sibienii
sunt cel mai legați de oraș –
26% nu sunt dispuși să se
mute nici pentru venituri mai
mari.

La capitolul „ore suplimen-
tare”, majoritatea celor
invervievați sunt dispuși să le
desfășoare doar dacă le aduc

beneficii materiale plus dez-
voltare profesională – între
58% și 70%, în funcție de
oraș. Doar pentru beneficii
materiale ar face ore suplimen-
tare 11-17% dintre
respondenți, iar dacă îi ajută
în dezvoltarea profesională –
10-12%. Antonia Onaca,
soluționist organizațional cu o
experiență de aproape 10 ani
în managementul și dezvolta-
rea resurselor umane, explică
rezultatele și ce înseamnă aces-
tea în perceperea atractivității
unui potențial loc de muncă.

„Ceea ce ne face să fim
mulțumiți sau satisfăcuți la lo-
cul de muncă este rezultatul
unei dinamici dintre mai multe
caracteristici ale organizației și
ale locului de muncă: satisfacția
legată de retribuție, satisfacția
legată de promovare/creștere,
satisfacția legată de lider/șef,
satisfacția legată de colegi/echi-
pă și satisfacția legată de munca
în sine. Astfel, sentimentul de
satisfacție are legătură directă
cu așteptările pe care le avem,
care sunt influențate de carac-
teristicile noastre personale pre-
cum și cele ale societății la care
ne raportăm dar și de
experiența anterioară sau
comparațiile cu alte persoane
similare. Acest lucru se aplică
și atunci când evaluăm cât de

satisfăcuți suntem de un anumit
job, dar și cât de atractiv per-
cepem a fi un potențial job. Re-
zultatele obținute în acest studiu
pot fi interpretate doar în con-
text. Trebuie luat în considerare
profilul respondenților,
așteptările acestora și ale gru-
pului din care fac parte, precum
si experiențele lor anterioare.
De exemplu, dacă 71% din
respondenți consideră pachetul
salarial ca fiind foarte important
poate însemna ca e important
să îndeplinească funcția de igie-
nă – să acopere costul de viață,
poate însemna că e important
să fie corect – să fii plătit la ni-
velul pieței sau la nivelul tău de
experiență și competențe - sau
poate însemna că e necesar sa
fie o dovadă a valorii adăugate
pe care tu o aduci companiei
și o confirmare că ești perceput
drept contribuind la succesul
companiei”, spune Onaca.

Studiul se bazează pe 721
de chestionare completate de
participanții la edițiile din pri-
măvara acestui an ale Târgu-
lui de Cariere din Iași,
Cluj-Napoca, Sibiu și Brașov.
În total, peste 17.000 de ti-
neri, majoritar cu vârsta cu-
prinsă între 20 și 30 de ani,
absolvenți de facultate sau în
ultimii ani de studiu, au par-
ticipat la eveniment.

Guvernul a adoptat pro-
iectele de lege privind
amnistia fiscală în cazul
pensionarilor și al mame-
lor care au beneficiat de
indemnizație pentru
creșterea copilului, ajunși
în situația de debitori nu
din culpa lor, a declarat
ministrul Muncii, Rovana
Plumb (foto), marți, la Pa-
latul Victoria.

Proiectul de lege care preve-
de scutirea de la plată a debi-
telor revenite din pensii se
adresează „tuturor categoriilor
de pensionari aflați în sistemul
de pensii până la data intrării
în vigoare a legii”, a precizat
Rovana Plumb.

„De asemenea, prevede
scutirea la plata debitelor pen-
tru toți pensionarii, cu
excepția debitelor constituite
din culpa exclusivă a pensio-
narilor. Adică prin depunere
de declarații false sau docu-
mente false. Casa de pensii are
rolul de a verifica toate aceste

dosare. Până în prezent sunt
30.000 de persoane, pensionari
aflați în această situație, pentru
care s-au constituit debite în cu-
antum de 65 de milioane de lei.
Menționez faptul că niciunul din
aceste debite nu afectează bu-

getul de asigurări sociale pe
anul 2014”, a declarat ministrul
Muncii. Rovana Plumb a afir-
mat că al doilea proiect de lege
aprobat de Guvern și transmis
Parlamentului spre dezbatere
și adoptare vizează amnistia fis-

cală a mămicilor pentru care s-
au constituit debite deoarece în
perioada în care au stat acasă
pentru îngrijirea copiilor și au
primit indemnizația pentru
creșterea acestora au obținut și
venituri suplimentare pe care
le-au declarat la administrațiile
fiscale.

„Este vorba despre aproape
12.500 de mămici pentru care
s-au constituit debite de 15 mi-
lioane de lei. Toate aceste mă-
mici vor fi amnistiate fiscal sau
scutite de la plata debitelor. Nu
vr fi scutite de la plata debitelor
toate acele persoane pentru care
debitul constituit a fost din culpa
exclusivă a acestora. Repet, Gu-
vernul a trimis spre aprobare
Parlamentului proiecte de legi
care prevăd amnistie fiscală.
Adică toate debitele pe care un
pensionar sau o mămică sau
un tătic le are de transmis, de
plătit către bugetul de stat sau
bugetul asigurărilor sociale, toa-
te acestea care nu sunt din culpa
lor vor fi scutite de la plată”, a
mai declarat ministrul muncii.

Amnistia fiscală pentru mame
și pensionari s-a aprobat 

Scăpaţi de sclavie
20 de români au fost salvaţi în Irlanda de Nord, într-
o operaţiune împotriva traficului de fiinţe umane. Timp
de 5 zile, poliţiştii au făcut descinderi în diferite zone
din comitatul nord-irlandez Armagh. Au găsit 14 bărbaţi
şi 6 femei cu vârste între 20 şi 48 de ani, victime ale
exploatării în sectorul agricol. Trei suspecţi au fost
arestaţi. Capetele de acuzare sunt trafic de fiinţe uma-
ne, muncă forţată, sclavie şi spălare de bani. Poliţia
afirmă că operaţiunea e încă în plină desfăşurare. Ma-
rea Britanie a declarat război sclaviei moderne şi a
declanşat recent o campanie naţională. Şi săptămâna
trecută au fost eliberaţi câţiva români care munceau
în condiţii mizere în comitatul Hampshire din sudul
Angliei.

Unde va fi construit al treilea pod peste Dunăre?
Construcţia celui de-al treilea pod peste Dunăre va costa
200-270 de milioane de euro, potrivit studiilor de feza-
bilitate efectuate, iar amplasarea acestuia urmează să
fie stabilită în următoarele două luni, fiind analizate patru
variante. Cele patru variante de amplasare a podului
sunt Oriahovo-Bechet, Silistra-Călăraşi, Ruse-Giurgiu şi
Nikopol-Turnu Măgurele, a declarat Elean Gagov, expert
în Ministerul Dezvoltării Regionale din Bulgaria, relatează
cotidianul bulgar Novinite. În a doua fază a studiilor de
fezabilitate urmează să fie discutate posibilitatea con-
strucţiei unei linii de cale ferată, precum şi preţul ţintă al
proiectului de construcţie a podului, a arătat Gagov. Bul-
garia şi România şi-au exprimat disponibilitatea de a
construi cât mai multe poduri pentru a lega regiunile să-
race de pe cele două maluri ale Dunării, pentru atragerea
investiţiilor, creşterea traficului şi susţinerea afacerilor lo-
cale, potrivit oficialului bulgar. Gagov a notat că pentru
construcţia celui de-al treilea pod peste Dunăre se va
solicita co-finanţare din partea Uniunii Europene, după
stabilirea amplasamentului.

Tinerii brașoveni își sacrifică viața personală pentru carieră 
și ar pleca oricând din România ca să muncească în străinătate



Omul de afaceri Dinu Pa-
triciu, în vârstă de 64 de ani,
a murit la Londra, acesta su-
ferind de mai mulţi ani de
cancer. Medicul curant al lui
Dinu Patriciu, Mihai Voicu-
lescu, a declarat că omul de
afaceri a murit la Spitalul
Royal Free din Londra, cel
mai probabil din cauza unei
infecţii după transplantul de
ficat.

Profesorul Voiculescu a
precizat că problemele hepa-
tice ale lui Dinu Patriciu au
apărut în ultimii trei ani, timp
în care am făcut mai multe in-
vestigaţii la Spitalul AKH din
Viena, la Spitalul Niguarda
din Milano, dar şi la Londra.

„Întrucât starea sănătăţii nu
era bună, am început pregăti-
rea pentru transplant. În urmă
cu un an şi jumătate, Dinu Pa-
triciu a fost supus unei inter-
venţii de transplant hepatic în
spitalul din Milano. Probleme-

le de serviciu însă l-au deter-
minat să monitorizeze starea
de sănătate într-un spital din
Londra, respectiv Royal Free
Hospital", a precizat prof. Voi-
culescu.

El a mai spus că probabil la
Dinu Patriciu au apărut com-
plicaţii posttransplant. „Este
posibil, pe stare imunologică
scăzută, să fi dezvoltat o in-
fecţie. Ceea ce pot să spun este
că a beneficiat de cea mai
bună îngrijire şi este exclusă
orice culpă medicală", a pre-
cizat prof. Voiculescu.

Surse apropiate familiei
spun că este posibil ca Dinu
Patriciu să fie înmormântat
la Londra.

Senatorul PSD Darius Vâl-
cov, propus de premierul
Victor Ponta pentru postul
de ministru delegat pentru
Buget, activează doar de doi
ani în formaţiunea social-de-
mocrată, el fiind, anterior,
vreme de 12 ani, membru
marcant al PD, primar PD al
municipiului Slatina în două
mandate şi liderul PDL Olt.

Vâlcov are vârsta de 37 de
ani şi este căsătorit, din
2005, cu fosta deputată şi
preşedinte al PIN, Lavinia

Şandru, actualmente realiza-
toare tv. Cei doi au împreună
un copil. 

Naşul de cununie al celor
doi este fostul consilier poli-
tic Cozmin Guşă. Vâlcov este
doar din 2012 membru al
PSD, el fiind din 2000 mem-
bru al PD, ulterior PDL şi
preşedinte al filialei PDL Olt.

Între 2004 şi 2012, cât a
activat în PD, devenit PDL,
Vâlcov a fost primar al mu-
nicipiului Slatina, ales în
două mandate consecutive.

În prezent,Vâlcov este se-
nator PSD şi preşedintele
Comisiei pentru administra-
ţie publică şi organizarea te-
ritoriului din Senat. El a fost
şi preşedintele Comisiei spe-
ciale comune pentru Roşia
Montană.

În ceea ce priveşte studiile,
Vâlcov deţine titlul de doctor
în economie, acordat de
ASE. El este licenţiat atât în
Drept, la Universitatea Spiru
Haret din Bucureşti, cât şi în
Economie, la ASE.

O delegaţie din partea
Primăriei Braşov încear-
că astăzi să găsească îm-
preună cu directorii
Administraţiei Naţiona-
le „Apele Române“ o so-
luţie pentru obţinerea
avizului necesar lucră-
rilor de reparaţii capita-
le la podurile de pe
strada Zizinului (după
intersecţia cu tronsonul
I de Ocolitoare) şi de pe
strada Lânii. 

În prezent, elaborarea do-
cumentaţiei este blocată de un
ordin al Ministrului Mediului,
care impune primăriilor să
facă dovada proprietăţii asu-
pra albiilor de râu peste care
trec podurile sau podeţele ce
urmează a fi reparate. 

Până la emiterea acestui
ordin, acest tip de lucrări
avea nevoie de un simplu
aviz de la Serviciul teritorial
de Gospodărire a Apelor

(SGA), iar în prezent, este
nevoie de o Hotărâre de Gu-
vern care să treacă albiile de
râu, în zona unde se vor face
reparaţii capitale, din pro-
prietatea statului în proprie-
tatea autorităţii locale – în

cazul nostru, municipiul Bra-
şov - pe durata lucrărilor. 

„Ordinul în cauză lasă loc
la interpretări, în sensul că
referirea din acest act nor-
mativ a fost făcută în cazul
proiectelor de investiţii cu

fonduri europene, unde este
nevoie să faci dovada pro-
prietăţii asupra terenului şi
construcţiei. Noi facem aces-
te lucrări din bugetul local
şi nu ar trebui să fie nicio
problemă. Asta încercăm să

le explicăm domnilor de la
minister şi sper să o rezol-
văm, pentru a începe lucră-
rile în acest an”, a declarat
ieri primarul George Scrip-
caru. 

Podul de pe strada Zizinu-
lui, de la ieşirea din munici-
piul Braşov spre Tărlungeni,
a fost construit în 1960, după
un proiect folosit în Uniunea
Sovietică. Din cauza vechi-
mii, suprastructura podului
a început să se degradeze şi
are nevoie de reparaţii capi-
tale. 

Podul, care se află ime-
diat după intersecţia străzii
Zizinului cu şoseaua de cen-
tură, pe direcţia spre Tăr-
lungeni, are o lungime de
57 de metri şi lăţimea de 9,5
metri, din care trotuarele au
2x1,2 metri, iar partea ca-
rosabilă, 7,1 metri. Pentru
reparaţiile la acest pod, Mu-
nicipalitatea a aprobat în bu-
getul din acest an suma de

4,332 milioane lei. Lucrările
de reparaţii ale podului de
peste canalul Timiş, pe stra-
da Lânii, din Bartolomeu,
sunt justificate de faptul că
strada Lânii se suprapune şi
pe traseul drumului judeţean
DJ 103 Ghimbav-Braşov, fi-
ind principala cale de acces
din municipiul Braşov spre
Aeroportul Internaţional
Braşov – Ghimbav. 

De asemenea, strada asi-
gură şi accesul din munici-
piul Braşov în partea de sud
a cartierului Stupini şi în
mod deosebit la unităţile in-
dustriale amplasate în zonă.
În prezent, circulaţia pe pod
se desfăşoară alternativ, pe
un singur fir. Lucrările de
reparaţii la podul de pe stra-
da Lânii au fost evaluate şi
prinse în bugetul local al
municipiului Braşov, pe
2014, cu suma de 1,432 mi-
lioane de lei. 

A.P.

Primăria caută soluţii pentru lucrările
blocate de ministerul mediului

eVeniment 320 august 2014

A murit omul de afaceri Dinu Patriciu

Cine este senatorul Darius Vâlcov, care
este propus ca ministru al Bugetului
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În perioada 25 iulie – 10 au-
gust 2014, Asociaţia Montană
Carpaţi a organizat în colabo-
rare cu serviciul Salvamont Vic-
toria şi Asociaţia „SOS Ţara
Făgăraşului” o nouă etapă a pro-
gramului „Voluntar în Carpaţi
2014”, de data aceasta în Munţii
Făgăraş. Munca efectivă a con-
stat în revopsirea marcajelor, în-
depărtarea obstacolelor de pe
poteci şi montarea unor stâlpi
şi săgeţi indicatoare.

Au fost remarcate traseele
Valea Sâmbetei – Curmătura
Racorelelor,  Muchia Drăguşului
(împreună cu traseele de acces
PR de mai jos de Cabana V.
Sâmbetei şi din dreptul com-
plexului Floarea Reginei; rămâ-
ne de finalizat legătura de ieşire
din apropiera Mănăstirii), Po-
pasul Vânătorilor – V. munții
Făgăraș, Brezcioarei – fosta Ca-
bană Urlea, Popasul Vânătorilor
– Colţii Brezei – fosta Cabană
Urlea, Popasul Vânătorilor – V.
Pojortei – fosta Cabană Urlea
(parţial), fosta Cabană Urlea
(Poiana Curmăturii) – Curmă-
tura Calului, Curmătura Calului
– intersecţia cu V. Urlei (către
Curm. Zârnei)

De asemenea, a fost curăţată
de vegetaţie şi arbuşti poteca de
pe Racorele în partea inferioară
unde trece prin albia pârâului

afluent al P. Racorelelor şi acum
poteca este din nou utilizabilă,
a fost curăţată de jnepenișul care
o făcea greu de parcurs, poteca
de pe Dosu Moşuleţii a fost de-
gajată de copacii căzuţi, poteca
de pe V. Pojortei în porţiunea
de Plaiul Hoţului, iar zona din
faţa fostei Cabane Urlea, a fost
curaţată de gunoaie.

A fost curaţată de căzăturile
rămase în urma defrişării po-
teca din zona intersecţiei tra-
seelor Colţii Brezei [PA] şi V.
Brezcioarei și a fost căutată ve-
chea potecă de sub Trăsnita,
distrusă şi anulată de defrişarea
şi drumul de TAF din zonă,
după care a fost curăţată de că-
zături şi urmează să fie remar-
cată. „Cu prima ocazie vom
curăţa poteca de pe Piatra Ca-

prei (în acest moment inutiliza-
bilă) şi vom finaliza legătura
către Muchia Drăguşului din
apropiera Mănăstirii. Mulţu-
mim voluntarilor şi tuturor celor
care au ajutat ca potecile din
această parte a Făgăraşului să
fie mai sigure şi poate mai mult
căutate în viitor. Cei care doresc
să se alăture acțiunilor «Volun-
tar În Carpaţi» o pot face în ca-
litate de voluntari la acțiunile
pe teren sau în calitate de co-
laboratori ai echipei de orga-
nizare, sponsori, parteneri
(logistică, media, parteneri lo-
cali). Cei interesați pot primi
mai multe informații dacă îşi
manifestă intenţia la adresa
asociatie@carpati.org”, au pre-
cizat reprezentanții Asociației
Montane Carpați.

Conferinţa de  lansare a
proiectului “Centrul de
Resurse şi Sprijin Comu-
nitar Prejmer” eveni-
ment care a avut loc
luni, 11 august 2014, în
Sala de Consiliu a Primă-
riei Comunei Prejmer, a
prilejuit o dez   batere vie
privind problemele co-
piilor şi adolescenţilor
aflaţi în situaţii de difi-
cultate.

Reprezentanţi ai autorităţi-
lor locale, ai DGASPC Bra-
şov, ai şcolilor din comună şi
localităţi învecinate, ai ong –
urilor, ai agenţilor economici,
ai Protopopiatului Ortodox
Săcele, ai comunităţii rome,
părinţi, au fost informaţi des-
pre scopul, obiectivele, acti-
vităţile şi rezultatele estimate
ale proiectului finanţat prin
granturile SEE 2009 – 2014
în cadrul Fondului ONG în
România. 

Cei prezenţi au apreciat
iniţiativa Asociaţiei Euro -
Rural şi a partenerilor săi,
Şcoala Gimnazială Prejmer
şi Şcoala Gimnazială Lunca
Câlnicului de a crea oportu-
nităţi reale de dezvoltare a
copiilor  şi adolescenţilor
proveniţi din  categorii vul-
nerabile. Au fost  semnalate
de asemenea dificultăţile în-
tâmpinate privind continua-
rea acestor programe pe

durata medie şi lungă, astfel
încât rezultatele acestor de-
mersuri să producă schimbări
profunde în viaţa beneficia-
rilor. 

Nevoia de a acţiona în co-
mun în slujba intereselor co-
piilor şi adolescenţilor aflaţi
în situaţii de risc a fost ex-
primată de către cei prezenţi
precum şi disponibilitatea de
implicare în acest sens. În
etapa următoare a proiectu-

lui, consorţiul local Centrul
de Resurse şi Sprijin Comu-
nitar Prejmer va prinde con-
tur odată cu încheierea
parteneriatelor între institu-
ţiile interesate să contribuie
activ şi eficient  la realizarea
scopului proiectului.

„Evenimentul prilejuit de
lansarea oficială a proiectului
ne-a reconfirmat faptul că
este necesară activarea resur-
selor locale, constituirea par-
teneriatului public – privat
pentru dezvoltarea serviciilor
sociale precum şi sensibiliza-
rea comunităţii privind ris-
curile pe care le implică
marginalizarea copiilor şi a
familiilor defavorizate. 

Noi toţi merităm să facem
acest minunat exerciţiu al ge-
nerozităţii faţă de semenii
noştri aflaţi în dificultate,
pentru a putea deveni noi în-
şine cu adevărat  făpturi su-
blime”, a susţinut managerul
de proiect, Claudia Mihaiu.

Flash
Încă 3,65 de km de rețea de canalizare la Bran
Edilii din Bran vor să demareze noi lucrări de

extindere a reţelei de canalizare din staţiune, in-
vestiţia ridicându-se la suma de 1,75 de milioane
de lei, cu tot cu TVA. Practic, este vorba de mon-
tarea a 3,65 de kilometri de reţea de canalizare
în mai multe zone din localitate, atât din zona
centrală (Gura Porţii), cât şi pe DJ 112 H şi stră-
zile Padina, Reiteşti, Aleea Pândari şi Aleea Cris-
tescu. Reprezentanţii Primăriei Bran au lansat o
licitaţie pentru a desemna un constructor care să
execute lucrarea, data limită de depunere a ofer-
telor fiind 18 august. Din valoarea estimată a con-
tractului,  5% reprezintă valoarea chetuielilor
diverse şi neprevăzute, care se vor deconta doar
dacă vor apărea lucrări suplimentare pe parcursul
derulării contractului.

Investiţii finalizate în Bod
O serie de lucrări demarate la începutul acestui

an, în comuna Bod, au fost finalizate în această
perioadă. „Branşamentele la canalizare, pe strada
Andrei Şaguna din Bod Sat, au fost terminate re-
cent. În plus, este vorba și despre execuţia a cinci
plaforme betonate (acoperite şi împrejmuite) pentru
colectarea gunoiului menajer în Bod Colonie pe
care am reuşit să  o finalizăm”, a declarat primarul
comunei, Paul Cernat. Tot în aceste zile, la şcoala
gimnazială Bod, la corpul B din Bod Colonie, a
fost înlocuită ţigla acoperişului cu tablă şi s-a ame-
najat sala de sport. La corpul A al şcolii gimna-
ziale din Bod Sat a fost reparat şi înălţat gardul
împrejmuitor. În prezent, în curs de execuţie este
lucrarea de reabilitare a acoperişului şi faţadei
Căminului cultural din Bod Sat. 

Este nevoie de un sat
ca să creşti un copil

Marcajele turistice din Munții
Făgăraș au fost refăcute

foto: Alexandra Enescu



Pentru edilii comunei
Moieciu, lucrările de
infrastructură rămân
principala preocupare. 

„În acest moment avem în
curs de implementare proiec-
tul de execuție al rețelei de
apă și canalizare, care se
execută cu fonduri prin Pro-
gramul Opera-țional Secto-
rial Mediu. Comuna noastră
are alocată suma de 72 de
milioane de euro (circa 300
de miliarde de lei vechi). S-
a lucrat simultan atât la
rețeaua de apă, cât și la cea
de canalizare. De asemenea,
s-a construit și stația de epu-
rare, precum și cele două ba-
zine de înmagazinare a apei,
cu un volum de câte 600
metri cubi fiecare. Lucrarea
este finalizată în proporție
de peste 70% și va fi finali-

zată anul viitor“, ne dă asi-
gurări primarul comunei
Moieciu,  Nicolae Clinciu.

Lobby pentru repararea 
drumurilor. O altă
preocupare pentru comuni-
tatea din Moieciu ete asigu-
rarea unor drumuri puse la
punct, având în vedere că
foarte mulți săteni au ajuns
să își ducă traiul asigurând
turiștilor condiții foarte
bune la agropensiunile din
zonă, dar care au o
problemă că nu au cum să
ajungă în condiții decente la
ei.

În acest an, prin Ministe-
rul Dezvoltării, comuna a
primit 1 milion de lei pentru
continuarea lucrărilor la
Drumul Comunal care leagă
Moieciu de Jos de satul
Peștera. La această oră, lu-
cărrile s-au reluat și sunt în

plină desfășurare și vor fi
terminate până la finalul
acestei luni. „Vom face de-
mersuri la Guvern pentru a
obține și restul sumei nece-

sare. Totalul necesar a fost
de 6,5 milioane de lei noi,
din care până la această oră
am primit aproximativ 4,3
milioane de lei“, precizează

primarul comunei.
O altă veste bună pentru

săteni și pentru turiști este
aceea că fostul Drum
Județean 112F, Moieciu de
Sus - Moieciu de Jos, a fost
reclasificat ca drum na țio -
nal, și s-au alocat bani de la
bugetul național, prin Com-
pania Națională de Autos-
trăzi și Drumuri Na țio na le,
pentru repararea acestuia. 

„La această oră se fac de-
mersuri pentru organizarea
licitației în vederea moderni-
zării acestui tronson. Conform
documentației tehnice,  valoa-
rea investiției se cifrează la
1,5 milioane de lei noi,  apro-
ximativ 4 milioane de euro.
Din fondurile noastre, am asi-
gurat lucrări de întreținere și
reparații curente la toate dru-
murile și ulițele din comună.
Am intervenit în special acolo

unde acestea au fost afectate
de ploile abudente din această
vară”, ne-a declarat Nicolae
Clinciu.

Alte două obiective pentru
edilii comunei sunt extinde-
rea rețelei de iluminat
public, pentru că în ultimii
ani s-a contruit foarte mult
spre perieria localității și
trebuie asigurat acest servi-
ciu în toată comuna.

De asemenea, primarul
Clinciu spune că a obținut o
finanțare de 90.000 de euro
printr-un poiect depus în ca-
drul Grupului de Acțiune Lo-
cală „Transcarpatica“, prin
care se vor achiziționa două
autospeciale de intervenție în
zonele greu accesibile, pentru
pompieri, tip jeep, la această
oră fiind organizată licitația
pentru achiziția mașinilor.

S.D.

Patru zile de festival
se anunţă extrem de
bogate în artişti, eve-
nimente, personaje
de epocă, bufoni re-
gali, cavaleri şi spec-
tacole de călărie. 

Echipa de festival a lu-
crat zile bune la punerea în
ordine a diverselor mo-
mente de pe scenă şi din
afara ei, astfel încât totul
se va sincroniza la minut.

joi, 21 august. Nu mai pu-
ţin de 22 de artişti şi an-
sambluri vor urca pe scenă
în prima zi a festivalului.
Programul la scenă debu-
tează la ora 17.00 şi se în-
cheie la 23.15. Ansamblu-
rile de la Recea, de la
Şinca Veche, Şinca Nouă
şi Ucea de Jos vor ajunge
în burgul nostru spre a face
aici o adevărată atmosferă
tradiţională.

Pe la microfon se vor pe-
rinda nume precum: Con-
stantin Tudor, Ionela
Tudor Roşca, Mioara Ma-
rinca, Ioan Dâncăneţ, Vio-
rica Cerbu, Dana Goleţ,
Flaviu Florea sau Claudia
Miriţescu. Seara se va în-
cheia cu un moment artis-
tic susţinut de George Ro-
taru, cântăreţul făgărăşean

care face senzaţie în Ame-
rica.

Atât joi, cât şi vineri, vor
trage salve de tun şi vor
face shimburi de gardă re-
numiţii cavaleri de la Alba
Iulia.

Vineri, 22 august. Alţi 20 de
artişti şi ansambluri îşi vor
arăta talentul artistic în
mijlocul Făgăraşului în a
doua zi de festival. Ansam-
blurile Făgăraşul şi Junii
Becleanului vor bate ritmic
podeaua scenei între mo-
mentele soliştilor indivi-
duali. Dintre aceştia din
urmă îi amintim pe: Bog-
dan Georgescu şi formaţia
Rytmic, Puiu Făgărăşanu,
Diana Gribincea, Mioara
Greavu, Mariana Şandru,
Cătălin Chiper şi formaţia
Analog.

La ora 22.20 va susţine
un concert interpretul local
Ovidiu Rusu, iar seara se
va încheia cu Nineta Popa,
al cărei recital este progra-
mat să înceapă la ora
23.00.

În timp ce muzica va ră-
suna pe scenă, printre oa-
menii de rând se vor plim-
ba agale 6 personaje de
epocă pe catalige şi două
cupluri cu ţinute de epocă
veneţiene

Sâmbătă, 23 august. Ziua
de sâmbătă este dedicată
show-urilor de călărie
oferite de armăsarii lui Cri-
stian Culda şi unui spectacol
prezentat de o trupă recu-
noscută în domeniul mani-
festărilor cu iz medieval,
respectiv reprezentaţii cu
foc, efecte speciale,
jonglerii, numere de acroba-
ţie şi gimnastică, coregrafii
cu ghiare şi foc colorat.

Pe scenă vor urca făgără-
şenii de la Fade Out, care

vor cânta în deschiderea tru-
pei The R.OC.K., o trupă al
cărei solist vocal este tot un
făgărăşean, Daniel Ignat.
Membrii formaţiei sunt re-
cunoscuţi pentru tributul
adus celor de la AC/DC prin
coverurile pe care le fac.

duminică, 24 august. Pro-
babil cea mai aşteptată zi a
festivalului, cea de duminică,
este ziua în care vor concerta
3 Sud-Est şi Smiley. Înaintea
lor, atmosfera va fi încălzită
pe scenă de artistul local Mi-

hai Teacă.
În mulţime se vor pierde

trei personaje pe catalige
în rochii accesorizate cu
led-uri vreme de vreo pa-
tru ore, menite să atragă
privirea participanţilor.

Nu vor lipsi nici în ultima
zi spectacolele cu cai, gră-
diniţa medievală din curtea
Cetăţii sau teatrul pentru co-
pii. Artificiile vor fi la loc
de cinste, marcând încheie-
rea cu succes a unei noi edi-
ţii de Zilele Făgăraşului. Bu-

buiturile şi luminile pe cer
se vor auzi şi se vor vedea
imedat ce Smiley iese de pe
scenă.

Cele 96 de ore de festival
vor costa 130.000 de lei din
puşculiţa municipalităţii.
Atât au alocat consilierii lo-
cali, încă din luna februarie,
pentru Zilele Făgăraşului.
Banii se vor scoate, poate
chiar şi cu ceva profit, din
încasările făcute de pe urma
închirierii de spaţii pentru
mesele şi terasele comer-
cianţilor.

Fără bilet de intrare în Ceta-
te. De puţin timp, în curtea
castelului nu se mai poate in-
tra fără un bilet achitat în
prealabil, bilet cu care turiştii
pot vedea muzeul şi circuitul
dintre ziduri. Costă 15 lei la
preţ întreg şi 7 lei redus. 

De Ziele Făgăraşului, vice-
primarul Cătălin Cârje a
anunţat instituirea unei taxe
speciale: ,,Vom percepe o taxă
de 10 lei pentru adulţi şi una
de 5 lei pentru copii şi elevi,
dar numai celor care doresc
să vadă muzeul. Pentru vizi-
tatul incintelor Cetăţii nu se
va achita niciun ban, însem-
nând că accesul vizitatorilor
în curtea în care se vor des-
făşura diverse activităţi, este
liber.”

dIn judeţ 520 august 2014

Moieciu: Infrastructura
rămâne „prioritatea zero“

Sărbătoare în Cetatea Făgărașului



6 brAŞovul IstorIC Miercuri

Construit între anii 1460 şi 1494, Tur-
nul Alb impresionează şi astăzi prin
masivitatea şi zvelteţea liniilor sale ar-
hitectonice. Rezumând arhitectura sa
în date putem spune: plan semicircular
deschis; peste 30 m diferenţă de nivel
faţă de zidurile oraşului; înălţime: 20
m spre oraş şi 18 m înspre deal; zidu-
rile au la bază 4 m, iar diametrul tur-
nului măsoară 19 m. De-a lungul
zidurilor sale, turnul prezintă metereze,
guri pentru smoală şi balcoane susţi-

nute de console cioplite în piatră.
Aflându-se la 59 m depărtare de zidul
cetăţii, turnul comunica cu aceasta
printr-un pod mobil ce făcea legătura
între turn şi Bastionul Graft. Avea ve-
dere spre Blumăna şi, cu cele 5 etaje
ale sale, era cel mai ridicat punct de
fortificaţie din Braşov. În interiorul
turnului s-a păstrat coşul de fum de
deasupra unei vetre, care putea servi
şi pentru încălzirea paznicilor şi a apă-
rătorilor – breslaşi cositorari şi ară-

mari. În 1678, breasla cositorilor a răs-
cumpărat obligaţia de apărare a tur-
nului, numărul meşterilor fiind scăzut.
Cu ocazia marelui incendiu din 21 apri-
lie 1689, focul dus de un vânt puternic
a cuprins şi Turnul Alb, care a ars, fi-
ind renovat de abia în 1723. Alte ac-
ţiuni de restaurare au fost efectuate în
1902, 1974, 2002 şi 2005 – 2006. Astăzi
deţine un punct muzeal.  

sursa: ro.wikipedia.org

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Turnul Alb



Municipalitatea va fina-
liza lucrările de reparaţii
şi igienizări la unităţile
de învăţământ înainte de
începerea anului şcolar. 

,,Ne apropiem de finalizarea
lucrărilor la grădiniţele, şcolile
şi liceele din Braşov. În mare
parte lucrările de reparaţii au
fost finalizate şi deja se lucrează
la amenajările exterioare. Ne
concentrăm resursele pentru
ca până la 1 septembrie să fi-
nalizăm tot ceea ce însemnă
lucrările la grădiniţe, inclusiv
dezinsecţie şi deratizare, cosire
şi amenajare zone verzi, după
care ne vom concentra pe fi-
nalizarea acestor lucrări la şcoli
şi la licee, pentru ca pe 5 sep-
tembrie toate lucrările să fie
încheiate. Deja am finalizat lu-
crările la peste 90% din grădi-
niţe şi la 70% din şcoli şi licee.
Vreau să îi asigur pe braşoveni

că, la începerea anului
şcolar, toate lucrările vor
fi finalizate şi toţi elevii
vor beneficia de cel mai
bune condiţii de învăţa-
re”, a declarat ieri prima-
rul George Scripcaru. 

Singurele excepţii vor
fi lucrările de investiţii,
şase aflate în derulare,
alte patru în procedura de
achiziţie. În derulare sunt
lucrările de reabilitare ter-
mică a corpului B al Şco-
lii Gimnaziale nr. 9 şi a
Liceului de Arte Plastice
Hans M. Teutsch, care au
ca termen de finalizare luna
noiembrie, reabilitarea siste-
melor de încălzire la Grădiniţa
nr. 3B, Grădiniţa nr. 13 şi la
Liceul N. Titulescu corp B, pre-
cum şi reabilitarea corpului B
al Colegiului Tehnic Transil-
vania. În procedura de achiziţie
se află reabilitarea termică a

Colegiului Tehnic Remus Ră-
duleţ (corp A), reparaţiile ca-
pitale la Şcoala Generală nr.
12 (corp A), reamenajarea ate-
lierelor Şcolii Profesionale Ger-
mane Kronstadt şi extinderea
Colegiului Naţional Dr. Ioan
Meşotă. În toate aceste cazuri
însă, dă asigurări primarul Bra-

şovului, activitatea didactică nu
va fi stânjenită de defăşurarea
lucrărilor. 

Din totalul de 40 de grădiniţe
în care s-au efectuat lucrări de
reparaţii, au fost finalizate lu-
crările la 36, rămânând în curs
de finalizare grădiniţele 5, 12,
15, şi 31. De asemena, din 17

şcoli generale, sunt fina-
lizate lucrările la două-
sprezece dintre acestea şi
se mai lucrează la şcolile
9, 12, 14, 19 şi 27. Din
19 licee, sunt finalizate
lucrările la treisprezece,
iar în derulare mai sunt
alte şase (M. Teutsch,, Gr.
Antipa, Andrei Şaguna,
Emil Racoviţă, Sportiv şi
Tudor Ciortea). În restul
de 13 unităţi de învăţă-
mânt din Braşov nu se
realizează reparaţii de an-
vergură, deoarece astfel
de lucrări au fost execu-

tate în anii anteriori, doar mici
reparaţii, zugrăveli şi igienizări.
Lucrările de igienizare, inclusiv
deziunfecţii, deratizări şi de-
zinsecţii,  se realizează în toate
cele 86 de unităţi de învăţă-
mânt din Braşov. Împreună cu
cositul ierbii în curţi, şi aceste
lucrări vor fi gata până la 28

august în cazul grădiniţelor şi
cel târziu pe 5 septembrie în
cazul şcolilor şi liceelor.  

Lucrările de reparaţii constau
în: zugrăveli interioare în săli
de clasă, holuri şi grupuri sa-
nitare, reparaţii lambriu şi par-
chet, reparaţii instalaţii electrice
şi sanitare, reparaţii acoperiş,
reparaţii exterioare la faţade şi
împrejmuiri, amenajare rampe
şi grupuri sanitare pentru per-
soane cu dizabilităţi. 

Până la finele săptămânii vor
fi gata lucrările de asfaltare a
curţilor, terenurilor de sport şi
aleilor la grădiniţele 19, 11, 33,
26, 17 şi 22 şi la şcolile 12, 13,
30 şi 31, urmând ca până în 5
septembrie să se finalizeze as-
faltările şi la licee, apoi se vor
realiza marcajele terenurilor de
sport. În perioada următoare
va începe şi marcarea trecerilor
de pietoni din zona şcolilor. 

A.P.

Reparaţiile la grădiniţe şi şcoli,
gata până pe 5 septembrie

Veşti bune pentru părinţii
care lucrează în Uniunea Euro-
peană. Astfel, copiii acestora au
dreptul la alocaţii similare cu
oferta statului unde muncesc cei
ce le-au dat viaţă. 

Din păcate, nu sunt mulţi bra-
şovenii care ştiu că pot primi
bani mai mulți pentru creşterea
copiilor lor, dacă prestează legal
activităţi în spaţiul comunitar. 

Doar pentru 300 de copii
brașoveni, cu părinții la lucru
în străinătate, au fost depuse
formele pentru a primi
alocații și indemnizații con-
forme cu țara în care plătesc

impozite. În această perioadă
au fost mai multe cereri înre-
gistrate, pentru că emigranții
sunt în concedii acasă. 

Adjuncta şefului Direcției de
Muncă, Diana Borș, spune că
părintii respectivi pot lua în con-
tinuare banii oferiți de statul ro-
man, însă pot cere ca, în plus,
să primească o diferență ce ar
reprezenta ajutorul de creștere
a copilului stabilit de țara în care
lucrează și plătește taxe și im-
pozite. 

În final, sprijinul financiar
va fi mult mai mare decât  cel
primit din România. Părinții

mai trebuie să știe că nu pot
pleca la lucru în străinătate și
să își lase copiii în țară, chiar
dacă aceștia rămân la bunici
sau cunoscuți. Minorii trebuie
lăsați legal, în custodia cuiva.

Inspectorii Direcției de
Muncă mai precizează  că nu
se pierd banii în cazul în care
dreptul a fost sistat din cauză
că părinții nu au reglementat
situația copilului lăsat în țară.
Reprezentanții legali ai mino-
rilor pot revendica drepturile
timp de trei ani de la întreru-
perea plății alocațiilor și
indemnizațiilor. 

Unitatea medicală brașo-
veană de pneumoftiziologie a
primit cel mai înalt grad de cla-
sificare din partea Ministerului
Sănătăţii. De la nivelul cinci,
spitalul de monospecialitate a
ajuns la 2M. 

Asta înseamnă, spune ma-
nagerul instituţiei sanitare, doc-
tor Dan Moraru, un plus de
finanţare, bazat pe o structură
organizatorică competitivă, o
dotare cu aparatură performan-
tă şi servicii adaptate necesi-
tăţilor pacienţilor. 

Până de curând, Spitalul de
pneumoftiziologie din Brașov
era inclus în categoria a cincea,
conform grilei de clasificare.
Eforturile, mai ales cele finan-

ciare făcute de echipa mana-
gerială, dar și de Consiliul
Județean Brașov, care are în
administrare clădirea unității
medicale, au fost hotărâtoare
pentru obținerea noii ierarhi-
zări. 

Complementar acestor
eforturi, managerul Spitalului
de pneumoftiziologie a dez-
voltat și activitatea de
educație medicală. Unitatea
sanitară are o relație bună cu
Facultatea de Medicină de la
Universitatea Transilvania,
instituție pentru care a diver-
sificat baza materială didac-
tică. În incinta spitalului a fost
construită o sală special des-
tinată studenților și stagiarilor

care își fac practica la Pneu-
mologie. Astfel, toate aceste
criterii la un loc au cântărit
greu la obținerea celui mai
înalt grad de clasificare din
partea Ministerului Sănătăţii.

Spitalul brașovean este situat
în Centrul Vechi al orașului și
deservește atât populația
județului nostru, cât și pe aceea
din Covasna si Harghita. Aici
pot fi internați 160 de pacienți,
dintre care 25 copii. 

Este un spital multipavilio-
nar, cu șase corpuri de clădire,
în care este inclus și dispensa-
rul. În plus, unitatea de pneu-
moftiziologie mai are în
componență și dispensarul de
la Săcele. 

Drepturi europene pentru minori

apreciere pentru Spitalul de Pneumoftiziologie

local 720 august 2014
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Lacul de la Gafsa, miracol sau blestem?
Descoperire de senzație fă-

cută de păstorii tunisieni, în
urmă cu câteva săptămâni, la
25 de kilometri de orașul Gafsa.
Ei au găsit un lac nou format și
nici până în prezent nu există o
explicație oficială a ivirii acestei
acumulări de apă care se întinde
pe o suprafață de peste un hec-
tar și care ar avea o adâncime
de 10-18 metri. În pofida aver-
tismentelor lansate de către
autorități că apa lacului ar putea
fi radioactivă, tunisienii au im-
provizat aici o adevărată plajă.

Potrivit The Independent, apa
misteriosului lac, descoperit re-
cent de către păstorii tunisieni

în mijlocul deșertului, și-a
schimbat deja culoarea, datorită
înmulțirii algelor, scrie desco-
pera.ro.

Dacă, la început, apa din lac
era limpede şi de culoare albas-
tru-turcoaz, acum ea a devenit
verzuie şi tulbure, ceea ce con-
firmă că este vorba despre o apă
stagnantă.

În pofida faptului că autori-
tăţile au transmis avertizări că
apa ar putea fi contaminată ori
chiar radioactivă şi potenţial
cancerigenă, deoarece în zonă
există depozite de fosfaţi (ce pot
fi uneori radioactivi), localnicii
profită deja de apa şi plaja apă-
rute peste noapte în țara lor ex-
trem de secetoasă.

Un asteroid ar putea distruge Pământul în 2880
Viaţa pe Terra ar putea de-

veni istorie pe 16 martie 2880,
când un asteroid, despre care
cercetătorii spun că pare să în-
calce legile fizicii, ar putea lovi
Pământul, potrivit unei desco-
periri făcute de astronomii ame-
ricani.

Cercetătorii au descoperit că
asteroidul se roteşte atât de rapid
în jurul axei proprii, încât ar tre-
bui să se dezintegreze. Totuşi,
asteroidul 1950 DA rămâne in-
tact şi îşi continua călătoria prin
spaţiu. Oamenii de ştiinţă cred
că obiectul nu se dezintegrează
datorită unor forţe de coeziune
cunoscute sub numele de „for-
ţele Van der Waals”, scrie dai-
lymail.co.uk

Descoperirea a fost făcută de
cercetătorii de la Universitatea
Tennessee, din Knoxville, Sta-
tele Unite al Americii.

Cercetări anterioare au arătat
că asteroizii sunt de fapt gră-
mezi de pietriş, rocile fiind ţi-
nute laolaltă de gravitaţie şi
fricţiune. În cazul lui 1950 DA,
specialiştii au descoperit că aces-
ta se învârte atât de rapid, încât
ar trebui să se dezintegreze, gra-
vitaţia nefiind suficient de pu-
ternică pentru a-l menţine stabil.

Asteroidul are aproximativ
un kilometru în diametru şi face
o rotaţie completă în jurul axei
sale la fiecare două ore şi şase
minute.

Mai mulţi cercetători de la

universitatea amintită au vrut
să ştie de ce acest corp ceresc
nu se dezintegrează. Calculând
temperatura şi densitatea aste-
roidului, specialiştii au reuşit să
detecteze forţele de coeziune
care ţin asteroidul întreg.

Mai mult, viteza de rotaţie a
asteroidului, măsurată în regiu-
nea ecuatorială, este atât de
mare încât 1950 DA prezintă,
de fapt, gravitaţie negativă, adi-
că, dacă un astronaut ar vrea să
se plaseze pe suprafaţa sa, ar fi
aruncat în spaţiu.

Prezenţa forţelor de coeziune
a fost prezisă în cazul asteroizilor
mici, dar acum este pentru pri-
ma dată când cercetătorii au şi
dovezi clare.

Sunt cunoscute apelurile
voievodului muntean
Cosntantin Brâncoveanu
de a  aduce de  la Brașov
pe meșterii sași din fami-
lia May, care i-au lucrat
argintăria și aurăria de la
Mo go șoa ia. 

Gheorg May I, care care pro-
venea dintr-o familie de preoți
din Cristian-Brașov, a fost unul
din bunii executori pentru
obiectele de aur și argint co-
mandate de Brâncoveanu. De
la el au rămas o ferecătură de
Evanghelie, candele și un taler
dăruite de domnitor mănăstirii
Hurez, o altă ferecătură de
Evanghelie și o ripidă, ambele
pentru Biserica Sf. Gheorghe
Nou din București. Pune să i
se facă la Brașov chiar și pe-
cetea de aur a cărților de întă-
rire, pecetea de inel săpată
într-un safir ales ș.a. 

Cel mai cunoscut este Georg

May II, fiul lui Georg May I,
care în 1707 primea de la
Brâncoveanu aur pentru   po-
leirea unor obiecte lucrate din
argint și după realizarea lor,
mulțumit de frumusețea aces-
tora, voievodul  mai oferea ar-
gint ,,ca să mai lucreze și alte
obiecte”.

În colecția Muzeului de Artă
al României se păstrează 21
piese realizate de Georg May
II, iar în fondul de obiecte mu-
zeale din Șcheii Brașovului se
păstrează și azi un bol de
porțelan de delft îmbrăcat în
argint aurit de Georg May II,
precum și o candelă realizată
în artă brâncovenească, moti-
vul decorativ fiind încadrat în
lobi boselați, ornați cu motive
specifice: laleaua voalată, vrejul
de acant, tratat în spirit realist.
În scrisoarea din 30 ianuarie
1707, amintită mai sus, mai
scria  judelui brașovean Ghe-
orghe Fețchel:,,...Alta pohtim

pe Dumneata să ne trimiteț pe
jupânul Gheorghe Mai argin-
tarul, că avem niște arginturi

să ne lucreze; ce să vie să ne
tocmim și să-i dăm argintul și
să va întoarce acolo de va lucra,

că tot dumnealui ne-au lucrat
și mai nainte... mulțumim du-
mitale de darurile ce ne-ai tri-
mis”. Judele, nu numai că i-a
trimis daruri, dar îl trimite și
pe argintarul Georg May II și
ca urmare, în scrisoarea din 14
februarie 1707 adresată judelui
Gheorghe Hetkel scria între al-
tele:,,Jupânul Gheorg Mai, ar-
gintarul viind aici, i-am dat
niște arginturi ca să ne facă
niște lucruri ale noastre, precum
va spune Dumitale din gură...
Dumnealui clopotarul de acii,
jupânul Hendrec Lambru încă
ne-au trimis o carte, de ne scrie
pentru clopotul ce i-am zis să
ne facă, cum că l-au făcut și
este gata”. Numai după zece
zile, în 24 februarie scrie din
nou judelui Gheorghe ,,pentru
rândul clopotelor, ce iaste la
clopotariu”, pretinzând judelui
,,ca să-i zici, acum cu învârti-
jirea carălor acestora ce vin să
ridice postavul, să încarce și

clopotul într-un car”. 
După o lună, în 11 martie

1707 scrie judelui că mai are
comandat un clopot și trimite
carele să-l aducă și pe acesta.
În 1709 iulie 1 Brâncoveanu
scrie judelui Barteș Sauler
pentru același clopotar Her-
nrich Lambru, căruia i-a co-
mandat ,,niște sulinare pentru
un puț”.

În aceeași scrisoare
vorbește de un alt clopotar
brașovean cu numele Mihai,
căruia i-a cerut ,,să prefacă
niște sfeșnice”, dar ține să pre-
cizeze că ,,Noi pe acel clopo-
tariu nu l-am silit, nici l-am
rugat să ne lucreze, ce elu de
voia lui au venit de ni s-au ru-
gatu ca să  nu-l lipsim nici pe
dânsul de la lucrul nostru”

(Va urma)  
Pr. prof. dr  Vasile Oltean,

directorul Muzeului 
„Prima Școală 
Românească” 

8 Miercuri

Tricentenar – Sf. Constantin
Brâncoveanu și Brașovul (VI)



FC Brașov, a obținut un
punct în deplasarea de la
Cluj, după disputa cu Uni-
versitatea din localitate,
în urma unui joc foarte
bun, mai ales în repriza se-
cundă.

Gazdele au început în forță
meciul și au deschis scorul încă
din minutul 8: centrare de pe
partea dreaptă Boutadjin, reluare
din fața porții Nuno Viveiros.
Portughezul nu a uitat că a îm-
brăcat în trecut tricoul galben-
negru și după marcarea golului,
nu s-a bucurat. Trupa lui Adi
Szabo putea restabili egalitatea
în minutul 39. Barna a centrat
foarte bine din banda stângă iar
șutul lui Constantinescu a zguduit
transversala porții clujene. Min-
gea a revenit la stegari, iar șutul
lui Serginho a fost respins de sub
bară de Veselovsky. Astfel s-a
intrat la cabine cu Universitatea
Cluj în avantaj, scor 1-0. Repriza
secundă a fost dominată copios
de stegari, iar efortul brașovenilor
a fos răsplătit în minutul 80, când
Aganovic a restabilit egalitatea
cu o lovitură liberă perfect exe-
cutată, de la 25 de metri. Uni-
versitatea Cluj-FC Brașov s-a
încheiat 1-1, primul punct
obținut de principalul Adrian
Szabo, la cea de-a treia descin-
dere pe banca galben-negrilor.
FC Brașov ocupă locul 16 cu 2
puncte acumulate. În etapa cu
numărul 5, FC Brașov va primi
vineri 22 august, pe teren pro-
priu, replica formației ASA Târ-
gu Mureș.

Szabo a venit cu punctele. Venirea
lui Adrian Szabo pe banca Bra-
şovului a produs revinimentul la
echipă. FC Brașov a obținut
aseară un punct foarte important
pe terenul Universității Cluj, după

remiza la unu. „Am obţinut un
punct de care aveam mare ne-
voie. Ştiam că va fi greu. Suntem
la un nou început de drum, să
sperăm că lucrurile vor merge
mai bine decât în trecut. Am
pregătit jocul astfel încât să
ieşim cu fruntea sus de pe
teren. Sunt convins că vom
ieşi din subsolul clasa-
mentului, pentru că ju-
cătorii au valoare. Sunt
sigur că vom evita re-
trogradarea şi nu doar
atât: nu vom avea nici
emoţii”, a spus Adrian
Szabo la finalul jocului
de pe Cluj Arena. 

trebuie să câștigăm cu ASA.
Căpitanul stegarilor, Cătă-
lin Munteanu, s-a declarat
mulțumit de punctual obținut
în deplasarea de la Cluj, dar
spune că acest punct nu are nicio
valoare dacă nu este dublat de o
victorie în runda următoare, în
meciul de pe teren propriu cu
ASA Târgu Mureș. „Este un re-
zultat pozitiv. Cred că meritam
acest rezultat de egalitate. Am do-
minat partea secundă. După
golul clujenilor, am fost me-
reu în atac și am ratat
șanse importante. E bine
că până la urmă am egalat.
Încercăm să ne pliem pe
sistemul dânsului, pe
ceea ce vrea de la noi.
Acest egal trebuie ne-
apărat să fie dublat
cu o victorie în jocul
de vineri, de acasă,
cu ASA Târgu
Mu reș” a decla-
rat mij lo ca șul
stegarilor, Că-
tălin Mun te -
a nu.
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Halep începe aventura la New Haven
Jucătoarea Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie
numărul 1, și-a început în noapte trecută aventura la New
Haven (SUA), unde este deținătoarea titlului. Ea a jucat
cu slovaca Magdalena Rybarikova, în turul doi la turneul
dotat cu premii de 710.000 de dolari. Rybarikova, locul
68 WTA, s-a calificat în turul doi după ce a trecut, cu
scorul de 6-4, 6-3, de Silvia Soler-Espinosa (Spania),
locul 71 WTA, jucătoare venită din calificări. Halep şi Ry-
barikova s-au mai întâlnit de două ori până acum, fiecare
sportivă impunându-se câte o dată: slovaca în turul trei
al calificărilor la Hobart în 2011 şi românca în turul doi la
Moscova, într-un meci în care Rybarikova a abandonat.

Game, Set, Match!
Situație mai rar întâlnită pentru Irina Begu, singura ju-
cătoare din România care a reușit să treacă de toate
cele trei tururi de calificări la turneul de la New Haven.
Duminică seara, Begu (locul 60 WTA) a învins-o pe ju-
cătoarea din Franța, Carolina Garcia, în ultimul tur de
calificări, cu 6-4, 5-7, 7-6. Reprezentanta noastră trebuia
să evolueze în primul tur împotriva Carlei Suarez Na-
varro, însă sportiva iberică s-a retras de pe tabloul prin-
cipal, iar locul ei a fost luat pe tabloul principal de
aceeași Caroline Garcia, care a intrat ca lucky-loser.
Din păcate, franțuzoaica și-a luat revanșa și s-a impus
la capătul unui meci din nou foarte disputat, cu 7-6, 7-
6. Confruntarea de pe tabloul principal a durat două
ore și 3 minute.

Balaj arbitrează în Europa
Uniunea Europeană de Fotbal a delegat o brigadă ro-
mânească de arbitri la meciul dintre echipele PSV Ein-
dhoven (Olanda) și Șahtior Soligorsk (Belarus), din cadrul
primei manșe a play-off-ului competiției Europa League,
programată joi seara, de la ora 19,45, informează FRF.
La centru va oficia Cristi Balaj din Baia Mare, ajutat la
cele două linii de Sebastian Gheorghe (Suceava) și Mihai
Artene (Vaslui). Al patrulea arbitru, de rezervă, va fi Cătălin
Popa (Pitești). Observator de joc la întâlnirea de la Ein-
dhoven a fost delegat Pjetur Sigurdsson din Islanda.

Sandu susține România
Fostul președinte al FRF, Mircea Sandu, a reacționat
dur, la declarațiile făcute de actualul șef al fotbalului ro-
mânesc, Răzvan Burleanu, după ce ultimul l-a acuzat că
ar boicota organizarea de meciuri din cadrul CE 2020
în România. „Râd pentru că e de râs, dacă cineva poate
să spună așa ceva! Din contră, eu am primit telefoane
în care am fost întrebat dacă România își mai susține
candidatura, deoarece nimeni din actuala FRF n-a mai
făcut nicio campanie de lobby. Am venit special înapoi
în Europa, am avut deja o întâlnire în Germania și ur-
mează să mai am patru în Europa, nu voi spune țările.
Eu sunt de 50 de ani în fotbal, am adus aici CE de tineret
din 1998 și vă garantez că voi adduce aici trei meciuri
din grupe și unul din optimi. Cum să boicotez așa ceva?
Garantez sută la sută că voi aduce CE din 2020, asta
voi face eu, să văd însă ce vor face ei de acum încolo”,
a spus Sandu.

Champions League
În această seară în play-off-ul Champions League sunt pro-
gramate partidele: Standard Liege - Zenit Sant Petersburg,
Lille - FC Porto, NK Maribor - Celtic Glasgow, Alborg - APO-
EL Nicosia și Slovan Bratislava - BATE Borisov9. Jocurile
retur sunt programate pe 26 și 27 august.

Debut cu dreptul pentru Mourinho
Chelsea a debutat cu dreptul în noul sezon din Premier
League. În fața propriilor suporteri, Burnley a deschis
scorul în minutul 11 prin Arfield, care l-a învins pe Co-
urtois, preferat de Mourinho în poarta londonezilor, în de-
trimentul titularului din sezonul trecut, Petr Cech. Șase
minute mai târziu, Diego Costa a reușit primul gol, în tri-
coul lui Chelsea și a restabilit egalitatea. Formația lon-
doneză s-a instalat la conducere pe tabelă în minutul 21,
prin golul lui Schurrle, iar în minutul 34, Ivanovic a dus
scorul la 3-1, printr-o reluare cu latul, în urma unui corner.
Cu toate că ocazii au mai fost și în repriza a doua, niciuna
dintre echipe nu a mai reușit să înscrie, iar Chelsea a
bifat primele trei puncte ale noii stagiuni.

Demonstrație de forță
Barcelona a făcut spectacol pe

Camp Nou în cadrul ediției cu
numărul 49 a Trofeului Joan
Gamper, în faţa campioanei Me-
xicului, FC Leon. Messi a des-
chis balul pe Camp Nou încă din
minutul 3, iar Neymar a dublat
avantajul nouă minute mai târziu.
Brazilianul şi-a trecut în cont „du-

bla”, cu o execuţie cu călcâiul,
după pasa genială a lui Messi și
la pauză elevii lui Luis Enrique
conduceau cu 3-0. La 10 minute
de la reluare, Dani Alves i-a cen-
trat perfect în faţa porţii lui Munir
iar atacantul de 18 ani al catala-
nilor a marcat pentru 4-0. Bar-
celona a dus scorul la 5-0 prin

același Munir, iar Sandro a sta-
bilit scorul final la ultima fază a
meciului.  Urguayanul Luis Sua-
rez a debutat în tricoul Barcelo-
nei, după ce a fost cumpărat de
echipa catalană de la Liverpool
în schimbul a 81 de milioane de
euro. Suspendat de FIFA, din
competițiile oficiale, până în luna

octombrie, după incidentul de la
Campionatul Mondial, când l-a
mușcat de umăr pe italianul
Chellini, Suarez a fost introdus
pe teren în minutul 75 al ami-
calului. Pe lângă Suarez, catalanii
i-au prezentat şi pe noii veniţi
Ter Stegen, Bravo, Rakitici, Mat-
hieu şi Vermaelen.

Stegarii au
arătat bine

Odată cu venirea lui Adrian Szabo  a „ajuns” și primul punct luat în deplasare sub Tâmpa
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Expoziţia itinerantă orga-
nizată cu prilejul centenarului
Marelui Război este compusă
din 12 panouri ilustrate, re-
dactate în limba franceză şi
însoţite de fişe cu traducerea
românească. Panourile expun
într-o manieră didactică rela-
ţiile de cooperare militară şi
politică între România şi
Franţa în timpul războiului.

Fiecare panou cuprinde repe-
re cronologice, portretele per-
sonalităţilor şi factorilor de
decizie din epocă evocaţi în
expoziţie (regii României,
prim ministrul Ionel Brătianu,
generalii francezi Joffre şi
Berthelot, generali români),
hărţi ale luptelor şi planuri mi-
litare. Fotografiile de epocă
din fondurile arhivelor, Mu-

zeului militar naţional din Bu-
cureşti şi colecţii particulare
sunt sugestive şi ne arată in-
struirile militare, echipamen-
tul de luptă, trupele de soldaţi
români pe front etc. O serie
de materiale, albume şi cărţi
pot fi consultate cu prilejul
expoziţiei.

Expoziţia a fost itinerată în-
cepând din aprilie în întreaga
Românie, la Constanţa, Slo-
bozia, Bucureşti, Baia Mare,
Piatra Neamţ, Cluj şi Timi-
şoara. În luna iulie, expoziţia
a fost găzduită la Bacău şi
Braşov, urmând să ajungă la
Sibiu, Iaşi, Teleorman, Gorj,
Arad, Alba, Giurgiu, Satu
Mare, Brăila şi Vâlcea până
la sfârşitul anului. Vernisajul

braşovean a avut loc în 30 iu-
lie, în prezenţa reprezentan-
ţilor Ambasadei Franţei în
România, Prefecturii Braşov,
Arhivelor Naţionale – Servi-
ciul Judeţean Braşov, condu-
cerii gazdelor, Alianţei
Franceze şi Bibliotecii Jude-
ţene Braşov.  

Vă aşteptăm să vizitaţi ex-
poziţia aniversară, cu infor-
maţii interesante despre
colaborarea militară franco-
română în confruntarea mon-
dială ce s-a sfârşit cu o
victorie pentru cele două state
combatante aliate. Puteţi ve-
dea această expoziţie la Casa
Baiulescu, Mediateca franco-
fonă, la parter, încă două săp-
tămâni.

Horoscopul zilei
Berbec. Dimineața sunteți nevoit să luați o decizie dificilă:
vi se propune o colaborare avantajoasă, dar partenerul de
viață nu este de acord sa munciți în plus. 
Taur. Reușiți să terminați cu bine o activitate importantă.
S-ar putea să găsiți cu greu soluții la problemele familiei.
Nu este momentul să cumpărați un obiect de valoare.  
Gemeni. Intenționați să va asumați mai multe responsabilități
la serviciu, dar va temeți că șeful nu va fi de acord. Relațiile
cu colegii de serviciu se anunța tensionate. 
Rac. Șefii vă apreciază, dar să nu vă așteptați la felicitări din
partea colegilor! Nu este momentul să spuneți chiar tot ce
gândiți. 
Leu. Nu este recomandabil să va puneți mari speranțe într-o
afacere, pentru că s-ar putea să fiți dezamăgit. Dimineață apar
mai multe evenimente neprevăzute, care va strică planurile. 
Fecioară. S-ar putea să nu mai plecați într-o delegație, din
cauza unei probleme de sănătate. Șefii vor înțelege situația.
Va sfătuim să evitați certurile, pentru a nu vă agrava situația.  
Balanţă. Dimineață s-ar putea să aveți probleme la serviciu,
din cauza zvonurilor lansate de o femeie invidioasă. La ne-
voie, puneți doi colegi față în față! 
Scorpion. Intuiția vă ajută să aflați de ce și-a schimbat un
prieten atitudinea față de dumneavoastră. Temperați-vă ner-
vozitatea, pentru că nu rezolvați nimic certându-vă! 
Săgetător. S-ar putea să fiți nevoit să luați o decizie dificilă.
Sfaturile unei persoane cu experiență va ajută să înțelegeți
că avantajele financiare nu justifică timpul pierdut. 
Capricorn. Vă dați seamă că o femeie din anturaj vă invidiază.
Nu este recomandabil să provocați o discuție. Ar fi bine să
dați dovadă de mai multă discreție. 
Vărsător. Relațiile cu partenerul de viață și cu prietenii sunt
excelente. Va recomandăm să fiți prudent în afaceri. Nu
alergați după câștiguri ușoare! 
Peşti. Primiți un cadou cu valoare sentimentală deosebită.
S-ar putea să primiți și de la serviciu o importantă sumă de
bani. Nu sunt recomandate călătoriile în interes personal.  
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Cinema
Cityplex Braşov 
Str. Bazaltului nr. 2, în incinta Eliana Mall

THE HOUSE OF MAGIC – CASA
MAGICIANULUI (AG) 3D și 2D
PREMIERA - DUBLAT
Gen: Animație, Aventuri
orele: 13:30, 17:30

LET’S BE COPS – HAI SĂ FIM
POLITIȘTI (AP-12) DIGITAL
PREMIERA
Gen: Acțiune, Comedie
orele: 19:30

THE HUNDRED-FOOT JOURNEY –
RĂZBOI IN BUCĂTĂRIE (AP-12)
DIGITAL - PREMIERA
Gen: Comedie, Romantic
orele: 15:30, 19:45

THE PURGE: ANARCHY – NOAPTEA
JUDECĂȚII: ANARHIA (N-15)
DIGITAL - PREMIERA
Gen: Acțiune, Horror, Thriller
orele: 21:45

DELIVER US FROM EVIL - ...ȘI NE
IZBĂVEȘTE DE CEL RĂU (N-15) - PREMIERA
Gen: Crimă, Horror, Thriller
orele: 13:00, 22:00

GUARDIANS OF THE GALAXY –
GARDIENII GALAXIEI (AP-12) 3D
Gen: Acțiune, Aventuri, SF
orele: 15:15, 21:30

ESCAPE FROM PLANET EARTH – CUM SĂ
EVADEZI DE PE PĂMÂNT (AG) 3D - DUBLAT
Gen: Animatie, Aventuri, SF
orele: 13:15, 17:45

LUCY – LUCY (N-15) DIGITAL
Gen: Acțiune, SF
orele:  18:00

HERCULES – HERCULES (AP-12) 3D
Gen: Acțiune, Aventuri
orele: 19:15

DOWN OF THE PLANET OF THE APES –
PLANETA MAIMUȚELOR: REVOLUȚIE
(AP-12) 3D
Gen: Acțiune, SF, Thriller
orele: 15:00

Astăzi în Braşov

Expoziţia Francezi şi români
în primul război mondial 

6 9 5 4 2 1
5 1

7 8 4
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9 1
6 8 7 1 4 9

Sudoku

Iniţiativa acestei expoziţii a aparţinut lui ECPAD (Di-
recţia de comunicare şi producţii audiovizuale a Mi-
nisterului francez al Apărării), în parteneriat cu
Biblioteca Congresului SUA, Bundesarchiv, Arhivele
Naţionale ale României, Muzeul militar naţional Re-
gele Ferdinand I Bucureşti, dar şi cu arhive particulare.
Graţie Institutului Francez din România şi Alianţei
Franceze din Braşov, expoziţia a ajuns şi la Braşov, fi-
ind deschisă publicului între 25 iulie-25 august.
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Fluturii albi şi albaştri, negri şi galbeni
sbor din floare în floare; spicele aurii
se scaldă în lumina în care luceşte ver-
dele de smarald al ierbei, frumuseţea
pajiştilor. Munţii îndepărtaţi devin ar-
gintii: soarele apare la Orisont... Splen-
doare!

Cântaţi şi râdeţi, suflete bune! Vieaţa
e scurtă, durează o clipă; apoi vine um-
bra eternă!...

Priviţi miile gâze cum lucrează li-
niştite: vin albinele, să pun de caliciul
florilor şi pleacă cu’n zbârnăit de mul-
ţumire ca să lucreze mierea’ n fagure.
Paserile cu ciripit dulce caută fărimituri
spre a le duce la cuibul lor, sau ciupesc
fructele coapte...

Trăiţi şi lucraţi tinere fiinţe, căci in-
dolenţa e drumul spre mizerie şi viciu,
iar munca fortifică sângele şi’nveseleşte
inima! E începutul fericirei!

Când răsăritul se luminează cu re-
flecsele aurii ale dimineţei, păsările pă-
răsesc pădurea înveselind grădinile şi
trilurile lor ce se înalţă până la balcoa-
nele înflorite. Tăietorul de lemne cu
toporul pe umeri ia drumul pădurei să-
şi procure pâinea. Plugarul îndeamnă
boii la plug pregătind recolta viitoare
în pământul plin de sucuri roditoare...

Sculaţi-vă de vreme, căci vieaţa este
scurtă, zilele sboară, iar timpul este
aur!... Cântaţi şi râdeţi căci soarele-i
pentru toţi!

Indepărtaţi gânduri triste din minţile
voastre. Primiţi viaţa aşa precum este
şi – trăiţi-o! ... A visa e frumos... spe-
ranţa, chiar de’nşală îndeamnă cu dra-
goste la luptă. Pentru ce să ne gândim
la vecinicul „pe urmă”? Pe urmă e
noaptea! Pentru ce să ne frământăm
amintirea ilusiilor perdute? Presentul
e mereu frumos şi iluziile îşi deschid
corolele lor pe unde vor.

Cântaţi şi râdeţi suflete ingenioase:
viaţa este scurtă; durează un moment
şi tinereţea trece pentru a nu mai re-
veni nici odată, nici odată!... Cine
ne poate asigura că azi nu e ultima
noastră zi? ...

Primăvara aduce puhoiul de bună-
tăţi... Toată natura înfloreşte. Cerul e
albastru ca visul de fecioară... Dar mâi-
ne vine toamna, iarna; paserile plec;
iar anii vă vor ‘nălbi părul – şi – atunci
veţi mai râde, nu veţi mai putea lucra...
dar veţi avea căldura unei vetre, ham-
barul plin de grâne şi mângăerile ne-
poţilor...

Trăiţi şi râdeţi până sunteţi tineri.
Râsul e divin! Cari nu râd sunt ursuzi,
negrii pe pământ. Râdeţi, cântaţi, căci

râsul e paharul de plăceri. Nu-l sorbiţi
deodată, nici nu-l vărsaţi pe jos. Beaţi-
l sorb cu sorb ca Ambrozia divină, iar
când l’aţi golit priviţi generaţiile nouă...

Binecuvântată să fie vieaţa. Oh, spi-
rite alese! Despreţuiţi răul şi iubiţi pe
cei ce fac bine. Gloria e fum; Dumne-
zeu e vecinicia, esenţa infinită ce dom-
neşte peste Chaos...(..)

Fericirea-i echivocă, însă totul se co-
boară şi până la suflete modeste, totuşi
bate la poarta oamenilor oneşti! Vreţi
bogăţii? Pentru ce? Bogăţia e drumul
spre corupţie... Ce bogăţie poate fi mai
mare ca sănătatea? Ce comoară mai
mare ca o vatră liniştită şi o mână de
amic? Visaţi mereu, visaţi că lumea e
frumoasă, deşi nu ar fi; că realităţile
sunt amare; de ce să vă amărâţi inima?
Dar nu vă înşelaţi, căci lucrurile pă-
mânteşti sunt ca Isis al vechiului Egipt,
trebueşte adorată în dosul unui văl.
Dacă ridicaţi vălul, - vedeţi... ce? Acel
adevăr teribil care vă roade sufletul
într’un moment; acel adevăr cu care
nu vreau să turbur cântecul meu.

Râdeţi, cântaţi, lucraţi. Râsul e un
nectar dumnezeesc şi omenesc! Când
voi muri, pe mormântul meu sămânaţi
grâu şi cântaţi doine! Imbrăcaţi-vă’n
alb, căci e coloarea păcii. Petreceţimă
veseli. Pentru ce durerea? Fiinţele’s tre-
cătoare. Trebue sărbătorit acel ce a trăit,
acel ce-a cunoscut frumuseţile naturei
şi care a văzut razele soarelui. Sunt de
plâns acei cari nasc morţi, sau cari mor
înainte de a simţi vieaţa...

Mendoza, 16 (XII) 1921
Mi-au plăcut tare mult aceste gân-

duri... Şi as vrea să continui, în aceeaşi
notă, cu un îndemn: să nu uităm să ne
bucurăm de zorii unei noi dimineţi, de
un zâmbet, de o vorbă caldă, de o mână
întinsă, de lucrurile mărunte, dar care
ar putea să ne facă ziua şi viaţa mai
frumoase... Suntem mereu grăbiţi, uităm
să mai privim în jur... avem frunţile-
ncreţite de griji... şi uităm să visăm...
Pe chipul bunicilor noştri puteai citi li-
niştea şi bucuria, chiar dacă faţa lor
era arsă de soare, iar mâinile lor erau
rănite de muncă... Noi, în schimb, avem
pielea cremuită... dar sufletul nostru e
de multe ori plin de noroi... Să învăţăm
să ne respectăm trecutul ca să putem
trăi frumos prezentul şi viitorul!

Carpaţii, Anul II, Nr. 1,  Dumine-
că 1 Ianuarie 1922

O mironosiţele care sunt Saşii!

Ii vezi smeriţi şi supuşi, cu zâmbetul
onctuos pe buze, înclinându-se până la
pământ în faţa autorităţei de Stat şi de-
clarându-se cei mai loiali cetăţeni ai
României Mari – mai loiali chiar decât
noi Românii de baştină.

E drept, îşi permit din când în când
câte-o mică obrăznicie aceşti modeşti,
supuşi loiali cetăţeni ai Statului român.

Astfel în Sfatul român, care are dra-
pelul lui naţional, Saşii îşi permit să ar-
boreze un drapel propriu, ca şi când ar
constitui Stat în Stat!

Serbările lor sunt prezidate foarte des
de consulul german din Braşov, ca şi
când aceşti Saşi ar alcătui aci, în Ro-
mânia Mare, o colonie streină, având
ambasadorul ei.

Saşii ne mai ameninţă din când în
când cu intervenţia Ligei Naţiunilor…

Dar astea sunt mici şi inofensive o-
brăznicii peste care firea îngăduitoare
şi sceptică a Românimei trece zâmbind.

Zilele acestea însă sub masca smerită
şi supusă a Sasului, Siguranţa generală
a Statului a descoperit cea mai mişe-
lească trădare a ţărei noastre. Ofiţerii
de origină sasă, primiţi cu toată solici-

tudinea în armata noastră, consideraţi
ca egali şi ca fraţi, au fost descoperiţi şi
dovediţi ca agenţi de spionaj ai Ungu-
rilor şi ai Sovietelor.

Alţi membri ai minorităţei săseşti,
între cari foarte mulţi saşi din Braşov,
au fost dovediţi ca mizerabili spioni,
puşi în slujba cauzei ungaro-moscovită,
cari pentru bani – o, cât de mult iubeşte
Sasul argintul lui Iuda! – vindeau inte-
resele unei ţări în care au cel mai larg
şi cald adăpost.

Ii cunoaştem acum pe d-nii Saşi, pe
aceşti loiali şi devotaţi cetăţeni ai Statului
român: rassa lor este pepinieră de agenţi
ai duşmanilor neamului nostru, de spioni
ticăloşi, de conspiratori şi asasini laşi.

Și acum când spionii şi complotiştii
furnizaţi de rassa voastră, sunt închişi
în aşteptarea mult meritatei pedepse,
domnilor Saşi nu ne mai ameninţaţi cu
reclamaţii de Liga Naţiunilor?

Carpații, anul III, 
Nr. 201, Vineri 19 

Octomvrie 1923
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Cristina Baciu Cristina Baciu

ziarele BraşovUlUi de altădată20 august 2014

Unde găsiţi ziarul nostru
◾ Consiliul Judeţean Braşov 
◾ Primăria Braşov – Centrul de Informaţii

pentru Cetăţeni
◾ Casa Judeţeană de Pensii 
◾ AJOFM Braşov 
◾ Direcţia Finanţelor Publice Braşov
◾ Casa de Asigurări de Sănătate 
◾ Spitalul Judeţean Braşov 
◾ Maternitatea Braşov 
◾ Spitalul CFR 
◾ Magazinele: Elit – Rost Com, Rapid, 

Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”

Reveriile unui Argintinean

Bucuria de a trăiSaşii cari conspiră

Ziarele ne aduc la cunoştinţă urmă-
toarele: 

„Prefectul judeţului Cojocna d-l
Septimiu Mureşanu a descins dimi-
neaţa la orele 7 în piaţă şi a găsit nu-
meroase contravenţii pornind acţiune
contra a trei măcelari cari vindeau car-
ne veche şi împotriva a 11 negustori

cari n’aveau cântare în ordine.
A făcut apoi o inspecţie la primărie,

unde a introdus condica de prezenţă
pentrucă a văzut că mulţi funcţionari
nu sunt prezenţi la serviciu.

Prefectul a dispus ca vechile ta-
blouri şi inscripţiile ungureşti să fie
luate de pe pereţi şi şterse. A mai dis-
pus să se pue în loc tablouri cu figuri
naţionale.”

Nu ar fi oare bine – o simplă părere!
– ca actul d-lui Septimiu Mureşeanu,
prefectul de Cojocna, să servească
drept pildă şi să fie imitat şi de prefecţii
din alte judeţe din Ardeal? 

Carpaţii, anul III, 
nr. 202, Vineri 26 
Octomvrie 1923

Pilda unui prefect
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Oraşul medieval Craco, din sudul
Italiei, are o suprafaţă de aproximativ
40 de kilometri pătraţi şi a fost con-
struit pe dealuri, pentru ca locuitorii
săi să poată supraveghea împrejuri-
mile.

Numele oraşului este datat în
1060, atunci când teritoriul a
intrat în posesia lui Arnaldo,

Arhiepiscop de Tricario. Acesta
a denumit zona „Graculum” (în la-
tină ”micul câmp arat”).

De-a lungul timpului, oraşul s-a
dezvoltat, devenind un important

centru militar şi având chiar o uni-
versitate. În 1656, o epidemie
de ciumă a ucis sute de locuitori

ai oraşului.
Între anii 1892 şi

1922, peste o mie de
locuitori ai migrat în
America de Nord

din cauza condi-
ţiilor agricole

dificile. În
1963,

Craco a început să fie
evacuat din cauza unor alunecări de
teren provocată de lucrări de infras-
tructură şi sisteme de irigaţii. Inun-
daţiile din 1972 au înrăutăţit situaţia,
iar după un cutremur din 1980, ora-
şul a fost complet abandonat. Craco
a fost descris ulterior ca fiind cel mai

frumos oraş abandonat din lume.

Locali-
tatea a devenit atracţie pentru pro-
ducătorii de filme, printre peliculele
filmate aici fiind „Patimile lui Hris-
tos” regizat de Mel Gibson sau
„Quantum of Solace” din seria Ja-
mes Bond.

Filmul „Ţestoasele Ninja/
Teenage Mutant Ninja Turtles”,
regizat de Jonathan Liebesman,
se menţine pe primul loc în box
office-ul nord-american, cu în-
casări de 28,4 milioane de dolari
de vineri până duminică.

Readucându-le la viaţă într-
un film live-action pe îndrăgitele
ţestoase, personaje extrem de
populare în anii '80, producă-
torul Michael Bay şi regizorul
Jonathan Liebesman au fost
desfiinţaţi de criticii de specia-

litate, însă acest lucru nu a îm-
piedicat lungmetrajul „Teenage
Mutant Ninja Turtles” să debu-
teze pe primul loc în box offi-
ce-ul nord-american, la sfârşitul
săptămânii trecute, cu încasări
de 65 de milioane de dolari.
Reuşita se explică prin faptul că
spectatorii au luat cu asalt sălile
de cinema pentru a vedea acest
film - dovadă a faptului că, în
ciuda vârstei sale, conceptul de
„ţestoase ninja” a rămas vanda-
bil până în zilele noastre, infor-

mează boxofficemojo.com.
Produs cu un buget de 125

milioane de dolari, filmul o are
în distribuţie pe actriţa Megan
Fox şi prezintă felul în care a
început povestea extraordinară
a celor patru super-eroi cu ca-
rapace: Donatello, Rafaelo, Leo-
nardo şi Michelangelo. Graţie
acestui succes de box office,
producătorii de la Hollywood
au anunţat deja că noua peliculă
va avea o continuare, ce va fi
lansată pe 3 iunie 2016.

„Ţestoasele Ninja”, lider în box office-ul 
nord-american, pentru a doua săptămână 

Andreea Diaconu, pe coperta celui mai recent
număr al ediţiei americane a revistei Vogue

Modelul român
Andreea Diaconu
apare pe coperta celui
mai recent număr al
ediţiei americane a re-
vistei Vogue, alături
de alte manechine
foarte bine cotate la
nivel internaţional.

Joan Smalls, Cara
Delevingne, Karlie
Kloss, Arizona Muse, Edie Cam-
pbell, Imaan Hammam, Fei Fei
Sun, Vanessa Axente şi Andreea
Diaconu apar pe coperta numă-
rului din septembrie al Vogue
US, într-un pictorial realizat de
cunoscutul fotograf de modă Ma-
rio Testino, potrivit vogue.com.

Acestea sunt prezentate drept
„The Instagirls”, respectiv „mo-
delele momentului, care poartă
hainele sezonului”.

Toate se pricep la social media,
şi-au construit propriile branduri
şi şi-au gestionat singure imaginea
transformându-se în actuala ver-

siune a supermodele-
lor.

Totuși nu este pen-
tru prima dată când
Andreea Diaconu, în
vârstă de 23 de ani,
pozează pentru revista
Vogue. Ea a pozat
pentru Vogue Paris în
februarie 2013, într-
o serie de fotografii

dedicate cartierului newyorkez
Manhattan şi realizate de unul
dintre cei mai celebri fotografi
de modă, David Simms. Atunci,
modelul român a fost considerat
de editorii prestigioasei reviste
„revelaţia numărului din februarie
2013”.

Craco, un oraş părăsit din Italia, este
cunoscut ca unul dintre cele mai
frumoase locuri din lume şi este fo-
losit adesea ca locaţie de filmare
pentru numeroase pelicule.

„Cel mai frumos 
oraş abandonat”
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