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Bilete de
tratament, la liber

La Casa de Pensii Braşov
mai sunt disponibile 57 bi-
lete de tratament care pot
fi ridicate doar azi şi mâine. 
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METEO

La Braşov, programul de fu-
ziune a PNL cu PDL este
avansat. Cei doi lideri ai
Alianţei Creştin Liberale
(ACL), George Scripcaru şi
Aristotel Căncescu, apreciază
că s-au făcut paşi importanţi
pentru coalizarea celor două
forţe politice. Astfel, cei mai

reprezentativi membri ai par-
tidelor ce formează Alianţa
Creştin Liberală în judeţul
Braşov au participat la prima
întâlnire oficială extinsă. Cu
această ocazie s-au purtat dis-
cuţii detaliate privind aran-
jarea structurilor din judeţ.

Municipalitatea a deschis ieri
ofertele din cadrul licitaţiei
pentru continuarea lucrărilor-
la Centrul de Agrement din
Poiana Braşov. La licitaţie au
participat treisprezece firme,
din judeţele Braşov, Olt, Ar-
geş, municipiul Bucureşti.
Printre cele 13 firme se află

şi o firmă spaniolă. Comisia
de licitaţie va analiza întâi res-
pectarea criteriilor de eligibi-
litate, apoi ofertele tehnice.
Centrul de Agrement  ar fi
trebuit terminat în luna de-
cembrie, însă firma construc-
toare a intrat în insolven:ă. 

13 firme s-au înscris la licitațieACL prinde contur şi la Braşov

Parţial noros/Ploaie
4°C /10°C
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Trei echipe 
atacă Europa

În această seară, Astra Giur-
giu, Petrolul Ploieşti şi CFR
Cluj încearcă să se califice
în play-off-ul Ligii Europa.

Cinema în aer
liber, sub Tâmpa

Mâine şi poimâine, zona
 verde dintre Agrement şi
Bas tionul Ţesătorilor se
transformă în sală de cinema. 
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Consiliul Judeţean încearcă să obţină
sumele necesare Spitalului de Copii prin
exerciţiul financiar 2014–2020 prin
programul Operaţional Regional, anun-

ţă vicepreşedintele forului, Mihai Pascu.
Angajaţii de la Agenţia de Dezvoltare
Durabilă a Judeţului Braşov care au ela-
borat proiectul pentru ambulatoriul de

la Maternitate au reuşit să acceseze
2,170 milioane lei, fără ca instituţia ju-
deţeană să mai angajeze experţi în re-
dactarea documentaţiilor declarate

eligibile. „Fosta policlinică a spitalului
se pretează foarte bine pentru o ase-
menea investiţie.”, a declarat vicepre-
şedintele CJ, Mihai Pascu. pag. 2

Investiţii la
Spitalul de Copii
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România nu exportă bovine,
carne și produse din carne de
bovine în Federa�ia Rusă, deși
Autoritatea federală sanitară ve-
terinară din Rusia (Rosselhoz-
nadzor) a anun�at că suspendă,
începând de ieri, 6 august 2014,
importurile de carne de vacă și
bovine vii din România, potrivit
Autorită�ii Na�ionale Sanitară
Veterinară și pentru Siguran�a
Alimentelor (ANSVSA).

„România nu exportă bovi-
ne, carne de bovine și produse
din carne de bovine în
Federația Rusă. Autoritățile
ruse interzic ceva ce nu există.
România nu are relații comer-
ciale de acest gen cu Federația
Rusă”, precizează ANSVSA

într-un comunicat. 
Începând cu anul 1995, în

România nu a fost înregistrat ni-
ciun caz de formă clasică sau
atipică de Encefalopatie Spon-
giformă Bovină (ESB), până la
recenta depistare a acestui caz
izolat la o carcasă de bovină din
jude�ul Cluj.

„Forma atipică de ESB de-
pistată în țara noastră este un
caz izolat și nu o epidemie.
Autoritățile române investighează
în acest moment condițiile în care
acest caz a apărut și informează
în permanență organizațiile
internaționale în domeniu”, se
arată în comunicat.

Organiza�ia Mondială a
Sănătă�ii Animalelor (OIE) a

acordat României în luna iunie
a acestui an certificatul prin care
i se recunoaște statutul de �ară
cu risc neglijabil pentru ESB.
România a efectuat analize timp
de șapte ani pentru a putea primi
acest standard din partea OIE,
'standardul de top din cele trei
pe care le emite.

Autoritatea federală sanitară
veterinară din Rusia (Rosselhoz-
nadzor) a anun�at că suspendă,
începând de miercuri, importu-
rile de carne de vacă și bovine
din România, precizând că de-
cizia este temporară și a fost cau-
zată de o epidemie de
'encefalopatie spongiformă bo-
vină (ESB), cunoscută ca boala
vacii nebune.

Sechestrul extins pe averea lui Ioan Niculae
Omul de afaceri Ioan Niculae

a fost chemat ieri la DIICOT,
unde procurorii l-au anun�at că
a fost extins sechestrul asigurator
asupra altor bunuri ale acestuia,
în dosarul Romgaz, în care pre-
judiciul este de peste 130 de mi-
lioane de euro.

Potrivit unui comunicat al
DIICOT, procurorii au pus se-
chestru asigurator asupra unor
noi bunuri ale lui Ioan Niculae,
reprezentant al SC Interagro
SA, și Domni�a Niculae (fosta

so�ie), respectiv un imobil situat
în localitatea Bușteni; precum
și asupra unui teren care îi
apar�ine Nicoletei Toncea (ac-
tuala iubită).

Ioan Niculae a fost pus sub
acuzare în acest dosar alături de
alte 40 de persoane, func�ionari
publici cu func�ii de conducere
din cadrul SNGN Romgaz, Mi-
nisterul Economiei, Autoritatea
Na�ională de Reglementare în
Domeniul Energiei și repre -
zentan�i ai unei societă�i co-

merciale din municipiul
București, pentru săvârșirea
infrac�iunilor de complot și sub-
minarea economiei na�ionale.
Printre cei acuza�i se află și fos-
tul ministru al Economiei
Adriean Videanu.

Acuza�iile au fost schimbate
apoi în sustragere de sub se-
chestru, instigare la abuz în ser-
viciu și spălare de bani.

Ulterior, procurorii DIICOT
au extins urmărirea penală în
dosarul Romgaz.

Modelul de finanţare fo-
losit pentru reabilitarea
ambulatoriului Materni-
tăţii Braşov va fi folosit
şi pentru restaurarea Po-
liclinicii de la Spitalul de
Pediatrie. 

Consiliul Judeţean încearcă
să obţină sumele necesare Spi-
talului de Copii prin exerciţiul
financiar 2014-2020 prin pro-
gramul Operaţional Regional,
anunţă vicepreşedintele forului,
Mihai Pascu (foto). 

El spune că angajaţii de la
Agenţia de Dezvoltare Dura-
bilă a Jude�ului Brașov  care
au elaborat proiectul pentru
ambulatoriul de la Maternitate,
au reuşit să acceseze 2,170 de
milioane de lei, fără ca instituţia
judeţeană să mai angajeze ex-
perţi în redactarea documen-
taţiilor declarate eligibile.

„Fosta policlinică a spitalu-
lui se pretează foarte bine pen-
tru asemenea investiție pe care
nu ne-o permitem din banii  bu-
getului Consiliului Județean.

Spitalul de Copii  se pretează
la un proiect asemănător celui
de la Maternitate astfel încât,
pe ciclul bugetar 2014-2020,
vom încerca să venim cu un
proiect de finanţate pe fonduri
europene“, a declarat vicepre-
şedintele Consiliului Judeţean,
Mihai Pascu.

Reprezentanţii Consiliului

Judeţean precizează că Spitalul
de Copii este cel puţin la fel de
important ca Maternitatea pen-
tru că este deja o unitate me-
dicală cu caracter regional, el
deservind atât populaţia din ju-
deţul Braşov, cât şi din zona li-
mitrofă. 

„Să nu uităm că ambulato-
riul este locul unde se face tri-

erea pacienţilor, pentru o utili-
zare cât mai eficientă a banului
public. Aici, în policlinică se va
decide dacă şi cine face trata-
mente de zi, care sunt cazurile
ce necesită internare sau cele
care pot fi tratate fără internare.
De aceea, este esenţial să avem
un ambulatoriu bine pus la
punct” a adăugat Mihai  Pascu. 

Modernizarea Policlinicii de la Spitalul de Copii este pe lista de  investiții

Turiști surprinși de viitură în Valea Caraiman
Potrivit șefului Serviciului Salvamont Bușteni, Gheorghe
Haiduc, mai mulți turiști care se aflau în diferite zone ale
Văii Caraiman din masivul Bucegi au fost surprinși  ieri
după-amiază  de o ploaie puternică în urma căreia s-a
format o viitură, turiștii care sunt uzi și hipotermici solicitând
ajutorul salvatorilor montani. Mai multe echipe de
salvamontiști au plecat pe munte pentru recuperarea
turiștilor.

Gigi Becali cere reducerea pedepsei
Gigi Becali, condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare,
a cerut să-i fie redusă cu şase luni pedeapsa pe care o are
de făcut, în condiţiile în care condamnarea dată în dosarul
Valiza nu mai este incriminată de noul Cod penal, judecătorii
urmând să ia o decizie în acest caz săptămâna viitoare.
Tribunalul Constanţa a judecat, ieri, contestaţia la executarea
pedepsei, depusă de George Becali în 4 iulie. Avocatul
Ioan Griga a spus în faţa instanţei că George Becali a fost
condamnat pentru două infracţiuni de dare de mită, cea din
2006, când a vrut să premieze jucătorii echipei Gloria Bistriţa,
şi cea din 2008, când a încercat premierea echipei Univer-
sitatea Cluj.  Potrivit avocatului Griga, în noul Cod Penal
au fost modificate condiţiile de incriminare pentru luarea şi
darea de mită.

Avertizare de călătorie pentru români, din cauza virsului Ebola
Ministerul român al Afacerilor Externe a emis o atenţionare
de călătorie în Africa de vest din cauza epidemiei de Ebola
din regiune. Cetăţenii români care călătoresc în Africa în
următoarea perioadă ar trebui să evite statele Guineea
Franceză, Liberia şi Sierra Leone. În aceste zone a fost
confirmată prezenţa virusului Ebola. Există şi state africane
în care prezenţa virusului nu a fost confirmată prin analize
în laborator, dar unde sunt pacienţi care prezintă simptomele
acestei boli. În aceste state, s-au demarat campanii de pre-
venire a răspândirii virusului.

Nu exportăm carne de bovine în Rusia;
autoritățile ruse interzic ceva ce nu există

Policlinica de la Spitalul de
Copii va fi modernizată
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Zeci de turiști blocați în
salina Slănic Prahova 

Zeci de turiști au rămas
bloca�i în mina Slănic Pra-
hova,  ieri, după ce un lift s-
a defectat, ei fiind
transporta�i din mina de vi-
zitare în cea de exploatare,
de unde sunt aduși la
suprafa�ă cu ajutorul micro-
buzelor. Mai mul�i turiști au
au avut nevoie de îngrijiri din
pricina atacurilor de panică.

Unul din cele două lifturi
care asigură transportul în
mina de vizitare din cadrul
salinei de la Slănic Prahova
s-a defectat, ieri, iar turiştii
aflaţi în subteran au rămas
blocaţi la aproximativ 200 de
metri adâncime, în condiţiile
în care spre dinspre mină se
face accesul cu două lifturi,
unul care urcă şi unui care
coboară, iar dacă unul se de-
fectează nu mai funcţionează

nici celălalt, au declarat re-
prezentanţi ai salinei Slănic
Prahova. Angajaţii salinei au
decis să-i scoată pe turişti du-
cându-i din mina de vizitare
în mina de exploatare printr-
un tunel, iar de acolo au fost
scoşi la suprafaţă cu micro-
buze, au precizat sursele ci-
tate. La salina Slănic Prahova
s-au deplasat de urgenţă trei
echipaje ale Serviciului de
Ambulanţă Prahova pentru
a interveni în caz de necesi-
tate.  

11 turişti au avut nevoie de
asistenţă medicală, au declarat
reprezentanţi ai Serviciului de
Ambulanţă. Şapte dintre tu-
rişti au făcut atacuri de panică,
iar ceilalţi patru care au avut
nevoie de ajutorul medicilor
au suferit escoriaţii în timpul
evacuării din salină.

Municipalitatea a deschis
ieri ofertele din cadrul li-
citaţiei pentru continua-
rea lucrărilor la Centrul
de Agrement din Poiana
Braşov. 

La licitaţie au participat trei-
sprezece firme, din judeţele
Braşov, Olt, Argeş, municipiul
Bucureşti. Printre cele 13 firme
se află şi o firmă spaniolă.

Comisia de licitaţie va analiza
întâi respectarea criteriilor de
eligibilitate, apoi ofertele teh-
nice, criteriul principal fiind cel
mai mic preţ. 

Anunţul de licitaţie a fost
postat Sistemul Electronic de
Achiziţii Publice (SEAP), la
mijlocul lunii iunie. „Am soli-

citat comisiei să analizeze cu
atenţie şi cât mai rapid ofertele
firmelor participante la licitaţie.
Ne dorim să semnăm contractul
cât mai repede şi să continuăm
construcţia, astfel încât până la
începutul sezonului rece din
acest an clădirea să fie gata, iar
la iarnă lucrările să se desfă-
şoare la interior.  Dezvoltarea
staţiunii Poiana Braşov este una
din priorităţile noastre, iar
această dezvoltare cuprinde toa-
te aspectele, de la infrastructura
pentru schi, accesul în Poiană,
crearea de locuri de parcare,
până la acest centru de agre-
ment unde turiştii vor avea o
posibilitate în plus pentru pe-
trecerea timpului liber. Dorim
să transformăm Poiana Braşov

într-o staţiune de sejur pe tot
parcursul anului, iar acest pro-
iect este foarte important pentru
noi”, a declarat primarul Geor-
ge Scripcaru. 

Reamintim că proiectul
„Amenajare zonă turistică Po-
iana Braşov - Amenajare spaţii
agrement si divertisment” a fost
demarat anul trecut şi ar fi tre-
buit terminat în luna decembrie
a acestui an, însă contractul cu
firma care a câştigat licitaţia  a
fost reziliat, în urma intrării în
insolvenţă a firmei. Proiectul
beneficiază de o finanţare de
50% din fonduri europene ob-
ţinute prin Programul Opera-
ţional Regional 2007-2013.

Conform analizei efectuate
de reprezentanţii Primăriei, au

mai rămas de efectuat lucrări
de  25.981.607 lei (5,83 mi-
lioane de euro), fără TVA. Con-
structorul care va cîştiga licitaţia
va trebui să finalizeze lucrările
în maximum 12 luni.

Distracţii şi sport pentru turişti
şi braşoveni. Când va fi gata,
Centrul de agrement va pune
la dispoziţia turiştilor opt piste
profesioniste de bowling, trei
mese de biliard, două piste de
minibowling, jocuri pentru co-
pii, jocuri electronice, simula-
toare, mese de minihochei,
minifotbal şi minibaschet.
Complexul va avea, de aseme-
nea, o sală multifuncţională cu
o capacitate de 246 persoane
şi un spaţiu de expoziţii de 345
de metri pătraţi. A.P.

Lucrările la Centrul de Agrement  din Poiană au fost oprite după ce firma constructoare a intrat în insolvență

13 firme la licitaţia pentru
Centrul de Agrement din Poiană

Percheziții la Brașov și în alte trei  orașe din țară plus Capitala
Este vorba despre un grupare de traficanţi de migranţi, des-
coperită în timp ce era monitorizată pentru trafic de droguri.
Procurorii au descoperit că membrii grupării făceau trafic
cu migranţi, în general kurzi, iranieni şi irakieni. În total 13
percheziţii au fost efectuate în Bucureşti şi mai multe judeţe
printre care Braşov, Arad, Vâlcea şi Ialomiţa. Membrii grupării
erau monitorizaţi iniţial de DIICOT sub suspiciunea de trafic
de droguri. Mai mult, suspecţii foloseau persoane cu diza-
bilităţi pentru a-i transporta pe migranţi. Astfel, maşina spe-
cială, deţinută de o fundaţie pentru oameni cu dizabilităţi,
era condusă de o persoană în scaun cu rotile pentru a trece
mai uşor de punctele de control. DIICOT a emis mandate
de aducere pentru toţi cei 17 suspecţi, aceştia urmând a fi
audiaţi la structura centrală a Direcţiei.

Zeci de gospodării inundate
Peste 30 de case şi gospodării au fost inundate, ieri dimi-
neaţă, în mai multe localităţi mehedinţene, iar un copac s-
a prăbuşit peste o maşină, în Drobeta-Turnu Severin,
pompierii intervenind pentru evacuarea apei şi îndepărtarea
copacului. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mehedinţi, Ramona
Nistor, apa provenită de la precipitaţiile căzute în cursul nopţii
s-a acumulat în nouă beciuri şi trei curţi din localitatea Stigniţa,
în şase curţi din localitatea Podu Grosu şi în şapte case şi
zece curţi din localitatea Iablaniţa.

Dinu Giurescu, operat pe cord deschis
Academicianul Dinu C. Giurescu, în vârstă de 87 de ani, a
fost operat pe cord deschis, pentru disecţie acută de aortă,
intervenţie care a durat 12 ore. Clinica unde a fost operat
Giurescu a precizat că starea pacietului este în prezent bună.
Academicianul Dinu Giurescu suferea de disecţie acută de
aortă, situaţie clinică în care cel mai important vas de sânge
din organism - artera aortă se fisurează, punând în pericol
viaţa pacientului. Potrivit sursei citate, intervenţia chirurgicală
a avut un caracter de maximă urgenţă şi a constat în înlo-
cuirea arterei aorte la ieşirea ei din inimă şi a arterelor carotide
care alimentează creierul. Starea de sănătatea a lui Dinu
Giurescu este bună şi momentan se află în recuperare, în
secţia de terapie intensivă.

Prins circulând cu 212 km/h pe Autostrada Transilvaniei
Poliţiştii au prins ieri un şofer, în vârstă de 31 de ani, în timp
ce circula cu 212 kilometri pe oră, pe Autostrada Transilvania,
în Cluj, pe sensul de mers Gilău - Câmpia Turzii. Bărbatul
a fost amendat de oamenii legii şi a rămas fără permis de
conducere.Reprezentanţii Poliţiei Române au precizat că
şoferul a fost prins în jurul orei 10.50, la kilometrul 12+400
de metri, pe sensul de mers Gilău - Câmpia Turzii.Bărbatul
a fost amendat cu 810 lei, şi a rămas fără permis auto, pentru
următoarele 90 de zile. 
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Guvernatorul BNR a reluat
tema autostrăzii care să treacă
munţii întrebat de ce creşterea
economică din ultimii ani nu
se regăseşte în buzunarele ro-
mânilor şi de ce cresc discre-
panţele regionale, care duc,
practic, la două Românii, cu
realităţi diferite, informează
Mediafax. 

„Când cineva studiază eo-
nomia are producerea venitu-
lui şi distribuţia. Faptul că
România are distribuţia mai
mult sau mai puţin polarizată,
că România se dezvoltă pola-
rizat, în câteva enclave, mai
ales în zone în care sunt in-
vestişii străine directe, Bucu-
reşti, Constanţa, Craiova,
Piteşti, câteva zone din Tran-
silvania, ţine de altceva decât
de un indice agregat care este

legat de creşterea economică.
Creşterea economică este evi-
dentă şi n-o vedem într-o sin-
gură cifră, avem creştere de
producţie industrială, 8-10%
creştere de exporturi, dublarea
exporturilor în câţiva ani. În
aceste cifre vă asigur că n-ai
cum să minţi, că nu e vorba
doar de statistica noastră, e
vorba de statistica celuilalt.
Deci, când tu exporţi, celălalt
importă. Dar că este vorba
despre un alt tip de creştere
economică faţă de ceea ce
eram noi obişnuţi, sau cel pu-
ţin generaţia mea, echilibrată,
repartizată raţional pe întreg
teritoriul ţării, este altceva”,
a explicat Isărescu.

Oficialul BNR a arătat că,
personal, este foarte preocu-
pat de această problemă, pre-

cizând că a mai spus că intra-
rea în zona euro nu o vede în
condiţiile unei Românii foarte
enclavate.

„M-a întrebat cineva când
văd România în zona euro şi
i-am spus: când va trece pri-
ma autostradă Carpaţii, cam
atunci. N-ai cum să dezvolţi
alte zone dacă treci pe ser-
pentine prin Carpaţi, asta
aşa ca să vorbim puţin me-
taforic. Sunt lucruri diferite,
am văzut că este o preocupa-
re când se vede în buzunarul
oamenilor. La unii se vede,
la alţii nu se vede, asta este
tipologia de creştere econo-
mică în care ne situăm, şi nu
ne situăm de ieri, de azi, ne
situăm de ani buni”, a adău-
gat Isărescu. Materialul inte-
gral pe Mediafax

Nouă zone din România, sprijinite să-și
îmbunătățească performanțele ecoturistice 

Nouă zone din România vor
fi sprijinite să-și îm bu nă tă -
�ească performan�ele ecoturis-
tice în cadrul unui proiect în
valoare de 154.741 euro lansat
de Asocia�ia de Ecoturism din
România (AER) și Autoritatea
Na�ională pentru Turism
(ANT). Aceste zone vor putea
să își crească performan�ele în

managementul turistic, politica
de responsabilitate fa�ă de me-
diul natural și antropic și în
activită�ile de promovare.
Activită�ile sunt realizate în
cadrul proiectului ”Rețeaua
națională de destinații de eco-
turism — instrument de dez-
voltare durabilă”, finan�at prin
granturile SEE 2009-2014, în

cadrul Fondului ONG în Ro-
mânia, și implementat de AER
în parteneriat cu ANT, în pe-
rioada mai 2014 — aprilie
2016. Cele nouă zone ce vor
beneficia de ac�iunile din acest
proiect vor fi selectate pe baza
unei aplica�ii, iar candidaturile
se primesc până în data de 30
august 2014.

Comisia Europeană a
adoptat Acordul de
Parteneriat 2014 -
2020 cu România, do-
cumentul care prezin-
tă modul în care vor fi
folosite fondurile eu-
ropene structurale şi
de investiţii în viitoa-
rea perioadă de pro-
gramare, se arată
într-un comunicat de
presă al Ministerului
Fondurilor Europene.

„România are deja Acor-
dul de Parteneriat 2014 -
2020 aprobat, fiind cel de
al 11-lea stat care a obţinut
aprobarea Comisiei Europene
pe acest document. Acest fapt
demonstrează că documentul
României a răspuns exigenţe-
lor Comisiei şi, totodată, de-
vine clar că toate atacurile
furibunde şi dezinformările că
România nu va avea acest
Acord aprobat, venite din par-
tea celor care au distrus siste-
mul de implementare în

perioada 2009 - 2011, nu au
fost altceva decât manipulări
în prag de campanie electora-
lă”, a spus Eugen Teodorovici,
ministrul Fondurilor Europe-
ne, conform sursei citate.

Acesta a precizat că CE a
aprobat documentul României
în aproximativ patru luni de
la trimiterea oficială a acestuia,
în timp ce Polonia, ţara de re-
ferinţă pentru cei care critică

actuala guvernare pe tema fon-
durilor europene, a obţinut
aprobarea Acordului într-un
termen de aproape cinci luni.

În perioada de programare
2014 - 2020, Romania bene-
ficiază de fonduri europene în
valoare de aproximativ 43 mi-
liarde de euro, din care peste
22 miliarde de euro sunt alo-
cate pentru politica de coeziu-
ne.

La nivelul programelor
operaţionale, pentru Pro-
gramul Operaţional In-
frastructură Mare este
alocată suma de 9,41 mi-
liarde euro, pentru Progra-
mul Operaţional Regional
- 6,7 miliarde euro, Pro-
gramul Operaţional Capi-
tal Uman - 4,22 miliarde
euro, Programul Opera-
ţional Competitivitate -
1,33 miliarde euro, Pro-
gramul Operaţional Capa-
citate Administrativă -
0,55 miliarde euro, Pro-
gramul Operaţional Asis-
tenţă Tehnică - 0,21

miliarde euro, Plăţi directe
în agricultură - 10 miliarde
euro, Programul Naţional
pentru Dezvoltare Rurală -
8 miliarde euro, Programul
Operaţional Pescuit - 0,17
miliarde euro, Facilitatea
'Connecting Europe' - 1,23
miliarde euro, iar pentru pro-
gramele de cooperare terito-
rială a fost alocate 0,45
miliarde euro.

Acordul de Parteneriat 2014-
2020 cu România, adoptat

Flash economic
Au crescut chiriile la Brașov. Dacă sunteţi interesaţi de un apar-
tament cu două camere va trebui să scoateți mai mulți bani
din buzunar. Paradoxal însă chiriile la garsoniere și aparta-
mente cu trei camere din Brașov sunt în ușoară scădere. În
orașul de la poalele Tâmpei, suma medie cerută pentru o
garsonieră s-a diminuat ușor în primele șase luni ale anului,
de la 198 la 192 de euro pe lună, în timp ce prețurile pentru
apartamentele cu două camere s-au înscris pe un trend
crescător, de la 241 la 264 de euro pe lună. Pe de altă parte,
chiriile practicate pentru locuințele tricamerale au scăzut,
de la o medie de 336 de euro pe lună, până la un nivel de
314 euro pe lună. 

Cum se fac afaceri în piaţa noii lumi? Săptămâna viitoare la Camera
de Comerţ şi Industrie va avea loc seminarul cu tema ”Doing
Business in the New World Market” susţinut de un cunoscut
consultant în afaceri american.  Aldous Mina, din Statele
Unite ale Americii, autorul cărţii Faceconomics,  va veni
marţi, 12 august, la ora 11, la CCI Braşov. Deoarece România
este o piaţă în continuă dezvoltare pentru potenţiale afaceri,
se foloseşte metoda  „Gândeşte global, acţionează global
şi fii global” pentru a promova mecanismele comerciale UE-
SUA sau Parteneriatul Transatlantic pentru Comerţ şi Investiţii,
un acord de liber schimb în curs de negociere în Statele
Unite ale Americii şi Uniunea Europeană. Acesta are scopul
de a îndepărta barierele comerciale în majoritatea sectoarelor
economice.

Petrom ieftineşte benzina. OMV Petrom, cea mai mare com-
panie petrolieră din România va reduce preţurile la benzina
vândută în staţiile proprii, cu cinci bani pe litru, începând de
astăzi, 7 august, ora 00.00. Este a doua ieftinire a benzinei
operată de Petrom în această săptămână. Compania pe-
trolieră a mai redus, pe 5 august, preţurile la benzină cu
patru bani pe litru. 

Isărescu: Vom intra în zona euro 
când o autostradă va trece Carpaţii

Comisia Europeană a transmis un semnal pozitiv României



În această săptămână în
Bran se desfășoară o  tabără
de recuperare activă pentru
utilizatori de scaune rulante
organizată de Funda�ia Moti-
vation România. 

Cei 16 participan�i primesc
instruire de la utilizatori activi
de scaune rulante, care au
depășit dificultă�ile, sunt
integra�i social și sunt modele
de urmat. Alături de ei, vor
învă�a să manevreze scaunele
rulante, să se îngrijească sin-

guri și să fie membri activi ai
comunită�ilor lor. Tot în
cadrul taberei, utilizatorii de
scaun rulant vor beneficia de
o evaluare a stării lor de să-
nătate şi vor primi recoman-
dări de la o echipă multidis-
ciplinară formată dintr-un me-
dic de recuperare, un ortoped,
un nutriţionist şi un kinetote-
rapeut.

Programul taberei  îmbină
prezentări cu rol informativ,
demonstra�ii și exerci�ii,  mo-

mente recreative: jocuri și
dans. Funda�ia  Motivation
Romania este o organiza�ie ne-
guvernamentală, nonprofit,
creată în 1995 pentru a veni
în sprijinul copiilor și adul�ilor
cu dizabilită�i. Până în prezent,
Motivation a redat libertatea
de mișcare și speran�a într-o
via�ă împlinită pentru un nu-
măr de peste 10.000 de per-
soane cu dizabilită�i din Ro-
mânia. Mai multe informa�ii
pe www.motivation.ro .

Autoriza�ia Na�ională pen-
tru Turism a anun�at că în
baza Ordonan�ei Guverna-
mentale publicată în Moni-
torul Oficial pe data de 5 au-
gust 2014, voucherele
pentru vacan�ă se vor putea
emite numai în sistem
online, începând cu 2015, a
informat DIMMMAT (De-
partementul pentru Între-
prinderi Mici și Mijlocii,
Mediul de Afaceri și Tu-
rism).

Până la data de 31 decem-
brie 2014 voucherele de
vacan�ă sunt emise de
unită�ile autorizate de Mi-
nisterul Finan�elor Publice

în condi�iile prevăzute de
Ordonan�a de urgen�ă a Gu-
vernului nr. 8/2009 anterior
datei de intrare în vigoare a
Legii nr. 94/2014.

,,Modificarea termenului
de la care vor fi emise vou-
cherele de vacanță în sistem
electronic a fost determinată
de necesitatea introducerii
unei perioade tranzitorii
până la care să fie folosite
tichetele de vacanță emise
conform prevederilor vechii
legislații, astfel încât să se
evite un tratament discrimi-
natoriu al acelor salariați
care aveau prevăzute acor-
darea acestui beneficiu în

contractele colective de mun-
că și care nu le-au folosit
încă”, se arată în comunica-
tul DIMMMAT. Legea ti-
chetelor de vacan�ă a fost
adoptată la începutul lunii
iunie a acestui an. Legea
prevede că pentru salaria�i
tichetele de vacan�ă sunt
scutite de la plata
impozitului pe venit și a asi-
gurărilor sociale aferente, iar
sumele corespunzătoare
voucherelor vor fi deducti-
bile pentru angajatori la cal-
culul impozitului pe profit în
limita a șase salarii minime
pe economie pentru fiecare
angajat pe an calendaristic.

Primăria Municipiului
Braşov va efectua în pe-
rioada 11 – 22 august
activitatea de dezinsec-
ţie pe domeniului public
şi privat în municipiul
Braşov, care va include
şi tratamente de comba-
tere a căpuşelor, în zo-
nele de agrement şi pe
spaţiile verzi din locurile
de joacă pentru copii.

Municipalitatea face apel la
toţi crescătorii de albine din
municipiu să ia toate măsurile
în vederea protejării acestora.
În caz contrar, nici Primăria
municipiului Braşov, nici pres-
tatorul serviciului, SC Coral
Impex SRL, nu vor fi consi-
derate vinovate. 

Perioada anunţată pentru
dezinsecţie poate fi modificată
în funcţie de condiţiile meteo-

rologice. 
Substanţele folosite pentru

acţiunea de dezinsecţie nu sunt

dăunătoare oamenilor, anima-
lelor, peştilor, nu lasă reziduuri
şi sunt exceptate de la cerinţele

de toleranţă pentru reziduuri
pesticide. Pentru activitatea de
dezinsecţie,  substanţele  folo-

site sunt K-OTHRINE EC 2,
având ca substanţă activă del-
tametrin-ul, şi MICROBAC
X2 - (larvicid), având ca sub-
stanţă activă bacillus thurin-
giensis. În tratamentul de com-
batere a căpuşelor, produsul
folosit este DELTATIM
PLUS, având ca substanţă ac-
tivă tot deltametrin-ul. Toate
substanţele fac parte din
Grupa Xn(III) de toxicitate. 

Cetăţenii cu gospodării in-
dividuale, agenţii economici,
instituţiile publice şi
asociaţiile de proprietari (lo-
catari), au obligaţia de a efec-
tua dezinsecţia pe suprafeţele
pe care le deţin, concomitent
cu acţiunile desfăşurate pe
domeniul public şi privat, nu-
mai cu un operator licenţiat
de autoritatea de re glemen -
tare competentă, pe baza unui
contract încheiat între  acesta

şi autoritatea administraţiei
publice locale, potrivit hotă-
rârii Consiliului Local 208/
2013.

Atât persoanele fizice cât
şi cele juridice care nu
execută această activitate pe
proprietăţile pe care le deţin
riscă amenzi contravenţionale
cuprinse între 1.000 şi 1.500
lei pentru persoane fizice şi
între 1.500- 2.500 lei pentru
persoane juridice. 

Cetăţenii care doersc mai
multe detalii şi informaţii pot
apela unul dintre următoarele
numere de telefon : 416.550
interior 195 sau 984
(Primăria Municipiului Bra-
şov ), 0268.476.897 (Servi-
ciul Amenajare   Zone de
Agrement) sau 0268/331299,
0741078725   (SC Coral Im-
pex SRL, Str. Nicolae Titu-
lescu  nr.33, Braşov). A.P.

Apicultorii sunt avertizaţi pentru a-şi proteja albinele

O nouă campanie de
dezinsecţie în municipiu

Tabară de recuperare activă la Bran
pentru utilizatorii de scaune rulante
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Din 2015 voucherele de vacanță 
se vor emite doar online
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Cabana Postăvaru,
cea mai veche din ţară

Joi

Cabana Postăvaru este situată
la o altitudine de aproximativ
1604 metri şi a fost construită
în anul 1883 de către membrii
Asociaţiei Carpatine Ardele-
ne SKV (Siebenbürgische
Karpaten Verein). Aceştia au
clădit-o prin forţe proprii, iar
ulterior au extins-o, întrucât
zona începuse să fie tot mai
căutată de schiori şi nu exista
un alt loc de campare în zonă.
La acea vreme a fost singura
clădire din Poiană, până ce
zona s-a transformat într-o
staţiune montană. Până în

1935, a continuat construirea
celorlalte corpuri, iar atunci
Cabana Postăvaru a fost sfin-
ţită şi a primit numele Julius
Römer–Hütte, după numele
primului preşedinte SKV
Braşov, pe care-l poartă şi as-
tăzi. De pe belvederea din faţa
cabanei este o panoramă im-
presionantă şi se văd unele
dintre cele mai înalte puncte
ale Munţilor Carpaţi, precum
şi întreaga Ţară a Bârsei. 

(www.cabanapostavaru.ro)

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

C



La Braşov, programul de
fuziune a PNL cu PDL
este avansat. Cei doi li-
deri ai Alianţei Creştin
Liberale (ACL), George
Scripcaru şi Aristotel
Căncescu, apreciază că
s-au făcut paşi impor-
tanţi pentru coalizarea
celor două forţe politice. 

Astfel, cei mai reprezenta-
tivi membri ai partidelor ce
formează ACL au participat
la prima întâlnire oficială ex-
tinsă. Cu această ocazie s-au
purtat discuţii detaliate privind
aranjarea structurilor din judeţ. 

Forţa politică nou înfiinţată
– Alianţa Creştin Liberală –
intenţionează să armonizeze
toate activităţile comune pen-
tru următoarea perioadă.
Acest program se referă la
toate structurile interne de
partid, vizate fiind organiza-
ţiile de femei, de tineret, stu-
denţi sau pensionari, dar şi
configuraţiile politice formate
la nivel local şi judeţean. 

„Ne conformăm, având în
vedere că la Bucureşti s-a

 hotărât fuziunea celor două
partide. Gândim strategiile
comune şi deja am purtat dis-
cuţii în acest sens cu preşe-
dintele PDL. Discutăm cu
aleşii locali care sunt proble-
mele din teritoriu, sunt încă
situaţii chiar litigioase în
unele localităţi şi vrem să le
găsim soluţii”, a precizat
Aristotel Căncescu, preşe-
dintele PNL Braşov. 

„Într-un cuvânt, intrăm în
linie dreaptă, pentru că până
în noiembrie mai este puţin
timp. Candidatul acestei alian-
ţe trebuie să aibă în judeţ un
scor foarte bun ca să compen-
săm alte judeţe unde lucrurile
nu sunt simple”, a declarat
Geor ge Scripcaru, preşedin-
tele PDL Braşov. 

La întrunirea celor de la
ACL s-a discutat şi subiectul

legat de reuniunea naţională a
aleşilor locali PDL–PNL, care
va avea loc la finalul lunii au-
gust – începutul lunii septem-
brie. Astfel, la nivelul judeţului
Braşov va fi organizată o şe-
dinţă comună a primarilor, vi-
ceprimarilor, consilierilor
locali şi Preşedintele Consi-
liului Judeţean, eveniment la
care sunt aşteptaţi să participe
peste două mii de aleşi locali.

Fuziune şi la Braşov

Noi bilete de tratament pen-
tru seniorii braşoveni sunt dis-
ponibile la Casa Judeţeană de
Pensii Braşov. Biletele de tra-
tament se acordă pensionari-
lor şi asiguraţilor în limita
numărului de locuri repartizat
de către Casa Naţională de
Pensii Publice Bucureşti. 

„Pentru seria nr. 12 au fost
repartizate 423 bilete de tra-
tament din care 43 bilete gra-
tuite.

La această dată au rămas
neridicate un număr de 57 bi-
lete de tratament în următoa-
rele staţiuni: 1Mai (2), Amara
(21), Bala (4), Calimăneşti
(3), Felix (2), Geoagiu (1),
Govora (4), Her cu lane (2),
Moneasa (6), Pucioasa (6),
Tuşnad (2) şi Venus (4)”, a
precizat directorul executiv al
Casei de Pensii Braşov, Mady
Brescan.

La ridicarea biletului de tratament
se vor prezenta următoarele acte:
◾ numărul de înregistrare al

cererii/ cerere;
◾ cuponul de pensie aferent

lunii iulie 2014;
◾ recomandare medicală;

Biletele pot fi ridicate atat
de persoanele care au depuse
cereri cât şi de orice altă per-

soană care îndeplineşte con-
diţiile legale de acordare a
 biletelor de tratament (pen-
sionari sau asiguraţi ai siste-
mului public de pensii).

Datele de prezentare pre-
zentării la staţiuni sunt 9, 10
şi 11 august 2014. Biletele pot
fi ridicate astăzi şi mâine,
 între orele 8.00 – 13.00.

Centrul de Mediere a
Muncii al Camerei de Co-
merţ şi Industrie Braşov
anunţă disponibilitatea a 27
de posturi de muncă. Se cau-
tă spălători de lenjerie – patru
posturi pentru muncitori ca-
lificaţi şi 22 pentru muncitori
necalificaţi, cu precizarea că
persoanele angajate vor fi ca-

lificate ulterior la locul de
muncă. De asemenea, se cau-
tă şi un  administrator de spă-
lătorie, pentru acest post
aplicantul trebuind să aibă
studii superioare. 

Selecţia de personal va avea
loc astăzi, 7 august, începând
cu ora 15.00, la sediul Came-
rei de Comerţ şi Industrie

Braşov, din str. M. Kogălni-
ceanu Nr. 18-20, bl. 1K. 

Centrul de Mediere a
Muncii al CCI Braşov a fost
creat în urma unui proiect
european şi are ca scop ofe-
rirea de servicii profesionale
de informare, consiliere şi
mediere a muncii într-un ca-
dru organizat. 

Liderii ACL Braşov – George Scripcaru (stânga) şi Aristotel Căncescu (dreapta) – au prezentat strategia de fuzionare

27 de locuri vacante într-o curăţătorie
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Vaccinurile BCG şi antihepatic B
vor ajunge la bebeluşi
Ministerul Sănătăţii a în -
cheiat toate procedurile
 necesare achiziţionării cen-
tralizate a vaccinurilor BCG
şi antihepatic B, proceduri
demarate încă de la începu-
tul acestui an, anunţă insti-
tuţia. Săptămâna viitoare
vor fi recepţionate primele
110.000 doze de vaccin
BCG, urmând a fi distribute
în unităţile din teritoriu. To-
todată, până la sfârşitul lunii
august, vor fi recepţionate şi
50.000 de doze de vaccin
antihepatic B. Vaccinul BCG
este vaccinul antituberculos
care se administrează obli-

gatoriu copiilor în primele ore
de la naştere. Acesta este
introdus în programul naţio-
nal de vaccinare, este obli-
gatoriu şi gratuit. Vaccinul
BCG permite obţinerea unei
imunităţi durabile faţă de tu-
berculoză. Vaccinarea anti-
hepatită B şi-a dovedit
eficienţa, având în vedere
complicaţiile serioase ale bo-
lii. Este şi motivul pentru care
multe ţări au impus-o în pro-
gramul de vaccinări obliga-
torii. Toţi copiii nevaccinaţi
vor fi recuperaţi la vaccinare
prin maternităţi şi cabinetele
medicilor de familie. 

Maratonul de pizza tradiţio-
nală se amână! Este vorba
despre evenimentul Pizza
Fest, organizat de napo -
letani, şi care trebuia să
aibă loc chiar în perioada
8–18 august la Braşov. Ini-
ţiatorii festivalului aflat la pri-
ma ediţie au anunţat că
reprogramează evenimen-
tul, cel mai probabil pentru
luna septembrie, în urma
unor probleme organizatori-
ce. Pizza Fest este un eve-

niment tradiţional napoletan,
organizat de obicei în luna
septembrie în Italia, la care
participă doar producători
de pizza care respectă reţe-
ta originală. Napoletanii
aveau în plan să facă şi la
Braşov un al preambul al
acestui celebru festival şi să
amplaseze în Livada Poştei
opt cuptoare cu lemne, iar
toate sortimentele de pizza
să fie coapte pe vatră, după
reţete tradiţionale. D.B.

Pizza Fest se amână 

Bilete de tratament 
disponibile la Casa de Pensii Braşov
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NASA va încerca să producă oxigen pe Marte
Agenţia spaţială americană

(NASA) va încerca, cu ajuto-
rul următorului său robot tri-
mis pe Marte, să producă
oxigen la suprafaţa planetei
roşii. Următorul robot pe care
NASA îl pregăteşte pentru
Marte ar trebui să ajungă pe
planeta roşie în jurul anului
2021.

Robotul va trebui să reali-
zeze pe Marte şapte experi-
mente ştiinţifice, care au ca
scop să deschidă calea pentru
viitoare misiuni cu echipaj
uman şi să caute urme ale
unor forme de viaţă, infor-
mează bbc.co.uk

Printre cele şapte experi-
mente pe care acest robot le

va realiza se numără transfor-
marea dioxidului de carbon,
care domină atmosfera rare-
fiată a planetei, în oxigen.
Oxigenul ar fi util pentru vii-
toarele misiuni cu echipaj
uman, precum şi pentru pro-
ducerea combustibilului ne-
cesar pentru misiunile de
întoarcere pe Terra.

Producerea de oxigen pe
Marte este un proiect ambi-
ţios, întrucât combustibilii ne-
cesari misiunilor de întoarcere
sunt grei şi scumpi. De ase-
menea, o rezervă de oxigen
ar fi esenţială astronauţilor
care ar ajunge pe Marte.
Anunţul privind viitorul rover
creat de NASA vine după cel

potrivit căruia micul robot
Opportunity, lansat de NASA
pe Marte în 2004, este vehi-
culul care a parcurs cea mai
lungă distanţă în spaţiul ex-
traterestru. Astfel, de la sosi-
rea pe Marte, Opportunity,
propulsat cu ajutorul energiei
solare, a parcurs 40 de kilo-
metri, doborând recordul an-
terior stabilit de robotul
Lunokhod 2, lansat de fosta
URSS pe Lună în 1973. 

În prezent, Opportunity ex-
plorează craterul Endeavour
de pe Marte. „Descendentul”
său, robotul Curiosity, a par-
curs la rândul său 8,6 kilo-
metri de când a ajuns pe
Marte, în august 2012.

Teorie controversată: Inundațiile ar fi fost
provocate de rachete antigrindină

Generalul în rezervă Emil
Străinu consideră că inunda-
ţiile din ultima perioadă au
două cauze: prima este legată
de activitatea necontroloată a
omului, de la tăierea pădurilor
şi până la lipsa unui plan de
deversări controlate. A doua
cauză majoră, crede Emil
Străinu, o constituie numărul
exagerat de mare de lansări
de rachete meteorologice an-
tigrindină efectuate anul aces-
ta în ţara noastră, potrivit
stiri.tvr.ro. Folosirea acestora

duce la schimbarea umidităţii,
presiunii şi temperaturii, atât
în zona de lansare cât şi în
cele învecinate.

Iar aceste schimbări cau-
zează fenomenul de rupere de
nori şi căderi mari de apă în
perioade extrem de scurte de
timp. Afirmaţia este contra-
zisă de cei implicaţi direct în
programul de combatere a
grindinei. În România, există
trei puncte de lansare pentru
rachetele antigrindină. Aces-
tea sunt în judeţele Prahova,

Buzău şi Iaşi. Cele trei puncte
de lansare din România pro-
tejează aproximativ 300 de
mii de hectare de teren agri-
col. Nicio lansare de rachetă
nu se realizează fără o analiza
completă a tuturor datelor me-
teorologice. Specialiştii susţin
că în zonele în care funcţio-
nează sistemul, în ultimii ani,
fenomenele meteo climatice
s-au echilibrat: nu există pre-
cipitaţii abundente, dar nici
secetă, iar grindina este o
amintire.

Producătorul chinez
Xiaomi a lansat pe piață
un smartphone cu dis-
play de 5 inchi, consi-
derat vârful de serie al
acestui an. 

Modelul Xiaomi Mi4 este,
conform companiei produ-
cătoare, cel mai rapid smar-
tphone din lume.

Dispozitivul dispune de un
procesor quad-core Snapdra-
gon 801 cu o frecven�ă de

2,5 GHz,
completat de
3GB memorie
RAM. Bateria cu o ca-
pacitate de 3080 mah asigu-
ră o autonomie de o zi și
jumătate în regim de convor-
biri și utilizare intensă, o
performan�ă cu care nu se
pot lăuda multe smartphone-
uri de 5 închi.

Xiaomi,
numită și „Ap-

ple a Chinei”, sus�ine
că bateria se reîncarcă până

la 60 la sută din capacitate în
mai pu�in de o oră, notează
Tech News. Pe spatele telefo-
nului găsim o cameră de 13
megapixeli cu senzor Sony
IMX214, care are posibilita-

tea de înregistrare
video la rezolu�ie 4K. Dis-

pune, de asemenea, de o ca-
meră frontală de 8 MP.
Configura�ia este una de top,
cu nimic mai prejos decât
ceea ce oferă marile companii
rivale din domeniu.

Xiaomi Mi4 se va vinde în
două variante, cu 16 GB
încorpora�i memorie internă,
respectiv 64 GB. Prima va-
riantă va costa 322 dolari iar
a doua 403 dolari.
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Un pas important pentru descifrarea tainelor universului
Agentia Spaţială Europeană se pregăteşte pentru un
eveniment astronomic: sonda Rosetta a intersectat tra-
iectoria cometei Ciurimov-Gherasimenko. Experţii eu-
ropeni speră să descifreze astfel o parte din tainele
Universului. Rosetta, lansată de agenţia spaţiala eu-
ropeană, a călătorit zece ani pentru întâlnirea cu obiec-
tul cosmic. Sonda a fost proiectată să planteze pe
cometă un minimodul care va colecta date despre con-
sistenţa, compoziţia şi viteza călătorului spaţial. Rosetta
conţine un mic modul, denumit Philae, care va fi pozi-
ţionat pe suprafaţa cometei în noiembrie. Timp de un
an va strânge date şi va evalua influenţa Soarelui asu-
pra câmpului de ioni din jurul cometei.  Experţii europeni
speră ca informaţiile culese vor permite descifrarea tai-
nelor universului.

Care va fi primul oraş cu maşini fără şofer?
Maşinile fără şofer vor circula în curând pe străzile
din Occident. Autorităţile britanice au lansat o com-
petiţie: care va fi primul oraş care să permită testarea
în trafic a acestor autoturisme începând din ianuarie
anul viitor.
Din afară arată ca o maşină obişnuită. Este însă o ma-
şină care poate circula fără să fie condusă de cineva.
Absolut toate comenzile - direcţia, viteza, treapta de
viteză, frânarea şi semnalizarea - sunt decise şi acţio-
nate de calculator. Numeroşi senzori transmit parametrii
traficului - suprafaţa, vremea, după un traseu ales în
prealabil de ocupanţii maşinii. Prototipuri ale unor ma-
şini fără şofer există deja în mai multe ţări - Elveţia,
Statele Unite, Japonia, Suedia. Marea Britanie ar putea
fi însă un pionier în domeniu. Autorităţile de la Londra
permit testarea unor asemenea vehicule pe drumul pu-
blic, în trafic, din ianuarie anul viitor.

Pe scurtCel mai rapid smartphone
din lume



În această seară, Astra
Giurgiu, Petrolul Ploiești
și CFR Cluj, încearcă să se
califice în play-off-ul Ligii
Europa. Dacă Astra pare
deja calificată, Petrolul și
CFR trebuie să tragă din
greu pentru a ajunge în
play-off.

Astra Giurgiu, Petrolul
Ploiești și CFR Cluj vor duce
în această seară bătălii impor-
tante în cupele europene. Este
foarte important ca toate echi-
pele să meargă mai departe pen-
tru a aduna puncte la coeficientul
de �ară. În acest moment, Ro-
mânia se luptă cu Cehia în cla-
samentul coeficien�ilor, pentru
un loc care să asigure prezen�a
a două forma�ii în sezonul viitor
al preliminariilor Champions
League. Astfel e foarte impor-
tant ca Astra și Petrolul să eli-
mine Slovan Liberec și Viktoria
Plzen. 

CFR are o misiune grea.  CFR
Cluj a pierdut prima manșă din
turul trei preliminar al Europa
League, contra celor de la Di-
namo Minsk (0-1), după un
meci nu foarte reușit din partea
elevilor lui Vasile Miriu�ă. „Ade-
vărul este că am pierdut meciul
din Belarus pentru că am făcut
mai multe greșeli, ăsta este ade-
vărul n-are sens să ne ascundem.
Știu că va fi un meci dificil și joi,
mai ales că Dinamo Minsk este
o echipă tare, dar am încredere
în șansele noastre. Important va
fi să nu primim gol și să mar-
căm. Eu sper să avem 1-0 și să
ducem meciul în prelungiri. Sigur,
ideal ar fi să rezolvăm calificarea
în 90 de minute, dar dacă nu se
va putea, să împingem meciul
spre prelungiri”, a spus Miriu�ă.
Tehnicianul clujenilor a comen-
tat și șansele echipelor românești
de a ajunge în faza play-off-ului
Europa League. „Chiar dacă noi

am pierdut în deplasare cu 0-1,
eu zic că Petrolul are cea mai
grea misiune, deși am spus me-
reu că au o echipă foarte bună.
Dar, le va fi foarte greu la Plzen.
În schimb, Astra este 99% cali-
ficată, în timp ce noi avem o
șansă pe care vrem să o fructi-
ficăm. Vom juca altfel, pentru că
vom fi pe terenul nostru, în fața
fanilor”, a conchis Miriu�ă. Par-
tida dintre CFR Cluj și Dinamo
Minsk se va juca astăzi de la ora
20.30. 

Petrolul trebuie să marcheze.
Lauren�iu Marinescu vorbește
cu optimism despre returul cu
Viktoria Plzen, spune că el și
colegii săi sunt pregăti�i pentru
a marca, singura modalitate prin
care Petrolul rămâne în căr�i
pentru un loc în play-off. Petrolul
a fost extrem de aproape de o
victorie contra celor de la Vik-
toria Plzen, în prima manșă din
cel de-al treilea tur preliminar al
Europa League. Cehii au egalat
însă pe final și au acum prima
șansă la calificare, în meciul ce

va debuta la ora 21.00 și va fi
transmis în direct de Digi Sport.
„Am făcut un prim meci destul
de bun, păcat că am primit acel
gol pe final... A trecut, acum sun-
tem concentrați pe meciul retur.
Noi știm că, oriunde jucăm, tre-
buie să ne impunem jocul și să
câștigăm. Ne dorim calificarea.
Știm că Viktoria este o echipă
bună, experimentată, dar dacă
suntem mai atenți, vom avea de
câștigat”, a spus mijlocașul „lu-
pilor galbeni”.

Astra vrea să facă spectacol.  As-
tra promite spectacol şi la returul
din Cehia cu Slovan Liberec,
meci ce va debuta la ora 19.00
șoi va fi transmis în direct de
canalul Digi Sport. Astra a câş-
tigat cu 3-0 în prima manşă din
turul 3, la Giurgiu, cu Slovan,
dar rămâne la fel de motivată
şi la retur. Giurgiuvenii vor să
contribuie la coeficientul
UEFA. România poate urca o
poziţie dacă Astra şi Petrolul
trec mai departe, în dauna lui
Slovan Liberec şi a Viktoriei

Plzen, reprezentantele Cehiei,
�ară care ocupă pozi�ia a 14-a.
„Dacă vom fi concentrați și
abordăm meciul la fel ca în tur,
nu cred că vom avea probleme,
dar dacă nu, orice se poate în-
tâmpla. Sper să nu avem sur-
prize”, a declarat Daniel Isăilă,
antrenorul Astrei. „Noi trebuie
să mergem în Cehia să
câștigăm, ne trebuie și pentru
coeficientul nostru, cu meciuri
bune mai departe poate reușim
să depășim Cehia ca și țară, tre-
buie să fim concentrați și să nu
le dăm nicio șansă”, a spus noul
fundaș dreapta al Astrei,
Lauren�iu Rus. Astra are ambiţii
mari în Europa în acest an şi vi-
sează la prima calificare în gru-
pele UEFA Europa League. „Ne
calificăm în play-off și, cu puțină
șansă... Vedeți ce echipe puter-
nice sunt. Nu suntem cap de se-
rie, dar asta nu înseamnă că
atâta timp cât avem șanse nu
ne vom califica în grupe”, a mai
spus tehnicianul Astrei,
brașoveanul Daniel Isăilă.
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Liga Campionilor
Iată rezultate înregistrate în partidele disputate marți seară
în manşa secundă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor:
BATE Borisov (Belarus) - Debrecen (Ungaria) 3-1, în tur 0-
1; Panathinaikos Atena (Grecia) - Standard Liege (Belgia)
1-2, în tur 0-0; Maccabi Tel Aviv (Israel) - Maribor (Slovenia)
2-2, în tur 0-1; Lille (Franţa) - Grasshopper Zürich (Elveţia)
1-1, în tur 2-0. BATE Borisov, Standard Liege, Maribor și
Lille s-au calificat în play-off-ul Ligii Campionilor.

Se bat pentru același jucător
Steaua şi CFR Cluj au pus ochii pe unul dintre cei mai pro-
miţători jucători din fotbalul sîrb. Este vorba de Milan Milin-
kovici, jucătorul lui Jagodina, care poate acoperi ambele
flancuri ale defensivei. Presa din Serbia anunţă că Steaua
îşi doreşte o discuţie serioasă legată de transferul lui Milan
Milinkovici. „Roş-albaştrii" nu sunt însă singurii care au pus
ochii pe fundaşul de 22 de ani. CFR Cluj a pus şi ea ochii
pe Milinkovici, remarcat în dubla directă din turul doi al Eu-
ropa League din acest sezon. Ardelenii au anunţat însă că
nu vor mai transfera jucători până nu vor obţine calificarea
în play-off.

Pepe Reina la Bayern
Goalkeeperul lui Liverpool, Pepe Reina (31 de ani), va ajun-
ge la Bayern Munchen, potrivit presei engleze, în schimbul
a trei milioane de euro.  Reina, împrumutat în sezonul trecut
la Napoli, a cerut clubului de care aparține, să fie lăsat să
plece, întrucât nu a fost folosit deloc în meciurile amicale
din acest presezon. „Cormoranii” nu au avut nimic împotrivă,
acceptând oferta bavarezilor, iar mutarea urmează să se
efectueze în această săptămână, după ce Guardiola a de-
clarat în repetate rânduri că are nevoie de un portar de re-
zervă de valoare pentru Neuer.  Astfel, Reina va părăsi
formația de pe Anfield Road după opt ani de la sosirea la
Liverpool de la Villarreal, timp în care a strâns 395 de prezențe
în prima echipă a „cormoranilor”.

Halep poate fi jucătoarea lunii iulie
Românca Simona Halep, care de luni va fi numărul doi
mondial în tenisul feminin, candidează pentru titlul de
cea mai bună jucătoare a lunii iulie în circuitul WTA
(WTA Player of the Month), dar și la cel de „Stea în as-
censiune” pe luna trecută - WTA Rising Star of the Month.
În ancheta pentru desemnarea celei mai bune jucătoare
din iulie, Halep le are contracandidate pe americanca
Serena Williams, liderul mondial, și pe daneza Caroline
Wozniacki. Simona Halep poate fi votată pe site-ul WTA
până joi, rezultatele anchetei urmând a fi anunțate vineri.
În ancheta pentru titlul de „WTA Rising Star Of The
Month'' pe luna iulie, Halep le are ca adversare pe ucrai-
neanca Elina Svitolina și pe japoneza Kurumi Nara. 

Lui Tecău îi priește în SUA
Perechea alcătuită din tenismanul român Horia Tecău și
olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat în optimile de finală
ale turneului ATP World Tour Masters 1000 de la Toronto,
Rogers Cup, dotat cu premii totale de 3.146.920 dolari, după
ce a învins, marți, în manșa inaugurală, cuplul Feliciano
Lopez (Spania)/Jurgen Melzer (Austria), cu 6-4, 6-4. Pere-
chea româno-olandeză, care în weekend a câștigat finala
turneului de la Washington, și-a asigurat un cec de 12.080
dolari și 90 de puncte ATP, iar în optimi va da piept cu cuplul
francez Michael Llodra/Nicolas Mahut, cap de serie nr. 8.

Favorită 2 la Cincinnati
Simona Halep, acum pe locul 3 WTA, va fi al doilea cap
de serie pe un tablou de 56 de jucătoare la turneul de
categorie Premier 5 de la Cincinnati, cu premii de 2,4 mi-
lioane de dolari, după americanca Serena Williams, nu-
mărul 1 mondial, astfel că românca va evolua direct în
turul secund. În afara Simonei Halep, vor sta în primul tur
Serena Williams, Petra Kvitova (cap de serie numărul 3),
Agnieszka Radwanska (4), Maria Şarapova (5), Angelique
Kerber (6), Eugenie Bouchard (7) şi Jelena Jankovici (8).
Din Top 10 WTA, la Cincinnati va lipsi doar Na Li, care
a declarat forfait pentru întregul sezon nord-american de
vară, inclusiv US Open, din cazua unei accidentări.  La
ediţia trecută, Halep, locul 25 WTA atunci, a atins faza
sferturilor de finală, fiind eliminată de Serena Williams,
cu scorul de 6-0, 6-4. Sportiva din Constanţa are de apărat
225 de puncte la turneul american.

Atacăm 
Europa! 

Au primit o parte din bani
La FC Brașov lucrurile în-

cep să se miște și ușor, ușor,
clubul se îndreaptă spre o stare
de normalitate. După ce în
conturile clubului stegar au in-
trat banii de la LPF pentru
drepturile de televizare, mai
marii brașovenilor au achitat
două salarii restante către

fotbaliști. Buga și compania
ar putea să mai primească
drepturile salariale pentru o
lună, până la meciul de luni
cu O�elul Gala�i din etapa a
treia a Ligii I. „Nu cred că pla-
ta drepturilor financiare tre-
buie să afecteze evoluția
fotbaliștilor. Toți cei care sun-

tem implicați la acest club tre-
buie să dăm totul pentru
această echipă, să ne respec-
tăm meseria și să îi respectăm
pe cei care vin să ne susțină.
Am avut neșansa să începem
campionatul cu două meciuri
în care am întâlnit cele mai
bune echipe din Liga I la

această oră. De acum trebuie
să se vadă că nu ne-am pre-
gătit degeaba, că avem valoa-
re. Practic, pentru noi
campionatul începe de la acest
meci cu Oțelul Galați pe care
trebuie să îl câștigăm”, a de-
clarat directorul general al gal-
ben-negrilor, Constantin Zotta.
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Vineri şi sâmbătă, Cara-
vana Filmelor NexT se
opreşte pe Aleea de Sub
Tâmpa, pentru două
seri de picnic şi cinema
sub clar de lună.

Spectatorii vor putea vizio-
na în aer liber o parte dintre
cele mai bune scurtmetraje
văzute de-a lungul timpului
în sălile de cinema în cadrul
Festivalului de Film NexT,
producţii naţionale şi interna-
ţionale, reunite în două pro-
grame speciale. Evenimentul
este organizat în parteneriat
cu Primăria Municipiului Bra-
şov şi Asociaṭia Culturală
KunSTadt. 

Vineri, 8 august, începând cu
ora 21.30, în Braşov se râde
zgomotos cu NexT Comedy
Night. Cel mai ghinionist băr-

bat de pe faţa pământului e
părăsit de iubită („Radu +
Ana”), iar un altul vrea să-şi
surprindă iubita de ziua ei, dar
lucrurile nu merg după cum
era plănuit („Ursul”). 

Zece comedii spumoase,
despre ghinioane, drame sen-
timentale şi multe întâmplări
neaşteptate povestite cu haz
de necaz şi un strop de umor
negru, într-un program care
reuneşte o varietate de tipuri,
forme şi tradiţii de comic.

Sâmbătă, 9 august, începând
cu ora 21.30, pe Aleea de sub
Tâmpa se aşterne covorul roşu
pentru Oscars Night. În „Nu
eram eu acela”, o asistentă so-
cială luată ostatică în Sierra
Leone încearcă să salveze un
soldat care a luat parte la atro-
cităţi, un psihiatru consultă un
deţinut care se crede Dumne-

zeu în comedia cu umor ab-
surd „Problema Voorman”,
iar în „Helium”, un băieţel
care suferă de o boală incu-
rabilă îşi construieşte, cu aju-
torul unui îngrijitor din spital,
o imagine fantastică a lumii
de dincolo. 

Cinci poveşti îndrăzneţe în
cele cinci scurtmetraje de fic-
ţiune nominalizate la Premiile
Academiei Americane de
Film în 2014, într-un program
oferit de Shorts TV.

Intrarea este liberă pentru
ambele seri de proiecţie.

Horoscopul zilei
Berbec. Trebuie să îţi arăţi personalitatea astăzi şi asigură-te
că modul tău de exprimare este unul pe care să îl înţeleagă
toată lumea. Este mai uşor decât crezi să vorbeşti clar. 
Taur. Situaţia ta financiară necesită mai multă atenţie astăzi,
de aceea asigură-te că îţi ştii rolul. Este mai uşor decât
credeai, dar trebuie să dai unele telefoane pentru a te lămuri. 
Gemeni. Cineva apropiat ţie are nevoie de ajutorul tău pentru
că a intrat în mari belele, dar îl poţi salva! Eşti foarte co-
municativ/ă şi reuşeşti să convingi pe oricine. 
Rac. Abilitatea ta de a ajuta oamenii este şi mai mare astăzi,
însă e posibil să nu te simţi prea încântat de asta. Nu trebuie
să te îngrijorezi, astrele sunt de partea ta. 
Leu. Romatismul pluteşte în aer şi e mai bine ca oricând!
Dacă cineva îţi atrage atenţia, nu te feri să flirtezi cu ea/el
şi să te bagi în discuţie. 
Fecioară. Fă o mutare importantă şi fă un eveniment din asta.
Eşti pregătit/ă pentru o schimbare şi poţi face aproape tot
ce îţi doreşti astăzi. Mergi înainte cu încredere! 
Balanţă. Poţi vorbi din inimă astăzi fără să te gândeşti la
consecinţe, e foarte important ca oamenii să audă adevărul.
Singura regulă este să fii corect/ă!
Scorpion. Ceva mic se poate transforma într-o adevărată
problemă astăzi. Dar există şi o veste bună, e posibil să se
clarifice situaţia dintre tine şi un prieten de-al tău. 
Săgetător.  Astăzi vei cunoaşte pe cineva care îţi poate deveni
prieten, dar nu trebuie să te grăbeşti în acest sens. Pentru
moment doar distrează-te şi fii energic/ă.
Capricorn. Nici tu nu îţi dai seama cât de repede te mişti
astăzi, dar este un lucru bun atât timp cât nu devii nervos.
Diseară vei fi mândru de progresele pe care le-ai făcut. 
Vărsător. Noi oportunităţi apar în calea ta astăzi, aşa că pre-
găteşte-te pentru ele. Eşti foarte energic/ă şi ieşi în evidenţă
prin acest lucru, de aceea vei fi în centrul atenţiei.
Peşti. Încearcă astăzi să nu judeci oamenii care nu au acelaşi
punct de vedere că şi tine, este bine că suntem diferiţi.
Trebuie să îţi stăpâneşti furia şi să fii diplomat/ă.

Picnic şi cinema
sub clar de lună

Co
m

ple
ta

ţi c
u c

ifr
e d

e l
a 1

 la
 9.

 Ci
fre

le 
să

 nu
 se

  re
pe

te
 ni

ci 
pe

 ve
rti

ca
lă,

nic
i p

e o
riz

on
ta

lă 
şi 

nic
i în

 ca
re

ur
ile

 m
ici

 de
 3x

3

Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Pentru că este important să
cunoşti istoria şi specificul lo-
cului în care trăieşti, copiii
sunt invitaţi la Turnul Alb să
înveţe în cel mai distractiv
mod lucruri interesante des-
pre Braşov. Luni, 11 august,
la Turnul Alb, timp de două
ore copiii care vor participa
la acţiunea organizată de Aso-
ciaţia Museion vor afla istoria
celor două turnuri care ve-

ghează asupra oraşului, vor
realiza câte o machetă din lut
după ele, vor vizita expoziţia
de artă din interiorul turnului
şi vor afla care este codul de
conduită într-o galerie de artă.

Participarea la atelier este
15 lei şi include toate mate-
rialele necesare şi taxa de
 vizitare a Turnului Alb

Pentru detalii şi înscrieri
apelaţi 0721.028.967. 

Distracţie pentru copii
◾ La campionatul european, ro-
mânii au luat în prima zi o medalie,
a doua zi au mai luat încă una, iar
în a treia zi i-au prins.

◾ Intră un cowboy în salon şi vede
o femeie frumoasă. Nu ştie cum să
între în vorba cu ea. Scoate pistoa-
lele şi îi împuşcă pe toţi, după care
o întreabă:
– Şi ce faci tu aici, ...singurică?

◾ Un ofiţer american, întors din
Irak, se tunde.
Frizeriţa: 
– Cum mai merge treaba în Irak ?
– Bine, răspunde ofiţerul, deranjat
de întrebare.
Din 2 în 2 minute frizeriţă îl întreabă:
– Cum mai merge treaba în Irak ?
– Bine, dar de ce mă enervezi mereu
cu întrebarea asta ?
– Pentru că ţi se ridică părul în cap,
şi mi-e mai uşor să te tund.

Bancuri

Cinema
Cityplex Braşov 
Str. Bazaltului nr 2, în incinta Eliana Mall

LUCY -digital- -PREMIERĂ-
(N-15), 90 minute, Acţiune, SF
orele: 14:00, 16:00, 18:00, 20:15,
21:45

HERCULES -3D-
(AP-12), 98 minute, Acţiune, Aventuri
orele: 15:15, 19:15, 21:15

MEA CULPA -digital-
(N-15), 90 minute, Acţiune, Crimă
ora: 19:45

AVIOANE: ECHIPA DE INTERVENŢII
-3D- şi -2D-
(PLANES: FIRE AND RESCUE)
(AG), 83 minute, Animaţie, Aventuri,
dublat
orele: 13:15, 13:30, 17:15

SEX TAPE -digital-
(N-15), 90 minute, Comedie
ora: 22:15

PLANETA MAIMUŢELOR: REVOLUŢIE
-3D-
(DAWN OF THE PLANET OF THE APES)
(AP-12), 130 minute, Acţiune, SF, Thriller
orele: 15:00, 17:45

Expoziţii 
◾ Expoziţie de sculptură – Mihail Nicolae
Bohăţel – Oameni şi păsări la Kronart
Gallery (Str. Postăvarului, nr. 18)
◾ Friederich Miess 1854–1935 – Expo -
ziţie retrospectivă la Muzeul de Artă Braşov
(Bd. Eroilor nr. 21)
◾ Marile cărţi mici la Casa „Ştefan Baciu”
(Str. Dr. Gh. Baiulescu nr. 9). Vizitatorii sunt
invitaţi să descopere o colecţie de 38 de cărţi
în miniatură, din patrimoniul Muzeului „Casa
Mureşenilor” Braşov.
◾ Mărturii din vechiul Schei
la Muzeul de Etnografie Braşov 
(Bd. Eroilor 21A). 
Expoziţia îşi propune să readucă la viaţă
vechiul Schei prin fotografii inedite. 
◾ Expoziţie de fotografie veche – Albumul
de familie la românii şi ceangăii din
zona Săcele la Muzeul de Etnografie Braşov
(Bd. Eroilor 21A).

Astăzi în Braşov

9 3 6 1 8 7 5 2 4
2 4 1 6 3 5 8 9 7
7 5 8 4 2 9 1 3 6
3 6 5 2 7 1 9 4 8
8 1 7 9 6 4 2 5 3
4 2 9 3 5 8 7 6 1
6 8 2 7 9 3 4 1 5
5 9 4 8 1 6 3 7 2
1 7 3 5 4 2 6 8 9
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Din presa maghiară
Fiul magnatului de presă polonez se mută de la hotel
în chirie la Braşov. Interviu cu Alexander Wolowski (I)
– Date personale?
– Alexander Wolowski. M-am născut în 1919, la Varşovia.
Sunt student şi reporter. Vorbesc cinci limbi: polona, en-
gleza, franceza, rusa şi italiana.
Acestea sunt spuse de un tânăr blond, cu ochii mari, al-
baştri, cu un profil clasic, purtând pe umeri un aparat
foto. El este pane Wolowski, fiul regelui de presă din Po-
lonia. Tatăl lui este proprietarul şi directorul ziarului „Kurrier
Polski”. 
Tânărul de 20 de ani este la început de carieră ca ziarist
şi studiază filozofia şi filologia la o universitate din Elveţia.
Momentan participă la cursurile Universităţii Latine din
Braşov. Vorbeşte franceza ca un parizian.

Pe terasa restaurantului, savurând un corn cu unt, se
plânge uşor:
– C’est drôle, Madame. E atât de scump totul aici. Trebuie
să am grijă de bani. Tatăl meu îmi asigură un venit minim,
care acoperă studiile, cazarea şi masa de acasă. Eu tre-
buie să câştig banii pentru tot ce cheltui în plus. După
ce am împlinit 19 ani, tatăl meu mi-a spus că trebuie să
mă apuc să muncesc pentru existenţă. Şi muncesc. Scriu
reportaje, fac traduceri. Acum mă gândeam să mă mut
în chirie cât stau în Braşov, că hotelul e scump.
Mă minunez cum fiul milionarului polonez numără  crăiţarii.
– Aşa devii om – mi-a spus tata, spune Alexander
 Wolowski, observând mirarea mea.
– Cum aţi ajuns la Braşov?
– Simplu. Ziarul tatălui meu (e simpatic cum nu spune
că „ziarul nostru”) în fiecare an dedică un număr special
unei naţiuni. Anul acesta va fi dedicat României. Au anun-
ţat ambasadorul României din Varşovia, acesta bucu-
rându-se de ştire. M-a întrebat dacă aş fi interesat să
primesc o bursă la Universitatea Latină, ambasada acor-
dând 2 burse în fiecare an ziariştilor polonezi, şi astfel
am ajuns la Braşov.
Până acum am trimis două articole, unul despre deschi-
derea universităţii de vară şi unul despre aniversarea a
150 de ani de la Revoluţia Franceză.

(va urma)
(B. Dénes Kató. A lengyel ujságkirály fia. 
În: Brassói Lapok, nr. 172, 30 iulie 1939)

Echipa de artişti a Tea-
trului Naţional din Bucu-
reşti s’a oprit săptămâna
trecută în Braşov, unde
a dat trei reprezentaţii:
întâia cu „Hamlet”, a
doua cu „Vlaicu-Vodă” a
lui Al. Davilla, şi a treia
cu „Arvinte şi Pepelea”
de Alexandri, „Pe malul
gârlei” de Olănescu şi
„Moartea lui Fulger”,
poemul lui Coşbuc, dra-
matizat de d-l I. Marin
Sadoveanu.

Publicul din Ardeal, care
pentru întâia oară vede pe d-l
Ar. Demetriad în rolul lui
Hamlet, a admirat creaţiunea
originală, atât de firească şi
profund umană, pe care acest
artist care întruneşte inteli-
genţa estetică cu sensibilita-
tea, a făcut-o în rolul său, atât
de complex şi misterios.

A impresionat foarte mult,
prin suflul patriotic „Vlaicu
Vodă” iar „Arvinte şi Pepe-
lea” a constituit clipe de cea
mai curată veselie.

Dramatizarea „Morţii lui
Fulger” a surprins mai mult
decât a impresionat: e o în-
cercare de noutate, şi publicul
nostru e mai mult tradiţiona-
list, decât nebun după tot ceea-
ce este nou, chiar dacă acest
nou nu este decât o farsă.

Echipa Teatrului Naţional,
care ne-a procurat alese şi
emoţionante clipe de artă, în

afară de cei doi mari artişti,
fruntaşi ai teatrului: Ion Pe-
trescu şi Ar. Demetriad, dis-
punea de un ansamblu
armonios, bine selecţionat.

Constatăm, cu bucurie un
reviriment în atitudinea pu-
blicului din Braşov, faţă de
teatrul românesc. De unde,
până anul trecut, trupele ro-
mâneşti dau reprezentaţii cu
săli goale – pe când Ungurii
şi Saşii făceau în Braşov sta-
giuni complete teatrale – de
data asta sala Teatrului
„Apollo” în toate cele trei re-
prezentaţii a fost archiplină.

Un public numeros şi com-
pact, pentru care sala teatru-
lui părea prea mică, alcătuit
din toate categoriile sociale,
din români veniţi din Regat,
ca şi din români băştinaşi, a
asistat la toate cele trei repre-
zentaţii, aplaudând şi sărbă-
torind pe artişti. În publicul
românesc din Braşov s’a pro-
dus un reviriment faţă de tea-
trul românesc, care ne dă
speranţa posibilităţei de a or-
ganiza în viitor serii de re-
prezentaţii de artă
românească.

Cu prilejul reprezentărei
„Morţii lui Fulger”, d. G.
Murnu, eruditul profesor uni-
versitar şi distinsul literat,
membru al Academiei Ro-
mâne, a rostit o conferinţă
despre Coşbuc.

D. G. Murnu a vorbit cu
emoţia omului care a cunos-

cut bine, a preţuit
cum se cuvine
şi a iubit pe
m a r e l e
poet al
românis-
mului :
d. G.
Murnu
a vorbit
şi cu
compe-
tinţa cri-
t i c u l u i
literar, care
într’o operă
de artă desluşeş-
te notele caracteris-
tice, subliniază valorile,
explică temperamentul unui
artist şi caracterul operei lui.

Conferenţiarul a făcut la
început o evocare emoţio-
nantă a figurei lui Coşbuc,
cu ochii lui de tăciune, cu fi-
rea lui delicată şi discretă,
ascunzând sub modestia
aparenţei nu numai un suflet
de lirism, ci şi o adevărată
erudiţie.

Apoi d. G. Murnu a cer-
cetat opera poetică a lui Coş-
buc, această operă atât de
originală în fondul ei, chiar
atunci când forma este de
împrumut. Coşbuc a fost un
poet original prin persona-
litatea lui distinctă, care
atunci când utiliza un ele-
ment strein, îl absorbea şi îi
imprima puternica notă a ta-
lentului lui.

Coşbuc a fost
un artist al ver-

sului, dar
mai presus
de toate
Coşb u c
nu a fost
n u m a i
p o e t u l
ţ ă răn i-
mei –
cum au

spus unii
– sau poe-

tul Ardealu-
lui – cum au

spus alţii – ci
poetul românismului.

Frumoasa conferinţă a
d-lui G. Murnu, emoţionantă
prin sentimentul simpatiei şi
admiraţiei faţă de poet şi de
opera lui, scânteetoare de
expresii fericite, cu luminoa-
se pătrunderi în mecanismul
psihologic al artistului şi în
tainele estetice ale operei lui,
nu numai că a procurat pu-
blicului din Braşov o adevă-
rată serbătoare intelectuală
dar constitue o nouă şi pre-
ţioasă contribuţie la studiul
personalităţei şi operei ma-
relui poet al românismului.

O, dacă s’ar putea organi-
za în Braşov o serie de con-
ferinţe, pornite strict din
nevoi culturale-româneşti
către ţeluri strict culturale
româneşti.

(Carpaţii, Anul III, Nr. 207,
Vineri 30 Noemvrie 1923)

Editat de Agenţia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Braşov 
str. Apullum nr. 3, e-mail: bjt@addjb.ro, fax: 0268.470.504
Telefon: 0371.433. 941 (după ora 14.00) 
Redactor şef:
Sebastian Dan
Redactor şef adjunct:
Florentin Cozmolici
Secretar general de redacţie:
Liana Adam
Tehnoredactare:
George Nistor
Cristian Spânu

ISSN 2360–0217
ISSN-L 2360–0217

Cristina Baciu
Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Teatrul românesc în Braşov
– Conferinţa d-lui G. Murnu despre Coşbuc –

7 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”

Ziarele ne aduc la cunoştinţă următoarele: 
„Prefectul judeţului Cojocna d-l Septimiu Mu-

reşanu a descins dimineaţa la orele 7 în piaţă şi
a găsit numeroase contravenţii pornind acţiune
contra a trei măcelari cari vindeau carne 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 tablouri
şi inscripţiile ungureşti să fie luate de
pe pereţi şi şterse. A mai dispus 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

George Coşbuc
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Un producător de încălţă-
minte a inventat o pere-
che de tenişi care ascund
în călcâi un cort suficient
de mare pentru a te aco-
peri în întregime când ai
nevoie de adăpost.

Producătorul
australian de încăl-
ţăminte Sibling
precizează că adă-
postul portabil este
împăturit în buzu-
nare de plasă, în
jurul călcâielor.
Foaia de cort este
suficient de mare

cât să acopere
un om în situa-
ţiile în care are
nevoie de un
adăpost.

Cortul poate
fi desfăşurat în
doar câteva se-
cunde. El nu
conţine şi

structu-
ra me-
t a l i c ă
de sus-
ţinere, aşa încât trebuie
să foloseşti ca suport
capul, braţele şi picioa-
rele.

Adăpostul se poate
aşeza în jurul corpului
în mai multe moduri
şi poate fi adaptat pen-
tru fiecare client, în
funcţie de mediul în
care îşi propune să-l
folosească.

Designul pantofilor nu este
foarte atrăgător, pentru că pla-
sa este la vedere şi se poate
vedea prin ea foaia de cort
împăturită, dar invenţia poate
fi foarte utilă împătimiţilor
de excursii montane, pesca-
rilor, celor care merg la fes-
tivaluri în aer liber sau
oamenilor care nu reuşesc să
ajungă acasă şi au nevoie de
adăpost peste noapte. 

Holly, fiica miliardarului
britanic Richard Branson, ar
putea deveni prima femeie din
lume care să nască în spaţiu,
la bordul unui vehicul al com-
paniei Virgin Galactic, infor-
mează dailymail.co.uk.

Ea a anunţat marţi că este
însărcinată cu gemeni. Holly,

în vârstă de 32 de ani, nu
a precizat deocamdată dacă
această sarcină ar putea să
îi încurce planurile de a
ajunge în spaţiu. Ea şi-a re-
zervat un loc, alături de ta-
tăl ei, la bordul primului
zbor spaţial comercial ce
va fi efectuat de compania

Virgin Ga-
lactic, pro-
gramat la
sfârşitul acestui
an.

Potrivit jur-
naliştilor de la
Daily Mail,
dacă Holly va

naşte în spaţiu, tatăl ei, un an-
treprenor abil, renumit pentru
modul în care îşi construieşte
imaginea publică, va profita
de acel eveniment pentru a
face reclamă companiei sale.

Un mort şi mai mulţi răniţi după ce au
acceptat provocări periculoase pe internet

Un tânăr a murit şi alţii s-au
ales cu răni mai mult sau mai
puţin grave în ultimele zile
după ce au decis să răspundă
unor provocări periculoase
lansate în mediile de sociali-
zare de pe internet, provocări
precum să-şi dea foc, la pro-
priu, sau să facă duşuri cu apă
îngheţată, conform AFP.

Presa americană prezenta
vineri cazul unui adolescent
care a suferit arsuri de gradul
doi după ce s-a stropit cu al-
cool şi şi-a dat singur foc pen-
tru a răspunde unei astfel de
provocări, „fire challenge”,

postată pe YouTube şi Face-
book.

Tot în cursul acestei săptă-
mâni, în Germania, presa
anunţa moartea unui bărbat
în vârstă de 34 de ani şi răni-
rea altor cinci în cadrul unei
alte provocări privind îmbă-
ierea în apă cu gheaţă.

Victimele au încărcat cupa
unui excavator cu 2.000 de
litri de apă cu gheaţă pe care
urmau să şi-o toarne pe cap
în cadrul provocării. În timp
ce cupa excavatorului era ri-
dicată în aer, aceasta a cedat
din cauza greutăţii apei şi a

căzut peste cei 6 tineri care
aşteptau baia cu gheaţă. Unul
dintre ei a murit, iar ceilalţi
cinci au fost răniţi.

„Oamenii chiar devin din
ce în ce mai proşti, sau mi se
pare mie?”, se întreba un in-
ternaut pe Twitter, cu privire
la aceste cazuri. „Trebuie să
fi chiar prost să ajungi să-ţi
dai foc pentru doar cinci
 minute de glorie pe internet”,
l-a completat un altul. De ase-
menea, alt internaut constata
cu umor că este vorba de un
nou proces de selecţie natu-
rală în era internetului.

Emma Thompson merge la Polul Nord pentru a salva mediul
Actriţa britanică Emma Thompson va merge la Polul Nord
în cadrul unei campanii ecologiste care doreşte să evi-
denţieze problemele de mediu ce afectează regiunea arc -
tică, informează contactmusic.com. Vedeta britanică
sprijină o campanie iniţiată de organizaţia ecologistă Gre-
enpeace, care doreşte să protejeze regiunea arctică prin
scoaterea în afara legii a exploatărilor de petrol şi a pes-
cuitului industrial. Emma Thompson va participa în acest
scop la o expediţie la Polul Nord, pe care o va efectua în
compania fiicei sale adolescente Gaia şi a actriţei cana-
diene Michelle Thrush. Actriţa britanică şi ceilalţi participanţi
la expediţie au pornit în această aventură pe 4 august,
după ce au efectuat un stagiu de pregătire la Londra.

Rihanna lansează primul ei parfum dedicat bărbaţilor
Rihanna va lansa în luna
septembrie a acestui an
primul ei parfum care este
dedicat bărbaţilor, de
această dată. Cântăreaţa
a pozat senzual într-o foto-
grafie în care anunţă lan-
sarea noului său parfum şi
care va purta numele
 „Rogue Man”, informează ziarul La Vanguardia. Cântăreaţa
a postat mai multe fotografii pe contul său de Twitter în
care apare în ipostaze foarte senzuale alături de un tânăr
top-model musculos şi tatuat. Rihanna a precizat, într-o
postare pe reţeaua de socializare, că pregăteşte de câţiva
ani acest parfum. De asemenea, cântăreaţa a ţinut să pre-
cizeze că parfumul „miroase bine”.
Până în prezent Rihanna a mai lansat pe piaţă patru par-
fumuri, toate pentru femei: Reb’l Fleur, Rebelle, Nude şi
Rogue.
„Îmi place să mă dau cu parfum pentru bărbaţi. Ştiu ce
bine e să mirosi ca iubitul tău întreaga zi”, a afirmat  Rihanna. 

Prima femeie care ar putea naşte în spaţiu

Pantofii care 
se fac cort


