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METEO

Primarul George Scripcaru
şi consilierul local Constantin
Radu-Iov au inaugurat ieri un
loc de joacă pentru copii am-
plasat în zona străzilor Sarmi-
segetuza, Barbu Lău taru şi
Berzei. 

„Este un cartier foarte aglo-
merat şi este nevoie de cât mai

multe locuri de joacă. Aici era un
teren viran, iar la solicitarea ce-
tăţenilor, am găsit această soluţie,
care credem că este mai bună
pentru toată lumea. Până la sfâr-
şitul lunii vom finaliza şi amena-
jarea unor locuri de parcare de
reşedinţă”, a declarat primarul
George Scripcaru.

Clădirea din strada Prundu-
lui nr 1, aflată în prezent în
patrinoniul municipalităţii, va
fi reabilitată şi transformată
într-un Centru Regional de In-
formare şi Asistenţă pentru
Turişti.

Potrivit primarului, centrul
va oferi nu numai informaţiile

turistice uzuale, ci şi orice altă
informaţie legată de o proble-
mă pe care un turist străin ar
putea să o aibă în Braşov. 

Lucrările au început deja,
sunt realizate de RIAL şi sunt
estimate la 800.000 de lei,
bani ce vor fi suportaţi din bu-
getul local. 

Centru pentru turiștiLocuri de joacă noi

Vor începe lucrările 
la Piața de Miercuri
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MobiHope, mai bine
pentru pacienți

MobiHope e cel mai nou proiect
al celor de la Hospice, menit să
vină în sprijinul bolnaviilor diag-
nosticaţi cu maladii incurabile.

Colegiul „Șaguna”
ar putea fi extins

Clădirea Colegiului „Andrei Şagu -
na” ar putea fi extinsă cu încă nouă
săli de clasă, care ar putea fi con-
struite în zona fostei băi publice.
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Municipalitatea îşi propune ca până
la sfârşitul acestui an să înceapă lucrările
de modernizare a Pieţei de Miercuri,
conform proiectului prezentat în luna
iunie Consiliului Local. 

La sfârşitul săptămânii trecute, pri-
marul George Scripcaru, împreună cu
reprezentanţi ai primăriei, consiliului
local şi cu preşedintele comisiei pentru
comerţ, turism, achiziţii publice, Mircea

Boriceanu, le-a prezentat comercianţilor
din piaţă conceptul de amenajare a aces-
tei zone comerciale. Potrivit conceptului,
noua clădire va fi o hală pe structură
metalică, fără fundaţie, acoperită cu po-

licarbonat, care va asigura astfel şi ilu-
minare naturală. Vor fi păstrate căile de
acces existente, iar la exterior vor fi
amenajate şi zone verzi, care să dea un
aspect plăcut clădirii. pag. 7Parţial noros
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Tehnologie de ultimă gene-
raţie pentru pacienţii Casa Spe-
ranţei! Vorbim despre Mobi
Hope, cel mai nou proiect al or-
ganizaţiei, menit să vină în spri-
jinul bolnaviilor diagnosticaţi cu
maladii incurabile şi care bene-
ficiază de serviciile celei mai
mari fundaţii medicale din ţara
noastră.

Astfel, programul va contri-
bui la creşterea calităţii îngri-
jirii paliative, prin implemen-
tarea şi dezvoltarea unui sistem
digital, cu ajutorul tehnologiei
mobile. 

Consultaţii medicale prin
transmisii video, fişe medicale
electronice, conferinţe online
prin intermediul tabletelor, dar
şi un serviciu de consiliere tele-
fonică non-stop. Toate acestea
vor fi posibile, în cel mai scurt
timp, pentru pacienţii înregistraţi
în baza de date a Casa Speranţei,

datorită proiectului
MobiHope. Repre-
zen tanţii Hospice
susţin că acest de-
mers este extrem
de util atât pacien-
ţilor pe care îi au
în îngrijire, cât şi
personalului care
se ocupă de trata-
mentul şi consilie-
rea lor, tocmai
datorită eficienti-
zării unei munci de
echipă.

Digitalizarea informaţiilor
este un pas important realizat
de fundaţia Hospice. Astfel,
membrii organizaţiei vor avea
acces la date despre fiecare pa-
cient în parte şi vor putea să
adauge informaţii noi chiar şi
atunci când se află pe teren. Tre-
cerea de la fişele clasice la cele
digitale înseamnă în primul rând

timp câştigat în beneficiul pa-
cienţilor cu boli incurabile.  În
total, peste două mii de pacienţi
Casa Speranţei din Braşov, Bu-
cureşti, Zărneşti şi Făgăraş vor
beneficia de acest proiect, a că-
rui valoare se ridică la 75 de mii
de euro, întreaga sumă fiind sus-
ţinută de o fundaţie de telefonie
mobilă.  Diana Bjoza 

Adrian Năstase a fost eliberat din penitenciar
Adrian Năstase a plecat joi

din Penitenciarul Jilava, după
ce Tribunalul Ilfov a decis,
definitiv, ca fostul premier
să fie eliberat condiţionat,
pentru că a executat o treime
din pedeapsa de patru ani şi
şase luni de închisoare.

Instanţa a respins contes-
taţia Direcţiei Naţionale An-
ticorupţie şi a menţinut
decizia Judecătoriei Secto-

rului 4, prin care s-a stabilit
ca fostul premier Adrian
Năstase să fie eliberat con-
diţionat. Tribunalul Ilfov a
dispus punerea de îndată în
libertate a lui Adrian Năsta-
se. Judecătoria Sectorului 4
a decis, în 23 iulie, că Adrian
Năstase, condamnat la patru
ani şi şase luni de închisoare,
după contopirea pedepselor
din dosarele „Zambaccian”

şi „Trofeul calităţii”, poate
fi eliberat condiţionat, în
urma executării unei treimi
din pedeapsă.

Propunerea a fost înaintată
Judecătoriei Sectorului 4 de
comisia responsabilă din Pe-
nitenciarul Jilava, care a ară-
tat că Adrian Năstase „a avut
un comportament foarte bun
pe perioada detenţiei, nefiind
sancţionat disciplinar”.

Primarul George Scripcaru
şi consilierul local Constan-
tin Radu-Iov au inaugurat
ieri un loc de joacă pentru
copii amplasat în zona
străzilor Sarmisegetuza,
Barbu Lău taru şi Berzei. 

„Este un cartier foarte aglo-
merat şi este nevoie de cât mai
multe locuri de joacă. Aici era
un teren viran, iar la solicitarea
cetăţenilor, am găsit această so-
luţie, care credem că este mai
bună pentru toată lumea. Până
la sfârşitul lunii vom finaliza şi
amenajarea unor locuri de par-
care de reşedinţă”, a declarat
primarul George Scripcaru. 

„Cetăţenii din zonă ne-au so-
licitat de mai mult timp amena-
jarea unui astfel de loc de joacă.
Vreau să îi rog pe cetăţenii din
zonă şi din Braşov să acorde
mai multă atenţie acestor locuri
de joacă pentru copii, să le păs-
treze şi să nu le distrugă, pentru
că amenajarea şi întreţinerea
loc necesită multă muncă şi cos-
turi care sunt plătite de la bu-

getul local”, a declarat consilierul
local. 

Copiii adunaţi în noul loc de
joacă au primit baloane cu heliu
şi îngheţată, iar locuitorii din
zonă s-au declarat mulţumiţi de
soluţia găsită de municipalitate.
Pentru că au avut ocazia de a
se întâlni cu primarul, ei au so-
licitat fie mai multe bănci, fie
amenajări care să le permită să
stea la umbră pentru a-şi supra-
veghea copiii, iar unii, care lo-
cuiesc în alte blocuri decât cele
din imediata vecinătate a păr-
culeţului, chiar au spus că le pare
rău că s-a desfiinţat terenul de
baschet. 

„Eu mă bucur că este aproa-
pe de noi şi ne dorim cât mai
multe astfel de locuri, unde să
ne putem aduce copiii sau ne-
poţii să se joace. Personal, mi-
aş dori să fie mai multe bănci
la umbră”, a spus Teodora Iri-
na, o bunică dîn vârstă de 63
de ani. Locul de joacă are o
suprafaţă de aproximativ 400
de metri pătraţi împrejmuită
cu gard de protecţie şi cuprin-

de şase leagăne, un turn cu to-
bogan şi groapă de nisip, două
„leagăne” pe arcuri, o masă de
şah cu băncuţe, trei bănci şi
alte elemente de mobilier stra-
dal. 

Investiţia face parte din pro-
gramul multianual de amena-
jare sau reabilitare a locurilor
de joacă pentru copii derulat
de Primăria Braşov, program
în cadrul căruia au fost amena-
jate până acum aproximativ
200 de locuri de joacă în locuri
publice din cartiere, fără a le
mai socoti pe cele de la grădi-
niţe şi creşe. Potrivit lui Con-
stantin Radu-Iov, alături de locul

de joacă, municipalitatea ame-
najează şi aproximativ 40 de
locuri de parcare de reşedinţă. 

Parcarea va fi gata până la
sfârşitul săptămânii, pentru ca
locurile să fie atribuite în cadrul
licitaţiei programate pentru data
de 8 septembrie.

Potrivit reprezentanţilor pri-
măriei, în perioada imediat ur-
mătoare vor începe lucrări
pentru reabilitarea locurilor de
joacă pentru copii amenajate
pe Bulevardul Gării nr 2, strada
Alexandru Sahia, Bulevardul
Ştefan cel Mare (reabilitare to-
tală), Calea Bucureşti 33-35,
Strada Cernatului. A.P.

Loc nou de joacă pe strada
Barbu Lăutaru

Primul Război Mondial, aniversat la Predeal
Salve de onoare și focuri demonstrative cu cartușe de
manevră! Așa vor  aniversa predelenii intrarea Româ-
niei în Primul Război Mondial, acțiune concretizată la
27 august 1916. Evenimentul se va desfășura vineri,
22 august, și este pregătit de Asociația „Tradiția Mili-
tară”, cu sprijinul Primăriei stațiunii, dar și al vânătorilor
de munte din Predeal. În Piața Gării vor putea fi ad-
mirate, de la ora 18.00, drapele, uniforme istorice ale
armatei române și germane, vor fi prezentări de echi-
pamente militare, mânuiri de armă și vor fi trase salve
de onoare. De asemenea, oficialii vor depune coroane
de flori la Monumentul „Apărătorii Predealului”, ridicat
în cinstea eroilor căzuți în Primul Război Mondial.

Scandal cu furci și topoare în satul Tohanu Vechi
Trei persoane, printre care și un adolescent de 17 ani,
au ajuns la spital cu răni grave la cap, după ce au fost
rănite într-o răfuială, scrie stirileprotv.ro. Bătaia, ca în
codru, a avut loc în satul Tohanu Vechi din Brașov,
din cauza unor neînțelegeri între doi vecini, spun
polițiștii. Victimele au altă variantă - oamenii spun că
au fost atacați din senin de vecinii lor, după ce toată
ziua au făcut un chef în curte. Agresorii, cinci indivizi,
au fost duși la audieri. Miercuri, după ce au terminat
de lucrat la casa pe care o construiesc, victimele au
făcut un chef în curtea lor. Muzica tare și gălăgia i-au
deranjat pe vecinii de vizavi. S-au trezit cu cinci bărbați
în curte, puși pe scandal, spun ei. Furioși, agresorii
au pus mâna pe ce au apucat - furci, topoare și bâte
și au devastat tot în jur. După ce și-au atacat vecinii,
agresorii s-au întors la casele lor și și-au lăsat victimele
prăbușite pe jos. Rudele lor au chemat poliția și
Ambulanța. Victimele au fost aduse la Spitalul Județean
din Brașov. Cei cinci agresori au fost duși la audieri
și, alături de ei, și câteva rude ale victimelor. Deocam-
dată nimeni nu a fost reținut.

MobiHope, mai bine pentru pacienții Hospice
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Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii

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

SIGURANŢA PE INTERNET
SFATURI PENTRU COPII ŞI TINERI

Internetul este un mediu infracţional inte-
resant şi instructiv, ce oferă modalităţi plăcute
de petrecere a timpului liber. Din păcate însă,
nu toţi cei care îl folosesc au intenţii bune.
Există posibilitatea ca internetul să fie utilizat
în scopul comiterii unor infracţiuni, a căror
victime pot fi uneori copiii sau tinerii.

Astfel vă recomandăm:
➢ Fiţi întotdeauna atenţi când navigaţi pe

Internet! Jocurile alese pentru recreere nu tre-
buie să înlocuiască timpul petrecut cu familia
sau prietenii.

➢ Nu daţi nici unei persoane întâlnite pe
Internet informaţii despre voi sau familia voas-
tră. Dacă cineva insistă să afle aceste date,
anunţaţi-vă părinţii.

➢ Parolele sunt secrete şi vă aparţin. De-
pinde numai de voi cui daţi voie să vadă in-
formaţiile şi fotografiile postate pe Internet.

➢ Trebuie să adaugaţi în lista cu prieteni
doar persoanele pe care le cunoşteţi şi în care
aveţi încredere. Este aproape imposibil să ştiţi
dacă vârsta, numele, adresa sau pozele per-
soanei cu care vorbiţi sunt adevărate.

➢ Dacă vreţi să vă întâlniţi în mod real
cu persoana cunoscută pe Internet sau de
la care aţi primit mesaje pe telefonul mobil,
anunţaţi-vă părinţii pentru a vă însoţi, de
preferat într-un loc public. Nu mergeţi ni-

ciodată singuri la o întâlnire de acest fel.
➢ Postaţi cu mare grijă fotografii cu voi

sau familia voastră! Fotografiile sau filmu-
leţele, odată postate, rămân pentru totdeau-
na pe Internet, chiar şi după ce sunt şterse.
Acestea pot fi preluate şi folosite de oricine,
fără voia voastră.

➢ Nu tot ceea ce citiţi sau vedeţi pe Internet
este adevărat. Folosiţi şi alte surse pentru a vă
face o imagine despre ce e adevărat sau fals.
Multe informaţii pot fi modificate pe calculator
cu uşurinţă şi pot înfăţişa situaţii nereale.

➢ Fiţi atenţi la programele sau jocurile gra-
tuite pe care le descărcaţi de pe Internet. In-
stalarea acestora cu nerespectarea drepturilor
de autor este ilegală. Ele pot conţine viruşi sau
vă pot direcţiona spre pagini ilegale sau cu
conţinut nepotrivit.

➢ Daţi dovadă de respect, chiar dacă nu-
i cunoşteţi pe cei cu care comunicaţi. Fiţi atenţi
la imaginea voastră dar în acelaşi timp aveţi
grijă ca ceea ce postaţi să nu fie ofensator sau
deranjant pentru ceilalţi.

➢ Dacă cineva vă face să vă simţi incon-
fortabil puteţi oricând să renunţaţi la conver-
saţia cu acea persoană. Puteţi scoate din lista
de contacte pe cei cu care nu mai vreţi să co-
municaţi. Puteţi să raportaţi discuţia sau să
cereţi un sfat la www.safernet.ro.



Nereguli grave descoperite
de inspectorii Comisariatului
pentru Protecţia Consumato-
rilor la o pensiune din Braşov.
Deşi au mai controlat odată
unitatea acum un an, aceştia
au vrut să vadă cum şi dacă
administratorii au respectat
măsurile impuse la acea vre-
me. 

Surpriză însă, comisarii au
găsit mai multe nereguli şi can-
tităţi importante de carne ne-
etichetată precum şi alte
produse expirate. Reprezen-
tanţii OPC vor aplica amenda
maximă în acest caz şi vor sus-
penda activitatea pensiunii,
până la remedierea tuturor de-
ficienţelor.     

Prima neregulă descoperită
de inspectori a fost la trusa de
prim ajutor aflată în blocul ali-
mentar al unităţii. Unele me-
dicamente şi soluţii, spun
aceştia, erau expirate încă din
anul 2008 sau 2010. 

„În urmă cu an am desco-
perit aceleaşi nereguli, nu au
fost remediate, ba din contră,
găsim un număr mai mare de
produse şi de nereguli. De la
băuturi alcoolice la băuturi ră-
coritoare şi bere care sunt ex-
pirate, unele dintre ele prezintă
inclusive modificări organo-
leptice după cum vedeţi, de cu-
loare miros şi structură”, a
precizat comisarul şef regional
de la Protecția Consumatoru-

lui, Sorin Susanu. De aseme-
nea, s-au găsit şi importante
cantităţi de carne şi preparate
din carne, precum şi ouă fără
elemente de identificare şi fără
etichete din care să reiasă nu-
mele producătorului sau datele
de valabilitate.  

„Toate aceste produse la
care nu cunoaştem prove-
nienţa, valabilitatea, pot dău-
na grav sănătăţii consu-
matorilor acestei unităţi, ca
urmare măsurile vor fi dras-
tice” spune Susanu, care a
anunțat că amenda va fi de
de până la 30.000 de lei. De
asemenea, produsele expi-
rate au fost confiscate în ve-
derea distrugerii. 

La tiraspol s-a decretat mobilizare parțială
Liderul regimului separa-

tist de la Tiraspol, Evgheni
Șevciuk, a semnat un decret
potrivit căruia toți militarii
în termen, rezerviștii și anga-
jații așa-numitelor agenții gu-
vernamentale sunt așteptați
la comisariatele militare.

Potrivit dispoziției care va
intra în vigoare joi, în decurs
de o lună vor fi organizate
cursuri de instruire a milita-
rilor, iar rezerviștii vor fi
încadrați în trupele de
menținere a păcii. Departa-
mentul apărării din stânga
Nistrului va fi responsabil de

punerea în aplicare a preve-
derilor decretului semnat de
Evgheni Șevciuk. Anterior,
mai mulți reprezentanți ai
Transnistriei au declarat că
tensiunile din Ucraina ar pu-
tea genera conflicte militare
în regiune, notează sursa ci-
tată.

Evgheni Șevciuk acuza re-
cent autoritățile Ucrainei și
Republicii Moldova de esca-
ladarea tensiunilor în jurul
republicii nerecunoscute.
”Forțele noastre de securitate
sunt gata să respingă orice
agresiune militară, dar noi nu

intenționăm să atacăm pe ni-
meni”, afirma pretinsul
„președinte” al Transnistriei.

La rândul lor, serviciile
speciale transnistrene au
avertizat că dispun de date
operative potrivit cărora
Ucraina ar pregăti acțiuni
subversive la granița cu
Transnistria, unde staționea-
ză un contingent rus de men-
ținere a păcii. 

Kievul a acuzat, la rândul
său, Transnistria de pregăti-
rea unor grupuri subversive
și activități de spionaj pe te-
ritoriul Ucrainei.

Clădirea din strada Prun-
dului nr 1, aflată în pre-
zent în patrinoniul
municipalităţii, va fi rea-
bilitată şi transformată
într-un Centru Regional
de Informare şi Asistenţă
pentru Turişti.

Potrivit primarului George
Scripcaru, centrul va oferi nu
numai informaţiile turistice
uzuale, ci şi orice altă informaţie
legată de o problemă pe care un
turist străin ar putea să o aibă
în Braşov. 

„Am primit semnale inclusiv
de la domnul ambasador sud-
corean la Bucureşti despre ne-
cesitatea unui centru care să
poată să acorde asistenţă  turiş-
tilor, mai ales celor străini, în
toate problemele cu care se pot
confrunta pe perioada şederii
la Braşov, de la relaţia cu auto-
rităţile publice şi legislaţie până
la relaţia cu furnizorii de servicii
sau reprezentanţele diplomatice.
Am reuşit reuşit recent să fina-
lizăm documentaţia pentru rea-

bilitarea acestei clădiri care s-a
plimbat pe la tot felul de instituţii
şi acum se află într-o stare avan-
sată de degradare şi este păcat
să nu îi dăm o funcţiune publică,
în acest context”, a declarat pri-
marul George Scripcaru. 

Lucrările au început deja,
sunt realizate de RIAL şi sunt
estimate la 800.000 de lei, bani
ce vor fi suportaţi din bugetul
local. Municipalitatea estimează
că reabilitarea clădirii se va în-
cheia în termen de un an. Po-

trivit raportului de expertiză, se
impune o renovare completă a
acoperişului, faţadelor şi tencu-
ielii interioare, însă structura de
rezistenţă nu este foarte grav
afectată. 

Faţada, refăcută conform pla-
nurilor originale. Clădirea a fost
construită în perioada interbelică
şi a fost donată de proprietar
Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate din acea vreme. În tim-
pul regimului comunist, în ea a
funcţionat o policlinică de copii

şi niste cabinete ai căror pa-
cienţi erau activişti de partid.
După Revoluție, parterul clă-
dirii a fost atribuit filialei
PUNR, la etaj functionând
câţiva ani Direcţia de Asis-
tenţă Socială, pentru ca, ul-
terior, acest spaţiu sa fie
transformat în arhivă. După
ce PUNR a pierdut alegerile
în 2004, în locul sediului a
funcţionat un internet-cafe,
apoi sediul PC, iar apoi spa-
ţiul a revenit CASJ, care nu
a obţinut fonduri pentru a o
transforma în centru de pre-

gătire pentru medici. Abia de
câţiva ani, imobilul a intrat în
patrimoniul Primăriei, fiind deja
într-o stare de degradare avan-
sată.

Reabilitarea acestei clădiri
face parte dintr-un program mai
amplu al municipalităţii, care
îşi doreşte să reabiliteze mai
multe clădiri din zona veche
aflate în stare de degradare. Este
cazul fostului sediu Bancorex
aflat la intersecţia străzilor Mi-
chael Weiss şi Republicii, pre-

cum şi a cinematografelor Astra
şi Popular. 

„Sperăm ca anul acesta să du-
cem la îndeplinire toate hotă-
rârile de consiliu local care
vizează reabilitarea celor patru
imobile din centrul istoric aflate
în patrimoniul municipiului şi
care au ca destinaţie zona ser-
viciilor publice, respectiv fostele
cinematografe Popular şi Astra,
clădirea fostei Bancorex de la
intersecţia străzilor Michael
Weiss şi Republicii, şi clădirea
din strada Prundului nr. 1. Sin-
gura problemă pe care o mai
avem este fostul cinema Popular,
pentru care suntem în proce-
dura celei de-a doua licitaţii pen-
tru închiriere şi nimeni nu s-a
arătat interesat până acum.
Avem deschiderea ofertelor pe
3 septembrie, sper ca de această
dată să se găsească un doritor”,
a declarat primarul George
Scripcaru. 

La clădirea Bancorex au în-
ceput deja lucrările de reno-
vare, aceasta fiind închiriată
de o firmă din Bucureşti, în

urma unei licitaţii la care au
participat trei firme. Activi-
tăţile ce se vor desfăşura aici
vor trebui să fie bancare, de
tip office, şi comerciale. Va-
loarea estimată a lucrărilor de
renovare este de 4,65 milioa-
ne euro. 

La Cinematograful Astra,
se vor păstra funcţiunea de
servicii socio-culturale. Lici-
taţia organizată de municipa-
litate a fost câştigată de o
firmă din Braşov, iar la lici-
taţie au participat două firme.
Investiţia pentru reabilitare
este estimată la aproximativ
1 milion de euro. 

La fostul cinema Popular,
se mai pot depune oferte la a
doua licitaţie lansată de pri-
mărie, până pe 2 septembrie.
Pe 3 septembrie are loc des-
chiderea ofertelor. În clădire
vor putea fi prestate activităţi
socio-culturale şi de alimen-
taţie publică, iar valoarea in-
vestiţiei de reabilitare a clădirii
este estimată la 1,4 milioane
euro. A.P.

Centru pentru turiști

nereguli grave la o pensiune din Brașov
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Noile descoperiri de gaze
din Marea Neagră nu vor
duce la scăderea prețului pen-
tru consumatorii români, în-
trucât resursele vor fi
exportate în alte țări.

Dar, pentru România ar pu-
tea avea rezultate pozitive, de-
oarece poate deveni un
exportator net, poate câștiga
bani, a declarat Alexandru
Bucșă, directorul general al
Gaz Sud.

Potrivit acestuia, beneficiile
pe care le va obține România
în urma acestor descoperiri
nu se vor traduce prin facturi
mai mici la gaze, ci prin
creșterea exporturilor, veni-
turi mai mari la bugetele lo-
cale, dezvoltarea
infrastructurii din acele zone
și salarii mai mari pentru cei
din sector.

Pe de altă parte, Bucșă con-
sideră că piața gazelor din
România nu este pregătită
încă pentru liberalizare, iar
în cazul în care iernile vor fi
grele, instituțiile de stat, pre-
cum școlile și spitalele, vor
avea mari probleme cu plata
facturilor. Românii vor con-
suma în următorii ani din ce
în ce mai puține gaze, având
în vedere prețurile în creștere,
mai spune Bucșă: „Sper din
tot sufletul ca dintr-un zăcă-

mânt nou de gaze naturale,
odată descoperit, măcar Ro-
mânia în ansamblu să aibă
un câștig. Zona respectivă să
crească economic prin salarii
mai bune date oamenilor de
acolo, prin taxele date la bu-
getele locale de operatorul din
zonă. La asta mă gândesc, la
efecte secundare pozitive. La
faptul că România poate de-
veni un exportator net, să aibă
de câștigat bani. Dar pentru
clientul final, nu. Clientul fi-
nal va plăti acel preț libera-
lizat, de la foarte mare la
foarte foarte mare, și are
dreptul să aleagă. Dar dacă
cumva ne închipuim că va fi
o supraofertă de gaze pe piața
din România și o să scadă
prețul în România, nu va fi
așa”.

Pentru că prețurile vor
crește, economia va fi pusă
pe butuci, iar, dacă va veni o
iarnă grea, vor fi drame so-
ciale pe aici. Gândiți-vă la spi-
tale, la creșe, la școli. Sunt de
stat, iar dacă aceste obiective,
care consumă gaze la greu,
vor întârzia plata, eu în mod
normal nu am cum să întrerup
furnizarea de gaze, dar dacă
nu plătesc gazul în avans, fur-
nizorul meu imediat oprește
gazul. Iar acest lucru va fi
pregnant pe perioada iernii.
Toate aceste instituții acumu-
lează datorii mari, care se
sting cu un plan de eșalonare
până în vara anului următor,
de aici costuri suplimentare,
furnizorii mei îmi dau gaze
mai scumpe și intrăm într-un
carusel“, spuen Bucșă.

România a avut, în iunie
2014, comparativ cu luna
iunie 2013, cea mai scă-
dere a lucrărilor de
construcții din Uniunea
Europeană, minus 13,1%,
urmată de Portugalia (mi-
nus 10,3%) și Slovacia
(minus 5,0%), arată date-
le prezentate miercuri de
Oficiul european de Sta-
tistică (Eurostat).

La nivelul Uniunii Europe-
ne (UE 28), lucrările de
construcții au scăzut cu 0,5%
în ritm anual în luna iunie, în
timp ce în zona euro lucrările
de construcții au înregistrat
un declin anual de 2,3%.

De asemenea, România se
situează și pe primele locuri în
ceea ce privește scăderea lu-
crărilor de construcții în luna
iunie 2014 comparativ cu luna

mai 2014, cu un recul de 2,6%,
scăderi mai mari fiind înregis-
trate doar în Ungaria, minus
7,5%, și Spania, minus 2,9%.
Lucrările de construcții în UE
au înregistrat o scădere de 0,3%
iar în zona euro au scăzut cu
0,7%.

În cazul României, conform
datelor prezentate de Institutul
Național de Statistică /INS/, vo-
lumul lucrărilor din construcții
a crescut ca serie brută cu
11,5%, în luna iunie, iar ca serie
ajustată în funcție de numărul
de zile lucrătoare și de sezona-

litate a scăzut cu 2,6%. Față de
luna corespunzătoare a anului
2013, volumul lucrărilor de
construcții a scăzut, atât ca serie
brută, cât și ca serie ajustată în
funcție de numărul de zile lu-
crătoare și de sezonalitate, cu
13,0%, respectiv cu 11,5%.

România, cea mai mare
scădere anuală a lucrărilor
de construcții din UE 

Flash economic
Românii preferă să petreacă vacanțele în țară
România este principala destinație aleasă de românii
care își fac rezervările online pentru petrecerea conce-
diului de vară din acest an, stațiunile de la munte sunt
preferatele turiștilor din întreaga țară, iar litoralul este
preferatul bucureștenilor. Grecia, Bulgaria și Turcia sunt,
conform studiului, următoarele destinații clasate după
stațiunile de munte și litoralul românesc. 80% dintre
repondenți au declarat că principalul sezon de vacanță
este vara, 27% dintre ei au declarat că își petrec vacanța
de vară pe litoralul românesc, în timp de 41% au spus
că aleg muntele. Destinațiile preferate de români sunt
zona Transilvaniei, Bran-Moieciu, Valea Prahovei, Sovata,
Băile Felix, Bucovina, Maramureș și stațiunile de pe li-
toralul românesc.

Românii preferă să economisească 
Românii preferă să economisească decât să se îndato-
reze în următorul an, având în vedere că doar 12% din
populaţia bancarizată declară că intenţionează să con-
tracteze un anumit tip de credit în următoarele 12 luni,
în timp ce 42% susţin că vor să economisească în
aceeaşi perioadă, potrivit unui studiu al Fondului de Ga-
rantare a Depozitelor în Sistemul Bancar dat publicităţii
joi. În ceea ce priveşte contractarea unui credit, cei mai
mulţi dintre respondenţi estimează că vor lua un credit
de nevoi personale fără ipotecă (5% dintre respondenţi),
în timp ce doar 2% declară că au intenţia de a contracta
un credit imobiliar sau ipotecar. În prezent, 36% din totalul
populaţiei bancarizate are credit, trei sferturi utilizând
creditul de nevoi personale fără ipotecă. „Un procent mai
mare dintre persoanele care au economii, fie că este
vorba de numerar (49%) sau depozite la termen (51%)
declară că nu au avut niciodată un credit“, mai reiese
din studiul citat.

Descoperirile din Marea Neagră nu
ieftinesc prețul gazelor pentru români



Ministrul Educaţiei, Remus
Pricopie, a anunţat, joi, la  că
obiectivul acestui minister
este ca până la 1 septembrie
2015 toate funcţiile de con-
ducere din sistemul de edu-
caţie să fie ocupate prin con-
curs, primele concursuri ur-
mând să se desfăşoare înce-
pând cu luna ianuarie, după
ce intervalul septembrie-de-
cembrie va fi unul de stabilire

a procedurilor, de clarificări,
dezbatere publică şi depunere
a candidaturilor.

El a spus că din ianuarie
vor începe concursurile pen-
tru ocuparea funcţiilor de in-
spectori şcolari, inspectori
şcolari generali şi inspectori
şcolari generali adjuncţi, apoi
vor urma concursurile pentru
posturile de director şi direc-
tor adjunct din licee, iar în fi-

nal vor fi organizate concur-
suri pentru funcţiile de con-
ducere din şcoli, grădiniţe,
cluburi şcolare şi sportive.

„Practic, obiectivul nostru
este ca la 1 septembrie 2015
toate funcţiile de conducere
să fie ocupate sau în marea
lor majoritate să vorbim des-
pre funcţii de conducere ocu-
pate prin concurs”, a spus
Pricopie.

Agenția Națională a
Funcționarilor Publici invită
persoanele interesate să can-
dideze pentru obținerea unor
burse de studiu în Japonia.
Bursele se obțin prin inter-
mediul Young Leaders’ Pro-
gram (YLP), derulat de către
Institutul Național de Studii
Politice (GRIPS) din Tokyo,
dosarele putând fi depuse la
sediul ANFP până la data de
01 octombrie 2014.

Programul, finanțat de
Guvernul Japoniei și promo-
vat în România de Ambasa-
da Japoniei și Agenția Na -
țio nală a Funcționarilor Pu-
blici, se adresează tinerilor
funcționari, dar și oficialilor
guvernamentali cu expe rien -
ță în administrația publică și
se va desfășura în perioada

octombrie 2015 – septem-
brie 2016. Cursurile de for-
mare vor fi predate în limba
engleză, programul finali-
zându-se cu diplomă de
Master în Administrația Pu-
blică/Politici Publice.

Scopul acestui program
este acela de a pregăti viitori
lideri la nivel național în sis-
temul administrației publice.
Pentru anul de studiu 2015
– 2016 se oferă 2 tipuri de
burse: Administrația la nivel
național (central) - School
of Government și Admi nis -
tra ția la nivel teritorial (lo -
cal) – School of Local Go-
vernance.

Condițiile pe care candi-
dații trebuie să le îndepli-
nească pentru a putea aplica
la acest program sunt urmă-

toarele: vârsta de până în 40
de ani la data de 1 octombrie
2015, experință de mini -
mum 3 ani în adminis tra ția
publică (preferabil 5 ani),
studii superioare absolvite
cu diplomă de licență și per -
formanțe academice deose-
bite, certificat care să ateste
cunoașterea limbii engleze:
TOEFL sau IELTS.

Înscrierea la program se
face pe baza unui dosar, do-
cumentele și formularele ne-
cesare înscrierii putând fi ri-
dicate de la sediul ANFP
sau descărcate de pe site-ul
ANFP, www.anfp.gov.ro. 

Detalii privind programul
YLP sunt disponibile acce-
sând și website-ul: www.
grips.ac.jp.

Ionela Damian

Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române enu-
meră, printre motivele
pentru care a cerut amâ-
narea intrării în vigoare a
Legii cimitirelor, că aceas-
ta nu obligă la separare
confesională într-un cimi-
tir privat şi părăsirea cul-
tului nu duce la pierderea
dreptului de concesiune
asupra locului de veci.

Legea 102 privind cimitirele,
crematoriile umane şi serviciile
funerare va intra în vigoare în
90 de zile de la adoptare, respec-
tiv în data de 9 octombrie 2014.

„Sfântul Sinod a luat act cu
îngrijorare de adoptarea Legii
nr. 102/2014 privind cimitirele,
crematoriile umane şi serviciile
funerare, act normativ deficitar
şi ambiguu în multe privinţe,
având ca principală motivaţie
crearea cadrului legislativ pentru

înfiinţarea de cimitire private,
de către operatori economici,
dar care nu reglementează co-
respunzător problemele gene-
rate prin noutăţile aduse. De
aceea, Sfântul Sinod solicită
Guvernului şi Parlamentului
României să amâne intrarea
în vigoare a acestei legi în ve-
derea modificării şi comple-
tării acestui act normativ”, a
precizat instituţia.

Într-un comunicat trans-
mis miercuri, Sfântul Sinod
enumeră principalele mo-
tive care i-au trezit îngrijo-
rarea. Primul menţionat
este „instabilitatea cimitirelor
deţinute de operatori econo-
mici, asociaţii sau fundaţii şi
faptul că un obiectiv de interes
public local a fost lăsat în ge-
stiunea unor entităţi efemere
şi fără responsabilitate comu-
nitară”. Totodată, Sfântul Si-
nod al BOR a spus că există

„riscul permanent de tulburare
a păcii confesionale în peri-
metrul cimitirelor private, da-
torită inexistenţei obligaţiei de
a crea sectoare confesionale
în acestea, aşa cum au obliga-
ţia autorităţile publice locale
şi cultele în cimitirele pe care
le deţin”.

Un alt aspect menţionat de
instituţia bisericească este acela
de „transformare a comunelor
şi oraşelor şi, implicit, a bu -
getelor locale, în garanţi pentru
cimitirele private din cuprinsul
lor, întrucât preiau cimitirele pri-
vate în cazul falimentului opera -
to ru lui economic şi al dizolvării

asociaţiei sau a fundaţiei,
fără a se stabili clar dacă,
odată cu transmiterea cimi-
tirului, sunt transmise şi
eventuale datorii”.

Sfântul Sinod a sesizat de
asemenea că, în lege, între
motivele care determină pier-
derea dreptului de concesiune
asupra locului de veci, inclusiv
în cimitirele existente ale cul-
telor, nu se află şi acela al pă-
răsirii cultului. Astfel, consi-
deră Sf. Sinod, „legea afec-
tează autonomia cultelor, în-
trucât încalcă prevederile re-
feritoare la cimitire cuprinse

în statutele, codurile canonice
sau regulamentele acestora (...)
şi va duce, în timp, la pierderea
caracterului confesional al cimi-
tirelor aparţinând cultelor”.

O altă problemnă sesizată ţine
de obligaţia ca administratorul
cimitirului să asigure funcţiona-
rea şi întreţinerea sălii de cere-

monii funerare şi a spaţiului teh-
nic la temperaturi până la 15
grade C, ceea ce „constituie con-
diţii deosebit de împovărătoare
pentru credincioşi şi unităţile de
cult, mai ales pentru cele din lo-
calităţile rurale”.

Condiţiile pentru desfiinţa-
rea cimitirelor înainte de tre-
cerea a 30 de ani de la ultima
înhumare sunt mai permisive
decât cele pentru desfiinţarea
cimitirelor după 30 de ani de
la ultima înhumare şi nu mai
cuprind obligaţia existenţei
unor motive temeinic justifi-
cate sau a avizului cultului, ci
doar avizul sanitar, mai spune
Sfântul Sinod.

În plus, „nu sunt reglementate
în nici un fel obligaţiile persoa-
nei care solicită deshumarea
osemintelor după trecerea a
şapte ani de la înmormântarea
defunctului, de a nu distruge
sau profana aceste oseminte”.

legea cimitirelor, criticată
de Sinodul Bisericii ortodoxe

Termen pentru ocuparea funcţiilor
de conducere din educaţie prin concurs

Social 522 august 2014

Burse de studiu în Țara Soarelui Răsare
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Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Turnul Negru

Turnul Negru este unul dintre cele patru
turnuri de observaţie ale Cetăţii Braşo-
vului, construit ca o fortificaţie indepen-
dentă amplasată în afara zidurilor cetăţii,
înaltă de peste 11 metri. Situat la mică
distanţă de Bastionul Fierarilor, pe o
stâncă a dealului Warthe, Turnul Negru
din Braşov domina Şcheii cu dimensiunile
sale, el trebuind să împiedice apropierea
duşmanilor de zidurile oraşului, care aici
erau la mai puţin de 5 m de stâncă (abia
în 1819 – 1820 trecerea a fost lărgită).
Ocupând o suprafaţă de 50 mp, turnul

are 11 m în înălţime, iar zidurile sale mă-
soară la bază 2 m grosime. Prezintă şase
goluri de tragere pe fiecare faţă a sa, dis-
puse pe trei rânduri de atac. În interior
are trei galerii etajate şi, mai demult, tur-
nul poseda un sistem de legătură cu Ce-
tatea printr-un pod mobil ce se lăsa până
la Bastionul Fierarilor.Turnul datează
din secolul XV, fiind construit concomi-
tent cu Turnul Alb. Acoperişul iniţial nu
se mai păstrează, fiind distrus de trăznet,
la 23 iulie 1559, şi de incendiul din 1689
– care a înegrit zidurile turnului şi i-a dat

denumirea de azi. În timpul epidemiei
de ciumă din 1756, se pare că Turnul
Negru a fost folosit ultima dată ca adăpost
şi punct de pază pentru paznicii cordo-
nului sanitar din jurul oraşului. În caz
de primejdie, un lanţ gros de fier între
stâncă şi bastion oprea comunicaţia cu
Dupăzidurile de Jos. În noaptea de 3 spre
4 iulie 1991, zidul sudic al turnului s-a
prăbuşit după o ploaie torenţială. Res-
taurarea a avut loc însă de abia în 1996.
Astăzi deţine un punct muzeal.  

sursa: ro.wikipedia.org



Municipalitatea îşi pro-
pune ca până la sfârşitul
acestui an să înceapă lu-
crările de modernizare
a Pieţei de Miercuri,
conform proiectului
prezentat în luna iunie
Consiliului Local. 

La sfârşitul săptămânii tre-
cute, primarul George Scripca-
ru, împreună cu reprezentanţi
ai primăriei, consiliului local şi
cu preşedintele Comisiei pentru
comerţ, turism, achiziţii publice,
Mircea Boriceanu, le-a prezen-
tat comercianţilor din piaţă con-
ceptul de amenajare a acestei
zone comerciale. 

Reprezentanţii comercianţilor
au fost de acord fără obiecţiuni
cu proiectul propus de munici-
palitate. „S-a stabilit ca în ur-
mătoarele două luni să se
finalizeze proiectul tehnic şi do-
cumentaţia necesară pentru rea-
lizarea lucrării, urmând ca apoi

să scoatem la licitaţie execuţia.
În funcţie de derularea licitaţiei
şi de condiţiile meteorologice,
am putea începe lucrările încă
din acest an. Cu siguranţă că
anul viitor comerţul în Piaţa de
Miercuri se va desfăşura în cele
mai bune condiţii atât pentru
comercianţi, cât şi pentru cum-
părători”, a declarat primarul
George Scripcaru. 

Potrivit conceptului, noua

clădire va fi o hală pe struc-
tură metalică, fără fundaţie,
acoperită cu policarbonat,
care va asigura astfel şi ilumi-
nare naturală. Vor fi păstrate
căile de acces existente, iar la
exterior vor fi amenajate şi
zone verzi, care să dea un as-
pect plăcut clădirii. Construc-
ţia va permite o ventilaţie
naturală. 

La interior, vor fi construite

alveole divizate, sub forma
unor mici magazine, pe di-
mensiunile actualelor tarabe
sau spaţii de vânzare, dar care
vor asigura un mediu acoperit,
uscat, astfel încât mărfurile
să poată fi comercializate în
cele mai bune condiţii. Vor
exista spaţii de depozitare, iar
în exteriorul fiecărei alveole,
locuri pentru expunerea măr-
fii sau pentru reclamă. A.P.

Vor începe lucrările 
la Piața de Miercuri

Peste 130 de persoane care
au votat pe liste suplimentare
la referendumul pentru demi-
terea preşedintelui Traian Bă-

sescu din 2012, în comuna
braşoveană Voila, vor fi au-
diate ca martori într-un dosar
penal de fraudă la vot.

Purtătorul de cuvânt al Po-
liţiei Braşov, comisar şef Liviu
Naghi, a declarat, miercuri,
pentru Mediafax, că au fost
chemate la audieri peste 130
de persoane, în special turişti
care se aflau în zonă la refe-
rendumul din 2012 şi au votat
pe liste suplimentare.

„Sunt peste 130 de persoa-
ne care au fost chemate în ca-
litate de martori în acest
dosar. Deci, aceştia nu sunt
învinuiţi de nimic, ci au cali-
tate de martori. Conform pro-
cedurii, trebuie să se prezinte
ei la Voila pentru a da decla-
raţii”, a spus Naghi.

Dosarul îi vizează pe mem-
brii comisiei din comuna Voila,
care sunt cercetaţi pentru fraudă
la referendumul pentru demi-
terea preşedintelui Traian Bă-
sescu.

Clădirea Colegiului Naţional
„Andrei Şaguna” ar putea fi
extinsă cu încă nouă săli de
clasă, care ar putea fi construite
în zona fostei băi publice a
Brașovului. 

„Am discutat cu Mitropolia
Ardealului şi conducerea liceu-
lui pentru identificarea unei so-

luţii tehnice de extindere a clă-
dirii colegiului. În perioada ur-
mătoare va fi realizat un studiu
de fezabilitate, care va oferi
aceste soluţiile tehnice şi cos-
turile lor de implementare”, a
declarat purtătorul de cuvânt
al Primăriei, Sorin Toarcea. 

Municipalitatea a atribuit

deja, în urma unei licitaţii, con-
tractul de execuţie a studiului
de fezabilitate şi a documen-
taţiei tehnice, la preţul de
123.900 lei. 

Documentaţia trebuie să fie
gata în maximum patru luni
de la semnarea contractului de
achiziţie. A.P.

Peste 130 de persoane care au votat pe
liste suplimentare la referendum, audiate

colegiul Național „andrei Şaguna” ar
putea fi extins cu încă nouă săli de clasă
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Razie pe tema evaziunii
fiscale și a tăierilor
ilegale de lemn la Brașov

În cursul zilei de joi,
poliţiștii au declanşat o ac-
ţiune de amploare pentru
prevenirea şi combaterea
ilegalităţilor în domeniul
silvic, fiind vizate atât tă-
ierile ilegale de arbori, cât
şi eventualele infracţiuni de
evaziune fiscală în acest
domeniu. Au avut loc des-
cinderi în 11 judeţe şi în
municipiul Bucureşti.

Acţiunea s-a desfăşurat
sub coordonarea Direcţiei
de Investigare a Fraudelor
şi a Direcţiei Generale An-
tifraudă Fiscală din cadrul
Agenţiei Naţionale de Ad-
ministrare Fiscală. 

De asemenea, la acțiuni
participă şi specialişti din
cadrul Departamentului
pentru Ape, Păduri şi Pis-
cicultură, respectiv ai In-
spectoratelor Teritoriale de
Regim Silvic şi Vânătoare
din subordine.

Echipele de control ac-
ţionează simultan în 82 de
locuri, dintre care 10 în
județul Brașov, la sediile

sociale, la puncte de lucru,
partizi (puncte de exploa-
tare a masei lemnoase), de-
pozite şi gatere din cele 11
judeţe şi municipiul Bucu-
reşti. Sunt vizate activităţile
desfăşurate de peste 40 de
societăţi comerciale cu
obiect de activitate în ex-
ploatarea, prelucrarea,
transportul şi comercializa-
rea lemnului, precum şi mai
multe persoane fizice.

În activităţi sunt angre-
naţi 200 de poliţişti, 150 de
inspectori silvici, 140 de in-
spectori antifraudă fiscală
din cadrul D.G.A.F., 66 de
comisari din cadrul Gărzii
Naţionale de Mediu şi 230
de jandarmi. În județul
Brașov au acționat 22 de
polițiști și 16 jandarmi.

În cadrul raziei  s-a ve-
rificat tot circuitul parcurs
de la tăiere la prelucrarea
şi comercializarea lemnu-
lui, fiind efectuate controa-
le în teren, precum şi
asupra tuturor documente-
lor existente.
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Chipul statuii
Mântuitorului
din Rio de Ja-
neiro (Brazilia)
a fost sculptat
de gălăţeanul
Gheorghe Leo-
nida, renumit în
Europa pentru
expresivitatea
lucrărilor pe
care le realiza.

La crearea
celui mai mare
simbol al creş-
tinismului din
lume, statuia lui
Hristos Mântui-
torul din Rio de
Janeiro, a con-
tribuit şi tehnica
desăvârşită a
sculptorului ro-
mân Gheorghe
Leonida (1893-
1942). Deşi este puţin cunoscut
în istoria artei româneşti, Leo-
nida îşi făcuse un nume inter-
naţional datorită expresivităţii
chipurilor pe care le sculpta.
Acest lucru l-a convins pe Paul
Landowski, sculptorul francez
de origine poloneză care a primit
comanda pentru realizarea im-
punătoarei statui din Rio, să-l
angajeze pe Gheorghe Leonida
pentru a crea chipul lui Iisus.

Sculptorul casei Regale. Leonida
era considerat sculptorul preferat
al monarhiei, fiind foarte apre-
ciat de Regina Maria şi de ceilalţi

membri ai familiei regale. De
aceea, odată cu instalarea co-
munismului, au fost eliminate
din atenţia publicului, deopotrivă,
atât activitatea Casei Regale, cât
şi sculpturile lui Gheorghe Leo-
nida. Statuia, înaltă de aproape
40 de metri Statuia lui Cristos
Mântuitorul a fost sculptată de-
a lungul a nouă ani, în perioada
1922-1931. Lucrarea este pla-
sată la 700 de metri înălţime, pe
Muntele Corcovado, de unde
veghează asupra întregului oraş
Rio de Janeiro. Este considerată
cea mai mare statuie în stil Art

Deco din lume şi
a cincea cea mai
mare statuie a lui
Iisus Hristos. Edi-
ficiul a fost înca-
drat în 2007
drept una dintre
cele şapte minuni
ale lumii.       

O moarte stupi-
dă. Sculptorul
Gheorghe Leoni-
da a plecat dintre
cei vii mult prea
devreme, la doar
49 de ani. „Fami-
lia Leonida avea
o casă foarte fru-
moasă, pe strada
Salcâmilor numă-
rul 9. Una dintre
surorile sale l-a
rugat pe Gheor-
ghe Leonida să
culeagă flori de

tei. Era un tei mare, superb, la
intrarea în curte. El a avut o pre-
moniţie, a plecat cu inima îndoi-
tă. Îi era puţin frică, dar după
aceea a râs singur de el şi s-a
suit, totuşi, în copac. O creangă
a cedat şi a căzut de la înălţime.
A mai trăit două-trei zile, după
care s-a stins”, a povestit scrii-
torul Mihai Cantuniari. Opera
lui Gheorghe Leonida este îm-
părţită între Muzeul Naţional de
Artă (MNAR), Muzeul Tehnic
din Bucureşti, Castelul Bran şi
colecţiile private ale familiei sau
ale altor pasionaţi de artă. 

După anul 1700, Con-
stantin Brâncoveanu
este tot mai mult
încolțit de dușmanii
săi direcți. 

Cei dintâi – Cantacuzinii:
spătarul Toma Cantacuzino,
care fugise la ruși odată cu
Matei Corbea, unde a ajuns
general, dându-i-se o pro-
prietate în jurul Kievului.
În țară, Stolnicul Costantin
Cantacuzino (fostul său pro-
tector) care îl dorea pe tron
pe fiul său Ștefan, iar spă-
tarul Mihai Cantacuzino își
dorea ca tronul să fie ocupat
de ginerele său Mihai
Racoviță, pe atunci mazil
la turci. 

Acest spătar Mihai Can-
tacuzino dăruiește preoților
de la Biserica sf. Nicolae
din Șchei 8 pogoane de vie
la Scăieni (Prahova), ca
aceștia să facă rugăciuni

pentriu fiica sa Păuna și
sora sa Maria, îngropate în
această biserică.

Precaut, Brâncoveanu
gândea un refugiu spre
Transilvania. Încă din 9
martie 1688, înainte de
a fi domn, Brâncoveanu,
împreună cu unchii săi,
stolnicul Costantin și Mi-
hai Cantacuzino, jură
credință împăratului Leo-
pold și fiului său, regele
Iosif. Ca urmare, în 9/19
mai 1688 primește din par-
tea lui Leopold titlul de
conte al regatului ungar
și în iulie, același an este
așteptat la Viena ca me-
sager diplomatic al un-
chiului său, iar mai
târziu, prin oamenii săi
din Transilvania,
primește în 30 ianuarie
1695 din partea Împăra-
tului Leopold diploma de
prinț al Sfântului Imperiu,

cu dreptul de a purta titlul
de ,,Illustrissimus”, atât
pentru el, cât și pentru fiii
săi,  la care se adăuga ve-
chea diplomă de ,,nobil ar-
delean” din 1679, în baza
cărora retagerea la Brașov,
unde își cumpărase case,
era firească. În 22 ianuarie
1707 consiliul de război or-
dona comandantului
Brașovului să primească cu
onorul cuvenit pe Brânco-
veanu, în cazul în care
acesta s-ar retrage în Ar-
deal. În aceeași lună, can-
celaria Austriei de jos era
anunțată că împăratul a
reînoit diploma de
protecție a voievodului
muntean, permițând re-
fugiul acestuia în Tran-
silvania. 

La 18 iunie 1707
Brân coveanu cumpărase

satul Poiana Mărului ,,cu
iobagi cu tot”, iar în aprilie

1709 a cerut imunitate pen-
tru moșiile sale de la Poiana
Mărului și Sâmbăta de Sus.
Apreciind bunele relații cu
domnul muntean, la 20 fe-
bruarie 1710 Camera aulică
ia hotărârea de a i se dărui
lui Costantin Brâncoveanu
portretul împăratului, ca o
dovadă a prețuirii de care
se bucura la Curtea impe-
rială din Viena.

Faptul că fiicele voievo-
dului, domnița Ancuța, că-
sătorită cu Nicolae Ruset și
domnița Bălașa, căsătorită
cu Manolache Lambrino,
locuiau în continare la
Brașov, confirmă bunele
relații pe care voievodul
muntean le avea cu autori-
tatea juridică a Brașovului.

Pr. prof. dr  Vasile
Oltean,

directorul Muzeului 
„Prima Școală 
Românească” 
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„Chipul românesc” al lui Iisus din Rio de Janeiro

Tricentenar – Sf. Constantin
Brâncoveanu și Brașovul (VIII)



În etapa cu numărul
cinci din Liga I, FC
Brașov va juca astăzi,
de la ora 18.30, pe pro-
priul teren, în compa-
nia formației ASA
Târgu Mureș. 

Chiar dacă sunt nou
promovați pe prima scenă a
fotbalului românesc, cei de
la ASA Târgu Mureș nu au
pierdut niciun  joc în acest
debut de campionat. De par-
tea cealaltă, stegarii sunt
neînvinși în ultimele două
runde, când au obținut două
rezultate de egalitate în com-
pania formațiilor Oțelul
Galați și Universitatea Cluj.
Având în vedere că la finalul
acestui sezon de Liga I vor
retrograda șase formații, gal-
ben-negrii nu au voie să facă
pași greșiți pe propriul teren.
Trupa condusă de Adi Szabo
caută prima victorie în acest
campionat, iar tehnicianul
brașovenilor este optimist în-
ainte de jocul cu ASA Târgu
Mureș. „ASA este o grupare
care nu a pierdut nici un meci
până acum. În deplasare, au
învins la scor la Piatra Neamț
și au remizat cu Dinamo.
Sunt acolo jucători de valoa-
re, jucători cu mare
experiență în Liga I, dar nu
îmi fac griji. Avem nevoie de
cele trei puncte și vom face
totul pentru a le obține. După
meciul de la Cluj ne pare rău
că nu am câștigat, dar
evoluția pe care am avut-o
acolo ne dă speranțe că pu-
tem să ne impunem în acest
meci de pe teren propriu. In-
diferent de condițiile în care

se dispută acest meci, de nu-
mele adversarului, de faptul
că o parte din stadion va fi
închisă publicului, noi trebuie
să ne impunem jocul și să
câștigăm. La Cluj băieții au
evoluat foarte bine, așa că
voi avea ceva probleme în a
mă decide asupra formulei de
start. Voi avea o noapte
grea”, a spus tehnicianul gal-
ben-negrilor Adrian Szabo.
„Meciul cu ASA Târgu Mureș
este unul dificil, dar toate me-
ciurile din Liga I sunt grele.
Eu am văzut cum au evoluat
băieții la Cluj, la antrena-
mente totul a fost foarte bine
și am mare încredere că pu-
tem câștiga acest meci. Tre-
buie să facem tot ce depinde
de noi ca să câștigăm”, a spus
și jucătorul Cătălin Țîră. „Ur-
mează un meci extrem de im-
portant cu ASA Tg. Mureș, o

echipă care a avut un start
bun de sezon. Va fi dificil, dar
cred că vom învinge”, a spus
și proaspătul stegar Alexan-
dru Grigoraș.

Stegarii  și-au prezentat
achizițiile. Stegarii i-au pre-
zentat în cadrul unei
conferințe de presă pe ultimii
doi fotbaliști sosiți sub Tâm-
pa, Cătălin Țîră și Alexandru
Grigoraș. Cei doi fotbaliști
au semnat contracte pe doi
ani de zile. „Le mulțumesc
celor de la FC Brașov că mi-
au acordat încredere. Am
vrut să vin la această echipă
și mă bucur că am semnat.
Este o nouă experiență pen-
tru mine. În Olanda nu am
avut ocazia să evoluez prea
mult, sper să o fac aici și să
ajut echipa să își îndepli-
nească obiectivul. Am revenit
în țară și sper să am evoluții

apreciate. Sunt pregătit, ră-
mâne ca antrenorul să decidă
când voi intra pe teren. Nu
este un campionat ușor, dar
vom încerca să ne facem
treaba și să terminăm cât
mai sus în clasament. Din
România îmi place foarte
mult de Sânmărtean, iar ju-
cătorul meu favorit  din în-
treaga lume este Cristiano
Ronaldo”, a spus Cătălin
Țîră. „Este o nouă provocare,
mă bucur că am primit în-
credere. Sper să nu mă deza-
măgesc pe mine și nici pe cei
de la Brașov. Am multe de
demonstrat, dar rămâne să
o fac pe teren. Consider că
pot face față în această echi-
pă și îmi pot aduce
contribuția pentru îndeplini-
rea obiectivelor. Sunt convins
că nu vom retrograda”, a
spus Alexandru Grigoraș.
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Rusescu poate ajunge la Steaua. Transferul lui Raul Rusescu la
Sevilla s-a dovedit un fiasco, în pofida faptului că la acea
vreme toată lumea era extrem de mulțumită pentru realizarea
lui. La un an distanță, fostul golgheter al Ligii 1 se pregătește
separat de grupul condus de Unai Emery și nu intră în pla-
nurile antrenorului spaniol. Chiar și omul de la care primea
cel mai mare sprijin, directorul sportiv Monchi, pare să fie
împăcat cu soarta lui Rusescu. „Principala noastră preocu-
pare este să le găsim echipă jucătorilor care nu intră în pla-
nurile antrenorului. Întâmpinăm probleme în ceea ce privește
încheierea conturilor cu anumiți fotbaliști”, a spus Monchi.
Presa din Sevilla spune însă că Rusescu este foarte aproape
de o revenire la Steaua, echipa la care a strălucit în urmă
cu două sezoane.

Radio LPF. Liga Profesionistă de Fotbal va înființa un post de
radio care va transmite la început online meciurile din Liga
I, însoțit de un site care va oferi și imagini live din studio, a
anunțat Marius Mitran, directorul departamentului de comu-
nicare al LPF. Postul de radio și site-ul vor fi dedicate în cea
mai mare parte fotbalului din Liga I, Cupei Ligii-Adeplast și
Cupei României, iar dezvoltarea postului de radio va ajuta
la creșterea imaginii fotbalului românesc. „Emisiunile vor fi
realizate de nume cunoscute în mass-media. Prin intermediul
radio-ului, realizatorii emisiunilor vor intra în direct cu suporterii
fotbalului românesc, pentru a afla opiniile lor despre
competițiile organizate de LPF și FRF, despre meciurile dis-
putate pe plan intern și internațional”, a anunțat Marius
Mitran, directorul departamentului de comunicare al LPF. 

Champions League.  Miercuri s-au disputat ultimele cinci partide
ce au contat pentru manșa tur a play-off-ului Ligii Campionilor.
Gazdele au avut de suferit în toate jocurile. FC Porto și Zenit
St.Petersburg sunt ca și calificate, în timp ce Apoel, Celtic
Glasgow și Bate Borisov, sunt și ele foate aproape de grupele
Champions League. Iată rezultatele: Aalborg - APOEL 1-1,
Lille - FC Porto 0-1, Maribor - Celtic 1-1, Slovan Bratislava
- BATE 1-1, Standard Liege - Zenit 0-1. 

România a învins Slovacia. Echipa masculină de baschet a Ro-
mâniei a învins Slovacia, aseară, la Sibiu, cu scorul de 90-
86 și a urcat pe primul loc în clasamentul grupei F în
preliminariile Campionatului European - Eurobasket 2015.
Cu câte 20 de puncte în cont fiecare, Nicoară și Guțoaia au
fost principalii marcatori ai României. 
În primele trei meciuri din grupă, România a învins Slovacia
cu 81-69 și Suedia cu 77-72, dar a fost învinsă de Letonia
cu 88-65. România conduce în grupa F cu 7 puncte, din 4
meciuri disputate, urmată de Letonia — 6 puncte (3 j), Suedia
și Slovacia – ambele 4 puncte, dar din 4 jocuri disputate.
Câștigătoarele celor 7 grupe și cele mai bine clasate șase
echipe de pe locul 2 se califică la turneul final al CE 2015. 

Halep e favorita 2. Simona Halep, locul 2 WTA, va fi cap de
serie numărul 2 la US Open, ultimul turneu de Grand Slam
al anului, care va începe luni. Principala favorită la Flushing
Meadow va fi americanca Serena Williams, dublă deţinătoare
a trofeului şi cvintuplă câştigătoare la New York.  În aceste
condiții, Serena și Simona vor fi plasate pe jumătăți diferite
ale tabloului, ceea ce înseamnă că nu se vor putea întâlni
până în finală. Pe tabloul masculin, cap de serie numărul
unu va fi sârbul Novak Djokovici, urmat de elveţienii Roger
Federer şi Stanislas Wawrinka.

Steaua contribuie la coeficient. Steliştii sunt la un pas de cea
de-a doua calificare consecutivă în grupele UEFA Champions
Legue. Roş-albaştrii au trecut de Ludogorets Razgrad, scor
1-0, în prima manşă a play-off-ului. Elevii lui Costel Gâlcă
au avut până acum o contribuţie excelentă şi la coeficientul
de ţară. Campioana României a disputat până acum 5 me-
ciuri în preliminariile celei mai importante competiţii conti-
nentale şi nu au pierdut niciunul. Bilanţul Stelei: 4 victorii şi
un egal, adică 4,5 puncte. În acest moment, România se
află pe locul 3 în topul coeficienţilor din acest sezon. Formaţiile
din ţara noastră au acumulat în total 11,5 puncte, care se
împart la numărul de echipe, adică 4. De aici, rezultă coefi-
cientul: 2,875. România, care mai are 3 echipe angrenate
în cupele europene (Steaua, Astra şi Petrolul) este depăşită
în acest top doar de Kazahstan şi de Croaţia, ambele cu un
indice de 3,375. Prima mai are două echipe, în Europa Lea-
gue, în timp ce a doua are toate cele 4 formaţii în play-off-
ul aceleiaşi competiţii. Slovacia şi Belarus completează TOP
5. Un alt amănunt inedit este acela că dintre echipele care
au disputat acelaşi număr de jocuri în actualul sezon al cu-
pelor europene, Steaua a avut cel mai mare aport la coefi-
cientul ţării ei (4,5 puncte). Roş-albaştrii sunt urmaţi de Slovan
Bratislava (4 puncte). Elevii lui Costel Gâlcă vor primi 4
puncte de bonus la coeficient în cazul în care se vor califica
în grupele UEFA Champions League. 

E obligatoriu 
să câștigați!

După ce au luat un punct la Cluj în fața celor de la Universitatea, băieții antrenorului 
Adrian Szabo vor să câștige toate punctele cu ASA Tg Mureș

Steaua poate beneficia de un
ajutor din partea UEFA în re-
turul cu Ludogoreţ. Bulgarii
pot fi sancţionaţi în urma scan-
dărilor de pe Naţional Arena.
Cei aproximativ 1.500 de su-
porteri ai lui Ludogoreţ Raz-
grad s-au evidenţiat marți
serară în mod negativ pe Na-
ţional Arena, scandând „ţiganii,
ţiganii” în câteva rânduri de-a
lungul partidei. Ceea ce nu
ştiau bulgarii e că au fost su-
pravegheaţi pe toată durata par-
tidei de un observator special
trimis de UEFA. „Avem un re-

prezentat care se ocupă exclusiv
de cele două galerii, de ceea ce
se scandează pe stadion şi totul
este notat într-un raport special
de joc”, a precizat unul dintre
oficialii UEFA. Steaua a trecut
deja printr-un episod asemă-
nător, jucând partida retur cu
Aktobe cu câteva sectoare din
peluză închise, după ce galeria
a scandat în meciul cu Strom-
sgodset: „Am avut şi vom avea
mereu boală pe ţigani”. Ludo-
goreţ riscă aceeaşi sancţiune,
iar în cel mai rău caz, meciul
se va juca cu porţile închise.

Bulgarii, aproape de o sancțiune 
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Horoscopul zilei
Berbec. Este momentul să va concentrați asupra treburilor
casnice, chiar dacă ați prefera o ieșire cu prietenii. Intuiția
vă ajută să rezolvați probleme dificile. 
Taur. Sunteți într-o excelentă formă intelectuală. Relațiile
cu cei din jur sunt foarte bune. Sunteți dispus să le ascultați
problemele și să le dați sfaturi.  
Gemeni. Puteți să începeți o afacere sau să vă faceți planuri
cu privire la o investiție pe termen lung. Prietenii și partenerul
de viață vă susțin. Vă sfătuim să evitați speculațiile.  
Rac. Dimineața, persoană iubită vă admiră pentru ideile
dumneavoastră originale. Aveți un randament foarte bun și
puteți să terminați tot ce ați început. 
Leu. Zi bună pentru a începe activități. Este recomandabil
să terminați mai întâi ce ați început. Capacitatea de comu-
nicare este excelentă și vă ajută să legați noi prieteni. 
Fecioară. S-ar putea ca dificultățile din relațiile parteneriale să
vă afecteze randamentul intelectual. Dacă reușiți să vă
concentrați, aveți ocazia să obțineți mici câștiguri financiare. 
Balanţă. Zi favorabilă schimbărilor importante. Aveți șansa
să vă afirmați pe plan social. De asemenea, sunt favorizate
studiile și călătoriile. 
Scorpion. S-ar putea ca un prieten să vă propună o colaborare
pe termen lung. Va sfătuim să vă gândiți serios, chiar dacă
propunerea este foarte tentantă. 
Săgetător. Este o zi favorabilă realizărilor deosebite pe plan
social și financiar. Profitați de acest context favorabil! S-ar
putea ivi ocazia să plecați într-o călătorie. 
Capricorn. Parcurgeți o perioadă favorabilă din toate punctele
de vedere și vă simțiți în formă. Aveți ocazia să obțineți
câștiguri financiare nesperate și să vă afirmați în societate. 
Vărsător. Sunteți în formă și vă adaptați cu ușurință la situațiile
noi. Aveți ocazia să rezolvați probleme ce țin de viața particulară.
Mai mult, reușiți să îi ajutați și pe cei din jur. 
Peşti. După-amiază s-ar putea să vi se propună colaborarea
într-o afacere profitabilă. Va recomandăm să acceptați, pentru
că vă puteți redresa financiar. 
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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
POLIȚIȘTI (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: Animație, 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

5 4 1 8 7
8 3 2
7 1

3 9 4
2 6 1

7 8 1
4 6

1 7 8
2 3 5 6 7

Sudoku

Pentru prima dată după res-
taurare, Biserica Sfântul Martin
din Braşov va găzdui un eveni-
ment cultural. Sâmbătă, 23 au-
gust, vechiul edificiu va intra în
circuitul cultural prin concertul
susţinut de ansamblul Fonte di
Gioia (Cluj), în cadrul Festiva-
lului Musica Barcensis. Sfârşitul
de săptămână va
fi completat de
concertul de du-
minică, 24 au-
gust, de la
Biserica fortifica-
tă din Prejmer.

Sâmbătă, 23
august, de la ora
16:00, Biserica
Sf. Martin (str.
Dealul de Jos nr.
12) îşi va deschi-
de porţile pentru
publicul larg cu ocazia concer-
tului cameral susţinut de ansam-

blul Fonte di
Gioia. Cu
această ocazie,
cei prezenţi la
concert vor
putea asculta şi
orga Hahn din
B u n e ş t i
(1805), restau-
rată în anul

2011 şi mutată la Braşov.
Biserica Sfântul Martin, care

aparţine Bisericii Evanghelice
C.A. din România – Parohia
Braşov, îşi are începuturile certe
în secolul al XIV-lea, şi păstrează
încă părţi importante din acest
trecut medieval. Adaosuri din
secolele XV şi XVI şi-au lăsat
amprenta materială într-un loc
sau altul în această clădire extinsă
până la dimensiunile actuale în
jurul anului 1800. În ultimii ani
au fost întreprinse ample cerce-

tări arheologice care au scos la
iveală valoroase obiecte (cera-
mice, textile și podoabe păstrate
în morminte), iar în anul 2012
s-a încheiat o etapă importantă
a restaurării bisericii. Biserica nu
va intra pentru moment în cir-
cuitul turistic, fiind deschisă doar
temporar pentru diverse activități
religioase sau culturale.

Duminică, 24 august, de la
ora 17:00, la Biserica fortificată
din Prejmer, muzicienii clujeni
care formează ansamblul Fonte
di Gioia vor interpreta lucrări
pentru diferite distribuţii instru-
mentale ale compozitorilor G.
Diruta, J. K. Kerll, J. Ph. Ra-
meau, C. Ph. Em. Bach, M. Ma-
rais, B. Marini şi A. Falconieri.

Intrarea la ambele concerte
este liberă, participanţii având
posibilitatea de a face o donaţie
în sprijinul festivalului.

Vineri 22 august
▆ 19.00. Doc and Roll: 
God Bless Ozzy 
Osbourne (2011)                                               
Durata: 95 min.
▆ 21:00 Dracula 
Film Festival Friends
Cucerirea planetei 
maimu țelor /
Conquest 
of the Planet of the 
Apes (SUA, 1972)                                        
Durata: 88 min.

Sâmbătă 23 august
▆ 11:00 Matineu copii
Albă ca zăpada şi cei şapte

pitici / Snow White and the
Seven Dwarfs (SUA, 1937)

Animaţie - Dublat în limba
română

▆ 17:00 Mari actori (nou)
Viața e frumoasă / La vita

è bella (Italia, 1997)                                                 
Dramă, comedie
Durata: 116 min.
▆ 19.30: Mari regizori

Omul-elefant /The Elep-
hant Man (1980)                                                   

Durata: 124 min.
▆ 22:00 Film Cult
Legend  (SUA, 1985)                                                        
Durata: 114 min (direc-

tor's cut)

Duminică 24 august
▆ 11:00 Matineu copii
Mașini 2 / Cars 2 (SUA,

2011)  
Durata: 106 min

Animație
Dublat în limba română
▆ 17:00 Golden Classics
Șarada / Charade (SUA,

1963)                               
Durata: 113 min
▆ 19:30 Seara de Oscar
Adevăratul curaj / True

Grit (SUA, 1969)                               
Durata: 128 min

Intrarea se face 
pe bază de voucher (5 lei –

preţ redus, 7 lei – preţ întreg) 

Filme de Oscar la Sala Patria

Primul concert găzduit
de Biserica Sf. Martin



11

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 

Iulian Cătălui

ziArele brAşovUlUi De AltăDAtă22 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”

În august 1979 se încheiase
cea de-a II-a ediţie a Festivalului
naţional „Cântarea României”,
iar laureaţii, şi alături de ei, toţi
participanţii, - români, maghiari
şi de alte naţionalităţi – care au
contribuit la succesul deplin al
„acestei vaste mişcări cultural-
educative socialiste” din scumpa
noastră patrie au fost felicitaţi
„călduros prin Mesajul adresat
de secretarul general al parti-
dului, tovarăşul Nicolae Ceau-
şescu”. În ambianţa stimulatoare
a Festivalului s-au afirmat, îm-
preună cu colegii lor din întreaga
ţară, şi artiştii, creatorii profe-
sionişti şi amatorii braşoveni,
ediţia a II-a aducând Braşovului
peste 60 de premii. Ele erau,
desigur, rezultatul talentului şi
neobositei pasiuni creatoare, dar
în acelaşi timp, ele, cică, puneau
în lumină „condiţiile minunate
create în anii socialismului pen-
tru dezvoltarea multilaterală a
personalităţii umane, accesul
larg la cultură al oamenilor mun-

cii, fără deosebire de naţionali-
tate, rod al politicii înţelepte pro-
movate de partidul nostru,
pentru formarea omului nou,
constructor conştient al orân-
duirii socialiste”. De asemenea,
artiştii şi creatorii braşoveni,
amatori şi profesionişti, aveau
mândria de a fi adus pe scenele
de spectacol, în sălile de expo-
ziţie, un repertoriu şi o tematică
străbătute de un mesaj de „vi-
brant spirit militant şi umanist
exprimat în toate genurile artei”.
Arta promovată de ei s-a stră-
duit să găsească mereu ecou în
conştiinţe, să-şi aducă o contri-

buţie cât mai importantă la îm-
bogăţirea şi amplificarea conti-
nuă a vieţii spirituale a
colectivelor de oameni ai muncii.
Mobilizaţi de „ideile directoare”
cuprinse în Mesajul toarşului Ni-
colae Ceauşescu adrsat laureaţilor
şi participanţilor la a II-a ediţie
a Festivalului naţional „Cântarea
României”, artiştii şi creatorii
braşoveni vor fi găsit atunci cu
siguranţă „noi resurse şi dispo-
nibilităţi pentru perfecţionarea
măiestriei lor”, astfel încât a III-
a ediţie a marii manifestări de-
dicate muncii şi creaţiei să
însemne sporirea rezonanţelor

sale educative şi artistice. Printre
artiştii premiaţi mai cunoscuţi şi
colectivele laureate ale distinc-
ţiilor Festivalului naţional men-
ţionat se numărau: Colectivul de
operetă al Teatrului Muzical din
Braşov, dramaturgul Dan Tăr-
chilă, pictorul pe sticlă Nicolae
Suciu din Cincu, Filarmonica
„G. Dima” din Braşov, Formaţia
vocal-instrumentală „Grup 74”,
fotografii Titus Minea şi Emil
Zavazal şi mulţi alţii.

„DRUM  NOU”
22 august 1979

„Prestigioasă afirmare a
creaţiei artistice braşovene”

Din presa maghiară
Ioan Mircea, subprefectul Braşovului de trei ani a fost detaşat
neaşteptat în interes de serviciu. Tânărul subprefect a reuşit
să câştige respectul şi aprecierea cetăţenilor din judeţ, indi-
ferent de naţionalitate sau religie. Ioan Mircea a participat
frecvent la activităţile sociale şi sportive din judeţ, a fost pre-
şedintele Asociaţiei Sportive Astra, unde s-au obţinut rezultate
sportive frumoase sub conducerea lui. Mereu a sprijinit şi a
luptat pentru sportul braşovean. Detaşarea lui în judeţul Vlaş-
ca este primită de braşoveni cu regret.

(Elhelyezték Brassóból Mircea megyefőnökhelyettest. În:
Brassói Lapok, nr. 177, 5 august 1939, p.6)

Comănescu Aurel, noul subprefect 
După cum am anunţat subprefectul Ioan Mircea a fost detaşat
în judeţul Vlaşca. În locul lui a fost numit ofiţerul Comănescu
Aurel, o persoană cunoscută cetăţenilor braşoveni. A fost
rănit şi a trebuit să se retragă din armată. Apoi a fost funcţionar
public mereu deschis la problemele celor din oraş şi din
judeţ. El cunoaşte cele trei limbi vorbite în Ardeal. Cetăţenii
Braşovului şi ai judeţului îl salută pe noul subprefect.
(Brassómegye új megyefőnökhelyettese: Comănescu Aurel.

În: Brassói Lapok, nr. 178, 6 august 1939, p.6)

37º 
Afară sunt 37º. Domnul Kovács intră într-un magazin de ar-
ticole vestimentare din centrul Braşovului.
- E foarte cald – spune el şi se şterge de sudoarea de pe
frunte.
- Într-adevăr e cald – răspunde proprietarul magazinului.
- Îmi permiteţi să-mi scot sacoul?
- Cum să nu.
Domnul Kovács îşi scoate sacoul şi se uită prin magazin. Cu
siguranţă doreşte ceva să cumpere.
- Dacă nu vă supăraţi, îmi voi scoate şi cravata, şi mă deschei
la gulerul de la cămaşă, că nu mai suport căldura asta –
spune dl. Kovács.
Proprietarul îl asigură că nu este nici o problemă şi se gândea
că acum nimic nu-l mai deranjează pe client ca să-şi facă
cumpărăturile, dar dl. Kovács nu e de aceeaşi părere.
- Mi-e o sete cumplită! Aş putea să vă rog să-mi daţi un
pahar cu apă? Rece, dacă se poate!
Este servit cu un pahar de apă rece, pe care îl bea cu mare
plăcere.
- Foarte buna apa, vă mulţumesc! Mi-a picat bine. Dar ştiţi
adevărata senzaţie de răcoare după un duş revigorant? Aveţi
aici un duş? – întreabă cu seninătate dl. Kovács.
Proprietarul se uită mirat şi îşi cam pierde din răbdare, dar
până la urmă îi răspunde:
- Avem locuinţa în spatele magazinului şi acolo puteţi să
faceţi duş.
Dl. Kovács nu se lasă rugat de două ori şi se duce cu pro-
prietarul magazinul în locuinţa acestuia să facă un duş. În
câteva momente se aude cum curge apa. Clientul insistent
cere şi pămătuf, spumă de bărbierit, că pe căldura asta este
incomod să nu te bărbiereşti. Apoi cere prosop, cremă, pudră.
După un sfert de oră iese voios dl. Kovács, proaspăt spălat
şi bărbierit, se întoarce în magazin, îşi alege o pereche de
butoni care costă 10 lei, îl salută elegant pe proprietar şi
pleacă.
S-a întâmplat ieri, în centrul Braşovului la 37º.

(37º. În: Brassói Lapok, nr. 183, 
12 august 1939, p.6)

Dinu Eva

Subprefectul Mircea a fost mutat

Societatea braşoveană: 
Duşmanii alcoolului şi nicotinei (D. a. n.)

In oraşul pitoresc dela poa-
lele Carpaţilor a luat viaţă sub
iniţiativa d-lui Dr. Mircea Su-
ciu Sibianu, medic de spital –
această societate. Găsim acu-
ma oportun când încep şi cer-
curile conducătoare să-şi dea
seama de marele pericol pen-
tru sănătatea poporului şi de
piedicile enorme în calea pro-
gresului, datorite acestor două

otrăvuri nenorocite, să dăm
nou avânt societăţei noastre şi
să rugăm pe fraţii români din
toate părţile să ne trimeată
adeziunea lor. Nu se cere nici
o taxă intrând în societatea
noastră, ci numai iscălitura
pusă după o matură chibzuire
sub jurământ, pe care să bi-
nevoiţi a ni-l trimite nouă în
scris: 

„Mă declar cu trup şi suflet
membru şi partizan al societă-
ţei „D. a. n.”, numindu-mă da-
nist, adecă duşman de moarte
al alcoolului şi tutunului, pe
cari jur că niciodată, sub nici
o condiţiune, nu le voi lua în
gura mea, pentrucă întreaga
mea sănătate neatinsă şi bra-
ţele mele cinstite, muncitoare,
să le pot oferi familiei şi ţărei

mele scumpe. In loc de orice
alt salut voi întrebuinţa tot-
deauna cuvântul „Sus Patria”.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu”.

Braşov, 15 Noemvrie
1923. Societatea D.A.N.

Carpaţii, Anul III, Nr. 208,
Vineri 7 Decemvrie 1923
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Recunoscută de către Guinness Book
în 2007 drept cea mai mare piscină din
lume, Laguna de Cristal din Chile are o
lungime de 1.013 metri, o suprafaţă de 8
hectare şi conţine 250.000 de metri
cubi de apă, potrivit huffington-
post.com. Totuși apa cu care este
umplută piscina provine din Ocea-
nul Pacific şi este filtrată.

Staţiunea San Alfonso del Mar pune la
dispoziţia turiştilor numeroase mijloace
de distracţie. Aceştia pot să ia lecţii de
scufundări, se pot plimba cu kayakul sau

pot parcurge cu vaporaşul cea mai
mare piscină din

lume.

O companie privată,
deţinută de milionarul
Gregory Sancoff, a reuşit
să creeze o navă-fantomă,
a cărei principală carac-
teristică este aceea că nu
poate fi detectată de ni-
ciun radar, scrie Bloom-
berg.

Potrivit sursei citate,
milionarul Gregory Sancoff şi-
a dedicat peste zece ani din viaţă
şi a cheltuit peste 5 milioane de
dolari, din banii proprii, pentru
a crea această navă, denumită
„Ghost Ship”.

Vasul a fost construit pe şan-
tierul naval din Portsmouth de
către compania privată Juliet

Marine, creată de Gregory San-
coff în anul 2002, după ce nava
USS Cole a fost atacată în timp
ce se alimenta cu combustibil
într-un port din Yemen. În urma
atentatului cu bombă au murit
17 marinari, iar alţi 39 au fost
răniţi.

„Vasul fantonă” este descris

ca fiind un elicopter pe
apă, deoarece pluteşte pe
apă ca o navă, dar de fapt
se mişcă printr-un tunel
de gaz, creat sub suprafaţa
apei, ceea ce îi conferă o
viteză mult mai mare. Va-
sul este propulsat de două
motoare de câte 2.000 de
cai putere, iar tehnologia

creată de Sancoff permite ca
nava să se mişte cu o viteză foar-
te mare, fără ca pasagerii să sim-
tă acest lucru.

Nava a costat până în prezent
în jur de 15 milioane de dolari,
poate fi transportată cu un avion
C-17 şi poate fi asamblată în 24
de ore.

„Ghost Ship” sau nava anti radar

Cea mai mare piscină din lume
Construită în staţiunea turistică San Alfonso del Mar din Chile şi amplasată chiar
pe malul Oceanului Pacific, Laguna de Cristal este cea mai mare piscină din lume.

„Loca”, un hit al cântăreţei
columbiene Shakira, lansat în
2010, plagiază un cântec com-
pus de un muzician dominican
în 1998, a considerat un jude-
cător newyorkez.

Judecătorul federal Alvin Hel-
lerstein a estimat că „Loca” este
„o copie ilegală” a unui cântec
lansat de compozitorul domini-
can Ramon Arias Vasquez, cu-
noscut sub numele de scenă
Arias. În timpul procesului, des-
făşurat timp de 11 zile în iunie
şi iulie, la New York, Arias a
spus că a compus cântecul
„Loca con su Tiguere” între
1996 şi 1998 şi l-a interpretat

apoi în timpul unei audieri la tri-
bunal. Piesa a fost preluată apoi
de un alt cântăreţ, Eduard Edwin
Bellou Pou (Bello), cunoscut
sub numele de scenă „El Cata”,
în 2007, devenind un succes în
Republica Dominicană. 

Totuși Mayimba Music, care
deţine drepturile de autor ale
cântecelor lui Arias, a depus
plângere contra Sony Corp. of
America şi contra mai multor
divizii ale grupului Sony, în anul
2012, invocând încălcarea drep-
turilor de autor.

Judecătorul a considerat totuşi
limitată responsabilitatea avută
de două entităţi ale grupului

Sony,
Sony/ATV
Latin şi Sony/ATV Discos. El
a mai estimat, de asemenea, că
versiunea în limba engleză a cân-
tecului, interpretată tot de Sha-
kira, nu reprezintă o încălcare a
drepturilor de autor ale lui Arias.

„Următoarea etapă în acest
dosar va consta în a determina
dreptul companiei Mayimba Mu-
sic de a primi despăgubiri şi de
a impune o interdicţie”, a precizat
acelaşi judecător american.

Shakira a plagiat cântecul „Loca”
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