
4,4109
3,3208

136,8668

Euro
USD
Gram Aur

VALUTĂ

Balon de oxigen
pentru stegari

FC Brașov a reușit să câștige
primul meci, vineri, pe teren
propriu, în compania for ma -
ției ASA Târgu Mureș. 
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METEO

Trei persoane au decedat în urma unor accidente rutiere care 
au avut loc duminică dimineață, pe DN 1 și DN 13. Cauza? Viteza!

Primăria Braşov va depune mâi-
ne documentaţia pentru obţine-
rea autorizaţiei de construire
necesară reabilitării celor trei ta-
bere şcolare de la Dâmbul Morii
şi Timişul de Sus (Colonia 1 şi
Colonia 2). Potrivit primarului
Braşovului, George Scripcaru,
întreaga documentaţie necesară

a fosat finalizată, iar după obţi-
nerea autorizaţiei de construcţie,
primăria va scoate la licitaţie lu-
crările. Documentele vor fi de-
puse la Primăria Predeal,
deoarece taberele, intrate în pa-
trimoniul Braşovului, se află pe
teritoriul administrativ al ora-
şului Predeal. 

La biserica Sf. Bartolomeu, de
mai bine de 500 de ani, în ul-
tima duminică dinaintea zilei
de 24 august (ziua Sf. Bartolo-
meu),  se desfăşoară pelerinajul
Hramului Sf. Ba r  tolomeu,  unde
se întâlnesc comunitățile săsești
din Țara Bârsei. 
Slujba festivă este urmată de

dansuri și cântece populare ger-
mane, acompaniate de fanfară.
Aşa a fost şi duminică! Fanfara
Ţării Bârsei a susţinut un recital
superb. Au participat peste 400
de braşoveni, enoriaşi ai bisercii
şi nu numai. După slujbă s-a
petrecut... săseşte, în cortul spe-
cial amenajat.

Hramul Bisericii din BartolomeuSe refac taberele școlare

Parţial noros
15°C /20°C

Duminica neagrăpag. 8

20 de copii
internați în spital

20 de copii, cu vârste cuprinse
între 8 şi 13 ani au ajuns în
cursul nopţii de joi spre vineri,
la Spitalul de Boli Infecţioase.

Încep probele scrise
la BAC-ul de toamnă

Probele scrise de la bacalau-
reatul de toamnă încep azi
cu examenul la limba şi lite-
ratura română.
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Inspectoratul pentru Situații de
Urgență (ISU) Brașov a fost alertat
să acorde primul ajutor în cazul a
doua accidente care au avut loc du-
mincă dimineață. 

„Un cetățean italian de 41 ani, care
conducea un autoturism, din direcția
Vlădeni spre Codlea, nu a  adaptat
viteza la condițiile de drum, carosabil

umed și curbă, a pierdut controlul vo-
lanului și autoturismul a pătruns pe
contrasens, unde a intrat în coliziune
cu o mașină care circula din sens
opus. Accidentul s-a soldat cu decesul
cetățeanului italian, precum și cu ră-
nirea gravă a unei persoane de sex
feminin în vârstă de 35 ani, aflată în
autoturismul condus de el“, a precizat

cms. șef Liviu Naghi, purtătorul de
cuvânt al IJP Brașov. Pentru salvarea
soției șoferului vinovat a a fost soli-
citată intervenția unui elicopter
SMURD. Femeia era în stare foarte
gravă și a fost dusă la Târgu Mureș.

Cel de al doilea accident a avut loc
pe DN131 – Drumul Morții – la Ru-
pea, unde alte două persoane au fost

prinse în mașina avariată. Un
brașovean de 58 ani, care conducea
un autoturism din direcția Măieruș
spre Hoghiz, nu a  adaptat viteza la
condițiile de drum, a pierdut controlul
volanului și autoturismul condus de
el a accidentat mortal două persoane
de 63 și 64 ani, soț și soție, aflate în
afara carosabilului. S.D.
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Probele scrise de la baca-
laureatul de toamnă încep luni
cu examenul la limba şi litera-
tura română, care va fi susţinut
de peste 39.000 de candidaţi,
pentru care au fost pregătite
două tipuri de subiecte, pentru
profilul umanist şi respectiv
cel real. Pentru susţinerea exa-
menului la limba şi literatura
română s-au înscris 39.091 de
candidaţi, dintre care 29.616
au absolvit clasa a XII-a în
acest an, iar 9.475 sunt din
promoţiile anterioare, potrivit
Ministerului Educaţiei.

Proba se va desfăşura în 208
centre de examen, iar lucrările
vor fi evaluate în 76 de centre.
Absolvenţii vor avea, în funcţie
de profilul şi filiera pe care le-
au urmat în învăţământul li-
ceal, două tipuri de subiecte.
Astfel, absolvenţii filierei teo-
retice - profilul umanist şi cei

ai filierei vocaţionale - profilul
pedagogic, vor avea acelaşi tip
de subiecte, iar absolvenţii fi-
lierei teoretice - profil real, ai
filierei tehnologice şi ai filierei
vocaţionale vor primi alte ti-
puri de subiecte.

Probele scrise vor continua
marţi cu examenul la limba şi
literatura maternă, miercuri cu
proba obligatorie a profilului
şi vineri cu proba la alegere a
profilului şi specializării.

Pentru proba scrisă la ale-
gere a profilului şi specializării
s-au înscris 39.369 de absol-
venţi. Cei mai mulţi au ales să
dea testul la biologie (25.134),
iar celelalte opţiuni s-au în-
dreptat spre geografie (9.139),
fizică (2.169), chimie (1.535),
logică (425), informatică
(317), sociologie (248), psi-
hologie (181), economie (162)
şi filosofie (59).

Un număr ridicat de candi-
daţi se înregistrează şi la proba
obligatorie a profilului - 36.228
absolvenţi, dintre care 31.845
la Matematică şi 4.383 la Is-
torie. La examenul scris pentru
Limba şi literatura maternă s-
au înscris 1.002 candidaţi, din-
tre care 953 la limba şi
literatura maghiară, 42 la limba
şi literatura germană, trei la
limba şi literatura slovacă, doi
la limba şi literatura ucraineană
şi câte unul la limba şi litera-
tura sârbă, respectiv limba şi
literatura croată.

Rezultatele vor fi afişate în
1 septembrie, până la ora
12.00 şi în aceeaşi zi vor putea
fi depuse contestaţiile, între
orele 12.00 şi 16.00. Contes-
taţiile vor fi soluţionate în 2 şi
3 septembrie, iar rezultatele fi-
nale vor fi făcute publice pe 4
septembrie.

Cutremur destul de puternic în Covasna
Cutremur în Covasna. Pri-

mele date indică faptul că seis-
mul ar fi avut 4,6 grade pe
scara Richer.

Un cutremur cu magnitudi-
nea de 4,6 grade pe scara Ri-
chter s-a produs duminică, la
ora 10.12, în judeţul Covasna,
în zona seismică Vrancea, a
anunţat Institutul Naţional
pentru Fizica Pământului.
Seismul s-a produs la o adân-

cime de 147 de kilometri şi a
avut epicentrul în judeţul Co-
vasna, potrivit Mediafax.

Oraşele cele mai apropiate
de epicentrul seismului sunt:
Covasna (29 de kilometri),
Târgu Secuiesc (45 de kilo-
metri), Brașov (49 de kilo-
metri), Sfântu Gheorghe (51
de kilometri) şi Vălenii de
Munte (53 de kilometri). Cu-
tremurul cu cea mai mare

magnitudine de anul acesta
din România a avut 5 grade şi
s-a înregistrat la 29 martie, tot
în zona seismică Vrancea.

La 6 octombrie 2013, în
Vrancea s-a produs un cutre-
mur de 5,5 grade pe scara Ri-
chter, cel mai mare din ultimii
patru ani. Seismul a fost simţit
şi la Bucureşti, dar şi în nordul
Bulgariei şi în Republica Mol-
dova.

20 de copii, cu vârste cu-
prinse între 8 şi 13 ani,
care se aflau în cantona-
ment la o pensiune din
Hărman au ajuns, în cur-
sul nopţii de joi spre vi-
neri, la Spitalul de Boli
Infecţioase Braşov, cu
simptome de toxiinfec-
ţie alimentară, ei rămâ-
nând internaţi.

Potrivit managerului Spi-
talului de Boli Infecţioase
Braşov, medicul Felicia
Constandis, 20 de copii, ca-
zaţi la o pensiune din loca-
litatea Hărman, unde se
aflau în cantonament la fot-
bal, au ajuns la unitatea me-
dicală cu simptome de
toxiinfecţie alimentară, res-
pectiv colici abdominale,
vărsături şi scaune diareice.

„Între orele 3.00 şi 5.00,
cei 20 de copii au ajuns pe
rând la spital. O parte dintre
pacienţi a primit tratament,

iar starea generală a copiilor
este bună”, a declarat pentru
Mediafax medicul Felicia
Constandis, care a precizat
că cinci dintre copii sunt în
stare mai gravă, fiind per-
fuzaţi.

Conform sursei citate, cei

20 de copii, care au forme
uşoare sau medii de boală,
sunt din judeţul Ilfov.

Medicul a menţionat că
reprezentanţii Comisariatu-
lui Judeţean pentru Protec-
ţia Consumatorilor Braşov
au fost anunţaţi despre in-

cident, iar vineri o echipă a
instituţiei a mers la pensiu-
nea din Hărman pentru a
face verificări şi a lua probe
din mâncarea consumată de
copii. Felicia Constandis a
mai spus că majoritatea co-
piilor vor fi externaţi.

20 de copii internați cu
toxiinfecție alimentară

Un sfert dintre brașoveni sunt navetiști
Aproape un sfert din populaţia angajată a Braşovului
este formată din navetişti! Astfel, aproximativ 25 de
mii de bărbaţi şi 18 mii de femei din oraşul nostru, că-
lătoresc zilnic în altă localitate pentru a ajunge la ser-
viciu.  Chiar şi cu aceste cifre, judeţul nostru se situează
doar pe locul 12 în topul naţional al navetiştilor, cla-
samentul fiind condus, de departe, de Ilfov, unde o
mare parte din populaţie lucrează în capitală. Analiza
a fost realizată de Institutul Naţional de Statistică, la
finele anului 2013.

Client agresat de bodyguard într-un pub din Brașov
Scandal monstru azi-noapte la Vintage Pub Brașov.
Un tânăr a ajuns bătut măr la Spitalul Clinic Județean
de Urgență Brașov, după ce și-a văzut moartea cu ochii. 
Potrivit victimei, G.S., aceasta a fost bătută crunt sâm-
bătă seară de bodyguard-ul de la Vintage Pub pe motiv
că ar fi intrat în discuții cu prietena celui care trebuia
să asigure liniștea și să aplaneze eventualele conflicte
din local. Cazul a fost preluat de polițiștii de la Secția
1 din Brașov, iar în funcție de numărul de zile de îngrijire
medicală de care are nevoie victima, stabilite de me-
dicul legist, agresorul ar putea fi reținut.

Adolescentă dispărută în Parcul Național Retezat
O adolescentă de 14 ani, dispărută în Parcul Naţional
Retezat, este căutată de zeci de jandarmi și polițiști.
Echipele care o caută sunt sprijinite de un elicopter.
Ea se afla într-o tabără de vară organizată de un preot,
care a solicitat Direcţiei pentru Protecţia Copilului Hu-
nedoara ca fata şi alţi cinci copii din centrul de pla-
sament din Lupeni să participe la activitatea
respectivă. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Ju-
deţean de Jandarmi Hunedoara, echipele de salva-
re-căutare au fost suplimentate, astfel încât numărul
salvatorilor montani se ridică în acest moment la 73.

Încep probele scrise la BAC-ul de toamnă



Primăria Braşov va depu-
ne mâine documentaţia
pentru obţinerea autori-
zaţiei de construire nece-
sară reabilitării celor trei
tabere şcolare de la Dâm-
bul Morii şi Timişul de Sus
(Colonia 1 şi Colonia 2). 

Potrivit primarului Braşovu-
lui, George Scripcaru, întreaga
documentaţie necesară a fosat
finalizată, iar după obţinerea au-
torizaţiei de construcţie, primă-
ria va scoate la licitaţie lucrările. 

„Mă bucur că am ajuns în
această fază, pentru că este un
proiect important pentru ceea
ce înseamnă readucerea siste-
mului de tabere în viața elevilor.
Pentru majoritatea dintre noi,
cele mai frumoase amintiri sunt
legate de vacanțele petrecute în
tabere. Sperăm să reușim să rea-
bilităm aceste clădiri în cel mai
scurt timp posibil, pentru a le
reintroduce cât mai curând în
circuitul turistic şcolar”, a pre-
cizat primarul Brașovului, Ge-
orge Scripcaru (foto
medalion). Primăria Braşov a

preluat fostele tabere de la Dâm-
bul Morii şi Timişul de Sus în
anul 2011, prin Hotărâre de Gu-
vern. 

Documentele vor fi depuse
la Primăria Predeal, deoarece
taberele, intrate în patrimoniul
Braşovului, se află pe teritoriul
administrativ al oraşului Pre-
deal. 

Tabăra de la Dâmbul Morii
va avea tiroliană şi perete de es-
caladă. Potrivit documentaţiei,
tabăra de la Dâmbul Morii va
fi cea mai modernă dintre cele
trei foste tabere. În varianta ma-

ximală a proiectului, în tabără
vor fi amenajate o tiroliană de
aproximativ 70 de metri lungi-
me şi un perete de escaladă pen-
tru copii, un teren de sport, un
loc de adunare care va avea şi
vatră pentru focul de tabără şi
un loc de joacă.

Tabăra va avea o capacitate
de cazare de 79 de locuri. Va fi
construit un corp nou de clădire,
tot în regim parter şi mansardă,
iar actualul corp va fi amenajat
ca şi clădire administrativă,  care
va găzdui şi camera-izolator, cu
două locuri şi acces separat,

pentru copiii care s-ar îmbolnăvi
de boli contagioase pe durata
taberei. 

La parter vor fi amenajate 13
camere, dintre care douăspre-
zece cu trei locuri, şi una cu trei
locuri pentru copiii cu dizabi-
lităţi, care include şi funcţiuni
adaptate nevoilor acestora. 

La mansardă vor exista alte
trei camere cu câte trei locuri şi
două cu două locuri, pentru pro-
fesori. Camerele de câte trei lo-
curi au suficient spaţiu pentru
montarea a încă un pat, dacă
este nevoie de creşterea capa-

cităţii de cazare. Cu excepţia ca-
merei pentru copiii cu dizabili-
tăţi şi a izolatorului, celelalte
camere vor avea grupuri sani-
tare şi duşuri în sistem duplex
(o cabină de duş şi o toaletă la
fiecare două camere). Sala de
mese va avea o capacitate de 84
de locuri. 

Toate instalaţiile din complex
vor fi înlocuite, iluminatul va fi
realizat cu mijloace moderne,
iar încălzirea se va face cu o
centrală cu lemne, acestea fiind
de altfel soluţiile alese şi pentru
celelalte două tabere. Costul in-
vestiţiei a fost estimat la 14 mi-
lioane lei. 

Condiţii de trei margarete. La
Colonia 2 se prevede o capaci-
tate de cazare de 60 de persoa-
ne. Sunt prevăzute camere cu
opt şi zece paturi, o cameră-izo-
lator, una pentru copii cu diza-
bilităţi şi două dormitoare
pentru profesori, cu două locuri
fiecare. Clădirea principală va
avea parter şi mansardă şi va
conţine şi un salon pentru jocuri
şi socializare. Pentru sala de
mese, cu o capacitate de 92 de

locuri, este prevăzut un corp
nou de clădire, care va adăposti
şi o terasă cu 12 locuri. Şi aceas-
tă tabără va avea teren de sport,
loc de joacă, loc de adunare şi
pentru focul de tabără. Costul
investiţiei este estimat la 11,3
milioane lei.

Colonia 1 (vila nr. 5) este cea
mai mică dintre cele trei tabere.
Aici sunt doar 12 locuri de ca-
zare, în camere cu două sau trei
paturi, şi un dormitor pentru
profesori. Amenajările exterioa-
re vor include şi aici un loc de
joacă şi zona pentru adunare şi
foc de tabără. Valoarea estimată
a lucrărilor este de 1,7 milioane
lei. 

În urma investiţiilor ce sunt
preconizate, estimate în total la
27 milioane lei, taberele vor
oferi aceleaşi condiţii ca o pen-
siune de trei sau două marga-
rete. 

Pe cele trei amplasamente se
află acum trei ansambluri de
clădiri care în ultimii ani au ră-
mas neutilizate, iar una dintre
ele este chiar într-un stadiu avan-
sat de degradare. A.P.
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Se refac taberele școlare

A.J.O.F.M. BRAŞOV
LOCURI DE MUNCĂ VACANTE 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJOFM Braşov din Str. Lungă nr. 1A camera 8, sau la telefon 0268.416.879

administrator 1
agent comercial 1
agent de securitate 4
agent servicii client 6
ajutor ospătar 2
ambalator manual 3
analist calitate 1
asfaltator 1
asistent manager 2
barman 2
brutar 1
bucătar 4
cameristă hotel 5
casier 5
chimist 1
cofetar 1
conducător activitate de transport rutier 1
conducător autospecială 1
confecționer-asamblor articole din textile 2
consilier juridic 1
consilier/expert/inspector/referent/
economist în economie generală 3
consilier/expert/inspector/referent/
economist în gestiunea economică 1
contabil 2
controlor bilete 1
controlor calitate 1
crescător de păsări 1
croitor 1
curățitor-sablator 2
dulgher (exclusiv restaurator) 3
electrician de întreținere și reparații 3
electrician în construcții civile și industriale 1
electrician montator de instalații automatizate 1
electromecanic 1
electromecanic automatizări si telecomunicații 2
expeditor internațional 1
faianțar 2
fasonator cherestea 1

femeie de serviciu 4
fierar betonist 4
florar-decorator 1
fochist pentru cazane de abur și de apă fierbinte 1
formator presator plăci brute 1
funcționar administrativ 1
funcționar informații clienți 5
gestionar depozit 4
grădinar 1
infirmier/infirmieră 1
inginer automatist 1
inginer căi ferate, drumuri și poduri 1
inginer chimist 1
inginer construcții civile, industriale și agricole 2
inginer constructor instalații 1
inginer de cercetare în ingineria sanitară și protecția
mediului 1
inginer electrotehnist 1
inginer industrializarea lemnului 2
inginer instalații pentru construcții 1
inginer mecanic 2
inginer producție 1
ingrijitoare la unități de ocrotire 
socială și sanitară 1
ingrijitor clădiri 2
îngrijitor de copii 1
îngrijitor spații hoteliere 1
instalator încălzire centrală și gaze 1
instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze 1
instalator rețele termice și sanitare 2
lăcătuș construcții metalice și navale 1
lăcătuș mecanic 3
lăcătuș-montator 2
lăcătuș-montator agregate 
energetice și de transport 1
lucrător bucătărie (spălător vase mari) 4
lucrător comercial 5
lucrător gestionar 1
lucrător gestionar 1
maistru mecanic 1

manipulant mărfuri                                               12
mașinist la mașini mobile pentru transporturi inte-
rioare 1
mecanic agricol 1
mecanic auto 1
mecanic utilaj 2
montator subansamble 3
mozaicar (exclusiv restaurator) 1
muncitor necalificat în industria confecțiilor 7
muncitor necalificat la ambalarea 
produselor solide și semisolide 2
muncitor necalificat la ambalarea 
produselor sub formă de praf și granule 1
muncitor necalificat la asamblarea, 
montarea pieselor 8
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli
zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet 5
muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, 
șosele, poduri, baraje 1
muncitor necalificat la spargerea și tăierea 
materialelor de construcții 1
operator la mașini de tricotat rectiliniu 1
operator la mașini-unelte cu comandă numerică 6
operator la mașini-unelte semiautomate 
și automate 2
operator la prepararea produselor lactate 1
operator la tratarea apei tehnologice 1
operator vânzări prin telefon 1
ospătar (chelner) 3
patiser 2
pregătitor, completator de echipamente 
tehnice și SDV-uri 1
programator 2
proiectant inginer mecanic 1
reglor mașini-unelte 1
reprezentant comercial 1
secretar institut, facultate 1
șef atelier 1
șef de sală restaurant 1

șef schimb 1
șofer autocamion/mașină de mare tonaj 7
șofer de autoturisme și camionete 3
sortator produse 1
spălător vehicule 1
spălător vehicule 1
spălătoreasă lenjerie 1
specialist în domeniul calității 1
specialist marketing 1
stivuitorist 2
strungar la mașini de strunjit roți căi ferate 1
sudor                                                                     13
sudor manual cu arc electric 1
tehnician analist calitate 1
tehnician energetician/electrician 2
tehnician mentenanță electromecanică - automatica
echipamente industriale 2
tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere
video, control acces 1
tehnician tehnolog mecanic 1
tractorist 1
vânzător 4
vopsitor 1
vopsitor industrial
zidar rosar-tencuitor 1
zugrav 2

îngrijitor clădiri 1
instalator apă, canal 1
lacătuș mecanic 1
mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) 1
muncitor necalificat la ambalarea 
produselor solide și semisolide 1
muncitor necalificat la întreținerea 
de drumuri, șosele, poduri, baraje 2
șofer autocamion/mașină de mare tonaj 1
sudor 1
vânzător 1

Braşov

Făgăraş
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Taxa pe Valoarea Adău-
gată (TVA) la pâine și pe
lanțul de producție va ră-
mâne la 9%, indiferent de
discuțiile care vor avea loc
în perioada următoare cu
FMI, a declarat, sâmbătă,
vicepremierul Daniel Con-
stantin, ministru al Agricul-
turii și Dezvoltării Rurale,
la târgul de produse
tradiționale din curtea Mi-
nisterului Agriculturii.
„Există un angajament al
ministerelor și în primul
rând al premierului de a nu
reveni la TVA 24% la pâine,
indiferent de discuțiile care

vor avea loc în perioada ur-
mătoare cu FMI. TVA la
pâine și pe lanțul de
producție va rămâne la 9%.
Eu sper că vom obține re-
zultate bune și vom putea
extinde această măsură ab-
solut necesară. Se fac ana-
lize pe lapte, carne și pe
legume și fructe, acestea
sunt principalele domenii vi-
zate”, a spus ministrul Agri-
culturii.

Vicepremierul Daniel
Constantin a precizat că în
septembrie vor fi anunțate
efectele reducerii TVA la
pâine la 9%, după un an de

la intrarea în vigoare a aces-
tei măsuri.

„În septembrie vom avea
rezultate în ceea ce privește
reducerea TVA la pâine,
însă noi am discutat cu
doamna ministru Petrescu
(n.r. ministrul Finanțelor
Publice) și vom mai avea și
săptămâna viitoare o întâl-
nire. Avem întâlniri foarte
dese, inclusiv cu reprezen-
tanți din partea industriei,
în care discutăm despre eva-
ziunea din agricultură, pentru
că vrem să realizăm anumite
progrese în aceste domenii”,
a adăugat șeful MADR.

Scad dobânzile la creditele în euro?
Guvernatorul Băncii Cen-

trale Europene, Mario
Draghi, a lăsat de înţeles că
instituţia pe care o conduce
pregăteşte un nou pachet de
stimuli monetari pentru a
evita o stagnare economică
similară cu cea prin care Ja-
ponia trece deja de mai bine
de zece ani. O astfel de mă-
sură poate conduce la o
nouă ieftinire a dobânzilor
pentru credite, aflate deja
la minime istorice.

Anticipaţiile privind in-
flaţia în zona euro s-au de-
teriorat în ultima vreme, dar

autorităţile sunt pregătite să
ia noi măsuri de stimulare
monetară, a arătat guverna-
torul BCE, Mario Draghi,
citat de Bloomberg.

„Autorităţíle europene nu
au finalizat încă măsurile
menite să evite o stagnare
ca cea exeperimentată de Ja-
ponia”, a spus Draghi într-
un context în care se discuta
despre faptul că investitorii
pariază pe o scădere sub-
stanţială a inflaţiei în zona
euro. „Banca Centrală Eu-
ropeană cunoaşte aceste
evoluţii şi, în graniţele atri-

buţiilor sale, va folosi toater
instrumentele pe care le are
la dispoziţie pentru a asigu-
ra stabilitatea preţurilor”, a
masi spus Draghi. Guverna-
torul BCE a dus o politică
de relaxare monetară încă
de la începutul mandatului
său. În prezent, dobânzile-
cheie a BCE este aproape 0
ceea ce face ca dobânzile
medii EURIBOR, în funcţie
de care se calculează şi do-
bânzile pentru creditele în
monedă europeană, să se
afle la cel mai mic nivel din
istorie.

Montajul tablierului me-
talic la podul rutier de la
kilometrul 0+540 al Ca-
nalului Dunăre – Marea
Neagră a fost finalizat vi-
neri, potrivit unui comu-
nicat remis de „Admi-
nistratia Porturilor Mari-
time” SA Constanţa, care
a anunţat şi următoarele
obiective de construcţie
privind podul rutier.

Tronsonul central montat al
podului are 17,2 metri şi 95
tone. Potrivit APMC, podul
rutier la kilometrul 0+540 al
Canalului Dunăre - Marea Ne-
agră, cu o structură de tip ho-
banat, va fi cel mai mare pod
de acest gen din România. 

Acesta va avea o lungime
totală de 360 de metri, o des-
chidere centrală de 200 de
metri, iar lăţimea podului va
fi de 17,4 metri, permiţând
circulaţia pe 4 benzi. Înălţi-
mea liberă sub tablierul po-
dului în axul Canalului
Dunăre - Marea Neagră va fi

de 18,4 metri. Finanţat prin
Programul Operaţional Sec-
torial în Transporturi din fon-
duri structurale ale Uniunii
Europene şi de la bugetul sta-
tului, proiectul are ca termen
de finalizare data de 31 oc-
tombrie 2014.

Proiectul, intitulat  “Pod ru-
tier la km 0+540 al Canalului
Dunăre – Marea Neagră şi lu-
crări aferente infrastructurii
rutiere şi de acces în Portul
Constanţa”, va fi continuat
prin următoarele obiective:
podul hobanat peste Canalul
Dunăre - Marea Neagră la km
0+540, având o lungime totală
de 360 m, din care 200 m are
deschiderea centrală şi alte
două deschideri marginale de
câte 80 m, viaducte de acces
la pod, un viaduct pe malul
stâng cu o lungime de 281,15
m (spre Constanţa), cu 8 des-
chideri, un viaduct pe malul
drept cu o lungime de 262,42
m (spre Agigea), cu 8 deschi-
deri, un pasaj de trecere la ni-
vel cu calea ferată, lucrări de

drumuri de acces spre zona
de nord şi de sud a Portului
Constanţa, inclusiv racordul

cu varianta ocolitoare a mu-
nicipiului Constanţa (A4), cu
o lungime totală de 1.700 m.

Așa arată podul
peste Canal

Flash economic
Iulie, lună record pentru exporturi agricole
Companiile din comerţul cu materii prime agricole au ex-
portat 2,6 milioane de tone de cereale şi seminţe oleagi-
noase prin portul Constanţa în luna iulie. Prin aceste activităţi
a fost înregistrat un record istoric al ultimilor şapte ani, iar
afacerea  a adus 500 milioane de euro în conturile expor-
tatorilor. De asemenea, este punctat faptul că două treimi
din marfă este de provenienţă românească, în timp ce restul
este din alte ţări riverane Dunării. În urma analizei datelor
s-a putut observa că exporturile de cereale din iulie au ajuns
să fie de aproape trei ori mai mari decât în urmă cu şapte
ani şi în creştere cu un sfert faţă de iulie 2013. Cei care au
avut de câştigat din aceste exporturi au fost au fost un
număr restrâns de multinaţioanale, precum Cargill, ADM,
Glencore sau Nidera.

Românii vor economii, nu datorii la bănci
Numărul persoanelor beneficiare de servicii bancare care
se gândesc să contracteze un credit în următoarea perioadă
este în scădere, însă tot mai multe persoane se gândesc
să facă economii, potrivit unui studiu al Fondului de Garan-
tare a Depozitelor in Sistemul Bancar. Astfel, doar 12% din
populaţia bancarizată declară că intenţionează să contrac-
teze un anumit tip de credit în următoarele 12 luni, în timp
ce 42% susţin că vor să economisească în aceeaşi perioadă.
În ceea ce priveşte contractarea unui credit, 5%  dintre res-
pondenţi estimează că vor lua un credit de nevoi personale
fără ipotecă, 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 uti-
lizând creditul de nevoi personale fără ipotecă. Potrivit stu-
diului, 22% din totalul populaţiei bancarizate a făcut economii
în ultimul an, iar 42% intenţionează să economisească în
2014, motivul invocat de majoritatea respondenţilor fiind
lipsa de siguranţă faţă de viitorul apropiat. 

TVA la pâine rămâne la 9%, indiferent de
discuțiile cu Fondul Monetar Internațional



Turiştii se pot caza la
mare în luna septembrie
prin programul „Litoralul
pentru toţi“, cu preţuri în-
tre 150 de lei şi 485 de lei
pentru un sejur de şase
nopţi, tarifele variind în
funcţie de gradul de con-
fort al hotelurilor, au
anunţat duminică patro-
natele din turism.

Tarifele maximale pro-
puse pentru oferta specială
de şase nopţi de cazare
(TVA inclus 9%) pentru
o persoană, la hotelurile
din zona Mamaia - Con-
stanţa - Eforie sunt de 205
lei pentru hotelurile de o
stea, fără mic dejun, 235 lei la
2 stele, fără mic dejun, şi 315
lei cu mic dejun, 265 de lei la
trei stele fără mic dejun şi 425
lei cu masa de dimineaţă in-
clusă, 485 lei la patru stele şi
605 lei la cinci stele, ambele
preţuri incluzând micul dejun.

Tarifele maximale pentru
sejururi all inclusive de cinci
nopţi/persoană, care asigură
toate cele trei mese, servite în
regim bufet, cu băuturi incluse,
acces gratuit la locuri de joacă
pentru copii, piscine, şezlon-
guri şi umbrele pe plajă, ajung
până la 765 de lei la trei stele,
875 de lei la patru stele şi 985
de lei la cinci stele.

Pentru sudul litoralului (sta-

ţiunile Costineşti, Olimp, Nep-
tun, Jupiter, Cap Aurora, Ve-
nus, Saturn, Mangalia, 2 Mai,
Vama Veche) tarifele maxi-
male pentru ediţia din acest
an a programului (sejur şase
nopţi/persoană) ajung până la
159 lei pentru hotel de o stea,
fără mic dejun, 179 de lei la
două stele, fără mic dejun, şi
269 de lei cu mic dejun, 199
de lei la trei stele fără masa de
dimineaţă şi 329 de lei cu mi-
cul dejun inclus, iar la patru şi
cinci stele - 379 de lei, respec-
tiv 469 de lei, sumele inclu-
zând şi micul dejun.

Până în prezent s-au înscris
în program 26 de hoteluri din
toate staţiunile de pe litoral

(opt hoteluri de două stele, 12
hoteluri de trei stele, şase ho-
teluri de patru stele) care pun
la dispoziţie un număr de
1.986 de locuri pe serie. Pa-
chetele vor fi vândute de peste
30 de agenţii de turism din
toată ţara.

Turiştii care cumpără aceste
pachete beneficiază de un
voucher de atracţii, cu care
pot vizita gratuit mai multe
obiective turistice din judeţ,
printre care Muzeul de Istorie
Naţională şi Arheologie, Mu-
zeul de Artă, Complexul Mu-
zeal de Ştiinţe ale Naturii,
Muzeul de Artă Topalu, Ce-
tatea Adamclisi şi Cetatea
Histria.

Instalarea pasarelelor
pietonale, a semafoa-
relor inteligente și a se-
paratoarelor de sens pe
DN1, tronsonul Comar-
nic-Azuga-Bușteni, au
dus la reducerea numă-
rului accidentelor rutie-
re grave, potrivit unui
comunicat al Inspecto-
ratului General al
Poliției Române (IGPR)

„Nicio persoană nu și-a
pierdut viața în accidente
rutiere pe DN1, tronsonul
Comarnic-Azuga-Bușteni,
de la instalarea pasarelelor
pietonale, a semafoarelor
inteligente și a separatoa-
relor de sens. În urma so-
licitării pe care Guvernul
României a avut-o în vara
anului trecut de asigurare
a fluenței traficului rutier
și a creșterii siguranței ru-
tiere pe DN1, tronsonul
Comarnic-Bușteni-Azuga,
viceprim-ministrul pentru
securitate națională, minis-
trul Afacerilor Interne, Ga-
briel Oprea, a dispus în

cursul lunii august 2013
implementarea unor soluții
tehnice, provizorii, pentru
reducerea accidentelor cu
victime“, precizează sursa
citată.

Astfel, în zona stațiuni-

lor turistice amintite, au
fost instalate patru pasarele
pietonale, una în Comar-
nic, două în Bușteni și una
în Azuga, care au permis
desființarea a șapte treceri
de pietoni din cele trei

stațiuni, fiind montate se-
paratoare de sens în
centrul stațiunii Bușteni și
instalate semafoare inteli-
gente. Coordonarea imple-
mentării soluțiilor tehnice
a fost realizată de către

Direcția Rutieră din cadrul
IGPR.

„La un an de la imple-
mentarea acestor soluții,
din analizele efectuate de
către Poliția Rutieră a
reieșit că în cele trei
stațiuni turistice, pe artera
tranzitată de DN 1, numă-
rul accidentelor rutiere gra-
ve și al consecințelor aces-
tora a fost redus semnifica-
tiv. Nicio persoană nu și-a
pierdut viața în vreun acci-
dent rutier. Un rol impor-
tant l-a avut și suplimenta-
rea numărului de polițiști
care au acționat în special
la sfârșit de săptămână și
cu ocazia sărbătorilor le-
gale”, se arată în comuni-
catul citat.

IGPR afirmă că fluența
traficului rutier pe DN1 a
crescut considerabil,
timpul de parcurgere a
tronsonului Comarnic-Si-
naia-Bușteni-Azuga redu-
cându-se, în medie, de la 2
ore, la 40-60 de minute, în
week-end și sărbători lega-
le. Conform normativelor

tehnice, capacitatea de
circulație a unui drum
național, clasa I, categorie
în care este încadrat și
Drumul Național 1, este de
800 de autovehicule pe
sens de circulație pe oră.

„Aceste valori scad
proporțional cu numărul
conflictelor de trafic gene-
rate de trecerile pentru pie-
toni, relații de stânga,
obiective cu acces la drum
sau traversarea localită-
ților. Depășirea capacității
de circulație a unui drum
generează scăderea vitezei
de circulație a autovehicu-
lelor și implicit formarea
coloanelor și ambuteiaje-
lor. Din anul 1999 și până
în august 2013, în
localitățile Comarnic, Buș-
teni și Azuga au avut loc
323 de accidente în urma
cărora au rezultate 465 de
victime, dintre care 51 de
persoane decedate. De ase-
menea, în perioada amin-
tită, în cele trei localități s-
au produs 3.483 de tampo-
nări”, adaugă IGPR.

Efectul pasarelelor de pe DN1

Programul „litoralul pentru toţi”: cât
costă un sejur de şase nopţi în septembrie

social 525 august 2014



6 brAŞovul IstorIC Luni

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Monument dispărut:  Biserica
Reformată din Centru 

Biserică reformată din Braşov care se afla
lângă hotelul de astăzi Aro Palace a fost
proiectată de arhitectul Alpár Ignácz şi in-
augurată în 24 august 1892. A fost o ade-
vărată bijuterie arhitecturală. Cel care a
visat şi a iniţiat acest edificiu, a fost Molnár
János, care şi-a desfăşurat activitatea de
preot paroh timp de 43 de ani (1850-1893)

în Braşov. El a fost un părinte cu o bogată
activitate culturală alături de cea biseri-
cească. A organizat şcoala de duminică
pentru ucenici, a înfiinţat prima bibliotecă
publică în limba maghiară, Corul Refor-
mat în 1863. Lângă impozanta biserică s-
a construit şi o şcoală elementară în timpul
preoţiei lui Csia Pál. Aceste clădiri au su-

pravieţuit celor două războaie mondiale.
În 11 iunie 1963, comuniştii au decis de-
molarea ei pentru simplul motiv că era ne-
voie de un nou corp de clădire al Hotelului
Carpaţi (actualul Aro Palace). Autorităţile
de atunci au promis refacerea bisericii, dar
acest lucru nu s-a întâmplat. Biserica Re-
formată a primit în schimb o sală de sport.



La biserica Sf. Bartolo-
meu, de mai bine de 500
de ani, în ultima dumini-
că dinaintea zilei de 24
august (ziua Sf. Bartolo-
meu),  se desfăşoară pe-
lerinajul Hramului Sf.
Bartolomeu,  unde se în-
tâlnesc comunitățile
săsești din Țara Bârsei. 

Slujba festivă este urmată de
dansuri și cântece populare
germane, acompaniate de fan-
fară.

Aşa a fost şi duminică! Fan-
fara Ţării Bârsei a susţinut un
recital superb. Au participat
peste 400 de braşoveni, enoriaşi
ai bisercii şi nu numai. După
slujbă s-a petrecut... săseşte, în
cortul special amenajat.

Biserica Sf. Bartolomeu este
situată în partea de vest a
orașului, la poalele dealului
Sprenghi. Este cea mai veche
clădire a orașului, aceasta fiind

construită în secolul al XIII-
lea, în stil gotic timpuriu. În
trecut, mai era cunoscută și sub
numele de Biserica celor trei
orfane. Conform legendei, cele
trei orfane au lăsat tot ce aveau
bisericii și au fost înmormân-
tate sub altar.

În secolul al XV-lea, în urma
distrugerilor provocate de nu-
meroasele invazii turcești, bi-
serica este reconstruită parțial.

Este înconjurată de un zid de
apărare circular, nu foarte înalt,
partea nordică, vestică și sud-
vestică a zidului medieval de
apărare fiind originale, iar par-
tea estică și unele părți din par-
tea nordică au fost demolate și
reconstruite.

În interiorul zidului de apă-
rare se afla cimitirul enoriașilor
sași din Bartolomeu, în care
este înmormântat  şi Johannes

Mattis-Teutsch (1884-1950),
unul dintre înnoitorii artei plas-
tice de la începutul secolului al
XX-lea, figură  proeminentă a
expresionismului european.

Turnul bisericii a fost recon-
struit și înalțat cu un etaj în
1842, după ce s-a prăbușit ca
urmare a cutremurului din
1822. Altarul datează din
1791, iar o strană veche, din
1683.

Hramul Bisericii
din Bartolomeu

Barajul de la Mândra ar pu-
tea fi realizat cu ajutorul celor
de la Hidroelectrica! Condu-
cerea Consiliului Județean
Brașov poartă negocieri cu ad-
ministratorul judiciar de la Hi-
droelectrica pentru a putea
face, împreună, lobby la Bru-
xelles, în vederea accesării unor
fonduri europene. 

Anunțul a fost făcut de
vicepreședintele Consiliului
Județean Mihai Pascu, care
precizează că, pentru proiec-
tul declarat ca fiind strategic
național încă din anii ’80, nu
s-au găsit, deocamdată, bani
pentru construire.  

Lucrările pentru construirea
barajului de apă dulce de la
Mândra au debutat în 1987
și, conform estimărilor de
până acum, investiția ar costa
în jur de 110 milioane de
euro. Dacă barajul de apă dul-
ce ar funcționa, agricultura
din zonă ar fi unul dintre do-
meniile care ar beneficia de
dezvoltare, ținând cont că pro-
blemele privind irigațiile s-ar
rezolva, regiunea ar deveni un
punct de atracție turistică, iar
debitul Oltului ar putea fi re-
gularizat, apreciază vice -
președintele Consiliului
Ju dețean Brașov, Mihai Pas-

cu. De asemenea, ecosistemul
ce se va dezvolta în arealul
respectiv ar deveni interesant
din punct de vedere al
biodiversității. Proiectul inițial
a suferit o serie de modificări
în ceea ce privește redimen-
sionarea obiectivului. 

Conform unor specialiști
în hidrotehnică, ar mai fi ne-
voie pentru terminarea bara-
jului de aproximativ 160 de
milioane de euro. Sunt
aceiași analiști care susțin că
investiția nu trebuie privită
doar din unghiul producției
de energie electrică, așa cum
s-a făcut mult timp.

Corul inocenţilor va cuceri
din nou Piaţa Sfatului pentru
Hospice Casa Speranţei! Astfel,
în perioada 25 august – 1 sep-
tembrie, patru mii de pitici,
creaţi de artistul  Andrei Pandea
Antonescu, se întorc în centrul
Braşovului. 

Este vorba de figurine mo-

delate manual în
ceramică, care ex-
primă diferite stări
emoţionale umane.
Trecătorii vor pu-
tea dona pentru
susţinerea servicii-
lor HOSPICE şi
vor putea cumpăra
bilete la tombola

organizată zilnic, până în 31 au-
gust, în urma căreia vor câştiga
câte o figurină expusă. 

„Piața Sfatului e a noastră!
Suntem mici, dar suntem mii!
Ai cumva curaj să vii?”.  Aceas-
ta este deviza sub care HOSPI-
CE Casa Speranţei readuce
Corul Inocenţilor la Braşov şi

în acest an. Acţiunea este me-
nită să atragă atenţia asupra ges-
turilor mici care se pot
transforma vieţi. Exemplarele
fac parte dintr-o colecţie impre-
sionantă de şapte mii de figu-
rine.  Fiecare piesă are
maximum 10 cm înălţime şi
este o creaţie unicat. Piticii vor
putea fi admiraţi timp de o săp-
tămână de toţi cei care trec prin
centrul Braşovului. Fondurile
obținute în cadrul evenimentului
vor fi folosite exclusiv în bene-
ficiul copiilor și adulților
diagnosticați cu boli incurabile,
îngrijiţi de HOSPICE Casa
Speranței.

Diana Bjoza

Demersuri pentru barajul de la Mândra
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Acțiune a polițiștilor 
pe linie de silvicultură

Polițiștii săceleni au orga-
nizat, zilele trecute,  o  ac-
ţiune pe linie de silvicultură,
pentru  depistarea persoane-
lor care taie ilegal şi sustrag
material lemnos, precum și
pentru controlul activității
societăților de profil din zona
de competență. 

Polițiștii au depistat pe
strada Morii un localnic de
61 ani, care  care transporta
cu un autovehicul 4 m.c. ma-
terial lemnos, fără să dețină

aviz de însoțire prevăzut de
normele privind circulaţia
materialelor lemnoase. 

Din acest motiv, lemnul
transportat a fost confiscat
de polițiști și predat ocolului
silvic local. De asemenea,
polițiștii au constatat la o so-
cietate că  registrul de evi-
denţă intrări/ieşiri nu era
completat conform prevede-
rilor legii, motiv pentru care
s-a aplicat o amendă  de
20.000 lei. 

La sfârșitul săptămânii
trecute, au fost organizate
mai multe acțiuni în județ,
în vederea depistării persoa-
nelor pe numele cărora
instanțele de judecată au
emis mandate de executare
a pedepsei cu închisoarea.

Astfel, polițiștii au captu-
rat în Făgăraș doi localnici
pe numele cărora Tribunalul
pentru Minori și Familie
Brașov, în data de 06.03.
2014, eliberase mandate
pentru executare a șase ani,
respectiv trei ani și șase luni

închisoare, pentru săvârșirea
infracțiunii de trafic de per-
soane.

De asemenea, în Rupea,
a fost prins un localnic de 21
ani, condamnat la patru ani
și două luni închisoare, pen-
tru săvârşirea infracţiunii de
furt calificat, în baza unui
mandat emis de Judecătoria
Rupea, în data de 20.08.
2014.

Persoanele menționate au
fost reținute de polițiști și
încarcerate în penitenciarul
Codlea.

Condamnați la închisoare
capturați de polițiști 

Corul inocenților, din nou în Piața Sfatului
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FC Brașov a reușit să
câștige primul meci în ac-
tuala ediție de campionat,
vineri, pe teren propriu,
în compania for ma ției
ASA Târgu Mureș. Elevii
lui Adi Szabo s-au impus
cu scorul de 2-1, după
reușitele semnate de Gri-
gorie și Constantinescu și
au a cu mulat cinci puncte
în clasamentul Ligii I. 

Partida din etapa a cincea a Li-
gii I se anunța una extrem de im-
portantă pentru stegari, care
aveau nevoie de victorie ca de
aer. Buga și compania aveau în
față o formație care nu pierduse
în primele patru runde, o echipă
extrem de solidă, cu jucători
experimentați în Liga I și care își
dorea să-și prelungească invin-
cibilitatea. Și brașovenii veneau
după două etape în care nu au
pierdut, reușind să obțină câte un
punct din meciurile cu Oțelul
Galați și Universitatea Cluj. Se
anunța o partidă foarte interesantă
iar stegarii erau obligați să câștige.

Meciul începe de la 0-1. Așa cum
ne-au obișnuit în acest sezon,
brașovenii au început din nou cu
stângul partida și au primit gol
încă din minutul 4. Hora a făcut
ce a vrut cu Barna, a centrat per-
fect în careu și Bumba a reluat
simplu în plasă din doar șase
metri. Stegarii s-au trezit și la faza
imediat următoare Grigorie a tras
din întoarcere, dar Stăncioiu a
reușit să rețină. Stegarii s-au nă-
pustit în atac și în minutul 20,
Velayos a oprit cu mâna o cen-
trare a lui Serginho, dar centralul
Marian Balaci a lăsat jocul să
continue deși se impunea acor-
darea unei lovituri de la 11 metri.
Galben-negrii au continuat să pre-
seze, însă pe contraatac oaspeții
au irosit câteva oportunități foarte
bune de a-și mări avantajul pe
tabela de marcaj. Bumba a luat
la țintă bara după ce a scăpat sin-
gur cu Iacob, iar câteva minute
mai târziu, goalkeeperul
brașovean a avut o intervenție

excelentă în fața lui N’Doye. În
minutul 38, Serginho a executat
perfect o lovitură liberă de pe
partea dreaptă, iar Grigorie a de-
viat mingea care a poposit în plasa
porții apărate de Stăncioiu. Astfel
s-a intrat la cabine la egalitate,
scor 1-1, deși Leko putea duce
trupa de sub Tâmpa în avantaj la
una dintre ultimele faze ale primei
reprize.   

Inspirația lui Szabo. La meciul
din runda precedentă de la Cluj,
Adi Szabo a demnostrat că este
un antrenor mare după ce a fă-
cut două schimbări inspirate.
Atunci i-a aruncat în luptă pe
Enceanu și Aganovic, iar cei
doi au făcut faza din care FC
Brașov a egalat. Enceanu a scos
lovitura liberă pe care Aganovic
a transformat-o în gol. Și la me-
ciul cu ASA Târgu Mureș,
inspirația lui Szabo a fost deci-
sivă. Tehnicianul galben-negri-
lor l-a aruncat în luptă pe
Constantinescu, iar mijlocașul
brașovean a adus toate cele trei
puncte echipei de sub Tâmpa.
În minutul 76, Serginho a cen-
trat din nou perfect, iar Con-
stantinescu a trimis cu capul
peste Stăncioiu pentru 2-1. Cei
de la Târgu Mureș au ieșit la
joc dar nu au reușit să pună în
pericol poarta apărată de Florin
Iacob. Astfel s-a încheiat 2-1
pentru FC Brașov și stegarii au
acumulat cinci puncte în clasa-
mentul Ligii I. 

Mulțumit de rezultat și determi-
nare. La finalul jocului câștigat
cu scorul de 2-1 cu ASA Târgu
Mureș, tehnicianul galben-negri-
lor, Adrian Szabo era mulțumit
de rezultatul obținut. „Sunt
mulțumit că am câștigat cele trei
puncte, după care am alergat și
pentru care am muncit. S-a văzut
din nou că dacă avem determi-
nare, putem reveni chiar dacă
suntem conduși. Totuși, este a
doua oară când primim gol re-
pede, sper să nu devină o
obișnuință. Oaspeții au avut o
evoluție bună, în prima repriză
au avut multe șanse de gol, le-au
ratat și acestea s-au răzbunat, iar
noi am marcat golul care ne-a

adus victoria pe care o așteptam.
Dacă antrenorul oaspeților a spus
că rezultatul este unul mincinos
nu e nici o problemă, punctele au
rămas la Brașov și asta contează.
Dacă noi am avut noroc, ei ce au
avut cu Chiajna. Au marcat două
goluri în prelungirile partidei. Este
al doilea rezultat pozitiv consecutiv
și asta ne oferă încredere. Urmea-
ză Dinamo și vom încerca să
scoate maximum și din acel
meci”, a spus Szabo. „Sunt fericit
că am marcat. Aceasta este me-
seria mea. Indiferent cât joc, eu
mă pun în slujba echipei și fac
tot ce pot pentru a o ajuta să
câștige. Îi felicit pe colegii mei,
împreună am reușit că câștigăm
acest meci”, a spus autorul golului
al doilea al brașovenilor, Marian
Constantinescu. 

Falub era extrem de dezamăgit.
Tehnicianul celor de la ASA Târ-
gu Mureș, Adrian Falub, era total
nemulțumit de rezultat. „Ne-am
bătut singuri. Trebuia să marcăm
din numeroasele situații de gol
pe care le-am avut și alta era
soarta jocului. Am fost egalați
după un gol stupid, din fază fixă.
Și golul victoriei gazdelor putea
fi evitat. Sunt trei puncte pierdute
nemeritat. Am fost net superiori
Brașovului, dar nu am câștigat”,
a spus Falub.

Balon de oxigen
pentru stegari

Liga I, etapa a V-a
FC Braşov - ASA Târgu Mureş 2-1 (Grigorie '38, Con-
stantinescu '76 / Bumba '4), Concordia Chiajna - Di-
namo 0-0, Pandurii Târgu Jiu - FC Viitorul 1-1 (Roman
'90+1 / Nikolov '37), Steaua - Ceahlăul Piatra Neamţ
0-1 ( Achim '48), FC Botoşani - Universitatea Cluj 1-
0,  Rapid - Astra Giurgiu (meciul s-a terminat după în-
chiderea ediţiei), CS Universitatea Craiova - Petrolul
Ploieşti (meciul s-a terminat după închiderea ediţiei).
Astăzi sunt programate ultimele două jocuri ale rundei:
CSMS Iaşi - Oţelul Galaţi, ora 18.30 - Look TV şi CFR
Cluj - Gaz Metan Mediaş, ora 21.00 - Look Plus.

Datorii enorme la Dinamo
FC Dinamo a acumulat datorii de aproximativ 9,6 mi-
lioane de euro către acţionarul majoritar Ionuţ Negoiţă
şi firmele acestuia, conform calculelor din tabelul pre-
liminar al creditorilor SC Dinamo 1948 SA, societate
aflată în insolvenţă. Acţionarul majoritar al clubului,
Ionuţ Negoiţă, are de recuperat de la societatea intrată
în insolvenţă cea mai mare sumă dintre creditorii înscrişi
la masa credală - 42.488.011 de lei (aproximativ 9,6
milioane de euro), reprezentând aproximativ 55 la sută
din totalul general al creanţelor de 17,5 milioane de
euro. Ionuţ Negoiţă s-a înscris la masa credală cu crean-
ţe în nume propriu de 13.934.453 de lei, dar şi prin so-
cietăţile pe care le patronează.

Grigore a jucat bine, dar Toulouse a pierdut
Bastia a obținut prima victorie în acest sezon. Corsicanii
s-au impus cu 1-0 în meciul cu Toulouse, în ciuda unei
evoluții foarte bune a lui Dragoș Grigore. Bastia avea
un singur punct după primele două etape, în timp ce
Toulouse venea cu trei în Corsica. Dragoș Grigore a
fost titular la oaspeți și a avut o prestație foarte bună,
în timp ce Mihai Roman a rămas doar pe banca de re-
zerve. Ben Yedder a avut prima șansă a meciului, după
o gafă a lui Romaric, dar nu a nimerit poarta. Moubanje
a făcut henț în propriul careu, iar Boudebouz a deschis
scorul de la punctul cu var. Palmieri a fost aproape de
autogol, dar s-a redresat la timp. Squilacci a trecut pe
lângă 2-0 în startul reprizei secunde, apoi tot el a greșit
în propria jumătate. Braitwaite a profitat, dar a fost
blocat de Areola. Dragoș Grigore a avut o intervenție
excelentă la Maboulou, apoi tot el a fost periculos și
în careu advers, dar nu l-a putut învinge pe Areola. S-
a terminat 1-0 pentru Bastia, iar Claude Makelele a
bifat prima sa victorie în cariera de antrenor principal.

Tamaş şi Ţucudean titulari în Anglia
Fotbalistul Gabriel Tamaş a în-
scris un autogol la meciul câşti-
gat de echipa Watford, sâmbătă,
pe teren propriu, cu scorul de 4-
1, în faţa echipei Leeds United,
în etapa a patra a ligii secunde
din Anglia. Tamaş, integralist la
gazde, a trims mingea în propria
poartă în minutul 32. Pentru
Watford au marcat Forestieri '20, '67, Deeney '58 (pe-
nalti) şi Tozser '90. Tot sâmbătă, formaţia Charlton, cu
George Ţucudean prezent pe teren până în minutul 57,
a terminat la egalitate cu Huddersfield Town, în depla-
sare, scor 1-1. Golurile au fost marcate de Wells '50
pentru gazde, respectiv Vetokele '90+2 pentru Char-
lton.

Omorât de fani
Atacantul camerunez al echipei JS Kabylie, Albert Ebos-
se, a murit sâmbătă seară, după ce a fost lovit de un
obiect aruncat din tribune la finalul meciului cu USM
Alger, scor 1-2, din etapa a doua a campionatului Al-
geriei. Jucătorul camerunez de 24 de ani a murit la spi-
talul Tizi Ouzou, din Kabylie, unde fusese transportat.
Albert Ebossé marcase singurul gol al echipei sale la
meciului cu USM Alger, iar înfrângerea a provocat furia
fanilor, care au început să arunce diverse obiecte din
tribune în momentul în care jucătorii se îndreptau spre
vestiare. Ebosse a venit la JS Kabylie în 2013 iar în
sezonul 2013/2014 a fost golgheterul campionatului.
Ministerul de Interne a ordonat deschiderea unei an-
chete în acest caz.

Marian Constantinescu a marcat golul victoriei în partida cu ASA Târgu Mureș

Au marcat: Grigorie min. 38 , Constantinescu min. 76 /
Bumba min. 4
FC Braşov: Fl. Iacob - Vagner, R. Machado, Leko, Barna
(Aganovici '39) - C. Munteanu, Madeira - Buga (Ţâră '66),
Grigorie, Serginho - L. Ganea (Constantinescu '46).
Antrenor: Adrian Szabo
ASA Târgu Mureş: Stăncioiu - Velayos, Balaur, M. Con-
stantin, Sepsi - Gorobsov, N'Doye (Martins '78) – Hora, Voi-
culeţ (Goga '82), Bumba - Zicu (Amauri '58).
Antrenor: Adrian Falub
Cartonaşe galbene: Madeira, Enceanu, Leko, Iacob / Go-
robsov, Sepsi, Balaur 
Arbitru: Marian Balaci (Drobeta Turnu Severin) 
Asistenți: Marius Nicoară (Herculane) și Gabriel Bârjac
(Zalău)
Rezervă: Florin Miron (București)
Observatori: Alexandru Deaconu (București), Marian Bu-
curescu (București)

FC Brașov – ASA Târgu Mureș 2-1 (1-1)

Război psihologic
Bulgarii de la Ludogoreţ au

început războiul psihologic în-
ainte de returul cu Steaua din
play-off-ul Champions League.
Echipa bulgară Ludogoreţ ar

vrea să-l transfere pe stelistul
Sânmărtean, senzaţia meciului
tur desfăşurat săptămâna trecută
la Bucureşti. Returul se joacă
miercuri la Sofia. Patronul echi-

pei de la sud de Dunăre a oferit
jucătorilor de la Ludogoreţ 1
milion de euro primă şi a anun-
ţat, prin intermediul presei, că-
l vrea neapărat pe Sânmărtean.

În acest sens, el a cerut detalii
de la Moţi, fostul jucător al lui
Dinamo, în prezent jucător al
formaţiei bulgare. În tur, Steaua
a câştigat cu 1-0. 



Echipa de handbal femi-
nin Corona Brașov a
câștigat la pas turneul me-
morial “Dumitru Popescu
Colibaşi”, competiţie la
care au mai luat parte HC
Zalău, Universitatea Ale-
xandrion Cluj şi Unirea
Slobozia.  

Brădeanu şi compania arată
foarte bine cu o săptămână îna-
inte de debutul într-un nou sezon
al Ligii Naţionale. Fetele antre-
nate de Bogdan Burcea şi Du-
mitru Berbece au câştigat fără
drept de apel turneul memorial
desfăşurat în weekend la Braşov.
Hand ba listele de sub Tâmpa au
învins clar toate celelalte formaţii
şi şi-au adjudecat trofeul. 

Au dat 40 de goluri Clujului. Echi-
pa de handbal feminin Corona
Brașov a debutat cu dreptul la
turneul memorial „Dumitru Po-
pescu Colibași”. Trupa condusă
de Bogdan Burcea și Dumitru
Berbece a învins fără probleme
formația Universitatea Jolidon
Cluj, cu scorul de 40-26 (17-11).
Pentru brașovence au punctat:

Zamfir 7 goluri, Burghel 6, Ho-
tea și Chiper câte cinci fiecare,
Pricopi 4, Dincă 3, Brădeanu,
Bondar, Țăcălie și Briscan câte
2 goluri fiecare și Apetrei și Tu-
dor câte o reușită fiecare. Goal-
keeperii formației de sub Tâmpa
au fost și ei la înălțime, Denisa
Dedu a terminat partida cu 11
i  n ter ven ții reușite, în timp ce Ana
Maria Mîrcă Olariu a avut 9
intervenții. De partea cealaltă,
cea mai bună marcatoare a fost
Ani Senocico, autoare a 9 goluri.
„Apărarea ne-a câștigat acest
meci. Fetele s-au mișcat bine pe
plan defensiv și acest lucru mi-a
plăcut. În schimb, în atac am iro-
sit opt situații de unu contra unu
cu portarul advers. Astfel de
greșeli te pot costa în meciurile
oficiale și trebuie să nu le mai
repetăm. Totuși, chiar și în aceste
condiții, am marcat 40 de goluri
și sunt mulțumit”, a declarat, la
final, antrenorul Coronei, Bog-
dan Burcea. În cel de-al doilea
meci al turneului s-a produs pri-
ma surpriză. HC Zalău, echipa
condusă de pe bancă de
selecționerul Gheorghe Tadici,

a fost învinsă cu scorul de 27-
28 (15-14) de Unirea Slobozia,
formație nou promovată în Liga
Națională. Moroianu cu 9 goluri
înscrise, Cristina Nica șase
reușite și goalkeeperul Georgiana
Martin cu 9 intervenții reușite
au fost cele mai bune jucătoare
din trupa condusă de Liviu Pa-
raschiv. De la Zalău s-au remar-
cat Constantinescu 8 goluri
înscrise și Ciuciulete cu cinci
reușite. 

A urmat Zalăul. Handbalistele
de la Corona Brașov au
câștigat și cea de-a doua par-
tidă jucată la „Memorialul D.P.
Colibași”. După succesul cu
Universitatea Alexandrion
Cluj, Brădeanu şi compania au
dispus de HC Zalău, 35-23
(23-9). Golurile brașovencelor
au fost marcate de: Zamfir -
6, Hotea - 5, Brădeanu - 4, Tu-
dor, Bondar, Chiper și Pricopi
- câte 3, Apetrei, Bur ghel, Din-
că şi Ţăcălie - câte 2.

Victorie şi în ultimul joc. Handba-
listele de la Corona Brașov au
câștigat și cea de-a treia partidă
susținută la „Memorialul D.P.

Colibași”. Fetele antrenate de
Bogdan Burcea şi Dumitru Ber-
bece au dispus de CSM Unirea
Slobozia, 31-25 și a încheiat tur-
neul pe prima poziție. Pe locul
secund s-a clasat HC Zalău, ur-
mată de Universitatea Alexan-
drion Cluj și de CSM Unirea
Slobozia. 

Golurile formației de sub
Tâmpa au fost marcate de: Ho-
tea - 8, Brădeanu și Zamfir -
câte 5, Apetrei - 4, Briscan, Bur-
ghel și Bondar - câte 2, Tudor,
Țăcălie și Pricopi - câte 1. „Mă
bucură faptul că majoritatea fe-
telor au încheiat turneul sănă-
toase. Doar Dedu are o
problemă, o contuzie la șold.
Sperăm că se va recupera până
la meciul de la Ploiești, din pri-
ma etapă. Simt că fetele sunt bine
din punct de vedere fizic, iar
relațiile de joc s-au îmbunătățit
față de sezonul precedent. Sun-
tem gata pentru startul noului
campionat”, a declarat antreno-
rul Bogdan Burcea. În prima
etapă a Ligii Na țio nale, Corona
Brașov se va duela sâmbătă, în
deplasare, cu CSM Ploiești.

Corona a câștigat turneul
„Dumitru Popescu Colibași”
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Halep e încrezătoare
Jucătoarea de tenis Simona Halep s-a declarat încreză-
toare în forma sa actuală şi a afirmat că speră să ajungă
cel puţin până în sferturile de finală la US Open, ultimul
Grand Slam al anului, care va începe luni la New York.
„Îmi place foarte mult terenul de aici, este exact stilul
meu. Joc foarte rapid, îmi place să lovesc mingile foarte
devreme şi să stau aproape de linia de fund. Am făcut
deja câteva antrenamente, simt mingea, am încredere
în mine şi sper că voi juca un tenis de calitate”, a declarat,
sâmbătă, Halep în prima conferinţă de presă susţinută
la New York. Întrebată care este obiectivul său la US
Open, românca a declarat, zâmbind: „Să ajung până în
sferturile de finală, ca să-mi asigur permis de acces pe
viaţă”. Ea s-a referit la asa-numitul „Club Final 8” în care
sunt incluşi toţi jucătorii care ajung fie într-un sfert de
finală la individual fie într-o semifinală la dublu, la un tur-
neu de Grand Slam, pentru care primesc acces gratuit
la turneul respectiv pe tot restul vieţii şi alte beneficii. Ea
a declarat că se concentrează deja la primul meci, în
care o va întâlni pe americanca Danielle Collins, luni,
prima întâlnire care va deschide oficial competiţia pe
arena Arthur Ashe, cel mai mare stadion de tenis din
lume. „Întotdeauna primul meci este dificil la orice com-
petiţie, aşa că trebuie să mă concentrez, să-mi dau toata
silinţa şi să câştig meciul. Am făcut progrese în jocul
meu, serviciul meu s-a îmbunătăţit, lovesc cu reverul mai
bine ca oricând, aşa că vreau să continui această evoluţie
şi să văd cât de departe pot ajunge”, a spus Halep.

La un pas de finală
Perechea Monica Niculescu/Caroline Garcia (România/
Franţa) a fost eliminată în semifinalele probei de dublu
din cadrul turneului de la New Haven (SUA), dotat cu
premii totale de 710.000 de dolari. Niculescu şi Garcia
au fost învinse în semifinale de perechea Marina Erako-
vici/Arantxa Parra Santonja (Noua Zeelandă/Spania),
scor 6-2, 5-7, 11-9, după o oră şi 21 de minute de joc.
Pentru accederea în semifinale, Niculescu şi Garcia şi-
au asigurat un premiu de 11.000 de dolari şi 185 de
puncte WTA.

Atletico a câştigat supercupa Spaniei
Echipa de fotbal Atletico Madrid a câștigat Supercupa
Spaniei, învingând-o cu 1-0 pe concitadina Real în returul
programat pe teren propriu, după 1-1 în tur. Atletico a
marcat foarte rapid, în minutul 2, prin croatul Mario Man-
dzukic, din pasa francezului Antoine Griezmann. Ambii
jucători au venit în această vară la Atletico. Echipa lor a
câștigat campionatul în sezonul trecut, în timp ce Real
este deținătoarea Cupei Spaniei. Real a învins-o pe At-
letico în finala ultimei ediții a Ligii Campionilor (4-1 după
prelungiri). Atletico mai câștigase o singură dată Super-
cupa Spaniei în 1985. „Los colchoneros” au obținut al
cincilea trofeu sub comanda antrenorului Diego Simeo-
ne.

Barca vrea să-l fure pe Di Maria
Formaţia lui Luis Enrique va avea interzis pe piaţa trans-
ferurilor până în 2016, ca urmare a deciziei FIFA de a
bloca Barcelona la noi achiziţii, în următoarele două pe-
rioade de mercato.
Catalanii vor să încheie în forţă campania de „cumpără-
turi” din această vară şi au înaintat o ofertă pentru Angel
Di Maria, de la Real Madrid. Suma oferită de Barcelona
este 60 de milioane de euro. Angel di Maria câştigă acum
3 milioane de euro pe sezon şi vrea 8 milioane de
euro,însă preşedintele Florentino Perez nici nu vrea să
audă, astfel că impresarul jucătorului îi caută argentinia-
nului echipă.

Weekend negru în ciclism
Sportiva olandeză Annefleur Kalvenhaar, în vârstă de 20
de ani, a încetat din viaţă, sâmbătă, la Grenoble, la o zi
după ce a fost rănită grav căzând în calificările din cadrul
Cupei Mondiale de mountain bike de la Meribel, a anunţat
Uniunea Ciclistă Internaţională (UCI). Annefleur Kalven-
haar a suferit vineri un traumatism cranian grav şi a fost
transportată cu elicopterul la spitalul din Grenoble. „În
ciuda eforturilor medicilor, sportiva a decedat ”, a precizat
UCI. Kalvenhaar era campioană europeană la ciclocros
în 2013, la categoria sub 23 de ani, şi componentă a
echipei Focus XC.

Victorii cu Platina Chişinău
Echipa de hochei pe gheață

Corona Wolves Brașov a câștigat
ambele meciuri amicale dispu-
tate pe Patinoarul Olimpic din
Brașov în compania formației
Platina Chișinău. În primul joc
lupii s-au impus cu scorul de 6-
2 (2-0, 2-0, 2-2). Trupa condusă
de Miroslav Ihnacak a dominat
autoritar întâlnirea și a câştigat
fără emoții. Hietamaki, Virag,

Molnar, Richie Filip, Petreș și
Fodor au marcat pentru „haita
lupilor”. „A fost un meci bun,
însă am început un pic greoi,
după care ne-am intrat în ritm
și am început să înscriem. Din
a doua repriză am preluat con-
trolul jocului. Platina Chișinău
este o echipă tânără, ambițioasă,
patinează bine, însă noi am jucat
mai disciplinat din punct de ve-

dere tactic cu toate cele patru linii
și acest lucru ne-a adus victoria”,
a declarat la final antrenorul Co-
ronei, Miroslav Ihnacak. Corona
Brașov a câștigat al doilea test
cu Platina Chişinău cu scorul de
4-2 (1-1, 0-0, 3-1). Golurile „lu-
pilor” au fost marcate de Zsok
2, Molnar și Klouda. „Deși pri-
ma repriză a fost catastrofală,
până la urmă am reușit o victorie

muncită.  Jucătorii nu au
reacționat la timp, și-au intrat în
ritm mai târziu, probabil din cau-
za succesului de joi. Deși am în-
ceput jocul cu patru linii, am
decis să testez trei linii, să le ofer
șansa jucătorilor mai tineri să
evolueze. A fost o ocazie bună
pentru ei să-și dovedească
abilitățile”, a declarat Miroslav
Ihnacak.
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Horoscopul zilei
Berbec. Astăzi cunoşti pe cineva, şi e posibil să fie nou venit
în oraş. Este un bun moment să faci pe ghidul turistic, energia
ta te ajută să îl atragi şi poate îl faci să se îndrăgostească. 
Taur. Subconştientul tău ia decizii în numele tău astăzi, ceea
ce poate fi şi bine, dar şi rău. Poţi deveni mai puternic decât
de obicei, dar în acelaşi timp poţi suferi o decădere. Ai grijă. 
Gemeni. Tu şi prietenii tăi sunteţi într-o perfectă conexiune
astăzi şi vă doriţi să faceţi aceleaşi lucruri. Acum e timpul
să faceţi lucruri cu adevărat minunate. 
Rac. Un prieten îţi cere o favoare, şi ar trebui să fii convins/ă
că-ţi va întoarce înapoi când vei avea nevoie. Este o zi bună
pentru socializare şi pentru ieşit în oraş. 
Leu. Schimbarea e pe cale să se producă astăzi, şi nu poţi
fi mai bucuroas/ă de atât. Încearcă să afli dacă prietenii tăi
pot fi lângă tine în momentul în care vei primi marea veste. 
Fecioară. E posibil să nu vrei să termini ce ar trebui terminat
în această zi, aşa că forţează-te puţin. Autodisciplinează-te,
şi după ce vei reuşi, vei fi bucuroas/ă că ai făcut-o.
Balanţă. Este o zi bună să îţi tachinezi iubitu/a cu mii de în-
trebări şi mii de pupici. Petrece tot acest timp în compania
lui/ei, şi garantat vei avea parte de o o surpriză plăcută.
Scorpion. Riscurile sunt prea promiţătoare pentru a fi ade-
vărate, aşa că ai încredere în propria judecată astăzi. Evită
orice lucru care îţi inspiră nesiguranţă şi vei fi protejat/ă.
Săgetător. Duci totul la extrem şi e posibil să fie mult prea
riscant. Ai grijă în ce competiţii şi jocuri intri, nu ar fi indicat
să îţi rupi vreo mână sau vreun picior.
Capricorn. Ideile tale vor fi apreciate de prietenii şi iubitul
tău/iubita ta, şi nu doar atât. Vor fi puse în practică până la
cel mai mic amănunt. E o zi bună pentru o plimbare.
Vărsător. Vei cunoaşte pe cineva nou astăzi, cu care te vei
întâlni mult timp de acum înainte. Poate fi vorba de o poveste
de dragoste, sau pur şi simplu de o prietenie trainică. 
Peşti. O problemă de la locul de muncă nu îţi da pace astăzi,
aşa că încearcă să scapi de ea. Totul va fi mult mai simplu
luni, aşa că tot răul spre bine.
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut

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

LA GRAN FAMILIA ESPANOLA – 
NUNTĂ ÎN OFSAID (AP-12) DIGITAL -
PREMIERA
Gen: Comedie
orele: 16:00

STEP UP : ALL IN – 
DANSUL DRAGOSTEI: BĂTĂLIA
STARURILOR (AG) 3D - PREMIERA
Gen: Dramă, Muzical, Romantic, Dragoste
orele: 15:30, 20:00

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES –
ȚESTOASELE NINJA (AP-12) 3D -
PREMIERA
Gen: Acţiune, Aventuri, Comedie, Fantastic, SF
orele: 17:30, 19:15

SIN CITY: A DAME TO KILL FOR – 
SIN CITY: AM UCIS PENTRU EA 
(N-15) 3D - PREMIERA
Gen: Acţiune, Crimă, Thriller
orele: 21:00, 23:00

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

LET’S BE COPS – HAI SĂ FIM POLIȚIȘTI
(AP-12) DIGITAL
Gen: Acțiune, Comedie
orele: 13:15, 18:00

THE HUNDRED-FOOT JOURNEY – RĂZBOI
ÎN BUCĂTĂRIE (AP-12) DIGITAL
Gen: Comedie, Romantic
orele: 20:15

THE PURGE: ANARCHY – NOAPTEA
JUDECĂȚII: ANARHIA (N-15) DIGITAL
Gen: Acțiune, Horror, Thriller
orele: 22:15

DELIVER US FROM EVIL - ...ȘI NE
IZBĂVEȘTE DE CEL RĂU (N-15) DIGITAL
Gen: Crima, Horror, Thriller
orele: 22:30

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

LUCY – LUCY (N-15) DIGITAL
Gen: Acțiune, SF
orele: 14:00, 18:15

Astăzi în Braşov

Sudoku

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

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

Brasovul se îmbra-
ca în costum bava-
rez din 4 până în
14 septembrie.
Anul acesta orga-
nizatorii au prega-
tit foarte mute
noutăți:
„La Oktoberfest nu

ne este frică nici de cea-
sul rău, nici de pisica 13!
Doar de berea trezită de
care, garantat, nu veţi
avea parte. Aşa că v-am
pregătit 13 noutăţi, cum
nu a mai văzut Braşo-
vul”, promit organizatorii.

1. Cort cu etaj şi balcoane! În premieră
absolută pentru România, cortul Ok-
toberfest va fi dotat cu balcoane din
lemn unde vor fi amplasate lojele.
Evident, la etaj! Pentru a vedea mai
bine tot ce se întâmplă. Decojitul şi
scuipatul seminţelor sunt strict in-
terzise! Se acceptă doar alunele. Vor-
ba ceea: „Berea fără alune, e ca ţuica
fără prune”!

2.  Concert de iodlere. Nu ştiţi ce sunt
iodlerele?! Ruşinică! Vă lămureşte
Onkle Hans, eins, zwei, drei! Iod-
lerele sunt vocalize tipic bavareze,
celebrele iolalarihu!!!! Ţin de fol-
clorul bavarez şi au devenit celebre
datorită unui film antologic: „Sunetul
muzicii”! Pentru nostalgici, Toma
Caragiu şi Anda Călugăreanu au
avut un moment genial de Iodlere
regizat de Alexandru Bocăneţ. Ok-
toberfest Braşov 2014 vă aşteaptă
cu un concert de iodlere de numa
numa!

3. Herr Schurly,cel mai mare fun Ok-
toberfest vine la Braşov! Este veteranul
Oktoberfest şi cel mai funny dintre
toţi fun-ii. Este austriac, nu bavarez.
Cam tot aia, pentru că şi unii şi alţi
sunt petrecăreţii teutonilor. Casa lui

este un muzeu dedicat  Oktoberfest-
ului. Nu a lipsit de la nici o ediţie de
la Munchen, din 1986, iar acum vine
la Braşov. Halbele sus, spuma aliniată
regulamentar, onor lui Herr Shurly!
Georg Wiesnschurli Mayrhofer e
numele real, dar rămâne într noi…

4.  Onkle Hans în mărime naturală.
Chiar mai mare! L-am convins şi pe
Unchiul Hans să vină la Braşov.
Mascota sa de 2,5 metri înălţime va
defila peste tot. Din 25 august va
poposi în Câmpia Bavareză din Piaţa
Sfatului. Vă aşteaptă pentru fotografii
de neuitat. Pentru că … Oktober-
fest!

5. Paradă de paradă cu 10 „atelaje”
specifice: căruţe şi care alegorice. Joi, 4
septembrie, de la ora 16, mare pa-
radă mare pe traseul: Primărie –Bu-
levardul N Iorga - Sens giratoriu Aro
– Mureşenilor, Poarta Schei – Liceul
Sportiv. Vor defila 10 căruţe şi care
alegorice cu butoaie cu bere, bavarezi
şi bavareze, tirolezi şi tiroleze… Până
acum a fost doar o căruţă, dar am
auzit noi că umblă vorba prin burg-
uri că am fi de nota 10. Aşa că…
10!

6. Lanţul uman: halbe din mână în
mână, până în fund. La cort!  Noutate
de noutate! Berea de la Oktoberfest

este proaspătă, rece, delicioasă şi
plimbăreaţă. Sâmbătă, 13 septem-
brie, va porni de la Berăria Ciucaş
de pe Postăvarului, până la cortul de
la Liceul Sportiv. Halbele vor fi date
din mână în mână printr-un lanţ
uman impresionant. Şi ca lungime
şi ca îndemânare!

7. Zi de Salsa!  Ce are Salsa cu iod-
lerele, ritimul latino cu Bavaria şi
spuma cu prefectura?! Teoretic, ni-
mic! Noi stăm bine cu practica, aşa
că am descoperit numitorul comun.
Veselia debordantă şi bucuria de a
trăi clipa. În Braşov avem cele mai
tari cluburi de Salsa pe care le-am
invitat la Oktoberfest. Ole!

8. Regele Oktoberfest – concurs!
Miss ca miss, dar musai să fie şi un
rege Oktoberfest! Bărbaţii, săracii,
duc greul halbelor ridicate, ciocnite
şi băute. În fiecare seară va fi o eta-
pă de concurs cu un câştigător. Du-
minică, 14 septembrie, la spartul
târgului, regii de o seară se vor bate
în finală. Numai unul va fi Regele
Oktoberfest 2014! Pentru a câştiga
coroana butoiului cu bere va trebui
să bea cu ştaif şi să mânuiască şi
cuvintele dibaci, nu doar halba! De-
claraţii de dragoste înspumate, crea-
tivitate de malţ cu aromă de hamei,

Doam ne ce va fi pe ei!
No, dar şi premiul este
pe măsură. Un dozator
de bere instalat la Rege
acasă şi plinul cu butoa-
ie… pline, timp de o
lună!!!

9.Miss Oktoberfest face
acte de caritate! Anul
acesta, Miss Oktober-
fest va fi o zână bună
pentru copiii şi bătrânii
defavorizaţi ai Braşo-
vului. Va cutreiera Ca-
sele de Copii şi Azilele
de Bătrâni cu daruri de

suflet din partea sponsorilor Okto-
berfest. Ca să fie masa bogată şi
sărbătoare pentru toţi!

10. Oktoberfest la litru! Pentru ca
vrem să le arătăm că și noi putem
„duce” ca ei, anul acesta berea la
Oktoberfest se va bea din halbe de
un litru, exact ca la Munchen! Ya
vol!

11. „Oktoberfest iubește natura”
Chiar suntem ecologişti şi chiar iu-
bim natura! Împreună cu “Prietenii
pădurilor” vom colecta şi recicla
paharele de plastic. Premii pe mă-
sura implicării şi efortului.

12.  Hot Loferl Showband, în premieră
la Bucureşti!

Este o trupă bavareză de la On-
kle Hans de acasă, care va face un
show de zile mari pe scena Okto-
berfest Bucureşti între 25 şi 29 sep-
tembrie. Muzică, tradiţie, obiceiuri
bavareze.

13. Oktoberfest Timişoara: 16-19 oc-
tombrie. No, dacă tot zic ei că Ba-
natu e fruncea, ne-am gândit să-i
lăsăm să ne dovedească. Dacă îi
vom dovedi noi cu berea, distracţia
şi iodlerele noastre, e altă poveste.
Care pe care! De câştigat vor câştiga
cu prisosinţă toţi bănăţenii!

Au început pregătirile
pentru Oktoberfest!
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Cristina Baciu 

ziAReLe BRAşovULUi De ALtăDAtă25 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”

Seceta din anul trecut este
de sigur un eveniment foarte
important nu numai prin ur-
mările pe care le-a avut asu-
pra producţiunei, cât mai ales
prin felul cu totul special sub
care s’a manifestat.

Anul agricol trecut promitea
până la Iunie să fie excepţional
de bun: în judeţele din lunca
Dunării se spera ca producţiu-
nea porumbului să fie de patru
chile mari la pogon, (adică 56
hectolitri la hectar); a orzului
şi ovăsului trei chile la pogon
şi a grâului 2 – 2 ½ chile la po-
gon (30-35 hectolitri la hectar).
In luna Iunie însă ţara noastră
a ajuns sub influenţa „curen-
tului tropical”. Acest „curent
tropical” a fost un curent de aer
fierbinte – format probabil, la
equator şi care a pornit din
America, unde a pârjolit multe
ţinuturi, distrugând orice urmă
de vegetaţie şi incendiind pă-
durile. Urmând anotimpul, a
trecut în Europa, unde a făcut
ravagii, în special în Franţa şi
în partea de Sud a Germaniei,
mai puţin în Anglia. România
a fost sub influenţa curentului
tropical 24-25 zile din Iunie şi
Iulie. Acest timp, deşi scurt, a

fost deajuns pentru ca să in-
fluinţeze aşa de mult asupra
producţiunei din anul trecut,
încât din excepţional de bună
să o facă mediocră. Influenţa
a fost mai mică asupra orzului,
cari îşi terminase aproape ve-
getaţia; ceva mai accentuată
asupra grâului şi ovăsului şi
dăunătoare pentru porumb, a
cărui producţie a produs-o la
o treime din ceeace se spera.

Grâul de toamnă a rezistat mai
bine pentru că a fost mai vigu-
ros şi a avut vegetaţiunea mai
înaintată.

Acelaş lucru s’a întâmplat
cu porumbul. Am avut anul
acesta în judeţele din luncă,
grâuri care a dat două chile la
poligon – 28 hectolitri la hec-
tar – şi porumb cu 35-40 hec-
tolitri la hectar, dar aceasta pe
suprafeţe puţin întinse.

Incendiile pădurilor, au fost
excepţional de multe la noi în
ţară, dar tot aşa de multe în
Franţa şi chiar în America şi
pe cari unii le pun în legătură
cu „curentul tropical” care a
bântuit anul acesta America
şi Europa.

Carpaţii, Anul II, Nr. 5,
Luni, 30 Ianuarie 1922

Din presa maghiară

Concursul automobilistic, Marele Premiu al Braşovului, ajuns
la a cincea ediţie va depăşi toate celelalte evenimente de
gen organizate până acum. În cercurile internaţionale este
considerat cel mai mare eveniment sportiv al României. Par-
ticipă cei mai buni piloţi români, Cristea, Calcianu, Kunz şi
Carp, şi s-au anunţat şi piloţi germani ca Reichenwallner,
Werneck, dr. Von Hanstein şi inginerul cu performanţă mon-
dială, Haeberle.
A cincea ediţie vine cu două noutăţi. Vor intra în concurs
prima oară bicicletele motorizate, astfel îşi pot arăta măiestria
în cele trei tururi şi cei mai tineri concurenţi. O altă noutate
va fi concursul motocicletelor cu ataş, un concurs spectaculos
care pune la mare încercare persoanele din ataş mai ales
în curbele strânse. Şi aici s-au înscris în concurs specialişti
de marca, cum ar fi: Pfennings, Lazăr Georgescu şi Porojean.
Pe motociclete sport concurează nume ca Anghel Mareş,
Radu Tatuşescu, Dan Tatuşescu, Richard Adleff, Ştefan Pop,
Ioan Popa, Emil Pavel, Ion Salam, Gheorghe Tomescu şi
mulţi alţii. Pe motociclete vor concura piloţii renumiţi: Cristea,
Popa, Roman, Pop, Tatuşescu, Salam, astfel că se aşteaptă
un spectacol de calitate. La automobilele sport   şi-a anunţat
participarea câştigătorul de la Grossglockner (Austria), pilotul
Reichenwallner. Concurenţii germani Hanstein şi ing. Hae-
berle îşi vor măsura talentul cu românii dr. Manicatide şi Leo-
pold Cenovici.
La automobilele de peste 1500 cm³ concursul va fi dominat
de întrecerea dintre Cristea şi dr. Werneck. Dr. Werneck este
cunoscut pentru tehnica folosită în curbe, iar Cristea până
a acum a fost de neînvins în cursele româneşti.
Organizatorii au reuşit să aducă concurenţi de valoare pentru
fiecare categorie, astfel cursele vor fi echilibrate şi specta-
culoase. Raliul va începe duminică, 13 august, la ora 9 di-
mineaţa.

(Brassó város ötödik nagydíjáért egyenlő 
erők indulnak küzdelembe. În: Brassói Lapok, 

nr. 184, 13 august 1939, p.7)

Dinu Eva

Lupta pentru Marele Premiu al Braşovului 
la automobilism va fi echilibrată

Recunoştinţa Ardealului
de IULIU MANIU

In şirul bărbaţilor cari au con-
dus neamul românesc se cuvi-
ne, ca ridicaţi peste
amărăciunile momentului, de-
odată cu o lacrimă care o văr-
săm pe mormântul eroilor, cu
nume şi mai mulţi fără nume
trecuţi la cele veşnice, să punem
şi un cuvânt de recunoştinţă
acelora prin a căror minte şi
prevedere politică neamul ro-
mânesc a ştiut într’un moment
decisiv să aleagă cărarea ade-
vărată, acea cărare care a dus
la triumful desăvârşit al naţiunei
române.

D-nii Ioan Brătianu, Take Io-
nescu, Nicolae Iorga vor rămâne

pe veci marii organizatori ai
gândirei şi voinţei politice a ne-
amului românesc şi recunoştinţa
noastră va fi veşnică pentru ei,
că într’un moment dat au ştiut
să concentreze întreaga voinţă
şi întreaga putere a neamului
românesc pe calea şi spre ţinta
cea adevărată, pentru a-l duce
la definitiva victorie. 

Şi alături de aceşti bărbaţi
politici, nu va fi mai mică recu-
noştinţa noastră, pentru acei ge-
nerali cari, consuşi de supremul
Căpitan al ţării noastre, au ştiut
prin erudiţiunea lor militară,
prin voinţa lor bărbătească şi
prin puterea lor de acţiune curat
condusă de un curat patriotism,
să ducă oştirile noastre la învin-

gere.
Să nu fim scumpi în recunoş-

tinţă pentru acei cari o merită
aceasta şi o merită, cu plină
mână să o dăm generalilor ca
Presan, Averescu, Văitoianu,
Christescu, Moşoiu şi alţii, şi
alţii cari toţi sunt vrednici să le
amintim numele lor, recunos-
când că şi-au făcut în fruntea
armatei române, datoria lor de-
plină, adăugând la şirul lung al
gloriei militare a neamului ro-
mânesc pagini luminoase, pa-
gini victorioase.

Şi să nu uităm că mame în-
durerate, soţii de boeri, de in-
telectuali, de ţărani şi muncitori
deopotrivă şi au dat prinosul lor
cel mai scump pentru a ajunge

la acest rezultat, şi-au dat viaţa
şi sănătatea copiilor lor.

Şi mai ales, când realitatea
vieţii brute, adesea ori ne aduce
ca să curmăm în pământul aces-
ta, adeseori încărcat cu lucruri
cari ne apasă şi ne desgustă, e
bine să ne folosim de astfel de
momente solemne, pentru a ne
ridica în sfere mai înalte, pentru
a ne înălţa în sufletul nostru şi
să luăm curaj, voinţă şi îndemn
nobil din pildele celor din trecut,
pentru a merge şi mai departe
pe aceeaşi cărare spre veşnica
mărire a neamului românesc.

Carpaţii, Anul II, Nr. 6,
Luni 6 Februarie 1922

Cristina Baciu

Seceta din anul 1921
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Imaginile incredibile cu o fi-
sura de 8 metri a terenurilor
agricole din nord-vestul Mexi-
cului au fost difuzate recent pe
internet.

Fisura a apărut săptămâna
trecută și se întinde pe o distanță
de peste un kilometru. Astfel,
șoferii și fermierii au fost
obligați să navigheze în jurul fi-
surii imense, având în vedere
că aceasta a desprins o șosea.

Fisură gigantică, apărută din senin în pământ

Top-modelul Kate Moss, în
vârstă de 40 de ani,

a acceptat să-şi
„împrumute” sâ-

nul stâng pentru
a fi creat un mulaj

pentru o cupă de şam-
panie, care va apărea în edi-

ţie limitată, informează
leparisien.fr.

Cea care va realiza mulajul
ce va fi folosit pentru crearea
unei cupe de şampanie în ediţie
limitată este Jane McAdam
Freud, descendentă a celebrului
psihanalist Sigmund Freud.

Această cupă de şampanie,
într-o formă unică, se va găsi
doar în 30 de restaurante din

Mayfair, un cartier celebru
din Londra. 

Cupa de şampanie va
aduce un omagiu perioa-

dei Art Déco, prin intermediul
unei curbe foarte fine, care
aminteşte de eleganţa unui
piept bine proporţionat. În plus,
pe piciorul cupei de şampanie
va fi inscripţionat autograful
top-modelului britanic.

De asemenea, această operă
de artă este un omagiu adus is-
toriei Franţei. Astfel, se amin-
teşte de legenda, potrivit căreia
s-ar fi creat un pahar după for-
ma sânului reginei Maria An-
toaneta, din care aceasta bea
lapte, un simbol al fertilităţii.
Utilizarea şampaniei în această
cupă nu a fost verificată, însă
o copie a obiectului se află la
Muzeul Naţional de Ceramică
din Sèvres.

Cupa de şampanie creată
după sânul stâng al lui Kate
Moss va costa 2.650 de euro.

Un sân, sursă de inspiraţie pentru crearea
unei cupe de şampanie

Black Ivory, cea mai 
scumpă cafea din lume

Cea mai scumpă cafea
din lume se fabrică acum
în Triunghiul de Aur din
Thailanda. Afacerea îi
aparţine unui canadian
de 44 de ani, Blake Din-
kin, care produce aici ca-
fea Black Ivory.

Noul  sortiment de cafea este
rezultat din boabele parţial di-
gerate de stomacul elefanţilor.
Procedura seamănă cu cea pen-
tru fabricarea unui celebru sor-
timent de cafea, Kopi Luwak,
rezultat după digestia civetelor.

Blake Dinkin spune că pro-
dusul lui este mai bun decât
Kopi Luwak, pentru că elefanţii,
spre deosebire de civete, sunt
ierbivori. Asta înseamnă că în
stomacul lor are loc procesul
de fermentaţie, care este bun
pentru cafea, pentru că o face
mai puţin amăruie, devenind
astfel unică.

Astfel, potrivit lui Dinkin,
care este un consumator fidel
al cafelei Black Ivory, aceasta
are gust de fructe şi ciocolată.
Este însă o cafea foarte slabă,
fiind considerată chiar de crea-
torul ei ca o băutură aflată la
graniţa între cafea şi ceai.

Iată cum se obţine această
cafea: boabele Arabica, culese
de pe anumite dealuri din nor-
dul Thailandei, sunt amestecate
cu fructe şi date elefanţilor pen-
tru a fi mâncate. După aproxi-
mativ 3 zile ele sunt eliminate
prin fecale şi culese, iar apoi
spălate. De asemenea, proce-
deul de uscare şi prăjire al boa-
belor este mai ccomplex.

Deocamdată această cafea
poate fi consumată doar în câ-
teva hoteluri de 5 stele din Asia
şi Orientul Mijlociu şi într-un
singur local din Comfort, Texas,
numit The Elephant Story, po-
trivit descopera.ro.
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