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Echipa masculină de baschet a
României a învins Suedia în de-
plasare, 88-86 şi e aproape ca-
lificată la Campionatul European
de anul viitor. 
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METEO

Începând de miercuri de la
ora 7.00 şi până sâmbătă la ora
6.00, Tetkron va sista furnizarea
apei calde în mai multe zone
ale Braşovului, datorită necesi-
tăţii realizării unor lucrări de
modernizare și reabilitare la
rețeaua de transport. 

Zonele afectate vor fi Trac-

torul, Gării, Griviţei, Centrul Ci-
vic, Florilor, Carfil – Gemenii
– Vlahuţă, Craiter şi  Triaj. 

Lucrarea este importantă pen-
tru întreţinerea, revizia şi mo-
dernizarea sistemului public de
termoficare al municipiului Bra-
şov”, precizat directorul Tetkron,
Adrian Dinulescu.

Serviciul de stare civilă din
cadrul Primăriei Braşov a în-
registrat numărul record de
căsătorii oficiate într-o sin-
gură zi, pentru anul în curs. 

De această dată, recordul
a fost atins în două sâmbete

consecutive, după sărbătoarea
de Sfânta Maria, respectiv în
datele de 16 şi 23 august,
când pentru fiecare din zile,
55 de cupluri şi-au unit des-
tinele în faţa ofiţerului de sta-
re civilă. 

Dublu record la numărul de
căsătorii într-o singură zi

Opt cartiere fără apă caldă

Parţial noros
12°C /21°C

Muzeu interactiv aerospaţial
şi aeronautic la Braşov
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Brașovean reținut
pentru ultraj

Procurorii Parchetului de pe lân-
gă Judecătoria Braşov au dispus
duminică punerea în mişcare a
acţiunii penale faţă de inculpatul
Simion Aurelian, pentru ultraj.

Fanfara Leopoldschlag
la Reduta

Centrul Cultural „Reduta” vă in-
vită la un concert special, susţinut
de Fanfara Leopoldschlag, din
Germania, joi, 28 august 2014,
ora 19.00.
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Este proiectul pe care îl visează
consilierul local Cristian Mace-
donschi pentru oraşul de la poalele
Tâmpei. 

La mijlocul săptămânii se va des-
făşura prima întrunire pe această

temă, la care sunt aşteptaţi să parti-
cipe pasionaţi ai zborului, arhitecţi,
specialişti în aeronautică, dar şi re-
prezentanţi ai centrului de excelenţă
cosmonautică de la Chemnitz. Con-
silierul local de la Forumul german,

Cristian Macedonschi, apreciază că
Brașovul are o istorie foarte veche
în domeniul aviatic și aeronautic,
ținând cont și de faptul că
brașoveanul Dumitru Prunariu este
singurul cosmonaut român. 

La prima dezbatere pe tema
înființării unui centru muzeal tematic,
vor participa o serie de specialiști ro-
mâni și internaționali în domeniu. Cel
puțin așa speră unul dintre organizatori,
Cristian Macedonschi. pag. 2
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George Copos a primit patru
ani de închisoare cu executare
în dosarul Loteria 1. Decizia
este definitivă.

Tribunalul Bucureşti l-a con-
damnat pe George Copos la pa-
tru ani de închisoare cu
executare, în dosarul în care este
acuzat de evaziune fiscală de
peste un milion de euro, pentru
vânzărea unor spaţii ale firmei
Ana Electronic către Loteria
Română. Decizia instanţei este
definitivă.

Instanţa a respins apelul lui
George Copos şi a menţinut ho-
tărârea dată în ianuarie 2013 de
Judecătoria Sectorului 2, care
a pronunţat aceeaşi sentinţă pen-
tru evaziune fiscală.

Tribunalul Bucureşti a men-
ţinut pedepsele de câte patru ani

de închisoare pentru Gilio Giu-
zepe Roza, Stelian Ioan Raţiu
şi Nicolae Cristea, fost director
general al Loteriei Române, iar
Gabriel Rogoveanu a primit o
pedeapsă de trei ani de închi-
soare. Instanţa le-a interzis celor
cinci dreptul de a alege şi de a
fi ales în autorităţile publice sau
în funcţii elective publice, drep-
tului de a ocupa o funcţie sau

de a exercita o profesie ori de
a desfăşura o activitate de natura
aceleia de care s-au folosit pen-
tru săvârşirea infracţiunii, pe o
perioadă de cinci, respectiv pa-
tru ani după executarea pedep-
sei.

Copos ispășește, în prezent,
o pedeapsă de 3 ani şi 8 luni,
pronunțată în dosarul Transfe-
rurilor.

Aproximativ 519.000 de braşoveni au drept 
de vot la prezidenţialele din acest an

Conform datelor deținute
AEP, la primul tur de scrutin al
alegerilor prezidențiale (care va
avea loc pe 2 noiembrie), au
drept de vot 18.336.254 de ro-
mâni, iar la cel de-al doilea tur
(16 noiembrie) 18.344.071 de
persoane. 

În județul Brașov, la primul
tur vor merge 518.988 de per-
soane, dintre care 252.200 în

municipiul Brașov, iar la turul
doi, numărul celor cu drept de
vot va crește, ținând cont că o
serie de tineri vor împlini vârsta
de 18 ani care le conferă acest
drept, astfel că la urne vor fi
așteptați 519.184 de votanți,
dintre care 252.267 în munici-
piul Brașov. 

Listele electorale permanente
se întocmesc pe localități și cu-

prind toți cetățenii cu drept de
vot care domiciliază în locali-
tatea pentru care ele au fost în-
tocmite, potrivit mențiunilor din
actele de identitate emise de sta-
tul român.

Datele limită pentru tipărirea
copiilor de pe listele electorale
pentru alegerile prezidențiale
din acest an sunt 31 octombrie,
respectiv 14 noiembrie 2014.

Este proiectul pe care îl
visează consilierul local
Cristian Macedonschi
pentru oraşul de la poa-
lele Tâmpei. 

La mijlocul săptămânii se
va desfăşura prima întrunire
pe această temă, la care sunt
aşteptaţi să participe pasio-
naţi ai zborului, arhitecţi,
specialişti în aeronautică, dar
şi reprezentanţi ai centrului
de excelenţă cosmonautică
de la Chemnitz (Kemniţ). 

Consilierul local de la Fo-
rumul german, Cristian Ma-
cedonschi, apreciază că
Brașovul are o istorie foarte
veche în domeniul aviatic și
aeronautic, ținând cont și de
faptul că brașoveanul Dumi-
tru Prunariu este singurul
cosmonaut român. 

La prima dezbatere pe
tema înființării unui centru
muzeal tematic, vor participa
o serie de specialiști români
și internaționali în domeniu.
Cel puțin așa speră unul din-

tre organizatori, Cristian Ma-
cedonschi.

„Va fi un muzeu unic în
ţară, având în vederea tradi-
ţia aeronautică braşoveană
care înseamnă I.A.R. dar şi
Dumitru Prunariu, singurul
cosmonaut român. Vor par-
ticipa la discuţie oficialităţile
locale, proprietarii fostei hale

IAR (ICA) din parcul indus-
trial Coresi, acolo unde va
funcţiona centrul aeronautic,
Muzeul Fundaţiei Hermann
Oberth din Germania repre-
zentat de Robert Adams, bra-
şovean şi Preşedinte al
Asociaţiei Prietenii Braşovu-
lui din Nurnberg, Stelian Co-
jocaru de la Aeroclubul

Braşov, arhitectul Gruia Hi-
lohi şi, bineînţeles, Dumitru
Prunariu. Tot din Germania
vor participa reprezentanţi
ai firmei Solaris, care ope-
rează Centrul de Cosmonau-
tică din Chemnitz. Graţiela
Henning, de la Solaris va fi
manager de proiect. Alături
de cei enumeraţi vor mai par-
ticipa doi tineri experţi în ae-
ronautică, Horia Stoica şi
Cristian Gavril. În cadrul
acestui Centru se va organiza
şi un curs de aeromodelism
pentru elevii braşoveni. Fi-
nanţarea acestui muzeu se va
face cu fonduri europene.
Acest Centru de Excelenţă
Aeronautic şi Aerospaţial va
fi un obiectiv turistic şi istoric
princeps al Braşovului. Să nu
uităm că fără IAR nu ar fi
existat industrie aeronautică
în România”!

Inițiatorii proiectului speră
ca pentru implementarea
acestuia să obțină finanțare
europeană, pe modelul cen-
trului similar din Slovenia. 

Muzeu interactiv aerospaţial
şi aeronautic la Braşov

Bucureștean acuzat de corupere de minore la Râșnov
Poliția orașului Râșnov a fost sesizată, în data de 8 au-
gust, de directorul unei tabere școlare, cu privire la faptul
că un bucureștean de 56 ani ar fi corupt sexual minore
din tabără. Ulterior, polițiștii au primit alte sesizări în acest
sens de la părinții a trei minore care s-au aflat în tabără.
„În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul
că bărbatul respectiv a fost angajat să acorde asistență
medicală minorilor din tabără. Polițiștii i-au întocmit dosar
penal, sub aspectul comiterii infracțiunii de corupere se-
xuală a minorilor, iar cercetările sunt continuate sub co-
ordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești”,
a precizat comisar șef Liviu Naghi, purtătorul de cuvânt
al IJP Brașov. S.D.

26 de milioane de euro pentru 
infrastructura  medicală a Regiunii Centru
Peste 26 de milioane de euro fonduri nerambursabile
Regio au fost alocate prin Agenţia pentru Dezvoltare Re-
gională (ADR) Centru pentru reabilitarea infrastructurii
serviciilor medicale din Alba, Braşov, Covasna, Harghita,
Mureş şi Sibiu, a declarat directorul general al ADR, Si-
mion Creţu. El a afirmat că reabilitarea şi dotarea spitalelor
şi a ambulatoriilor prin fonduri nerambursabile a repre-
zentat o oportunitate pentru autorităţile locale, atât din
mediul urban, cât şi din mediul rural al Regiunii Centru.
„În prezent, mai avem două proiecte aflate în etapă de
precontractare, respectiv un proiect ce solicită fonduri
pentru reabilitarea ambulatoriului din Luduş, judeţul Mu-
reş, şi unul ce solicită fonduri pentru reabilitarea ambu-
latoriului din Rupea, judeţul Braşov, pentru care se vor
semna contractele de finanţare în perioada următoare”,
a spus Simion Creţu, la semnarea contractului de finan-
ţare cu peste un milion de euro a Policlinicii din Cugir,
judeţul Alba, cel de-al doisprezecelea proiect contractat
la nivelul Regiunii Centru pentru finanţarea unui ambu-
latoriu. Din acestea, cinci proiecte au fost finalizate.

George Copos a primit încă patru ani 
de închisoare în dosarul Loteria 1



Senatul a adoptat, luni, în
forma trimisă inițial spre pro-
mulgare, proiectul de lege pri-
vind reducerea CAS cu cinci
puncte procentuale, respin-
gând astfel cererea de reexa-
minare a proiectului, for-
mulată în luna iulie de
președintele României.

Proiectul a întrunit 96 vo-
turi pentru, 1 împotrivă și 2
abțineri. După votul din Se-
nat, și Camera Deputaților
urmează să se pronunțe pe
acest subiect.

Senatul a fost convocat în
sesiune extraordinară pentru
a analiza cererea de reexami-
nare trimisă Parlamentului de
către șeful statului. Pre-
ședintele Traian Băsescu a
semnat, în iulie, cererea de
reexaminare a legii privind
reducerea CAS. „Prin dimi-

nuarea cotelor plătite de an-
gajatori, în funcție de
condițiile de muncă, pentru
contribuția de asigurări so-
ciale datorată sistemului pu-
blic de pensii, deficitul curent
va crește cu impactul finan-
ciar negativ estimat în expu-
nerea de motive a actului
normativ, care variază între
4,860 de miliarde de de lei în
2015 și 5,564 de miliarde de
lei în 2018, ajungându-se la
un deficit de peste 18 miliarde
de lei la fondul de pensii, pen-
tru anul 2015, dacă ținem
cont și de indexările obliga-
torii conform legii”, explica
Băsescu.

Șeful statului arăta că, dacă
pentru anul 2014, Guvernul,
în expunerea de motive a legii
trimise spre promulgare,
menționează unele măsuri de

compensare a impactului ne-
gativ generat de această mă-
sură, pentru perioada 2015 -
2018 estimarea de compen-
sare a impactului negativ pro-
venit din aplicarea măsurii
este foarte vag exprimată.

„Având în vedere evoluția
estimărilor bugetare și nerea-
lizarea colectării față de pro-
gram, atât în anul 2013, cât
și în primele șase luni din
2014, este esențial să fie cla-
rificate în fundamentarea legii
care sunt măsurile exacte de
compensare a veniturilor, așa
cum au solicitat inclusiv
instituțiile financiare inter-
naționale (Fondul Monetar
Internațional, Comisia Euro-
peană, Banca Mondială)”,
mai afirmă președintele Bă-
sescu, în cererea de reexami-
nare.

Procurorii Parchetului
de pe lângă Judecăto-
ria Braşov au dispus
duminică punerea în
mişcare a acţiunii pe-
nale faţă de inculpatul
Simion Aurelian Popa,
pentru ultraj.

„Din probatoriul adminis-
trat în cauză, până în acest
moment al urmăririi penale,
a rezultat faptul că în data de
23.08.2014, în jurul orei
13.00, după ce i-au fost re-
coltate probe biologice în ve-
derea stabilirii alcoolemiei, la
Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă din Braşov, inculpa-
tul a lovit cu pumnul în ochiul
stâng şi apoi cu o sticlă de
apă în nas pe persoana vă-
tămată S.A.C., agent principal
de poliţie în cadrul Poliţiei
Municipiului Braşov, care se

afla în exercitarea atribuţiilor
de serviciu, cauzându-i aces-

tuia o contuzie piramidală na-
zală şi un hematom palpebral

la ochiul stâng”, precizează
Ghenu Andreea Monica,
prim procuror adjunct în ca-
drul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Braşov.

În acest context, a fost for-
mulată propunere de arestare
preventivă care a fost admisă
de către judecătorii din cadrul
Judecătoriei Braşov, fiind
emis mandat de arestare pre-
ventivă pe o durată de 20 de
zile începând cu data de 24
august 2014.

Precizăm că punerea în
mişcare a acţiunii penale este
o etapă a procesului penal re-
gelementată de Codul de pro-
cedură penală, având ca scop
crearea cadrului procesual de
administrare a probatoriului,
activitate care nu poate în ni-
cio situaţie să înfrângă prin-
cipiul prezumţiei de
nevinovăţie. S.D.

Brașovean reținut
pentru ultraj
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Opt cartiere din Braşov rămân fără apă caldă

Senatul a adoptat, în aceeași formă,
proiectul de lege privind reducerea CAS

Începând de miercuri de la
ora 7.00 şi până sâmbătă la ora
6.00, Tetkron va sista furniza-
rea apei calde în mai multe
zone ale Braşovului, datorită
necesităţii realizării unor lu-
crări de modernizare și reabi-
litare la rețeaua de transport. 

Zonele afectate vor fi Trac-
torul, Gării, Griviţei, Centrul
Civic, Florilor, Carfil – Geme-

nii – Vlahuţă, Craiter şi  Triaj.
„Lucrarea este importantă pen-
tru întreţinerea, revizia şi mo-
dernizarea sistemului public de
termoficare al municipiului
Braşov în vederea pregătirii în
cele mai bune condiţii a sezo-
nului rece 2014-2015 şi are în
vedere îmbunătăţirea calităţii
serviciilor de livrare a agentului
termic şi apei calde menajere

către abonaţii noştri. „Ne ce-
rem scuze şi pe această cale
pentru disconfortul creat clien-
ţilor noştri care nu vor benefi-
cia de apă caldă în acest
interval şi îi asigurăm că de-
punem toate eforturile pentru
a scurta cât mai mult posibil
timpul de intervenţie”, a preci-
zat directorul Tetkron, Adrian
Dinulescu.

Deschiderea unei baze
militare permanente a
NATO pe teritoriul Româ-
niei reprezintă „un proiect
strategic” care va fi discutat
la Summitul Alianţei din
Ţara Galilor, a declarat, luni,
premierul Victor Ponta. 

„Este unul dintre obiecti-
vele fundamentale ale Ro-
mâniei cu ocazia
Summitului NATO din Ţara
Galilor şi este un punct de
vedere care a fost stabilit în
cadrul tuturor instituţiilor
statului, şi anume dorinţa
României de a avea o pre-
zenţă militară NATO per-

manentă pe teritoriul nos-
tru”, a afirmat Ponta.

„Acest lucru este important
pentru că, dacă se va lua de-
cizia, şi sper că se va lua, im-
plementarea acesteia se va
face anul viitor sau peste doi
ani. Anul acesta, la Summitul
NATO merge domnul Băses-
cu, care nu va mai fi preşe-
dinte, şi atunci eu am vrut să
arăt foarte clar sprijinul Gu-
vernului şi al autorităţilor ro-
mâne care vor fi şi anul viitor
la conducerea ţării pentru
acest proiect strategic pentru
România”, a adăugat premie-
rul, citat de Agerpres.

Bază NATO permanentă în
România, obiectiv prioritar
pentru țara noastră
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Ministerul Agriculturii a
atestat până în prezent 110 pro-
duse tradiţionale, dar a respins
alte 119 documentaţii pentru
că nu îndeplineau condiţiile
noii legislaţii din domeniu, a
declarat Viorel Morărescu, di-
rector general în minister.

„Avem 110 atestate acordate
unui număr de 50 de producă-
tori tradiţionali şi încă 21 de
dosare care sunt în lucru. Pe
de alte parte, am respins alte
119 documentaţii pentru că nu
îndeplineau condiţiile noii le-
gislaţii din domeniu. Cred că
acum, pe ultima sută de metri,
urmează să depună dosarele

mai mulţi producători”, a pre-
cizat Morărescu. Data limită
până când mai pot fi atestate
produsele tradiţionale, conform
noii legislaţii, este 11 septem-
brie 2014. Acest sistem de în-
registrare este unul voluntar,
netaxabil şi nu beneficiază de
protecţie naţională sau comu-
nitară.

Conform condiţiilor incluse
pe noua legislaţie, pentru ates-
tarea unui produs tradiţional,
în primul rând acesta trebuie
fabricat pe teritoriul României.
De asemenea, produsul nu tre-
buie să aibă în compoziţie adi-
tivi alimentari, materia primă

trebuie să fie locală, iar în ac-
cepţiunea europeană acest lu-
cru înseamnă naţional.
Procesul tehnologic şi modul
de procesare a produselor tre-
buie să aibă o caracteristică tra-
diţională, iar reţeta trebuie să
fie transmisă de generaţii.

Pentru a delimita produsul
tradiţional de cel industrial a
fost limitată cantitatea de pro-
ducţie pentru că tradiţionalita-
tea înseamnă o activitate
manuală. Astfel, pentru pro-
dusele tradiţionale, mai puţin
pâine, se poate face o cantitate
de 150 kg de produs/zi şi 400
de kilograme sau litri pe zi. 

Al treilea spaţiu al cetăţeniei active 
Biblioteca Judeţeană din Bra-

şov, alătri de alți parteneri, im-
plementează proiectul „Al
treilea spaţiu al cetăţeniei acti-
ve”, finanţat din granturile SEE
2009-2014 din cadrul Fondului
ONG România. Valoarea ne-
rambursabilă a proiectului este
de 220.884 euro, iar perioada
de derulare se va face pe par-
cursul a 22 de luni, începând
din iulie 2014 până în aprilie
2016.

Problema a cărei soluţionare
o vizează proiectul „Al treilea
spaţiu al cetăţeniei active” este
rata mică de participare civică
a cetăţenilor români. Mai puţin
de 10% din concetăţenii noştri

au participat la activităţi ce ţin
de manifestarea civismului şi
sub 5% dintre ei au semnat
vreodată o petiţie. Printre prin-
cipalii factori care determină
lipsa de implicare se numără:
precaritatea competenţelor ci-
vice, a oportunităţilor de învă-
ţare a comportamentelor civice
şi a unor spaţii care să faciliteze
aglutinarea cetăţenilor în scopul
de a se implica civic.

Fundaţia Progres a pornit de
la conceptul „al treilea spaţiu”
(third place) definit ca un me-
diu social unde oamenii se re-
trag din celelalte medii
obişnuite (acasă şi locul de
muncă) pentru a interacţiona

cu alţi membri ai comunităţii,
pentru a stabili noi conexiuni
şi pentru a-şi reface resursele
de energie şi creativitate. Astfel,
se vor amenaja „cuiburi ale de-
mocraţiei” în 14 biblioteci pu-
blice judeţene, mai întâi pentru
formarea de competenţe spe-
cifice cetăţeniei active prin trai-
ning şi apoi ca locuri de
manifestare a comportamen-
telor civice.  Ca urmare a pro-
iectului, peste 200 de cetăţeni
şi reprezentanţi de ONG-uri
constituiţi în Grupuri de Ac-
ţiune Civică vor beneficia de
instruire şi peste 15.000 de ce-
tăţeni vor fi informaţi de be-
neficiile implicării civice. 

În ultimii 10 ani mii de
firme româneşti, cu ac-
ţionariat autohton sau
străin, au fost nevoite
să intre în insolvenţă
din cauza dificultăţilor
financiare.

Antreprenorii care au
ales să îşi dezvolte un bu-
siness în domeniul con-
strucţiilor de clădiri
re  zidenţiale şi nereziden-
ţiale au avut cele mai multe
şanse să intre în insolvenţă
în ultimii 10 ani, potrivit
unui clasamnet realizat de
către Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului
(ONRC) pe baza număru-
lui total de companii intrate
în insolvenţă în perioada
2004-2014. 

Astfel, aproximativ 8.400
de firme din acest domeniu
nu şi-au mai putut susţine
cheltuielile şi au apelat la in-
solvenţă, în contextul în care

numărul societăţilor active din
acest domeniu se cifrează la
peste 42.200 de firme. Numai
în primele 6 luni ale acestui
an, în jur de 1500 de firme
din construcţii au intrat în in-
solvenţă.

Magazinele mici, vulnerabile la
faliment. Din datele ONRC, şi
comerţul a devenit un sector
destul de vulnerabil în ultimii
10 ani. În jur de 5.700 de astfel
de firme au intrat în insolvenţă.
Acum, pe acest do meniu mai

sunt active în jur de 83.400.
Nici transportul rutier nu
este un domeniu foarte si-
gur, atfel că în ultimii 10
ani aproximativ  3850 de
companii cu acest domeniu
de activitatea au intrat în
insolvenţă. 

Totodată, în jur de 2.000
de operatori de restaurante
şi alte 2.000 de firme care
administrează baruri au fost
nevoiţi să intre în insolvenţă
în perioada analizată.

13.000 de firme au intrat în
insolvenţă anul acesta. Ur-
mare a condiţiilor econo-
mice ceva mai bune, în
primele 6 luni ale acestui
an numărul firmelor care
au intrat în insolvenţă s-a

redus cu peste 11% faţă de
perioada similară a anului
2012. În total, în jur de
13.000 de companii nu şi-au
mai putut plăti facturile, cele
mai multe fiind din domeniul
construcţiilor.

Topul afacerilor cu risc
crescut de faliment

Flash economic
Serbia boicotează sancţiunile UE împotriva Rusiei
Serbia nu se va alătura sancţiunilor impuse de Uniunea
Europeană Rusiei, chiar dacă autorităţile de la Belgrad
vor continua negocierile de aderare la blocul comunitar,
a declarat premierul sârb Aleksandar Vucic. „Nimeni nu
ne-a întrebat în legătură cu aceste sancţiuni, când au
fost introduse. Apartenenţa la UE este obiectivul nostru
strategic, dar în acelaşi timp nu am impus şi nu vom im-
pune sancţiuni Rusiei”, a spus premierul sârb. Vucic a
mai spus şi că Serbia ia foarte în serios mesajul că statele
candidate trebuie să se abţină de la explorarea unor noi
oportunităţi comerciale cu Rusia, după ce autorităţile de
la Moscova au interzis importurile de alimente din UE,
transmite Bloomberg. Rusia a anunţat în această lună
interzicerea timp de un an a importurilor anumitor alimente
din Uniunea Europeană şi Statele Unite, ca răspuns la
sancţiunile impuse de Occident din cauza conflictului
din Ucraina.

500 de milioane euro pentru estul Ucrainei
Cancelarul german, Angela Merkel, şi preşedintele
ucrainean, Petro Poroşenko, au anunţat crearea, în
curând, a unui fond special de 500 de milioane de
euro pentru reconstruirea infrastructurii în regiunea
Donbas, afectată de conflictul între armata ucraineană
şi insurgenţii proruşi. „Ne amintim cu toţii de Planul
Marshall destinat Europei postbelice. Pot spune astăzi
că acesta este Planul Merkel, destinat reconstruirii
infrastructurii în Donbas”, a spus Poroşenko. „A venit
vremea ca pacea să se instaureze în zona Donbas.
Administraţia ucraineană va face totul, în colaborare
cu partenerii europeni, pentru a se ajunge la pace.
Dar acest lucru nu se va întâmpla în detrimentul su-
veranităţii, integrităţii teritoriale şi independenţei Ucrai-
nei”, a spus Poroşenko.

Avem 110 produse tradiţionale atestate



În urmă cu trei ani, Mi-
nisterul Sănătăţii desfiinţa
centrele de recoltare a
sângelui din spitale ca să
facă economie. 

Criza de sânge de acum
a demonstrat cât de gre -
şită a fost decizia şi de
aceea autorităţile vor să
reînfiinţeze laboratoarele. 

Aceste centre au fost
închise din cauza reduce-
rilor de personal şi de
bani, iar acum Ministerul
Sănătăţii susţine că le va
redeschide. Costurile tes-
tării sângelui consumau
banii unităţilor sanitare. 

La această oră, doar la
Spitalul de Urgenţă Floreas-
ca din Capitală a mai fost
păstrat un astfel de centru de

donare. În România, doar
1,7% din populaţie donează
sânge. Media europeană este
de aproape patru ori mai
mare. 

Pentru ca în spitalele din

România intervenţiile chirur-
gicale să nu mai fie amânate
din cauza lipsei sângelui ar
fi nevoie ca măcar 2,5% din
populaţie să meargă frecvent
la centrele de donare.

Siamezele născute la Bra-
şov şi operate la Bucureşti,
la Spitalul de Copii Marie
Curie, ar putea fi externate
în următoarele zile. Medicii
bucureşteni au spus că starea
de sănătate a fetiţelor, Maria
şi Elena, este bună, mănâncă
bine, una dintre ele are deja
3,3 kilograme iar cealaltă 2,6
kilograme.  

Starea fetiţelor este foarte
bună, sunt externabile iar

evoluţia postoperatorie este
firească, nu au existat ele-
mente de gravitate deosebite,
a spus dr. Radu Spătaru, co-
ordonatorul echipei care a
făcut intervenţia de separare
a siamezelor, în urmă cu
două săptămâni. Medicul a
precizat că, la un moment
dat, a existat o situaţie gene-
rată de o posibilă infecţie, dar
în urma tratamentului pro-
blema s-a rezolvat. 

Acesta a mai  precizat că
fetiţele au fost supravegheate
zilnic de o echipă formată
din zece medici de diferite
specialităţi. Siamezele au fost
născute prin cezariană, în 8
august, la Maternitatea Bra-
şov, de o femeie de 33 de
ani. Fetiţele, care erau unite
prin partea inferioară a ster-
nului, au fost transferate  în
11 august de la Braşov la
Spitalul „Marie Curie”.  

Autorităţile locale vor
prelua de la ANT activita-
tea de clasificare a hote-
lurilor, autorizarea pla -
jelor, emiterea brevetelor
de turism şi omologarea
pârtiilor de schi, potrivit
unei strategii de descen-
tralizare a turismului ela-
borată de Departamen-
tul pentru IMM, Mediu de
Afaceri şi Turism.

Departamentul pentru IMM,
Mediu de Afaceri şi Turism
(DIMMMAT) propune ca în
perioada 2014-2016 să fie
transferate de la nivelul autori-
tăţilor administraţiei publice
centrale, respectiv Autoritatea
Naţională pentru Turism
(ANT), către autorităţile admi-
nistraţiei publice clasificarea
structurilor de de cazare şi a ce-
lor de alimentaţie publică, au-
torizarea turistică a plajelor şi a

agrementului nautic, omolo-
garea pârtiilor de schi şi a tra-
seelor tu ris ti ce montane şi
acreditarea centrelor naţiona -
le de informare şi promovare
turistică.

De asemenea, urmează să
fie transferate în competenţa
autorităţilor locale şi emiterea
brevetului de turism şi admi-
nistrarea registrelor locale ale
patrimoniului turistic. În plus,
primăriile vor emite avizul de
specialitate pentru documen-
taţii de urbanism şi ame na -
ja re a teritoriului privind zone
şi staţiuni turistice, cu regu -
lamen tele de urbanism afe-
rente, pentru documentaţii
tehnice privind amplasamentul,
conformarea şi funcţionalitatea
construcţiilor noi cu destinaţie
turistică, documentaţii privind
funcţionalitatea specifică a con-
strucţiilor existentedin domeniul
turismului, supuse lucrărilor de

modernizare, reamenajare, ex-
tinderi sau altor lucrări care mo-
difică funcţia turistică a acestora
şi documentaţii privind con-
strucţiile care urmează a fi mo-
dificate structural şi funcţional
în scopul primirii unei funcţio-

nalităţi cu profil turistic.
„Prin descentralizarea com-

petenţelor, beneficiarii autoriza-
ţiilor şi avizelor de specialitate
vor intra în posesia acestora mult
mai repede" se arată în proiectul
de strategie al DIMMMAT.

În urma descentralizării,
elaborarea politicilor şi stra-
tegiilor naţionale, reglemen-
tarea, monitorizarea, contro -
lul şi inspecţia vor fi în con-
tinuare exercitate de către au-
toritatea publică centrală res-
ponsabilăîn domeniul turis-
mului, respectiv Autoritatea
Naţională pentru Turism
(ANT).

„Principalul element avut
în vedere în realizarea stra-
tegiei de descentralizare în do-
meniul turismului are la bază
tendinţele internaţionale, re-
ferindu-ne aici la principiul
subsidiarităţii, aşa cum se ob-
servă şi în Tratatul de Insti-

tuire a Co mu ni tă ţii Europene.
Introducerea acestui termen în
tratatele internaţionale vizează
exercitarea competenţelor la un
nivel cât mai apropiat de cetă-
ţeni, operatorii economici, în ca-
zul de faţă”, potrivit proiectului.

Descentralizarea porneşte de la
premisa că autorităţile adminis-
traţiei publice locale sunt în mă-
sură să răspundă necesităţilor
cetăţenilor.

„Activitatea Autorităţii Naţio-
nale pentru Turism (ANT) este
prea mult concentrată pe control,
iar efortul său de marketing de-
pinde în mare măsură de târguri
și expoziţii. Comunicarea dintre
ANT şi administraţiile locale este
foarte slabă, iar ANT nu influen-
ţează şi nu dirijează procesul de
dezvoltare”, se arată în proiect.

Prevederile strategiei vor fi
iniţial testate printr-un proiect,
urmând ca apoi să fie extinse la
nivel naţional. În faza pilot vor
fi stabilite criteriile de selecţie a
unităţilor administrativ-terito -
riale şi zonele unde urmează să
fie implementată faza pilot. Pe-
rioada de implementare a fazei
pilot se va desfăşura în trimes-
trele III şi IV din 2014.

Primăriile vor clasifica hotelurile
şi vor emite brevete de turism
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Cele două siameze din Brașov, externate

După ce au fost desființate, centrele de
donare de sânge din spitale vor fi redeschise
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Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Cetăţuia, de la
cazarmă, la închisoare

Între secolele  XV şi XVI, Cetatea Braşo-
vului devenise ţinta unor asedii cu arme
de foc amplasate pe înălţimile din apro-
piere, fapt ce a impus extinderea fortifica-
ţiilor. Astfel, s-a decis ridicarea unei cetăţui
de supraveghere şi de apărare. Pe dealul
din centrul oraşului de azi, (deal denumit
Straja, în vechime, şi Cetăţii, azi) se ridică,
în 1524, un fort din lemn cu patru turnuri,
în jurul unui turn de veghe, datând din se-
colul al XV-lea. Acest bastion este distrus,
cinci ani mai târziu, de către armata lui
Petru Rareş, după lupta de la Feldioara,

în care învinge trupele habsburgice. Pe
acelaşi loc se construieşte o cetate cu  ziduri
de piatră, care a fost incendiată în 1618 şi
refăcută în 1625. Cele patru bastioane de
la colţuri s-au  ridicat în 1630. În interiorul
cetăţii este săpată o fântână adâncă  de 81
de metri, care constituia  sursa de apă a
Cetăţuii, în caz de asediu. Masele revoltate
îi închid între aceste ziduri, în 1688, pe
conducătorii oraşului, pe care i-au arestat
pentru că predaseră Cetatea către hab-
sburgi. În secolul al XVIII-lea, Cetăţuia
devine sediul unor garnizoane militare.

Pentru că a fost şi cazarmă a plăieşilor (
grăniceri ), Dealul s-a numit pentru o vre-
me „al Plăieşilor”. În timpul revoluţiei din
1848, aceasta a adăpostit revoluţionari ma-
ghiari care s-au predat în vara lui 1849,
după un asalt al trupelor ruseşti. Din se-
colul al XVIII-lea şi până în 1954 a servit
şi drept închisoare, apoi a fost depozit pen-
tru Arhivele Statului Braşov. Între 1975 şi
1981 au fost efectuate lucrări de restaurare,
urmând ca apoi să fie deschis aici un res-
taurant cu specific medieval transilvan,
care funcţionează şi azi. 



Serviciul de stare civilă
din cadrul Primăriei Bra-
şov a înregistrat numărul
record de căsătorii oficia-
te într-o singură zi, pen-
tru anul în curs. 

De această dată, recordul a
fost atins în două sâmbete con-
secutive, după sărbătoarea de
Sfânta Maria, respectiv în datele
de 16 şi 23 august, când pentru
fiecare din zile, 55 de cupluri
şi-au unit destinele în faţa ofi-
ţerului de stare civilă. 

Potrivit directorului Serviciului
Public Comunitar Local de Evi-
denţă a Persoanelor (SPCLEP)
Braşov, George Roşca, în pe-
rioada 13-17 august, s-au înre-
gistrat la Braşov 108 căsătorii
civile, adică acelaşi număr  ca în
primele două luni ale anului. Între
13 şi 24 august 2014, s-au căsă-
torit la primărie 206 cupluri. În
95% din cazuri, cel puţin unul

dintre soţi are nevoie să
îşi schimbe şi cartea de
identitate, odată cu nu-
mele dobândit în urma
căsătoriei. Anul trecut, în
ziua cu cele mai multe ofi-
cieri de căsătorii au fost
înregistrate 66 de cununii
civile, şi tot în luna august.
De la începutul anului
2014 şi până  la 24 au-
gust, SPCLEP a oficiat cu
43 de căsătorii mai mult
decât în 2013, în aceeaşi
perioadă, respectiv 1.179
faţă de 1.136. Prima sâm-
bătă după Sfânta Maria,
care este una dintre cele
mai aglomerate zile, a
avut 55 de căsătorii în
2014 şi 54 în 2013. 

Numărul mare de căsătorii
este şi unul dintre motivele aglo-
meraţiei din aceste zile de la
ghişeele Serviciului Evidenţa
Persoanelor, însă cel mai mult

contribuie la numărul mare de
cereri solicitările de preschim-
bare a actelor de naştere sau de
identitate care vin de la persoa-
nele care au plecat la lucru în
străinătate şi se întorc acasă în

concediu. De asemenea, sunt o
serie de cetăţeni care locuiesc
în Braşov şi care pleacă în con-
cedii, mai ales în străinătate, şi
din diferite motive doresc să îşi
schimbe actele de identitate.

Vara sunt şi examenele
de bacalaureat şi de ad-
mitere la facultăţi, care
de asemenea creează o
presiune în plus asupra
SPCLEP.

Toate aceste motive
creează cozi interminabile
la SPCLEP, şi mai ales la
Serviciul Evidenţa Persoa-
nelor, care înregistrează la
rândul său recorduri de
dosare preluate. Zilnic,
aproximativ 170 de cetă-
ţeni reuşesc să depună do-
sare pentru eliberarea sau
preschimbarea actelor de
identitate, în condiţiile în
care media unor zile obiş-
nuite este de 110 – 120 de

dosare preluate. Recordul de anul
acesta a fost de 280 de dosare pe
zi, în luna iulie, într-o zi de joi,
când programul cu publicul la
preluarea dosarelor este între orele
8.30 – 18.00, faţă de o zi obiş-

nuită, când preluarea actelor se
face doar până la ora 14.30. 

Potrivit statisticii SPCLEP,
de la începutul anului şi până
pe 22 august au fost depuse
25.099 cereri pentru acte de
identitate, dintre care 22.288
pentru cărţi de identitate, 1.646
pentru vize de reşedinţă (flo-
tant) şi 1.165 pentru cărţi de
identitate provizorii. Au fost eli-
berate, până la aceeaşi dată,
24.641 de documente. 

Pentru comparaţie, pentru în-
treg anul 2010, numărul total
de cereri pentru cărţi de iden-
titate şi cărţi de identitate pro-
vizorii a fost de 34.403, la care
se adaugă 7.719 de solicitări
pentru vize de reşedinţă. Anul
trecut, pe durata întregului an,
s-au înregistrat 37.190 de soli-
citări pentru cărţi de identitate
şi cărţi de identitate provizorii,
şi 7.785 de solicitări pentru viză
de reşedinţă. A.P.

Dublu record la numărul 
de căsătorii într-o singură zi

Anul acesta va fi un
altfel de concurs de Miss.
Cu noi condiţii de parti-
cipare, mult mai lejere şi
cu... altfel de premii.
Plimbăreţe şi nu numai!

Nu există restricţii de
înscriere şi nici limită de
vârstă. Trebuie doar să
fii în spiritul spumos al
lui Oktoberfest! Cea care
îl va întrece pe Unchiul
Hans la proba de halbere
viteză, cea care va inter-
preta cel mai tare iodler,
dar şi cea care va avea
cea mai activă gaşcă de
susţinători ne va lua premiile.
Premii de premii!

Miss Oktoberfest va câştiga
o excursie pentru două per-
soane în inima Bavariei, la
Munchen! O experienţă turis-
tică inedită oferită de TUI,
pentru a le arăta bavarezelor
ce fete faine au braşovenii. Şi
pentru că o asemenea plim-
bare şi preumblare musai să
fie filmată, Ciucaş o premiază
şi cu o cameră video. Miss se
va întoarce cu filmuleţe tema-
tice, numai bune de postat pe
pagina oficială de facebook
Oktoberfest.

După atâta răsfăţ şi premii,
anul acesta Miss Oktoberfest
va face acte de caritate! Va
cutreiera Casele de Copii şi
Azilele de Bătrâni din Braşov
cu daruri din partea sponso-
rilor Oktoberfest. Ca să fie

sărbătoare pentru toţi! În data
de 12 septembrie Miss Okto-
berfest va pleca - cu daruri
aduse de brașoveni binevoi-
tori în cortul Oktoberfest la
zona de colectare – către cen-
trul Brădet cu trăsura și alai
mare, fiind însoțită și de un-
chiul Hans.

Miss Heidi. Anul acesta Miss
Heidi va fi ajutată de Selgros
să îşi facă o casă în munţii
Bavariei, alături de iubitul ei,
Peter. I se va pune la dispo-
ziţie o ladă de zestre, în care,
zi de zi, i se va mai adăuga
la trusou ceva util şi trebuitor.
Cort, sac de dormit, veselă,
aragaz de voiaj şi altele ne-
cesare traiului în Alpi. Pentru
că la Oktoberfest toate po-
veştile au happy-end!

Miss Popularitate. Cea mai
populară dintre candidatele la

titlul de Miss, nu va pleca
cu halba goală de la Ok-
toberfest! DOMO îi va
face cadou un frigider
nou nouţ, plin cu bere
Ciucaş, proaspătă şi rece!

E clar şi limpede ca
berea blondă?! Atunci,
daţi fuguţa la înscrieri pe
www.facebook.com/Ok-
toberfestBrasov!

Nou! Regele oktoberfest!
Am făcut dreptate băr-
baţilor! Ei, săracii, duc
greul halbelor de bere
ridicate, ciocnite şi bău-
te. De anul acesta, va

exista şi un Rege Oktober-
fest. Dar să nu credeţi că tre-
buie doar să îl dovediţi pe
Unchiul Hans la băutul hal-
belor de bere. Asta nu e chiar
greu. Musai să faceţi şi de-
claraţii de dragoste spumoa-
se, tematice şi inspirate! Cel
care va fi vitezist la halbere
şi creativ la cuvinte dulci va
fi încoronat rege. Regele Ok-
toberfest! Şi va primi, Ma-
iestatea Sa, un dar regesc.
Ditamai dozatorul de bere va
fi montat de Ciucaş, la rege
acasă. Şi vor sosi butoaie pli-
ne cu bere, să-i  ajungă înco-
ronatului nostru o lună
întreagă!

Aţi priceput, prinţi candi-
daţi la titlul de Rege Okto-
berfest? No, repede la
înscrieri pe www.facebook.
com/OktoberfestBrasov!

Un altfel de Miss oktoberfest! De fapt, trei...
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Oraşul care arde de 50 de ani
Centralia este un oraş din

Pennsylvania, Statele Unite,
în care un incendiu arde încă
din anii '60. Nu este clar nici
până în ziua de astăzi cum a
pornit acest incendiu, însă cea
mai plauzibilă explicaţie este
că responsabilii cu păstrarea
curăţeniei au dat foc unei
gropi de gunoi pentru a face
spaţiu noilor deşeuri. Acest lu-
cru se întâmpla pe 27 mai
1962, relatează cei de la Bu-
siness Insider.

În mod normal, un astfel de
incendiu ar fi putut fi stins cu
uşurinţă, însă focul a înain-
tat către mina de cărbune
din localitate. Deşi au in-
vestit sume considerabile
pentru a stabiliza situaţia,
în jur de şapte milioane de
dolari, eforturile autorită-
ţilor s-au dovedit în zadar.
Focul a coborât în subte-
ran, iar pompierii au reuşit
doar să se asigure că flă-
cările nu vor mai ajunge la

suprafaţă.
Astfel, locuitorii din Cen-

tralia au acceptat situaţia şi
chiar au beneficiat, o perioadă,
de pe urma ei. Pământul avea
o temperatură ridicată iar  în
lunile de iarnă solul nu mai
îngheţa. Toate acestea s-au
schimbat însă în 1981, atunci
când Centralia a ajuns în aten-
ţia tuturor. Un băiat de 12 ani
se juca în curtea grădinii sale
când o uriaşă gaură a apărut
în faţa sa: focul urcase până
sub casa bătrânei, şi chiar dacă
copilul a scăpat, guvernul

american a decis că situa-

ţia nu mai poate fi tolerată.
Astfel, congresul american

a atribuit 46 de milioane de
dolari pentru strămutarea ce-
lor peste o mie de locuitori
într-o altă localitate. Marea
majoritate au fost de acord,
însă câteva familii au consi-
derat că pericolul nu este unul
eminent şi au pornit o serie
de procese împotriva statului.
Decizia definitivă a venit în
iunie 2014, atunci când tri-
bunalul statului Pennsylvania
a hotărât că ultimii opt locui-
tori din Centralia pot trăi la
domiciliu până la sfârşitul vie-

ţii, casele lor
intrând ulte-
rior în posesia
statului ameri-
can. 

Ridicate în orașul de
scaun (la Mogoșoaia) sau
la Potlogi, Docicești, dar
și în Transilvania, la
Făgăraș și mai departe la
Ismail și Galata Constan-
tinopolului, ctitoriile
brâncovenești aveau să
întregească opera istori-
că de arhitectură româ-
nească, începută de
Neagoe Basarab.

Construcțiile împrumută  un
stil specific adaptat din rococoul
occidental, dar  rămas sub ine-
galabilul stil brâncovenesc. 

În prefața Bibliei celebre de
la 1688, Radu Greceanu, prin-
cipalul traducător, după ce laudă
în rezumat întreaga operă de
cultură, prin ridicarea de școli
și tipografii, se minunează de
această măreață operă arhitec-
tonică: ,,Case dumnezeești, mul-
te den temelie ai ridicat, fără de
cele cu miile ai întărit, altele cu

ziduri ai întărit și ai întemeiat,
cât pot zice că  nici o mănăstie
domnească n-au rămas neînte-
meiată de mila Măriei tale și nu
numai aceia din țară, ci și pentru
alte țări străine, prin limbi pă-
gâne, biserici creștinești ai făcut
pravoslavnicilor creștini, ce pen-
tru acele părți lăcuiesc” (Biblia
de la București, 1688, exemplar
aflat în muzeul școlii, p.4.)

După anul 1700, Brâncovea-
nu este tot mai mult încolțit de
dușmanii săi direcți. Cei dintâi
– Cantacuzinii: spătarul Toma,
care fugise la ruși odată cu Ma-
tei Corbea, unde a ajuns general.
Pe de altă parte, Stolnicul Cos-
tantin Cantacuzino, care îl dorea
pe tron pe fiul său Ștefan și Mi-
hai Cantacuzino cu dorința ca
tronul să fie ocupat de ginerele
său Mihai Racoviță, pe atunci
mazil la turci. Precaut, Brânco-
veanu gândea un refugiu spre
Transilvania, gândindu-se la un
adăpost pașnic. În acest scop,

prin oamenii săi din Transilva-
nia, primește în 1701 și 1707
din partea Consiliului de război
austriac două diplome de găz-
duire pentru Brașov, unde mai
târziu cumpărase două case și
un han. S-a folosit de frații Da-
vid și Teodor Corbea, dar și de
bunele reații pe care le avea cu
judele brașovean, căruia în
1706 avea să-i împrumute
3000 de lei și-i oferise mai
multe buți cu vin. În 28 oc-
tombrie 1700, Brâncoveanu tri-
mite la Brașov pe postelnicul
Pană, însoțit de șcheianul David
Corbea ca să trateze problema
cumpărării unor case în Șchei.
După un an, în 27 martie 1701
Brâncoveanu trimite din nou pe
David Corbea la Brașov la ju-
dele brașovean ,,ca pe larg să
vorbească cu Dumneata”, și ca
urmare în 12 aprilie 1701
,,județii, foncii și Svatul cetății
Brașov” scriu voievodului că
este stăpânul casei din Șchei,

care aparținea ,,jupânului
Franțiscul căpitan”. Din docu-
mente aflăm că în 30 aprilie
1701  se cumpărase de la fiii
căpitanului Francisc Bialis cu
1000 de taleri acea ,,Woewo-
denhais”, de fapt două rânduri
de case de pe actuala stradă
,,Constantin Brâncoveanu”, nr.
12, ,,cu toate grădinile, pivnițele,
cu toate cele aparținătoare aces-
tora”, cu scopul motivat:,,ca
atunci cânt trimitem oameni de

ai noștri acolo să aibă unde
șede”. Bănuitor cum era, întru-
cât nu trebuia să plătească dajdie
pentru această casă, în 1702
Brâncoveanu pretinde să-i fie
prefăcută cartea de danie și în
limbă latină, după un formular
pe care îl dăduse chiar voievo-
dul ca model. Este așezat pentru
întreținerea casei un om al său,
Andreiaș, adus de la Făgăraș,
pentru care între anii 1702-

1703 poartă o bogată
corespondență, acuzând între
altele pe brașovenii care ,,nu-l
lasă pe omul său să se odihneas-
că”.

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

directorul Muzeului 
„Prima Școală 
Românească” 
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Casele brâncovenești din
Șcheii Brașovului (I)



Echipa masculină de bas-
chet a României a învins Sue-
dia în deplasare, 88-86 şi e
aproape calificată la Campio-
natul European de anul viitor.
”Tricolorii” au condus partida
aproape în permanenţă. Fi-
nalul a fost incendiar, nordicii
având avantaj cu 30 de secun-
de înainte de final. Titus Ni-
coară a adus victoria, la ultima
fază, după o acțiune a lui Adi
Guțoaia. România şi-a asigu-
rat locul 2 în grupa F de ca-
lificare. Chiar dacă vor
termina grupa pe locul se-
cund, norocul ”tricolorilor”
este că s-a schimbat sistemul
de calificare, astfel că 6 din
cele 7 echipe clasate pe pozi-
ţia secundă se califică la tur-
neul final continental!  Tot
duminică, în cealaltă partidă
din grupă, Slovacia-Letonia,
scor 65-89. În primele patru

partide din grupă, România a
învins Slovacia, cu 81-69 (31-
41) şi 90-86 (38-43), respec-
tiv Suedia, scor 77-72
(28-25), şi a pierdut cu Leto-
nia, scor 65-88 (35-36).

Spectacol la Boras! Tricolorii
pregătiţi de Marcel Ţenter, au
făcut spectacol la Boras. La
jumătatea meciului, România
avea un ecart de 9 puncte pe
tabelă: 47-38. Gazdele au re-
venit în partea secundă, dar
România a dat lovitura la ul-
timul atac, cu reuşita lui Ni-
coară. Pentru România au
marcat Moldoveanu 22 punc-
te, Guţoaia 15, Baciu 14, Paul
12, Silvăşan 9, Mandache 9,
Tudor 3, Szijarto şi Nicoară
fiecare câte 2 puncte. Pentru
Suedia şi-au trecut numele pe
lista marcatorilor:  Hakanson
20 puncte, Kjellborn 20, Gad-
defors 14, Person 12, Pita 8,

Liden 5, Lindqvist 3, T. Mas-
samba 2, B. Massamba 2.

Aproape de elită, după 27 de
ani! Cea mai sigură variantă
de calificare ar fi victoria în
ultimul meci din grupă, la Si-
biu, pe 27 august, România
urmând să înfrunte naţionala
Letoniei. În cazul unui eşec,
depindem de rezultatele din
Grupele A şi B. Dacă tricolo-
rii vor ceda cu Letonia, dife-
renţa nu ar trebui să fie mai
mare de 5 puncte. În acelaşi
timp, Olanda nu trebuie să
bată la mai mult de 5 puncte
Muntenegru. Chiar şi o în-
frângere în jocul cu Letonia
duce România la Campionatul
European, dacă Islanda pierde
la diferenţă mare jocul de pe
teren propriu cu Bosnia Her-
ţegovina. Ultima oară când
România s-a calificat la Cam-
pionatul European a fost în

1987, când a terminat pe locul
12 din 12 echipe. „Tricolorii”
nu s-au calificat niciodată la
Campionatul Mondial. Sin-
gura participare la Olimpiadă
a fost în 1952. Cea mai mare
performanţă a fost locul 5 la
Campionatul Mondial de ju-
niori din 1991, de la Edmon-
ton, obţinută de generaţia lui
Ghiţă Mureşan şi Titi Popa.

Letonia, deja calificată. Cea
mai bună echipă din grupa F,
Letonia, s-a impus fără pro-
bleme în jocul din Slovacia şi
astfel balticii sunt calificaţi la
Campionatul European, îna-
inte de jocul de mâine de la
Sibiu. În aceste condiţii, jocul
contra României va fi unul
fără miză pentru letoni, aspect
care trebuie speculat de trico-
lori, pentru ca soarta califică-
rii să nu depindă de alte
rezultate.

românia, la un singur meci de prezenţa la Campionatul European

Speranţe renăscute
sub panou 
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Naţionala are imn!
Imnul echipei naţionale a României şi al suporterilor, compus
şi interpretat de trupa Iris, va fi lansat la 1 septembrie de
Federaţia Română de Fotbal (FRF), pe site-ul său oficial.
„Campania «Căutăm imnul suporterilor» a luat sfârşit: am
găsit imnul echipei naţionale şi al suporterilor pentru cam-
pania de calificare la Euro 2016. Pe baza unui parteneriat
cu Federaţia Română de Fotbal, trupa Iris a compus noul
imn al echipei naţionale şi al suporterilor pentru viitoarele
preliminarii ale Campionatul European din 2016, găzduit
de Franţa. Imnul va fi lansat oficial luni, 1 septembrie, pe
site-ul oficial frf.ro”, se menţionează într-un comunicat pu-
blicat, pe site-ul federaţiei.

Încă o medalie la Nanjing!
În concursul de atletism al Jocurilor Olimpice de Tineret de
la Nanjing (China), delegația României a mai obținut astăzi
o medalie, de argint, cucerită de Mihăiță Novac în proba
de aruncarea suliței, cu rezultatul de 73,98 m. Proba a fost
câștigată de francezul Lukas Moutarde - 74,48 m, care și-
a realizat, astfel, cea mai bună performanță din carieră, în
timp ce medalia de bronz a revenit ungurului Mark Schmolcz
- 71,50 m. Duminică, tinerii atleți români au mai câștigat o
medalie, tot de argint, la această a doua ediție a Jocurilor,
prin Andrei Rareș Toader, la aruncarea greutății, cu un re-
zultat de 21,00 m.

L-au organizat, l-au câştigat!
Echipa de handbal feminin CSM Bucureşti a învins, dumi-
nică, formaţia campioană a Muntenegrului, Buducnost Pod-
gorica, la care joacă şi Cristina Neagu, cu scorul de 24-20
(12-12), în finala primei ediţii a «Bucharest Trophy 2014».
Principalele marcatoare ale finalei au fost Rodrigues 9 goluri,
Torstensson 7, pentru CSM Bucureşti, respectiv Cvijic 7,
Petrovic 4, Neagu 4 goluri, pentru Buducnost. Rezultatele
complete ale primei ediţii a turneului sunt următoarele: CSM
Bucureşti - Muratpaşa Belediyesi scor 33-14 (18-7), Bu-
ducnost Podgorica - Rostov Don 30-26 (16-14), BBM Bie-
tigheim - Rostov Don 23-28 (10-15), Atrakhanochka -
Muratpaşa Belediyesi 31-20 (15-12), ZRK Buducnost -
BBM Bietigheim 28-21 (18-9), CSM Bucureşti - Astrakha-
nochka 25 -19 (10-9), iar în finale Astrakhanochka - Rostov
Don 32-31, după aruncări de la 7 metri (locurile 3-4) şi CSM
Bucureşti - Buducnost 24-20 (finala).

Brigadă iberică la Sofia
UEFA a delegat o brigadă de arbitri din Spania la partida
PFC Ludogoreț Razgrad - FC Steaua București, contând
pentru returul play-off-ului UEFA Champions League, de
miercuri. Brigada spaniolă va fi condusă de către Alberto
Undiano Mallenco, ajutat la cele doua linii de Roberto Diaz
Perez del Palomar și Juan Carlos Yuste Jimenez. Asistenți
suplimentari au fost desemnați Carlos Clos Gomez și Xavier
Estrada Fernandez, în timp ce rolul arbitrului de rezervă i-
a fost atribuit lui Pau Cebrian Devis. Delegatul UEFA pentru
partida de la Sofia este germanul Bernd Barutta, în timp ce
arbitrii vor fi supervizați de rusul Serghei Zuev. Alberto Un-
diano Mallenco este un arbitru spaniol în vârstă de 40 de
ani, din Pamplona, care a primit ecusonul de arbitru FIFA
în 2004. A fost singurul arbitru spaniol prezent la Campio-
natul Mondial din 2010 și a condus numeroase jocuri de
UEFA Champions League și UEFA Europa League. Returul
Ludogoreț - Steaua va avea loc pe 27 august, la Sofia. În
tur, campioana României a învins cu 1-0.

Messi, pe cai mari de la debut!
Lionel Messi şi-a arătat din nou clasa în meciul cîştigat du-
miniă seara, cu 3-0 de Barcelona în faţa lui Elche, în prima
etapă din Primera Division. Argentinianul a reuşit să înscrie
două goluri în debutul sezonului din La Liga şi, astfel, a de-
venit unic în campionatul din Spania. Este al patrulea sezon
consecutiv când fotbalistul Barcelonei reuşeşte o „dublă”
în startul sezonului. Totodată, este pentru a zecea oară
când Messi înscrie în prima etapă. Cele două reușite de
duminică, îl apropie pe Leo Messi la doar 6 goluri de recordul
istoric din campionatul Spaniei, pe care-l deține Telmo
Zarra, de 70 de ani!Messi a ajuns la 245 de goluri înscrise
în 278 de partide, în vreme ce Zarra, golgheterul lui Athletic
Bilbao în anii 50 ai secolului trecut, a marcat în total 251
de goluri în 277 de jocuri. Messi i-a depășit deja pe gol-
gheterii istorici ai rivalei Real, Hugo Sanchez (234 de goluri),
Raul (228) și Di Stefano (227).

Petrolul, noul lider din Liga 1!
Petrolul Ploieşti a făcut du-

minică o bună repetiţie pentru
returul cu Dinamo Zagerb, din
play-off-ul Ligii Europa, şi s-
a impus la Craiova cu 2-0. Go-
lurile „găzarilor” au fost
semnate de Albin în minutul
68 şi Tamuz în minutul 83.
Acelaşi scor, 0-2, s-a înregistrat

şi în Giuleşti, între Rapid şi
Astra Giurgiu. Cu gândul mai
mult la returul cu cei de la
Olimpyque Lyon şi la califi-
carea în grupele Europa Lea-
gue, formaţia de la malul
Dunării a obţinut cele trei
puncte cu golurile semmnate
de De Amorim (min.40) şi

Grandin (min.92). Tot dumi-
nică, FC Botoşani a bătut cu
1-0 pe Universitatea Cluj (Vaş-
vari min.74) şi a bifat al treilea
succes consecutiv. Ultimele
două partide ale etapei cu nu-
mărul 5 din prima ligă de fot-
bal, CSMS Iaşi - Oţelul Galaţi
şi CFR Cluj - Gaz Metan Me-

diaş, s-au disputat aseară şi s-
au terminat după închiderea
ediţiei. Cu succesul de la Cra-
iova, Petrolul a preluat şefia
clasamentului, cu un total de
13 puncte. Cu 12 puncte acu-
mulate, Steaua şi Astra Giurgiu
împart poziţia secundă, fiind
despărţite de golaveraj.  

Tricolorii, la un meci distanţă de Europene
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Horoscopul zilei
Berbec. Astăzi eşti plin/ă de energie şi trebuie să o foloseşti
la maximum. Uită de planurile făcute din timp şi încearcă
să te bazezi pe spontaneitate şi să te bucuri de moment. 
Taur. Eşti în urmă cu anumite proiecte pe care le-ai tot amâ-
nat. Nu se mai poate să le treci cu vederea şi nici nu reuşeşti
să le faci atât de repede precum ţi-ai propus. 
Gemeni. Persoanele din anturajul tău se bazează pe iniţiativa
ta. Te-ai trezit plin/ă de energie şi trebuie să te apuci de
treabă, deoarece lumea se bazează pe tine.
Rac. Puterea ta de concentrare este la capacitate maximă,
acesta fiind momentul oportun pentru a duce la bun final
planurile pe care le-ai conceput la începutul zilei. 
Leu. Astăzi eşti ca un burete care absoarbe toate informaţiile
pe care le consideri utile pentru dezvoltarea ta personală.
Ai multă energie şi trebuie să profiţi la maximum de ea.
Fecioară. Astăzi mai mult decât oricând eşti dispus/ă să lupţi
cu toate forţele pentru ceea ce este al tău. Chiar şi împotriva
unor inamici de temut, deoarece ai o mare forţă interioară.
Balanţă. Eşti pus/ă în faţa unei situaţii pentru care trebuie
să faci un compromis. Asigură-te că acest lucru merită şi
vei culege roadele mai târziu când lucrurile se limpezesc.
Scorpion. Este momentul să te reculegi şi să te apuci de ceva
nou. Fie că este un proiect, o idee, un sport sau o relaţie...
Trebuie să profiţi de energia debordantă pe care o ai. 
Săgetător. Profită de faptul că toate îţi merg aşa cum ai plă-
nuit. Eşti foarte activ/ă şi productiv/ă, aşa că acum este mo-
mentul să urneşti toate proiectele pe care le ţii ascunse.
Capricorn. Toate lucrurile bune au un final şi tu o ştii bine.
Ai simţit pe propria piele, dar reţine că şi lucrurile rele se
termină la un moment dat. 
Vărsător. Încrederea în propriile forţe este de nezdruncinat,
de aceea este momentul să te bucuri de faptul că toate pla-
nurile tale se realizează. Fii liber/ă şi simte-te bine.
Peşti. Un vis nu-ţi dă pace şi începi să conştientizezi că ţi-
ar putea fi de folos ideea cu care te-ai trezit din somn. Gân-
deşte-te bine, întoarce-o pe toate părţile şi apoi acţionează.
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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
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Concert al fanfarei
Leopoldschlag la Reduta

Noi şi Clasicii în Armonii de vară
Liceul de Muzică „Tudor

Ciortea” Braşov organizează
stagiunea estivală a celor mai
tineri muzicieni braşoveni –
Ediţia a VII-a, care anul aces-
ta se înscrie în proiectul cul-
tural educaţional „Armoniile
Braşovului 2014  - Armonii
de Vară”.

Cei mai talentaţi elevi ai Li-
ceului de Muzică „Tudor

Ciortea” vor oferi publicului
braşovean  pagini muzicale de
cea mai bună calitate într-o
interpretare vie şi tinerească.
Serile Muzicale in ti tulate „Noi
şi clasicii” vor avea loc în pe-
rioada  iulie – august 2014,
în fiecare zi de miercuri la ora
17,  în Sala muzicii de cameră
a Complexului  Cultural Pa-
tria.  Intrarea este liberă.        

„Noi şi clasicii” este un
program educaţional ce oferă
elevilor Liceului de Muzică
„Tudor Ciortea” posibilitatea
de a lua parte la viaţa artistică
şi culturală a Braşovului în
calitatea lor de muzicieni în
formare,  dovedind că dra-
gostea pentru muzică nu în-
cetează în timpul vacanței de
vară, ci se împletește cu

activitățile recreative. De la
debutul stagiunii, anul 2008
până în prezent în cadrul ce-
lor  6 ediţii anterioare au per-
format  104 elevi  și  11
profesori acompaniatori.      

Cele 9 recitaluri ale ediției
a VII-a vor fi tot atâtea plă-
cute momente muzicale dă-
ruite melomanilor de cei mai
tineri muzicieni brașoveni.

Centrul Cultural „Redu-
ta” vă invită la un con-
cert special, susţinut de
Fanfara Leopoldschlag,
din Germania, joi, 28 au-
gust 2014, ora 19.00.

Fanfara Leopoldschlag are
în componență 55 de muzi-
canţi activi. Conducătorul
acesteia este Christian Wöss,
iar dirijor Robert Preinfalk.

Participând constant la pa-
rade şi ceremonii, la serbări

şi festivaluri sau concerte de
Crăciun, fanfara a avut un
succes extraordinar în ultimii
ani. La fiecare 10 ani, aceasta
organizează un eveniment im-
portant (acum 20 ani au mers
în America, acum 10 ani la

Bruxelles), iar anul acesta au
ales să vină în România, unde
ne face plăcere să le asigurăm
întreaga organizare pentru a
susţine un concert pentru pu-
blicul brașovean.

Intrarea este liberă.
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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”

Azi în România-Mare toa-
tă lumea ştie despre stră-
moşescul obiceiu ce se
ţine în Braşov în ziua
mare a Invierii Domnului.

Biserica Sf. Nicolae din Bra-
şov pe cheltuiala sa proprie,
după vechiul obiceiu, organi-
zează în fiecare an câte un grup
de tineri, cari în port naţional-
românesc sărbătoresc sfintele
Paşti şi cari în săptămâna ce ur-
mează după Paşti petrec îm-
preună cu toată lumea din
Scheiul-Braşovului.

Ca lumea să aibă o cât de
mică ideie despre petrecerea
„Junilor Tineri” în acea săptă-
mână, arătăm zi de zi cum şi în
ce fel petrec:

Ziua întâiu (Ziua Invierii):
După slujba obişnuită a Invierii
Domnului, unde toţi creştinii
iau parte, des de dimineaţă „ju-
nii” în grupuri mai mici se urcă
la cele patru cruci din Scheiu în
frunte cu câţiva lăutari, unde
joacă hora şi aruncă buzduga-
nul; cântând „Christos a înviat”
cam pe la ora 1 d. a. se coboară
pe la casele lor, unde se grăbesc
de a merge la biserică la slujba
de după masă.

După ce se termină slujba, în
corpore „Junii Tineri” se duc
la preşedintele lor, unde alege
dintre ei şerjile, adecă pe vătaful,
armaşul-mare, armaşul-mic şi
sutaşul. Alegerea se face după
bătrâneţea juniei. După ce s’au
ales şerji vin în Prund, unde joa-
că hora şi aruncă buzduganul.

Ziua doua (Luni): De dimi-
neaţă se duc la biserică să as-
culte sf. Liturghie. După ieşirea
din biserică toţi „junii” se în-
trunesc la epitropul-casar al bi-
sericei sf. Nicolae, unde
împărţindu-se în grupuri egale
în frunte cu câte o sarjă şi câţiva
lăutari se duc pe la fetele de mă-

ritat la stropit, dela cari primesc
ouă roşii, portocale şi flori. Spre
seară se adună în grădina lui Ţi-
măn (proprietatea bisericei de
pe Tocile), unde joacă hora şi
aruncă buzduganul, apoi vin în
Prund, unde deasemenea joacă
jocuri naţionale. Seara vătaful
dă o masă „Junilor Tineri”.

Ziua a treia (Marţi): In aceas-
tă zi merg pe Coasta Prundului,
unde de obiceiu se adună lume
multă şi petrec până în spre sea-
ră, când apoi vin în Prund unde
până se întunecă joacă şi aruncă
buzduganul. Seara dă o masă
armaşul-mare.

Ziua a patra (Mercuri): Ziua
cea mai frumoasă pentru juni
este ziua aceasta. In această zi,
călare pe cai, cu steagul în frunte
fac strămoşeasca escursiune „în-
tre Pietrii”. In această zi se mai
alătură la „Junii Tineri” şi alte
grupuri de juni, ca: „Junii Bă-
trâni”, „Junii Roşiori”, „Junii
Albi”, „Junii Curcani” şi „Junii
Curcani” din Braşovul-vechiu,
care societate de juni numai
anul acesta a luat fiinţă. Toate
grupurile de juni călări, îmbră-
caţi în diferite porturi naţionale
fac escursiunea „Intre Pietrii”,
unde îşi duc mâncare şi beutură
şi petrec până spre înserat.
Atunci fiecare grup în frunte cu
vătaful lor pornesc spre oraş,
cântând la fiecare cruce ce o în-

tâlnesc în cale „Christos a în-
viat!”. Ajungând în oraş parcurg
toate străzile principale în cea
mai deplină ordine, dând un as-
pect din cel mai pitoresc. Ispră-
vind cu defilarea în oraş se urcă
cu toţii la „Crucea Muşucoiu-
lui”, care aflându-se la poalele
Tâmpii, dela vale cei trei-patru
sute de călăreţi, par ca nişte viteji
cari vreau să ocupe vre-o cetate.
Aici apoi se împrăştie, ducân-
du-se fiecare în linişte la căminul
său.

Acum reuşita acestei zile se
datoreşte în mare parte armatei
române, care conştientă de ve-
chiul obiceiu al braşovenilor, a
pus la dispoziţia junilor aproape
toţi caii ce-i sta la dispoziţie,
pentru care în numele tuturor
junilor îi exprimăm cea mai cal-
dă mulţămită.

Cu tot timpul nefavorabil
din anul acesta junii nu şi-au lă-
sat obiceiul, ci pe o ploaie to-
renţială şi-au făcut escursiunea
„Intre Pietrii”.

Ziua cincia (Joi): „Junii Ti-
neri” se duc la „Masa genera-
lului” de sub Tâmpa, unde
primeşte publicul cu plăcinte şi
prăjituri. Spre seară vin în
Prund, unde joacă, aruncă buz-
duganul, iar seara se dă o masă
la armaşul-mic.

Ziua şasea (Vineri): Această
zi „Junii Tineri” o petrec în cel

mai mare haz. Vin în Prund,
unde după ce joacă şi se aruncă
buzduganul se aruncă fiecare
june în ţol, anume aşa că patru
sau şase juni apucă ţolul de mar-
gini, unul se aşează în mijlocul
lui şi întinzând ţolul bine ridi-
cându-l în sus, cel din ţol sboară
în sus, căzând iarăşi în el. Aceas-
ta se repetă de trei ori pentru
fiecare june. De multeori junii
prinde din mulţimea privitorilor
câte-un tânăr, pe care deaseme-
nea îl ridică în ţol, făcând haz
publicului.

Ziua şaptea (Sâmbătă): Sâm-
bătă la sfârşitul săptămânii fie-
care om îşi face socotelile. Aşa
şi „Junii Tineri” în această zi
îşi fac bilanţul de intratele ce
le-au obţinut dela taxa de buz-
dugan şi eşitelor de peste săp-
tămână.

Ziua opta (Duminecă):
Această zi este cea din urmă zi
de petrecere pentru „Junii Ti-
neri”. Se duc pe promenadă la
„Masa generalului” îmbiind pu-
blicul, în schimbul unei taxe
benevole, cu plăcinte, prăjituri
şi ouă roşii. Seara se adună în
Prund unde pentru ultima oară
mai joacă hora şi aruncă buz-
duganul.
Carpaţii, Anul II, Nr. 7, Luni
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Din presa maghiară

Duminică, pe o vreme însorită, în faţa a 6000 de spectatori
s-a desfăşurat concursul de automobile şi motociclete,
Marele Premiul al Braşovului, ajuns la a cincea ediţie.
Piloţii germani au obţinut cele mai bune rezultate, Marele
Premiu al Braşovului fiind câştigat de dr. Werneck. Piloţii
români au luptat cu îndârjire, Werneck reuşind să se im-
pună doar în ultimul tur. Organizatorii concursului merită
toată aprecierea pentru buna desfăşurare a întrecerii.
Motorete:
3 tururi, 6.4 km, 17 concurenţi. 
Locul 1 – Trauttenwein Albert (DKW) 5 min  34.17 s; locul
2 – Engelbrechten (Sachs) 5 min 37.42 s; locul 3 – Serber
(DKW) 5 min 46.38 s.
Motociclete sport:
24 tururi, 43.2 km, 17 concurenţi.
Locul 1 – Tatuşescu Radu (BMW) ARMA, 36 min 17.08
s; locul 2 – Engelbrechter (Zündapp) ARMA 36 min 20.21
s; locul 3 – Emil Pavel (BMW) M.C. Braşov, 36 min 22.53
s şi Ştefan Pop jr. (DKW) M.C. Cluj, 36 min 31.05 s.
Motociclete:
24 tururi, 43.2 km, 8 concurenţi
Locul 1 – Ioan Popa (Norton) 33 min 11.40 s; locul 2 – Io-
nescu-Cristea (Norton) 33 min 31.93 s; locul 3 – Stefan
Pop (DKW) 34 min 26.94 s
Cristea conduce la distanţă mare, dar Ioan Popa accele-
rează ritmul şi ajunge de pe locul 3 pe primul şi învinge.
Motociclete cu ataş:
8 tururi, 14.4 km, 3 concurenţi
Locul 1 – Pfennings – Tomescu, 13 min 1.15 s; locul 2 –
Perojan – Roman 13 min 20 s
Automobile până în 1500 cmc:
40 tururi, 72 km, 4 concurenţi
Locul 1 – Reichenwaller (NSU) Germania, 56 min 48.45s;
locul 2 – Hanstein (Adler) Germania, 57 min 20s; locul 3
– Heberle (Hannomag) Germania, 57 min 20.15s; locul
4 – Manicatide.
Automobile peste 1500 cmc:
40 tururi, 72 km, 10 concurenţi
Locul 1 – Dr. Werneck (BMW) Germania, 49 min 51.34s;
locul 2 – Petre Cristea (BMW) 49 min 53.67s; locul 3 –
Calcianu (Alfa Romeo) 50 min 31.65s; locul 4 – Kunz
(BMW) 50 min 10.25s.
Calcianu este în frunte împreună cu Cristea, urmat de
aproape de Werneck. După primele tururi este evident că
cei doi concurenţi români se susţin şi încearcă să-l ţină în
urmă pe Werneck. Dar pe neaşteptate maşina lui Calcianu
are defecţiune şi rămâne în urmă. Acum concurentul ger-
man îl urmăreşte mai relaxat pe Cristea, dar nu reuşeşte
să-l depăşească până în ultimul tur. Calcianu reuşeşte să
se apropie la 100 m de Werneck. În ultimul tur Werneck
accelerează şi trece linia de sosire cu 2 s înainte de Cris-
tea.
Decernarea valoroaselor premii a avut loc dupămasa la
16.30 în sala festivă a Casinei Române.

(Werneck dr. (Németország) nyerte 
Brassó Nagydíját. În: Brassói Lapok, 
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Dinu Eva

Dr. Werneck (Germania) a câştigat 
Marele Premiu al Braşovului

Serbarea „Junilor
Tineri” din Braşov
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Volvo lansează SUV-ul XC90
Producătorul de automobile

Volvo lansează un nou model
de SUV în 26 august, în încer-
carea de a revitaliza vânzările la
nivel mondial şi de a câştiga o
cotă mai bună pe piaţa automo-
bilelor premium, care este do-
minată de competitorii germani
de la BMW, Mercedes şi Audi.

Modelul XC90 este primul
produs lansat de Volvo de când
compania a fost preluată, în
2010, de grupul Zhejiang Geely,
deţinut de miliardarul chinez Li
Shufu.

Printre caracteristicile SUV-ului
se numără o nouă tehnologie
pentru evitarea accidentelor, un
nou tip de ecran tactil compa-
tibil cu echipamentele Apple,
precum şi un schimbător de vi-
teze din cristal, relatează Bloom-
berg.

„Sper ca, prin acest produs,
compania Volvo să-şi regăseas-
că încrederea în sine, pentru a
recâştiga teritoriul care i-a apar-
ţinut în anii '50 şi '60 şi pentru
a obţine din nou cota de piaţa

pe care trebuie să o
aibă” a declarat

Li.

Noul model XC90 oferă un
sistem de siguranţă mai perfor-
mant decât precedentele mo-
dele, incluzând senzori care
calculează distanţa la care se
află alte maşini într-o intersecţie,
precum şi viteaza cu care rulea-
ză acestea, precum şi centuri de
siguranţă mai puternice, pentru
cazul în care automobilul pără-
seşte şoseaua. Totodată, SUV-
ul va fi echipat cu un motor de
400 de cai-putere, la care poate
fi adăugat un motor electric adi-
ţional.

Astfel, prin acest proiect Vol-
vo speră că acest model va con-
tribui semnificativ la creşterea
vânzărilor din acest an la nivel

global şi la atingerea ţintei de
800.000 de automobile co-
mercializate anual, până la
finalul lui 2020. În 2013,
producătorul a vândut

427.840 de maşini.

General Motors reduce producţia în Rusia 
General Motors (GM), al

doilea mare producător auto
la nivel mondial, reduce pro-
ducţia în Rusia pe fondul de-
clinului vânzărilor provocat de
problemele economice gene-
rate de conflictul din Ucraina.

GM a oprit de vineri activi-
tatea fabricii deţinute la St. Pe-
tersburg, până pe 12
septembrie, şi intenţionează
alte trei suspendări ale produc-

ţiei până pe 27 octombrie, a
declarat Nico Schmidt, purtă-
tor de cuvânt al companiei
americane din Ruesselsheim,
Germania, transmiteBloom-
berg.

Totuși, compania va produ-
ce maşini în Rusia doar patru
zile în septembrie şi opt zile
în octombrie, a spus Schmidt.

Totul a început în momentul
în care Rusia s-a implicat în

criza din Ucraina, determinând
Statele Unite şi Uniunea Eu-
ropeană să impună sancţiuni
comerciale, contribuind la de-
precierea rublei şi la creşterea
probabilităţii ca economia să
intre în recesiune. 

Astfel, în primele şapte luni
ale anului, vânzările de auto-
mobile şi vehicule comerciale
uşoare au scăzut cu 9,9%, iar
în luna iulie cu 23%.

Apare un succesor al bolidului
Lexus LFA de 552 de cai putere?

Toyota Motor vrea să construiască un
succesor al bolidului Lexus LFA, de 552
de cai putere şi un preţ 375.000 de do-
lari, scos din fabricaţie în 2012 după
producţia a 500 de unităţi în doi ani, a
declarat vicepreşedintele executiv al
Lexus, Mark Templin.

Planul pe termen lung are susţinerea preşe-
dintelui Toyota, Akio Toyoda, a spus Templin,
transmite Bloomberg.

„Akio consideră că fiecare generaţie merită să
aibă o maşină precum LFA, aşa că vom construi
un LFA pentru generaţia de astăzi. La un anumit
moment ar putea fi o nouă maşină specială pentru
o altă generaţie”, a spus Tem-
plin, fără alte detalii.

Totuși conceperea
unui nou LFA nu este
iminentă, iar o nouă
generaţie ar putea
apărea peste 30
de ani, a spus
purtătorul de
cuvânt Bry -
an Lyons.

Modelul LFA cu două locuri a fost un proiect
derulat pe parcursul a 10 ani care a motivat
inginerii de la Lexus, au îmbunătăţit reputaţia
brandului şi a influenţat munca
la modelele premium pe
care compania le-a in-
trodus de atunci.

Toyota, cel mai
mare producător
auto la nivel mon-
dial, a beneficiat
prin LFA de un model
capabil să concureze cu
branduri precum Porsche (Vol-
kswagen), Ferrari (Fiat) şi Mercedes-Benz

(Daimler).
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