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VALUTĂ

A început Talent
Cup 2014

Luni au debutat întrecerile ce-
lei de-a 4-a ediții a turneului
„Talent Cup”, competiție adre-
sată sportivilor născuți după 1
ianuarie 1997.
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METEO

Municipalitatea a lansat li-
citaţia pentru contractarea lu-
crărilor necesare proeictului
„Interconexiune reţea de trans-
port apă fierbinte zona Nord
Braşov tronson II-CET-Flori-
lor”, lucrare care va eficien-
tiza costurile de transport şi

va reduce pierderile de fur-
nizare a agentului termic în
zona menţionată. Anunţul a
fost publicat luni pe site-ul Ser-
viciului Electronic de Achiziţii
Publice şi pleacă de la o sumă
estimată de 7.283.048,86 lei
fara TVA. 

Cele opt creşe din munici-
piul Braşov sunt deja gata pen-
tru a-i primi pe copii. Anul
şcolar începe la 1 septembrie,
iar până acum au fost deja exe-
cutate toate lucrările de igie-
nizare, dezinfecţie, dezinsecţie,
precum şi lucrările de exterior

iniţiate de municipalitatea
brașoveană. Potrivit dr. Laura
Cristina Şerban, directorul Ser-
viciului Public Administrare
Creşe din cadrul Primăriei Bra-
şov, anul şcolar va începe cu
aceleaşi grupe de vârstă ca şi
anul trecut.

Creșele din Brașov încep anul 
școlar după vechea lege

Licitație pentru modernizarea
rețelelor de agent termic

Parţial noros
14°C /24°C
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Noi aparate de
fitness în aer liber 

Începând de astăzi, alte 40 de
aparate de fitness vor fi montate
în nouă parcuri şi locuri publice
din Braşov, pentru a fi utilizate
în mod gratuit de cetăţeni.

Ștafeta Munților
ajunge la Râșnov

Cea de-a treia ediţie a Campio-
natul Naţional „Ştafeta Munţilor”
şi-a desfăşurat 4 din cele 6 etape,
concurenţii întrecându-se deja
pe crestele sau pe văile munţilor.
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Maternitatea
merită mai mult!

Mai mulţi bani pentru fiecare caz
medical rezolvat, dar şi încadrarea
Maternităţii din Braşov în catego-
ria unităților de interes regional. 

Acestea sunt solicitările reprezentanţilor
Spitalului Clinic de Obstetrică şi Gine-
cologie către Ministerul Sănătăţii. Medicii
unităţii braşovene consideră că aceste ce-
reri sunt necesare bunei funcţionării a in-
stituţiei medicale care deserveşte pacienţi
din trei judeţe. Noua  clasificare va aduce
un plus de finanţare din partea autorităţilor
centrale, ceea ce va crea un echilibru eco-
nomic pentru instituţia medicală din ora-
şul de la poalele Tâmpei.

În prezent, unitatea medicală braşo-
veană este  inclusă în categoria 2M, con-
form grilei de clasificare, ceea de
înseamnă o înaltă competenţă  profesio-
nală, o dotare cu aparatură performantă
şi servicii adaptate necesităţilor pacienţilor.
Reprezentanţii conducerii Maternităţii,
alături de liderii de sindicat ai unităţii spi-
taliceşti susţin însă că instituţia sanitară
braşoveană îndeplineşte toate criteriile
pentru a beneficia de  fonduri în plus.
Managerul spitalului şi liderul de sindicat
din Maternitatea braşoveană au solicitat
şi sprijinul Instituţiei Prefectului în acest
demers, care a dat asigurări că susţine
acestă iniţiativă.

Spitalul Clinic de Obstetrică şi Gine-
cologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov de-
serveşte anual peste 300 sute de mii de
femei, de la nivelul întregului judeţ, pre-
cum şi persoane din judeţele limitrofe.

Diana Bjoza
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Transilvania, acest loc mi-
nunat şi încărcat de istorie nu
mai conteneşte să uimească.
De data acesta un jurnalist de
la tabloidul britanic ,,The Mir-
ror”  a plecat de la noi, după
o vizită de câteva zile, ferme-
cat de meleagurile noastre. 

Chris Granet a dedicat
Transilvaniei un amplu articol
în publicaţia englezească, iar
la 3 zile de la postarea de site,
acesta încă se mai află în topul
celor mai citite articole. 

„Mergeţi pe urmele lui
Vlad Ţepeş făcând o excursie
prin Transilvania magnifică
din România, cu oraşele sale
medievale desprinse parcă din
poveşti”, recomandă jurnalistul
la începutul articolului. „Pu-
team jura că sunt în Renania
sau Bavaria, în Germania –

dar eram în România şi aceas-
ta era Transilvania” poves-
teşte el, descriind coloristica
medievală şi arhitectura re-
nascentistă, încadrate perfect
de munţii împăduriţi din de-
părtare. 

„Amplasată printre vârfurile
Munţilor Carpaţi, Transilvania
a fost cândva marginea săl-
batică a Europei”, mai scrie
britanicul.

Călătoria jurnalistului a în-

ceput din Bucureşti, oraş des-
pre care mărturiseşte că a fost
o „revelaţie“. După capitală a
vizitat şi Castelul Peleş (foto),
căruia îi face un scurt istoric,
apoi a venit la Braşov, a vizitat
Sighişoara şi Castelul Bran. El
a poposit şi la Viscri, acolo
unde prinţul Charles deţine o
proprietate. 

La finalul articolului, el îi
încurajează pe britanici să vi-
ziteze România şi le face chiar
şi câteva recomandări pentru
o călătorie în ţara noastră. Ar-
ticolul a fost postat pe pagina
de internet a publicaţiei brita-
nice pe 23 august şi se află
momentan pe locul 2 în topul
celor mai citite articole din ca-
tegoria lifestyle,  fiind de ase-
menea distribuit de peste 2000
de ori pe o reţea de socializare. 

Ștafeta Munților ajunge la Râșnov
Cea de-a treia ediţie a

Campionatul Naţional „Şta-
feta Munţilor” şi-a desfăşurat
4 din cele 6 etape, concurenţii
întrecându-se deja pe crestele
sau pe văile munţilor Bucegi,
Piatra Mare, Retezat sau Fă-
găraş.

Ultimele două etape ale
competiţiei din acest an pro-
gramează o revenire în Bu-
cegi, pe traseul Valea
Cerbului - Vf. Omu (2.505m)
- Cabana Caraiman - Jepi

Mici urmând a avea loc cea
de-a cincea etapă (29-31 au-
gust), iar în cele din urmă,
circuitul va ajunge şi în zona
Râşnov. 

Astfel, ultima rundă a „Şta-
fetei Munţilor” va fi organi-
zată de către Clubul Sportiv
Montan „Altitudine”, sub de-
numirea de Râşnov Orientee-
ring Festival, tabăra urmând
a fi amplasată în zona canto-
nului silvic din Valea Glăje-
riei. Astfel, între 12 şi 14

septembrie, ultima probă de
raid montan din 2014 va avea
loc pe traseul Tabăra Glăjerie
- Cabana Mălăieşti - Hornul
Mare - Vf. Omu - Drumul de
Vară - Valea Mălăieşti - Ca-
bana Mălăieşti - Tabăra Glă-
jerie.  

Toate probele sunt gratuite,
iar cei interesaţi pot afla mai
multe detalii accesând pagina
oficială web a Campionatului
Naţional de Turism Sportiv
„Ştafeta Munţilor”.

Municipalitatea a lan-
sat licitaţia pentru
contractarea lucrări-
lor necesare proeic-
tului „Interconexiune
reţea de transport
apă fierbinte zona
Nord Braşov tronson
II-CET-Florilor”, lucra-
re care va eficientiza
costurile de transport
şi va reduce pierderi-
le de furnizare a
agentului termic în
zona menţionată.

Anunţul a fost publicat
luni pe site-ul Serviciului
Electronic de Achiziţii Pu-
blice şi pleacă de la o sumă
estimată de 7.283.048,86 lei
fara TVA. Garanţia de parti-
cipare este de 132.469,85 lei. 

Noua magistrală va urma
parţial acelaşi traseu cu reţe-
lele de distribuţie existente,
de la fosta staţie de pompare
CET la supratraversările peste
linia CF, strada Timiş – Triaj,
şi râul Timişul Sec, şi până

în dreptul căminului de nefa-
milişti amplasat lângă linia de
centură. De aici, traseul reţe-
lei va fi altul faţă de actuala
reţea, respectiv va fi paralel
cu linia de centură până în
dreptul supratraversarii celui
de al doilea grup de linii de
cale ferată. După traversare,
conducta va fi din nou îngro-

pată, paralel cu actuala con-
ductă, până la racordarea la
reţeaua care alimentează car-
tierul Tractorul. 

În cadrul programului de
reabilitare, redimensionare a
reţelelor şi eliminare a pier-
derilor de căldură iniţiat de
municipalitate şi Tetkron,
anul trecut a fost construită o

magistrală paralelă cu stra-
da Crinului, care porneşte
din zona Şcolii Generale
nr. 11 şi ajunge aproape de
capătul prelungirii străzii
Crinului, în cartierul Astra. 

Reţeaua are o lungime de
2 km şi permite alimenta-
rea direct de la sursa Bebco
a cartierului Astra. O a
doua reţea, în lungime 7,5
km, pentru interconexiunea
a 13 centrale termice din
cartier şi cu o investiţie de
17 milioane lei a fost con-
struită tot în Astra. 

În 2012, au fost execu-
tate lucrări pentru scurta-
rea cu 5,2 kilometri a
conductei care transportă

agent termic în cartierul Crai-
ter. Lucrarea a costat aproxi-
mativ 6 milioane de lei. Tot
în urmă cu doi ani a fost rea-
lizată şi legătura dintre plat-
forma CET şi cartierul
Tractorul, de-a lungul pe
Drumului Coresi, care de ase-
menea scurtează traseul ve-
chii conducte 4 km. A.P.

Licitaţie pentru modernizarea
reţelelor de agent termic

Începe să se miște Programul „Casa Verde“ la Brașov
255 de braşoveni vor primi subvenţii de la Administraţia Fon-
dului de Mediu! Asta după ce reprezentanţii instituţiei au
aprobat acest număr de dosare din programul Casa Verde,
sesiunea 2011. Acesta presupune acordarea de finanţări
pentru persoane fizice, care instalează sisteme de încălzire,
care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de încălzire. Cei care participă
la programul Casa Verde primesc finanţări în funcţie de
tipurile de instalaţii folosite. Astfel subvenţiile sunt în valoare
de 6 mii de lei pentru panouri solare, centrale pe peleţi sau
pe brichete şi de 8 mii de lei pentru pompele geotermale.
Programul Casa Verde a început în 2011 şi a fost stopat din
lipsă de finanţare. Din totalul de 831 de dosare depuse în
2011 la Braşov, au fost analizate 683. Subvenţiile se primesc
de la Administraţia Fondului de Mediu, care nu acordă plăţi
în avans şi finanţează cheltuielile eligibile efectuate după
semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.

Programul „Casa Verde” începe să miște
255 de braşoveni vor primi subvenţii de la Administraţia Fon-
dului de Mediu! Asta după ce reprezentanţii instituţiei au
aprobat acest număr de dosare din programul Casa Verde,
sesiunea 2011. Acesta presupune acordarea de finanţări
pentru persoane fizice, care instalează sisteme de încălzire,
care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de încălzire. Cei care participă
la programul Casa Verde primesc finanţări în funcţie de
tipurile de instalaţii folosite. Astfel subvenţiile sunt în valoare
de 6 mii de lei pentru panouri solare, centrale pe peleţi sau
pe brichete şi de 8 mii de lei pentru pompele geotermale.
Programul Casa Verde a început în 2011 şi a fost stopat din
lipsă de finanţare. Din totalul de 831 de dosare depuse în
2011 la Brşov, au fost analizate 683. Subvenţiile se primesc
de la Administraţia Fondului de Mediu, care nu acordă plăţi
în avans şi finanţează cheltuielile eligibile efectuate după
semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.

„The Miror“ laudă meleagurile transilvănene



Începând de astăzi, alte 40
de aparate de fitnes vor fi
montate în nouă parcuri şi lo-
curi publice din Braşov, pen-
tru a fi utilizate în mod gratuit
de cetăţeni.

„Am pornit acest program
cu un proiect pilot, în Parcul
Tractorul, pentru a oferi bra-
şovenilor posibilitatea de a
face exerciţii în aer liber. Am
constatat că a fost foarte bine
primit, la început de pensio-
nari, iar apoi de familiile care
ies în parc cu copiii. Părinţii,
mai ales mamele, au ocazia
de a exersa în timp ce îşi su-
praveghează copiii la locurile
de joacă. În timp, am extins
aceste amenajări şi în parcul
Nicolae Titulescu, în Centrul
Civic, în Parcul Noua şi pe
Aleea De sub Tâmpa. Pentru
că aceste aparate au avut suc-

ces şi pentru că am primit şi
alte solicitări din partea cetă-
ţenilor, am decis să montăm
astfel de echipamente şi în alte
zone ale oraşului. Este încă o
etapă din programul munici-
palităţii de a sprijini sportul
de masă şi a crea cele mai
bune condiţii pentru ca  bra-
şovenii să facă mişcare în aer
liber”, a declarat primarul Ge-
orge Scripcaru. 

Cele 40 de echipamente noi
sunt asemănătoare celor deja
existente şi vor fi amplasate
în parcurile Trandafirilor,
Dima (lângă Colegiul Naţio-
nal Şaguna), Berzei, Bartolo-
meu şi în parcul de lângă noul
Palat al Copiilor de pe strada
Apollo, între Sala Sporturilor
şi Bazinul Olimpic, în locul
de joacă pentru copii din Ti-
miş-Triaj (capăt linie RAT),

pe Bulevardul Ştefan cel Mare
I (zona din apropierea Bd-ului
Saturn), şi în locul de joacă
de pe Mierlei. Primele lucrări
vor fi cele de montare a bazei
betonate care susţine fiecare
element în parte. Primele lo-
curi în care vor începe lucră-
rile sunt Sala Sporturilor,
Bartolomeu şi Parcul Berzei. 

Aparatele au fost grupate
în aşa fel încât să permită uti-
lizatorilor să îşi exerseze cât
mai multe grupe de muşchi,
în locaţia aleasă. Potrivit ca-
ietului de sarcini, aparatele
sunt construite potrivit unor
tehnologii care să le permită
rezistenţa la intemperii şi
funcţionarea un timp cât mai
îndelungat. 

Suma necesară achiziţiei şi
montării celor 40 de aparate
a fost estimată la 282.000 de
lei, dar în urma licitaţiei, va-
loarea de atribuire a fost de
208.000 de lei, fără TVA. 

Primul loc din Braşov în
care au fost montate astfel de
aparate, în anul 2010, a fost
Parcul Tractorul. De atunci,
în urma solicitărilor primite
de la cetăţeni, primăria a ame-
najat zone de fitness cu astfel
de aparate şi în Parcul Cen-
tral, parcul lacului Noua, Cen-
trul Civic, parcul Ursu sau pe
Aleea de sub Tâmpa. 

A.P.

Lucrările de moderniza-
re a reţelelor de canali-
zare de pe opt străzi din
cartierul Stupini şi de pe
alte trei din cartierul Ti-
miş – Triaj sunt finaliza-
te. 

Lucrările fac parte din pro-
iectul multianual desfăşurat
de Compania Apa şi Primăria
Braşov, pentru reabilitarea re-
ţelelor de apă şi canalizare.
Investiţia în reţelele de apă şi
canalizare se ridică la 35 de
milioane de euro numai pen-
tru municipiul Braşov. Finan-
ţarea este asigurată din
fonduri europene, din grantul
obţinut de Compania Apa
prin programul Operaţional
Sectorial-Mediu (POS-M).
Pentru investiţiile din muni-
cipiul Braşov, primăria asigură
cofinanţarea de 2% din va-

loarea cheltuielilor eligibile,
precum şi cheltuielile neelig-
bile. 

În cartierul Stupini, lucrările
au început în luna martie a

acestui an şi până acum au
fost finalizate pe străzile Lâ-
nii, Surlaşului, Oiţelor, Cava-
lului, Tâmplarilor, Dulgherilor
şi Nicovalei. În execuţie se

află străzile Albinelor şi un
tronson din strada Fagurelui,
iar până la acest moment nu
au început lucrările pe străzile
Albinelor, Fagurelui (tronsoa-

nele II şi III), Izvorului şi Ca-
lea Feldioarei. 

În total, au fost montate
conducte pe o lungime de
aproape 3.600 de metri, din
totalul de aproape 11.500 pre-
văzut în proiect. Au fost rea-
lizate 111 racorduri din totalul
de 413 prevăzut în proiect.  În
total, în Stupini au fost fina-
lizate lucrările în proporţie de
peste 40%, iar constructorul
este în  grafic.

În cartierul Timiş-Triaj, lu-
crările au început în a doua
jumătate a lunii februarie, iar
până acum au fost executate
în proporţie de 19,4%.  Sunt
finalizate două segmente din
strada Fundătura Hărmanului
şi strada Filiaşi. Se lucrează
pe două segmente de pe stra-
da Fundătura Hărmanului şi
Timiş - Triaj, iar după finali-
zarea acestora, se va lucra pe

ultimul segment al străzii Fun-
dătura Hărmanului. În acest
cartier a fost montată conduc-
tă de canalizare în lungime
totală de 1,77 kilometri, din
totalul de 5,5 kilometri, şi s-
au realizat 52 de racorduri,
din totalul de 285 prevăzute
în proiect. 

Termenul de execuţie al lu-
crărilor este de un an și jumă-
tate. Segmentele finalizate nu
vor fi date în folosinţă până
la finalizarea tuturor lucrărilor
din fiecare cartier, potrivit
constructorului. 

În paralel, se lucrează la mo-
dernizarea  reţelei de apă po-
tabilă din oraş, în cadrul
aceluiaşi proiect derulat de Pri-
măria Braşov şi Compania
Apa. În prezent, se desfăşoară
lucrări pe străzile Stadionului,
Bisericii Române, Griviţei, As-
tra şi Neptun. A.P.

11 străzi din Stupini şi triaj -
timiş au canalizare nouă!

noi aparate de fitness în aer liber, în parcurile
din Braşov

eveniment 327 august 2014
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Un nou Cămin de Bătrâni
şi-a deschis porţile în judeţul
Braşov, la Făgăraş, acesta fi-
ind administrat de o organi-
zaţiei nonguvernamentală din
Brăila, care a încheiat un par-
teneriat cu Primăria Făgăraş. 

Azilul va primi atât vâr-
stnici din municipiu, cât şi
din alte localităţi, însă pen-
tru aceştia din urmă, tariful
de îngrijire va fi ceva mai
mare. Astfel, bătrânii din Fă-
găraş vor plăti 1.500 de lei
pe lună pentru un loc, cei cu
handicap vor plăti 1.900
lei/lună, iar persoanele care
nu sunt din Făgăraş vor
scoate din buzunar două mii
de lei pe lună.

Azilul are 25 de camere,

care totalizează 73 de locuri.
15 dintre paturile azilului au
deja ,,clienţi”, respectiv ca-
zurile sociale grave ale Făgă-
raşului, care nu plătesc nici
un leu, aceasta fiind una din-
tre condiţiile impuse de Pri-

măria Făgăraş care este pro-
prietara spaţiului şi l-a scos
la licitaţie pentru a redeveni
funcţional. Cererile de inter-
nare în azil se pot depune la
sediul acestuia de pe strada
Verde din Făgăraş.

Accident grav între Viștea de Sus și Victoria
Accident grav între Viştea

de Sus şi Victoria, petrecut în
această dimineață. Cele două
maşini care s-au ciocnit s-au
răsturnat pe câmp.

Una dintre maşini este un
Volkswagen Golf de culoare
roşie şi o Dacia 1310 de cu-
loare neagră.

Potrivit comisarului şef
Marian Filipoiu, comandan-
tul Poliţiei oraşului Victoria,
„din primele verificări la faţa
locului am constatat că într-

o curbă deosebit de pericu-
loasă cele două autovehicule
implicate în accident s-au
ciocnit lateral, conducătorii
venind din sensuri opuse.
Doar conducătorul autoturis-
mului Dacia 1310 a fost
transportat la spital pentru că
acuza mai multe dureri în
zona capului şi a abdomenu-
lui. El a fost transportat la Spi-
talul Municipal «Dr. Aurel
Tulbure» din Făgăraş, unde
medicii au stabilit un trauma-

tism cranio-cerebral acut. El a
rămas internat pe secţie sub su-
pravegherea medicilor de gar-
dă.  Ambii conducători au fost
testaţi cu aparatul etilotest şi li
s-au prelevat şi probe biologice,
însă niciunul dintre ei nu con-
sumase băuturi alcoolice.

Pentru scoaterea șoferului
din autoturismul Dacia 1310 a
fost necesară intervenția unui
echipaj de descarcerare al In-
spectoratului pentru Situații de
Urgență.

Agenţia de Plăţi şi In-
tervenţie pentru Agri-
cultură (APIA)
informează că în
această perioadă se
desfăşoară controlul
la faţa locului, în ex-
ploataţiile de bovine,
ovine şi caprine, pen-
tru care au fost depu-
se cereri de solicitare
a ajutoarelor naţiona-
le tranzitorii (ANT).

Este vorba de controale
în sectorul zootehnic, pen-
tru speciile ovine / caprine
şi a ajutoarelor specifice
pentru producătorii de lapte
şi de carne de vită şi producă-
torii de lapte şi de carne de
ovine și caprine din zonele de-
favorizate, în anul 2014.

În cadrul controlului la faţa
locului echipele de control
APIA verifică următoarele ele-
mente: existenţa efectivă a ani-
malelor în exploataţie, inclusiv
a celor care nu fac obiectul ce-
rerii depuse; respectarea pen-
tru animalele găsite la faţa
locului a celor 4 elemente ale
sistemului de identificare (cro-
talii aplicate, paşapoarte în ori-

ginal, înregistratea în Registrul
Naţional al Exploataţiilor –
conform extrasului din
ziua/preziua controlului, regis-
trul individual al exploataţiei,
completat la zi); existenţa do-
cumentelor justificative a altor
evenimente (pierdere crotalii,
forţă majoră, circumstanțe na-
turale); existenţa documentelor
justificative pentru ieşirea din
exploataţie, după caz.

Reamintim crescătorilor de
animale că au obligaţia de a
menţine în exploataţie ani-

malele pentru care s-a solici-
tat ajutorul specific, chiar
dacă au fost controlaţi, astfel:
ajutoarelor naţionale tranzi-
torii în sectorul zootehnic
pentru speciile ovine/caprine
– 90 de zile de la data limită
a depunerii cererii (20 iunie
2014) respectiv 18.09.2014
inclusiv; ajutoarelor specifice
pentru producătorii de lapte
şi de carne de ovine/caprine
din zonele defavorizate – 100
de zile de la data limită a de-
punerii cererii (20 iunie 2014)

respectiv 28.09.2014 inclu-
siv; ajutoarelor specifice
pentru producătorii de lapte
şi de carne de vită din zo-
nele defavorizate – 6 luni
de la data limită a depunerii
cererii (20 iunie 2014) res-
pectiv 21.12.2014 inclusiv.
Animalele găsite la control
fără numere de identificare
(crotalii), incorect identifi-
cate și cele care nu sunt gă-
site, în urma controlului
administrativ, în exploataţie
la datele obligatorii de re-
tenţie mai sus specificate
sunt animale nedeterminate,
care generează penalitaţi
sau excluderi de la plată,

după caz.
În cazul în care solicitantul

refuză sau restricţionează ac-
cesul în exploataţie a repre-
zentanţilor APIA, pentru
e fectu area controlului la faţa
locului, cererea prin care s-a
solicitat primă pe cap de ani-
mal devine neeligibilă.

Precizăm că 28 septembrie
2014 este termenul limită până
la care echipele APIA pot
APIA pot efectua controlul la
faţa locului, în exploataţiile de
bovine.

Au început controalele APIA

Făgăraș: O asociație din Brăila se ocupă 
de administrarea Căminului de Bătrâni

Run & Ride Challenge în
zona mall-ului de la Codlea

Evenimentul se adresează
tuturor iubitorilor de sport în
aer liber, fiind o provocare atât
prin prisma traseului natural
ales, cât şi prin obstacolele
speciale instalate în punctele
de maxim interes ale traseului. 

Concursul va consta într-o
singură probă, structurată în
3 părţi: parcurgerea cu bici-
cleta a unui circuit cu obsta-
cole – naturale şi artificiale –
de aproximativ 12 km
(RIDE), alergare pe teren va-
riat şi depăşirea obstacolelor
naturale întâlnite (RUN) şi
parcurgerea unei zone speciale
cu obstacole (SPECIAL
RUN). Elevaţia maximă a tra-
seului RIDE este de 30%, iar
a traseului RUN de 35%.

Spectaculozitatea acestui tip
de concurs vine din gradul ri-
dicat de dificultate a traseului
ales, dar şi din succesiunea ob-
stacolelor artificiale special
concepute pentru a oferi pu-
blicului o imagine interesantă
şi reală asupra efortului depus
de concurenţi, zona obstaco-
lelor speciale fiind intenţionat
aleasă pentru a fi vizionată de
publicul larg. 

Startul traseului se va da
din centrul oraşului Codlea de

unde concurenţii se vor de-
plasa pe o distanţă de aproxi-
mativ 1,2 km în regim de
coloană până la zona propriu-
zisă de concurs. Pe această
porţiune nu va fi admisă de-
păşirea celor care conduc co-
loana (autospecialele Poliţiei
şi bicicletele organizatorilor),
intrându-se în regim de con-
curs doar la ieşirea de pe tra-
seu a conducătorului coloanei
şi la observarea marcajului de
start efectiv al concursului. În
continuare, concurenţii pă-
trund pe circuitul RIDE
(aprox. 3 km) pe care îl par-
curg în acelaşi sens de 4 (pa-
tru) ori. După finalizarea
circuitului RIDE se intră în
zona unde fiecare concurent
îşi va lăsa bicicleta în locul
special destinat şi marcat; de
aici va porni către circuitul
RUN ce constă în alergare şi
depăşirea unor obstacole na-
turale pe o distanţă de 2,5 km.
După parcurgerea acestei dis-
tanţe se pătrunde în zona
SPECIAL RUN de aproxi-
mativ 1 km unde concurenţii
vor trebui să depăşească ob-
stacolele speciale întâlnite. În-
tregul traseu însumează
aproximativ 16 km.



Grupul de Acţiune Loca-
la ŢINUTUL BÂRSEI
(GAL TB) anunţă lansa-
rea, începând cu data
de 26 august 2014, a ce-
lei de a patra sesiuni de
primire a cererilor de fi-
nanţare pentru Măsura
112 - "Instalarea tineri-
lor fermieri". 

Beneficiarii eligibili pentru
sprijinul financiar nerambur-
sabil acordat prin Măsura 112
sunt fermierii în vârstă de
până la 40 de ani (neîmpliniţi
la data depunerii Cererii de
Finanţare), persoane fizice
sau juridice care practică în
principal activităţi agricole şi
a căror exploataţie agricolă
are o dimensiune economică
cuprinsă între 6 şi 40 UDE,
este situată pe teritoriul ţării,
este înregistrată în Registrul

unic de identificare – APIA
şi Registrul agricol. 

Fondurile disponibile pen-
tru Măsura 112 - „Instalarea

tinerilor fermieri" sunt de
200.000 euro. 

Suma maximă nerambur-
sabilă care poate fi acordată
pentru finanţarea unui proiect
din cadrul Măsurii 112 este
de 40.000 de euro. Data
limită pentru depunerea ce-
rerilor de finanţare este 5 sep-
tembrie 2014. 

Depunerea proiectelor pen-
tru Măsura 112 se va face la
sediul GAL ŢINUTUL
BÂRSEI din Braşov, Bd Eroi-
lor nr. 8, cam 200 sau la
punctul de lucru din Hălchiu,
Calea Feldioarei nr. 1, camera
7,  în fiecare zi lucrătoare în
intervalul orar 10.00 - 14.00. 

Informaţii detaliate privind
accesarea şi derularea Măsurii
112 din cadrul Planul de Dez-
voltare Locala al teritoriului
ŢINUTUL BÂRSEI (Hăr-
man, Sânpetru, Bod, Hălchiu,
Crizbav, Feldioara, Dumbră-
viţa, Hăghig, Vâlcele) sunt cu-

prinse în „GHIDUL SOLI-
CITANTULUI” – disponibil
la adresele www.tinutulbar-
sei.ro și www.apdrp. ro sau
la sediul GAL ŢINUTUL
BÂRSEI. Vă aşteptăm la se-
diile GAL ȚINUTUL BÂR-
SEI din Braşov, Bd Eroilor nr
8, cam 200 sau Comuna Hăl-
chiu, sat Hălchiu, Str. Feldioa-
rei nr 1, camera 7.

Date de contact pentru
informații suplimentare, la se-
diile GAL ȚINUTUL BÂR-
SEI din Braşov, Bd Eroilor nr
8, cam 200. Tel 0268 547
616, Hălchiu, Str. Feldioarei
nr 1, camera 7 sau  email la
adresa tinutulbarsei@gmail.
com. La sediul GAL - Ținutul
Bârsei este disponibilă o va-
riantă electronică (CD/ DVD)
sau pe suport tipărit a infor-
maţiilor detaliate aferente mă-
surilor.

Grupul de Acţiune Locală
ŢINUTUL BÂRSEI (GAL
TB) anunţă lansarea, începând
cu data de 26 august 2014, a
celei de a cincea sesiuni de pri-
mire a cererilor de finanţare
pentru Măsura 322 – „Renova-
rea, dezvoltarea satelor, îmbu-
nătăţirea serviciilor de bază
pentru economia şi populaţia
rurală şi punerea în valoare a
moştenirii rurale”, finanţată prin
axa IV-LEADER, măsura 41-
„Implementarea strategiilor de
dezvoltare locală”.

Beneficiarii eligibili pentru
sprijinul acordat prin Măsura
322 sunt: 

• Comunele 
• Autoritaţile locale (comu-

ne) sau Asociaţii de Dezvoltare
Intercomunitare 

• Asociaţiile de Dezvoltare
Intercomunitare (ADI) 

• ONG-uri, Asezăminte cul-
turale şi Instituţii de cult 

• Persoane fizice şi juridice
care deţin în proprietate sau ad-
ministrează obiective de patri-
moniu cultural sau natural de
interes local. 

Fondurile disponibile pentru
Măsura 322 - "Renovarea, dez-
voltarea satelor, îmbunătăţirea
serviciilor de bază pentru eco-
nomia şi populaţia rurală și pu-
nerea în valoare a moştenirii ru-

rale sunt de 546.422 de euro. 
Suma maximă nerambursa-

bilă care poate fi acordată pen-
tru finanţarea unui proiect din
cadrul Măsurii 322 este de
200.000 de euro, iar suma mi-
nimă este de 5.000 de euro.

Valoarea totală eligibilă a
unui proiect este de maximum
400.000 Euro.

Data limită pentru depunerea
cererilor de finanţare este 05
septembrie 2014. 

Depunerea proiectelor pentru
Măsura 322 se va face la sediul
GAL ŢINUTUL BÂRSEI din
Mun. Braşov, Bd Eroilor nr 8,
cam. 200 sau la punctul de
lucru din Hălchiu, Calea Fel-
dioarei nr 1, cam. 7,  în fiecare
zi lucrătoare în intervalul orar
10:00 - 14:00. 

Informaţii detaliate privind
accesarea şi derularea Măsurii

322 din cadrul Planul de Dez-
voltare Locala al teritoriului ŢI-
NUTUL BÂRSEI (Hărman,
Sânpetru, Bod, Hălchiu, Criz-
bav, Feldioara, Dumbrăviţa, Hă-
ghig, Vâlcele) sunt cuprinse în
„GHIDUL SOLICITANTU-
LUI” – disponibil la adresele
www.tinutulbarsei.ro și www.
apdrp.ro. 

Date de contact pentru
informații suplimentare: sediile
GAL TINUTUL BÂRSEI din
Braşov, Bd Eroilor nr 8, cam
200. Tel 0268 547 616, Hăl-
chiu, Str. Feldioarei nr 1, ca-
mera 7 sau  email la adresa ti-
nutulbarsei@gmail.com.

La sediul GAL- Ținutul
Bârsei este disponibilă o va-
riantă electronică (CD/DVD)
sau pe suport tipărit a infor-
maţiilor detaliate aferente mă-
surilor.

din judeţ 527 august 2014

Se face selecţie de proiecte
pentru instalarea tinerilor

Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază
pentru economia și populaţia rurală
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Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Biserica Sfântul Nicolae,
„Catedrala românilor

din Țara Bârsei”

Datând ca așezământ din 1292, Biserica
„Sf. Nicolae” domină, prin dimensiunile
sale impresionante, Șcheii Brașovului.
Biserica a fost ridicată în piatră începând
din anul 1495 de către localnici cu aju-
torul domnitorului Țării Românești, Ne-
agoe Basarab.

Satul românesc de aici, concentrat în ju-
rul lăcașului de cult, pare să fi fost un
centru ortodox puternic din moment ce,
în anul 1399, papa Bonifaciu al IX-lea
cerea într-o bulă convertirea „schisma-
ticilor” din Corona. Biserica ortodoxă și
școala românească, construită în apro-
pierea ei, au fost un important centru

spiritual și cultural pentru românii din
toată Țara Bârsei, acțiunea lor extinzân-
du-se asupra românilor din întreg spațiul
românesc, mai ales după venirea diaco-
nului Coresi care a început să tipărească
aici cărți bisericești în limba română.
Numeroși domni și familiile acestora au
acordat danii bisericii din Șchei. Chiar
și împărăteasa Rusiei, Elisabeta, a trimis
bisericii daruri scumpe constând în bani,
obiecte sfinte preotești și arhierești, obiec-
te de cult din metal prețios. Biserica a
fost ridicată inițial în stil gotic, apoi a su-
ferit diverse transformări în stil baroc.
În secolul al XVIII-lea planul bisericii a

fost augmentat prin adăugarea unor pa-
raclise și a unui pridvor. Voivezii celor
două țări românești au înzestrat biserica
cu o colecție însemnată de icoane vechi.
Biserica Sfântul Nicolae a fost renovată
în perioada interbelică prin grija local-
nicilor și păstrează fresce executate de
marele pictor Mișu Popp. În cimitirul
bisericii sunt îngropate personalități im-
portante din istoria națională și locală
ca Nicolae Titulescu, dr. Aurel Popovici,
preotul Vasile Saftu, dr. Ioan Meșotă ș.a.

În curtea bisericii se găseşte clădirea care
a adăpostit Prima şcoală românească,
transformată în prezent în muzeu.



Cele opt creşe din muni-
cipiul Braşov sunt deja
gata pentru a-i primi pe
copii. Anul şcolar începe
la 1 septembrie, iar până
acum au fost deja exe-
cutate toate lucrările de
igienizare, dezinfecţie,
dezinsecţie, precum şi
lucrările de exterior
(curţi, reparaţii locuri de
joacă) iniţiate de muni-
cipalitatea brașoveană. 

Potrivit dr. Laura Cristina
Şerban, directorul Serviciului
Public Administrare Creşe din
cadrul Primăriei Braşov, anul
şcolar va începe cu aceleaşi
grupe de vârstă ca şi anul tre-
cut, deoarece normele meto-
dologice pentru aplicarea
actului normativ care modifică
Legea creşelor nu au apărut
încă. Reamintim, actul nor-
mativ care îşi aşteaptă încă
normele de aplicare, respectiv

Legea 90/2014, este interpre-
tabil şi poate modifica limitele
de vârstă între care copiii pot
merge la creşă. Prin introdu-

cerea noţiunii de „vârsta an-
tepreşcolară“ în locul celei
care definea clar vârsta copii-
lor care pot fi încadraţi la cre-

şe (respectiv cei cu vârste cu-
prinse între zero şi trei ani),
se creează premisa excluderii
din sistem a copiilor mai mici

de un an. 
Aceasta, deoarece noua lege

nu defineşte noţiunea de „vâr-
stă antepreşcolară”, iar în lim-
bajul de specialitate, această
sintagmă defineşte intervalul
de vârstă de la unul la trei ani.
„Noi vom începe anul şcolar
la 1 septembrie în aceleaşi con-
diţii ca anul trecut, deoarece
normele de aplicare ale noii
legi nu au apărut încă şi nu
putem să nu acceptăm copii
înscrişi, cu vârste mai mici de
un an”, a declarat  dr Laura
Cristina Şerban. 

În municipiu există 785 de
locuri în cele opt creşe publice.
Potrivit directorului SPAC,
toate locurile sunt deja ocu-
pate. Chiar dacă numărul ce-
rerilor depăşeşte numărul
locurilor disponibile, directorul
SPAC spune că în general toa-
te solicitările sunt rezolvate,
deoarece pe parcursul anului,
există şi părinţi care îşi retrag

copiii de la creşă sau care îi
trimit la grădiniţă în al doilea
semestru al anului. 

Posturi noi pentru personalul
din creşe.

În acestă săptămână, SPAC
va publica şi anunţuri de an-
gajare pentru 22 de posturi,
în cea mai mare parte educa-
tori şi îngrijitoare, pentru aco-
perirea necesarului de
personal din cele opt creşe.

„Vom publica anunţurile în
cursul acestei săptămâni, atât
la sediul din strada Mecanici-
lor, cât şi în presă şi pe site-ul
instituţiei. Angajările vor în-
cepe în luna octombrie şi do-
rim să definitivăm până în 15
octombrie. Mulţumim Primă-
riei şi Consiliului Local pentru
rectificarea bugetară din luna
iulie, care ne-a permis buge-
tarea acestor posturi”, a de-
clarat Laura Şerban. În
prezent, SPAC are aproxima-
tiv 90 de angajaţi. A.P.

creşele din Braşov încep
anul şcolar după vechea lege

Între 18-23 august, la
Câmpulung Muscel, peste
180 de elevi din clasele IV-
XII și 45 de profesori au
participat la a cincea ediție
a taberei Gazeta Matemati-
că și ViitoriOlimpici.ro

Tabăra constituie etapa fi-
nală a concursului cu
același nume propunându-
și să identifice și să susțină
elevii cu pasiune pentru ma-
tematică, fiind astfel nu
doar o competiție, ci și o
școală.

Pe 22 august, la Casa de
Cultură a Sindicatelor C. D.
Aricescu, a avut loc festi-
vitatea de premiere, urcând
pe scena marilor câștigători
27 medaliați cu aur, argint
și bronz. 

Elevii din Brașov care au

obținut rezultate excep-
ționale sunt, în ordinea vâr-
stei,  Iulius Eugen
Pomponiu, clasa a IV-a,
Școala generală nr.5 din
Brașov - premiul I, Diana
Secărea, clasa a V-a, Școala
generală nr.5 din Brașov –
mențiune, Andrei Cațaron,
clasa a VII-a, Colegiul
Național „Andrei Șaguna“
– premiul II, Dragoș Ma-
nea, clasa a IX-a, Colegiul
Național „Andrei Șaguna”
– premiul I.

Atât tabăra cât și concur-
sul Gazeta Matematică au
ca scop creșterea numărului
de elevi care ne pot repre-
zenta cu mândrie la olim-
piade și concursuri
internaționale. Pasiunea
pentru matematică a copii-

lor a fost îmbinată cu
activități recreative și spor-
tive, programul taberei de
anul acesta constând din
două probe de matematică
(orală și scrisă), lecții de
pregătire susținute atât de
profesori cât și de copii,
conferințe susținute de
personalități importante din
lumea matematicii, tenis de
masă, workshop-uri de dez-
voltare personală, atelier
LaTex, ateliere de grafică
digitală și programare.

Participarea în tabăra Ga-
zeta Matematică și Viito-
riOlimpici.ro  este gratuită,
selecția realizându-se în ca-
drul concursului cu același
nume, concurs ce se
desfășoară pe parcursul
unui an școlar.

Agenția Județeană pentru
Ocuparea Forței de Muncă
Brașov organizează astăzi,
27 august 2014, o selecție
de personal pentru 69 de
posturi în domeniul hotelier
– gastronomic, pentru per-
soane care doresc să
desfășoare o activitate se-
zonieră în Germania.

Centrala de Mediere a
Străinilor și Specialiștilor

ZAV Bonn, împreună cu
Marriott Hotel Frankfurt,
oferă locuri de muncă pen-
tru următoarele meserii: bu-
cătar (18 posturi), ospătar/
personal servire clienți (15
posturi), recepționer (15
posturi), ajutor în industria
gastronomiei de sistem –
McDonald’s și Burger King
(15 posturi) și manager res-
taurant/personal serviciu or-

ganizare banchet (6 pos-
turi).

Selecția se va desfășura
la sediul AJOFM Brașov,
Str. Lungă, Nr.1A, în data
de 27.08.2014, cu începere
de la ora 9.00. 

La acest eveniment vor
participa și un număr de 78
de persoane care s-au înre-
gistrat la Agențiile Jude-
țene din țară.

Patru elevi din Brașov, rezultate de excepție
la concursul Gazetei de Matematică

locuri de muncă sigure în Germania!

local 727 august 2014
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Începuturile Artei - Atelier de Monotipie
Istoria este compusă din

amprentele trecerii oamenilor.
O parte din acestea au devenit
Artă, cele mai vechi cunoscute
în ţara noastră fiind în peştera
Coliboaia din județul Bihor.

În Evul Mediu, cositorarii
şi arămarii care aveau în grijă
Turnul Alb - bastion al cetăţii,
îşi puneau marca pe obiectele
confecţionate de ei. În aceleaşi
vremuri, documentele purtau
sigiliu.

Copiii peste trei ani sunt in-
vitaţi  joi, 4 septembrie 2014,
la ora 11:00, la Turnul Alb să
îşi creeze propria monotipie!
Cu ajutorul diferitelor frag-
mente de material şi a culori-

lor, ei pot lăsa amprente pe
hârtie, dând viaţă domniţelor
şi cavalerilor din cetate. 

Înscrierea la atelier se face

prin email la adresa turnulalb-
brasov@yahoo.com sau tele-
fon la numărul 0722.863264.

Vă aşteptăm!

În 1702, Costantin Brân-
coveanu  cumpără o altă
casă, de data aceasta în
Brașovul Vechi (la Barto-
lomeu), pe Mittlere Gasse
(azi Strada de Mijloc) de la
negustorul român Nica
Hogea.

Până să-i dea actul de stăpâ-
nire a casei, autoritatea
brașoveană pretinde să fie pre-
făcut și acest act în limbă latină
după un formular pe care îl ofe-
rise tot Brâncoveanu ca model.
Motivul a fost invocat de fostul
stăpân al casei, sasul Gheorghe
Ditrich (de la care cumpărase
Nica Hogea casa), invocând alte
drepturi asupra casei. Se inițiază
chiar un proces, dar după ce fos-
tul stăpân primește o recompen-
să foarte ridicată, totul se
aplanează, încât pretendentul
renunță să o solicite. Cu siguranță
voievodul muntean se gândea la
o mai sigură retragere spre cti-
toria sa de la Sâmbăta, motiv

pentru care, deși casa rămâne pe
numele lui Nica, Brâncoveanu
aduce de la Sâmbăta doi oameni
ai săi pentru a o gospodări.
Acțiunea continuă și în 1706,
când Brâncoveanu  oferea
autorității brașovene 3000 de lei,
iar în scrisoarea din 30 mai 1708
ține să-i amintească judelui
Barteș Sauler: ,,facem știre Dum-
neavoastră pentru cei 3000 tl.,
care v-am dat împrumut mai an
tărțu, de sânt acum trei ani, să
ni-i dați cu dobânda lor, cât facu,
3900 tl..”. Și în 13 februarie
1708, în urma altor discuții,
Brâncoveanu scrie judelui
brașovean: ,,Pentru rândul case-
lor, ne scrii Dumneata că vom
înțelege din cartea Cinstitului Sfat
și am înțeles. Că noi gândeam
să cumpărăm case slobode, iar
nu să cumpărăm case închise în
Șcheai, ca Grecii, să fim legați cu
de acestea ce vedem că arată în
cartea Sfatului, că noi cârciumari
nu sântem, să vindem vin, alt
meșteșug nu știm, ca să ne legăm

cu de acest feliu...Să le ție sănătos
că noi într-un fel grăisem și cu
dumnealui jupânul Gh. Toca, gi-
nerele dumitale și acum într-alt
fel vedem că ni să dă răspunsul.
Ce să fie de bine? A cui iaste casa
aceaia, că nu ne trebue, nici Dum-
nealor Sfatului, n-avem a mai da
nici răspunsu la aceasta”. 

Îl recunoaștem pe Brâncovea-
nu în autoritatea sa, căci îi avea
pe judele brașovean la mână,
prin darurile pe care i le oferise.
Într-o altă scrisoare se plânge ju-
delui ,,Pentru casele noastre din
Brașovul vechi, ce am pohtit pe
Dumneata pentru 2 iobagi ai
noștri de la Sâmbăta, ca să vie
să șază în casele acele, de care
ne scrii Dumneata, că până
acum n-ai știut nici dumneata,
nici alt Sfat al Cetății, ca să fim
având noi case în Brașovul
vechi... iar vei ști Dumneata că
noi acele case le-am cumpărat
de la jupânul Nica Hogea, de
sânt de vreo 6, 7 ani, pentru
aceea am fost pohtit pe Dum-

neata pentru 2 iobagi ai noștri,
ce vor să șază în case, să le pă-
zască, să fie nesupărați”.

Nici în casele cumpărate în
Șchei lucrurile nu stăteau pre
bine. Îl găsim pe Brâncoveanu
scriind în 21 iulie 1707 judelui
Gheorghe Fitchel: ,,...facem știre
Dumitale pentru Andriaș, omul
nostru, ce avem ispravnic aci la
casele noastre de la Șchei, că ne
scrie cum că are mare supărare

de la Țeihul croitorilor și al co-
jocarilor și nu se poate odihni,
ce când au fost mai în trecutele
zile, au mers acolo, de au descuiat
tot, toate încuietorile de pă la ușile
și i-au dăscuiat și lăzile lui, de i-
au luat ce au avut. Decare alte
trebi ale dumneavoastră, ce aveți
aici în țara noastră, mai mari de-
cât aciasta, nu le putem triace,
ce toate după pofta Dumnea-
voastră le facem. Iar noi numai

un omu avem acolo și nu se poa-
te odihni. Mi se pare că nu e cu
cinste”. În finalul scrisorii ține
să motiveze apelul său, amintind
de vechea prietenie cu autoritatea
brașoveană: ,,Fiind vechi prieteni
de 30 de ani și mai bine, aproape
de 40 de ani”. (Va urma)  

Pr. prof. dr  Vasile Oltean,
directorul Muzeului 

„Prima Școală 
Românească” 
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Casele brâncovenești din Șcheii
Brașovului (II)

Nașterea abstractului în secolul XIX 
În mai puțin de

două generații, arta
occidentală a fost rein-
ventată. Era artistului
estetician s-a încheiat,
era libertății stilistice
abia a început. Însă:
ce anume s-a schim-
bat? Ce a fost și ce este, actual,
stil? 

Daniel Binder este un tânăr
cercetător în domeniul social.
După absolvirea studiilor de so-
ciologie și istoria artei, ca bursier
DAAD în Freiburg, Germania,
lucrează într-o organizație fără
scop lucrativ cu accentele civil
society și gerontologie. Con-

fruntarea zilnică cu nenumărate
imagini înseamnă totodată ne-
cesitatea de a luă la fel de nu-
meroase decizii: de a ignora, de
a acorda un timp  corespunzător
sau chiar de a contempla ceva
văzut. Întrebările ce stau la baza
acestui discernământ sunt și cele
ce definesc stilul sau stilurile pe
care le recunoaștem și pe care

(nu) le apreciem.
Tema prezentării este
analiză cronologică a
unor exemple din artă
occidentală a sec.
XIX și începutul sec.
XX: perioadă în care
majoritatea artiștilor

par să se fi confruntat intensiv
și a  la longue cu acest subiect.
Astfel, sunteți invitați vineri, 29
august, la Centrul Cultural Ger-
man (str. lungă nr. 31; tel:0268-
418.074) să-i ascultați
prezentarea domnului Daniel
Binder în limba germană de la
ora 18.45, iar în limbă română
de la ora 20.00. 



Simona Halep, locul 2
WTA şi cap de serie nr. 2, a
avut nevoie de un set decisiv
pentru a o învinge, cu scorul
de 6-7 (2), 6-1, 6-2, pe jucă-
toarea americană Danielle
Rose Collins, fără loc WTA,
dar fostă ocupantă a poziţiei
553 în 2012, în primul tur al
US Open, ultimul Grand
Slam al anului. Mai departe
merge şi Alexandra Dulghe-
ru, care  a trecut în primul tur
de Krystina Pliskova (Cehia,
92 WTA), 6-3, 6-4. Biletele
pentru turul 2 le-a obţinut şi
Irina Begu, care a dispus în
runda inaugurală, cu 7-6, 6-
3, de Silvia Soler Espinosa
(Spania, 70 WTA). Sorana
Cârstea a dat piept aseară cu
Heather Watson (Marea Bri-
tanie, 46 WTA), iar Monica
Niculescu a întâlnit-o pe Ya-
roslava Şvedova (Kazahstan,
51 WTA), partide care s-au
terminat după închiderea edi-
ţiei.

„Am învăţat că trebuie să lupt
pînă la capăt!” Halep a declarat
că în meciul cu Danielle Rose
Collins a avut emoţii, însă a
învăţat că trebuie să lupte
până la ultima minge şi să
câştige partida chiar dacă a
pierdut primul set. „A fost un
meci dificil, am început un pic
nervoasă, cu emoţiile care
sunt mereu în primul tur la
un turneu, ea a jucat foarte
bine, este tânără, motivată,
vine de la colegiu şi n-a avut
nimic de pierdut. Am încercat
să fac tot ce pot pe teren şi de
aceea probabil l-am şi câşti-
gat. Am învăţat că trebuie să
lupt până la ultima minge şi
să am încredere că pot câştiga
meciul chiar dacă am pierdut
primul set”, a declarat Halep,
care a spus că nici nu ştia cum
arată adversara ei, deoarece
a văzut-o prima oară pe teren.
Danielle Rose Collins a afir-
mat că meciul cu Simona Ha-

lep a reprezentat o experienţă
incredibilă: „A fost o expe-
rienţă incredibilă, ea este o
jucătoare extraordinară, cu
multe victorii la activ, m-am
bucurat de această experienţă,
dar ea este peste nivelul meu”.

Îşi cunosc deja adversarele. Si-
mona Halep va evolua în tu-
rul 2 în premieră împotriva
sportivei Jana Cepelova (Slo-
vacia), locul 65 WTA, care a
învins-o, cu scorul de 2-6, 7-
5, 6-1, pe Maria-Teresa Tor-
ro-Flor (Spania), locul 62
WTA. Alexandra Dulgheru
va juca în faza următoare cu
Maria Şarapova (Rusia, 6
WTA), care a trecut în primul
tur de conaţionala sa Maria
Kirilenko (Rusia, 113 WTA),
cu 6-4, 6-0. Irina Begu o va
întâlni în turul doi pe Roberta

Vinci (Italia, 30 WTA) Cali-
ficarea în turul doi la US
Open este recompensată cu
60.420 de dolari şi 70 de
puncte WTA.

A scăpat de un nume impor-
tant! Simona Halep a scăpat
de o adversară periculoasă în
drumul spre fazele superioare
ale turneului american. Jucă-
toarea spaniolă Garbine Mu-
guruza a fost învinsă
surprinzător în runda de de-
but de la New York de croata
Lucic Baroni, scor 3-6, 6-7.
Jucătoarea spaniolă de 20 de
ani se putea întâlni cu Simona
Halep în turul al treilea şi spe-
cialiştii chiar vedeau o încleş-
tare aspră între româncă şi
numărul 26 WTA. Muguruza
este cea care a învins-o cate-
goric pe Serena Williams în

acest an la Roland Garros, cu
un dublu 6-2. Mai mult, tâ-
năra jucătoare a fost aproape
să o învingă şi în sferturile de
la Paris pe Maria Şarapova.
Iberica a câştigat primul set
categoric, scor 6-1, şi a avut
chiar 5-4 în setul secund, dar
din acel moment campioana
de la Roland Garros a mai lă-
sat un singur game şi s-a im-
pus în decisiv, 1-6, 7-5, 6-1.
Chiar dacă nu s-au întâlnit de
această dată, Simona Halep
şi Garbine Muguruza se pot
duela în Cupa Fed. România
va juca împotriva Spaniei în
primul meci din Grupa Mon-
dială II, iar Muguruza este o
jucătoare de bază a ibericilor
alături de Carla Suarez Na-
varro. Meciurile se vor dis-
puta pe 7 şi 8 februarie 2015.

Halep s-a întrebuinţat serios pentru a ajunge în turul 2 la US Open!

Zi perfectă pentru
românce la US Open
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Stop joc sub panou, la JO de Tineret
Naţionala de baschet masculin 3x3 a României a fost eli-
minată, luni, în sferturile de finală, iar cea feminină a fost
învinsă în optimi, la Jocurile Olimpice de Tineret de la
Nanjing. Naţionala masculină s-a calificat în optimile de
finală ale competiţiei după ce a ocupat locul 6 în grupa
B. Luni, echipa României, formată din jucătorii Kuti Nandor,
Dragoş Gheorghe, Tudor Gheorghe şi Bogdan Nicolescu
a învins Slovenia în 16-imi, cu scorul de 20-14, calificân-
du-se în sferturile de finală. Meciul eliminatoriu din această
fază s-a disputat luni seară, iar tricolorii au pierdut cu
Franţa, scor 11-19. Tot luni, la feminin, Ana Ferariu, Kincso
Kelemen, Peter Timea şi Iringo Debreczi au cedat în faţa
Spaniei, cu scorul de 14-18, în optimi, astfel încât au ratat
sferturile de finală ale competiţiei. Brașovul a fost repre-
zentat în fiecare dintre naționale: la băieți a fost prezent
Tudor Gheorghe de la CSU Cuadripol Brașov, iar la fete
a fost Ana Ferariu de la Olimpia CSU Brașov. 

Pentru glorie și bani! 
Steaua va juca în această seară manșa retur a play-off-
ului Ligii Campionilor, contra celor de la Ludogorets Raz-
grad. Jocul de pe stadionul Vasil Levski din Sofia, va fi
condus de o brigadă spaniolă, în frunte cu „centralul” Al-
berto Undiano Mallenco. Mallenco va fi ajutat la cele două
linii de Roberto Diaz Perez şi Juan Carlos Jumenez. Spa-
niolul este un obişnuit al meciurilor din Liga Campionilor,
printre care şi partida de la Cluj dintre CFR şi Manchester
United, câştigată de englezi, scor 2-1. Mallenco a condus
şi meciul România-Belarus, 3-1, care a asigurat calificarea
„tricolorilor” la Euro 2008, dar şi România-Ungaria, 3-0,
meci contând pentru grupa D de calificare la Cupa Mon-
dială din 2014, din Brazilia. Steaua va avea la Sofia o ga-
lerie serioasă. Pe lângă fanii din capitală, la Sofia, Steaua
va fi susținută de galeria celor de la CSKA Sofia, dar și
de cea a lui Partizan Belgrad. „Ne aşteptăm să fie în jur
de 10.000 de români la Sofia. Oricum, presiune prea mare
pe noi nu are cum să fie, totuşi ei joacă pe un teren străin”,
a spus președintele Stelei, Valeriu Argăseală. Partida va
începe la ora 21:45 şi va fi transmisă de TVR 1, Digi Sport
1 şi Dolce Sport 1. În tur, Steaua s-a impus cu 1-0, gol
marcat de Alex Chipciu în minutul 88. Dacă va obţine ca-
lificarea, campioana României va juca în grupele Ligii
Campionilor.

Punct final în runda a cincea
Formaţia CFR Cluj a învins pe teren propriu, cu scorul de
4-1 (1-1), echipa Gaz Metan Mediaş, în ultimul meci al
etapei a V-a a Ligii I. Pentru CFR Cluj au marcat Bruno
Guimaraes '41, Larie '52 şi Tade '67 (penalti), '86, în timp
ce pentru Gaz Metan Mediaş a înscris Ciprian Petre în
minutul 16. Într-un alt meci disputat luni seara, CSMS Iași
și Oțelul Galați au încheiat la egalitate, scor 0-0.  Rezul-
tatele complete ale rundei sunt următoarele:  
FC Brașov – ASA Târgu Mureș 2-1,
Concordia Chiajna – Dinamo 0-0,
Pandurii Târgu Jiu – FC Viitorul 1-1
Steaua – Ceahlăul Piatra Neamț 0-1
FC Botoșani – Universitatea Cluj 1-0
Rapid București – Astra Giurgiu 0-2
CS Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești 0-
CSMS Iaşi - Oţelul Galaţi 0-0 
CFR Cluj - Gaz Metan Mediaş 4-1
În clasament, pe prima poziție se află Petrolul Ploiești cu
13 puncte, pe doi este Steaua cu 12 puncte, iar locul trei
este ocupat de Astra tot cu 12 puncte. FC Brașov este pe
locul 12 cu 5 puncte acumulate. 

Bălgrădean a semnat cu Craiova! 
Portarul Cristian Bălgrădean, care și-a reziliat recent con-
tractul cu echipa de fotbal Dinamo București, a ajuns la
un acord cu nou-promovata CS. „Universitatea Craiova a
finalizat transferul portarului Cristian Bălgrădean, ultima
dată la Dinamo București. Bălgrădean, 26 de ani, este un
produs al Centrului de juniori al clubului Atletico Arad. De-
a lungul carierei a evoluat la formațiile Minerul Lupeni, CF
Liberty Salonta, FC Brașov, UTA Arad, Unirea Urziceni,
Dinamo București. Are 94 de meciuri în prima ligă și șase
în cupele europene. A fost selecționat de 5 ori la echipele
de tineret ale României, iar pe 15 noiembrie 2011 a debutat
la prima reprezentativă, într-un meci cu Grecia”, se pre-
cizează într-un comunicat al celor de la CSU Craiova.

Luni au debutat întrecerile
celei de-a 4-a ediții a turneu-
lui „Talent Cup”, competiție
adresată sportivilor născuți
după 1 ianuarie 1997. În me-
ciul de debut al competiției
Academia Hagi a întâlnit pe
FC Brașov, pe care a învins-
o cu 9-2 (6-1). Golurile au

fost marcate de Florinel Co-
man 27, 30, Andrei Ciobanu
36, Andreas Iani 38, Bruno
Vasiu 40, 55, Alexandru Ci-
câldău 42, Alexandru Stoica
56, Ianis Hagi 82, respectiv
Diego Alupoaie 22-pen şi
Vlad Mihalcea 78. În min.13
FC Braşov a ratat un penalty

prin Mihalcea, care a trimis
în bară. În celălalt meci al
zilei: Steaua - CS Universi-
tatea Craiova 1-0. Ieri, FC
Brașov a întâlnit pe Steaua,
iar astăzi de la ora 17.30,
micuții stegari vor juca îm-
potriva celor de la CS Uni-
versitatea Craiova.

Halep, Dulgheru şi Begu au acces în turul secund

A început Talent Cup 2014
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Horoscopul zilei
Berbec. Trebuie să treci la acţiune astăzi, şi poate fi vorba
despre aproape orice. Cel mai important lucru este să faci
prima mutare şi să nu pierzi timpul analizând prea mult.
Taur. Încearcă să nu cheltuiești prea mulţi bani astăzi, ai
soluţii mult mai bune de a face faţă stresului decât această
terapie. Ar trebui să încerci ceva nou.
Gemeni. Trebuie să îi asculţi pe cei din jurul tău astăzi, chiar
dacă simţi că o iei razna. Deşi îţi vine să fugi cât te ţin pi-
cioarele, este mult mai bine pentru tine să fii respectuos/să. 
Rac. Eşti foarte descurcăreţ/ă astăzi, aşa că fii îndrăzneaţ/ă!
Fă o impresie bună cu o invitaţie la cafea sau doar bucură-
te de compania celor pe care îi poţi ajuta măcar cu un sfat.
Leu. Mintea ta activă este pregătită să asimileze noi informaţii
de o importanţă deosebită. Acum e momentul perfect pentru
a avea grijă de sarcinile grele, cunoştinţele te vor ajuta.
Fecioară. Te simţi capabil/ă de orice astăzi, mai ales că ai o
energie pe care nu o poţi ţine în frâu. Eşti în acea formă în
care poţi face faţă cu brio adevăratelor probleme din viaţă.
Balanţă. Este vorba doar de relaţii astăzi, aşa că asigură-te
că vei acorda suficientă atenţie tuturor persoanelor la care
ţii. Sună-i şi întreabă-i dacă au nevoie de ceva. 
Scorpion. Actele de caritate îţi fac viaţa mai frumoasă astăzi,
şi nu numai pe a ta, ci şi a celor din jurul tău. Ziua de astăzi
îţi va aduce multă linişte sufletească.
Săgetător. Energia ta nu poate fi învinsă de nimic astăzi, aşa
că scoate avantaje de pe urma ei. Asigură-te că eşti activ/ă
cu un scop precis şi practic. 
Capricorn. Familia ta îţi face viaţa mai frumoasă astăzi, aşa
că merită să baţi drumul pentru a-i vedea. Încearcă să le
oferi ceea ce au nevoie.
Vărsător. Ideile tale atrag mulţi fani astăzi, chiar dacă pare
că toţi cei din jurul tău se află pe o direcţie diferită faţă de
tine. Le vei oferi o altă perspectivă.
Peşti. Te simţi învăluit/tă de ceva nou şi frumos astăzi, chiar
dacă totul pare confuz. Este una dintre acele zile în care
trebuie să rămâi optimist/ă cu orice preţ.
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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

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

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

În această săptămână, la Cinema-
teca Patria sunt programate urmă-
toarele filme:

Miercuri 27 august
➥ 20:00 Seara Filmului European 
La Dolce Vita (Italia, 1960)
Regia: Federico Fellini
Cu: Marcello Mastroianni, Anita Ekberg,
Anouk Aimée
Dramă, comedie
Durata: 174 min.
Palme d'Or la festivalul de la Cannes
4 nominalizări la Oscar și Premiul Oscar
pentru cele mai bune costume 

Joi 28 august
➥ 20:00 Comedy Classics
Escroci de mâna a doua / Small Time
Crooks (SUA, 2000) 
Regia: Woody Allen
Cu: Woody Allen, Tracey Ullman, Hugh
Grant
Comedie 
Durata:94 min.

Vineri 29 august
➥ 19:00: Doc and Roll
Searching For Sugar Man (Suedia, 2012) 
Regia: Malik Bendjelloul
Cu: Rodriguez, Stephen 'Sugar' Segerman
Documentar, biografic
Durata: 86 min
Premiul Oscar pentru cel mai bun docu-
mentar –2013
In memoriam Malik Bendjelloul

➥ 21:00 Dracula Film Festival Friends
Bătălia pentru planeta maimuțelor / Battle
for the Planet of the Apes (1973)
Regia: J. Lee Thompson

Cu: Roddy McDowall, Claude Akins
93 minute
SF, aventură
Durata: 93 min.

Sâmbătă 30 august
➥ 11:00 Matineu copii
O poveste încâlcită / Tangled (SUA, 2010)
Animaţie
Durata: 100 min.
Dublat în limba română

➥ 17:00 Mari actori
Rooster Cogburn (SUA, 1975) 
Regia: Stuart Millar
Cu: John Wayne, Katherine Hepburn
western
Durata: 108 min.

➥ 19.00: Mari regizori

Fereastra din dos / Rear Window (SUA,
1954) 
Regia: Alfred Hitchcock
Cu: James Stewart, Grace Kelly
Thriller
Durata: 112 min.
4 nominalizări la premiul Oscar !
Aniversarea 60 de ani !

➥ 21:30 Film Cult
Planeta maimuțelor / Planet of the Apes
(SUA, 2001) 
Regia: Tim Burton
Cu: Mark Wahlberg, Helena Bonham
Carter, Tim Roth 
SF, aventură
Durata: 119 min.

Duminică 31 august
➥ 11:00 Matineu copii
Peter Pan (SUA, 1953)

Animaţie 
Durata: 77 min.
Dublat în limba română

➥ 17:00 Golden Classics
Mic dejun la Tiffany/Breakfast At Tiffany's
(1961) 
Regia: Blake Edwards
Cu: Audrey Hepburn, George Peppard
Gen film: Romantic
Durata: 115 min.
2 premii Oscar !

➥ 19:30 Seara de Oscar
Patton (SUA, 1970) 
Regia: Franklin J. Schaffner
Cu: George C. Scott, Karl Malden
Durata: 170 min.
Război, biografic
7 premii Oscar !

Filme de Oscar
la Sala Patria
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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”

Semnul timpului nostru
în general putem zice,
că este nemulţumirea.
La tot cazul oamenii în
urma războiului mon-
dial au devenit parte
mai săraci, mai modeşti,
deci mulţumiţi cu puţin,
parte mai bogaţi şi s’ar
crede că simţul de ne-
mulţumire ar fi dispă-
rut. Dar nu!

Simţul de nemulţumire
zace cu mult mai adânc în fi-
rea omului, decât ca prin o
vărsare de sânge tot aşa de
mare să dispară. In general
acest simţ de nemulţumire a
crescut cu îmbogăţirea vieţii
încă înainte de războiul mon-
dial. Elementul său nutritiv
este însăşi natura omenească.

Simţul de mulţumire pentru
mulţi este numai un semn de
slăbiciune, după cum în ge-
neral oamenii vorbesc numai
de drepturile lor, nu şi de da-
torinţele lor. Datorinţa şi-o în-
plinesc cei mai mulţi numai
de silă pentru că îi sileşte foa-
mea, alţii pentru pofta de ave-
re etc. a mulţumi însă şi a fi
mulţumit azi se consideră de
mulţi ca ceva absurd. Acest
lucru se observă în viaţa de
toate zilele, în raportul oame-
nilor dintre olaltă. Şi după cum
se poartă oamenii unii cu alţii,
aşa se poartă şi cu Dumnezeu.
Că unii îşi închipue pe D-zeu
ca o fiinţă personală, alţii în-
tr’altfel nu o discutăm, fapt
este, că simţul de mulţumită
faţă de o putere afară de ei,
pentru mulţi pare ceva super-
flu. Câtă vreme omenimea ză-
cea în osânda păcatului,
mulţumiau lui D-zeu pentru
mântuirea adusă prin Isus
Christos, de când însă credinţa
a început să lâncezească în su-

fletele unora, religia cu învă-
ţăturile ei despre iad şi jude-
cata din urmă, nu mai există
şi prin aceasta a dispărut şi
simţământul de mulţumită faţă
de D-zeu.

După principiul, că cine
n’are să se teamă de nimic, nu
are nici de a mulţumi ceva,
omul păşeşte în viaţă cu pre-
tenţii tot mai mari şi cade
într’o nemulţumire tot mai
adâncă, pentru că cu preten-
ţiunile sale realitatea rar poate
ţine pas. Dela aceasta ne abate
Isus Christos, care numai în
lucrare îşi afla mulţumirea sa.
Succesul muncii sale pe tim-
pul cât a trăit a fost aşa de mic,
că trebuia să-l facă de cel mai
nemulţumit om, dacă pe El nu
l-ar fi legat de copil simţămân-
tul de mulţămită faţă de D-zeu.
Că El a avut mulţumirea pe
care a dorit-o, este fapt şi des-
pre aceasta ne putem convinge
din ori-ce vorbire a sa.

Nemulţămirea în unele ca-
zuri e îndreptăţită, ba chiar
necesară. Aşa când există ne-
mulţumire cu mersul lucruri-

lor, în unele momente ea tre-
buie dată pe faţă şi între îm-
prejurări a face opoziţie.
Părinţii, cari sunt mulţumiţi
cu tot ce fac copiii lor nu sunt
niciodată şi nu vor fi cei mai
buni. Fără frecări, cari derivă
din nemulţumiri, viaţa unui
stat nu poate fi sănătoasă şi
nu poate avea succes în lupta
de emulaţie a popoarelor. Ne-
mulţumirea cu cele ce sunt,
împinge spre descoperiri şi
promovează binele poporului,
creind stări mai bune pentru
oamenii suferinzi în toate di-
recţiile. 

Nemulţumirea în anumite
împrejurări deci nu numai că
e îndreptăţită dar chiar tre-
buincioasă, dacă voim ca ne-
amul omenesc să înainteze.
Ea e necesară pe orice teren
al vieţii, în stat, în şcoală, în
biserică, în artă şi meserie etc.

A te odihni pe laurii câşti-
gaţi pe orice teren atrage re-
gres. Reforma aparţine
progresului omenirii şi dacă
nu se face la timp, pândeşte
la bază viermele neadormit

râzboiul ori revoluţia. 
În toate însă trebue consul-

tată raţiunea, ca adevărat fe-
ricire a omului să nu sufere.
În nerovzitatea timpului apar
tot felul de dorinţe, cari tind
de multe ori la ruina statului
şi la stricarea moravurilor. Azi
viaţa familiară – baza sănă-
toasă a fericirii statului – stă
în cel mai mare pericol. Di-
vorţurile se sporesc şi desfrăul
e de sine înţeles. 

Pasiunile şi poftele de tot
felul se împlinesc şi omul de-
vine tot mai nemulţumit, căci
conştiinţa nu poate tăcea, şi
ceea ce nimiceşte căsătoriile,
nimiceşte binele statului, fe-
ricirea întregului popor şi al
omenirii în genere.

Cei stăpâniţi deci de senti-
mentul nemulţumirii să-şi
caute liniştea şi fericirea în
munca cinstită şi onestă, care
singură îi poate face pe de plin
mulţumiţi.

Carpaţii, Anul II, Nr. 7,
Luni 13 Februarie 1922

Din presa maghiară
Principesa Ileana împreună
cu cei doi fii şi două doam-
ne din anturajul ei, fiind în-
soţită şi de generalul
Zwiedenick, a vizitat Braşo-
vul, unde a fost primită cu
mare căldură de braşoveni.
Principesa a vizionat un
film, apoi s-a întors la Bran
cu maşina.

(Ileana főhercegnő Brassóban. 
În: Brassói Lapok, nr. 187, 17 august 1939)

Emisiune despre România la un 
post de radio din Suedia
Postul suedez de
radio, Radio Mal-
moe, a transmis
o prezentare in-
teresantă a pro-
fesorului Emil
Langlet. Profeso-
rul a prezentat cu
mare interes ţări-
le prin care a că-
lătorit. Titlul
prezentării: De la
Gnyidia la Atena.
În discursul său,
profesorul Lan-
glet a vorbit mult despre România atât din punct de ve-
dere istoric, cât şi geografic. Este cea mai mare şi cea
mai bogată ţară din sud-estul Europei – a spus profesorul.
Apoi a vorbit despre reformele aplicate recent în ţara
noastră, exprimând respectul faţă de Majestatea Sa, Re-
gele Carol al II-lea (foto), acesta fiind un exemplu pentru
contemporani şi pentru istorie prin iniţiativele luate. Emi-
siunea cu profesorul Emil Langlet s-a bucurat de mare
succes, iar textul prezentării a fost publicat în săptămâ-
nalul Röster Radio.

(Előadást tartottak Romániáról a svéd rádióban.
În: Brassói Lapok, nr. 187, 17 august 1939, p.6)

240 de profesori la cursul de aviaţie de la Făgăraş
La Făgăraş a început
cursul de formare pentru
profesori, pentru preda-
rea aviaţiei în şcoli.
După cum se ştie, Minis-
terul Învăţământului în
colaborare cu Ministerul
Apărării, va introduce din
septembrie cursuri de aviaţie începând din clasa a 6-a
de gimnaziu. Pentru a pregăti profesorii pentru predarea
acestei materii s-a organizat cursul de la Făgăraş. La
prima instruire de 10 zile s-au prezentat 240 de profesori
de fizică din toată ţara.

(240 tanár a fogarasi repülőtanfolyamon. 
În: Brassói Lapok, nr. 187, 17 august 1939, p.6)

Dinu Eva

Principesa Ileana la BraşovIndreptăţirea
Nemulţumirei
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Invazia țestoaselor
Un spectacol rezervat
numai câtorva plaje
din lume poate fi văzut
în această perioadă în
Nicaragua, unde mii de
broaște țestoase ies din
Oceanul Pacific pentru
a-și depune ouăle, re-
latează duminică EFE.

Țestoasele sosesc în ase-

menea număr numai pe nouă
plaje din lume, iar dintre
acestea, două se află în Ni-
caragua, potrivit Ministerului
Mediului și Resurselor Na-
turale (MARENA) al acestei
țări. Astfel, plajele nicara-
guane preferate de țestoasele
marine sunt Chacocente și
La Flor. Fiecare dintre aces-
tea poate primi până la 4.000

de țestoase într-o singură
noapte, afirmă Carlos Mejía,
director în cadrul Marena.

Pe plaja La Flor, clasificată
de Marena ca Refugiu pentru
Viața Sălbatică (Refugio de
Vida Silvestre Playa La
Flor), au ajuns, marți, 5.236
de țestoase.

Totuși, observarea acestui
fenomen este permisă numai

cu respectarea unor stricte
norme de securitate și com-
portament, pentru că unele
dintre broaștele țestoase care
depun ouă în zonă - printre
care broaștele țestoase ma-
rine Baula, cele mai mari -
sunt pe cale de dispariție, po-
trivit administrației Refugiu-
lui pentru Viața Sălbatică
Río Escalante-Chacocente.

A mimat o sarcină pentru 
a primi mai multă hrană

O femelă de urs panda
de la un centru de repro-
ducere din China, care pre-
zenta toate semnele unei
gestaţii, a simulat de fapt
sarcina pentru a beneficia
de atenţia îngrijitorilor şi
de mai multă hrană, potri-
vit experţilor.

Ai Hin, o ursoaică de
şase ani, a prezentat o „sar-
cină falsă”, potrivit agenţiei
China Nouă, care citează ex-
perţi. Femela este găzduită la
Centrul pentru reproducerea
urşilor panda uriaşi din Chen-
gdu (sud-vestul Chinei) şi a
manifestat primele semne ale
unei sarcini luna trecută, iar
îngrijitorii se pregăteau ca Ai
Hin să nască, evenimentul ur-
mând să fie transmis în direct,
în premieră. Dar din păcate
speranţele îngrijitorilor au fost
în zadar, după ce comporta-
mentul şi „semnele fiziologi-
ce” au revenit la normal în
ultimele zile.

Ţinând cont de dificultăţile
privind reproducerea în cap-
tivitate a urşilor panda uriaşi,
această rezervaţie din Sichuan
acordă un tratament preferen-
ţial femelelor care prezintă

semnele unei gestaţii: sunt
izolate în spaţii mult mai con-
fortabile, cu aer condiţionat
şi îngrijire permanentă. „Pri-
mesc porţii suplimentare de
hrană, constând în brioşe,
fructe şi bambus. Astfel, unele
exemplare foarte inteligente
se folosesc uneori de această
situaţie în avantajul lor”, a ex-
plicat Wu Kongju, expert al
centrului de reproducere.

Potrivit agenţiei China
Nouă, astfel de „sarcini false”
nu sunt deloc rare în cazul
speciilor ameninţate, iar fe-
melele panda care au benefi-
ciat deja de tratament
preferenţial în timpul gestaţiei,
continuă să manifeste semnele
unei sarcini pentru a primi în
continuare atenţie.

Cele mai bune solo-uri de chitară din istorie
Acordurile de chitară

ale piesei „Whole Lotta
Love”, interpretată de tru-
pa Led Zeppelin, sunt
considerate cel mai bun
solo de chitară din toate
timpurile, potrivit unui top
realizat în Marea Britanie,
informează bbc.co.uk.

Topul a fost întocmit
pe baza voturilor ascul-
tătorilor postului BBC Radio 2,
care au avut de ales dintr-o sută
de piese rock, propuse de un
grup de realizatori de radio, cri-
tici şi producători muzicali.

Melodia „Sweet Child O'
Mine” a trupei Guns 'N' Roses
s-a clasat pe locul al doilea în
acest top, în timp ce „Back In
Black” (AC/DC) şi „Smoke On
The Water” (Deep Purple) s-

au situat pe poziţiile a treia şi,
respectiv, a patra.

Jimmy Page, chitaristul tru-
pei Led Zeppelin, a spus că a
fost extrem de surprins de pla-
sarea piesei „Whole Lotta
Love” pe locul întâi în acest
clasament. „Ne doream nişte
acorduri care să te mişte, pe
care oamenii să le înţeleagă,
care să îi facă să zâmbească,

dar când am început să
le cânt cu trupa nu le-
am mai putut controla.
Am vrut să avem aceste
acorduri de chitară şi rit-
mul impus de ele. Erau
ameninţătoare şi, în ace-
laşi timp, mângâietoare”,
a mai spus Page.

Astfel, topul este com-
pletat de melodia „Lay-

la”, a trupei Derek and The
Dominoes (locul al cincilea),
„How Soon Is Now?” a for-
maţiei The Smiths (locul al şa-
selea), „Down Down” - Status
Quo (locul al şaptelea), „Mo-
ney For Nothing” - Dire Straits
(locul al optulea), „You Really
Got Me” - The Kinks (locul al
nouălea) şi „Money” - Pink
Floyd (locul al zecelea).

Vedeta seriei „Rocky” care a
scris şi regizat mai multe filme
de-a lungul anilor, se concen-
trează în prezent asupra unui lun-
gmetraj despre începuturile şi
evoluţia carierei sale la Holly-
wood, scriecontactmusic.com.
„Sylvester lucrează la povestea
vieţii lui, propria biografie. Tre-
buie să filmeze «Rambo V» şi mai
trebuie să meargă şi la Budapesta
pentru a începe filmările la «The
Expendables 4», dar va turna
acest film (autobiografic, n.r.) în-
tre aceste proiecte”, a declarat

Jackie, mama actorului, pentru
tabloidul britanic The Sun.

Sylvester Stallone, în vârstă
de 68 de ani, a devenit celebru
la sfârşitul anilor '70, cu rolul pu-
gilistului Rocky Balboa în filmele
din franciza „Rocky” şi şi-a con-
struit apoi o carieră de succes ju-

când partituri principale în peli-
cule de acţiune, precum John
Rambo, un veteran al războiului
din Vietnam, în franciza „Ram-
bo”, şi rolul unui mercenar în
franciza „Eroi de sacrificiu/ The
Expendables”.

Recent, Stallone a jucat alături
de Robert de Niro în „Grudge
Match: Faceţi pariurile”, de Peter
Segal, unde veteranii actori ame-
ricani interpretează doi pugilişti
bătrâni a căror rivalitate a devenit
celebră dincolo de graniţele spor-
tului.

Stallone lucrează la un film autobiografic
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