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Stegarii vor să ia
puncte din „Groapă”

Încurajați de ultimele rezul-
tate obținute, jucătorii de la
FC Brașov au pus gând rău
celor de la Dinamo.
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METEO

Potrivit unui comunicat al
Guvernului remis marți presei,
hotărârea prevede declanșarea
procedurilor de expropriere a
imobilelor proprietate privată
care constituie coridorul de ex-
propriere al lucrării de utilitate
publică de interes național

„Construcția autostrăzii
București-Brașov, tronsonul
Predeal - Cristian + Racord”.

Prin hotărârea adoptată de
Guvern se alocă suma de
253.000 lei pentru despăgubi-
rile pentru expropriere în cauză
de utilitate publică.

Asociaţia Happy Moms
vine în  sprijinul mamelor
nou-născuţilor prematur. În
acest sens, mamele voluntar
ale ascociaţiei derulează un
program special de sprijin şi
suport, constând în două ti-
puri de întâlniri. 

Scopul acestor întâlniri este
acela de a facilita exprimarea
emoţiilor şi sentimentelor le-
gate de momentul naşterii şi
de experienţa provocatoare a
supravegherii şi îngrijirii unui
nou născut prematur. 

Sprijin pentru mamele 
nou-născuților prematur

Bani pentru exproprieri la
autostrada Brașov - Comarnic

Parţial noros
12°C /18°C
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S-a dublat numărul
donatorilor de sânge

În orașul Brașov, numărul
persoanelor care donează
sânge s-a dublat în ultima
săptămână. 

Concurență pentru
repararea Școlii nr.12

Municipalitatea a deschis ieri
ofertele pentru lucrările de
reparaţii capitale la corpul A
al Şcolii Gimnaziale nr 12.
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„Bobocii“ vor primi
primul ghiozdan

Toţi elevii din clasa I care învaţă în
şcolile braşovene vor găsi şi anul aces-
ta pe bănci, în prima zi de şcoală, un
ghiozdan şi rechizitele necesare, acor-

date de municipalitate în cadrul pro-
gramului “Primul ghiozdan”, aflat în
al cincilea an de aplicare. Lista de re-
chizite a fost întocmită încă de la înce-

putul programului, potrivit unor nor-
mative aprobate prin hotărâre de guvern,
privind necesarul anual de rechizite pen-
tru un elev de clasa întâi. Prin HCL

292/2014, Consiliul Local Braşov a
aprobat suma de 150.000 de lei pentru
punerea în aplicare a programului.
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EvENIMENT2 Joi

În perioada 20 iulie - 3
august 2014, Poliţia Muni-
cipiului Brașov a fost sesi-
zată că au avut loc mai
multe furturi din locuințe
în municipiul Brașov, prin
escaladarea ferestrelor lăsa-
te deschise la apartamente
de bloc situate la parter, eta-
jul 1 și etajul 2.

„În urma activităților in-
vestigative și verificărilor
efectuate, în noaptea de
3/4.08.2014, polițiștii Bi-
roului de Investigaţii Crimi-
nale au organizat și
desfășurat o acţiune, iar la
ora 5.25, pe raza munici-
piului Săcele, a fost depistat
în traficul rutier un autotu-
rism tip taxi, condus de un
săcelean de 30 ani, în care
se aflau alți doi săceleni de
25 și 29 ani. Polițiștii au

identificat în autoturism o
bicicletă și obiecte de îm-
brăcăminte, bunuri care au
fost sustrase în noaptea res-
pectivă, din trei locuințe din
municipiul Brașov”, a pre-
cizat comisar șef Liviu
Naghi, purtătorul de cuvânt
al Inspectoratului Județean
de Poliție Brașov.

În urma cercetărilor efec-
tuate de polițiști, sub coor-
donarea unui procuror din
cadrul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Braşov,
s-a stabilit că indivizii sunt
suspecți de comiterea a alte
10 furturi din locuințe si-
tuate în  municipiul Brașov,
cu un prejudiciu total de
15.000 lei.

Cei doi tineri de 25 și 29
ani pătrundeau în locuințe,
profitând de faptul că feres-

trele erau lăsate deschise,
de unde sustrăgeau televi-
zoare, laptopuri, telefoane
mobile, bani, obiecte de îm-
brăcăminte, biciclete etc.,
pe care le transportau apoi
cu ajutorul taximetristului
la domiciliile lor. Ulterior,
bunurile erau valorificate în
Săcele și Brașov.

Polițiștii au recuperat
până în prezent bunuri în
valoare de 3.000 de lei.
Suspecții au fost reținuți și
prezentați Judecătoriei  Bra-
şov, care a dispus arestarea
lor preventivă pentru 30 de
zile, pentru furt calificat și
complicitate la furt calificat,
iar cercetările sunt conti-
nuate pentru stabilirea în-
tregii activități infrac-
ționale.

S.D.

Mehedinți: A fost redeschisă ecluza
românească de la Porțile de Fier II

Ecluza românească de la
Porțile de Fier II a fost re-
pusă în funcțiune, a anunțat
purtătorul de cuvânt al Că-
pităniei Zonale (CZ) Drobe-
ta Turnu Severin, Marinică
Genovu.

Potrivit sursei citate,
obiectivul hidroenergetic si-
tuat la kilometrul f luvial
863+358 al Dunării a fost

retras din exploatare în 14
iulie pentru efectuarea unor
lucrări la echipamentele hi-
dromecanice.

„Finalizarea acestora era
stabilită în 18 august, terme-
nul însă a fost întârziat din
cauza unor defecțiuni desco-
perite la sistemele de închi-
dere-deschidere a unei porți.
Așteptăm ca Hidroelectrica

să ne comunice și oficial in-
trarea în funcțiune a aceste-
ia”, a afirmat Genovu.

Reprezentantul CZ Dro-
beta Turnu Severin a mai
precizat că în toată perioada
în care ecluza a fost închisă
traficul naval s-a desfășurat
fără probleme, în amonte și
în aval, numai prin ecluza
sârbească.

Vicepreședintele UDMR,
Laszlo Borbely (foto), a
declarat miercuri că pro-
iectul privind autono-
mia pe care îl pregătește
UDMR este în fază finală
și că în ceea ce privește
acest subiect Uniunea
va merge pe modelul Ti-
rolului de Sud.

„Acest proiect seamănă
foarte mult cu proiectul din
Tirolul de sud care
funcționează bine mersi din
1992 și nu se sperie italienii
că în Tirolul de sud există o
autonomie. Mergem pe mode-
lul Tirolului de sud, care este
un model care e verificat în
Europa. Vor fi multe asemă-
nări”, a spus Borbely, prezent
la Reuniunea Anuală a
Diplomației Române.

El a afirmat că vor trebui
făcute și modificări constitu -
țio nale, arătând că nu se poate
vorbi de regiuni fără modifi-
carea legii fundamentale.

„Vom avea un set de pro-
puneri și în ceea ce privește
modificarea Constituției. Tre-
buie să discutăm modificarea
Constituției pentru că trebuie
să vedem pragmatic, dar există
asemenea proiecte finalizate

și care funcționează în Euro-
pa”, a adăugat vicepre șe din -
tele UDMR.

El a precizat că proiectul
pe care UDMR îl pregătește
este în fază finală și va fi dis-
cutat în cadrul Uniunii.

„Cred că într-o săptămână
vom pune pe site-ul UDMR,
va fi o dezbatere publică și
nu e niciun fel de noutate față
de ceea ce am spus de mai
multe ori”, a susținut Laszlo
Borbely.

Borbely (UDMR): Autonomie
pe modelul Tirolului de Sud 

S-a inaugurat gazoductul Iași-Ungheni
Premierul Victor Ponta, prim-ministrul moldovean Iurie Leancă
și comisarul european pentru energie Gunther Oettinger au
aprins miercuri, în localitatea Zagarancea din Raionul Un-
gheni, flacăra inaugurală a gazoductului Iași-Ungheni în
prezența delegațiilor oficiale ale celor două state și a local-
nicilor prezenți la eveniment. Premierul Iurie Leancă și co-
misarul european Gunther Oettinger au punctat în discursurile
lor rolul important jucat de guvernul român în realizarea ga-
zoductului Iași-Ungheni și au subliniat pe de altă parte faptul
că prin acest proiect Moldova reușește încă un pas spre in-
tegrarea în Uniunea Europeană și asigurarea independenței
energetice. Construcția conductei de gaz Iași-Ungheni a fost
începută în urmă cu un an, costul total al proiectului fiind de
26 milioane euro, dintre care 7 milioane euro grant din partea
UE.  Gazoductul cu lungimea totală de 43,2 km are o ca-
pacitate de 1,5 miliarde m.c. de gaze, dintre care inițial din
România va fi livrat un volum de până la 50 milioane de m.c
pe an.

NATO va trimite forțe în baze noi în estul Europei
NATO va trimite forțe în baze noi din estul Europei ca
răspuns la criza din Ucraina și în încercarea de a des-
curaja noi acțiuni ale președintelui rus Vladimir Putin
care ar putea afecta statele baltice, a declarat secretarul
general al NATO Anders Fogh Rasmussen. Rasmussen
a precizat că la summitul NATO din 4-5 septembrie din
Marea Britanie, unde este invitat și președintele ucrainean
Petro Poroșenko, se vor depăși diviziunile din cadrul
Alianței Nord-Atlantice și vor fi aprobate noi desfășurări
de forțe la frontierele Rusiei - o decizie care cu siguranță
va declanșa o reacție puternică din partea Moscovei,
notează Euractiv. Secretarul general a NATO s-a referit
de asemenea la noi măsuri pentru sporirea securității
Ucrainei, „modernizarea“ forțelor sale armate și acordarea
de sprijin țării pentru a contracara amenințarea din partea
Rusiei.

Hoți din locuințe, prinși „în direct“ de polițiști



Procurorii Direcției
Naționale Anticorupție
(DNA) au efectuat, ieri, 27
de percheziții în județul
Brașov, într-un dosar de
corupție cu fonduri europe-
ne, care vizează mai mulți
funcționari publici, dar și
oameni de afaceri, prejudi-
ciul estimat fiind de 3 mi-
lioane de euro.

Anchetatorii efectuează
cercetări într-o „cauză pe-
nală, ce vizează suspiciuni
privind săvârșirea, în pe-
rioada 2011-2014, a unor
presupuse infracțiuni de
corupțieși obținere nelegală
de fonduri europene“, se
precizează într-un comuni-
cat remis presei de DNA.

Perchezițiile au vizat și
sediul Oficiului Județean de
Plăți pentru Dezvoltare Ru-
rală și Pescuit Brașov, unde
ar fi implicați foști șefi și
angajați ai instituției. De
asemenea, sunt vizați doi
oameni de afaceri care ar fi
beneficiat de bunăvoința
funcționarilor publici,
obținând contracte în mod
preferențial, în schimbul
unor sume de bani.

Cinci persoane au fost
aduse la DNA Brașov după
încheierea perchezițiilor și

ridicarea unor documente
de către procurori.

Cei doi oameni de afaceri
din Braşov vizaţi de anche-
tatori, Gheorghe Dudu şi
Florin Macovei (fost asociat
al omului de afaceri Cătălin
Muntean, primarul Codlei),
sunt suspectaţi că au dat
mită unor funcţionari, in-
spectori, experţi şi şefi din
cadrul Oficiului Judeţean de
Plăţi pentru Dezvoltare Ru-
rală şi Pescuit Braşov, ofe-
rindu-le bani, cadouri şi
sejururi la pensiuni din zona
Braşovului, potrivit acelo-
raşi surse.

În schimb, oamenii de
afaceri ar fi fost ajutaţi să
obţină finanţări europene
nerambursabile, în baza
unor documente false. Cei
doi oameni de afaceri s-ar
fi folosit de angajaţi ai Ofi-
ciului pentru a dezvolta o
fermă de găini şi pentru a
extinde şi moderniza o fer-
mă de curci.

Programul naţional de
dezvoltare rurală a fost pre-
judiciat astfel cu peste trei
milioane de euro, au mai ară-
tat sursele judiciare citate.

Potrivit anchetatorilor, an-
gajaţii Oficiului Judeţean de
Plăţi pentru Dezvoltare Ru-

rală Braşov au abuzat de
atribuţiile de serviciu pe
care le aveau pentru a mu-
şamaliza faptul că cei doi
oameni de afaceri au creat
aparenţa de eligibilitate pen-
tru cele două proiecte.

Mai mult, funcţionarii îi
anunţau pe cei doi oameni
de afaceri cu privire la ve-
rificările ce vizau proiectele
europene. Echipele de con-
trol „au cosmetizat” faptul
că la cele două ferme nu
existau contracte individuale
de utilităţi pentru proiectele
derulate. În acest sens, Ghe-
orghe Dudu ar fi cerut unor
firme să declare în fals că
furnizează apă şi energie
electrică, dar şi să emită fac-
turi reprezentând „contrava-
loarea” utilităţilor furnizate,
susţin sursele citate.

Funcţionarii publici ar fi
ascuns şi faptul că docu-
mentele justificative prin
care s-a vizat cofinanţarea
proiectelor de către cei doi
oameni de afaceri sunt ile-
gale. În cauză, procurorii au
beneficiat de sprijin de spe-
cialitate din partea Serviciu-
lui Român de Informații,
precum și al Brigăzii Spe-
ciale de Intervenție a Jan-
darmeriei. S.D.

Toţi elevii din clasa I care
învaţă în şcolile braşove-
ne vor găsi şi anul acesta
pe bănci, în prima zi de
şcoală, un ghiozdan şi re-
chizitele necesare, acor-
date de municipalitate în
cadrul programului “Pri-
mul ghiozdan”, aflat în al
cincilea an de aplicare. 

„Ca primar, m-am gândit că
trebuie să sprijinim atât şcoala,
cât şi părinţii. Primul ghiozdan
este unul dintre programele prin
care Primăria şi Consiliul Local
Braşov vin în sprijinul elevilor
din Braşov şi al familiilor lor,
pentru a preveni sau scădea une-
le situaţii  de dificultate cu care
se confruntă familiile la început
de an şi de a oferi acces la edu-
caţie tuturor copiilor. Dincolo
de acest program, alături de di-
rectorii de şcoli şi împreună cu

Consiliul Local, am iniţiat şi
proiectul privind acordarea gra-
tuităţii pe transportul în comun,
de asemenea pentru a reduce
abandonul şcolar şi a veni şi în
sprijinul părinţilor. Totodată,
municipalitatea îi sprijină de
câte ori este nevoie şi pe olim-

pici şi pe cei care se deplasează
la diverse concursuri naţionale
şi internaţionale şi am decis ca
de anul acesta să îi recompen-
săm şi pe elevii merituoşi care
obţin premii la finele anului şco-
lar. Cred că dovedim prin aceste
programe, care vin să comple-

teze susţinerea financiară a Pri-
măriei pentru şcoli prin investiţii
şi reparaţii care se desfăşoară
în fiecare an, că sprijinim şcoala
şi că ne dorim elevi cât mai buni
şi cât mai apropiaţi de oraşul în
care învaţă”, a declarat primarul
George Scripcaru. 

Potrivit directorului Direcţiei
de Servicii Sociale a Primăriei,
Mariana Topoliceanu, în urma
licitaţiei organizate de primărie
a fost încheiat contractul de fur-
nizare a rechizitelor, care vor fi
livrate DSS până în data de 3
septembrie. Ele vor fi apoi tri-
mise şcolilor, astfel încât la 15
septembrie, toţi copiii din clasele
I să îşi găsească pe bănci ghioz-
danul şi rechizitele. 

În acest an, vor primi “Primul
ghiozdan” 1.911 elevi din cla-
sele I, adică 961 de băieţi şi 950
de fete. Pachetul conţine, pe lân-
gă ghiozdan, caietelele speciale
tip abecedar şi de matematică,
câte două caiete tip I şi tip II,
câte două caiete de matematică
şi de desen, trei coperţi de carte
şi şase coperţi pentru caiete, un
penar, un stilou, zece creioane,
un set de creioane colorate, un
set de acuarele cu pensulă, două

gume de şters, o riglă, o ascu-
ţitoare, un set de beţişoare şi un
tub de lipici. 

Lista de rechizite a fost în-
tocmită încă de la începutul pro-
gramului, potrivit unor
normative aprobate prin hotă-
râre de guvern, privind necesa-
rul anual de rechizite pentru un
elev de clasa întâi. 

Prin HCL 292/2014, Consi-
liul Local Braşov a aprobat
suma de 150.000 de lei pentru
punerea în aplicare a progra-
mului, însă atribuirea contrac-
tului prin licitaţie s-a făcut cu
aproximativ 120.000 de lei, pe
criteriul costului cel mai mic.
La licitaţie au participat două
firme. 

Anul trecut au fost acordate
aproximativ 1.850 de pachete
“Primul ghiozdan”, bugetul
alocat fiind tot de 150.000 de
lei. A.P.

„Primul ghiozdan“, cadou
pentru „bobocii“ din clasa i

27 de percheziții la Brașov într-un
caz de fraudă cu fonduri europene

eveniment 328 august 2014
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Compania de stat Nuclea-
relectrica (SNN) a început
miercuri, 27 august, procedura
competitivă de selectare a in-
vestitorilor în vederea con-
strucţiei reactoarelor nucleare
3 şi 4 la centrala nuclearelec-
trică din Cernavodă, proiect
în valoare de 6,5 miliarde de
euro

„Nuclearelectrica informea-
ză acţionarii, investitorii şi pu-
blicul că în 27 august iniţiază
procedura competitivă de se-
lectare de investitori pentru
realizarea proiectului Unităţile

3 şi 4 CNE Cernavodă («pro-
iectul»), în conformitate cu
strategia de continuare a pro-
iectului aprobată în Adunarea
Generală Extraordinară a Ac-
ţionarilor SNN din 22 august”,
potrivit unui comunicat al
companiei.

Prima etapă a procedurii de
selecţie constă în calificarea
investitorilor interesaţi pe baza
documentaţiei de calificare
depuse. În urma îndeplinirii
cerinţelor de calificare, inves-
torii vor avea acces la infor-
maţii detaliate cu privire la

proiect. Ulterior, investitorii
vor fi invitaţi să depună scri-
sori de intenţie, care vor fi eva-
luate, după care va fi selectat
investitorul şi va începe nego-
cierea pentru înfiinţarea unei
companii de proiect, care va
dezvolta investiţia.

Guvernul speră să constru-
iască reactoarele cu investitori
chinezi. Nuclearelectrica are
semnată o scrisoare de intenţie
cu compania China General
Nuclear Power Group (CGN)
privind construirea reactoare-
lor 3 şi 4 de la Cernavodă.

Încasări mici pentru hotelierii brașoveni
Primele cinci companii ho-

teliere din judeţul Braşov, al doi-
lea pol turistic din România
după Capitală, au avut anul tre-
cut afaceri cumulate de doar 74
milioane de lei, la jumătate faţă
de cât face Radisson Blu, cel
mai mare hotel de cinci stele
după cifra de afaceri.

Braşovul atrage anual aproa-
pe 900.000 de turişti, dar cele
190 de firme din infrastructura
hotelieră au afaceri totale de nu-
mai 184 milioane de lei (42 mi-
lioane de euro), un rezultat
comparabil cu două-trei unităţi
mari din Capitală, care arată
încă o dată dezastrul din turis-
mul „mare” din România.

Compania
Alpin 2003,
care controlea-
ză complexul
hotelier de pa-
tru stele Alpin
Resort Hotel
din Poiana Bra-
şov (150 de ca-
mere) şi  hotelul
cu 114 aparta-
mente din zonă,
a terminat anul
trecut cu afaceri de 30,2 milioa-
ne de lei (6,8 mil. euro), în creş-
tere cu 7% faţă de anul anterior.

Cele cinci cele mai impor-
tante companii hoteliere din
Braşov sunt controlate de an-

treprenori locali, precum
Ioan Neculaie (proprietarul
Roman Braşov) sau Claudiu
Aron, şi de SIF Transilvania,
potrivit datelor Ziarului Fi-
nanciar.

Guvernul a aprobat, în
ședința de marți, o ho-
tărâre prin care se alo-
că suma de 253.000 lei
pentru despăgubirile
necesare exproprierii
imobilelor proprietate
privată aflate pe au-
tostrada București -
Brașov.

Potrivit unui comunicat
al Guvernului remis marți
presei, hotărârea prevede
declanșarea procedurilor
de expropriere a imobilelor
proprietate privată care
constituie coridorul de ex-
propriere al lucrării de uti-
litate publică de interes
național „Construcția au-
tostrăzii București-Brașov,
tronsonul Predeal - Cristian
+ Racord”.

Prin hotărârea adoptată de
Guvern se alocă suma de
253.000 lei pentru despăgu-
birile pentru expropriere în
cauză de utilitate publică.

Autostrada Comarnic-Bra-

şov va avea o distanţă de
53,215 km plus 7 km de dru-
muri de legătură şi ca incluse
3 tuneluri, 19 viaducte, 15 po-
duri precum şi 3 noduri de ie-
şire (Sinaia-Bușteni, Predeal
şi Râşnov). Suma estimată

pentru construcţia autostrăzii
este de 1,8 miliarde euro, la
un cost de circa 28 milioane
euro pe kilometru.

Perioada concesiunii este de
29 de ani, dintre care primii
trei sunt dedicați proiectării și

construcției.
La începtul anului, pre-

mierul Victor Ponta sus ți -
nea că Autostrada de la
Comarnic până la Brașov
va fi gata cel târziu în 2017. 

Autostrada va fi mai
scurtă față de ce se știa
până acum - 53 de kilo-
metri în loc de 58, însă cu
7 km de drum de legătură,
iar costul va fi de 1,8 mi-
liarde de euro, față de 1,2
miliarde estimarea inițială.
Taxa pentru folosirea au-
tostrăzii va fi inițial de 7
lei, iar statul va fi cel care
va încasa banii. 

Din 2017, în fiecare
lună, statul român se anga-
jează să platească peste 3,1
milioane de euro construc-
torului, însă cifrele și su-

mele anunțate de autorități nu
prezintă întreg aranjamentul
financiar, iar costul final al
autostrăzii ar putea fi chiar
triplu față de valoarea
anunțată inițial, comentau
analiștii economici.

Bani pentru exproprieri la
autostrada Brașov - Comarnic

Flash economic
Liberalizarea preţurilor la gaze, amânată cu cinci ani
Guvernul României va negocia cu reprezentanţii Comisiei
Europene un nou calendar de liberalizare a pieţei de
gaze naturale, care va presupune deschiderea totală a
pieţei pentru consumatorii casnici la orizontul anilor 2023-
2025, faţă de 2018, cât este convenit acum în calendarul
de liberalizare, potrivit unor surse guvernamentale. „Ma-
jorarea de preţ de la 1 octombrie, ce ar fi trebuit făcută
potrivit calendarului actual, nu se va mai aplica. Ulterior,
vom negocia un alt calendar, pentru o perioadă mai
lungă, astfel încât populaţia să primească în continuare
gaz din producţia internă, iar creşterile de preţ să fie mai
rare şi, pe cât posibil, mai mici”, au declarat sursele ofi-
ciale pentru economica.net.

Băsescu a semnat numirea lui Vâlcov la Buget
Preşedintele Traian Băsescu a semnat, miercuri, numirea
senatorului PSD Darius Vâlcov în funcţia de ministru de-
legat pentru Buget, a anunţat Administraţia Prezidenţială.
Conform unui anunţ al Administraţiei prezidenţiale, pre-
şedintele Traian Băsescu a semnat, miercuri, Decretul
prin care se ia act de demisia lui Liviu Voinea din funcţia
de ministru delegat pentru Buget, precum şi Decretul
prin care este numit Darius-Bogdan Vâlcov în această
funcţie. Premierul Victor Ponta l-a acuzat, luni, pe pre-
şedintele Traian Băsescu de faptul că are timp de întâlniri
formale cu Elena Udrea sau de petreceri cu colegii la
Neptun, dar nu are timp să-i numească un ministru, res-
pectiv pe Darius Vâlcov, pe care l-a propus pentru por-
tofoliul Bugetului. Preşedintele Traian Băsescu a declarat,
în urmă cu o săptămână, că săptămâna aceasta va emite
decretul de numire în funcţia de ministru al Bugetului
pentru Darius Vâlcov, precizând că este obligat de decizia
Curţii Constituţionale şi nu are comentarii în cazul per-
soanei propuse.

Nuclearelectrica lansează licitația 
pentru reactoarele nucleare 3 şi 4



WWF România şi o com-
panie multinațională de pro-
ducție a mobilei (Ikea) vor
elabora în aproximativ trei ani
un sistem național de certifi-
care a pădurilor în sistem FSC
(Forest Stewardship Council),
care va permite o gestionare
rațională a fondului forestier.
Bugetul proiectului este de
140.000 de euro.

Reprezentanţi ai Agenției
Metropolitane Brașov și ai
Facultății de Silvicultură ai
Universității Transilvania fac
parte din echipa care lucrează
la realizarea documentului.  

WWF a semnat un protocol
de colaborare cu Ministerul
Mediului și Schimbărilor Cli-
matice, pentru realizarea aces-
tui standard, iar compania
multinaţională va asigura
finanțarea proiectului. Dife-
ren-ța față de modul „clasic”
actual de gestionare a păduri-
lor, ce se face în baza amena-
jamentului silvic, în care sunt
prevăzute lucrările de între-
ținete și exploatare a pădurii
este că sistemul FSC  prevede
și măsuri legate de
dezvoltarea economiei locale,
de implicarea comunităților în
luarea deciziilor privind pă-
durile, dar și măsuri de con-
servare a speciilor și de
protecție a pădurilor cu valoa-
re ridicată de conservare. Sis-

temul de certificare FSC este
implementat de Romsilva
(care a obținut trei astfel de
certificate), fiind acoperite 28
dintre cele 41 de județe, dar
și de mai multe ocoale silvice
private (15 certificate), printre
care și Ocolul Silvic Pădurile
Şincii, care administrează pă-
durile virgine de la Șinca. 

Președintele Asociației Ro-
mâne pentru Certificare Fo-
restieră (ARCF), Marius Tur-
tică, susţine că  este nevoie de
un standard național, pentru
că în momentul de față stan-
dardele, deși stricte, sunt ela-
borate de organismele de cer-
tificare și pot apărea şi dife-
renţe: „FSC are un standard
de certificare de bază, valabil
la nivel mondial. La nivel lo-
cal, în baza acestui document,
organismele de certificare ela-
borează standardele generice
care stau la baza certificării
unui beneficiar. Dacă există
mai multe organisme de cer-
tificare, între criteriile stabilite
de acestea ar putea exista
diferențe. Standardul național
se va baza pe legislația româ-
nească și va ține cont de
realitățile din țara noastră”.

Pentru elaborarea acestui
standard, preşedintele ARCF
a declarat că se va constitui
un grup de lucru, compus din
trei „camere” pe trei domenii:

mediu, economic şi social.
Certificarea FSC poate fi de-
marată numai la solicitarea
proprietarului sau administra-
torul pădurii respective, iar
prin implementarea lui se
poate verifica originea mate-
riei prime folosite în industria
lemnului, reducându-se astfel
riscul introducerii pe piață a
masei lemnoase extrase ilegal.
De asemenea, susțin repre-
zentanții WWF și cei ai
ARCF, oferă garanția că pă-
durea este bine gospodărită,
iar lemnul este recoltat ținând
cont de principiile sociale, de
culturi sau de mediu.

După ce solicitantul și-a
manifestat intenția de a se cer-
tifica, se efectuează o preeva-
luare a managementului fore-
stier, în timpul căreia sunt
identificate punctele tari și
punctele slabe  ce pot constitui
potențiale neconformități.
Printre altele, se analizează
modul în care sunt respectate
prevderile amenajamentului
silvic, dacă lucrătorii au echi-
pamente de protecție, se ve-
rifică documentele contabile,
dacă există păduri cu valoare
ridicată de floră sau faună.

În etapa următoare mana-
gerul forestier trebuie să re-
zolve toate neconformitățile
și corectează eventuale puncte
slabe. 

Asociaţia Happy Moms
vine în  sprijinul mame-
lor nou-născuţilor pre-
maturi, atât din Mater-
nitatea din Braşov cât şi
a celor din afara Mater-
nităţii. 

În acest sens, mamele vo-
luntar ale ascociaţiei
derulează un program special
de sprijin şi suport, constând
în două tipuri de întâlniri. 

O mamă de prematur, Ro-
xana Nicolau, voluntar, se în-
tâlneşte săptămânal cu ma-
mele de prematur internate în
Maternitatea din Braşov, vi-
nerea, de la ora 10, împărtă-
şind din propria experienţă le-
gată de naşterea şi creşterea
bebeluşului prematur. O dată
la trei săptămâni, fiecare

mamă de prematur se va în-
tâlni cu o mamă psihotera-

peut, Ştefania David, pentru
şedinţe de terapie individuală. 

In afara Mtaernităţii a fost
demarat un grup de sprijin,

de către mămica psiholog
Betty Ghindea, ea însăşi
având un bebeluş născut pre-
matur. 

Scopul acestor întâlniri
este acela de a facilita expri-
marea emoţiilor şi sentimen-
telor legate de momentul naş-
terii şi de experienţa provo-
catoare a supravegherii şi în-
grijirii unui nou născut pre-
matur. De asemenea, Asocia-
ţia Happy Moms îşi propune
să creeze o comunitate de
mame de prematur care să se
ajute, să se sfătuiască şi să se
sprijine reciproc. 

De asemenea, asociaţia are
în vedere şi a demarat acţiuni
ample de strângere de fonduri
pentru a susţine lunar cursuri
legate de alăptare şi masajul
bebeluşului pentru mamele de

prematuri şi pentru cele cu
venituri modice care au năs-
cut în Maternitatea din Bra-
şov. „Dorim ca mamele să
ştie că suntem alături de ele
şi că ne propunem îmbunătă-
ţirea aspectului calitativ al vie-
ţii de familie. În orice acţiune
şi proiect pe care îl vom de-
rula, mama este subiectul cen-
tral, fie că este vorba despre
maternitate, profesie, dezvol-
tare personală”, a declarat
Dana Lupşa, preşedintele
Asociaţiei Happy Moms.

Asociaţia Happy Moms
sprijină dezvoltarea armo-
nioasă a mamelor, în plan
personal şi profesional. Un
program amplu de
voluntariat derulat  în Mater-
nitatea din Braşov a fost deja
demarat.

sprijin pentru  mamele 
nou-născuţilor prematur

România va avea un standard național 
de certificare a managementului forestier
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Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Republicii, strada
breslei căldărarilor 

Această stradă emblemă a Braşovului s-
a numit cândva Strada Porţii, de la poarta
principală a oraşului care se afla în ca-
pătul dinspre Prefectură. Saşii îi spuneau
Purzengasse, iar ungurii Kaputca. Repu-
blicii s-a numit şi Căldărarilor, de la brea-
sla care avea aici ateliere. A purtat pentru
o scurtă perioadă şi numele Carol, iar
acum e Republicii. Sextil Puşcariu îşi
aminteşte despre această uliţă: „În Uliţa
Căldărarilor, azi cel mai căutat vad comer-
cial, erau aproape numai  meşteşugari în
fundul curţilor pietruite. Când treceai prin

ea, auzeai tot timpul ciocănitul
maiurilor de lemn în tablele de
aramă din care se făceau căldă-
rile ce au dat numele străzii”.
După dărâmarea porţii, cele
mai frumoase clădiri erau, în
afară de cea a lui Christian
Kertsch, vecină cu Hotelul
Continental (cu medalioane
aurite şi parchete comandate
la Viena), vila luxoasă a directorului de
bancă Maurer, casa cu două etaje a So-
cietăţii Industriaşilor (Gewerbeverein),

casa magistratului oraşului, casa lui Ba-
chmeyer, cea a lui Gyerthanyfy, unde a
funcţionat oficiul telegrafic.



Municipalitatea a des-
chis ieri ofertele pentru
lucrările de reparaţii ca-
pitale la corpul A al Şco-
lii Gimnaziale nr 12, de
pe strada De Mijloc nr
41. Potrivit reprezentan-
ţilor Primăriei, la licitaţie
s-au prezentat şapte fir-
me, dintre care una din
municipiul Slatina şi
şase din Braşov. 

Costul estimat al lucrărilor
a fost de 3,7 milioane lei fără
TVA. Ofertele s-au situat între
2,7 şi 3,4 milioane lei. 

„Urmează perioada de eva-
luare a ofertelor, iar în maxi-
mum o lună preconizăm să
încheiem contractele. Dacă to-
tul merge bine, la sfârşitul lunii
octombrie vor începe lucrările
de reparaţii capitale. Aceste
lucrări sunt foarte necesare şi
foarte complexe, deoarece clă-

direa a fost construită în anul
1905, iar de atunci nu s-au
mai făcut intervenţii majore,
ci doar lucrări obişnuite de re-
paraţii şi întreţinere. Având în
vedere că vizăm inclusiv partea

de consolidare, am stabilit îm-
preună cu conducerea şcolii
ca în perioada lucrărilor acti-
vitatea de învăţământ să se
desfăşoare exclusiv în corpul
de clădire de pe strada Şcolii”,

a declarat primarul George
Scripcaru.

Potrivit proiectului tehnic,
lucrările vor include nu numai
corpul de clădire, ci şi sala de
sport.

Pentru corpul şcolii, care
este o clădire cu demisol, par-
ter şi un etaj, sunt prevăzute
lucrări de consolidare, înlo-
cuire a ţiglei de pe acoperiş şi
refacerea structurii acoperişu-
lui, recompartimentări, schim-
barea tâmplăriei şi a sistemului
de încălzire, refacere completă
a finisajelor. Vor fi moderni-
zate grupuruile sanitare, iar pe
două dintre niveluri vor fi
amenajate două grupuri sani-
tare noi. În privinţa sistemului
de încălzire, vor fi desfiinţate
sobele care funcţionau cu gaz
şi vor fi înlocuite cu o insta-
laţie complet nouă, alimentată
de o centrală termică proprie
pe gaz, deoarece imobilul se
află în zona istorică, unde nu
există sistem centralizat de în-
călzire. 

De asemenea, vor fi schim-
bate toate instalaţiile sanitare
şi electrice şi vor fi montate

instalaţii de curenţi slabi (in-
stalaţie pentru detecţia şi pre-
venirea incendiilor, instalaţie
de sonorizare, instalaţie de su-
praveghere video). 

Pentru a păstra aspectul is-
toric al clădirii, potrivit avizu-
lui Direcţiei de Cultură,
constructorii vor fotografia în-
treaga clădire, apoi vor trece
la decopertarea faţadei, mon-
tarea izolaţiei exterioare şi re-
facerea faţadei originale,
inclusiv cu montarea de cără-
mizi aparente.

În cazul sălii de sport, sunt
prevăzute lucrări de consolida-
re, reparaţii acoperiş, schimbare
a tâmplăriei şi a instalaţiilor, re-
facerea finisajelor. Este prevă-
zută şi construcţia unor grupuri
sanitare proprii, pe care imobi-
lul nu le are în prezent. Ca şi
în cazul clădirii principale, sala
de sport va fi prevăzută cu cen-
trală proprie, pe gaz. A.P. 

concurență pentru repararea
Şcolii Gimnaziale nr. 12

Premieră în domeniul pro-
iectelor europene, prezentată
la Camera de Comerţ şi In-
dustrie Braşov. 

Implementarea Agendei
Europene pentru Educaţia
Adulţilor este unul dintre
puținele programe care adu-
ce la aceeaşi masă reprezen-
tanţii mai multor instituţii şi
organizaţii care se ocupă cu
formarea profesională, anga-
jatori de la nivel local sau re-
gional precum şi şomeri sau
muncitori cu un nivel scăzut

de calificare. Totul pentru a
creşte gradul de conştienti-
zare asupra oportunităţilor
şi beneficiilor educaţiei adul-
ţilor în România. Din grupul
ţintă al proiectului fac parte
agenţiile naţionale şi orga-
nizaţiile, de par tamentele
specualizate în cadrul minis-
terelor sau al altor servicii
publice locale implicate di-
rect sau indirect în educaţia
adulţilor, asociaţiile preofe-
sionale, furnizorii de forma-
re profesională autorizaţi şi

ONG precum şi şomerii,
muncitorii cu nivel scăzut de
calificare sau persoanelor
aflate în căutarea unui loc
de muncă. Desfăşurarea pro-
iectului, alături de Camera
de Comerţ şi Industrie, care
are o acoperire naţională, se
va beneficia de strânsă legă-
tură între autorităţi, antre-
prenori şi piaţa muncii. De
asemenea, în cadrul acestuia
se va putea vedea concret
care sunt cerinţele pe piaţa
muncii.  

La Brașov, numărul dona-
torilor de sânge s-a dublat în
ultima săptămână. Mai mult
decât atât, au revenit la centrul
de transfuzie sangvină multe
dintre persoanele care sunt
obișnuite acestor acțiuni. 

La nivel național, numărul
donatorilor a crescut cu

aproape 40%, după debutul
campaniei lansate de Minis-
terul Sănătății. 

Conform unor evaluări, la
nivel național, în centrele de
transfuzii sanguine s-au pre-
zentat, în doar trei zile de la
lansarea campaniei promova-
te de Ministerul Sănătății, în

jur de 7.400 de donatori, cu
aproape 40% mai mulți decât
în mod obișnuit. Și brașovenii
s-au mobilizat. Pentru a putea
fi donator, trebuie să ai între
18 şi 60 de ani, greutate peste
50 kg, puls regulat, să nu ai
probleme legate de tensiunea
arterială, să nu fi suferit în ul-
timele şase luni intervenţii
chirurgicale, să nu fi consu-
mat grăsimi sau băuturi al-
coolice cu cel puţin 48 de ore
înaintea donării, să nu urmeze
vreun tratament pentru afec-
ţiuni, de tipul hipertensiune,
boli cardiace, renale, psihice,
hepatice sau endocrine. 

Aceste elemente sunt inclu-
se și în chestionarul pe care
trebuie să îl completezi înain-
te de donarea propriu-zisă.

Proiect pentru educaţia adulţilor 

S-a dublat numărul donatorilor de sânge
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De ce a fost construit Stonehenge-ul
Stonehenge se găsea nu

într-un peisaj pustiu, ci în
mijlocul unei zone cu acti-
vitate intensă, probabil pe o
rută pe care se desfăşurau
procesiuni religioase, sunt
de părere  cercetătorii, în
urma unor descoperiri re-
cente.

Utilizând o nouă tehnică,
oamenii de ştiinţă au desco-
perit 15 monumente neoli-
tice complet necunoscute
anterior, azi situate subte-
ran, în jurul monumentului
megalitic de la Stonehenge.
Pe baza acestor noi infor-
maţii, se crede că Stonehen-
ge, departe de a fi un
monument izolat, aşa cum
pare azi, s-ar fi aflat pe o
rută a procesiunilor precreş-
tine, foarte circulată în urmă
cu 4000 de ani, scrie desco-

peră.ro. Explicaţia a fost su-
gerată de arheologul Vince
Gaffney, de la University of
Birmingham, implicat într-
un proiect complex numit
Stonehenge Hidden Lan-
dscapes Project, în colabo-
rare cu Ludwig Boltzmann
Institute for Archaeological
Prospection and Virtual Ar-
chaeology, din Austria.

Astfel cercetătorii au rea-
lizat, cu ajutorul senzorilor
magnetici şi al radarelor cu
penetrare subterană, un stu-
diu al subsolului din jurul
monumentului de la Sone-
hege, pe o suprafaţă de 6 km
pătraţi, descoperind 15
urme ale unor structuri din
perioada neolitică târzie in-
clusiv megaliţi, gropi, şanţuri
şi morminte, ce oferă infor-
maţii valoroase despre re-

giune. Prof. Gaffney crede
că existenţa acestor structuri
indică faptul că monumen-
tul de la Stonehenge nu era
o construcţie izolată în mij-
locul unui peisaj aproape
neatins, aşa cum s-a crezut
mult timp, ci se găsea într-
o zonă cu activitate umană
intensă.

Astfel, printre formaţiu-
nile misterioase prezente în
peisaj se numără o fâşie de
pământ denumită Cursus,
mărginită de şanţuri, care
se întinde pe direcţia est-vest
pe o lungime de cca. 3 km.
În unele dintre punctele sale
se găsesc tumuli funerari –
movile ridicate deasupra
unor morminte. Cercetări
viitoare vor aduce mai multe
informaţii despre conţinutul
acestora.

În 1708 ianuarie 26 scrie
judelui brașovean anun -
ț ân du-l că a trimis pe ,,ju-
pânul Manu” (Apostol
Manu) ca să procure pos-
tavuri, dar în același timp
îl asigură că ,,pentru rân-
dul casei, am învățat pre
negustorul acesta al nos-
tru (n.n.Apostol Manu) ca
să zică Dumitale și de la
dânsul vei înțelege Dum-
neata mai pre larg”.

Prin intervențiile sale Brân-
coveanu reușise să-l înnobileze
pe Apostol Manu, folosindu-l ca
om al său de afaceri nu numai
pentru Brașov, dar și pentru Si-
biu și Viena. După ce în 18 iunie
1707 primise Brâncoveanu și
acceptul de stăpân al așezării
Poiana Mărului ,,cu iobagi cu
tot”, acum încerca să cumpere
încă o  altă casă în Șchei, ,,în lo-
cul cuțitarului” de la ,,cuțitarul
Thomas,  dar se lovește de
opoziția judelui brașovean Ge-

orgius Iakel, instigat tot de Ghe-
orghe Dietrich (fostul propietar
al casei de la Bartolomeu). Nu-
mai după o lună, în 21 iulie 1708
scrie judelui  Gheorghe Fitchel:
,,...Facem știre Dumitale pentru
Andreiaș, omul nostru ce avem
ispravnic aci la casele noastre
de la Șcheai, că ne scrie cum că
are mare supărare de țeihul croi-
torilor și al cojocarilor și nu se
poate odihni, ce, când au fost
mai în trecutele zile, au mers aco-
lo, de au descuiat tot, toate în-
cuetorile du pă la ușile și i-au
descuiat și lăzile lui, de i-au luat
ce au avut. De care, alte trebi ale
dumneavoastră, ce aveț aici în
țara noastră, mai mare decât
aciasta, nu le putem triace, ce
toate după pofta dumneavoastră,
le facem. Iar noi numai un omu
avem acolo și nu se poate odihni.
Mi se pare că nu iaste cu cin-
ste...”. 

În scrisoarea din 13 februarie
1708 Brâncoveanu dă noi
explicații judelui brașovean în

privința caselor din Șchei: ,,Pen-
tru rândul caselor, ne scrii Dum-
neata că vom înțelege din cartea
cinstitului Sfat și am înțeles. Ce
noi gândiam să cumpărăm case
slobode, iar nu să cumpărăm
case închise ca Șcheaii, ca Grecii,
să fim legați cu de acestea ce ve-
dem că arată în cartea Sfatului,
că noi cârciumari nu sântem, să
vindem vin, alt meșteșug nu știm,
ca să ne legăm cu acest feliu...să
le ție sănătos, că noi într-un fel
grăisem cu dumnealui, jupânul
Gheorghe Toca, ginerele Dumi-
tale și acum într-alt fel vedem că
ni să dă răspunsul”.

După trei luni, în 25 iunie
1708 Constantin Brâncoveanu
scrie din nou judelui Georgius,
dar de data aceasta: ,,...Pentru
casele noastre din Brașovul Ve-
hiu, ce ma fost pohtit pe dum-
neata pentru doi iobagi ai noștri
de la Sâmbăta, ca să vie să (să)
așază în casele acealea...iar vei
ști dumneata că noi aceale case
le-am cumpărat de la jupânul

Nica Hogea, de sânt vreo 6, 7
ani și ne-au dat și scrisorile câte
au avut de la cei ce le-au cum-
părat și dumnealui și de atunci
tot noi le stăpânim, numai după
ce le-am cumpărat ne-au pohtit
jupănu Nica de le-am lăsat iar
pe seama dumisale, ca să-i șază
niște oameni și să-și ție nește
cai ce are, iar apoi, lipsind dum-
nealui într-altă parte și
înțelegând că acei oameni ai
dumisale ar fi având de grije

foarte prost acelor case, am zis
să lipsească, să nu mai șază.
Pentru aceaia am fost pohtit pe
Dumneata pentru acei doi iobagi
ai noștri ce vor să șază în case
să le păzască, să fie nesupărați...
Altă facem știre dumitale, că aco-
lo la casele noastre avem niște
vinuri ale noastre și dentr-aceale
vinuri iaste să dăm 2 buți cu vin
dumisale gheneralului acestui
nou, ce au venit acum (n.n. la
Sibiu), jupânului Chrihpan.

Deci, iată că am trimis pre sluga
noastră ca să cearce aceale vi-
nuri, să vază, sănt bune și de
vor fi bune, să i să ducă dintr-
acel vin, iar, de nu vor fi bune,
nu trebue să dăm vin prost unui
om mare și de cinste ca ace-
la...”.

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

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



Regal handbalistic marți
seara, în sala sporturilor Du-
mitru Popescu Colibași din
Brașov, unde s-a jucat cu Su-
percupa României pe masă,
atât la băieți cât și la fete. În
primul joc al zilei, campioana
HCM Constanța a trecut de
Șiința Dedeman Bacău cu 24-
21 (13-11). Început perfect
de sezon și pentru campioana
României la handbal feminin,
HCM Baia Mare. Formația
din Maramureș și-a adjudecat
primul trofeu al noii stagiuni,
după ce a trecut cu 25-22 (12-
10), de HCM Roman. 

Au strâns rândurile și au
câștigat. Afectată de probleme
financiare şi cu un lot restrâns
după plecarea mai multor ju-
cători, HCM a reuşit să strân-
gă rândurile şi a pus mâna pe
al doilea trofeu consecutiv.
Formația din Moldova era co-
tată drept favorită la câștigarea
trofeului, dar Constanța s-a
mobilizat exemplar și s-a im-
pus la o diferență de 3 goluri!
Cu 8 și respectiv 7 goluri în-

scrise, Toma și Sadoveac au
fost principalii macatori pen-
tru echipa de la malul Dunării.
Omul meciului a fost declarat
brașoveanul din poarta
Constanței, Ionuț Rudi Stă-
nescu.  „Am pornit cu șansa
a doua, dar am demonstrat
încă o dată că suntem o echi-
pă mare, o echipă cu un spirit
foarte bun. Chiar dacă ne-au
plecat foarte mulți jucători,
HCM rămâne în picioare”, a
spus după meci Rudi Stănes-
cu.

Pierde Constanța la „masa ver-
de”? Chiar dacă s-au impus
pe teren, constănțenii pot
pierde jocul la „masa verde”.
Oficialii Ştiinţei au contestat
dreptul de joc al pivotului
constănţean Mladen Rakce-
vic, care a fost adus în aceas-
tă vară de la AEK Atena. „Au
venit cu un tabel, semnat nu
știu de cine, am contestat îna-
inte de începerea jocului acest
lucru, de față cu oficialii de
la masă, cu arbitrii, cu ob-
servator și am spus să nu joa-

ce. Când am văzut că totuși
l-au băgat în teren la pauză,
am făcut acea contestație. Au
început să dea din umeri, dar
au spus, da, o să câștigați
trofeul, dar Constanța trebuia
să joace cu jucătorii ăștia”,
a declarat Ioan Ciobanu, ma-
nagerul celor de la Știința Ba-
cău.

replică peste așteptări a ro-
manului!  Supercupa României
la fete merge anul acesta la
Baia Mare. HCM Roman a
dat însă o replică peste
așteptări campioanelor, și a
condus chiar pe tabelă în pri-
ma parte a jocului. Într-o for-
mulă diferită față de cea din
sezonul trecut, după ce a
transferat în această vară 14
jucătoare, Baia Mare a con-
trolat jocul în actul secund și
a blocat tabela la 3 lungimi
diferență. Principalele mar-
catoare pentru HCM Baia
Mare au fost Dumanska și
Buceschi – fiecare cu câte 6
reușite. Cea mai bună jucă-
toare a partidei a fost desem-

nată Roxana Ivan Agrigo-
roaei, de la HCM Roman.
„Suntem la început de drum
și ne bucurăm pentru câș ti -
ga rea acestui prim trofeu. Fe-
tele de la Roman mi s-au
pă rut foarte motivate. Noi,
CSM București, Romanul,
Brașovul, ținem steagul sus
cum se spune. Cu cât cam-
pionatul intern este mai pu-
ternic, naționala va fi mai
bună iar cota jucătoarelor va
crește” a spus după joc, prin-
cipalul băimărencelor, Cos-
tică Buceschi. „Chiar dacă
nu am câștigat, pentru mine
acest meci este ca o victorie
morală. Am dat o replică
foarte bună campioanei, în
multe momente am condus
chiar pe tabelă, am fost peste
ele. Acest lucru îmi dă încre-
dere pentru startul noului se-
zon. Felicit fetele pentru
modul în care s-au dăruit și
cum au luptat în acest joc!”
a declarat la finalul întâlnirii
și principalul Romanului,
Florentin Pera. 

Marți seara s-a jucat cu Supercupa pe masă la Brașov!

Super meciuri, super spectacol,
Supercupa româniei
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Tenis de calitate la complexul Dinamo 
În perioada 25-31 august, la Brașov, pe terenurile de tenis
din cadul Complexului Sportiv „Dinamo” are loc tradiționalul
turneu ITF Pro Mens Circuit, ale cărui premii sunt în valoare
de 15.000 euro. Dintre tenismenii români cunoscuți la Su-
perbet Tennis Trophy sunt prezenți la Brașov Petru-Ale-
xandru Luncanu, Dacian Crăciun și Patrick Ciorcilă. „Sunt
și jucători străini la Brașov, clasați în jur de poziția 300 a
ierarhiei ATP. Eu sper ca unul dintre români să câștige
acest turneu”, a declarat directorul turneului, Remus
Fărcaș. „De fiecare dată vin cu plăcere aici la Brașov.
Este o bază superbă, cei care sunt implicați în organizare
fac tot posibilul ca evenimentul să se desfășoare în cele
mai bune condiți!” este de părere și supervizorul turneului,
doamna Mihaela Testivar. „Ca de fiecare dată în ultimii
ani, Consiliul Județean Brașov este partener al acestui
turneu, unul devenit deja de tradiție sub Tâmpa. Sunt con-
vins că spectacolul sportiv va fi unul de calitate și ne dorim
ca vremea să țină cu organizatorii!” a spus și președintele
Comisiei de Sport din cadrul Consiliului Județean Brașov,
Dragoș Crăciun. Meciurile de pe tabloul principal au început
marți, 26 august, semifinalele probei de simplu sunt pro-
gramate pentru sâmbătă, 30 august, iar finala - pentru
ziua de duminică, 31 august. 

Astra aproape de grupe, Petrolul încearcă imposibilul!
După ce a dat lovitura la Lyon, unde a câștigat cu 2-1
manșa tur, viceampioana României, Astra Giurgiu, este
cu un pas în grupele Europa League. Trupa lui Isăilă tre-
buie însă să treacă cu bine și peste jocul din această
seară, programat de la ora 19,45, pe stadionul Marin
Anastasovici din Giurgiu. Partida va fi condusă de o bri-
gadă din Rusia, avându-l la centru pe Serghei Karasev,
a anunţat UEFA.
Arbitri asistenţi sunt Anton Averianov şi Tihon Kalughin,
iar arbitru de rezervă a fost desemnat Alexei Nikolaev.
Observatorii delegaţi de UEFA sunt belgianul Frank De
Bleeckere şi georgianul Ghiorghi Pirţhalava. Dacă Astra
are prima șansă la calificare, acestea sunt aproape re-
duse pentru Petrolul, după ce în manșa tur a play-off-
ului, „găzarii’ au pierdut cu 1-3 pe Ilie Oană, jocul cu
Dinamo Zagreb. Meciul din această seară de la Zagreb,
va fi găzduit de arena Maksimir și va începe la ora 22.00.
Partida va fi condusă de o brigadă slovacă, avându-l la
centru pe Ivan Kruzliak, care va fi ajutat de arbitrii asistenţi
Tomas Somolani şi Tomas Mokos, iar al patrulea oficial
va fi Peter Kralovic. Observatorii pentru această partidă
sunt belgianul Paul Allaerts şi norvegianul Dag Steinar
Vestlund.

Celtic nu prinde grupele LC!
Marți seară s-au disputat primele meciuri din manșa retur
a play-off-ului Champions League. Zenit Sankt Petersburg,
BATE Borisov, FC Porto, Maribor și Apoel Nicosia sunt
primele echipe calificate în grupele Champions League.
Rezultatele complete înregistrate marți seara sunt urmă-
toarele: 
Zenit Sankt Petersburg (Rusia) - Standard Liege (Belgia)
3-0, în tur 1-0
Au marcat: Rondon '30, Hulk '54 (penalti), 58
BATE Borisov (Belarus) - Slovan Bratislava (Slovacia)
3-0, în tur 1-1
Au marcat: Gordeciuk '41, Kriveţ '84, Rodionov '85
FC Porto (Portugalia) - OSC Lille (Franţa) 2-0, în tur 1-0
Au marcat: Brahimi '49, Martinez '69
Celtic Glasgow (Scoţia) - Maribor (Slovenia) 0-1, în tur 1-1
A marcat: Tavares '75
Apoel FC (Cipru) - Aalborg (Danemarca) 4-0, în tur 1-1
Au marcat: Vinicius '29, De Vincenti '44, Aloneftis '64,
Sheridan '75

United s-a făcut de râs!
Manchester United a devenit în doar 2 sezoane, dintr-un
club de legendă, într-o echipă demnă de cascadorii râsului.
Ultima peripeție a “diavolilor roșii” a fost eliminarea din
turul al doilea al Cupei Ligii de către o echipă din Liga a
treia, MK Dons, care s-a impus cu un nesperat 4-0 în fața
elevilor lui Van Gaal. Manchester United și-a egalat un re-
cord negativ care data din 1956, o dată cu înfrângerea în
fața unei echipe dintr-o ligă inferioară, după 58 de ani de
la ultimul astfel de eveniment. Întâmplarea face ca și atunci
să fi fost învinsă tot cu 4-0, de către Bristol Rovers. 

Încurajați de ultimele re-
zultate obținute, 1-1 la Cluj
cu Universitatea și 2-1 pe te-
ren propriu cu ASA Târgu
Mureș, jucătorii de la FC
Brașov au pus gând rău celor
de la Dinamo. În etapa cu
numărul 6 a primei ligi de
fotbal, stegarii vor juca sâm-
bătă, 30 august, în Ștefan cel
Mare, și sunt deciși să vină

acasă cu cel puțin un punct.
„Suntem pe un drum bun, jo-
cul nostru ne dă speranțe să
credem într-un rezultat pozi-
tiv în Ștefan cel Mare! Va fi
dificil, dar nu imposibil, pu-
tem pune probleme oricărei
echipe. Am început de fiecare
dată destul de prost, sperăm
ca acum să nu se mai întâm-
ple așa”, a declarat fundașul

galben-negrilor, Alexandru
Wagner. „Pot spune că este
un meci special pentru mine,
am jucat acolo, nu se poate
uita acest lucru, char dacă
mai cunosc doar câțiva din-
tre actualii jucători ai lui Di-
namo. Trebuie să avem o
posesie bună și să jucăm
ofensiv, să pasăm și să ținem
mult de minge. Numai așa îi

poți pune în dificultate pe cei
de la Dinamo” spune și ata-
cantul stegarilor, Liviu Ga-
nea. Ultimele patru puncte
obținute de galben-negri au
scos pentru moment echipa
din zona minată a clasamen-
tului. După 5 etape consu-
mate, FC Brașov ocupă locul
12 în clasament, cu un total
de 5 puncte. 

HCM Constanța și HCM Baia Mare și-au mai adăugat câte un trofeu 

Stegarii vor să ia puncte din „Groapă”
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Horoscopul zilei
Berbec. Trebuie să îndrăzneşti mai mult şi să ceri de la tine
mai mult. Stabileşte-ţi aspiraţii mai mari, căci cu siguranţă
aşa vei putea obţine mai mult decât în mod normal. 
Taur. Ţi-ai cam ignorat partenera/ul în ultimul timp, aşa că
acordă-i atenţie astăzi şi faceţi ceva distractiv doar voi doi.
Mereu aveţi companie, iar momentele intime au dispărut. 
Gemeni. Ai intrat în panică şi nu ştii cum să faci faţă tuturor
problemelor? Încearcă să fii mai chibzuit/ă şi vei scăpa de
un stres cauzat de banii pe care îi arunci pe lucruri inutile.
Rac. Pentu tine, cel mai important lucru astăzi este familia
şi cei apropiaţi ţie. Nu te poţi concentra la nimic pentru că
îţi fuge gândul la ei. Sună-i sau chiar fă-le o vizită. 
Leu. Astăzi munca în echipă înseamnă totul, altfel nu vei
vedea niciun rezultat prea curând. Fă schimb de păreri cu
colegii tăi şi ia cele mai bune decizii.
Fecioară. Tot despre răspunsuri este vorba şi astăzi, primeşti
câteva informaţii cărora le cauţi o utilitate reală. Dacă nu
eşit mulţumit/ă atunci insistă până primeşti ce îţi doreşti. 
Balanţă. Vei fi pus/ă într-o situaţie complicată astăzi, dar te
vei descurca surprinzător de bine. Ai sarcina de a aplana un
conflict, iar greutatea vine deoarece ţii cu ambele tabere.
Scorpion. Ideile tale se bat cap în cap cu ale unui coleg de-al
tău şi nu veţi ajunge la niciun consens. Chiar dacă nu reuşiţi
să vă înţelegeţi, veţi realiza că tot răul a fost spre bine.
Săgetător. Chiar dacă pare o zi grea, nu trebuie să îţi pierzi
cumpătul. Orice problemă sau orice sarcină vei primi nu
va fi suficient de grea încât să te doboare. 
Capricorn. Astăzi este una dintre acele zile în care meriţi să
te răsfeţi, şi o vei face exact cum ştii tu mai bine. O ieşire
în oraş cu prietenii e tot ce ai nevoie. 
Vărsător. De obicei eşti foarte atent/ă şi asimilezi tot ce ţi
se transmite, dar astăzi nu va fi deloc aşa. Nu trebuie să te
enervezi pe tine şi să te autopedepseşti.
Peşti. Nu eşti prea bine dispus/ă astăzi, dar trebuie să faci
un efort măcar să răspunzi la întrebările care ţi se pun. Chiar
dacă pare greu, intri în joc şi chiar o să îţi placă.
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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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Sudoku

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

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

Vineri 29 august
➥ 19:00: Doc and Roll
Searching For Sugar Man (Suedia, 2012) 
Regia: Malik Bendjelloul
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
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
Durata: 108 min.
➥ 19.00: Mari regizori
Fereastra din dos / Rear Window (SUA,
1954) 
Regia: Alfred Hitchcock
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
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
Durata: 115 min.
2 premii Oscar!
➥ 19:30 Seara de Oscar
Patton (SUA, 1970) 
Regia: Franklin J. Schaffner
Durata: 170 min.
Război, biografic
7 premii Oscar!

Filme de Oscar la Sala Patria

Anatoly închide Festivalul
Musica Barcensis 2014

Braşov, 27 august – Musica
Barcensis ajunge la final, după
două luni în care la fiecare sfâr-
şit de săptămână Ţara Bârsei a
răsunat de muzică sacră. Cea
de-a V-a ediţie a festivalului se
încheie în compania muzicie-
nilor braşoveni care formează
duo-ul Elena şi Paul Cristian şi
Cvintetul vocal ANATOLY,
prin concertele de la Râşnov şi
Prejmer.

➥ Sâmbătă, 30 august, de la
ora 18:00, Biserica Evanghelică
din Râşnov va găzdui penulti-
mul concert al festivalului, sus-
ţinut de Elena şi Paul Cristian.
Cei doi vor prezenta lucrări solo
şi în duet de G. Valentini, G.

Frescobaldi, J. J. Walther, G.
Ph. Telemann, J. M. Leclair, J.
J. Froberger şi A. Vivaldi.

➥ Duminică, 31 august, de

la ora 17:00, la Biserica forti-
ficată din Prejmer va concerta
Cvintetul vocal ANATOLY,
care va închide prin reprezen-

taţia sa ediţia din acest an a Fes-
tivalului Musica Barcensis. Cei
cinci muzicieni braşoveni – An-
drada Mureşan (alto), Gabriel
Baciu (tenor), Ciprian Cucu (te-
nor), Ciprian Ţuţu (bariton) şi
Marius Modiga (bas) – au pre-
gătit pentru această ocazie un
program divers format din lu-
crări a capella din spaţiul bizan-
tin, compoziţii vocale ale unor
compozitori români, precum şi
adaptări pentru cinci voci ale
unor piese moderne şi contem-
porane.

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

Cetăţeni alegători!
Ţara este în primejdie. As-
tăzi mai mult ca ori când
trebue să cumpăniţi bine
votul ce-l veţi da în apro-
piatele alegeri.

Timp de trei ani, din cauza
slăbiciunei voastre pentru dife-
rite persoane aţi trimis în Par-
lamentul ţării duzini de indivizi
fără nici un program politic şi
fără nici o răspundere socială
cari, nu au făcut altceva decât
s’au insultat între ei, au urlat şi
au mâncat milioane din bugetul
ţării şi s’au insultat, au urlat şi
au mâncat până când s’au mân-
cat şi între ei şi au trebuit să ple-
ce aşa cum au venit, fără să facă
ţării vre-un bine, ci numai în-
curcături.

Astăzi când veţi merge la vot,
cu experienţa pe care aţi căpă-
tat-o în aceşti din urmă trei ani,
este de datoria voastră să vă daţi
bine seama de ceea-ce va trebui
să scoateţi din urnă.

Mai poate ţara face o nouă
încercare? Mai poate ea să aş-
tepte până când oamenii politici,
după o nouă răfuială, se vor în-
ţelege între ei astfel ca d-nii Ion
Brătianu, Nicolae Iorga, Take
Ionescu şi toţi cei cari au făcut
răsboiul şi România-Mare să
dea mâna cu Constantin Stere
şi toţi oamenii lui Mackensen

cari aruncau ziarul „Lumina”
în tranşeele soldaţilor îndem-
nându-i să nu mai lupte pentru
România-Mare?

Este oare posibilitate ca aceşti
oameni – dacă se mai respectă
ei înşişi – să-şi dea vre-odată
mâna, ca noi toţi să putem crede
ce ni se suflă la ureche că dacă
şi guvernul acesta va cădea în
alegeri, se va face, sigur un gu-
vern de colaborare?

Ca ziar naţional-independent,
obişnuiţi să vedem clar situaţiu-
nile cu posibilităţile şi imposi-
bilităţile ce sunt, avem datoria
să lămurim opinia publică că
atunci când partidele politice
s’au încrustat cu mizerabilii din
aceia cari au săpat în timpul răs-
boiului la temelia României
Mari, colaborare între partide
nu se poate face. Când nenoro-
cirea a făcut ca în mulţi din oa-
menii noştri politici să se peardă
simţul moral până într’atâta în-
cât să se creadă că totul este per-
mis. In ţara noastră, este o nevoe
absolută ca la conducerea ţării
să se cimenteze un guvern is-
vorât dintr’un partid politic bine
organizat, cu program unitar şi
definit, iar în parlament acest
guvern să nu fie deranjat dela
lucru de oameni fără compe-
tinţă.

Până când celelalte partide şi
grupuri politice din ţară se vor

consolida şi ele alungând la un
nivel cel puţin apropiat de or-
ganizaţia pe care o oferă ţării
partidul liberal azi la guvern –
şi cel mai bun prilej de organi-
zare şi consolidare pentru cei
cari doresc aceasta este timpul
în care un partid politic nu are
răspunderea guvernului – până
atunci este bine ca partidul li-
beral să fie susţinut de toţi ce-
tăţenii cari doresc consolidarea
României întregite.

O spunem aceasta cu convin-
gere sinceră – o ştiu chiar aceia
pe cari îi susţinem – o spunem
cu conştiinţa că ne servim Patria
în pericol.

De aceia atunci când urnele
aşteaptă pe cetăţeni să-şi depună
în ele buletinele de vot noi nu
putem spune acelora pe cari in-
teresul patriei lor îl preocupă în
primul rând decât acestea:

In momentul în care veţi de-
pune votul vostru gândiţi-vă mai
puţin la ceea-ce va fi dacă va
eşi din urnă guvernul pe care îl

avem cât la ceea-ce ar putea fi
în ţară dacă acest guvern va că-
dea în alegeri.

Căci, în vreme ce este sigur
pentru toată lumea că dacă gu-
vernul acesta nu va corespunde
nici el aşteptărilor va putea fi
congediat ori când dela putere,
- şi până atunci poate că celelalte
partide politice vor reuşi să facă
între ele un acord, - nu este de
loc sigur ce va fi în ţară dacă
guvernul va cădea în alegeri –
el care a fost chemat la condu-
cere ca o ultimă rezervă – când
s’a constatat că între toate cele-
lalte partide şi grupări politice
nu mai este posibilă nici un fel
de înţelegere momentană.

Dumnezeu să ne lumineze
minţile ca după atâtea suferinţi
şi nevoi să nu dăm de zile şi mai
grele în care să nu mai fie vorba
numai de suferinţele şi nevoile
noastre personale, ci de însăşi
exiztenţa scumpei noastre Pa-
trii.

„Carpaţii”
Nu vreau să fac politică...

vreau doar să vă îndemn ca, în-
aintea alegerilor care bat şi la
uşa noastră, să ne întrebăm se-
rios (nu asemenea „Cetăţeanului
turmentat” al lui Caragiale): „eu
cu cine votez?”... şi să mergem
la vot, indiferent de alegerea
noastră! E dreptul şi datoria
noastră civică!
Carpaţii, Anul II, Nr. 7, Luni

13 Februarie 1922

Direcţia Poştală a introdus experimental începând din 15 august, pe
o perioadă de două luni, transportul de colete par avion. Sunt acceptate
colete de maximum 10 kg. După sosirea coletelor acestea sunt trans-
portate mai departe cu maşinile companiei de avioane. În capitală,
oficiile poştale sunt responsabile de transferul coletelor de la avion la
oficii. Pentru transportul par avion al coletelor în ţară, se încasează în

afara taxei de transport obişnuite, 27 lei/kg indiferent de distanţă. Pentru
străinătate sunt acceptate colete până în 20 kg şi numai pentru ţările
prezente în broşura cu tarife pentru anul 1939, iar coletele se preiau
numai în localităţile care au oficiu de vamă. Tot cu această ocazie
Poşta pune în circulaţie plicuri speciale pentru scrisori par avion la
preţul de 1,5 lei, care se vor folosi numai intern şi utilizând timbre obiş-
nuite. Aceste plicuri nu sunt valabile pentru străinătate.

(A posta megkezdte a repülőgépen való csomagszállítást. 
În: Brassói  Lapok, nr. 187, 17 august 1939, p.9)

Dinu Eva

Festivalul „Crucei Roşii” la Braşov
Din iniţiativa d-nei Maria Ba-

iulescu, preşedinta societăţei
„Crucea Roşie” filiala Braşov,
ziua de 23 Decembre care a în-
cheiat săptămâna carităţei pu-
blice în folosul acestei înalte
instituţii umanitare, a fost ser-
bătorită la Braşov printr’un fes-
tival dat în aula liceului „Andrei
Şaguna” din localitate. Toţi cei
cari s’au pătruns de rostul ome-
nesc al „Crucei Roşii” au dat tot
concursul lor acestui festival,
care a avut o splendidă reuşită.

Toate autorităţile civile şi mi-
litare au fost prezente precum
şi doamnele din societatea bra-
şoveană.

Festivalul s’a deschis prin ad-
mirabile cântări executate de
corni ofiţerilor grupului Vână-
torilor de Munte sub conducerea
d-lui căpitan Baştea.

Elevul plutonier din Vânătorii
de Munte, Simionov, un con-
trabasist de mare talent, s’a pro-
dus în acompaniamentul d-nei
căpitan Manolescu, a cântat, în
acelaşi admirabil acompania-
ment, la vioară.

D-l medic-colonel Oprescu,
şeful spitalului militar din loca-
litate, a ţinut apoi o conferinţă
despre importanţa „Crucei Ro-
şii”. După un istoric succint al
împrejurărilor în care s’a înfiinţat
în Europa admirabila instituţiu-
ne care este „Crucea Roşie” şi
rolul covârşitor al acestei insti-
tuţiuni în decursul marilor răs-
boaie cari au sguduit omenirea,
d-l medic colonel Oprescu a tre-
cut la înfiinţarea Crucei Roşii
Române, la ajutorul dat de ea
în diversele răsboaie balcanice,
la succesul obţinut în timpul răs-
boiului pentru Independenţă şi
în campania din 1913 în Bul-
garia. Arată apoi cum s’a făcut
contopirea într’o singură socie-
tate a primei societăţi de Cruce
Roşie înfiinţată înainte de răs-
boiul pentru Independenţă cu

aceea înfiinţată anterior de
doamnele române şi trecând la
marele răsboiu european, a pro-
dus toate datele necesare spre a
dovedi munca şi străduinţa Cru-
cei Roşii române; în alinarea su-
ferinţelor nu numai a soldaţilor
răniţi în toiul luptelor ci şi a po-
pulaţiunei aflată în mizerie şi
boală din cauza răsboiului.

D-l medic-colonel Oprescu a
trecut apoi la Crucea Roşie filiala
Braşov, arătând cum ea, deşi în-
fiinţată mai de curând, are totuşi
un trecut glorios. Aduce omagiul
doamnelor române din localitate,
cari în 1916 înfiinţând prima
Cruce Roşie română în Ardeal
au fost trecute apoi pe listele ne-
gre ale autorităţilor vrăşmaşe şi
au avut de suferit din această
cauză ani grei de temniţă, iar al-
tele, mai norocoase, au avut de
îndurat, un timp egal, suferinţele
pribegiei.

Conferenţiarul găseşte în pro-
gramul de activitate al Crucii
Roşii din Braşov, puncte cari
merită toată lauda, cum bunăoa-
ră este acela care prevede preo-
cuparea în deaproape de
desvoltarea tineretului nostru.
Această preocupare este un mo-
tiv mai mult pentru publicul bra-
şovean de a da tot sprijinul său
instituţiunei în capul căreia no-
rocul a făcut să avem şi un suflet
caritabil, o inimă nobilă ca aceia
a veneratei Doamne Maria Ba-
iulescu, preşedinta Crucii Roşii
filiala Braşov.

Corul ofiţerilor din grupul
Vânătorilor de Munte, s’a produs
apoi din nou cu cântări alese,
admirabil executate, ceeace a
făcut ca festivalul să fie prelungit
prin bisarea cerută de public, a
frumoaselor lui cântări.

Carpaţii, Anul III, 
Nr. 211, Sâmbătă 29

Decembre 1923

Cristina Baciu Cristina Baciu 

Din presa maghiară
Poşta a introdus transportul de colete par avion

Chemarea ziarului
„Carpaţii”
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Oraşul de sub autostradă
Autorităţile din sudul Italiei

organizează un concurs pentru
a găsi cea mai bună idee de re-
novare sau „reciclare” a autos-
trăzii Salerno - Reggio Calabria,
ieşită din uz, scrie inhabitat.
com.

O nouă autostradă se va con-
strui lângă cea veche, astfel că
scopul celei din urmă trebuie
regândit. Concursul organizat
de autorităţi vrea să găsească
cea mai bună idee de „reinven-
tare” a autostrăzii care leagă
Sicilia de Bagnara, punând ac-
cent pe folosirea energiei rege-
nerabile.

Deocamdată nu a fost ales
un câştigător, însă unele idei
sunt considerate excelente de
către inhabitat.com. Spre exem-
plu, ideea construirii unui oraş
în miniatură, sprijinit pe pilonii
unui pod de pe autostradă. 

Astfel, reprezentanţii JA Stu-
dio Inc, firma care a venit cu
ideea oraşului construit pe pod,
spun că ideea lor nu întruneşte
toate criteriile concursului, de-
oarece nu este vorba despre
nicio formă de energie re -
 generabilă, însă s-au gândit să
o trimită oricum, deoarece
„oferă o perspectivă diferită”.

Ei mai spun că oraşul lor ar
urma să „crească organic, de-
a lungul timpului”.

Există un oraş populat în în-
tregime de către femei. Acestea
au lansat un apel către burlaci
să vină în acel loc pentru a-şi
găsi o soţie.

Mai mult de 600 de femei
trăiesc în oraşul Noiva do Cor-
deiro, aflat în sud-estul Braziliei.
Ceea ce face un loc şi mai atrac-
tiv pentru burlaci este faptul că
cele mai multe locuitoare au în-
tre 20 şi 35 de ani, potrivitdai-
lymail.co.uk.

Pretendenţii trebuie să se su-
pună însă rigorilor femeilor, care
conduc respectivul oraş.

Unele dintre locuitoarele ora-
şului brazilian sunt căsătorite,
dar soţii lor şi fiii care au peste
18 ani sunt obligaţi să lucreze

în afara oraşului, neavând drep-
tul să se întoarcă acasă decât în
weekend.

Femeile se ocupă de tot ceea
ce ţine de oraş şi susţin că este
mult mai bine aşa. Ele poartă
răspunderea legată de orice ac-
tivitate, de la agricultură la or-
ganizarea oraşului. Totuși,
problema principală pe care o

au rezidentele este că e aproape
imposibil să îşi găsească un soţ
în apropiere. Astfel, tinerele sin-
gure au făcut un apel către băr-
baţii interesaţi să vină să îşi
găsească o soţie în Noiva do
Cordeiro. „Dar trebuie să fie de
acord să facă ceea ce spunem
noi şi să trăiască după regulile
noastre”, a spus o localnică.

Oraşul populat numai de către femei

Cea mai izolată insulă din lume
Situat la mii de kilometri
distanţă de cel mai
apropiat platou conti-
nental, grupul de insule
Tristan da Cunha este cu
siguranţă izolat, fiind în-
conjurat pe o rază de mii
de kilometri de apele
oceanului Atlantic.

Cei peste 2.800 de kilo-
metri care îl despart de
coasta sud-africană, sau dis-
tanţa de 2.414 kilometri
până la cea mai apropiată
suprafaţă ce se înalţă peste
nivelul oceanului transfor-
mă acest loc în cel mai în-
depărtat grup de insule

locuite de pe planetă, potri-
vit The Huffington Post.

Şase insule fac parte din
acest grup: Tristan Da
Cunha (insula principală),
Insula Inaccesibilă - pe
bună dreptate numită ast-
fel-, Insula Nightingale,
Middle, Stoltenhoff şi
Gough.

În prezent, insula este lo-
cuită de aproximativ 275 de
persoane, iar accesul noilor
rezidenţi este interzis. Po-
pulaţia insulei este alcătuită
din aproximativ 80 de fa-
milii care au doar şapte
nume, ceea ce înseamnă că
mai toţi sunt înrudiţi.

Totuși o vizită în Tristan
da Cunha este un drum
lung şi anevoios, dar merită
dacă doriţi să aveţi senti-
mentul izolării complete.
Toţi vizitatorii trebuie să pri-
mească permisiunea înainte
de a se îmbarca pentru
această aventură. Pe insulă
de poate ajunge doar de pe
mare, vaporul parcurgând
în şase zile cei 2.816 kilo-
metri care o despart de
Cape Town. Odată ajunşi
pe insulă, vizitatorii pot ex-
plora aşezarea numită Edin-
burgh-ul celor Şapte Mări,
care le pune la dispoziţie
magazine, un curs de golf,

case, o şcoală şi un port. Deşi
izolată, insula nu este desprin-
să total de lume - există aici
televiziune, radio şi un ziar
online. Un internet-cafe a fost
deschis pe insulă în 2006.

Insula este plină de viaţă
sălbatică şi minuni natura-
le: pinguini, albatroşi, ba-
lene, un parc vulcanic şi o
mare diversitate vegetală.

O vizită pe Tristan da
Cunha este o aventură ade-
vărată, pentru că
nimic nu se compa-
ră cu istoria unică
şi izolarea extremă
a acestei insule.
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