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Vicecampioana României,
Corona Brașov, va debuta în
noul sezon, sâmbătă, pe tere-
nul celor de la CSM Ploiești.
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METEO

Impozitarea clădirilor deţinute
de persoanele fizice şi cele ju-
ridice în funcţie de destinaţia
acestora s-ar putea aplica de
la 1 ianuarie 2016, aşa cum
au solicitat autorităţile locale,
însă decizia este una politică,
a declarat Gheorghe Marines-

cu, şef serviciu în cadrul Mi-
nisterului Finanţelor. Totoda-
tă, impozitarea va fi aplicată
în funcţie de utilizarea clădirii,
rezidenţială sau nerezidenţială,
şi nu de tipul proprietarului
ca în prezent, persoană fizică
sau juridică.

În urma discuţiilor pe care
iniţiatorii proiectului Muzeu-
lui Aeronauticii, împreună cu
a u torităţile implicate şi toţi
ceilalţi factori implicaţi, le-
au avut ieri în cadrul primei
întâlniri de lucru pe tema
proiectului, până la 30 de-

cembrie va fi stabilit un con-
cept unitar şi detaliat al mu-
zeului, iar Coresi Business
Park va avea un deviz al cos-
turilor necesare restaurării
hangarului de pe fosta plat-
formă Tractorul, în care va
funcţiona muzeul. 

Muzeul Aeronauticii ar putea
deveni realitate în doi ani

Impozitarea clădirilor în funcție
de destinația acestora, din 2016

Soare
10°C /20°C

Parc de educație ecologică
pe Aleea de sub Tâmpa
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Stație nouă RATBv
în Bartolomeu

Începând din 1 septembrie
2014, Regia Autonomă de
Transport Braşov  înfiinţează
o nouă staţie de călători.

Bilete de tratament
pentru pensionari

Prin noua serie de bilete, pen-
tru pensionarii braşoveni au
fost repartizate 393 de bilete,
din care 43 gratuite.
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Parcul a fost amenajat în decursul a
trei luni, prin munca a 51 de voluntari
braşoveni, pe locul unei zone verzi din
apropierea Direcţiei Judeţene pentru

Sport şi Tineret Braşov (strada Suișul
Castelului nr. 1-3) care se degradase.
Voluntarii au lucrat aproximativ 200
de ore şi au creat parcul de la concept

şi până la realizarea elementelor com-
ponente. Cel mai tânăr voluntar va îm-
plini opt ani în noiembrie, şi este deja
poreclit „Adrian buldozerul”, pentru

efortul pe care l-a depus în scoaterea
buruienilor şi în săpătura pentru ame-
najarea grădininii experimentale. 
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Au fost realizate o grădină experimentală şi una suspendată, cu plante
aromatice, și o alee tactilă, prima de acest fel din Braşov
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OUG care permite migraţia
aleşilor locali pentru 45 de
zile fără ca aceştia să-şi piardă
mandatul a fost adoptată, joi,
de Guvern. Premierul Victor
Ponta a declarat, joi, la înce-
putul şedinţei Guvernului, că
îşi asumă OUG privind mi-
graţia primarilor, pentru că
trebuie făcută dreptate, el pre-
cizând şi că termenul în care
aleşii locali îşi pot alege par-
tidul va fi de 45 de zile.

„Trebuie să deblocăm ac-
tivitatea autorităţilor locale
şi mai trebuie să facem şi un
pic de dreptate, că nu cine
strigă mai tare are dreptate.
Toţi aleşii locali din România
în 2012 au fost aleşi USL, cu
Crin Antonescu şi cu Victor
Ponta lângă ei, şi azi s-au tre-
zit pedelişti, cu Blaga şi Io-
hannis”, a spus Victor Ponta.

El a precizat că îşi asumă Or-
donanţa de Urgenţă şi că în
aceasta va fi stipulat un ter-
men de 45 de zile, în care
aleşii locali vor avea posibi-
litatea să îşi aleagă partidul
fără să îşi piardă mandatul.

Iniţial, proiectul de act nor-
mativ prevedea un termen de
10 zile în care aleşii locali să-
şi poată alege partidul. Dacă
ordonanţa va fi adoptată joi
şi va intra în vigoare la 1 sep-
tembrie, odată cu depunerea
la Parlament, aleşii locali vor
putea opta pentru un partid
până la jumătatea lunii octom-
brie, cu două săptămâni îna-
inte de primul tur al alegerilor
prezidenţiale.

Ambasada SUA s-a decla-
rat îngrijorată în legătură cu
momentul ales de Guvern
pentru adoptarea ordonanţei

de urgenţă care va permite
aleşilor locali să îşi poată ale-
ge partidul din care fac parte
fără a-şi pierde mandatul.

„Am auzit argumente pro şi
contra ordonanţei propuse cu
privire la aleşii locali. Suntem
îngrijoraţi în legătură cu mo-
mentul ales. Ne-am exprimat
în trecut îngrijorarea privind
legiferarea unor chestiuni com-
plexe prin ordonanţe de ur-
genţă şi credem că măsurile
de acest fel ar trebui discutate
în cadrul unui proces legislativ
deschis şi transparent care
permite organizarea unei dez-
bateri la care să poată parti-
cipa liber toate partidele
politice, societatea civilă şi toa-
te părţile interesate”, se arată
într-o declaraţie a Ambasadei
SUA remisă presei, înaintea
începerii şedinţei de Guvern.

TVR s-ar putea închide primăvara viitoare!?
Preşedintele director-ge-

neral al TVR, Stelian Tănase,
a declarat, în Comisia pentru
Cultură din Senat, că televi-
ziunea publică nu va supra-
vieţui financiar, dacă nu va
găsi sprijin în sindicatele din
Televiziunea Română, şi s-ar
putea închide în primăvara
anului viitor. Stelian Tănase
a făcut aceste afirmaţii în
timpul audierii sale în Comi-
sia de Cultură din Senat, în

contextul în care a vorbit des-
pre relaţia pe care o are con-
ducerea TVR cu sindicatele
din această instituţie.

Tănase a precizat că, dacă
nu se va găsi un mod de a
dialoga cu sindicatele, TVR
nu va supravieţui financiar.
„(...) dacă nu se întâmplă
nimic şi rămânem doar aşa
să ne acuzăm unii pe alţii,
la primăvară se închide
TVR. Nu va putea supravie-

ţui financiar. Orice scama-
torii sau îngăduinţă am avea
de la un Guvern sau altul,
se închide. Lucru cu care
sunt de acord, dar să o des-
chidem după o lună, cu o
nouă schemă, cum s-a întâm-
plat şi în Grecia şi în alte
ţări. Dacă nu găsim cu sin-
dicatele un mod de a dialoga
şi de practica soluţii econo-
mice, nu văd nicio ieşire”, a
spus Stelian Tănase.

Ucraina a afirmat joi că
„trupe ruse” au preluat
controlul asupra oraşu-
lui frontalier strategic
Novoazovsk, situat la
100 de kilometri sud de
bastionul rebel Doneţk,
unde au avut loc con-
fruntări violente în ul-
timele zile. 

Ucraina a cerut Uniunii Eu-
ropene să îi acorde un „ajutor
militar de anvergură” în urma
unei „invazii ruse nedisimu-
late”, conform ambasadorului
ucrainean la UE, Konstiantin
Eliseiev. Ambasadorul rus la
OSCE, Andrei Kelin, a de-
clarat însă că nu există soldaţi
ruşi în Ucraina, la finalul unei
reuniuni a organizaţiei la Viena.

„Facem apel la o sesiune ex-
traordinară a Consiliului Euro-
pean, la 30 august, pe tema
Ucrainei (...). Ajunge cu conivenţa
şi calmarea agresorului. Solida-
ritatea trebuie să se materializeze
prin sancţiuni semnificative şi un
ajutor militar şi tehnic de anver-
gură”, a declarat Eliseiev, potrivit
paginii de Facebook a ambasadei
ucrainene la UE. „Mult peste o
mie de soldaţi ruşi luptă în prezent

în Ucraina. Ei îi susţin pe sepa-
ratişti, luptă alături de ei” îm-
potriva forţelor armate ucrainene,
a afirmat oficialul NATO, pre-
cizând că se bazează pe „o esti-
mare foarte prudentă”.

Kievul a afirmat joi că „trupe
ruse" au preluat controlul asupra
oraşului frontalier strategic No-
voazovsk, situat la 100 de kilo-
metri sud de bastionul rebel
Doneţk, unde au avut loc con-
fruntări violente în ultimele zile.
„Începând de luni, am asistat la
noi incursiuni în apropiere de

Novoazovsk”, ceea ce creează
un „nou front pentru forţele
ucrainene” şi le pune „într-o si-
tuaţie teribilă”, a precizat oficialul
NATO.

El a adăugat că, "de la jumă-
tatea lui august, forţele ruse sunt
angajate activ în lupte". El a es-
timat de asemenea la aproxima-
tiv 20.000 numărul soldaţilor
desfăşuraţi de-a lungul frontierei
ruso-ucrainene.

Oficialul a apreciat că această
„escaladare semnificativă a ope-
raţiunilor militare ruse” este „di-

rect legată de succesul ope-
raţiunilor militare ucrainene”
împotriva separatiştilor.

Ambasadorul rus la OSCE,
Andrei Kelin, a declarat însă
că nu există soldaţi ruşi în
Ucraina, la finalul unei reu-
niuni a organizaţiei la Viena.

„Nu există decât o unita-
te” de aproximativ zece
„soldaţi ruşi care au traversat
frontiera fără intenţie în
urmă cu două zile”, a con-
tinuat diplomatul, făcând re-
ferire la militarii a căror
arestare a fost anunţată de
Kiev marţi.

„Suntem extrem de preo-
cupaţi de ultimele evoluţii,

în special de informaţiile din
teren”, a declarat într-o confe-
rinţă de presă Maja Kocijancic,
purtătoarea de cuvânt a servi-
ciului diplomatic al UE, în con-
diţiile în care Kievul a afirmat
că „trupe ruse” au preluat con-
trolul asupra oraşului frontalier
strategic Novoazovsk.

„Reafirmăm necesitatea ur-
gentă a unei soluţii politice la
această criză”, a precizat ea,
dând asigurări că UE urmăreş-
te „îndeaproape ceea ce se în-
tâmplă pe teren”.

Rusia a invadat Ucraina!Încă o plângere în cazul coruperii de minori
Numărul plângerilor împotriva bucureşteanului de 56 de ani,
implicat în cazul de corupere de minori, a ajuns la 4, după
ce pe masa Poliţiei din Râşnov a mai ajuns o sesizare.
Poliţiştii braşoveni nu au precizat judeţul din care provine
cea de-a patra fetiţă, în vârstă de 11 ani, sesizarea ajungând
la ei prin fax. Până acum, trei minore s-au plâns părinţilor că
au fost agresate de respectivul paramedic, în tabăra care a
avut loc la Râşnov. Bărbatul era angajat să acorde asistenţă
medicală copiilor participanţi, însă la trei zile după ce aceştia
au plecat acasă, directorul taberei a depus o plângere la Po-
liţie în care sesiza faptul că bucureşteanul ar fi agresat sexual
trei fetiţe. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul ar putea fi con-
damnat la 7 ani de închisoare.

Probleme la Bacalaureat 
Nu prea le-au ieşit calculele absolvenţilor care au sperat că
în august va fi mai uşor decât în prima sesiune la BAC. Ma-
tricele, ecuaţiile dificile şi funcţiile complicate le-au dat mari
bătăi de cap candidaţilor, iar despre problemele de geometrie
să nici nu mai discutăm! Din cei 641 de candidaţi înscrişi,
125 nici măcar nu au mai ajuns în sala de examen. Cuvântul
de ordine la ieşirea din sală a fost „greu”, în special în cazul
celor de la profilul real, care au ales matematica în loc de
istorie. Dacă au mai existat şi elevi care sperau să obţină 6
sau 7, cei mai mulţi visau să promoveze examenul.

Finlanda acuză Rusia că i-a încălcat spațiul aerian
Ministerul finlandez al Apărării a anunțat joi că suspec-
tează o nouă încălcare a spațiului aerian al Finlandei de
avioane militare ruse, a treia acțiune de acest fel în ultima
săptămână. Forțele aeriene finlandeze au ridicat avioane
de la sol pentru a intercepta aparatul rus. Incursiuni si-
milare s-au mai produs sâmbătă și luni, cea de-a doua
reprezentând o violare clară a spațiului aerian finlandez,
iar prima este încă în curs de analiză, după cum afirmă
autoritățile de Helsinki. 

S-a dat undă verde migrației primarilor

Campania  ,,Infractorii te pot cunoaşte mai bine decât crezi”

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

PREVENIREA FURTURILOR DIN LOCUINŢĂ
Lipsa  de pre-

cauţie a multora
dintre proprie-
tarii de locuinţe
(apartamente,
case, case de
vacanţă, case în
const rucţ ie )
,,oferă,, o şansă
în plus infracto-
rilor care urmă-
resc sustragerea
de bunuri sau
bani din interio-
rul sau din ane-
xele locuinţelor.

Există o serie
de condiţii care favorizează comiterea unor
astfel de fapte, acestea diferenţiindu-se în
funcţie de mediul în care se conturează –
urban sau rural.

Astfel, în mediul urban, neglijenţa  pro-
prietarilor care lasă fie  uşa de la intrarea
în locuinţă descuiată, fie ferestrele deschise
(mai ales la parterul blocurilor), lipsa unor
încuietori suplimentare sau performante la
intrările în beciuri sau anexe  precum şi
lipsa  de precauţie a locatarilor care permit
accesul în bloc persoanelor  necunoscute,
prin utilizarea necorespunzătoare a inter-
fonului (unii proprietari nu pun întrebări
persoanelor  care  sună  la interfon şi le

permit direct accesul în bloc), reprezintă
tot atâtea condiţii de care infractorii profită
în vederea comiterii unor furturi.

În mediul rural, asigurarea deficitară a
căilor de acces în locuinţe sau anexe gos-
podăreşti (fără încuietori sigure) precum
şi neglijenţa proprietarilor care lasă  ne-
asigurate uşile/geamurile  locuinţelor (in-
clusiv lăsarea cheilor în locuri vizibile  sau
cunoscute) reprezintă principalii factori
care favorizează comiterea furturilor din
locuinţe.

Nu uitaţi ! PRUDENŢA este cea mai
bună  metodă pentru a nu deveni

victimă a infractorilor !



La inaugurare au parti-
cipat o parte dintre vo-
luntarii braşoveni care
au ajutat  la construcţia
parcului, dar şi primarul
George Scripcaru şi di -
rectorul Agenţiei de Pro-
tecţia a Mediului Braşov,
Ciprian Băncilă, institu-
ţiile reprezentate de cei
doi fiind printre parte-
nerii proiectului. 

Parcul a fost amenajat în de-
cursul a trei luni, prin munca a
51 de voluntari braşoveni, pe
locul unei zone verzi din apro-
pierea Direcţiei Judeţene pentru
Sport şi Tineret Braşov (strada
Suișul Castelului nr. 1-3) care
se degradase. Voluntarii au lu-
crat aproximativ 200 de ore şi
au creat parcul de la concept şi
până la realizarea elementelor
componente. Cel mai tânăr vo-
luntar va împlini opt ani în no-
iembrie, şi este deja poreclit
„Adrian buldozerul”, pentru
efortul pe care l-a depus în
scoaterea buruienilor şi săpătura
pentru amenajarea grădinii ex-
perimentale. 

Au fost realizate o grădină
experimentală şi una suspen-
dată, cu plante aromatice, o alee
tactilă, prima de acest fel din
Braşov, unde copiii sunt invitaţi
să renunţe la încălţări pentru a
simţi cu picioarele goale textu-
rile pădurii, mobilier urban, cu-
buri interactive cu imagini de
păsări, o zonă dedicată săritu-
rilor, comparate cu salturile ani-
malelor, o alee pictată cu urme
de animale, respectiv cu
evoluția unor specii de fluturi
și ciuperci, o grădină suspen-
dată. În cadrul proiectului, au
fost organizate şase  ateliere de
educație ecologică, având ca
teme: istorie și natură, noțiuni
de amenajare de grădini, pictură
pe pietre, reciclare hârtie,
noțiuni despre rezervația Tâm-
pa, la care au participat peste
60 de tineri și copii, iar ciclul
de ateliere va fi continuat. 

„Noi desfăşurăm de şase ani
activităţi de voluntariat la sediul
DJTS şi era imposibil să nu ob-
servăm că zona verde de aici
nu era în cea mai bună condiţie.
Ne-am dorit un spaţiu inovativ,
destinat educaţiei ecologice, care

să exemplifice plante, insecte,
păsări şi animale specifice zonei
noastre şi muntelui Tâmpa. Spe-
răm ca spațiul acesta să fie
apreciat de vizitatori și folosit
de elevii și profesorii interesați
de o lecție în aer liber”, a de-
clarat Alina Năstase, coordo-
nator proiect.

„Aceşti tineri mi-au prezentat
iniţiativa lor şi i-am încurajat
să o pună în aplicare. Sper să
existe şi alte iniţiative de acest
fel şi să dezvoltăm şi alte par-

teneriate, astfel încât şi alte zone
din oraş să să fie folosite de că-
tre copii, părinţi şi bunici. Pri-
măria Braşov sprijină și
încurajează inițiativele volun-
tarilor brașoveni care doresc să
se implice în acțiuni în folosul
comunității locale. Primăria
Brașov se va implica şi în con-
tinuare în întreținerea acestui
spațiu care a fost reamenajat
prin contribuția voluntarilor,
dar sper ca şi cei care utilizează
aceste spaţii să le păstreze şi să

se gândească la oamenii care
şi-au sacrificat timpul liber pen-
tru a crea acest loc”, a declarat
George Scripcaru, primarul
municipiului Brașov, în cadrul
conferinței de presă organizată
în spațiul inaugurat. Municipa-
litatea va reamenaja treptele din
zona parcului, va toaleta iarba
şi va salubriza mai atent zona.

„Am răspuns cu entuziasm
invitaţiei de a fi parteneri în pro-
iect, pe componenta de conştien-
tizare a voluntarilor şi a

publicului asupra faunei şi  florei
din Aria Naturală Muntele Tâm-
pa şi vom continua aici şi cu
alţi tineri care vor să afle despre
aceste lucruri”, a spus Ciprian
Băncilă, directorul Agenţiei de
Protecţie a Mediului Braşov. 

Proiectul este implementat
de Asociația pentru Integrare
Socială și Protecția Mediului
„Feed-Back” Brașov (Centrul
de Voluntariat Brașov), în par-
teneriat cu Primăria Munici-
piului Brașov, Direcția
Județeană pentru Sport și Ti-
neret Brașov, Agenția pentru
Protecția Mediului Brașov. 

Partenerii au sprijinit
acțiunea de reamenajare a par-
cului prin furnizarea unor ma-
teriale necesare, dar și prin
asistență tehnică în organiza-
rea acțiunilor de educație eco-
logică. Bugetul total al
proiectului „Lecție în aer liber
într-un spațiu verde’’ este de
7.357,4 lei din care 5.662,4
lei reprezintă contribuția
Fundației pentru Parteneriat
și MOL România în cadrul
Programului Spaţii Verzi. 

A.P.

Parc de educație ecologică 
eveniment 329 august 2014

Foto: Andrei Paul

Ordine de zi pentru Plenul Consiliului Județean Brașov – ședință ordinară
1    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data
de 30.07.2014. 

2    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Judeţului
Braşov pe anul 2014. 

3    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pe anul 2014 al SC Carfil Industrial Parc SA Braşov. 

4    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului
de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru
Serviciul Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov. 

5    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al
Muzeului de Etnografie Braşov.

6    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului
de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov. 

7    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului
de funcţii pentru Spitalul Clinic de Copii Braşov. 

8    Diverse.

Propuneri Plen 
1    Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de

traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul
de transport S.C. R - LOGIC S.R.L.  

2    Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de
traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul
de transport S.C. BUSTRADE S.R.L., pe traseul: Zărneşti Centru
(C.E.C.) – Braşov (S.C. Autoliv România S.R.L - parcare incintă)
şi retur.  

3    Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de
traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul
de transport S.C. DALMACO PROD IMPEX S.R.L., pe traseul:
Zărneşti (centru C.E.C.) – Braşov (SIT România S.R.L - parcare
incintă) şi retur.  

4    Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de
traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul
de transport S.C. SEROVI TRANSPORT S.R.L., pe traseul:

Braşov (Noua – S.C. Labell S.R.L.-parcare incintă) – Râşnov
(S.C. Dexion Storage Solution S.R.L - parcare incintă) şi retur.  

5    Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiţii
aprobată în bugetul judeţului Braşov pe anul 2014, Cap. 54.02-
„Alte servicii publice generale”.  

6    Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Antidrog
a Judeţului Braşov 2014-2020 şi a Planului de Acţiune pentru
implementarea Strategiei Antidrog a Judeţului Braşov 2014-
2020.  

7    Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului
Braşov cu comuna Şoarş, în vederea realizării unor lucrări de
întreţinere şi reparaţii a drumurilor judeţene DJ 104D si 105A.  

8    Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Judeţului
Braşov cu S.C. CityPress S.R.L. Braşov, în vederea derulării pro-
iectului „Viitorul copiilor începe la şcoală – Campanie de creştere
a participării şcolare” şi finanţarea cu suma de 30.000 lei (TVA
inclus).  

9    Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comitetului
de Organizare UNESCO (COU) pentru Biserica cu incinta for-
tificată din Prejmer.  

10    Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comi-
tetului de Organizare UNESCO (COU) pentru Biserica cu incinta
fortificată din Viscri.  

11    Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului
Braşov cu comuna Jibert, în vederea realizării unor lucrări de
întreţinere şi reparaţii a drumurilor judeţene DJ 104D si 105A.  

12    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții
pentru Camera Agricolă Brașov  

13    Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare
a SC Carfil Industrial Parc SA Brașov.  

14    Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei speciale
de analiză a clauzelor unui acord de parteneriat cu S.C. Hidroe-
lectrica S.A. pentru finalizarea investiţiei AHE de la Mândra.  

15    Proiect de hotărâre privind împuternicirea ordonatorului
principal de credite să aprobe rectificarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pe anul 2014 al Judeţului Braşov, ale instituţiilor şi
spitalelor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov, conform
O.G.R nr. 9/2014.  

16    Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumelor

din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean
Braşov, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul
Braşov.  

17    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului
de venituri şi cheltuieli al Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu”
Braşov cu suma de 37,60 mii lei.  

18    Proiect de hotărâre privind continuarea cooperării Judeţului
Braşov cu Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov.  

19    Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Judeţului
Braşov cu Asociaţia Naţională Română de Stroke (Accident Vas-
cular Cerebral AVC) şi finanţarea cu suma de 20.000 lei pentru
organizarea la Braşov a celei de a XVII-a Conferinţe Naţionale
a AVC în perioada 15-17 octombrie 2014.  

20    Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Judeţului
Braşov cu Fundaţia „Umana” Braşov şi finanţarea cu suma de
15.000 lei (TVA inclus) în vederea implementării proiectului
„INSIDE Braşov – România – 10 ani de activitate de promovare
a patrimoniului judeţului Braşov în spaţiul U.E”.  

21    Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii de către
Judeţul Braşov a candidaturii municipiului Braşov pentru de-
semnarea acestuia „Capitală Culturală Europeană 2021”.  

22    Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării
cotizaţiei anuale a Judeţului Braşov în calitate de membru fondator
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilva-
niei”, precum şi alocarea în bugetul judeţului Braşov a sumei de
6.061 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului
„Echipamente pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de
urgenţă în zone greu accesibile”, intervenite pe parcursul derulării
acestuia.  

23    Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în bugetul
judeţului Braşov pe semestrul II a sumelor aferente proiectului
„Îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă în zone greu
accesibile”, derulat prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„Centrul Transilvaniei” şi, ulterior, virarea acestora către asociaţie.  

24    Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării fi-
nanţării cooperării Judeţului Braşov cu Societatea Naţională de
Cruce Roşie din România – Filiala Braşov în vederea diseminării
şi informării populaţiei cu privire la proiectul „Centru de instruire
a voluntarilor”, cu suma de 40.000 lei (TVA inclus).  
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Guvernul egiptean a cum-
părat marţi 60.000 de tone
de grâu din România, pentru
care a plătit aproximativ 15,5
milioane de dolari, conform
unui anunţ postat pe site-ul
Autorităţii Generale pentru
Aprovizionare (GASC).

Egiptenii au cumpărat cele
60.000 de tone de grâu ro-
mânesc de la traderul de ce-
reale Invivo, la un preţ de
257,77 dolari/tonă, dar au

achiziţionat şi 115.000 de
tone de grâu din Rusia, la
preţuri cuprinse între 259,29
şi 259,43 dolari/ tonă. Pre-
ţurile nu includ taxele asigu-
ratorii. Livrarea cerealelor se
va face în perioada 21-30
septembrie.

Egiptul, cel mai mare im-
portator de grâu din lume, a
cumpărat deja anul acesta
peste 420.000 tone de grâu
românesc, care va fi livrat

până pe data de 10 septem-
brie. Preţul de achiziţie a va-
riat între 255,88 dolari/tonă
şi 263,35 dolari/tonă.

România a raportat o pro-
ducţie de grâu de 7,37 mi-
lioane de tone în 2014, în
urcare faţa de 7,34 milioane
tone anul trecut, fiind cea
mai mare din ultimii nouă
ani şi a doua din ultimii 44
de ani, potrivit datelor Mi-
nisterului Agriculturii.

Burse Start Me Up  pentru o nouă
generaţie de tineri antreprenori

Tinerii care vor să devină
antreprenori pot aplica la bur-
sele pentru participarea la
şcoala de antreprenoriat Start
Me Up, care va avea loc în pe-
rioada 14 – 20 septembrie la
Pensiunea Speranţa din Pre-
deal. 15 burse totale şi parţiale
în valoare totală de peste
7.500 de euro sunt oferite în
acest an de partenerii progra-
mului, iar aplicaţiile se reali-
zează online la http://
startmeup.ro/scholarships/
până duminică, 31 august.
Şcoala de antreprenoriat Start
Me Up scoate participanţii din
zona de confort şi îi provoacă
să îşi depăşească limitele şi să
îşi descopere potenţialul an-
treprenorial. Fiecare zi a pro-
gramului este dedicată unui

aspect cheie al dezvoltării unei
afaceri. Astfel, cei 25 de tineri
încep prin a genera idei de afa-
ceri cu potenţial, le validează
discutând cu mentori cunos-
cuţi din domeniu, şi continuă
prin a-şi defini publicul ţintă
şi a realiza un plan complet de
marketing pentru
produsele/serviciile pe care le
dezvoltă.

Ulterior, echipele învaţă
cum să realizeze estimările fi-
nanciare şi să obţină finanţări
pentru afacerea lor, îşi defi-
nesc modelul de business şi
realizează un plan de acţiune
utilizând metodologiile lean.
La final, acestea îşi pregătesc
prezentările şi trebuie să răs-
pundă provocării de a convin-
ge juriul format din investitori

şi antreprenori consacraţi din
România.

„Rezultatele concrete ale ab-
solvenţilor noştri ne arată fap-
tul că reuşim să contribuim la
formarea acestora ca antre-
prenori şi să îi sprijinim în
eforturile lor de a începe afa-
ceri. Ne bucurăm că şi în acest
an putem să oferim burse ti-
nerilor talentaţi care nu dispun
însă de posibilităţi materiale.
Avem încredere că mulţi dintre
absolvenţii celei de a treia ediţii
Start Me Up se vor alătura cu-
rând unei noi generaţii de ti-
neri antreprenori, care va
contribui la dezvoltarea eco-
sistemului antreprenorial ro-
mânesc”, a declarat Mihaela
Neagu, Project Manager Start
Me Up.

Pe 21 august 2014 au
fost lansați în spațiu doi
noi sateliți în cadrul pro-
gramului de navi ga ție
prin satelit Galileo al Uni-
unii Eu  ropene, ajungân-
du-se astfel la un număr
total de șase sateliți pe
orbită. 

Sateliții care au fost lansați,
Doresa și Milena, poartă nu-
mele alese de către doi elevi
care au câștigat un concurs de
desen organizat la nivelul UE.

Comisarul european pentru
industrie și antreprenoriat, Fer-
dinando Nelli Feroci, a decla-
rat: „Odată cu lansarea acestor
doi sateliți, programul Galileo
intră în faza de capacitate
operațională completă. Lansa-
rea dă un nou impuls progra-
mului Galileo, un proiect cu
adevărat european finanțat de
statele membre care are rolul
de a maximiza beneficiile pen-
tru cetățenii UE. Galileo ope-
rează într-un domeniu
tehnologic de vârf și furnizează

aplicații cu un imens potențial
economic, sprijinind obiectivele
UE privind creșterea economi-
că și competitivitatea. De ase-
menea, sunt foarte bucuros să
anunț că, începând din 2015,
Uniunea Europeană va putea
să utilizeze un sistem de lansare
european «Ariane 5», grație
unui nou contract în valoare de
500 de milioane EUR pentru
industria spațială europeană”.

Galileo este programul Uni-
unii Europene pentru dezvol-

tarea unui sistem global de
navigație prin satelit sub control
civil european. Semnalele Ga-
lileo vor permite utilizatorilor
să își cunoască poziția exactă
în timp și spațiu într-un mod
mai precis și mai fiabil decât
cel oferit de sistemele existente
în prezent. Galileo va fi com-
patibil cu sistemele similare
existente (GPS, GLONASS)
și unele dintre serviciile sale
vor fi interoperabile cu acestea,
dar va fi autonom.

Începând din 2011, patru
sateliți Galileo au fost lansați
și utilizați în cursul etapei de
validare pe orbită, permițând
calcularea pentru prima dată,
în martie 2013, a unei poziții
geografice autonome utilizân-
du-se exclusiv semnale primite
prin Galileo.

Informațiile îmbunătățite pri-
vind stabilirea poziției în timp
și spațiu furnizate de Galileo
vor avea implicații pozitive pen-
tru multe servicii și mulți uti-
lizatori din Europa. Produsele
folosite zilnic, de exemplu te-
lefoanele mobile și dispozitivele
de navigație instalate la bordul
autovehiculelor vor beneficia
de pe urma preciziei suplimen-
tare oferite de Galileo. Datele
de navigație prin satelit oferite
de Galileo vor contribui, de ase-
menea, la servicii esențiale pen-
tru cetățeni și utilizatori, de
exemplu, ele vor spori siguranța
sistemelor de transport feroviar
și rutier și vor îmbunătăți răs-
punsul în situații de urgență.

Ionela Damian

Galileo, sistemul european de
navigație, a lansat doi sateliți

Flash economic
Creşte încrederea în economia României 
Încrederea companiilor şi a populaţiei în economia Ro-
mâniei a crescut în august pentru a patra lună consecutiv,
pe fondul unui avans semnificativ al încrederii din sectorul
serviciilor, evoluţia fiind însă contrară tendinţei de scădere
de la nivelul Uniunii Europene. Astfel, indicele încrederii
în economie a crescut în România cu 1,4 puncte, la 101
puncte în luna august, faţă de 99,6 puncte în iulie, potrivit
datelor anunţate joi de Comisia Europeană, rezultate în
urma unui sondaj în rândul companiilor şi consumatorilor. 
Pe sectoare, indicatorul a înregistrat o creştere importantă
în servicii, de la 1,3 puncte în luna iulie la 8,9 puncte în
luna august. În schimb, indicatorii au avut evoluţii negative
în sectoare ca industria, construcţiile şi comerţul de retail.
Cea mai mare scădere a încrederii a fost înregistrată în
industrie, unde indicatorul a coborât de la 1,4% în iulie
la -0,1% în august.

Se vor produce doar maşini cu motoare Euro 6
De la la începutul anului viitor, se vor produce doar au-
toturisme care să respecte norma de poluare euro 6.
Maşinile noi cu motoare euro 5 vor putea fi vândute până
la epuizarea stocurilor, dar nu mai târziu de 31 august
2015. Norma Euro 6 impune limite mai drastice mai ales
pentru oxizii de azot. Marii producători auto s-au declarat
deja pregătiţi pentru schimbare. Şi Dacia a declanşat la
începutul anului proiecte de investiţii de 38 de milioane
de euro, pentru a produce maşini cu motoare Euro 6.
Producătorii europeni, mai ales cei germani, oferă încă
de anul trecut motoare euro 6. Potrivit reglementărilor,
peste un an (la 31 august 2015), nu se vor mai putea
cumpăra autovehicule cu motoare Euro 5, astfel încât
producătorii auto vor dori să scape cât mai repede de
maşinile echipate cu acest tip de motoare. Se face astfel
loc ofertelor aparent avantajoase pentru maşini euro 5.

Grâul românesc, mai ieftin decât cel rusesc



Prezenţa unor germeni care
afectează tranzitul intestinal!
Asta a reieşit în urma rezulta-
telor analizei efectuate în labo-
ratorul Direcţiei Sanitar Vete-
rinare. 

Este vorba despre probele
prelevate din alimentele consu-
mate de cei 20 de copii la o
pensiune din Hărman, care au
ajuns ulterior la spital cu toxi-

infecţie alimentară. Adminis-
tratorii pensiunii au fost sanc-
ţionaţi, iar blocul alimentar în-
chis până la remedierea defi-
cienţelor. 

În urmă cu o săptămână 20
de copii s-au simţit rău şi au fost
transportaţi la Spitalul de Boli
Infecţioase. Ei erau în cantona-
ment la o pensiune din Hărman.
Echipe ale Direcţiei Sanitar Ve-

terinare şi OPC au făcut verifi-
cări la pensiune. Mai mult, spe-
cialiştii DSV au luat probe din
alimente.

Reprezentanţii Direcţiei Sa-
nitar Veterinare spun că blocul
alimentar al pensiunii a fost în-
chis temporar, iar administra-
torul a fost amendat cu 1200 de
lei pentru neîndeplinirea con-
diţiilor de igienă. 

Vom putea cumpăra medi-
camente şi online! Este vorba
despre un un proiect al Minis-
terului Sănătăţii, care dacă va
fi aprobat,   prevede comercia-
lizarea electronică a pastilelor
care nu necesită reţetă. 

În acest program naţional
vor intra  doar farmaciile au-
torizate de către forul central
din sănătate. Farmaciile vizate
vor putea să îşi facă site-uri

pentru vânzarea online, dar nu-
mai în anumite condiţii, care
vor fi stabilite ulterior de către
reprezentanţii Ministerului Să-
nătăţii. 

Totodată, proiectul de ordo-
nanţă menţine criteriul demo-
grafic luat în calcul la înfiinţa-
rea de farmacii. În prezent, o
farmacie se poate înfiinţa în
funcţie de numărul locuitorilor
din oraşul  sau municipiul unde

va funcţiona. O altă schimbare
prevăzută este  introducerea re-
glementărilor privind farma-
ciile care sunt în structura mi-
nisterelor și care au  o reţea
proprie: penitenciare, Ministe-
rul de Interne, Ministerul Jus-
tiţiei şi Ministerul Apărării.
Acestea nu sunt definite în pre-
zent nici ca farmacii cu circuit
închis, nici ca farmacii comu-
nitare. D. Bjoza

Impozitarea clădirilor
deţinute de persoanele
fizice şi cele juridice în
funcţie de destinaţia
acestora s-ar putea apli-
ca de la 1 ianuarie 2016,
aşa cum au solicitat au-
torităţile locale, însă de-
cizia este una politică, a
declarat Gheorghe Ma-
rinescu, şef serviciu în
cadrul Ministerului Fi-
nanţelor.

„În momentul de faţă nu
avem o dată la care va intra
în vigoare noul Cod Fiscal, 1
ianuarie 2015 sau 2016. Din
punct de vedere tehnic, timpul
este foarte scurt până la 1 ia-
nuarie 2015 pentru a depune
declaraţiile şi pentru modifi-
carea softurilor administraţii-
lor locale. Avem semnale din
partea autorităţilor locale ca
termenul să fie 1 ianuarie

2016, termenul cel mai rezo-
nabil, aşa cred şi eu că este
cel mai bine, dar urmează ca
politicul să decidă”, a afirmat
joi Marinescu, şef serviciu în
cadrul Direcţiei impozite şi
taxe locale din Ministerul Fi-
nanţelor Publice (MFP), la
conferinţa "Valoarea impoza-
bilă a clădirilor conform nou-

lui Cod Fiscal" organizată de
Ziarul Financiar şi Asociaţia
Naţională a Evaluatorilor Au-
torizaţi din România (ANE-
VAR).

El a arătat că Ministerul Fi-
nanţelor aşteaptă încă propu-
neri pentru modificarea pro-
iectului, astfel încât să înain-
teze Guvernului o formă fi-

nală până la finalul anului.
Guvernul va schimba radi-

cal modul de calcul al impo-
zitului pe clădirile firmelor,
stabilit în prezent în funcţie
de valoarea contabilă, şi va
impune un mod de calcul ba-
zat strict pe valoarea clădirii
rezultată dintr-un raport de
evaluare.

Totodată, impozitarea va fi
aplicată în funcţie de utiliza-
rea clădirii, rezidenţială sau
nerezidenţială, şi nu de tipul
proprietarului ca în prezent,
persoană fizică sau juridică.

impozitul este stabilit  de con-
siliul local. Reprezentantul mi-
nisterului a punctat că impo-
zitul în cazul locuinţelor fo-
losite ca atare nu va creşte.

„Este foarte important as-
pectul termenului, şi noi sun-
tem de părere ca aplicarea
modificării să apară la data
de evaluare 31 decembrie

2015, iar Codul Fiscal să se
aplice din 2016”, afirmă
Adrian Vascu, preşedinte
ANEVAR.

Astfel, pentru clădirile re-
zidenţiale aflate în proprieta-
tea atât a firmelor, cât şi a per-
soanelor fizice, impozitul va
reprezenta 0,1% din valoarea
impozabilă a clădirii, iar pen-
tru cele nerezidenţiale impo-
zitul va fi cuprins între 0,25%
şi 1,5% din valoarea impoza-
bilă a clădirii, stabilită în
urma unui raport de evaluare,
care trebuie reînnoit o dată la
trei ani.

În cazul în care valoarea
impozabilă a clădirilor nu a
fost actualizată în ultimii trei
ani anteriori anului fiscal de
referinţă, pe baza unui raport
de evaluare întocmit de un
evaluator autorizat, cu excep-
ţia clădirilor care aparţin per-
soanelor faţă de care a fost

pronunţată o hotărâre defini-
tivă de declanşare a falimen-
tului, cota de impozit va fi cu-
prinsă între 5% şi 10% din
valoarea impozabilă.

„Marea problemă este cea a
clădirilor cu destinaţie mixtă,
aici încă nu ne-am lămurit, sun-
tem în dezbateri continue, vrem
să vedem cum putem să impo-
zităm persoanele fizice care au
clădiri cu destinaţie mixtă, unii
au închiriat clădirea unei firme,
alţii au contracte de comodat,
sunt multe situaţii complicate.
Noi suntem în dezbatere şi cu
autorităţile locale, cred că am
peste 30 de variante de modi-
ficare a acestui titlu, când vom
avea o variantă finală, o vom
pune spre dezbatere pe site-ul
Ministerului Finanţelor. Acolo
trebuie să facem modificări, ne-
am dat seama că nu sunt cele
mai bune formulări”, a punctat
Marinescu.

impozitarea clădirilor în funcţie
de destinaţia acestora, din 2016

Mâncarea de la pensiune era infestată!

Compartimentul de Integri-
tate din cadrul Ministerului
Sănătăţii (MS) va distribui în
toate spitalele din România
chestionare ce privesc integri-
tatea cadrelor medicale în re-
laţiile cu pacienţii, acestea ur-
mând a fi ataşate la fişele de
control. 

„Aceste formulare vor fi atât
pe hârtie, cât şi în format elec-
tronic, pentru cei care vor vrea

să acceseze serviciile acasă,
după ce se vor gândi un pic
mai bine dacă să-l completeze
sau nu. Toate formularele vor
fi centralizate. Va fi un om res-
ponsabil în fiecare spital cu
aşa ceva. Vor fi centralizate
apoi prin transmi te rea lor că-
tre Compartimentul de Inte-
gritate din Ministerul Sănătă-
ţii, iar rezultatele la nivel ju-
deţean vor ajunge şi la repre-

zentantul reţelei de integritate”,
a spus, joi, coordonatorul
Compartimentului de Integri-
tate din cadrul Ministerului
Sănătăţii, Cristian Petcu, în
cadrul conferinţei „Strategia
Naţională Anticorupţie 2012-
2015 la nivelul serviciilor pu-
blice deconcentrate al minis-
terelor: provocări şi bune
practici”, organizată de Cen-
trul de Resurse Juridice.

chestionare privind integritatea medicilor

social 529 august 2014

Vom putea cumpăra medicamante online
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Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Cafeneaua la care veneau
Ţuţea, Goga şi Blaga

Intelectualii braşoveni veneau la cafe-
neaua de la Hotelul Coroana ca să audă
replicile scânteietoare ale tânărului fi-
lozof certat cu universul, Emil Cioran.
Tot la cafeneaua Hotelului Coroana îi
puteai întâlni pe Ţuţea, Goga, Blaga şi
mulţi alţi scriitori şi  artişti  ce–şi petre-
ceau vacanţele la munte.  Krone, cum s-
a numit la început, este considerat
primul hotel modern din oraş şi repre-
zintă una dintre bijuteriile arhitecturale
ale Braşovului. Elegantul hotel  a fost ri-
dicat în 1910 şi pentru a răspunde cererii

tot mai mari de locuri de cazare, în 1927
se extinde până în strada Postăvarului.
Pe lângă vilegiaturiştii obişnuiţi, la Co-
roana trăgeau scriitori sau pictori celebri
care îşi petreceau la Braşov câteva luni
de vacanţă. Tot aici a avut loc prima şe-
zatoare literară din Braşov, în anul 1923.
Sunt renumite şuetele de la cafeneaua
hotelului la care luau parte George Coş-
buc, Cincinat Pavelescu, Lucian Blaga,
Octavian Goga sau Emil Cioran. În pe-
rioada  în care a fost profesor la liceul
Andrei Şaguna, tânărul filozof  de 26 de

ani putea fi găsit după ore  la o masă de
la clubul Coroana, loc istoric, asemenea
cafenelelor vieneze. În iarna lui 1937,
Cioran a scris volumul Lacrimi şi sfinţi,
în camera unde stătea în chirie, într-o
casă de pe Livada Poştei. Pentru scrii-
torul Mihail Sebastian, Braşovul apare
pe fundal în romanul Accidentul, iar ho-
telul Coroana este un reper între perso-
najele Nora şi Paul. Coroana a fost cel
mai atrăgător şi  select hotel din Braşov,
până în 1939, când a intrat în concurenţă
cu Aro Palace. E.C.



Primul termen concret
în cadrul proiectului de
înfiinţare a Muzeului
Aeronauticii  la Braşov
a fost deja stabilit.

În urma discuţiilor pe care
iniţiatorii proiectului Muzeului
Aeronauticii, împreună cu au-
torităţile implicate şi toţi ceilalţi
factori implicaţi, le-au avut ieri
în cadrul primei întâlniri de
lucru pe teme proiectului, până
la 30 decembrie va fi stabilit
un concept unitar şi detaliat al
muzeului, iar Coresi Business
Park va avea un deviz al cos-
turilor necesare restaurării han-
garului de pe fosta platformă
Tractorul, în care va funcţiona
muzeul. 

„Susţin această iniţiativă şi sunt
convins că împreună cu Primăria
Braşov o vom realiza. Le mulţu-
mesc celor care au preluat fosta
uzină Tractorul, unde s-au montat
primele avioane, şi cred că acesta
este cel mai potrivit loc pentru un
muzeu al aeronauticii la Braşov.
Dorinţa noastră este de a ne im-
plica în acest proiect şi, de ce nu,
ne-am putea gândi chiar la un
muzeu mai complex”, a declarat
Aristotel Căncescu, preşedintele
Consiliului Judeţean Braşov. 

„Este o iniţiativă care readuce
în atenţia publicului o parte din
istoria Braşovului şi cred că acesta
este un lucru benefic pentru Bra-
şov, atât din punct de vedere tu-
ristic, cât şi educativ. Mă bucur
că există o astfel de iniţiativă, sun-
tem interesaţi de un astfel de mu-
zeu şi vom sprijini acest demers.
Sper ca proiectul să se concreti-
zeze şi să avem un muzeu al ae-
ronauticii în Braşov, pentru că
Braşovul merită acest lucru”, a
declarat primarul George Scrip-
caru. 

Potrivit lui Silviu Savin, ma-
nagerul Coresi Business Park,
proprietar al terenurilor de pe fos-
ta platformă Tractorul, ideea unui
muzeu în fostul hangar IAR, o
clădire centrală a proprietăţii de
13 hectare pe care Coresi Busi-
ness Park o deţine pe platforma
Tractorul, este una foate bună.
„Noi o încurajăm. Nu am discutat
cu acţionarul deocamdată, dar
dacă proiectul este bun, sunt con-
vins că va fi pus în practică, iar
muzeul se va integra foarte bine
în campusul nostru. Clădirea a
fost parţial recondiţionată, am fă-
cut lucrări de conservare şi avem
o expertiză oficială care spune că
structural este într-o stare foarte
bună, iar intervenţiile de conso-
lidare vor fi minime. Cred că ter-
menul de doi ani, doi ani şi
jumătate pentru punerea în prac-
tică a acestui proiect este un ter-
men rezonabil”, a declarat Silviu
Savin. 

„Această hală are o arhitectură
deosebită şi este potrivită şi pentru
găzduirea unor exponate mari.
Vrem să amenajăm şi o zonă de-
dicată copiilor, fiindcă în toate
muzeele de acest gen din lume
există astfel de spaţii interactive,

unde copiii au posibilitatea să se
joace, dar şi să înveţe anumite lu-
cruri din acest domeniu”, a pre-
cizat arhitectul Gruia Hilohi, care
a prezentat primul concept al mu-
zeului de la Braşov. 

„Va fi un muzeu unic în ţară,
având în vedere tradiţia aeronau-
tică braşoveană care înseamnă
IAR, dar şi Dumitru Prunariu,
singurul cosmonaut român. Vor
participa la discuţie oficialităţile
locale, proprietarii fostei hale IAR

din parcul industrial Coresi,
acolo unde este propus să func-
ţioneze acest centru, dar şi re-
prezentanţii Muzeului
Fundaţiei Hermann Oberth
din Germania”, a spus consi-
lierul local Cristian Mace-
donschi.

Deja avem primele exponate.
Un prim exponat pentru mu-
zeul de la Braşov a fost donat
deja de către reprezentanţii
Centrului Cosmonautic de la
Chemnitz, directorul acestuia
fiind prezent la întâlnirea de
la Braşov. Aparatul poate de-
monstra modul de comuni-

care a navetelor spaţiale cu
centrele de pe pământ. La întâl-
nire au participat şi reprezentanţii
Muzeului Fundaţiei Hermann
Oberth din Germania, muzeu
care va dona Braşovului o serie
de exponate, ca şi conducerea
Muzeului din Munchen, care s-
a arătat dispusă să ne trimită cel
puţin pentru o perioadă exponate.
Aeroclubul Braşov a făcut la rân-
dul său o serie de donaţii pentru
acest muzeu. Andrei Paul

Muzeul aeronauticii ar putea
deveni realitate în doi ani

Doi oameni de afaceri bra-
şoveni şi doi responsabili de
controale din Ministerul Agri-
culturii şi din Oficiul Judeţean
de Plăţi pentru Dezvoltare
Rurală şi Pescuit (OJPDRP)
Braşov au fost reţinuţi de pro-
curorii DNA, fiind acuzaţi de
infracţiuni de corupţie şi ob-
ţinere nelegală de fonduri eu-
ropene.

Procurorii anticorupţie au
dispus punerea în mişcare a
acţiunii penale şi reţinerea,
pentru 24 de ore, a oamenilor
de afaceri Gheorghe Dudu şi
Florin Macovei, a lui Florin
Brezeanu, însărcinat cu efec-
tuarea controalelor din cadrul
Ministerului Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale – Direcţia
Generală Control şi Antifrau-
dă (MADR-DGCA), şi a lui
Gabriel Potcovaru, din cadrul
OJPDRP Braşov

În acest dosar, procurorii
DNA au făcut, miercuri, 27
de percheziţii în judeţul Bra-
şov, printre care şi la sediul
OJPDRP. Procurorii fac cer-
cetări în această cauză pentru
săvârşirea, în perioada 2011-
2014, a unor presupuse in-
fracţiuni de corupţie şi
obţinere nelegală de fonduri
europene.

Cei doi oameni de afaceri
din Braşov sunt suspectaţi că
au dat mită unor funcţionari,
inspectori, experţi şi şefi din

cadrul OJPDRP, oferindu-le
bani, cadouri şi sejururi la
pensiuni din zona Braşovului.

În schimb, oamenii de afa-
ceri ar fi fost ajutaţi să obţină
finanţări europene nerambur-
sabile, în baza unor documen-
te false. Cei doi oameni de
afaceri s-ar fi folosit de anga-
jaţi ai OJPDRP pentru a dez-
volta o fermă de găini şi
pentru a extinde şi moderniza
o fermă de curci. Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală
a fost prejudiciat astfel cu pes-
te 3 milioane de euro, au mai
arătat sursele judiciare citate.

În comunicatul DNA de joi
se arată că Gheorghe Dudu şi
Florin Macovei sunt cercetaţi

pentru dare de mită şi infrac-
ţiuni împotriva intereselor fi-
nanciare ale UE. Florin
Brezeanu şi Gabriel Potcovaru
sunt cercetaţi, la rândul lor,
pentru luare de mită şi infrac-
ţiuni împotriva intereselor fi-
nanciare ale UE, sub forma
complicităţii.

Potrivit procurorilor, în pe-
rioada 2011 - 2014, Gheor-
ghe Dudu şi Florin Macovei,
oameni de afaceri din judeţul
Braşov, au urmărit obţinerea
de finanţare comunitară ne-
rambursabilă prin Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală
(PNDR), cu depăşirea plafoa-
nelor legale maxime. Cei doi
sunt prieteni foarte apropiaţi,

astfel că au folosit acelaşi plan
infracţional.

În Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală (PNDR)
se prevede că, în cadrul mă-
surii “Modernizarea exploa-
taţiilor agricole”, în sectorul
zootehnic valoarea maximă
eligibilă a unui proiect nu va
depăşi 2.000.000 euro, iar
ponderea sprijinului neram-
bursabil va fi de 40% (maxim
800.000 euro). În acelaşi
timp, prin Regulamentul Co-
misiei Europene nr. 65/2011
(document cu aplicabilitate
directă în statele membre), se
prevede că nu se efectuează
nici o plată către beneficiarii
în cazul cărora s-a stabilit că

au creat în mod artificial con-
diţiile necesare pentru a ob-
ţine aceste de plăţi în scopul
obţinerii unui avantaj care
contravine obiectivelor sche-
mei de ajutor.

Pentru a eluda aceste pre-
vederi şi pentru a beneficia
de fonduri nerambursabile în
valoare mai mare decât pla-
fonul legal (adică de aproape
dublu faţă de valoarea maxi-
mă de 800.000 de euro), cei
doi oameni de afaceri au fo-
losit societăţi pe care le con-
trolau prin faptul că, în cadrul
acestora, aveau calitatea de
administrator şi reprezentant,
iar asociaţi erau diverse per-
soane interpuse.

Doi afaceriști şi doi funcționari, reţinuţi pentru corupţie cu fonduri europene
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Primăria şi Consiliul Lo-
cal al comunei Dumbrăviţa
în parteneriat cu Serviciul
pentru Conservarea şi Pro-
movarea Culturii Tradiţio-
nale Braşov, din cadrul
Centrului Cultural „Reduta”,
vă invită în 29, 30 şi 31 au-
gust 2014, la cea de-a IX-a
ediţie a „Zilelor Comunei
Dumbrăviţa”.

Evenimentul se va încheia
cu un concert extraordinar
Cristian Pomohaci (foto).
De asemenea, duminică, 31
august 2014, sunteţi aşteptaţi
la Vama Buzăului, unde se
va desfăşura un târg de pro-

duse tradiţionale, concursuri
meşteşugăreşti şi un specta-
col folcloric care va avea ca
invitat special pe interpreta
Veta Biriş.

Bilete de tratament pentru
pensionarii brașoveni

Pentru cea de-a paispre-
zecea serie de bilete de tra-
tament din acest an, pentru
pensionarii braşoveni au fost
repartizate un număr de
393, din care 43 gratuite. La
această oră au rămas nealo-
cate 20 de bilete de trata-
ment, în staţiunile 1 Mai (8

locuri), Moneasa (7), Ocna
Şugatag (1), Sângeorz (4) şi
Venus (4). La ridicarea bi-
letului de tratament, pensio-
narii se vor prezenta cu
cererea sau numărul acesteia
de înregistrare, cuponul de
pensie aferent lunii august
şi o recomandare medicală.

Începând de luni, 1 sep-
tembrie 2014, Regia Auto-
nomă de Transport (RAT)
Braşov  înfiinţează, cu titlu
experimental, o nouă staţie
de călători pentru liniile 5M,
24 şi 28 ce va fi amplasată
pe Şoseaua Cristianului, în
vecinătatea intersecţiei cu
Strada Cărămidăriei, pe sen-
sul de circulaţie spre Calea
Făgăraşului.

Potrivit conducerii RAT
Brașov, această măsura pre-
supune devierea traseelor ce-
lor trei linii de transport

public existente  către zona
comercială din Bartolomeu.
De asemenea, șefii RAT
spun că se va îmbunătăţi ac-
cesul locuitorilor cartierelor
Bartolomeu Nord, Stupini
(Str. Lânii, Str. Fundăturii)
şi Măgurele la punctele co-
merciale din zonă. 

„Pe această cale îi infor-
măm pe călătorii liniilor 5M,
24 şi 28 că staţia «Service»
de pe Calea Făgăraşului va
fi desfiinţată ca urmare a mo-
dificării menţionată mai sus”,
au mai precizat șefii RAT.

Stație nouă de autobuz 
în cartierul Bartolomeu

Sărbătoare în Dumbrăvița
și Vama Buzăului

„Braşovul este oraşul meu de suflet şi
mă reîntorc aici cu plăcere, pentru a face
lucruri necesare pentru acest oraş. Un
muzeu al aeronauticii este un lucru bun
şi necesar şi le mulţumesc autorităţilor
că vom realiza această instituţie a aero-
nauticii la Braşov. Un muzeu interactiv
de aviaţie şi cosmonautică ar dezvolta
zona şi ar creşte atracţia tinerilor pentru
ştiinţă şi tehnologie, pentru că una e când
vezi la TV un reportaj şi alta este când
poţi să vezi cu ochii tăi exponatele şi chiar
să le atingi”

Dumitru Prunariu,  
„patronul spiritual” al muzeului

Foto: Andrei Paul



mAgAzIn

Cel mai spectaculos parc natural din SUA 
Yellowstone şi Yosemite

sunt cele mai cunoscute
parcuri naţionale ameri-
cane, dar parcul Wran-
gell-St. Elias din Alaska le
întrece ca suprafaţa şi,
probabil, şi ca frumuseţe.

Parcul naţional Wran-
gell-St. Elias din

Alaska se întinde pe 5,3
milioane de hectare, fiind
astfel mai mare decât El-
veţia. Turiştii care vor să
viziteze parcul Wrangell-
St. Elias trebuie să ajun-
gă în Anchorage sau
Fairbanks, iar de acolo

să meargă cinci ore cu
maşina. Odată ajunşi, tu-
riştii pot face hiking,
camping, rafting, pot să
pescuiască, să meargă cu
bicicleta, să vadă animale
sălbatice sau să viziteze
un oraş minier situat în

apropiere.

Voievodul muntean și-a
dovedit adversarul și în
scrisoarea din 6 decem-
brie 1708 îi mai aduce noi
argumente asupra drep-
turilor sale de proprietate
scriindu-i judelui brașo -
vean.

„Nu suntem numai acum cum-
părători de case acolo în Brașov
(de fapt în Șchei)... ce încă de
mai nainte, dupe-n zilele lui Matei

Vodă, bogați de cești de țară, bo-
ieri, au cumpărat cine au vrut și
cui au trebuit, case acolo în
Brașov, afară de Cetate și den
rândurile noastre au cumpărat,
precum se vede că până astăzi
țin și stăpânesc și nici cât n-au
fost opriți... Greci, sârbi au cum-
părat și cumpără totdeauna, dar
pre noi cum ne osebiți Dumnea-
voastră? ...Având pen multe lo-
curi case, ne-au pohtit inima ca
să avem și acolea niște cășcioare,

să să afle și câte odată să fie și
pentru odihna oamenilor noștri,
ce trimetem cu trebi și s-ar fi căzut
nici decât despre partea Dum-
neavoastră bănuieli să nu auzim
pentru aceasta... ,,De vreme ce
am cunoscut, că aţi fi tânjind şi
aţi fi bănuind, căci le-am cum-
părat şi aţi pus în socoteală, ca
să nu ne îngăduiţi? Care lucru
n-am fi gândit nici decum, ci încă
socotiam, de vor avea Unii oprea-
lă a cumpăra, iară pentru noi ne-

cum să ziceţi ceva, ci încă să vă
fie D-Voastră cu părere bună.
Mai vârtos că de am cumpărat
acele case, nu ştiu să vă fi făcând
D-Voastră nici o păgubire, că noi
în casele acelea nu doară că vom
să punem să se vânză au niscai
vinuri au să se lucreze alte meş-
teşuguri, că din mila lui Dumne-
zeu cu acea hrană nu ne hrănim,
fără cât având prin multe locuri
case, ne-au poftit inima ca să
avem şi acolea nişte căscioare,
să se afle şi câte odată să fie şi
pentru odihna oamenilor noştri,
ce trimitem cu trebi şi s'ar fi căzut
nici decât despre partea D-Voas-
tră bănueli să nu auzim pentru
aceasta; că ce mare lucru este?
Mai vârtos, că noi pe D-Voastră
în multă dragoste vă avem... şi
oamenii D-Voastră orice le-ar
trebui şi ar pofti din ţara noastră
a cumpăra, au vii, au case, au
niscai bucate, neopriţi sânt, dar
D-Voastră pe noi a ne opri şi a
nu ne îngădui să ţinem acele case,
din ce pogoară şi ce este pricina,

poftim pe D-Voastră un răspuns
să avem".

Aceste case din Șchei sunt
amintite și în registele de dajdie
ale Brașovului din veacurile
XVII-XVIII cu numele ,,Woe-
vodenhaus” (Casa Voievodului),
aflându-se ,,la începututl Uliței
Ecaterinei de sus, pe lângă alte
două case”, tot brâncovenești.
Aici au locuit, după tragicul
sfârșit al domnitorului, urmași
din familia sa, Domnița Ancuța,
căsătorită cu boierul moldovean
Nicolae Rusett, care este nevoită
să pribegească împreună cu copii
Măriuța și Safta, datorită unei
domnii aspre ca cea a fanariotului
Nicolae Mavrocordat ,,cel tiran,
precum se zice, când vrea să bată
Dumnezeu pe o țară cu un om
rău, o bate”.

În 12 aprilie 1730 domnița
Ancuța se stinge din viață, lăsând
în mâna cumnatului său, clucerul
Manolache Lambrino un testa-
ment prin care oferea ,,o cunună
de aur, tot cu diamanturi, ca să

să dreagă biserica și să să în-
ădească”.

Cealaltă fiică a voievodului
Brâncoveanu, Bălașa, căsătorită
cu negustorul Manolache Lam-
brino, rămâne la Brașov o bună
perioadă de timp, în casele
cumpărate de tatăl său, oferind
bisericii din Șchei ,,o sfită de
lastră” și câteva bijuterii.

Chiar soția voievodului,
doamna Maria, după tragicul
sfârșit al soțului și băieților săi,
vine de câteva ori la Brașov
pentru a-l determina pe Apos-
tol Manu să-i redea măcar o
parte din averea pe care Brân-
coveanu o lăsase în mâinile
sale.  Corespondența cu acest
subiect este foarte bogată între
anii 1715-1717, an după care
aceasta încetează, probabil
doamna Maria primise o parte
din avere.
Pr. prof. dr  Vasile Oltean,

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



În acest weekend se va da
startul unei noi ediții de cam-
pionat, în handbalul feminin ro-
mânesc. Vicecampioana
României, Corona Brașov va
debuta în noul sezon, sâmbătă,
pe terenul celor de la CSM
Ploiești.  Fetele antrenate de
Bogdan Burcea și Dumitru Ber-
bece își propun să dea lovitura
anul acesta, chiar dacă HCM
Baia Mare și CSM București
au aruncat cu banii în stânga și
dreapta și au transferat pe bandă
rulantă campioane olimpice,
mondiale sau europene. CSM
Ploiești-Corona Brașov, joc care
contează pentru prima etapă a
noului sezon handbalistic, se
dispută sâmbătă, 30 august, de
la ora 19.15. Partida va fi pre-
luată în direct de canalul Digi
Sport3.    

În continuare „Handbal 100% ro-
mânesc”! Sezonul care va debuta
sâmbătă va fi probabil cel mai
disputat din ultimii ani, în în-
trecerea fetelor. Baia Mare și

CSM București au obiectiv clar
câștigarea titlului, dar Brașovul,
Romanul și Brăila, vor avea și
ele un cuvânt greu de spus în
acest sezon. „Eu îmi doresc ca
la final Corona să termine pe
primul loc! O să ne batem la
fiecare meci, să fim acolo unde
ne dorim! În jocul de la Ploiești
trebuie să nu repetăm unele
greșeli pe care le-am făcut în
jocurile de pregătire și să înce-
pem cu dreptul campionatul!”
a declarat componenta lotului
național al României, Cristina
Zamfir. Echipa de sub Tâmpa
va miza și anul acesta doar pe
jucătoare din România, conti-
nuând astfel proiectul Handbal
100% românesc. Bogdan Bur-
cea are mare încredere în fetele
pe care le antrenează și spune
că echipa va încerca să scoată
la fiecare meci un rezultat po-
zitiv. „În mare, noi suntem cam
aceiași din sezonul trecut. În afa-
ră de Baia Mare și CSM
București, care au obiective și

planuri mari, Romanul și Brăila
s-au întărit și ele considerabil.
Lupta pentru locurile 1-3 va fi
acerbă. Noi ne propunem ca din
fiecare meci pe care îl jucăm,
indiferent că evoluăm pe teren
propriu sau în deplasare, să
obținem cel puțin un punct sau
să câștigăm. Nu ne vom da la
o parte în fața nimănui!” spune
și principalul Coronei, Bogdan
Burcea. 

„Campioanele mondiale au fost
tranzacționate ca la un târg de
sclavi!” Președintele secției de
handbal a clubului Corona
Brașov, Vasile Kraila, a lansat
ieri un atac dur la adresa celor
de la HCM Baia Mare și CSM
București, echipe care au arun-
cat în această vară sume impre-
sionante pentru transferurile de
jucătoare. Formația de la poa-
lele Tâmpei va merge și în acest
sezon pe conceptul „Handbal
100% românesc“, iar jucătoa-
rele de la naționala României
sub 18 ani, care au devenit în

această vară campioane mon-
diale, au atras în mod normal
atenția conducătorilor de la Co-
rona. Din păcate, Corona nu
poate transfera din aceste tinere
talentate, din cauza sumelor
exorbitante  aruncate pe piață
de HCM Baia Mare și CSM
București. „Chiar nu mă feresc
de cuvinte și spun următoarele:
câteva dintre aceste fetițe au
fost tranzacționate de cele două
cluburi, ca la un târg de sclavi!
Noi nu ne putem face față din
punct de vedere financiar cu
cele două cluburi, dar eu mă
întreb doar atât: ce vor face de
exemplu cei de la CSM
București cu aceste fetițe, în
condițiile în care au transferat
supervedete? Când vor juca
aceste tinere handbaliste din
România? Tare îmi este frică
să nu fie distruse aceste extra-
ordinare jucătoare!” a punctat
președintele secției de handbal
a clubului Corona Brașov, Va-
sile Kraila.

Vicecampioanele României sunt pregătite de un nou sezon! 

Gânduri mari pe semicerc,
la debut de sezon!
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Napoli ratează grupele LC! 
Miercuri seara au avut loc ultimele cinci partide retur din play-
off-ul Ligii Campionilor. Campioana României, a fost eliminată
de Ludogorets, la fel ca și Napoli, scoasă din competiție de Bil-
bao. Rezultatele înregistrate miercuri seară sunt următoarele: 
Malmo - FC Salzburg  3-0, în tur 1-2
Au marcat: Rosenberg '11 (penalti), '84, Eriksson '19
Ludogoreţ Razgrad - Steaua 1-0, 6-5 la loviturile de departajare,
în tur 0-1
A marcat: Wanderson '90
Arsenal Londra - Beşiktaş Istanbul 1-0, în tur 0-0
A marcat: Alexis Sanchez '45+1
Bayer Leverkusen - FC Copenhaga 4-0, în tur 3-2
Au marcat: Heung-Min Son '2, Calhanoglu '7, Kiessling '31 (pe-
nalti), '66
Athletic Bilbao - SSC Napoli 3-1, în tur 1-1
Au marcat: Aduriz '61, '69, Ibai Gomez '74 / Hamsik '47

Start în runda cu numărul 6 
Etapa cu numărul șase a primei ligi de fotbal, va fi deschisă
astăzi cu primele două partide: Mediașul va primi vizita Pan-
durilor, iar Ceahlăul va juca pe teren propriu cu Chiajna. Pro-
gramul complet al etapei arată astfel: 
Vineri 29.08.2014: Gaz Metan Mediaș - Pandurii Târgu Jiu
(18.30); Ceahlăul Piatra Neamț-Concordia Chiajna (21.00)
Sâmbătă 30.08.2014: Dinamo – FC Brașov (18.30); Viitorul
Constanța – Steaua (21.00) 
Duminică 31.08.2014: ASA Târgu Mureș - FC Botoșani (17.00);
Astra Giurgiu – CS U Craiova (19.00); Petrolul Ploiești – CFR
Cluj (21.00)
Luni 01.09.2014: Oțelul Galați – Rapid (18.30); Universitatea
Cluj – CSMS Iași (21.00)

Nu vor să cadă în „Groapă”
Cu moalul ridicat după primul succes în campionat (2-1 cu ASA
Târgu Mureș), FC Brașov speră la un rezultat pozitiv și sâmbătă,
în Ștefan cel Mare, pe terenul lui Dinamo. “Întâlnim o echipă
care nu a pierdut niciun meci în această ediție de campionat,
care are trei remize în ultimele trei etape, și care va juca la
victorie, așa cum de altfel o vom face și noi. Gândul nostru este
de a obține un rezultat pozitiv, dar vom fi obligați să fim foarte
atenți pentru a realiza acest lucru!” a declarat, la conferința de
presă premergătoare jocului, principalul galben-negrilor, Adrian
Szabo.  Pentru meciul din capitală, Szabo va avea tot lotul la
dispoziție. Dinamo-FC Brașov, joc ce contează pentru etapa
cu numărul 6 a primei ligi de fotbal, se joacă sâmbătă, 30 august,
de la ora 18.30.

Au ratat calificarea la Europene 
Echipa masculină de baschet a României a fost învinsă de
formația Letoniei, cu scorul de 82-70 (37-37), în ultimul său
meci din cadrul preliminariilor Campionatului European ediția
2015, Grupa F, disputat miercuri seara la Sibiu. Elevii antrenorului
Marcel Tender au făcut față puternicei selecționate a Letoniei
în primele două sferturi ale partidei, însă oaspeții au preluat
ințiativa în sfertul al treilea, conducând ostilitățile până la final,
când s-au impus cu o diferență de 12 puncte. În urma acestui
eșec, naționala țării noastre a rămas pe locul secund în clasa-
mentul Grupei F, însă a ratat calificarea la turneul final EuroBasket
2015, România având cel mai slab coeficient din toate echipele
clasate pe locul secund. Dacă românii ar fi câştigat, lucrurile ar
fi fost clare. România ar fi mers la Europene după 28 de ani de
absenţă din întrecerea continentală pe ţări. Aşa, după terminarea
partidei de la Sibiu, baschetbaliştii au fost nevoiţi să stea câteva
ore în aşteptare, depinzând de rezultatele celorlalte echipe aflate
tot pe locul al doilea în grupe. Din păcate, jocul rezultatelor nu
ne-a fost favorabil şi România nu va merge la Europene, în
ciuda parcursului bun din grupe.

Halep fără emoții, Dulgheru și Begu out!
Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 2, a în-
vins-o, miercuri, cu scorul de 6-2, 6-1, pe sportiva slovacă Jana
Cepelova, locul 65 WTA, şi s-a calificat în turul 3 al US Open,
ultimul Grand Slam al anului. Românca va juca cu Mirjana Lu-
cici-Baroni (Croaţia), locul 121 WTA. Jucătoarea croată, în vârstă
de 32 de ani, venită din calificări, a produs una dintre surprizele
primului tur, eliminând-o pe spaniola Garbine Muguruza, locul
26 şi cap de serie numărul 25. Foarte bună și prestația Alexandrei
Dulgheru, care a alergat-o bine pe Maria Sharapova în turul
secund de la US Open, rusoaica impunându-se în final cu 4-
6, 6-3, 6-2. Jucătoarea din București a evoluat aproape perfect
în primul set, pe care și l-a adjudecat cu 6-4. Din nefericire, din
punct de vedere fizic, Alexandra nu a mai fost la același nivel
ca în primul set și acest lucru a început să se vadă pe teren.
Sharapova a câștigat seturile doi și trei cu 6-3, 6-2, reușind să
întoarcă meciul și să-și adjudece astfel victoria după două ore
și 40 de minute de joc. Și Irina-Camelia Begu, locul 61 WTA,
a ratat calificarea în turul trei la US Open. Begu a fost învinsă,
în turul doi, cu scorul de 2-6, 6-4, 6-1, după o oră şi 48 de
minute, de Roberta Vinci (Italia), cap de serie numărul 28 şi po-
ziţia 30 în ierarhia mondială. 

Steaua a ratat calificarea în
grupele Ligii Campionilor, după
executarea loviturile de depar-
tajare, scor 5-6, în poarta for-
maţiei bulgare Ludogoreţ
Razgrad apărând fostul fundaş
dinamovist Cosmin Moţi, care
a parat două penaltiuri şi a în-
scris un gol de la 11 metri. În
urma acestei eliminări, Steaua
Bucureşti va evolua în grupele
Ligii Europa. În tur, Steaua s-a
impus pe teren propriu, cu sco-

rul de 1-0, cu acelaşi rezultat
reuşind să se impună şi bulgarii
în retur, după 120 de minute. În
meciul de la Sofia, unicul gol
al întâlnirii a fost marcat de
Wanderson, în minutul 90.
Acesta a reluat din voleu, de la
marginea careului mare, o min-
ge respinsă după un corner şi a
înscris imparabil. În minutul
119, Stoianov l-a faultat în po-
ziţie de ultim apărător pe Varela
şi a primit direct cartonaşul roşu.

Ludogoreţ Razgrad
efectuase toate
schimbările, astfel
că în poarta bulga-
rilor a intrat funda-
şul Cosmin Moţi.
Primul penalti a fost
executat de Moţi,
care a înscris, el apărând apoi
două şuturi, ale steliştilor Pâr-
vulescu şi Râpă. Pentru Steaua
au marcat la loviturile de de-
partajare Keşeru, Szukala, Ad.

Popa, Varela şi Prepeliţă. Pentru
Ludogoreţ au înscris Moţi,
Hamza, Junior Caicara, Mar-
celinho, Diakov şi Fabio Espin-
ho, iar Wanderson a ratat.

Corona Brașov are ambiții mari și în acest campionat! 

Moți pune piedică Stelei 
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Horoscopul zilei
Berbec. Se pare că la serviciu nu prea aveţi spor la treabă şi
nu reuşiţi să vă mulţumiţi şefii. Vă sfătuim să nu vă
ambiționați să terminaţi o lucrare pretenţioasă. 
Taur. Nu prea reuşiţi să vă stabiliţi o listă de priorităţi. Pe
de o parte, ar trebui să terminaţi o lucrare importantă, iar
pe de altă parte, sunteţi presat de o problema financiară.
Gemeni. Primiţi de la partenerul de viaţă un cadou de care
vă bucuraţi foarte mult. Prietenii vă invită într-o excursie.
Nu rataţi ocazia! 
Rac. Este o zi favorabilă întâlnirilor cu prietenii. Puteţi să
rezolvaţi o problema financiară a unui tânăr din familie. 
Este momentul să demaraţi o afacere mai veche. 
Leu. Începeţi o etapă nouă în viaţa socială şi pe plan senti-
mental. Fie porniţi o afacere, fie vă reorientaţi profesional. 
Astăzi sunt favorizate contactele cu tinerii.
Fecioară. Aveţi un simț practic deosebit, care vă poate ajuta
să demaraţi o afacere. După-amiază, un prieten de familie
vă propune o colaborare avantajoasă. 
Balanţă. O rudă mai în vârstă va sfătuieşte să nu mai alergaţi
după câştiguri uşoare şi vă pune pe gânduri. Gândiţi-vă dacă
merită să vă sacrificaţi relaţile de prietenie pentru bani. 
Scorpion. Aveţi o zi norocoasă şi treceţi cu bine peste toate
dificultăţile. Puteţi avea succes la examene. Relaţiile senti-
mentale merg bine. Nu neglijaţi odihna! 
Săgetător. Sunteţi decis să faceţi schimbări în casă, dar par-
tenerul de viaţă nu este de acord. Stabiliţi-vă clar priorităţile,
ca să nu aveţi probleme!
Capricorn. Aveţi şanse să rezolvaţi o problema financiară
care vă preocupă de mult. S-ar putea să vi se propună o co-
laborare, care vă va redă încrederea în propriile capacităţi. 
Vărsător. Se pare că aveţi o zi grea. Aveţi dificultăţi pe plan
financiar, însă nu este cazul să vă faceţi griji. V-aţi propus
să faceţi ceva nou şi sunt şanse mari să reuşiţi. 
Peşti. Aveţi o deosebită capacitate de comunicare şi rezolvaţi
uşor o mulţime de probleme. Puteţi avea succes în toate ac-
tivităţile legate de cămin, dar şi în societate.
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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 5 6 7 4 2 9 8 1
7 2 9 3 1 8 4 5 6
8 1 4 9 5 6 3 7 2
1 4 5 6 2 9 8 3 7
2 3 7 5 8 1 6 4 9
9 6 8 4 7 3 2 1 5
4 9 1 2 3 5 7 6 8
5 7 2 8 6 4 1 9 3
6 8 3 1 9 7 5 2 4

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

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

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

AOTEAROA – Noua Zeelandă
văzută de fotograful Dan Dinu

Puține locuri de pe pământ
rivalizează la capitolul
frumusețe și diversitate cu
Nouă Zeelandă, iar un astfel
de loc nu avea cum să nu fie
o atracție importantă pentru
un fotograf de natură cum
este Dan Dinu. Peisajele vul-
canice inedite, plajele și zo-
nele de coastă spectaculoase,
fiordurile, ghețării și munții,
pădurile impresionante și o
faună aproape în totalitate en-
demică, fac din Nouă Zeelan-
dă o țară cu un peisaj uimitor,
unic în lume.  

Dan Dinu alături de Librăria
Okian și Centrul Cultural Re-
dută, va invită să vizitați prin
intermediul imaginilor cele mai
emblematice locuri din cele
două insule care alcătuiesc

Nouă Zeelandă, cu ajutorul unei
expoziții de fotografie și a unei
videoproiecții. Împreună cu un
grup de pasionați de fotografie,
Dan  Dinu a vizitat această țară
în 2013, în cadrul unei ture foto
organizată sub siglă Photolife.

Pe lângă imaginile ce alcătuiesc
expoziția, o să puteți avea oca-
zia să aflați povestea formării
insulei și să vedeți mult mai
multe imagini într-o videopro-
iectie inedită, ce reunește atât
fotografii, cât și filme sau ti-

melapse. La realizarea acestei
videoproiecții a contribuit și
Ștefan Hutu, unul dintre foto-
grafii participanți la tură. 

Expoziția este deschisă între
02-27 septembrie 2014 la Li-
brăria Okian din Brașov (luni
-vineri 10.00-18.00 și sâmbătă
09.00-13.00), aflată pe stradă
Mureșenilor nr. 1, și va fi ver-
nisată marți  02 septembrie de
la oră 17.00. Videoproiecția va
fi proiectată miercuri 03 sep-
tembrie 2014 de la oră 18.00,
la Centrul Cultural Reduta, stra-
dă Apollonia Hirscher nr. 8.  

Expoziție - 02-27  
septembrie 2014  

(Librăria Okian) 
Vernisaj - marți 02

septembrie oră 17.00 
Va așteptăm! 
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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”

O iniţiativă pe cât de fo-
lositoare pe atât de dorită
şi chiar necesară pentru
poporul român din oraşul
nostru, s-a luat de către
câţiva fruntaşi ai biserici-
lor române gr.or. din Bra-
şovul-vechi, Braşov -
Cetate, Şchei în înţelege-
re cu comitetele parohia-
le.

Este vorba despre înfiinţarea
unei Reuniuni de înmormânta-
re, a cărei lipsă era cu atât mai
simţită, fiindcă neexistând până
acum o reuniune română de
acest fel în Braşov, o parte foarte
însemnată din poporul nostru
a alergat la reuniuni neromâne
din localitate, unde în decursul
anilor s-au înscris un număr
foarte însemnat. Împrejurarea
aceasta dovedeşte că poporul
însuşi a simţit şi simte necesi-
tatea reuniunilor de acest fel şi
s-a convins demult despre ma-
rile lor foloase. E de regretat că
nu s-a luat încă de atunci iniţia-
tiva pentru înfiinţarea Reuniunii,
ce are să se facă acum. Sperăm
însă totuşi, că ce s-a neglijat în
trecut, se va repara acum. Nu
este iertat a ne lăsa îndărăt, căci
ceea ce pot face alţii, şi noi pu-
tem. Începutul să se facă, şi re-
zultatul este sigur, aceasta ne-au
dovedit-o până acum fraţii
noştri din mai multe centre ro-
mâneşti, unde abia câţiva ani le-
au fost de ajuns ca să ducă noile
lor reuniuni de înmormântare
la o stare de înflorire, cum nu
s-au aşteptat. Nici noi n-avem
cuvânt de-a ne îndoi de succesul
dorit, numai voinţă să avem. De
aceea atragem deosebita aten-
ţiune românilor braşoveni asu-
pra apelului, şi le recomandăm
în interesul şi spre binele lor de
a nu întârzia a sprijini această
folositoare cauză.

Reuniunea aceasta este o în-
tovărăşire a mai multor paro-
hieni între sine, care vor să se

ajute reciproc când vreunul din
membrii ei e răpit de mâna cru-
dă a morţii. Astfel, scopul aces-
tei Reuniuni este ca să întindă
mână de ajutor grabnic, adică,
celor rămaşi să le dea mijloacele
de lipsă, ca să-şi poată înmor-
mânta pe iubiţii lor răposaţi
după toată cinstea cuvenită. Este,
doar un lucru la care trebuie să
ne gândim cu toţii, că adică sun-
tem muritori. Şi ştim prea bine,
în ce necaz şi în ce lipsă mare
rămâne o familie, când cruda
moarte a răpit pe unul din capii
familiei. Ştim prea bine câtă du-
rere şi câte lacrimi se varsă şi
din cauză că cei rămaşi n-au nici
un ajutor din nici o parte şi cât
de amar este atinsă familia lor
chiar şi din cauza lipsei de bani.
Reuniunea de înmormântare
are acea nobilă chemare ca să
întindă mână de ajutor celor lip-
siţi şi, Doamne, câtă durere nu
se alină şi câtă grijă nu se înlă-
tură când în astfel de cazuri de
grea încercare le vine în ajutor
şi le pune la îndemână suma
lipsă, ca să-şi poată plăti chel-
tuielile de înmormântare şi să
le rămână ceva pentru alte tre-
buinţe neprevăzute.

După ce am arătat care este
scopul acestei Reuniuni, venim
în cele ce urmează a vă arăta şi
modul cum este alcătuită.

Înainte de toate se cere, pen-
tru ca Reuniunea să se poată în-
fiinţa, să aibă cel puţin 300 de
membri. Fiecare membru plă-
teşte la intrarea lui o taxă de 2
coroane, ca taxă de înscriere.
Din suma aceasta  se vor aco-
peri toate cheltuielile de înfiin-
ţare şi se va face un fond de
rezervă pentru cheltuieli nepre-
văzute. Afară de suma aceasta,
membrii vor avea să plătească,
la fiecare caz de moarte a vreu-
nui membru al Reuniunii, o taxă
de 60 de fileri. Acastă taxă se
va plăti până când se împlinesc
300 de cazuri, adică vor plăti
pentru 300 de inşi. Ajutoarele
ce le va plăti Reuniunea, sunt
socotite în modul următor:

După primul caz de moarte
se va plăti un ajutor de 100 de
coroane şi 50 de fileri, după al
doilea caz 101 coroane, după al
treilea caz 101 coroane şi 50
fil., după al zecelea caz 105 cor.,
după al 20-lea 110 cor., după al
50-lea 125 cor., după al 100-
lea 150 cor., după al 200-lea
200 cor., după al 300-lea 250
coroane.

Membru în Reuniune se pri-
meşte orice cetăţean român din
Braşov, de la 20 la 60 de ani,
bărbat sau femeie, fără deose-
bire de starea lui socială. Se
cere însă, să fie sănătos, cinstit

şi punctual în datoriile sale faţă
de Reuniune. Taxa de 60 de fi-
leri se va plăti în decurs de 3
zile de la înscriere, iar în cazuri
deosebite se va aştepta încă 2
săptămâni. Lucrările Reuniunii
le va împlini un comitet de ad-
ministrare, care se va alege de
adunarea generală. După ce se
vor împlini numărul de 300 de
membri, toţi cei înscrişi se vor
conchema la o adunare de con-
stituire, care va avea să aleagă
o comisie pentru facerea sta-
tutelor şi să conducă afacerile
până la înfiinţarea Reuniunii.
Aducem totodată la cunoştinţa
tuturor acelora care vor să se
facă membri, că am pus la
mâna celor 4 parohii din Bra-
şov listele de înscriere şi anu-
me: în Şchei la domnii
Gheorghe Navrea şi Sterie
Stinghe epitropi, în Braşovul-
vechi la părintele Iosif Maxi-
milian, în Braşov-Cetate la
domnii Ilie Savu şi Teodor
Spuderca, pe Tocile la părintele
Vasile Sfetea. Afară de aceste
locuri se pot face insinuări de
primire în orice timp şi la ori-
care din membrii subscrişi.

Gazeta Transilvaniei, 
nr. 185, 20 august / 
2 septemvrie 1900

Stadion în Valea Cetăţii
Dr. Suciu Sibianu descrie într-un articol noul stadion din
Valea Cetăţii. „Câmpul de educaţiune fizică, clădit de Şcoala
de subofiţeri prin iniţiativa comandantului col. Ignătescu, e
ceva demn de văzut şi admirat, căci în afară de ceea ce se
cheamă un stadion modern, ai ocazia să guşti frumuseţea
uneia din cele mai încântătoare regiuni ale Braşovului: Valea
Cetăţii. Este desigur cel mai frumos stadion din toate ţările
pe care le-am voiajat”. Ridicat în numai jumătate de an, cu
suma de 9.000 de lei, stadionul dispune de un mare bazin
de înot, alimentat de un pârâiaş de munte aflat în partea
sudică a stadionului. În zilele de 13-15 august aici se vor
desfăşura concursuri internaţionale de atletism, organizate
de Clubul Sportiv „Colţea”. 

Gazeta Transilvaniei, nr. 174, 13 august 1922

Cărţi poştale confiscate

Prin librăriile săseşti din Bra şov şi Sibiu se vindeau în număr
mare cărţi poştale ilustrate cu chipul lui Stefan Ludwig Roth
– unul din capii mişcărilor săseşti de la 1848. Conducerea
maghiară privea cu ochi răi acest lucru, iar gazetele ungureşti
au început să se plângă că prin astfel de cărţi poştale „se
vatămă sentimentul naţional maghiar”. Astfel, organele po-
liţieneşti au confiscat zilele acestea sute şi sute de cărţi poş-
tale cu chipul lui Roth, atât în Sibiu cât şi în Braşov. La librăria
d-lui Hiemesch din Braşov au fost confiscate, prin comisarul
de poliţie Reinisch, peste 200 de bucăţi şi s-a pornit totodată
anchetarea librarului. 

Gazeta Transilvaniei, nr.175, 6/19 august 1900

Circul ENDERS, la Braşov
Circul Enders continuă a forma punctul de atracţiune al bra-
şovenilor. Aseară în faţa unui numeros public, artiştii circului
au desfăşurat un nou program. Am admirat cu această oca-
zie pe „The Gisellas” - un clov şi o clovnesă (sic !), în pro-
ducţiunile lor de muzică excentrică şi pe „The Picarts” – o
damă şi un domn, în produncţiunile lor de gimnastică ex-
centrică. Mult a fost aplaudat Mr. Gustav – un călăreţ-jokey
à la Epson, un vrednic rival al directorului Reiffenach. August
cel prost ne-a făcut mult să râdem de comicăriile lui. August
însă se distinge nu numai prin producţiunile sale comice,
ci şi cu interesante probe de gimnastică. Clovnul Guido, cu
exteriorul său grotesc a produs şi aseară mult haz, câţiva
copii însă, pe care părinţii îi aduseseră cu sine, s-au speriat
de strâmbăturile lui şi au început să plângă. Recordul suc-
cesului însă, l-au avut, fără îndoială, iarăşi surorile Panaitescu.
Producţiunile lor pe sârmă sunt pur şi simplu neîntrecute.
Atâta abilitate şi elasticitate într-un corp omenesc şi atâta
siguranţă în mişcări, cum am văzut la domnişoarele Panai-
tescu, nu mi-am putut imagina niciodată!

Gazeta Transilvaniei, nr.177, 11/24 august 1901

Dinu Eva

Reuniune română de
înmormântare în Braşov



12 lifE

O „minune” a naturii care atrage
anual sute de mii de turişti

Pe insula Heimaey, din arhi-
pelagul Vestmannaeyjar, poa-
te fi admirată azi una dintre
cele mai spectaculoase „opere
de artă” ale naturii: stânca în
formă de elefant. 

Insula Heimaey, cea mai întinsă
din arhipelagul vulcanic Vestman-
naeyjar din sudul Islandei, atrage

anual sute de mii de turişti, curioşi
să vadă o „minune” a naturii. Este
vorba despre o stâncă uriaşă ce
are forma unui elefant. Oricât de
bizar ar părea, totul a fost „scul-
ptat” de natură, fără nicio inter-
venţie a omului. Mulţi cred că
stânca ar fi luat forma respectivă
în urma erupţiilor vulcanului El-
dfell, de pe aceeaşi insulă.

Un client al OTP Bank din
Ucraina s-a prezentat la sediul
unei sucursale într-un tanc, epi-
sod relatat de preşedintele gru-
pului ungar, Sandor Csanyi, care
scoate în evidenţă gravitatea si-
tuaţiei din Ucraina.

OTP anticipează că situaţia
dificilă din Ucraina îi va provoca
pierderi de aproximativ 95 de
milioane de euro la finalul aces-
tui an. În plus, OTP şi-a închis
toate filialele din Peninsula Cri-
meea, în urma anexării acesteia
de către Rusia, relatează port-
folio.hu.

Totuși instituţia bancară un-
gară se confrunta deja cu difi-
cultăţi financiare în Ungaria din
cauza unei legi care obligă băn-

cile să returneze clienţilor co-
misioanele considerate incorec-
te, aplicate unor împrumuturi
în valută. Astfel, parlamentul
ungar a aprobat acest act nor-
mativ la începutul lunii iulie.
OTP a depus o contestaţie în

instanţă, respinsă însă de Curtea
Municipală din Budapesta. Şe-
ful OTP a pus respingerea con-
testaţiei pe seama legislaţiei, care
nu creează condiţiile unei exa-
minări serioase a contractelor
de împrumut avute în vedere.

Erupția Vulcanului Bardarbunga este iminentă
Vulcanul islandez Bardar-

bunga a fost zguduit marți de
un seism cu magnitudinea de
5,7, cel mai puternic din mo-
mentul în care vulcanul a intrat
în activitate la 16 august, ceea
ce arată că o erupție este încă
posibilă, relatează AFP.

Bardarbunga, vulcanul imens
situat sub cel mai mare ghețar
al Islandei, este considerat su-
ficient de periculos pentru a
afecta, dacă erupe, traficul ae-
rian în nordul Europei și în re-
giunea Atlanticului de Nord.

Seismul, înregistrat de insti-
tutul meteorologic islandez, este

cel mai violent din regiune din
1996. Totuși activitatea seis-
mică rămâne intensă în regiune,

în condițiile în care pământul
s-a zguduit de peste 20 de ori
pe oră marți dimineață.

S-a prezentat la bancă într-un tanc!
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