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Proiectul de informatizare a
sistemului de transport public
din municipiul Braşov pare
să fie din nou deblocat, după
ce Consiliul Naţional de So-
luţionare a Contestaţiilor a
respins în totalitate contesta-
ţia pe care o firmă din Braşov
a făcut-o în ultimul moment,

la cea de-a doua licitaţie
 pentru acest proiect. Aceeaşi
firmă a blocat, cu trei con-
testaţii, şi primul caiet de sar-
cini. Dacă firma acceptă
decizia CNSC, pe 4 august
vor fi deschise ofertele.
 Licitaţia a fost demarată în
 noiembrie 2013. 

De astăzi încep lucrările de
reparaţii pe strada Mihail Sa-
doveanu, după ce ieri strada
a fost deja închisă circulaţiei,
pe segmentul dintre parcarea
din spatele hotelului Aro şi
Strada Republicii. Prima
 lucrare după decopertarea
 asfaltului va fi efectuată de

Compania Apa, după care
vor intra ceilalţi reţelişti. Mu-
nicipalitatea va reface caro-
sabilul şi trotuarele şi va
amenaja locuri de parcare. 
Lucrarea face parte din pro-
gramul de reabilitare a stră-
zilor din centrul istoric al
Braşovului. 

Stradă închisă în Centrul IstoricLicitaţie deblocată 

Isărescu
avertizează 

Reducerea CAS nu este
 suficientă pentru a da un
imbold investiţiilor, declară
Mugur Isărescu. 

Cetatea Făgăraş,
pe podium 

Cetatea Făgăraş este al doi-
lea cel mai frumos castel
din lume, potrivit unui top
realizat de un site turistic.
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Expoziţia de modelism feroviar
 „Carul de Foc” este organizată de
Asociaţia de modelism „Braşov
1873”, cu sprijinul CFR Sucursala

Regională CF Braşov şi Hobby Mag,
şi are loc în clădirea mare a Gării
CFR Braşov, în zona sălii de aşteptare
clasa I. Intrarea este liberă, iar pro-

gramul de vineri până duminică este
între orele 10.00 şi 20.00. Pe 1 iunie
1873, exact la ora 11.30, în gara Bra-
şov, construită pe Hărmanului, vizavi

de fosta rafinărie, sosea trenul de la
 Sighişoara. Abia în 1962 gara centrală
a fost mutată pe Bulevardul Gării,
unde se află şi astăzi. pag. 5
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Cetatea Făgăraş este consi-
derat al de-al doilea cel mai
frumos castel din lume, fiind
devansată în clasament de Cas-
telul Neuschwanstein din Ger-
mania, potrivit unui top
Hopper, citat de huffington-
post.com. „Cetatea Făgăraş
reprezintă una dintre cele mai
mari şi mai bine conservate ce-

tăţi feudale din Europa de Est.
În trecut, castelul a fost pivotul
puterii regionale. În timpul se-
colului al XVII-lea, cetatea a
fost extinsă, reflectând bogăţia
locului”, este prezentat edifi-
ciul.  Acest complex feudal a
cărui edificare a demarat spre
sfîrşitul secolului al XIV-lea
(conform unor studii construc-

ţia a început în 1310) şi a cărei
construire a continuat, prin
adăugiri succesive, până spre
jumătatea secolului al XVI-lea,
a avut la bază o fortificaţie din
lemn, protejată cu un şanţ şi
un val de pământ, ridicată în
secolul al XII-lea. De aseme-
nea, în clasamentul realizat de
Hopper, pe locul al treilea se
află Castelul Durham din Re-
gatul Unit, edificiul fiind inclus
în lista patrimoniului mondial
UNESCO.

Topul 10 al celor mai fru-
moase edificii de acest profil
din lume continuă cu castelul
Blarney, din Edinburgh, Le
Chateau Frontenac din Cana-
da, castelul Cardiff din Ţara
Galilor, Cha�teau et jardins de
Villandry, din Franţa, castelul
Baden-Württemberg din Ger-
mania şi castelul Hearst din
California.

E oficial. CFR Marfă anunță
disponibilizarea a 2.500 de angajați

CFR Marfă anun�ă disponi-
bilizarea, ca urmare a demarării
programului de restructurare și
reorganizare, a unui număr de
2.500 de angaja�i, personal ex-
cedentar, care vor beneficia de
12-24 de salarii compensatorii,
în valoare maximă de 1.625

lei/lună. Conform unui comu-
nicat, CFR Marfă are în prezent
8.577 de angaja�i, iar salaria�ii
disponibiliza�i din cadrul
societă�ii vor fi proteja�i de pre-
vederile OUG nr.36/ 2013 (pri-
vind aplicarea în perioada
2013-2018 a unor măsuri de

protec�ie socială acordată per-
soanelor disponibilizate) com-
pletată cu Legea nr. 258 /2013.

Societatea Na�ională de
Transport Feroviar de Marfă
CFR Marfă SA este operatorul
na�ional de transport feroviar
de marfă din România.

De astăzi încep
lucrările de reparaţii
pe strada Mihail Sa-
doveanu, după ce
ieri strada a fost
deja închisă circu-
laţiei, pe segmentul
dintre parcarea din
spatele hotelului
Aro şi Strada Repu-
blicii. Prima lucrare
după decopertarea
asfaltului va fi efec-
tuată de Compania
Apa, după care vor intra cei-
lalţi reţelişti. Municipalitatea
va reface carosabilul şi trotua-
rele şi va amenaja locuri de
parcare. 

Lucrarea face parte din pro-
gramul de reabilitare a străzilor
din centrul istoric, însă în acest
caz, deoarece este o stradă cu
o afluenţă de trafic, va fi as-
faltată, nu pavată cu granit, în
partea destinată circulaţiei auto.
Strada a mai avut parte de rea-
bilitare pe segmentul dinspre
Republicii, unde s-a făcut pa-
vare şi nu se va mai interveni
în această etapă. 

Tot în cadrul lucrărilor de
reabilitare a străzilor din cen-
trul vechi, este în curs de fi-
nalizare al treilea tronson al
Străzii Apolonia Hirscher, lu-
crare de reabilitare care a în-
ceput pe 10 iunie. Strada va
fi refăcută cu pavaj din granit
şi rigolă, după modelul celor-
lalte străzi din centrul vechi,
va fi înlocuit mobilierul urban
şi refăcută reţeaua de iluminat. 

În cadrul programului mul-
tianual de reabilitare a străzi-
lor, a fost reabilitată panta de
pe strada Castelului, au fost
amenajate parcările de pe Şi-

rul Plăieşilor şi Aleea Tiberiu
Brediceanu, iar în prezent se

lucrează pentru po-
zarea în subteran a
reţelelor aeriene, pe
strada Constantin
Lacea. Totodată,
reamintim că au
fost începute şi lu-
crările de reabilitare
a străzii Valentin
Wagner. Municipa-
litatea îşi propune
şi începerea lucră-
rilor de reabilitare
a carosabilului şi

trotuarelor pe toată strada cas-
telului. A.P.

Datorită traficului crescut, strada va fi asfaltată, iar nu pavată cu granit

Au început lucrările de reparaţii
pe str. Mihail Sadoveanu

Rusia avertizează românii cu privire la scutul antirachetă
Rusia critică, din nou, proiectul scutului antirachetă dez-
voltat de americani în estul Europei. Adjunctul preşe-
dintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, Evgheni
Lukianov, susţine că ţările care vor găzdui sistemul de-
fensiv, „vor deveni ostaticele practicilor americane ires-
ponsabile”. Rusia reproşează Statelor Unite că nu au
oferit Moscovei un “schimb de informaţii” cu privire la
scutul european antirachetă, a declarat un oficial rus,
avertizând popoarele român, turc şi polonez că „vor de-
veni ostaticele practicilor americane iresponsabile”, re-
latează RIA Novostti în pagina online. România este
vizată din cauza bazei de la Deveselu, dar şi de Polonia
şi Turcia. Oficialul rus reproşează Statelor Unite că nu
au oferit Moscovei un „schimb de informaţii” cu privire
la scutul antirachetă şi subliniază că decizia finală de
instalare a sistemului de apărare revine guvernelor de
la Bucureşti, Varşovia şi Ankara. Moscova insistă să pri-
mească garanţii cu carcter constrângător în plan juridic
prin care să se arate că sistemul european nu este în-
dreptat împotriva Rusiei, după ce NATO i-a oferit asigurări
că nu este cazul.

Fostul preşedinte Nicolas Sarkozy riscă ani grei de închisoare
Predecesorul lui François Hollande se află într-o situaţie
foarte dificilă. Investigatorii francezi susţin că au probe
pentru a-l condamna pe fostul lider de la Élysée la până
la zece ani de închisoare. Alături de Nicolas Sarkozy,
mai sunt inculpaţi avocatul său, Thierry Herzog, şi un
magistrat de la Curtea Casaţie, Gilbert Azibert. Fostul
preşedinte al Republicii a V-a franceze, Nicolas Sarkozy,
a fost inculpat de Secţia Financiară a Tribunalului de la
Paris după ce a stat 15 ore în arest preventiv la sediul
Biroului Anticorupţie din Nanterre. Politicianul este acuzat
de judecătorii de instrucţie de corupţie activă, trafic de
influenţă şi tăinuirea încălcării secretului profesional în
dosarul Gaddafi.

Cetatea Făgăraş, pe locul doi în topul 
celor mai frumoase castele din lume

În urma unor solicitări primite de la cetăţeni, municipalitatea
a decis, în comisia de circulaţie a municipiului, introducerea
restricţiei de circulaţie de 30km/h pe strada Maior Cranţa,
pe care se află şi Liceul de Muzică. Măsura este inclusă
în programul municipiului de creştere a siguranţei circulaţiei,
inclusiv în urma sugestiilor primite de la cetăţeni. În plus,
primarul George Scripcaru le-a cerut membrilor comisiei o
analiză asupra efectelor măsurilor introduse până acum
(restricţii şi limitatoare de viteză, refugii între sensurile de
circulaţie, giraţii, treceri de pietoni, semnalizări luminoase
etc ) şi continuarea amenajărilor, acolo unde se impune. 

Limitare de 30km/h pe Maior Cranţa
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CNSC a respins contestaţia licitaţiei pentru sistemul de e-ticketing pe RAT

Anchetele continuă 
în cazul scheletului găsit
Descoperire macabră la 4
kilometri de mănăstirea de
la Bucium. Un muncitor fo-
restier s-a albit la față când
a dat peste scheletul unui
copil. A anunțat imediat oa-
menii legii pentru a face cer-
cetări. S-a întâmplat luni, la
ora 18.30, când Postul de
Poliţie Şinca Veche a fost
sesizat cu privire la faptul că
într-o pădure, la câţiva kilo-
metri de Mănăstirea Bucium,
a fost descoperit un schelet
uman. Imediat după sesiza-
re  o echipă operativă for-
mată din procuror din cadrul
Parchetului de pe lângă Tri-
bunalul pentru Minori şi Fa-
milie Braşov, polițiști din
cadrul Serviciului de Inves-
tigaţii Cri mi nale, Serviciului
Criminalistic și Secţiei 4 Po-
liţie Rurală Şercaia şi un me-

dic legist din cadrul Labora-
torului de Medicină Legală
Făgăraş, a ajuns la fața lo-
cului. Martorii spun că pro-
babil este fetița pierdută în
satul Mărgineni în luna mar-
tie a acestui an deoarece
hainele găsite acolo sunt
asemănătoare cu cele pur-
tate de aceasta. De acest lu-
cru a aflat și familia Claudiei.
Dacă se confirmă că este vor-
ba despre osemintele Clau-
diei, familia nu își explică cum
a ajuns micuța acolo. Chiar și
așa oamenii mai au un gram
de speranță că trupul găsit nu
este al Claudiei și că aceasta
se va întoarce în sânul familiei.
Până la aflarea rezultatului
analizelor care confirmă iden-
titatea copilului, toți apropiații
micuței își păstrează speranța
că  nu este al Claudia. 

Proiectul de infor-
matizare a sistemului
de transport public
din municipiul Bra-
şov pare să fie din
nou deblocat, după
ce Consiliul Naţional
de Soluţionare a
Contestaţiilor a res-
pins în totalitate con-
testaţia pe care o
firmă din Braşov a
făcut-o în ultimul
moment, la cea de-
a doua licitaţie pen-
tru acest proiect.
Aceeaşi firmă a blo-
cat, cu trei contesta-
ţii, şi primul caiet de
sarcini.

Licitaţia pentru proiectul de
„e-ticketing” a fost demarată
în noiembrie 2013 şi ar fi tre-
buit să se încheie în 16 ianuarie
2014, iar în 18 luni contractan-
tul ar fi trebuit să finalizeze pro-
iectul. Două firme au contestat
însă licitaţia, în patru rânduri,
una ajungând chiar la Curtea
de Apel, care a dat câştig de
cauză Primăriei Braşov. Muni-
cipalitatea a preferat să anuleze
prima licitaţie şi să organizeze
o alta, în speranţa că proiectul
va fi implementat cât mai re-
pede.

CNSC a luat săptămâna tre-
cută decizia de respinge con-
testaţia, iar Primăria Braşov a
primit luni comunicarea deci-

ziei. Dacă firma acceptă decizia
CNSC, pe 4 august vor fi des-
chise ofertele. 

„Sper ca de data aceasta să
reuşim să ajungem în faza de
deschidere a ofertelor, având în
vedere că vorbim de un proiect
care de aproape un an a fost
blocat de tot felul de contestaţii
care s-au şi dovedit nefondate.
Acest proiect este foarte impor-
tant pentru noi, pentru că odată
cu implementarea lui, serviciile
oferite de RAT Braşov vor ajun-
ge la acelaşi nivel ca în vestul
Europei”, a declarat primarul
George Scripcaru.  

Ce prevede proiectul.  Lucrările
pentru proiectul „Managemen-
tul informatizat al sistemului de

transport în comun” din Muni-
cipiul Braşov au fost evaluate
la aproape 24 milioane de lei
fără TVA, iar banii sunt asigu-
raţi aproape în totalitate din
fonduri europene nerambursa-
bile, obţinute de Polul de Creş-
tere Braşov. Proiectul prevede
un sistem informatic de mana-
gement al transportului public,
care să permită supravegherea
fluxului de călători şi, prin GPS,
a mersului autobuzelor pe toate
liniile, reglarea frecvenţei au-
tobuzelor în funcţie de numărul
de călători, implementarea unui
sistem electronic de taxare, pe
bază de cartelă magnetică, şi
chiar posibilitatea de a taxa că-
lătoria pe interval de timp. În

autobuze vor fi mon-
tate validatoare specia-
le, iar în 30 de staţii,
automate de vânzare a
cardurilor magnetice
de călătorie, care pot fi
apoi încărcate şi, în vii-
tor, utilizate pentru pla-
ta mai multor servicii,
de tipul accesului la
teatru sau muzee, de
exemplu. Proiectul mai
cuprinde moderniza-
rea a 34 de staţii și in-
stalarea a 119 panouri
electronice de infor-
mare pentru călători,
ce vor afişa date des-
pre orare, sosirile din
staţii şi eventualele in-

cidente apă rute.  „Sistemul de
cartele ne va permite să oferim,
pe lângă accesul în mijlocul de
transport şi taxare pe interval
de timp, şi acces la muzee, teatre
sau alte obiective, şi ne va per-
mite să introducem o ofertă de
tip «destinaţie turistică». În plus,
ne va permite monitorizarea flu-
xului şi tipului de călători pe
anumite trasee,  a timpilor de
parcurs din traseu, a poziţiei
autobuzelor, astfel încât să pu-
tem regla permanent graficul
de transport, numărul de mij-
loace de transport din trafic şi
să afişăm timpii de aşteptare
din staţii, exact ca la metrou”,
a mai precizat primarul Braşo-
vului. A.P.

Brașovul va avea  un sistem modern de taxare a biletelor, întâlnit în toate marile oraşe europene

Cartele electronice
în loc de bilete 

A murit plimbat între 4 spitale. Ministerul Sănătăţii cere an-
chetă în patru spitale după ce un bătrân a murit, din cauza
faptului că a fost plimbat între unităţile medicale timp de
două zile. Bărbatul fusese victima unei agresiuni şi a ajuns
la spitalul din Dorohoi cu hemoragie, după ce a aşteptat
două ore ambulanţa. A fost trimis apoi de la un spital la
altul, între Botoşani şi Iaşi, până când bătrânul a intrat în
comă şi în cele din urmă a murit. Familia bărbatului le re-
proşează medicilor că nu au făcut nimic pentru a-i salva
viaţa bătrânului.

Anchetă în cazul Nana. Procurorii de la Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au cerut ieri conducerii
Camerei Deputaţilor toate documentele întocmite de Co-
misia parlamentară „Nana”, care a anchetat modul în care
fiica cea mare a preşedintelui Traian Băsescu, Ioana Bă-
sescu şi-a achiziţionat terenurilor din comuna Nana, judeţul
Călăraşi. Fostul purtător de cuvânt al Comisiei Nana, se-
natorul PSD Gabriela Firea, a declarat că vor fi puse la
dispoziţia procurorilor raportul Comisiei, precum şi toate
documentele adunate, multe dintre ele în original. Guvernul
a sesizat pe data de 8 aprilie Parchetul pentru terenurile
de la Nana, în urma unui control efectuat de Corpul de
Control al premierului, care a precizat că 80% dintre te-
renuri au fost retrocedate ilegal.

Pensia morţii, la Bălan.  Doi pensionari din localitatea Bălan,
judeţul Harghita, soţ şi soţie, au fost găsiţi de vecini fără
suflare, în casă, după ce s-au sinucis prin spânzurare. Cei
doi ar fi luat decizia să recurgă la acest gest disperat după
ce soţul, în vârstă de 54 de ani, a primit de la Casa de
Pensii o decizie de returnare a 41.000 de lei (circa 9.000
de euro), bani încasaţi ilegal în ultimii trei ani, pe baza unor
documente falsificate. Bărbatul lucrase la mina Bălan, dar
anii de vechime nu erau suficienţi pentru a ieşi la pensie,
motiv pentru care a făcut rost de o adeverinţă falsă, care
atesta că ar fi lucrat la o firmă de prospecţiuni geologice.
IPJ Harghita are în lucru alte 40 de sesizări în privinţa unor
fraude similare, toate bazate pe adeverinţe eliberate de
aceeaşi firmă care, între timp, s-ar fi dizolvat.

Amendă absurdă pentru un biciclist. Un biciclist român din Ger-
mania a primit o amendă absurdă, din cauza faptului că
ghidonul bicicletei sale nu era echipat cu frână pe partea
dreaptă, în condiţiile în care bărbatul nu are mâna dreaptă.
Bogdan Ionescu este un român care nu are mâna dreaptă
şi care lucrează la un teatru din Germania. Românul i-a
explicat poliţistului situaţia sa, atunci când agentul i-a dat
amendă. Cu toate acestea, biciclistul nu a primit înţelegere
şi a fost sancţionat. Cazul lui Bogdan Ionescu a apărut în
presa din Germania şi a stârnit indignare. Poliţia a prezentat
ulterior scuze şi a anunţat că cei 25 de euro amendă îi
vor fi restituiţi românului.         
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Asocierea Arcada Compa-
ny - Metabet - Compania Con-
strucţii Feroviare a câştigat
licitaţiea organizată de CFR
pentru reabilitarea podurilor
de cale ferată peste Dunăre.
Compania a venit cu o ofertă
financiară de 122,6 milioane
de lei, iar lucrările urmează să
dureze 23 de luni.

CFR va semna astfel în pe-
rioada următoare contractul
de lucrări cu asocierea Arcada
Company - Metabet C.F. -
Compania Construcţii Fero-
viare. Până la expirarea terme-
nului legal pentru de punerea
contestaţiilor, niciunul dintre
ceilalţi trei ofertanţi nu a depus
contestaţie.

La licitaţia organizată în
data de 25 februarie 2014,
pentru atribuirea contractului
„Lucrări de reabilitare a po-

durilor de cale ferată peste Du-
năre – km 152+149 şi km
165+817, linia CF Bucureşti
–Constanţa”, patru agenţi eco-
nomici au depus oferte: aso-
cierea Arcada Company -
Metabet C.F. - SC Compania
Construcţii Feroviare, asocie-
rea Strabag - Tancrad, Consi-

nit şi asocierea Azvi - Straco
Grup.

Criteriul de atribuire a fost
preţul cel mai scăzut. Sursa
de finanţare va fi asigurată din
fonduri nerambursabile de la
Comisia Europeană în propor-
ţie de 85% şi de la bugetul de
stat în proporţie de 15%.

Hotelierii îşi fac serviciu privat de salvamar
Hotelierii de pe litoral vor

să dezvolte un serviciu propriu
de salvare, nemulţumiţi fiind
de absenţa salvamarilor pe pla-
jă, care pune în pericol vieţile
celor aproape 2 milioane de
turişti prezenţi în fiecare an la
mare. Hotelierii cer însă sta-
tului deducerea cheltuielilor cu
salariile salvamarilor, potrivit
Federaţiei Patronatelor din Tu-

rismul Românesc (FPTR).
Pe litoralul românesc vin

anual circa 2 milioane de tu-
rişti, dintre care 50.000 sunt
străini. Potrivit hotelierilor,
salvamarii lipsesc de pe ju-
mătate din plaje, iar în rest
sunt asiguraţi un minim de
angajaţi din fondurile asocia-
ţiei operatorilor de plaje. Ofi-
cialii Asociaţiei Operatorilor

de Plaje din sudul litoralului
spun că vina pentru lipsa sal-
vamarilor este a Guvernului,
care a interzis în acest an
printr-o hotărâre ca finanţarea
serviciilor de salvare să mai
fie asigurată de stat. Pe plajele
dintre Mangalia şi Olimp lu-
crează acum 28 de salvamari,
de peste două ori mai puţini
decât necesarul de 65.

Doar reducerea CAS nu
este suficientă pentru a
rezolva problema struc-
turală a diferenței mari
dintre numărul redus de
contribuabili și cel de
beneficiari, a declarat
guvernatorul BNR, Mu-
gur Isărescu.

„Singură, reducerea CAS
nu este o soluție, pentru că
îți creează alte probleme.
Ieșirea dintr-un cerc vicios
este o treabă grea. Îți trebuie
un program. Trebuie să creezi
locuri de muncă, dar poți să
faci așa? Spui vreau locuri
de muncă, dar uite că nu
apar”, a declarat Isărescu.

Guvernatorul a arătat că
în cazul în care raportezi
munca salarială la faptul că
plătitorii de impozite sunt
pu�ini, atunci consta�i că plă-
titorii de taxe și impozite
ajung la 50-60% din impo-
zitare, din costul for�ei de
muncă, „ceea ce e foarte
mult”.

„Soluția pentru România e
să ajungi la cel puțin 6 milioa-
ne de contribuabili, altfel cercul
vicios este aici, nu ai cum să îl
rezolvi financiar, nici pe termen

scurt, nici mediu și nici pe ter-
men lung”, a adăugat Isărescu.

Șeful BNR consideră că nu
este o solu�ie a înlocui o taxă
cu alta, ci trebuie un program

de creare de locuri de muncă,
mai ales în mediul rural, unde
este vizibilă sub-angajarea
for�ei de muncă.

„Am discutat acest lucru și
în comitetul de trecere la euro.
Chiar eu am solicitat spe -
cialiștilor băncii, dacă pot să
imagineze scenarii de ieșire
din acest cerc vicios. Financiar
este o ecuație imposibilă: cum
să asiguri «a la long» con -
tribuții, viabilitate și evitarea
evaziunii și pe de altă parte,
o mulțumire «a la long» a pen-
sionarilor. Și vedeți că aproa-
pe nimeni nu e mulțumit”, a
subliniat Isărescu. În opinia
sa, un program de ieșire din
acest cerc vicios ar putea pre-
supune reforme structurale,
însă „trebuie să fim mult mai
concreți referitor la ceea ce
înseamnă reforme structurale
și cum ieși din această pro-
blemă, pentru că nu pot fi co-
borâte nici contribuțiile, chiar
dacă toată lumea știe că sunt
ridicate, pentru că ieși din sus-
tenabilitatea fiscală”.

Guvernatorul Mugur Isărescu pune punctul pe”I”

Flash economic
Braşovenii sunt fruntaşi la restanţele bancare . Braşovenii sunt
în top la restanţele bancare, mai exact pe locul 4 într-un
clasament naţional. Pe primul loc se află bucureştenii
care au cele mai multecredite restante de peste 3 miliarde
de lei. Pe locul 2 sunt locuitorii din Sălaj cu 27,6% din
creditele în lei, urmaţi de sibieni cu un procent de 27%.
În raportul prezentat de Banca Naţională a României pe
locul 4 se află braşovenii cu 25,2% din creditele în lei.
Chiar şi aşa, potrivit raportului, valoarea totală a restan-
ţelor pe care populaţia şi companiile le înregistrează la
împrumuturile în moneda naţională au scăzut cu 1,55%
faţă de luna aprilie, iar creditele în valută cu 0,8 procen-
te.

Vodafone anunţă că va angaja 2000 de persoane la noul său
centru de servicii IT. Vodafone a inaugurat ieri un centru
de servicii şi suport IT la Bucureşti, unde va angaja în
următorii trei ani 2.000 de persoane, şi care va deservi
şase operatori ai grupului, din Marea Britanie, Spania,
Italia, Germania şi Irlanda. „Lansarea unui centru de sha-
red services în România este un pas important pe care
îl facem, după ce în 2013 am deschis un alt centru, unde
lucrează 600 de angajaţi. Suntem mulţumiţi de serviciile
pe care le oferim prin acest centru operaţional deschis
anul trecut şi de aceea am decis să facem o nouă in-
vestiţie. Vom continua să investim în România aşa cum
am făcut-o şi până acum. Noul centru este operaţional
de puţin timp, iar în el lucrează deja 100 de persoane,
dar în doi-trei ani vrem să ajungem la multe sute de an-
gajaţi specializaţi în înaltă tehnologie”, a declarat CEO-
ul Vodafone România, Ravinder Takkar. Până la sfârşitul
anului, în centru vor lucra 750 de persoane, urmând ca
în următorii doi-trei ani numărul acestora să crească la
2.000. Investiţia este estimată la 6 milioane de euro.

Începe reabilitarea podurilor de cale ferată
peste Dunăre

Isărescu: Singură, reducerea
CAS nu este o soluție

Campania „Infractorii te pot cunoaşte mai bine decât crezi”

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

PREVENIREA FURTURILOR DIN LOCUINŢE
Efracţia – un mod de operare care poate � combătut

ATENŢIE!
Dacă sesizaţi un furt din locuinţă, anunţaţi imediat Poliţia la 112 – Apel unic de urgenţă

Efracţia este modul de operare cel mai des
întâlnit în cazul furturilor din locuinţe, însă
aceasta poate fi împiedicată prin adoptarea
atât a unui comportament prudent cât şi a
unor metode specifice preventive.
Astfel, sistemele care au rolul de a detecta
tentativele de efracţie sau efracţia în curs
de desfăşurare şi de a alarma local (acustic
sau luminos) sau la distanţă (la un dispece-
rat) reduc semnificativ efectele unei astfel
de fapte.
Specialiştii din domeniul sistemelor de se-
curitate consideră că alarma trebuie aleasă
în funcţie de anumite criterii specifice care
să acopere în întregime nevoia de securitate
a căminului.
În cazul alarmelor de apartament sau a sis-
temelor de securitate în general, este de pre-
ferat ca preţul să nu fie principalul criteriu
de achiziţie, în schimb argumentele tehnice
și calitative trebuie să primeze.
Alegerea numărului de senzori, poziţionarea
lor, tipul senzorilor (de mişcare, de geam,
contacte magnetice pentru uşi etc.), tipul si-
renelor (de interior, pe scara blocului, sau
de exterior), tipul acumulatorilor şi tastatura
sunt aspecte care se stabilesc în funcţie de
numărul camerelor, al geamurilor exterioare
sau al căilor de acces în locuinţă. 
Este foarte important să nu cumpăraţi pro-
duse slabe calitativ deoarece daunele pe care

le pot provoca prin incapacitatea de a preveni
efracţia, vor fi cu mult mai mari.
De asemenea, este foarte important pentru
dumneavoastră să cunoaşteţi dacă firma care
vă oferă instalarea unui sistem de securitate
deţine licenţa de funcţionare. Numai aşa vă
puteţi asigura pe lângă o calitate a serviciilor
conform normelor, şi de confidenţialitatea
asupra sistemului dumneavoastră de secu-
ritate.
Pentru a cunoaşte date despre competenţa
şi profesionalismul firmei, vă recomandăm
să vă informaţi pe cât posibil înaintea an-
gajării unei investiţii de acest gen. Acest lu-
cru puteţi să-l faceţi prin referinţe obţinute
de la persoane care au apelat la o astfel de
măsură de siguranţă, de la poliţiştii de pro-
ximitate care au o evidenţă a firmelor li-
cenţiate în domeniu sau de la cei din cadrul
compartimentului Sisteme de securitate, de
pe site-ul www.politiaromana.ro sau de la
asociaţii profesionale care activează în acest
domeniu. 
Nu uitaţi însă faptul că sistemele de secu-
ritate electronice nu exclud adoptarea unui
comportament preventiv din partea proprie-
tarilor de locuinţe. Combinarea celor doua
masuri poate însă duce la descurajarea in-
fractorilor şi reducerea riscului de a deveni
victime ale hoţilor din locuinţe.



Utilizatorii de cartel pre-
pay ar putea fi obliga�i să se
identifice la cumpărarea aces-
tora. Camera Deputa�ilor a
adoptat, miercuri, ini�iativa
legislativă care îi obligă pe
de�inătorii de cartele să se
identifice. Au fost 195 de vo-
turi pentru, 20 împotrivă și
75 de ab�ineri.

Iniţiativa legislativă a primit
raport de adoptare din partea
Comisiilor juridică şi IT.

Legea este ordinară, Came-
ra Deputaţilor fiind for deci-
zional. Senatul a adoptat an-
terior iniţiativa legislativă.

Dacă va fi promulgată, le-

gea va intra în vigoa-
re la 1 ianuarie 2015.
Cu toate acestea, le-
gea prevede o pe-
rioadă de un an, res-
pectiv până la 1 ia-
nuarie 2016, pentru
ca posesorii de car-
tele preplătite să aibă
posibilitatea de a fur-
niza operatorilor de
telefonie datele personale de
identificare.

În caz contrar, legea preve-
de anularea numărului de te-
lefon.

În cadrul dezbaterilor ge-
nerale, deputatul UDMR

Marton Arpad a solicitat re-
trimiterea proiectului la co-
misii, solicitarea sa fiind res-
pinsă de plenul Camerei De-
putaţilor, care a decis intrarea
pe dezbateri şi trecerea la vot
final.

Guvernul le mai dă o şansă
absolvenţilor de liceu, care
susţin Bacalaureatul, şi anume
a treia sesiune de examen,
care ar urma să aibă loc în pe-
rioada februarie – martie. Mai
mult, statul va aloca bani in-
clusiv pentru pregătirea ele-
vilor, astfel încât aceştia să
obţină rezultate cât mai bune.

Potrivit unei Ordonan�e de
Urgen�ă (OUG) care
modifică Legea Educa�iei şi
care a fost deja publicată în
Monitorul Oficial, sesiunea
specială de Bacalaureat ar pu-
tea fi organizată în februarie-

martie. OUG prevede că ab-
solvenţii de liceu ar urma sa
dea examen, în această sesiu-
ne specială, doar la materia

sau materiile la care nu au
promovat în celelalte două se-
siuni, cea din iunie-iulie și cea
din septembrie. De asemenea,
meditaţiile gratuite pentru
elevi ar putea începe în oc-
tombrie şi ar dura până în ia-
nuarie.

În OUG se mai precizează
că programele de studii uni-
versitare de doctorat se pot
organiza și la forma de
învă�ământ cu frecven�ă re-
dusă, dar și că primarul care
finanţează o unitate de învă-
ţământ va face parte din con-
siliul de administraţie.

Braşovenii au ocazia să
vadă, în perioada 4-6 iu-
lie, o expoziţie inedită de
trenuleţe electrice, orga-
nizată la 141 de ani de la
intrarea în gara Braşov a
primului tren. 

Expoziţia de modelism fero-
viar “Carul de Foc” este orga-
nizată de Asociaţia de
modelism “Braşov 1873”, cu
sprijinul CFR Sucursala Regio-
nala CF Braşov şi Hobby Mag,
şi are loc în clădirea mare a Gă-
rii CFR Braşov, în zona sălii de
aşteptare clasa I. Intrarea este
liberă, iar programul celor trei
zile este între orele 10.00 şi
20.00. 

Amatorii machetelor de tre-
nuleţe vor putea admira modele
la scară, funcţionale, trenuri de
persoane şi trenuri de marfă,
într-un peisaj redat în cel mai
mic detaliu. Cele trei echipe de

pasionaţi într-ale trans-
portului feroviar au
construit la scară şi câte
un mic orăşel, totul
fiind redat cu detalii im-
presionante. S-au pre-
gătit îndelung pentru a
pune la punct expona-
tele prezentate publicu-
lui braşovean, prin dio-
ramele realizate. „Spe -
răm ca, prin această ex-
poziţie de modelism fe-
roviar, să punem bazele
unui proiect de realizare
a  unui muzeu al Regio-
nalei Braşov, care pe
lângă componente spe-
cifice transportului fero-
viar, să conţină şi o dio-
ramă funcţională, care
să rememoreze în deta-
liu, la scară redusă, eve-
nimentul de la 1 iunie 1873”, a
declarat Călin Todor, preşedin-
tele Asociaţiei de modelism

„Braşov 1873”.
Pentru istoria transportului

braşovean pe cale ferată, anul

1873 corespunde cu finalizarea
tronsonului Sighişoara - Braşov,
parte a magistralei Oradea-Bra-

şov. Deşi prima garnitură a
ajuns în oraş în martie 1873,
aniversarea oficială a gării a ră-

mas în prima zi de vară,
când, în acelaşi an,
1873, s-a făcut racorda-
rea la reţeaua feroviară. 

Ziarele vremii scriau
că „duminică, 1 iunie
1873, într-o zi caldă de
vară, o  mulţime de bra-
şoveni din oraş şi din sa-
tele din jur  s-au strâns
ca să vadă «carul de
foc» când în gara
Braşov a sosit primul
tren festiv, cu 24 de
«care» trase de o loco-
motivă cu abur”. Pe 1
iunie 1873, exact la ora
11.30, în gara Braşov,
construită pe strada
Hărmanului, vizavi de
fosta rafinărie, sosea tre-
nul de la Sighişoara.
Abia în 1962 gara cen-

trală a fost mutată pe
Bulevardul Gării, unde se află
şi astăzi. A.P.

Amatorii machetelor de trenuleţe vor putea admira modele la scară, funcţionale

Expoziție de trenulețe
electrice în Gara Brașov

Utilizatorii de cartele pre-pay vor fi
obligați să se identifice
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Trei sesiuni de Bacalaureat pe an

Parada Skirt Bike se adresează femeilor de toate vârs tele, dedicate unui stil de viaţă sănătos şi
modern. Acestea sunt invitate să participe îmbrăcate în ţinute cât mai chic, pentru a demonstra că
bicicleta reprezintă un accesoriu al feminităţii, al frumuseţii şi al libertăţii de mişcare. Băieţii sunt
şi ei aşteptaţi la eveniment, având oportunitatea de a pedala într-o ţinută elegantă alături de fete.



6 BRAȘOVUL ISTORIC

Fostul „Palat al Pionierilor”

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Joi

Reşedinţă de vară a fost construită în
anul 1922 de către prinţul Barbu
Știrbei, un apropiat al regelui Ferdi-
nand. Clădirea avea 33 de încăperi şi o
grădină de vis. 

Aici, înainte de război, în spaţioasele
saloane ale palatului aveau loc baluri
de la care nu lipsea crema aristocraţiei
româneşti din acea perioadă. 

După naţionalizare, autorităţile comu-
niste au transformat, în 1952, ansamblul
în „Palatul Pionierilor”. Timp de 50 de
ani, în Palatul Pionierilor au existat mai

multe cercuri didactice. Copii din întreg
oraşul mergeau acolo pentru a urma
cursuri de aerobic, aeromodele, balet,
ceramică, dans sportiv, electronică, flo-
ricultură, karting, karate, muzică uşoară
şi instrumentală, pictură, schi alpin,
sculptură în lemn, teatru, telecomuni-
caţii, dans modern, tenis de masă şi şah. 

După 1990, moştenitorii lui Ştirbey au
revendicat proprietatea pe care au pri-
mit-o în 2005. Ulterior, domeniul a fost
vândut unui braşovean.

C



Braşovul respiră şi tră-
ieşte prin arhitectură.
Un oraş medieval, de o
frumuseţe unică, o cita-
delă care a existat de-a
lungul veacurilor şi da-
torită amprentei lăsate
de locuitori. Odată cu
trecerea timpului urme-
le acestora au devenit
simboluri ale cetăţii. 

De cele mai multe ori tre-
cem în grabă pe lângă obiş-
nuitele clădiri vechi. Ele fac
parte din mediul nostru obiş-
nuit, motiv pentru care le ne-
glijăm. Casele din oraşul vechi
reprezintă un adevărat muzeu
în aer liber. 

„Decoraţiile care apar pe
faţadele caselor şi întreg re-
pertoriul ormanental este legat
strict de funcţiunile casei res-

pective. Funcţiunile unui oraş
erau diverse. Dacă erau bănci,
spitale, azile de bătrâni, dacă
erau bresle, primării, şcoli, pri-
meau o decoraţie cu un aspect
strâns legat de funcţiunile clă-
dirii respective”, a declarat
Gheor ghe Mitran, director la
Direcţia de Cultură şi Patri-
moniu Naţional Braşov.

Dacă, cel puţin din curio-
zitate, vrem să descifrăm sem-

nificaţiile ornamentelor
ce decorează casele din
vechiul oraş, vom afla
că oamenii acestor lo-
curi au avut bun gust şi
preocupare pentru fru-
mos. 

„În acelaşi timp, tre-
buie să remarcăm şi dis-
ponibilitatea celor care
investesc în construirea
oraşului, disponibilitatea,

chiar dacă cheltuie
mai mulţi bani, de-
păşesc acest aspect
practic, funcţional
şi îşi doresc un ele-
ment decorativ care
să le înfrumuseţeze
viaţa şi viaţa ora-
şului în cele din
urmă.” a adăugat
Mitran.

Gotic, baroc, re-
nascentist sau Art
Nouveau, sunt
doar câteva dintre

stilurile întâlnite în arhitec-
tura braşoveană. Clădirile
vechi deţin un repertoriu or-
namental diversificat – figuri
antropomorfe, zoomorfe, re-
prezentări vegetale, sau
 reprezentări decorative geo-
metrice. 

Proprietarii caselor au fo-
losit diferite materiale pentru
ornamentele exterioare: ghips
sau melanj special, piatră şi
chiar ceramică. „Nu numai că
indică un anumit nivel de cul-
tură şi civilizaţie, dar repre-
zintă şi o spiritualitate istorică

a comunităţii braşovene a oa-
menilor potentaţi financiar.
Au considerat să dea şi o
 imagine estetică a epocii”, a
adăugat Mitran. 

Majoritatea clădirilor de pe
strada Republicii sunt ridicate
prin anii 1800, dar şi de la
sfârşitul secolului al XIX-lea.
Din fericire, vechile case, cele
cu personalitate, au fost res-
taurate, astfel că riscul a fost
eliminat de a dispărea am-
prenta faţadelor. Ele redau
Braşovului aerul medieval,
după care mulţi străini aleargă. 

30 de cursanţi din 12 ţări
participă la cea de-a XX-a edi-
ţie a Cursurilor de limbă, cul-
tură şi civilizaţie românească,
organizate de Institutul Cul-
tural Român.  

Ediţia din acest an reuneşte,
în perioada 2 - 26 iulie, iubi-
tori ai limbii române din: Aus-
tria, Azerbaidjan, Brazilia,
Canada, Franţa, Italia, Japonia,
Olanda, Polonia, Slovenia,
Spania, Statele Unite ale Ame-
ricii. Dintre aceştia, 12 au mai

fost prezenţi cel puţin odată
la cursurile de la Braşov.

Programul cuprinde cursuri
intensive de limba română or-
ganizate pe niveluri, după o
programă flexibilă, şi cursuri
de cultură şi civilizaţie româ-
nească susţinute de profesori
universitari, cercetători, spe-
cialişti, pe teme de istorie
(prof.univ. Adrian Cioroianu),
literatură (conf. dr. Adrian Lă-
cătuş), cinematografie (Irina-
Margareta Nistor), muzică

(Andrei Radu), precum şi ate-
liere de jurnalism şi publici-
tate, dans de societate, actorie,
gastronomie.

De asemenea, vor avea loc
proiecţii de film, vizite de do-
cumentare şi o seară interna-
ţională.

Cursurile sunt organizate de
ICR în parteneriat cu Facul-
tatea de Litere a Universităţii
Transilvania din Braşov, Mu-
zeul „Casa Mureşenilor” şi
Centrul Cultural Reduta.

Biblioteca Judeţeană Ge-
orge Bariţiu vă invită la lec-
tură în parc. Este vorba despre
o iniţiativă care urmăreşte să
susţină şi promoveze lectura
şi cartea mai ales în rândul
copiilor, combinate cu jocuri
de creativitate, în timpul va-
canţei de vară. 

Biblioteca Judeţeană nu
este la prima acţiune de genul
acesta şi după ce au promovat
lectura într-un cabinet stoma-
tologic ori în mijloacele de
transport în comun, organi-
zatorii campaniei spun că nu
se vor opri aici. 

Activităţile vor avea loc săp-
tămânal, în parcurile  oraşului,
în spaţii neconvenţionale, mar-
când ieşirea bibliotecii publice

judeţene din zidurile incintei
ei. Lecturi în parc se adresează
copiilor şi părinţilor, în dorinţa
de a diversifica oferta educa-
ţională, culturală şi de diver-
tisment în perioada estivală,
de a îmbina utilul cu plăcutul. 

„Încercăm să le citim celor
mici aflaţi la locul de joacă
poveşti, descoperim împreună
cărţi minunate ale secţiei fran-
ceze şi colorăm cu cretă pe as-
falt, povestim despre alte
personaje şi sperăm noi să ne
simţim bine cel puţin o oră
alături de cei mici” a spus
 Daniela Banaurs, bibilotecar
Secţia Franceză, Biblioteca
Judeţeană. 

Lecturile în aer liber se vor
face cu condiţia ca vremea să

fie bună. În caz de timp nefa-
vorabil, se vor anula sau se
vor transfera în interiorul celei
mai apropiate biblioteci filiale. 

Următoarele ediţii de lec-
tură în parc se vor susţine joi
10 iulie în Parcul de pe strada
Prunului din cartierul Noua
între orele 11:00 şi 13:00,
după care vor urma parcurile
de pe strada Berzei şi Parcul
Tractorul.

30 de cursanţi din 12 ţări 
studiază limba română la Braşov

Invitaţie la lectură în parc 
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Clădirile care redau Braşovului
farmecul medieval
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Ceasurile inteligente de la Google
Google a lansat de cu-

rând un sistem de operare
pentru dispozitivele purta-
bile, Android Wear, care
duce tehnologia la un alt
nivel. 

Business Insider a testat
cel mai nou ceas inteligent
al gigantului IT, Gear Live,
şi a alcătuit o listă cu cele
mai interesante funcţii. 

- Dispozitivul trebuie să
se conecteze la un smar-
tphone cu Android, care
are aplicaţia Android Wear
preinstalată; 

- De pe telefon, poţi alege
ce notificări să îţi afişeze cea-
sul; 

- Poţi face comenzi vocale
pe Android Wear; 

- De exemplu, îi poţi spune
ceasului tău inteligent să tri-

mită un mesaj sau un email; 
- De asemenea, are instalate

aplicaţii care monitorizează
ce distanţă ai parcurs pe jos
sau bătăile inimii. 

- Asistentul digital Google
Now îţi afişează informaţiile
relevante pentru tine. De
exemplu, poţi vedea prognoza

meteo dintr-o anumită regiu-
ne sau îţi poate răspunde la
întrebări („A câştigat Simona
Halep aseară?”) ; 

- Android Wear este sin-
cronizat cu serviciul de hărţi
Google Maps, astfel că te poa-
te direcţiona să ajungi într-un
anume loc.

Podul Golden Gate din San Francisco va fi
înzestrat cu o plasă contra sinucigaşilor

Autorităţile din San Fran-
cisco au decis să finanţeze un
proiect ce vizează amplasarea
sub structura podului Golden
Gate a unei plase contra si-
nucigaşilor, cu scopul de a sal-
va vieţile acelor persoane care
se aruncă de pe celebrul
obiectiv turistic.

Consiliul municipal din San
Francisco a votat în unanimi-
tate acordarea unei finanţări

de 76 milioane de dolari pen-
tru acest proiect, informează
bbc.co.uk.

De la inaugurarea podului
Golden Gate, în 1937, peste
1.400 de persoane s-au sinu-
cis aruncându-se în ocean de
pe această structură. Anul tre-
cut, 46 de persoane s-au si-
nucis în acest fel, stabilind un
nou record în domeniu.

Decizia de amplasare a unei

plase uriaşe din oţel inoxidabil
a fost aprobată iniţial în 2008,
ca măsură de prevenire a si-
nuciderilor din oraşul San
Francisco. Însă finanţarea
proiectului a întâmpinat difi-
cultăţi majore.

Plasa de sub podul Golden
Gate va avea o lăţime de şase
metri şi va fi amplasată pe
ambele părţi laterale ale con-
strucţiei.

Norvegianul Gunnar Gar-
fors a văzut  toate cele 198
de ţări ale Terrei la 38 de
ani. 

Gunnar Garfors a vizitat pri-
mele trei ţări străine în 1992,
următoarele două în 2000, iar
restul de 193 în ultimii 10 ani.
Prin vizitat, el se referă la faptul
că a ieşit efectiv din aeroport sau
din staţia de tren şi a petrecut
ceva timp prin împrejurimi (nu
a rămas neapărat peste noapte
de fiecare dată, dar şi-a făcut
timp să se plimbe în fiecare loc). 

Garfors a pus la socoteală cele
193 de ţări membre ONU, plus
Vatican, Palestina, Kosovo, Sa-
hara de Vest şi Taiwan. 

Iată de ce sfaturile lui cu pri-
vire la ce trebuie să ştii şi să faci
înainte să pleci undeva sunt cât
se poate de relevante: 

1. Descarcă hărţi înainte să
pleci la drum; 

2. Verifică ce opţiuni de trans-

port ai la faţa locului; 
3. Verifică cursul de schimb

înainte să pleci la drum; 
4. Întotdeauna să ai bani cash

la tine; 
5. Nu îţi ţine toţi banii în ace-

laşi buzunar; 
6. Niciodată nu scoate tean-

curi mari de bani din portofel –
nici nu-ţi expune lucrurile de va-
loare; 

7. Imprimă biletele, orarele
de călătorie şi informaţiile de
care vei avea nevoie; 

8. Adu-ţi aminte să iei cu ţine
un adaptor de priză pentru gad-
geturi; 

9. Fă copii de pe toate docu-
mentele importante; 

10. Foloseşte-te de ghiduri
pentru a şti în ce locuri să nu te
aventurezi; 

11. Fă-ţi planuri, dar acordă-
ţi şi luxul de a devia din când în
când de la ele; 

12. Încearcă bucătăria locală; 
13. Dacă grupul cu care că-

lătoreşti e mai mare, stabiliţi de

la început cine va fi la cârma în
fiecare zi; 

14. Fii umil, chiar dacă eşti
mai bogat decât majoritatea lo-
calnicilor; 

15. Încearcă să împachetezi
cât mai puţin, eventual cât să-ţi
încapă totul într-un bagaj de
mână; 

16. Vizitează locuri neobiş-
nuite, pe lângă atracţiile clasice; 

17. Caută pe internet bilete
ieftine şi rezervă cât mai multe
lucruri în avans.

Tânărul care a
vizitat 198 de țări!

Un suedez are un nume format din 63 de cuvinte 
Suedezul Alexander Ek, în vârstă de 25 de ani, a intrat
în istorie stabilind, probabil, şi un nou record mondial
după ce şi-a mărit numele cu 63 de cuvinte.  Noul său
nume este compus numai dintr-un amalgam de ad-
jective şi substantive, devenite nume proprii din voia
excentricităţii suedezului, scrie The Independent  Noul
său nume este Kim Jong Sexy Glorious Beast Divine
Dick Father Lovely Iron Man Even Unique Poh Un
Winn Charlie Ghora Khaos Mehan Hansa Kimmy
Humbero Uno Master Over Dance Shake Bouţi Bepop
Rocksteady Shredder Kung Ulf Road House Gilga-
mesh Flap Guy Theo Arse Hole Im Yoda Funky Boy
Slam Duck Chuck Jormă Jukka Pekka Ryan Super
Air Ooy Rusell Salvador Alfons Molgan Akta Papa
Long Nameh Ek, după ce îşi mai schimbase numele
de alte şase ori.  Ca să fie mai simplu pentru apropiaţi,
suedezul a spus că i se poate spune simplu Papa
Long Nameh.

Guma de mestecat afectează memoria 
În urma unui studiu efectuat de cercetătorii de la Uni-
versitatea Cardiff din Anglia s-a ajuns la concluzia că
guma de mestecat poate afecta memoria. Mestecatul
împiedică creierul de a memora liste seriale, mişcările
continue distrag atenţia şi astfel este afectată memoria
pe termen scurt. La acest studiu, voluntarii au fost îm-
părţiţi în două grupuri, astfel s-a constatat că cei care
au mestecat gumă în timp ce se uitau pe liste cu nu-
mere şi litere şi-au amintit cu greutate conţinutul, spre
deosebire de cei din grupul care se concentrau doar
la liste.  Studiul efectuat de cercetătorii din Cardiff
pune sub semnul întrebării rezultatul obţinut în cadrul
altor studii potrivit cărora gumă aromată poate să îm-
bunătăţească performanţele creierului.
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Echipa Argentinei s-a ca-
lificat în sferturile de finală
ale Cupei Mondiale de fotbal
din Brazilia după ce a învins,
cu mari emo�ii, forma�ia
Elve�iei cu scorul de 1-0 (0-
0, 0-0), după prelungiri, pe
„Arena Corinthians'' din Sao
Paulo. Angel Di Maria în mi-
nutul 118 a marcat singurul
gol al partidei, după o pasă
venită de la Leo Messi, dar
elve�ienii au făcut un joc foar-
te bun și nu mult a lipsit să
ducă partida la loviturile de
departajare, având o bară
după golul argentinian. Belgia
s-a calificat și ea în sferturile
de finală ale Cupei Mondiale
de fotbal după ce a învins
forma�ia Statelor Unite cu
scorul de 2-1 (0-0, 0-0), după
prelungiri pe „Arena Fonte
Nova” din Salvador. Belgia,
care a făcut cel mai bun joc
al său de până acum în Bra-
zilia, s-a impus prin golurile
marcate de Kevin De Bruyne
(93), Romelu Lukaku (105).
Golul americanilor a fost
semnat de tânărul Julian Gre-
en (107), la pu�in timp după
ce a intrat pe teren.  

Argentina a transpirat serios
pentru calificare! „Pumele” au
avut ini�iativa pe tot parcur-
sul jocului, dar elevii lui Ot-
tmar Hitzfeld s-au apărat
foarte bine și, în câteva
ocazii au avut oportu-
nitatea de a lovi pe
contraatac. Meciul
a intra în prelun-

giri, după ce la finalul celor
90 de minute nu s-a marcat,
și se părea că învingătoarea
se va decide după executarea
loviturilor de departajare.
Însă, în minutul 118, Messi
a luat o ac�iune pe cont pro-
priu, i-a pasat lui Angel Di
Maria, iar jucătorul celor de
la Real Madrid l-a învins pe
Benaglio. Finalul a fost de
infarct. Portarul elve�ienilor
a urcat în careul advers, iar
Dzemaili a trimis cu capul în
stâlpul din dreapta lui Rome-
ro. La ultima fază, europenii
puteau egala, dar Shaqiri a
executat în zid o lovitură li-
beră de la 17 metri, din
pozi�ie centrală.

Belgia, în sferturi tot după pre-
lungri! Belgienii, favori�i în
jocul cu SUA, s-au instalat în
jumătatea adversă din prime-
le minute, însă ac�iunile lor
de atac s-au lovit de excelen-
tul portar Howard, probabil
într-una dintre cele mai bune
zile din întreaga carieră. Ve-
teranul american a cedat abia
în prelungiri. Lukaku, intro-
dus în teren în minutul 90, a
pasat bine pentru De Bruyne
în careul advers, iar acesta,
cu pu�in noroc, a deschis sco-
rul cu un șut la col�ul lung.

După 10 minute rolurile s-au
inversat, De Bruyne pasând
pentru finalizarea lui Lukaku.
N-a fost finalul liniștit pe care
îl așteptau belgienii, pentru
că americanii au marcat prin
Green și au for�at
până în ultima clipă.
Tabela a rămas însă
blocată și Belgia
merge astfel în sfer-
turile de finală! 

VINERI 04.07.2014
Germania - Franţa, ora 19:00
Brazilia - Columbia, ora 23:00
SÂMBĂTĂ 05.07.2014 
Argentina - Belgia, ora 19:00
Olanda - Costa Rica, ora 23:00 
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FC Brașov l-a transferat pe Barna!  Oficialii celor de la FC Brașov
au reușit să perfecteze transferul unui fundaș stânga. După
ce negocierile cu Nicolae Mușat au eșuat, brașovenii s-au
înțeles cu Daniel Barna, care ultima dată a îmbrăcat tricoul
formației Ceahlăul Piatra Neamț. Barna are 27 de ani, a
bifat și 3 selecții pentru reprezentativa U 21 a României,
și este evaluat de site-ul transfermakt.de la 250.000 de mii
de euro. Noul jucător al stegarilor va face joncțiunea cu
echipa în cantonamentul din Slovenia. FC Brașov a susținut
aseară, de la ora 19.00, al doilea test din cadrul turneului
de pregătire de la Moravske Toplice, în compania bulgarilor
de la Slavia Sofia.   

FC Brașov, debut cu Petrolul în noul sezon! Ieri a fost stabilit
țintarul primei ligi de fotbal, ediția 2014-2015. FC Brașov
va juca primul meci al noului sezon, pe teren propriu, cu
Petrolul Ploiești, partidă programată pentru data de 26
iulie. În etapa a doua, stegarii se vor deplasa la Giurgiu,
unde vor întâlni Astra din localitate, iar pe 9 august, sub
Tâmpa va veni Oțelul Galați. Galben-negrii vor juca de trei
ori în capitală în turul campionatului: cu Dinamo, în etapa
a 6-a, cu Rapid în runda a 11-a și cu Steaua în etapa a
15-a.  Țintarul Ligii 1 a stabilit meciuri tari încă din prima
etapă. Aceasta va avea loc în perioada 25-28 iulie, iar în
runda inaugurală va avea loc derby-ul dintre Rapid și
Steaua. Confruntarea dintre cele două mari rivale va avea
loc pe terenul giuleștenilor. Fiind considerat un meci cu
grad de risc ridicat, el nu se va juca pe stadionul Giulești
- Valentin Stănescu. Clasicul fotbalului românesc este pro-
gramat în etapa a 13-a, atunci când Steaua va juca pe
teren propriu împotriva lui Dinamo, într-un meci care va
avea loc în perioada 31 octombrie - 2 noiembrie. Al treilea
derby bucureștean, cel dintre Rapid și Dinamo, se va dis-
puta în etapa a 9-a, de asemenea pe terenul giuleștenilor,
într-una dintre zilele de 26, 27, 28 sau 29 septembrie. 

Trei din trei pe semicerc!  Echipa națională de handbal feminin
tineret a României, a bifat al treilea succes de la Campio-
natul Mondial din Croația, însă misiunea nu a fost tocmai
una simplă. Adversară a fost Slovenia, la fel ca și în pre-
liminarii, care a dominat primele 30 de minute și a intrat
la cabine cu un avantaj de 4 goluri: 14-10. La reluare, Ro-
mânia a recuperat deficitul în șase minute, când a egalat
la 15 și a preluat conducerea în minutul 39 după golul Ga-
brielei Perianu:18-17. Din acel moment, tricolorele au în-
ceput să joace din ce în ce mai bine, iar la final s-au impus
cu 30-24, ceea ce reprezintă al treilea succes de la turneul
final. Vicecampioana României, Corona Brașov, a avut
două jucătoare în teren: Denisa Dedu – cu o paradă în
poartă și Andreea Pricopi, care a marcat 3 goluri. Următorul
meci pentru tricolore  este cel cu China, de joi, de la ora
17:00. 

Campioana, în cădere liberă!  Steaua merge din rău în mai rău.
Formaţia din Ghencea  a fost învinsă cu scorul de 4-2, de
campioana Bulgariei, Ludogoreţ Razgrad, într-un meci ami-
cal disputat în stagiul de pregătire din Anglia. Golurile Stelei
au fost marcate de Grădinaru '81 şi Iancu '85 (penalti).
Echipa bulgară, la care a evoluat şi Cosmin Moţi, a ratat
două penaltiuri.  Trupa condusă de Costel Gâlcă are în-
frângeri pe linie în jocurile amicale. Următorul meci al Stelei
va avea loc sâmbătă, cu Oldham Athletic.

Rakitic, prezentat oficial de Barcelona. Ivan Rakitic, fostul jucător
al Sevillei, este noul coordonator de joc al Barcelonei. Croa-
tul a venit ca o soluţie de înlocuire a lui Xavi, jucător ajuns
la 34 de ani şi a cărui formă fizică e departe de cea etalată
în urmă cu cinci ani, când Barcelona era cea mai puternică
echipă din lume. Mijlocaşul a anunţat luni dimineaţă, cu
lacrimi în ochi, că nu va mai continua la Sevilla, iar după
24 de ore zâmbea în faţa fotoreporterilor în sala de con-
ferinţe a Barcelonei. Pentru a-l achiziţiona, şefii catalanilor
au plătit 18 milioane de euro, salariul fiind de 8 milioane
de euro pe sezon. Rakitic a preluat numărul 4, lăsat liber
de Cesc Fabregas, jucător care a plecat la Chelsea pentru
36 de milioane de euro. „E un număr special. Sunt mândru
că în trecut l-a purtat şi Guardiola, un fost mare fotbalist şi
un antrenor uriaş. Voi juca doar acolo unde îmi spune an-
trenorul. Ce este bine pentru echipă, e bine şi pentru mine.
Recunosc că mă simt cel mai bine la mijlocul terenului. La
Schalke am jucat şi pivot, aşa că sunt pregătit să intru
acolo unde este nevoie de mine”, a spus Rakitic. 

Argentina și Belgia, ultimele echipe calificate!

Sferturi de 
finală CM 
de fotbal, 
Brazilia 2014

Mondialul din brazilian,
la faza sferturilor

Jucătorul celor de
la Real Madrid,
Angel Di Maria, a
fost salvatorul
Argentinei!  

Simona e în semifinale la Wimbledon!
Calificare istorică pentru

numărul 3 WTA, Simona Ha-
lep, în semifinalele turneului
de la Wimbledon. Doar 57 de
minute a stat pe teren Simona
Halep, în meciul din sferturile
de finală de la Wimbledon,
cu germanca Sabine Lisicki.
Simona a intrat mai greu în

meci și nem�oaica a făcut ra-
pid 3-0 și 4-1. Din acest mo-
ment, pe teren a existat o
singură jucătoare: Simona Ha-
lep! Constăn�eanca a făcut
punct după punct și a închis
primul act la 6-4! Setul doi
nu a avut practic istoric. Si-
mona a făcut o adevărată

demonstra�ie de for�ă și a
câștigat actul secund cu un in-
credibil 6-0! „Am jucat incre-
dibil. Nu este vorba de o cheie
a succesului, ci mă simt foarte
bine. Secretul meu este că joc
tenis cu plăcere”, a declarat
Halep imediat după meci.
Pentru calificarea în semifi-

nale, Halep și-a asigurat 780
puncte WTA și un cec de
440.000 lire sterline. În se-
mifinalele turneului de la
Wimbledon, Simona Halep o
va întâlni astăzi pe canadianca
Eugenie Bouchard, care ieri
a dispus cu 6-3, 6-4, de An-
gelique Kerber din Germania.  
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Sâmbătă, 5 iulie de la
ora 19.00, la castelul
Bran va avea loc un con-
cert de excepţie dedicat
celor care doresc să as-
culte piese celebre într-
un spaţiu exclusivist. 

Flautistul Ion Bogdan Şte-
fănescu şi chitaristul Costin
Soare vor schiţa o istorie mu-
zicală în paşi de dans ce cu-
prinde valsuri, dansuri ce evocă
flamenco-ul andaluz, dansuri
româneşti pline de exuberanţă
şi tangouri pasionale.

În Sala de Muzică „Regina
Maria” se vor auzi acorduri
clasice ale unor celebri com-
pozitori printre care Mozart
şi Chopin. Programul de re-
cital al celor doi interpreţi cu-
prinde muzică barocă şi
contemporană şi a putut fi au-
diat de-a lungul timpului în

sălile de concerte ale Ateneu-
lui Român, Filarmonicii din
Timişoara, Academiei Regale
de Muzică din Stockholm.

Pentru concertul de sâmbătă
se vor pune în vânzare 30 de
bilete, iar preţul unui tichet va
fi de 30 de lei.

Pentru detalii şi rezervări,
telefon 0268.237.700 sau
pe internet, adresa de e-mail
office@bran-castle.com.

Horoscopul zilei
Berbec. Micile detalii de astăzi încep să te enerveze la culme
şi chiar şi unele persoane. Încearcă să găseşti o soluţie în
aşa fel încât să împaci pe toată lumea. 
Taur. Dacă simţi că astăzi cineva vrea să te tragă în jos, e
important să eviţi orice interacţiune cu acea persoană. Fii
pregătit/ă pentru orice îţi apare în cale şi adaptează-te.
Gemeni. Este greu să îţi schimbi strategia de lucru acum,
mai ales că de abia te-ai obişnuit cu cea actuală. Chiar dacă
nu ai rezultatele pe care le doreşti, important e să ai răbdare. 
Rac. Astăzi este ziua perfectă pentru a te ocupa de sarcini
mici şi de lucruri mai puţin importante. Lasă treburile se-
rioase pentru alte zile, astăzi nu ai mintea atât de limpede.
Leu. În ultima vreme ai fost foarte energic/ă, şi nici astăzi
nu va fi o excepţie. Dar dacă nu vrei să faci un anumit lucru,
nu ezita să îl amâni sau să minţi frumos. 
Fecioară. Doar tu te relaxezi făcând curăţenie, şi astăzi este
una dintre acele zile când vrei acest lucru. Fă ordine sau
găteşte ceva uşor având muzică pe fundal. 
Balanţă. Astăzi este ziua perfectă pentru socializare. Îţi poţi
face cunoştinţe noi, să te distrezi mai mult şi să îţi condi-
mentezi viaţă. Bucură-te de fiecare clipă la maxim. 
Scorpion. Astăzi primeşti unele veşti care te vor obliga să îţi
schimbi planurile. Te poţi declara mulţumit/ă pentru că vei
fi foarte spontan/ă şi vei reuşi să te adaptezi. 
Săgetător. Nu îi poţi înţelege astăzi pe cei din jurul tău şi ai
tendinţa de a-i ignora. Cel mai rău lucru care ţi se poate în-
tâmpla ar fi să trebuiască să porţi unele discuţii plictisitoare. 
Capricorn. Astăzi ar trebui să comunici mai mult cu familia
ta, este o zi bună pentru socializare şi pentru a reînnoda
unele relaţii. Energia ta este magnifică şi ar trebui să profiţi. 
Vărsător. Astăzi ai toate motivele să te enervezi pe colegii
de muncă. Deşi ar trebui să fiţi o echipă, aceştia o iau fiecare
pe direcţii diferite. Lucrurile ar trebui să se schimbe.
Peşti. Astăzi e posibil să fii privit/ă ciudat, şi asta doar din
cauza faptului că eşti mai visător/oare ca oricând. Surprinde
pe cineva plăcut, un bun exemplu ar fi iubita/iubitul tău. 

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

LEGATURI DE SÂNGE -digital– -PREMIERĂ-
(BLOOD TIES)
(N-15), 127 minute, Crimă, Dramă, Thriller
ora: 19:15

TRANSFORMERS: EXTERMINAREA 
-3D– -PREMIERĂ-
(TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION)
(AP-12), 157 minute, Acţiune, Aventuri, SF
orele: 18:15, 21:15

LINDENFELD, O POVESTE DE DRAGOSTE -
digital-
(AP-12), 95 minute, Dramă
ora: 17:15

DIN GREŞEALĂ ÎMPREUNĂ -digital-
(BLENDED)
(AP-12), 117 minute, Comedie
ora: 22:00

CUM SĂ ÎŢI DRESEZI DRAGONUL 2 -3D-
(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2)
(AG), 103 minute, Animaţie, Aventuri,
(dublat)
ora: 13:30

BUCUREŞTI, UNDE EŞTI? -digital-
(AP-12), 80 minute, Documentar
ora: 13:45

GRACE DE MONACO -digital-
(GRACE OF MONACO)
(AG), 103 minute, Biografic, Dramă
ora: 15:15

SUB ACEEAŞI STEA -digital-
(THE FAULT IN OUR STARS)
(AP-12), 125 minute, Romantic, Dramă
ora: 21:45

O ALTĂ ADRESĂ DE POMINĂ -digital-
(22 JUMP STREET)
(N-15), 112 minute, Comedie
orele: 17:30, 19:45

EDGE OF TOMORROW: 
PRIZONIER ÎN TIMP -3D-
(EDGE OF TOMORROW)
(AP-12), 113 minute, Acţiune, SF
ora: 13:15

MALEFICENT -3D-
(AG), 97 minute, Aventuri, Fantastic
ora: 15:30

X-MEN: VIITORUL ESTE TRECUT -3D-
(X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST)
(AP-12), 131 minute, Acţiune, 
Aventuri, Fantastic
ora: 15:45

Teatru la Dramatic 
Piesa AUTO de Ernesto Caballero, 
la sala Studio, de la ora 19.00 
Regia: Sorin Militaru
Scenografia: Cristian Marin
Cu: Bianca Zurovski, Ligia Stan, Marius Cisar,
Doina Teodoru
Preţul biletelor: 10 lei Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei.

Astăzi în Braşov

Serată muzicală
la Castelul Bran 
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

În această seară, de la ora
19.00, Orchestra de cameră
a Filarmonicii Braşov va sus-
ţine recitalul de închidere al
festivalului. 

Dirijor: Iulian Rusu. 
Solist: Giampiero Sobrino

– clarinet (Italia). 

Biletele se pot procura de la
Sala Patria (Bd. 15 Noiembrie,
nr. 50A, tel. 0268.473.058).
Program agenţia de bilete:
Marţi şi joi, între orele 16 –
18; în ziua evenimentului în-
cepând cu ora 18.00. Preţul
unui bilet: 20 lei, preţ unic.

Închiderea Festivalului 
de Muzică de Cameră ◾ Când eram mic mi-aduc aminte

că mama mă trimitea la alimentara
cu 10 lei şi venem acasă cu: 3kg de
cartofi, un carton de ouă, un borcan
de gem, o sticlă de votcă, 2 ciocolate
şi un pachet de gumă de mestecat.
În ziua de azi nu mai este posibil
aşa ceva… patronul ăsta a umplut
magazinul de camere video.

◾ Supă de pui: pui apă, pui sare,
pui morcovi, pui roşii, pui nu mai
pui că deja ai pus de patru ori.
◾ Într-un compartiment de tren,
o babă şi un tânăr. Tânărul mestecă
gumă. Se uită baba la el, se tot uită
şi la un moment dat îi zice: 
– Degeaba vorbeşti, maică, cu mine,
că eu sunt surdă.

Bancuri

6 4 9 8 2 1 5 7 3
2 1 5 3 6 7 8 4 9
8 7 3 9 5 4 2 1 6
9 5 4 2 1 6 3 8 7
1 3 6 4 7 8 9 5 2
7 8 2 5 3 9 4 6 1
5 9 1 6 8 2 7 3 4
3 2 7 1 4 5 6 9 8
4 6 8 7 9 3 1 2 5
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Program lunar al marilor filme ce se
joacă în luna August la Cinema „Apollo”
În 18-29 August.
Cei trei muşchetari.
După romanul
nemuritor al lui
Dumas, în 5 părți
uriaşe. Interpre-
tat de artiştii dela
Comedia Fran-
ceză şi baletiste-
le dela Opera din
Paris. – Cea mai
grandioasă, lu-
xoasă şi mai
complicată lucra-
re cinematografi-
că a secolului.
Istoria Franței nu
are părți mai romantice, mai cavalereşti ca pe timpul lui
 Ludovic al XVIII-lea şi Richelieu. Cavalerismul, cinstea
femeii, cinstea bărbatului, formau pe atunci cele mai mari
calități ale unui om. – Putem cu drept cuvânt numi acest
film unul din cele mai mari filme din lume.
În 30 şi 31 August. Aventurierul din Bostonwille. Dramă din
viața mare a oraşelor americane plină de aventuri. În
rolul principal, Fenyỡ Emil, Backer Baby, Andorfy Ida şi
Tarnay.
Orchestra e pusă sub conducerea marelui maestru Ştefan
Voicu fost solist al M. S. Regele Carol I al României şi
al Ţarului Rusiei, este neîntrecut ca solist şi ca aranjator
al muzicei după film.
PREŢURILE: Loc în Lojă 15 Lei; Stal I. 10 Lei; Stal II. 5
Lei şi Galerie 8 Lei. – Cinema „Apollo” este azi cel mai
ieftin cinematograf din România.
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Înscrisă de acum în tradiţie, sărbăto-
rirea Zilei învăţătorului a fost puternic
marcată pe 30 iunie 1984 de „atmosfera
de profundă angajare patriotică, revolu-
ţionară în care întregul nostru popor în-
tâmpină cea de-a 40-a aniversare a
Revoluţiei de Eliberare Socială şi Naţio-
nală Antifascistă şi Antiimperialistă” şi
cel de-al XIII-lea Congres al partridului”,
scriau cei de la „DN”. 

În semn de omagiere a muncii „pline
de dăruire şi răspundere a celor chemaţi
să contribuie nemijlocit la formarea pen-
tru muncă şi viaţă a viitorilor constructori
ai societăţii socialiste şi comuniste”, în
toate localităţile judeţului Braşov s-au
desfăşurat „adunări festive” la care au
luat parte reprezentanţi ai „organizaţiilor
de masă şi obşteşti, ai unităţilor patro-
natoare, numeroşi părinţi”. În acest con-
text au fost relevate succesele obţinute
în anul şcolar încheiat pe 30 iunie 1984,
„sarcinile deosebit de complexe ce le re-
vin slujitorilor şcolii în următoarea etapă
de dezvoltare economico-socială a patriei
noastre”. 

În încheierea adunărilor festive, par-
ticipanţii au adoptat ineluctabilul, ine-
xorabilul şi inegalabilul text al unei
telegrame adresate „geniului Carpaţilor”,
toarşul Nicolae Ceauşescu, în care se ex-
prima „recunoştinţa fierbinte pentru grija

permanentă acordată perfecţionării con-
tinue a învăţământului românesc, creării
tuturor condiţiilor pentru educarea mul-
tilaterală a tineretului patriei noastre”. 

În acelaşi timp, „dând glas satisfacţiei
şi deplinei aprobări faţă de Hotărârea
Plenarei Comitetului Central cu privire
la realegerea tovarăşului Nicolae Ceau-
şescu în suprema funcţie de Secretar ge-
neral al partidului”, cadrele didactice
braşovene s-au angajat să muncească
„fără preget”, să-şi îmbunătăţească per-
manent „nivelul pregătirii politice şi pro-
fesionale, astfel încât să contribuie la
formarea şi educarea tinerei generaţii în

spiritul nobilelor idealuri ale dragostei
faţă de patrie, partid şi popor, al respec-
tului faţă de muncă, al pasiunii pentru
promovarea şi afirmarea noului în toate
domeniile de activitate”. 

Cu acest prilej au fost distinse nume-
roase cadre didactice, educatoare, învă-
ţătoare şi învăţători, profesori şi
profesoare, plus cadrele didactice de la
Universitatea Braşov, nu le mai dăm nu-
mele, erau foarte multe, totul încheindu-
se într-o atmosferă generală înălţătoare. 

„Drum Nou” – 1 iulie 1984
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Iulian Cătălui

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Sărbătorirea Zilei învăţătorului,
la Braşov

Ocrotirea Orfanilor de răsboiu – Cu prilejul inaugurării celor cinci orfelinate noi din Ardeal

3 iulie 2014

Unde găsiţi ziarul nostru
◾ Consiliul Judeţean Braşov 
◾ Primăria Braşov – Centrul de Informaţii

pentru Cetăţeni
◾ Casa Judeţeană de Pensii 
◾ AJOFM Braşov 
◾ Direcţia Finanţelor Publice Braşov
◾ Casa de Asigurări de Sănătate 
◾ Spitalul Judeţean Braşov 
◾ Maternitatea Braşov 
◾ Spitalul CFR 
◾ Magazinele: Elit – Rost Com, Rapid, 

Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”

Societatea „Ocrotirea Or-
fanilor de răsboiu” de sub ge-
neroasa patronare a d-nei Olga
Sturdza a creat cinci noui or-
felinate în Ardeal – anume în
Câmpul-lui-Mihai, Satu Mare,
Oradea-Mare, Dej şi Cluj – a
căror inaugurare s’au săvârşit
zilele acestea.

Societatea „Ocrotirea Or-
fanilor de răsboiu” care îşi în-
deplineşte cu atâta râvnă şi
statornicie înaltă menirea pa-
triotică şi socială ce şi-a asu-
mat-o, a fost întemeiată în anul
1917 în Iaşi, - în dezastrele
dar şi în marile şi îndârjitele
speranţe ale refugiului.

A fost întâia mână de ajutor
şi de mângăere ce se întindea
emoţionantelor victime ale ce-
lor cari şi-au făcut suprema

datorie pentru patrie, - şi so-
cietatea aceasta atât de modest
începută, constituia în Iaşul
chinurilor dar şi neclintitelor
nădejdi naţionale sâmburile
de generozităţi, recunoştinţă
şi patriotism, care ajutat de fe-
ricitele împrejurări ale victo-
riei, trebuia să crească la fel
unui copac care sub ramurile
lui ocrotitoare să cuprindă pe
toţi acei copii fără părinţi, fi-
indcă părinţii lor şi-au jertfit
familia şi viaţa pentru marea
şi veşnica familie a românis-
mului – România întregită.

Vrednică urmaşă a evlavio-
şilor şi bunilor români cari au
fost strămoşii săi, moştenitoare
pioasă a acelor strălucite fa-
milii de boeri Moldoveni, cari
întru pau în fiinţa lor trinitatea

morală a credinţei, patriotis-
mului şi carităţei, d-na Olga
Sturdza, preşedintă perpetuă
a acestei societăţi, a pus dela
început în slujba frumoasei
dar grelei misiuni, ce şi-o luase
singură, din cea mai generoasă
şi românească impulsiune, toa-
te resursele de activitate – şi
inima unei femee superioară
poate deslănţui misiuni de
energie creatoare!

Cine poate pricepe mai
bine durerea şi drama copi-
laşilor pe care părinţii i-au
abandonat, nu în căutarea plă-
cerilor egoiste, ci în jertfa de
martiri şi eroi, ca o femee,
căci femeia adevărată poartă
maternitatea, cu suferinţele
şi extazurile ei, nu numai în
trup ci şi în suflet!

D-na Olga Sturdza e mama
tuturor orfanilor de răsboiu al
neamului. Progenitura sa su-
fletească e nenumărată: e cea
mai mare familie de copii. In
jurul său roesc vesel şi sbur-
dalnicii, orfani, ca nişte înge-
raşi cu aripi sfielnice, ce sub
mângăerile materne ale bunei
lor ocrotitoare, vor creşte spre
aşi lua sborul sub orizontul
vast al patriei.

Copiii aceştia vor fi, şi tre-
bue să fie vrednici de părinţii
lor, atât de acei cari i-au creat
fiziceşte, şi cari le-au lăsat
în trup moştenirea virtuţilor
de care au dat dovadă, ştiind
că moare pentru patrie, cât
şi de cei cari i-au crescut su-
fleteşte cu atâta dragoste, cu
atâta îngrijire!

În generaţia care se plămă-
deşte astăzi pentru ca mâine
să ducă pe umeri alte poveri
decât ale noastre, poate mai
grele, poate mai frumoase,
aceşti copii vor trebui să dea
activităţei şi jertfei publice,
contribuţia lor într’o măsură
vrednică de aceia dată de pă-
rinţii lor, căci numai astfel,
dincolo de hotarele vieţei, su-
fletele lor pe lângă mulţumi-
rea că au fost buni fii ai
patriei, vor avea şi pe acea de
fericiţi părinţi.

De aceea atât ca o datorie
de recunoştinţă pentru cei cari
şi-au sacrificat propria familie
pentru marea familie a patriei,
cât şi ca o necesitate socială
şi mai cu seamă ca o grije pen-
tru generaţia de mâine, socie-

tatea românească are datoria
de a da colaborarea ei operei
căreia s’a devotat cu atâta en-
tuziasm şi graţie d-nei Olga
Sturdza – opera căreia guver-
nul prin ministerul Ocrotirei
Sociale îi dă tot sprijinul, ca
nici una din victimile martiri-
lor răsboiului de realizare a vi-
sului naţional să nu rămână
fără adăpost: ar fi o voe rătă-
cită, pierdută pentru colecti-
vitatea naţională, care cine ştie
ce drumuri primejdioase ar
apuca, şi de a cărei rătăcire ar
trebui să simţim remuşcări, fi-
indcă noi singuri am fi res-
ponsabili şi vinovaţi. 

Carpaţii, Anul III, Nr. 193,
Joi 23 August 1923

Cristina Baciu

Cristina Baciu
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Turnurile gemene, unite
de un pod pe care se
poate înota, se anunţă
a fi construcţia senzaţie
a anului viitor. 

Clădirile de 38 de etaje, Sky
Habitat, vor avea 574 de ca-
mere şi se vor afla chiar în
inima cartierului Bishan, în
Singapore. 

Piscina infinitului de la eta-
jul 38 va fi elementul distinc-
tiv al acestei construcţii. Cine
va fi destul de norocos pentru
a sta într-un asemenea apar-
tament de lux se va delecta
zilnic cu o privelişte unică a
oraşului. 

Apartamentele au de la o
cameră până la 4 dormitoare. 

De asemenea, la parterul
clădirilor se află o piscină gân-
dită precum o insulă, dar şi
un perete cascadă. 

Turnurile au fost proiectate
de arhitectul Moshe Safdie şi
vor fi inaugurate anul viitor.

Construcţia senzaţie
a anului 2015

Actorul american Joe Man-
ganiello, interpretul vârcola-
cului din serialul de televiziune
„True Blood”, a fost desem-
nat, , cel mai sexy celibatar pe
anul 2014 de editorii publica-
ţiei People, informează site-ul
revistei.

„Am origini siciliene”, a de-
clarat actorul pentru publicaţia
People. „Sunt pasionat. Sunt
o persoană pătimaşă. Dacă nu
îţi place un lucru condimentat,
atunci poate nu sunt pentru
tine”, a completat acesta.

Vedeta, în vârstă de 37 de
ani, care interpretează rolul
lui Alcide, vârcolacul sexy,

din serialul „True Blood” a
debutat ca regizor cu docu-
mentarul „La Bare”. 

Joe Manganiello a jucat în
mai multe seriale de televi-
ziune, printre care „True
Blood”, „Hoţul fermecător/
White Collar”, „Cum am cu-
noscut-o pe mama voastră/
How I Met Your Mother”,
„Ruleta destinului” şi „Ame-
rican Heiress”, dar şi în lung -
metraje precum „Omul
păianjen”, „Omul-păianjen 3”,
„Pregăteşte-te că vine/ What
to Expect When You’re Ex-
pecting” şi „Mike meseriaşu’/
Magic Mike”.

Maria Marinescu nu poate divorţa de soţul traficant
Creatoarea de modă nu a

reuşit să depună la dosar acor-
dul lui Frank Colin, aflat în
închisoare în Franţa.

Deşi anunţase că s-a înţeles
cu soţul ei asupra divorţului,
Maria Marinescu trebuie să
mai aştepte până când va de-
veni o femeie liberă, pentru
că nu a obţinut acordul scris
al lui Frank
C o l i n ,
af lat  în

 închisoare. Pe 4 martie, ea a
depus la Judecătoria Sectoru-
lui 1 din Capitală o cerere
pentru desfacerea căsătoriei,
prin acord. Se înţelesese cu
soţul ei să-i păstreze numele,
cum să împartă averea fami-
liei, iar copilul lor, în vârstă
de 3 ani, să rămână în grija
mamei, notează Click!.
„Având în vedere că avem un

copil pe care amândoi do-
rim să îl protejăm şi în-
cercăm să îl ţinem cât
mai departe de realităţile

complicate ale vieţii,
am decis cu câteva
luni în urmă, de co-
mun acord, să divor-
ţăm”, declara atunci

Maria Marinescu.
Din 28 mai, de la primul

termen fixat de judecători,
creatoarea de modă nu a reu-
şit să depună la dosar toate
documentele necesare. Aşa s-
a întâmplat şi în urmă cu câ-
teva zile, când judecătorii au
amânat din nou procesul, ce-
rând acordul scris al france-
zului, în original. Următorul
termen a fost stabilit pe
10 septembrie. 

Maria Marinescu şi Frank
Colin s-au căsătorit în 2009
şi au împreună un băieţel. În
martie 2013, Frank Colin a
fost arestat la Paris, fiind acu-
zat că a condus o reţea de tra-
fic de droguri.

Robin Williams s-a internat 
într-un centru de reabilitare
Actorul Robin Williams se află în tratament pentru a-
şi controla dependenţa de cocaină şi alcool. Potrivit
site-ului TMZ, specializat în ştiri mondene, el a fost in-
ternat într-un centru de reabilitare din Minnesota. Câş-
tigător al unui Oscar pentru „Good Will Hunting”, Robin
Williams are un lung istoric de abuz de cocaină şi al-
cool, care a început în anii 1980, aminteşte agenţia
EFE. Deşi în ultimele două decenii şi-a controlat de-
pendenţa, actorul a recidivat în 2006 şi a fost internat
într-un centru de reabilitare. Potrivit reprezentantului
său, de această dată Williams a optat să recurgă din
nou la ajutor profesionist ca măsură de precauţie, dar
nu a vorbit de recidivă. El va rămâne câteva săptămâni
la centrul de tratare a dependenţei  Hazelden din Lind -
strom, Minnesota. Şi actorul Shia  LaBeouf s-a internat
luni într-o clinică privată de reabilitare din Los Angeles,
pentru a-şi trata dependenţa de alcool, după cum au
informat TMZ şi starpulse.com.

Fiica lui Eminem, Hailie Mathers, 
a luat Bacalaureatul cu notă maximă
Fiica lui Eminem, în vârstă de 18 ani, Hailie Mathers,
a obţinut „graduation”, echivalentul Bacalaureatului la
Chippewa Valley High School din Michigan, cu cea
mai mare notă din sistemul de învăţământ american,
relatează  metronews.fr, citat de Agerpres.
Hailie Mathers a obţinut diploma cu media de 3,9 şi
se pregăteşte să meargă la Universitatea de Stat din
 Michigan ca să devină „psiholog sau antreprenor”, po-
trivit site-ului şcolii. La ceremonia de absolvire au fost
prezenţi ambii părinţi ai lui Hailie, Eminem şi Kimberly
Anne Scott. Hailie Mathers a precizat în „yearbook” că
este influenţată în principal de părinţii săi, care au în-
curajat-o mereu. „M-au încurajat mereu să fiu ceea ce
sunt”, a scris fiica lui Eminem

Cel mai sexy celibatar al anului 2014


