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În această lună, şomerii bra-
şoveni pot urma gratuit cur-
suri de formare profesională
pentru următoarele meserii:
ospătar, bucătar, inspector în
domeniul sănătăţii şi securi-
tăţii în muncă şi barman. Pe-
rioada în care vor începe cele
4 cursuri de formare profe-

sională – 22 iulie – inspector
în domeniul sănătăţii şi secu-
rităţii în muncă; 25 iulie – os-
pătar, bucătar; 28 iulie –
barman. Detalii la sediul
AJOFM de pe Strada Lungă
nr. 1A, Braşov. Telefon:
0268416.879, 0268 411.960. 

Sistemul de iluminat public din
Piaţa Sfatului va fi schimbat
cu unul mai eficient şi mai
aproape de atmosfera veche a
oraşului. Cei opt stâlpi de ilu-
minat montaţi în anul 1998,
cu câte trei corpuri de iluminat
fiecare, sunt încă funcţionali,
dar sistemul este vechi, depăşit

din punct de vedere tehnologic,
iar designul lor, pe timpul zilei,
face notă discordantă cu arhi-
tectura clădirilor din piaţă şi
cu evenimentele care se des-
făşoară aici. Iluminatul va îm-
bina tehnologia de ultimă oră
cu atmosfera anilor 1900. 

Stâlpi cu leduri în Piaţa Sfatului Cursuri gratuite pentru şomeri

Circulaţie spre
Poiană, oprită

Duminică, 6 iulie, între ore-
le 10.00 şi 14.00, circulaţia
autobuzelor pe linia 20 va
fi suspendată. 

Începe Festivalul
Musica Barcensis!

18 concerte de muzică sa-
cră vor avea loc în bisericile
fortificate din Cetăţile Ţării
Bârsei, timp de 2 luni. 

pag. 7

pag. 10

pag. 2 pag. 7

4,3878
3,2133

136,6387

VALUTĂ
Euro
USD
Gram Aur

METEO
Ploaie

12°C /19°C

Autostrada:
fata morgana 

Reprezentanţii Companiei Naţionale
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
din România (CNADNR) arată că
în prezent sunt în desfăşurare „ac-

tivităţile prealabile” semnării con-
tractelor de finanţare şi al celui
de concesiune pentru autostrada
 Comarnic – Braşov şi precizează că

obţinerea finanţării pentru un proiect
de acest tip presupune „un proces
laborios”, cu multe etape. Cel mai
recent termen anunţat de autorităţi

pentru semnarea acestui contract a
fost luna iunie. Potrivit proiectului
autostrada ar trebui terminată până
în 2017. pag. 3
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Muncitorii de la Nitroporos
sunt nemulţumiţi de faptul că
din nou le este întârziată vi-
rarea salariilor. Pe platformă
mocneşte un nou conflict
după ce conducerea fabricii a
uitat iar să achite o parte din
salarii. Totuşi întârzierea este

de o lună şi jumătate, nu de
patru luni, cum era acum o
lună. Cu toate acestea sindi-
caliştii spun că dacă într-o
săptămână nu se vor plăti şi
aceste restanţe, probabil că lu-
mea va ieşi iar să protesteze,
scrie bunaziuafagaras.info.

Sindicatul şi conducerea fa-
bricii au căzut de acord săp-
tămâna aceasta asupra
Contractului Colectiv de
Muncă, după ce timp de câ-
teva luni au negociat fără suc-
ces clauzele acestuia.

La ora aceasta în societate

mai sunt 300 de angajaţi care
fac mentenanţă. Numărul an-
gajaţilor s-ar putea reduce la
jumătate, deoarece la finele
lunii expiră contractele înche-
iate cu aproximativ 160 de
muncitori, potrivit  lui Lucian
Cupu, liderul sindicaliştilor. 

Legea prin care românii 
de orice vârstă pot înființa
o firmă, promulgată 

Președintele Traian Băses-
cu a semnat ieri decretul pen-
tru promulgarea Legii privind
modificarea și completarea
OUG nr. 6/2011 pentru sti-
mularea înfiin�ării și dezvol-
tării microîntreprinderilor de
către întreprinzătorii tineri.
Legea prevede că românii
afla�i la orice vârstă, care nu
au mai avut anterior o afacere
proprie, pot înfiin�a gratuit o
microîntreprindere, gra�ie le-
gii pentru stimularea
înfiin�ării și dezvoltării mi-
croîntreprinderilor.

Conform noului act norma-
tiv, este eliminată condi�ia de
vârstă maximă de 35 de ani
pentru a permite accesul la
facilită�ile acordate tuturor
persoanelor aflate la prima

afacere. Totodată, legea pre-
vede scutirea de la plata
contribu�iilor de asigurări so-
ciale datorate de angajatori
pentru veniturile aferente tim-
pului lucrat de cel mult patru
salaria�i, angaja�i pe perioadă
nedeterminată, precum și scu-
tirea de la plata taxelor pentru
opera�iunile de înmatriculare
efectuate la Oficiile Registru-
lui Comer�ului. Departamen-
tul pentru IMM-uri, Mediul
de Afaceri și Turism poate
acorda întreprinzătorului o
aloca�ie financiară nerambur-
sabilă reprezentând cel mult
50%, dar nu mai mult de
10.000 euro (echivalentul în
lei), din valoarea totală a chel-
tuielilor eligibile aferente pla-
nului de afaceri. 

În această lună șomerii
braşoveni pot urma gra-
tuit cursuri de formare
profesională pentru ur-
mătoarele meserii: os-
pătar, bucătar, inspector
în domeniul sănătății și
securități în muncă și
barman.

Perioada în care vor începe
cele 4 cursuri de formare pro-
fesională este 22 – 28 iulie
2014, astfel:

- 22 iulie – inspector în do-
meniul sănătă�ii și securită�ii
în muncă; 25 iulie – ospătar,
bucătar ; 28 iulie – barman; 

Studiile necesare în vederea
participării la unul din cursurile
de formare profesională sunt:
studii superioare pentru cursul
de inspector în domeniul
sănătă�ii și securită�ii în mun-
că; școală profesională pentru
cursurile de ospătar și barman
și studii minime obligatorii
pentru cursul de bucătar.

Durata cursurilor este de 2
luni pentru cursul de inspector
în domeniul sănătă�ii și
securită�ii în muncă, 3 luni
pentru cursul de barman, 6

luni pentru cursurile de ospă-
tar și bucătar.

Aceste cursuri sunt organi-
zate, în mod gratuit, pentru
persoanele în căutarea unui
loc de muncă, înregistrate la
Agenţia pentru Ocuparea For-
ţei de Muncă Braşov (şomeri
indemnizaţi şi neindemnizaţi).

Înscrierea la cursurile de ca-
lificare/recalificare se facepe
baza recomandării emise de
compartimentul de informare

şi consiliere privind
cariera/serviciul mediere, în
baza unei cereri  însoţită de
următoarele documente:

♦ actul de identitate, în ori-
ginal şi copie;

♦ certificat de naştere, în
original şi copie;

♦ actele de studii eliberate
în condiţiile legii, în original
şi copie;

♦ actul medical din care să
rezulte starea sănătăţii persoa-

nei şi faptul că aceasta este
aptă din punct de  vedere me-
dical pentru exercitarea me-
seriei în care doreşte să se
califice;

♦ cerere de înscriere la pro-
gramul de formare profesio-
nală şi angajament;

♦ recomandare din partea
biroului de informare şi con-
siliere privind cariera sau a
serviciului de mediere,  din
cadrul agenţiei.

AJOFM Brașov derulează programe pentru ajutorarea celor aflați în căutarea unui loc de muncă

Cursuri gratuite organizate de
AJOFM Brașov pentru șomeri 

Cristian Cioacă află luni dacă va fi liber. Magistraţii Curţii de
Apel din Piteşti au primit o cerere din partea fostului
poliţist de suspendare a executării pedepsei cu închi-
soarea la care este condamnat definitiv. Cioacă a primit
15 ani şi 8 luni de detenţie pe motiv că şi-a ucis soţia,
pe avocata Elodia Ghinescu. Cristian Cioacă a depus la
Curtea de Apel din Piteşti, prin apărătorul ales, o cerere
de suspendare a executării pedepsei cu închisoarea în
cadrul unei contestaţii în anulare. Judecarea solicitării
va avea loc în prima zi a săptămânii viitoare. În timp ce
fostul ofiţer vrea să fie eliberat, familia Elodiei vrea să-l
ia pe fiul soţilor Cioacă – Ghinescu de la sora condam-
natului. Pentru asta, avocata Crina Radu a depus la Ju-
decătoria din Piteşti o cerere de instituire a tutelei pentru
Patrick, băieţelul fostului poliţist şi al Elodiei, în favoarea
familiei avocatei ucise.
Gruia Stoica rămâne în arest la domiciliu. Curtea de Apel Plo-
ieşti a menţinut, ieri, la primul termen intermediar al pro-
cesului, măsura arestului la domiciliu în cazul lui Gruia
Stoic.Deasemenea, Curtea de Apel Ploieşti a stabilit pen-
tru 17 iuie următorul termen al procesului în care omul
de afaceri Gruia Stoica şi avocatul Doru Boştină au fost
inculpaţi pentru fapte de corupţie. Dosarul în care Gruia
Stoica este acuzat că i-ar fi dat avocatului Doru Boştină
trei milioane de euro pentru a afla preţul cerut de CFR
Marfă la o licitaţie a fost strămutat la Curtea de Apel Plo-
ieşti, după ce ICCJ a admis cererea omului de afaceri
de mutare a cauzei de la Curtea de Apel Bucureşti.
Voiculescu cere strămutarea procesului. Dan Voiculescu a
cerut strămutatea procesului în care este judecat în le-
gătură cu privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare
(ICA). Solicitarea a fost depusă de miercuri la instanța
supremă, de avocații lui Dan Voiculescu. Judecătorii de
la Curtea de Apel au respins săptămâna aceasta opt ex-
cepţii şi cereri invocate de avocaţii preşedintelui fondator
al PC şi ai celorlalţi inculpaţi, inclusiv cele vizând recu-
zarea noului complet de judecată. Dan Voiculescu a aflat
ulterior că s-a ales cu un sechestru extins pe averea lui
şi a fiicelor sale. Următorul termen a fost stabilit pentru
7 iulie.
Năstase, propus pentru eliberare. Membrii comisiei de la
Penitenciarul Jilava au stabilit că Adrian Năstase poate
fi propus pentru liberare condiţionată, întrucât îndepli-
neşte condiţiile prevăzute de lege, potrivit lui Ion Cazacu,
avocatul care îl reprezintă pe fostul premier. Propunerea
comisiei va fi transmisă instanţei de judecată, care va
decide, în final, dacă Adrian Năstase va putea sau nu
să părăsească penitenciarul. Adrian Năstase execută
o pedeapsă de patru ani şi şase luni de închisoare,
după ce a fost condamnat în dosarele „Zambaccian” şi
„Trofeul calităţii”. Urmează ca dosarul cu avizul dat de
Penitenciarul Jilava să fie trimis astăzi  la Judecătoria
Sectorului 4.

Muncitorii de la Nitroporos  se pregătesc de proteste 



O amplă acţiune a re-
prezentanţilor Poliţiei
Capitalei s-a desfăşurat
ieri şi la Făgăraş, în cau-
ză fiind vorba de per-
cheziţii la o societate
comercială de brokeraj
de asigurări, filială a
unei societăţi cu sediul
în Bucureşti. 

Potrivit purtătorului
de cuvânt al Poliţiei Ca-
pitalei, subinspector Bogdan
Ghebaur, este vorba despre un
mandat de aducere a patronul
societăţii, care a folosit la punctele
sale de lucru, fără să deţină li-
cenţă de instalare, rulare şi folo-
sire, programe ale căror drepturi
de autor aparţin firmelor produ-

cătoare Microsoft şi Auto Desk
Incorporate. „Poliţiştii din Bu-
cureşti efectuează 19 percheziţii
la punctele de lucru ale unei so-
cietăţi de brokeraj. 16 dintre des-
cinderi au loc în Bucureşti, iar
celelalte trei în Făgăraş, Ploieşti
şi Constanţa”, a declarat pentru

Bună Ziua Făgăraş, su-
binspectorul Ghebaur.

Activitatea firmei s-a
derulat din 2010 până
în 2014, iar o licenţă de
funcţionare valora circa
2.000 euro. Prejudiciul
făcut prin utilizarea de
programe fără licenţă a
fost estimat de ancheta-
tori la 800.000 euro.

Până în acest mo-
ment, niciun mandat de arestare
nu a fost emis pentru vreun re-
prezentat din Făgăraş al firmei
percheziţionate, a mai declarat
purtătorul de cuvânt al Poliţiei
Capitalei. Singurul mandat de
aducere a fost emis pentru pa-
tronul societăţii.

Persoanele care nu îşi plătesc amenzile 
vor presta  muncă în folosul comunității

Persoanele care nu îşi achi-
tă amenzile contravenţionale
şi care nu pot fi executate silit
vor fi date în judecată de au-
torităţile locale, pentru a presta
muncă în folosul co  munităţii,
se arată într-un proiect de lege
supus dezbaterii publice de
Ministerului Afacerilor Inter-
ne. 

Proiectul de lege urmăreşte
modificarea Ordonanţei Gu-
vernului nr. 2/2001, care re-
glementează regimul juridic
al contravenţiilor.

„În cazul în care contrave-
nientul nu a achitat amenda
în termen de 30 de zile de la
rămânerea definitivă a sanc-
ţiunii şi nu există posibilitatea
executării silite, organele de
specialitate ale unităţilor ad-
ministrativ-teritoriale în a că-
ror rază teritorială domiciliază
contravenientul persoană fi-
zică vor sesiza instanţa de ju-
decată pe a cărei rază
teritorială s-a săvârşit contra-
venţia, în vederea înlocuirii
amenzii cu sancţiunea obligă-

rii contravenientului la pres-
tarea unei activităţi în folosul
comunităţii, ţinându-se seama
de partea din amendă care a
fost achitată”, se arată în pro-
iectul supus dezbaterii publi-
ce.

Prin modificarea legii, cei
care nu îşi plătesc amenzile
vor fi trimişi în faţa instanţei
direct de către autorităţile lo-
cale care ar fi trebuit să înca-
seze banii, fără ca structurile
Poliţiei Române să mai fie im-
plicate.

CNADNR nu mai dă un
termen pentru finalizarea
autostrăzii Comarnic-Bra-
şov: Obţinerea finanţării
este un proces „laborios”
spun reprezentanții com-
paniei.

„În prezent se desfăşoară ac-
tivităţile prealabile semnării con-
tractelor de finanţare şi
contractului de concesiune de
lucrări publice privind proiecta-
rea, construirea, finanţarea, ope-
rarea şi întreţinerea Autostrăzii
Comarnic - Braşov. Precizăm
că obţinerea finanţării în cadrul
unui proiect de concesiune pre-
supune un proces laborios, cu
multe etape, care include analiza
de tip «due diligence» din partea
băncilor interesate în finanţarea
proiectului şi care se concreti-
zează prin încheierea unor con-

tracte de finanţare. Lucrările de
construire la autostrada Comar-
nic - Braşov vor fi demarate
după semnarea contractului de
concesiune şi a contractelor de

finanţare”, a comunicat
CNADNR, agentiei Mediafax.
ro.  Premierul Victor Ponta şi
fostul ministru al Transporturilor
Dan Şova s-au întâlnit la jumă-

tatea lunii ianuarie, la Palatul
Victoria, cu reprezentanţii aso-
cierii Vinci - Strabag - Aktor,
care a câştigat licitaţia pentru
construcţia tronsonului de au-

tostradă Comarnic-Braşov, prilej
cu care cele două părţi au sem-
nat un memorandum de înţele-
gere. Ponta afirma atunci că
autostrada Comarnic-Braşov, în
lungime de 53 kilometri, va fi
finalizată în 2017, la un cost es-
timat de 1,8 miliarde euro, lu-
crările de construcţie urmând
să înceapă la finalul lunii aprilie.
La sfârşitul lunii martie, Şova
spunea că acordul pentru con-
strucţia autostrăzii va fi semnat
în iunie, nu în aprilie, aşa cum
se anunţase iniţial, amânarea
termenului fiind un lucru „emi-
namente pozitiv” întrucât statul
a reuşit să obţină angajamentul
ferm din partea BEI, BERD şi
Banca Mondială pentru susţi-
nerea proiectului. La 24 iunie,
dată la care şi-a anunţat demisia
din funcţia de ministru al Trans-
porturilor, Şova a afirmat că

acordul va fi semnat „în perioa-
da următoare”, motivul întâr-
zierii fiind legat de discuţiile
dintre constructori şi finanţatorii
instituţionali.

Ce lucrări sunt în plan. Tronsonul
Comarnic-Braşov va avea o lun-
gime de 53,2 km de autostradă
propriu-zisă şi aproximativ şapte
km de drumuri de legătură – tot
în regim de autostradă – spre
localităţile pe lângă care trece:
Sinaia, Buşteni, Predeal şi Râş-
nov. Lungimea totală a lucrărilor
de artă este de circa 5,16 km,
care cuprind 39 de structuri –
19 viaducte sau poduri, cinci
pasaje peste autostradă şi 15 pa-
saje inferioare, la care se adaugă
aproximativ 20 de km de tune-
luri, câte aproape 10 kilometri
pe sens, respectiv 2,9 km la Si-
naia, 3,11 km la Buşteni şi 3,7
km la Predeal.

Autoritățile nu mai știu când vor începe lucrările la șantierul  autostrăzii Comarnic-Brașov

Autostrada Comarnic-
Brașov, fără termen

Percheziţii ale Poliţiei Capitalei în Făgăraş
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Platforma paneuropeană
OpenupEd se găsesc o multi-
tudine de cursuri online con-
cepute pentru a veni în sprijinul
fiecărei persoane interesate de
pregătirea continuă. Platforma
europeană de cursuri deschise
a fost lansată în urmă cu un
an, func�ionând după modelul
platformei disponibile în SUA
- www.coursera.org.

Cursurile sunt sus�inute de
diverse universită�i europene.
Fiecare partener oferă cursuri
prin intermediul propriei plat-
forme de învă�are, cel pu�in în
limba sa na�ională. În prezent,
se poate alege dintre cele 11
limbi ale partenerilor, plus lim-
ba arabă. Iniţiativa reuneşte

universităţi şi aso-
ciaţii de profil din
11 ţări (Fran�a,
Italia, Lituania,
�ările de Jos,

Portugalia, Slovacia, Spania,
Regatul Unit, Rusia, Turcia și
Israel), fiind condusă de
Asocia�ia europeană a
universită�ilor de învă�ământ
la distan�ă (European Associa-
tion of Distance Teaching Uni-
versities - EADTU).

Cursurile acoperă domenii
precum matematică, econo-
mie, competenţe informatice,
comerţ electronic, schimbări
climatice, patrimoniu
cultural, responsa-
bilitatea socială
a întreprinde-
rilor sau
Orientul Mij-
lociu modern.
Acestea pot
fi urma-
te fie

într-o perioadă fixă, fie ori-
când, în ritmul propriu al cur-
santului. În general, acestea
cuprind între 20 şi 200 de ore
de studiu.

Cursurile sunt gratuite, dar
pentru a fi recunoscute,
cursan�ii trebuie să plătească
pentru certificat costurile, va-
riind între 25 și 400 de euro,
în func�ie de amploarea cur-
sului (numărul de ore de stu-
diu) și institu�ie.

Informaţii detaliate despre
OpenupEd şi despre cursu-
rile propuse sunt disponibile
pe site-ul www.openuped.

eu. 
Ionela Damian

Facebook cumpără o firmă românească
Facebook a anunţat, într-un

comunicat de presă, că va prelua
compania de publicitate video
online LiveRail, printre cofon-
datorii acesteia aflându-se şi doi
români, Andrei Dunca şi Sergiu
Biriş. Tranzacţia este estimată la
400-500 milioane dolari. Live-
Rail a fost fondată în 2007 de

Andrei Dunca, Sergiu Biriş şi
Mark Trefgarne, iar în prezent
are birouri la San Francisco, New
York, Londra, Paris şi Cluj-Na-
poca. "Am convenit achiziţia Li-
veRail, companie de publicitate
online care ajută companii pre-
cum Major League Baseball,
ABC Family, A&E Networks,

Gannett şi Dailymotion să pre-
zinte reclame mai bune în clipurile
video care apar pe site-urile aces-
tora şi în aplicaţii. LiveRail oferă
o plaformă extinsă furnizorilor
de conţinut video online, care îi
ajută să identifice şi să prezinte
cele mai bune reclame.", se arată
într-un comunicat de presă.

Preţul mediu cerut de
proprietarii de aparta-
mente în principalele
cinci oraşe din ţară, inclu-
siv Bucureşti, a crescut
uşor de la începutul anu-
lui, doar în Brașov  fiind
consemnată o scădere, în
timp ce în celelalte avan-
sul este de 1-3, potrivit
unei analize realizate de
portalul imobiliare.ro.

Braşovul este singurul oraș
dintre cele cinci analizate în care
apartamentele scoase la vânzare
s-au ieftinit în prima parte din
2014.

Media preţurilor a ajuns la
814 euro pe metru pătrat, cu
1,1% mai puţin decât la debutul
lui ianuarie (823 de euro pe me-
tru pătrat). De precizat, că şi în
Braşov preţurile au atins un ni-
vel superior celui de început de
an, în aprilie (839 de euro pe
metru pătrat), însă avansul a fost
pierdut în luna următoare.

Tendinţa de scădere din ulti-

mele şase luni a fost generată
în mod exclusiv de segmentul
locuinţelor noi, care au consem-
nat un recul de 5,9%, de la 868
la 817 euro pe metru pătrat util;
în aceeaşi perioadă, preţul apar-
tamentelor vechi s-a menţinut
relativ constant, la 813 euro pe
metru pătrat (faţă de 814 euro
pe metru pătrat la început de
an).

În Bucureşti, apartamentele
scoase la vânzare sunt în prezent

cu 1% mai scumpe decât în
urmă cu şase luni, acestea fiind
scoase la vânzare, în medie, cu
1.073 de euro pe metru pătrat,
faţă de 1.062 de euro pe metru
pătrat, la începutul lui 2014.

În ultimele şase luni, preţul
mediu cerut pentru apartamen-
tele din Cluj-Napoca s-a majorat
cu 3%, de la 871 la 897 de euro
pe metru pătrat util. 

Potrivit imobiliare.ro, în Con-
stanţa, preţurile cerute de vân-

zători au crescut cu 1% în pri-
mul semestru, de la un nivel de
839 de euro pe metru pătrat, la
începutul lunii ianuarie, până la
847 de euro pe metru pătrat, la
finele lui iunie. 

În Timişoara, apartamentele
disponibile spre vânzare s-au
apreciat cu 2% în ultimele şase
luni, de la un nivel de 793 de
euro pe metru pătrat, până la o
valoare de 809 euro pe metru
pătrat. 

Cu cât s-au ieftinit
apartamentele în Brașov 

Flash economic
Programul Rabla și în 2015. Programul Național de Stimulare
și Înnoire a Parcului Auto Național (Programul Rabla) va
continua și în 2015 și ar putea avea o structură diferită
față de ediția din acest an, a declarat Attila Korodi, mi-
nistrul Mediului și Schimbărilor Climatice. Ministrul Me-
diului a menționat, totodată, că are unele nemulțumiri în
privința acordării eco-bonusurilor în cadrul programului
Rabla, iar pentru ediția viitoare are în plan majorarea va-
lorii acestora. „Am unele nemulțumiri în ceea ce privește
acordarea eco-bonusului. În primele trei luni ale anului
au fost acordate 586 de eco-bonusuri. Ne gândim serios
să creștem valoarea eco-bonusurilor pentru ediția din
anul viitor. Acum, nu vă pot spune care va fi valoarea și
nici la cât ar trebui să se situeze aceasta, în viziunea
mea. Vom comunica acest lucru la momentul oportun și
pe cale instituțională”, a precizat Attila Korodi. Persoanele
fizice interesate să achiziționeze un autovehicul nou prin
Programul Rabla se pot înscrie, începând din 8 aprilie,
la dealerii auto și, ulterior, își pot casa mașinile mai vechi
de opt ani la oricare dintre centrele REMAT autorizate
de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului.
Firmele IT, ajutate de stat. Trei companii IT au primit anul
acesta ajutoare de stat pentru a crea locuri de muncă la
Braşov. Compania Atos IT Solutions a primit un ajutor
de 6,03 milioane de euro pentru crearea a 300 de locuri
de muncă în Braşov şi Timişoara. Atos a avut anul trecut
afaceri de peste 24 milioane de euro şi peste 900 de an-
gajaţi în Bucureşti, Braşov şi Timişoara, dar până în pre-
zent operaţiunile companiei nu s-au concentrat pe piaţa
din România, scrie bizbrasov.ro. De asemenea, Siemens
SRL a primit un ajutor de 5,41 milioane de euro pentru
a crea 220 de locuri de muncă în Braşov şi Bucureşti, în
timp ce Pentalog a primit un ajutor de 5,79 milioane de
euro pentru a crea 230 de locuri de muncă în  Braşov,
Iaşi, Cluj-Napoca şi Bucureşti.

Cursuri gratuite în Europa, la un click distanță



Multe persoane care suferă
de migrenă consideră că
unele alimente pot declanșa
crizele. A avea stomacul gol
constituie însă un factor de
risc, relatează passionsante.be.

Nu s-a demonstrat legătura
de la cauză la efect în privin�a
alimentelor care ar putea
declanșa migrene, cu excep�ia
cafelei. Acest lucru nu în-
seamnă că legătura lipsește,
ci numai că nicio dovadă
știin�ifică nu permite incrimi-
narea directă a unui aliment
sau altul.

Factorii alimentari stabili�i
sunt de ordin mai general —
o componentă alergică (ouă,
ciocolată, căpșuni, fructe de

mare, etc.), amestecuri (chiar
moderate) de băuturi alcoo-
lice, o masă prea bogată sau,
dimpotrivă, insuficientă.

Eliminarea unei mese (de
obicei a micului dejun) repre-
zintă un comportament de
mare risc pentru persoanele
cu migrene, care își expun
astfel organismul la hipogli-
cemie (scăderea nivelului de
zahăr), lucru ce afectează în-
deosebi creierul.

Pentru a continua să facă
fa�ă nevoilor, presiunea san-
guină crește, ceea ce poate
provoca o migrenă. Se pot
observa varia�ii bruște ale gli-
cemiei, cu aceleași efecte,
când se consumă un aliment

foarte dulce pe stomacul gol.
În acest context, legătura din-
tre alcool (mai ales vin) și mi-
grenă se explică prin faptul că
s-a băut pe stomacul gol sau
în stare de oboseală.

Specialiștii recomandă res-
pectarea ritmului de trei mese
mese pe zi și, eventual, două
gustări, să nu se sară peste ni-
cio masă, să nu se facă abuz
de snack-uri fiindcă pot duce
la creșterea glicemiei (și, prin
urmare, a riscului de migre-
nă). În plus, este recomanda-
bil consumul regulat de apă
pe parcursul zilei (cel pu�in
1,5 l în total), deoarece o
ușoară deshidratare poate
declanșa o criză.

Stresul poate fi transmis de
la o persoană la alta, la fel ca
o formă de răceală, au desco-
perit cercetătorii americani,
care au notat, printre căile în
care acesta poate fi „dat”, to-
nul vocii, expresia feţei, pozţia
corpului şi chiar mirosul. O
echipă de psihologi de la Uni-
versitatea din Saint Louis a
încercat să afle în ce măsură
oamenii sunt expuşi la
„stresul de gradul doi”. Potri-
vit Daily Mail, specialiştii au
constat că starea de stres a
unei persoane se poate trans-
mite la o alta. În sprijinul

acestei teorii, echipa de psi-
hologi a rugat un grup de vo-
luntari să susţină un discurs
în public sau să rezolve în
minte o problemă de aritme-
tică în timp ce erau priviţi de
alte persoane. 

Ulterior, aceştia au măsu-
rat nivelurile de cortizol şi
au analizat o enzimă
salivară, asociată cu stresul,
atât în cazul voluntarilor par-
ticipanţi la experiment, cât
şi în cazul observatorilor.
Astfel, cercetătorii au des-
coperit că reacţia la stres a
observatorilor era „direct

proporţională cu aceea a vo-
luntarilor şi nu era influen-
ţată de sex".

Echipa de psihologi care
a realizat studiul susţine că
această stare poate fi trans-
misă de la un individ la altul
prin intermediul mai multor
factori, cum ar fi tonul vocii,
expresiile faciale, poziţia
corpului şi chiar mirosul per-
soanei stresate.  „Am de-
monstrat că stresul se poate
lua ca o boală contagioasă
de la persoanele vizate de
stres la observatori”, este
concluzia cercetătorilor.

Harold Katz, reputat sto-
matolog britanic, reco-
mandă câteva alimente
ale căror proprietăți con-
tribuie la sănătatea și
păstrarea culorii albe a
dinților. 

El a alcătuit pentru Daily
Mail lista alimentelor care pot
face din�ii mai rezisten�i și mai
albi în mod natural.

Ciocolata amăruie con�ine
teobromină, compus care ajută
la întărirea smal�ului din�ilor.
Ea este prin urmare un bun
mijloc de prevenire a apari�iei
petelor. Acest lucru nu este va-
labil însă și în cazul ciocolatei
cu lapte. Dimpotrivă,
consumul acesteia nu este re-
comandat de dentistul inter-
vievat de Daily Mail deoarece
con�ine zahăr și lapte, asocia�ia
lor putând provoca o respira�ie
neplăcută.

Ceaiul verde con�ine tanini,

care împiedică colorarea
din�ilor, jucând rol de barieră
în calea bacteriilor ce încearcă
să se lipească de denti�ie. În
plus, ceaiul verde reduce mi-
rosul neplăcut al respira�iei. El
con�ine polifenoli
(antioxidan�i) care scad acidi-
tatea din gură, limitând proli-
ferarea bacteriilor.

Legumele verzi (broccoli,
salata verde, spanac etc.),
con�in fier și sunt  o barieră
puternică împotriva impregnă-
rii petelor pe din�i și
deteriorării smal�ului din�ilor.

Consumul de brânză dulce
duce la creșterea pH-ului din
gură, scăzând aciditatea. Acest
lucru are ca efect reducerea ris-
curilor de erodare a smal�ului
și de decolorare a din�ilor. În
plus, calciul din brânză poate
ajuta la întărirea denti�iei.
Consuma�i morcovi deoarece
con�in vitamina A, necesară
unui smal� dentar sănătos. De

asemenea și conopidă și
castraveți întrucât ajută la în-
depărtarea naturală a petelor
dentare.

Alimentele crocante și
abrazive cură�ă natural din�ii,
eliminând tot ce se lipește de
suprafa�a smal�ului. Textura
merelor pune la încercare gin-
giile, întărindu-le astfel și scă-
zând riscul de retragere de pe
din�i. Con�inutul ridicat de apă
din mere și pere duce la

creșterea cantită�ii de salivă,
element esen�ial în reducerea
posibilită�ii de apari�ie
a cariilor.

Alimente nocive
albului dentar.
Cele mai noci-
ve alimente
pentru sănătatea
dentară sunt ca-
feaua, vinul, bautu-
rile, ketchupul, dul-
ciurile, alcoolul.

Stomacul gol poate cauza migrene

SĂNĂTATE 54 iulie 2014

Ştiaţi că stresul este contagios?

Alimentele care ne 
mențin albul dinților 
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Apeductul de pe
Aleea de sub Tâmpa

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Vineri

Apeductul a fost executat între anii
1891–1892, după planurile şi sub
conducerea inginerului-şef al oraşu-
lui, Christian Kertsch. Apa era adu-
să, prin ţevi de oţel şi ţiglă, tocmai
de la mare depărtare, de după mun-
tele Tâmpa. Apeductul capta cursu-
rile mai multor pâraie din Valea
Cetăţii şi Schei, aducând apa aproape
de centrul oraşului. 

Pentru a se realiza o cale scurtă către
şi dinspre captare s-a făcut, în 1893,

o străpungere în zidul sud-estic al
Cetăţii. 

Astăzi, calea de acces către lucrarea
inginerului Kertsch formează un ali-
niament lung care începe să urce din
strada Castelului, pe Suişul Castelului,
traversează linia zidurilor şi continuă
pe trepte, până la apeduct. Din cauza
situaţiei deplorabile în care se aflau
ţevile, precum şi costurilor ridicate
de înlocuire a reţelei, municipalitatea
a fost obligată să alimenteze apeductul

cu apă ce provine de la bazinul din
Tărlung. Totuşi, mulţi oameni conti-
nuă în zilele noastre să creadă că iau
„apă de izvor” de la apeduct şi vin să
îşi procure cantităţi însemnate... 

Mergând pe lângă munte înspre Râpa
dracului, se mai pot observa conduc-
tele de ţiglă sfărâmate, precum şi o
placă memorială ridicată în cinstea
altui inginer al oraşului, P. Bartusch.

(sursa: wikipedia.org.)



Sistemul de iluminat
public din Piaţa Sfa-
tului va fi schimbat
cu unul mai eficient
şi mai aproape de
atmosfera veche a
oraşului.

Cei opt stâlpi de ilu-
minat montaţi în anul
1998, cu câte trei cor-
puri de iluminat fiecare,
sunt încă funcţionali, dar
sistemul este vechi, de-
păşit din punct de vede-
re tehnologic, iar
designul lor, pe timpul
zilei, face notă discor-
dantă cu arhitectura clă-
dirilor din piaţă şi cu
evenimentele care se
desfăşoară aici. 

„Pentru Piaţa Sfatu-
lui, ca şi pentru Parcul
Central din Braşov, am
propus un concept nou,

e f i -
cient,
c a r e

să îm-
bine is-
toria şi
arhitec-
tura lo-

cului cu tehnologia
de ultimă generaţie.
Dorim să-i redăm
Braşovului atmosfe-
ra de la începutul
anilor 1900, prin
montarea de stâlpi
din fontă şi aparate

d e
ilu-
minat care

să respecte
forma celor de
acum 100 de

ani, însă realizate după
tehnologii noi, cu eficien-

ţă ridicată şi
design stili-

zat. În istoria Pieţei Sfatului
au fost două tipuri principale
de stâlpi şi aparate de ilumi-
nat, şi vom îngloba în noul
concept elemente din ambele
tipuri”, a declarat Dan Vată-
jelu – manager general al
Flash Lighting Services SA,

firma care se ocupă de ilumi-
natul public al oraşului.

În următoarea perioadă, cei
opt stâlpi de iluminat vechi vor
fi schimbaţi cu nouă stâlpi noi,
iar corpurile de iluminat vor
fi şi ele schimbate şi echipate
cu surse de iluminat LED sau
clasice (cu iodură metalică)
pentru o mai bună distribuţie
a luminii pe toată suprafaţa
Pieţei Sfatului. Potrivit proiec-
tantului, de-a lungul vremii, în
Piaţa Sfatului au existat fie
stâlpi de înălţime mică, având
o consolă ornamentală şi un
corp de iluminat de formă
alungită, fie stâlpi mai înalţi,
cu bază solidă şi consolă dublă,
minimalistă, cu două sau trei
corpuri de iluminat de formă
alungită. Soluţia propusă de
firma de iluminat prevede
stâlpi din fontă, cu înălţimea
de opt metri, patru console de-
corative şi patru corpuri de ilu-

minat, pastrând forma alungită
de acum câteva zeci de ani.
Stâlpii vor avea un diametru
la bază de 745 mm, şi o greu-
tate de 350 kilograme. Opt
dintre stâlpi vor fi montaţi în
locul celor vechi, fără a fi afec-
tat pavimentul, iar cel de-al
nouălea va fi amplasat astfel
încât să asigure iluminarea uni-
formă a întregii pieţe. Corpu-
rile de iluminat vor avea 655
mm înălţime, 400 mm diame-
tru şi vor cântări 10 kilograme. 

Şi Parcul Central va avea ilumi-
nat inteligent.  În acest an vor
începe şi lucrările de moder-
nizare a iluminatului public şi
a aleilor din Parcul Nicolae
Titulescu. Potrivit edililor, ac-
tuala reţea de iluminat public
a parcului este depăşită atât
din punctul de vedere al du-
ratei de exploatare (aceasta
era de 25 de ani, iar reţeaua
este mai veche de 25 de ani),

cât şi ca funcţionalitate şi con-
sum de energie. În noua va-
riantă, luminozitatea a fost
calculată astfel încât să ofere
un confort sporit, cu un con-
sum mai mic de energie. Cor-
purile de iluminat de pe cei
42 de stâlpi vor fi înlocuite
cu altele mai eficiente, iar nu-
mărul lor va creşte cu 18, faţă
de 64 câte sunt în prezent,
pentru a oferi mai multă lu-
mină în zonele de intersecţie
a aleilor şi a locului de joacă.
Vor fi înlocuite cabluri în lun-
gime totală de 2,4 kilometri.
După montarea noului sistem,
eficienţa va fi cu 30% mai
mare decât în prezent, iar con-
sumul de energie se va reduce
cu 50%. 

Odată cu reabilitarea siste-
mului de iluminat, care impli-
că săpături, vor fi reabilitate
şi aleile, va fi reparat locul de
joacă şi va fi reamplasat mo-
bilierul urban. „Sunt două in-
vestiţii importante pentru
oraşul nostru, pentru că vor-
bim despre două dintre cele
mai cunoscute zone ale ora-
şului, şi infrastructura de ilu-
minat public era depăşită atât
din punct de vedere moral, cât
şi al funcţionalităţii. Conside-
răm că am ales cele mai bune
soluţii tehnice pentru ilumi-
nat”, a declarat primarul
Geor ge Scripcaru.BB A.P.

Circulaţia autobuzelor
de pe linia 20 va fi sus-
pendată duminică 6 iu-
lie, între orele 10-14, cu
ocazia desfăşurării celei
de-a doua ediţii a com-
petiţiei sportive „Inter-
national Metropolitan
Triathlon Braşov”. Ul-
timele plecări în cursă
vor avea loc la ora
10.00, din ambele cape-
te de linie, iar primele
plecări, după finalizarea
concursului vor avea loc la
ora 14.00, tot din ambele
capete de linie, respectiv Li-
vada Poştei şi Poiana Bra-
şov. Un număr de 300 de
sportivi profesionişti cât şi
amatori şi-au anunţat par-

ticiparea la a doua ediţie a
Internaţional Metropolitan
Triathlon Braşov, care va
avea loc duminică în loca-
lităţile Zonei Metropolitane
Braşov – Codlea, Vulcan,
Cristian, Râşnov.

Proba olimpică va avea
1,5 km înot, 47 de km ci-
clism, 10 km alergare, iar
proba de sprint — 500 de
metri de înot, 25 de km ci-
clism, 5 km alergare, potri-
vit organizatorilor.

Braşovenii sunt în topul
longevităţii. Acesta este con-
cluzia unui raport întocmit
de specialiştii de Institutul
Naţional de Statistică din
care reiese că cei mai lon-
gevivi români sunt vâlcenii,
cu o speranţă de viaţă de
aproape 78 de ani, urmaţi
în top de bucureşteni, de ar-
delenii din Cluj şi de braşo-
veni, care ocupă astfel locul
4 în acest clasament. Spe-
ranţa de viaţă este unul din

indicatorii cu ajutorul căruia
se analizează gradul de dez-
voltare al unei societăţi.
Evoluţia acestui indicator
este dată de stilul de viaţă,
de starea de sănătate şi de
alimentaţie, şi nu neapărat
de condiţiile economico-so-
ciale, scrie antena3.ro. 

Deşi durata medie a vieţii
nu are legătură directă cu
nivelul PIB-ului pe cap de
locuitor, putem spune că
speranţa de viaţă a popula-

ţiei este mai ridicată acolo
unde şi nivelul de trai este
la cote mai mari. Specialiştii
de la INS au întocmit ra-
portul pe 2013 din care re-
iase că speranţa de viaţă a
românilor este de aproape
75 ani, 71 ani pentru bărbaţi
şi 78 în cazul femeilor.  Deşi
cifrele arată o creştere a spe-
ranţei de viaţă în ultimii
10 ani, românii trăiesc, în
medie, cu 5 ani mai puţin
faţă de alţi europeni.

Locuieşti în Braşov? Vei trăi mai mult
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Iluminatul din Piaţa Sfatului
va îmbina tehnologia de ultimă
oră cu atmosfera anilor 1900

O competiţie sportivă suspendă
duminică circulaţia pe drumul Poienii 
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Agenţia de ştiri
americană Associated
Press (AP) va folosi
roboţi pentru scrierea
unor materiale de
presă, în special a ce-
lor din zona de busi-
ness. Associated
Press speră ca în
aceastǎ lunǎ să intro-
ducă o tehnologie au-
tomatizată care va
permite publicarea
mai multor ştiri de
business şi a unui nu-
măr mai mare de rapoarte pri-
vind veniturile unor companii,
informează huffingtonpost
.com. Referindu-se la această
tehnologie, Lou Ferrara, vi-

cepreşedinte al AP, a precizat
că roboţii ar fi capabili să pro-
ducă 4.400 de materiale în
timpul în care reporterii agen-
ţiei ar fi creat doar 300 de ştiri

din domeniul
business.

Noua tehno-
logie nu va con-
duce la
reducerea locu-
rilor de muncă,
a subliniat însă
agenţia ameri-
cană. „Jurnali-
ştii noştri se vor
concentra să
scrie materiale
despre ceea ce
înseamnă aceste

cifre, să identifice trenduri şi să
găsească ştiri în exclusivitate
pe care le putem publica în mo-
mentul apariţiei rapoartelor fi-
nanciare”, a spus Lou Ferrara. 

Obama - cel mai slab președinte american 
Barack Obama apare în

fruntea unei liste cu cei mai
slabi președin�i americani din
perioada postbelică, potrivit
unui sondaj realizat în rândul
cetă�enilor americani, la cea-
laltă extremă situându-se Ro-
nald Reagan, apreciat de
participan�ii la sondaj drept
cel mai bun președinte ame-
rican de după cel de-al doilea
război mondial, relatează
AFP.

Conform sondajului reali-
zat de Universitatea Quinni-
piac, 33% dintre per soa nele
chestionate l-au desemnat pe

actualul lider democrat de la
Casa Albă drept cel mai slab
președinte american dintre
cei 12 care s-au succedat în
ultimii 70 de ani, în timp ce
28% au aceeași părere despre
predecesorul său, democratul
George W. Bush.

În schimb, 35% dintre per-
soanele intervievate cred că
republicanul Ronald Reagan
(președinte în perioada
1981-1989) a fost cel mai
bun lider dintre to�i cei pe
care i-au avut Statele Unite
după anul 1945. El este ur-
mat la mare distan�ă de Bill

Clinton, preferat de 18% din-
tre participan�ii la sondaj, și
de președintele asasinat în
anul 1963, John F.Kennedy,
cotat cu 15%.

În mod tradi�ional, pre șe -
din�ii americani sunt �inta a
numeroase critici atunci când
sunt încă în func�ie, dar ei
sunt reevalua�i de electorat
după plecarea de la Casa
Albă. Este cazul lui George
W. Bush, devenit foarte ne-
popular la sfârșitul celui de-
al doilea mandat, dar care
și-a mai îmbunătă�it această
cotă ulterior.

Site-ul Live Science a fă-
cut o trecere în revistă
a fenomenelor neeluci-
date ale omenirii. Bi-
neînţeles că mai sunt şi
altele, cum ar fi con-
strucţia piramidelor,
civilizația Maya sau
existența Triunghiului
Bermudelor. Așadar lis-
ta rămâne deschisă. 

Ştiinţă medicală este abia
la începutul înţelegerii feno-
nemelor şi conexiunilor min-
te- organism. Efectul placebo
de exemplu în unele cazuri,
este o dovadă că oamenii
uneori prin puterea minţii pot
să îşi amelioreze efectele unei
boli, crezând în acest efect,
când de fapt boală în sine nu
se ştie dacă a fost sau nu ani-
hilată. 

Puterile paranormale şi per-
cepţia extrasenzorială. Acest fe-
nomen merită a fi în primele
fenomene neexplicate, fie şi
numai prin faptul că mulţi
nici măcar nu cred în aceste
puteri extrasenzoriale ale
unor oameni.  Cercetătorii au
verificat şi testat unii oameni
care susţineau că deţin puteri

psihice dar rezultatele obţi-
nute sub control ştiinţific au
fost neconcludente sau nega-
tive. Unii au spus că aceste
capacităţi nu pot fi testate sau
din anumite motive sunt di-
minuate sau blocate de pre-
zenţa scepticilor sau oa menilor
de ştiinţă, fiind influenţate de
câmpuri energetice negative.
Oricum, până la oră actuală
ştiinţa nu se poate exprimă
vizavi de aceste puteri para-
normale.

Tunelul morţii sau lumea de
dincolo în moartea clinică. Oa-
menii care au fost la un pas
de moarte au raportat în mul-
te cazuri experienţe mistice
variate, din care cele mai dese
sunt trecerea printr-un tunel,
o lumina liniştitoare, întâlni-
rea cu cei dragi dispăruţi, o
stare de pace şi linişte, fapte
care sugerează viaţă dincolo
de moarte. Deşi aceste expe-
rienţe şi relatări au fost atât
de profunde, nimeni nu s-a
întors „de dincolo” cu dovezi
clare ale existenţei unei lumi
dincolo de moarte. Cei mai
sceptici spun că e vorba de
halucinaţii, sau de anumite
traume ale minţii. 

OZN-urile. Fără îndoială că
există OZN-uri, începând cu
corpuri zburătoare până la
meteoriţi, văzute şi demons-
trate în unele cazuri. Dar dacă
aceste lumini sau corpuri pe
cer sunt nave spaţiale ale altor
fiinţe extraterestre, este cu to-

tul altceva. Având în vederea
distanţele dintre Pământ şi ce-
lelalte planete din Univers,
acest scenariu, această ipoteză
este puţin probabilă. 

Fenomenul deja-vu. Deja –
vu, este un termen francez
care defineşte o stare distinctă

şi misterioasă de trăire a unui
fenomen a două oară, că şi
când l-ai mai „văzut”. Unii
atribuie acest fenomen unor
experienţe psihice sau unor
amintiri intempestive ale unei
vieţi anterioare. La fel că şi
în cazul intuiţiei, oamenii de
ştiinţă pot încerca unele ex-
plicaţii de suprafaţa, dar cauza
şi natură acestor fenomene ra-
mane inexplicabilă.

Fantomele.  Mulţi oameni
au spus că au văzut fantome,
sau umbre sau stafiile unor
oameni dragi decedaţi, dar
existenţa reală a unor astfel
de corpuri este evazivă în ciu-
da atâtor relatări „sincere” a
unor astfel de declaraţii de vi-
ziuni, fotografieri sau chiar
comunicări cu fantomele. Unii
căutători de fantome speră să
vină cândva cu dovada irefu-
tabilă care să ridice misterul.

Dispariţiile misterioase. Oa-
menii dispar din cauze diver-
se. Mulţi sunt fugari, oameni
care se ascund de cineva, alţii
mor în accidente, alţii sunt
ucişi, ascunşi îngropaţi şi nu
se mai ştie nimic de ei, dar
mulţi sunt găsiţi. Nu la fel se
poate spune şi despre unele

dispariţii cu adevărat miste-
rioase. De la echipajul navei
„Marie Celeste” până la Jim-
my Hoffa, Amelia Earhart la
noi Elodia  se pare totuşi că
unii au dispărut fără urmă. 

Intuiţia. Fie că o numim
„presentiment” ,al şaselea
sau oricum altfel, toţi am trăit
un asemenea simţământ, mă-
car odată. În unele cazuri,
senzaţiile prevestitoare au
fost greşite. Psihologii spun
ca uneori unii oameni cunosc
anumite lucruri, fapte care se
petrec apoi, fără a spune de
unde au ştiut sau cum anume
au ştiut. Aceste cazuri de in-
tuiţie sunt greu de dovedit
sau de explicat.

Yeti Omul Pădurilor (omul mai-
muţă). De ceva decenii încoa-
ce, oamenii au spus că au
văzut/fotografiat/filmat apa-
riţii ale unor oameni de înăl-
ţimi considerabile, păroşi,
numiţi în mod diferit, funcţie
de locul în care au fost văzuţi,
fie Bigfoot, fie Yety, fie Sas-
quash. În ciuda atâtor relatări
a largii zone de răspândire,
până în prezent nu a fost găsit
nicăieri un corp al unui astfel
de hominid. 

Nimeni nu a adus dovezi clare ale existenței unei lumi de după moarte
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Astăzi sunt programate
primele două sferturi de
finală de la Campionatul
Mondial din Brazilia. De
la ora 19.00 se joacă par-
tida dintre Franța și Ger-
mania, iar de la ora
23.00 Brazilia întâlnește
Columbia. 

Până acum am avut parte
de un Campionat Mondial ne-
bun, plin de surprize, cu foarte
multe goluri înscrise și cu sur-
prize mari. Echipe mari pre-
cum campioana mondială
en-titre Spania, sau for�ele eu-
ropene Italia, Anglia și Portu-
galia, sau semifinalista
Campionatului Mondial din
Africa de Sud, Uruguay, au
fost deja eliminate. Astăzi de-
butează sferturile de finală, iar
primele meciuri sunt Fran�a –
Germania și Brazilia – Colum-
bia. Mâine se vor juca celelalte
două sferturi: Costa Rica –
Olanda și Argentina – Belgia. 

Finala din sferturi. De la ora
19.00, la Rio de Janeiro, se
joacă finala din sferturi. Fran�a
și Germania au respectat cal-
culele și pronosticurile
specialiștilor. Cele două for�e
din fotbalul mondial au ajuns
în sferturile de finală unde vor
fi fa�ă în fa�ă, într-o partidă
ce va fi condusă la centru de
o brigadă din Argentina cu
Nestor Pitana la centru. Ger-
mania a câștigat grupa G.
„Panzerele” au debutat în
for�ă la Campionatul Mondial
și au călcat în picioare Portu-

galia lui Cristiano Ronaldo,
scor 4-0. Trupa lui Joachim
Low a dat primele semne de
slăbiciune în partida contra
reprezentativei din Ghana, în-
cheiată la egalitate, scor 2-2.
În ultimul meci din grupă,
nem�ii s-au impus în fa�a ame-
ricanilor cu 1-0 și cu șapte
puncte strânse s-au calificat
în optimi de pe prima pozi�ie.
În această fază a competi�iei
Kolse și compania au dat pes-
te Algeria, una din surprizele
plăcute ale acestui turneu fi-
nal. Germania a suferit mult
în acest meci și s-a calificat
după prelungiri, deși algerienii
au fost la un pas să ducă soarta
calificării la penalty-uri. De
partea cealaltă, Fran�a a defilat
în grupa E. „Cocoșii galici”
au câștigat primele două par-
tide din grupă, 3-0 cu Hon-
duras și 5-2 cu Elve�ia, iar în
ultimul joc au remizat, 0-0 cu
Ecuador, calificându-se astfel
de pe prima pozi�ie. În optimi,
trupa lui Deschamps a dat
peste Nigeria. Africanii au fă-
cut cel mai bun meci de la
Mondial dar naivită�ile din
apărare i-au costat calificarea.
Un gol făcut cadou de portarul
Enyeama și un autogol semnat
de Yobo au urcat Nigeria în
avionul care-o duce acasă și
i-au trimis pe francezi în sfer-
turi. 

Reeditarea unor semifinale. În
această seară vom avea o ree-
ditare a semifinalelor din 1982
și 1986. Semifinala dintre
Germania și Fran�a din

1982, din Spania, a fost poate
una dintre cele mai frumoase
meciuri văzute vreodată la un
turneu final.  Nem�ii au des-
chis scorul, dar Platini a res-
tabilit egalitatea și astfel cele
două echipe au mers în pre-
lungiri. Francezii au marcat
de două ori și erau cu un pi-
cior în finala mondialului, dar
Rummenigge a dat golul care
a descătușat Germania și
nem�ii au reușit să egaleze și
să trimită partida la penalty-
uri. Primii au ratat nem�ii, dar
goalkeeperul Harald Schuma-
cher a reușit să pareze două
lovituri de pedeapsă și a cali-
ficat Germania în finală.  Pa-
tru ani mai târziu, la
mondialul din Mexic, cele
două echipe s-au întâlnit din
nou în semifinale. Germania
a câștigat și de această dată
cu 2-0 după golurile marcate
de Brehme în minutul 9 și
Voller în minutul 89. Fran�a
a marcat prin Platini, dar golul
a fost anulat pentru ofsaid. In-
teresant este că și în 1982 și
în 1986, Germania a pierdut
finala.  

Sfertul sud-american. De la ora
23.00, la Fortaleza, se joacă
un meci ce ar putea fi oricând
o finală de Copa America. Bra-
zilia întâlnește una dintre cele
mai frumoase echipe de la
această cupă mondială, Colum-
bia, într-un meci ce va fi arbi-
trat de o brigadă din Spania cu
Carlos Velasco Carballo la cen-
tru. Meciul se anun�ă unul cu
emo�ii pentru echipa �ării gaz-

dă, care s-a calificat în urmă-
toarea fază a competi�iei cu
mari dificultă�i, în timp ce Co-
lumbia a trecut la pas de Uru-
guay, scor 2-0. Brazilia s-a
calificat în sferturi după 4-3 cu
Chile, în urma loviturilor de
departajare. După 1-1 pe par-
cursul meciului, brazilienii s-
au calificat doar pentru că
Mexicul a avut o ratare în plus.
De cealaltă parte, Columbia s-
a calificat după ce a învins o
echipă slăbită a Uruguay, care
a rămas fără cel mai important
atacant al său, Luis Suarez,
după ultimul meci din faza gru-
pelor. Suarez, care l-a mușcat
pe Chiellini în partida Italia -
Uruguay 1-2, a fost suspendat
9 meciuri. Fără Suarez pe te-
ren, Uruguay nu a mai fost la
fel de incisivă. Brazilia - Co-
lumbia este deja un duel clasic
al regiunii Americii de Sud,
până acum cele două întâlnin-
du-se de 25 de ori. Brazilia a
câștigat de 15 ori, iar colum-
bienii în doar două runde. De
asemeni, �ara gazdă a Mondia-
lului a înscris 55 de goluri, de
5 ori mai multe decât viitoarea
sa adversară din sferturi.

Partida dintre Brazilia și Co-
lumbia se anun�ă una pe via�ă
și pe moarte, echipa �ării gazdă
fiind obligată să câștige în fa�a
unui adversar tradi�ional. Co-
lumbia are însă un jucător de
excep�ie la acest turneu final,
noua stea a fotbalului mondial,
James Rodriguez.
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Dincă negociază cu Corona
Echipa de handbal feminin Corona Brașov pregătește cel
de-al doilea transfer al pauzei competiționale. După ce au
reușit să obțină semnătura Oanei Bondar, oficialii de la
Corona s-au orientat spre extrema stângă Nicoleta Dincă.
Ea s-a remarcat la lotul de tineret al României, după care
a evoluat o perioadă pentru Universitatea Jolidon Cluj. În
sezonul trecut, Dincă a evoluat pentru formația SCM Cra-
iova. Extrema stângă, care va trebui să se lupte pentru
postul de titulară cu Camelia Hotea, este liberă de contract
și va ajunge la Brașov în zilele următoare pentru a discuta
cu oficialii Coronei. „Discutăm cu jucătoarea și o așteptăm
la Brașov pentru a încheia negocierile și pentru a semna
actele”, a declarat președintele secției de handbal de la
Corona Brașov, Vasile Kraila.

Cu Astra în Cupa Ligii
La sediul Ligii Profesioniste de Fotbal a fost efectuată şi
tragerea la sorţi a partidelor din cadrul optimilor de finală
ale Cupei Ligii, ediţia 2014-2015. Partidele se vor disputa
pe 18 şi 19 iulie, după ce Rapid, CSU Craiova, ASA Tîrgu
Mureş şi CSMS Iaşi vor juca un tur preliminar. FC Brașov
va juca în optimi împotriva formației Astra Giurgiu. Iată
programul jocurilor: Gaz Metan Mediaş - Pandurii Tîrgu
Jiu, Universitatea Cluj - Petrolul Ploieşti, Rapid sau CSU
Craiova - Steaua, Otelul Galaţi - Ceahlăul Piatra Neamţ,
ASA Târgu Mureş sau CSMS Iaşi - CFR Cluj, Concordia
Chiajna – Dinamo, FC Braşov - Astra Giurgiu și Viitorul
Constanţa - FC Botoşani.

Lucescu, antrenorul anului
Tehnicianul echipei de fotbal Șahtior Donețk, românul
Mircea Lucescu, a fost ales cel mai bun antrenor al se-
zonului 2013-2014 în Ucraina, în urma votului cluburilor
din prima divizie a acestei țări și al fanilor, anunță site-ul
clubului. În cei 10 ani sub comanda lui Lucescu, Șahtior
a cucerit opt titluri de campioană națională, cinci Cupe
ale Ucrainei și cinci Supercupe, dar mai ales Cupa UEFA,
câștigată în 2009, după o finală cu Werder Bremen (2-
1). Lucescu a fost desemnat în acest an pentru a opta
oară cel mai bun antrenor din Ucraina, amintește site-ul
lui Șahtior, adăugând că românul a fost ales de trei ori
cel mai bun antrenor din campionatul Turciei. Portarul lui
Șahtior, Andrei Piatov, a fost ales cel mai bun goalkeeper
din Ucraina în ultimul sezon. În altă ordine de idei, Lucescu
a indicat că Șahtior nu intenționează să se despartă în
această vară de niciun jucător.

Suarez, aproape de Barcelona
FC Barcelona este aproape de a obţine transferul atacan-
tului urguayan Luis Suarez de la FC Liverpool, pentru suma
de 88 de milioane de euro, a scris presa engleză. Oficialii
clubului spaniol şi cei ai grupării engleze au avut deja o
rundă de negocieri în acest sens, considerată fructuoasă
de ambele părţi. Primii oferă 70 de milioane de lire sterline
pentru jucătorul de 27 de ani, în timp ce conducătorii FC
Liverpool cer 80 de milioane de lire sterline (aproximativ
100 de milioane de euro). În această afacere, FC Barcelona
ar putea să-l includă şi pe atacantul chilian Alexis Sanchez,
pentru a plăti o sumă mai mică de bani. Suarez este sub
contract cu Liverpool până în 2018 şi are un salariu de
200.000 de lire sterline pe săptămână. Atacantul uruguayan,
care l-a muşcat de umăr pe fundaşul italian Giorgio Chiellini
la un meci de la Cupa Mondială, a fost suspendat nouă
meciuri de FIFA şi a primit o interdicţie de patru luni pentru
orice activitate legată de fotbal. Suarez nu va avea acces
pe stadioane în perioada suspendării şi va trebui să achite
o amendă de 100.000 de franci elveţieni.

Murray, eliminat în sferturi
Deținătorul titlului, britanicul Andy Murray, a fost eliminat
în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Wimbledon,
al 3-lea de Mare Șlem al anului, fiind învins în trei seturi,
6-1, 7-6 (4), 6-2, de bulgarul Grigor Dimitrov, nr. 13 mondial.
În semifinale, jucătorul bulgar în vârstă de 23 de ani va
juca împotriva sârbului Novak Djokovic care a trecut după
un meci de poveste de croatul Marin Cilic scor 6-1, 3-6,
6-7 (4), 6-2, 6-2. În semifinale s-au mai calificat elvețianul
Roger Federer care a trecut de compatriotul său Stanislas
Wawrinka, scor 3-6, 7-6, 6-4, 6-4 și canadianul Milos Raonic
care a trecut de surpriza plăcută a turneului de la All England
Club, australianul Nick Kirgyos, scor 6-7, 6-2, 6-4, 7-6.

Încep sferturile!
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Concerte de muzică sacră
în Cetăţile Ţării Bârsei!
Asta ne oferă cea de-a
cincea ediţie a Festivalu-
lui Musica Barcensis. 

Vor fi 18 concerte, iar or-
ganizatorii au pregătit un
program divers care va cu-
prinde muzică de cameră în
diferite distribuţii, ansambluri
vocale şi vocal instrumentale

din ţară şi străinătate. La fie-
care sfârşit de săptămână bra-
şovenii şi turiştii se vor putea
delecta la festivalul care va
avea loc în perioada 5 iu-
lie–31 august. 

Festivalul Musica Barcen-
sis va avea loc în bisericile
fortificate din Vulcan, Hăr-
man, Ghimbav, Râşnov, Cod-
lea, Prejmer şi în două dintre
bisericile evanghelice din

Braşov: Bartolomeu şi Sfân-
tul Martin. Pe lângă concer-
tele în care se vor auzi orgile
restaurate în ultimii şapte ani,
organizatorii au pregătit un
program divers.

Musica Barcensis va debu-
ta mâine, 5 iulie, când bici-
cliştii Asociaţiei Braşovul
Pedalează vor face un tur din
Braşov până la biserica for-
tificată din Vulcan. Este al

doilea an consecutiv când
evenimentul este deschis cu
o manifestare cultural-spor-
tivă, la care sunt aşteptaţi cei
care doresc să evadeze din
agitaţia urbană, pe două roţi.
Plecarea se va face de la ora
16 din faţa Primăriei Braşov,
iar la ora 18 va începe con-
certul susţinut de elevi ai Li-
ceelor de muzică din Braşov
şi Sfântu Gheorghe. 

Horoscopul zilei
Berbec. Astăzi există riscul să te îmbolnăveşti sau să ai un
atac de panică. Încearcă să îţi schimbi stilul de viaţă într-
unul mai sănătos şi să renunţi la vicii. 
Taur. Astăzi trebuie să îţi laşi latura artistică să iasă la iveală
şi să încerci să creezi ceva. E posibil să fii remarcat/ă de
acea persoană la care te aşteptai cel mai puţin.
Gemeni. Încearcă să fii cât de discret/ă poţi pentru că astăzi
cineva intenţionează să tragă cu ochiul la ceea ce faci. Este
foarte important să păstrezi totul secret.
Rac. Astăzi trebuie să te axezi pe detalii şi să renunţi la
privirea de ansamblu. Organizează-ţi bine munca şi pregă-
teşte-te pentru ce va urma. Totul trebuie să fie pregătit.
Leu. Astăzi nu îţi iese nimic cum ai plănuit tu, dar încă ai
timp să înveţi şi să mai creşti. Este o zi bună pentru a regândi
strategiile cu care acţionai şi să vezi dacă poţi schimba ceva.
Fecioară. Ar trebui că astăzi să fii capabil/ă să te adaptezi
oricărei noi schimbări care se poate produce. Ai energia şi
dispoziţia perfectă pentru a progresa cu adevărat. 
Balanţă. Poţi reuşi mult mai bine singur/ă decât dacă faci
parte dintr-un grup, dar din păcate nu poţi face asta pentru
mult timp. Profită de orice situaţie.
Scorpion. Eşti foarte realist/ă astăzi şi conştientizezi că totul
se poate schimba într-o clipă. Asigură-te că eşti pregătit/ă
pentru orice poate să se întâmple.
Săgetător. Cei din jurul tău te vor scoate din minţi astăzi,
aşa că trebuie să ştii când să pleci şi când să stai. Lucrurile
vor deveni din ce în ce mai ciudate.
Capricorn. Este o zi bună pentru a-ţi face cunoscute senti-
mentele, mai ales dacă e vorba de vreo femeie/vreun bărbat.
Cel mai probabil te-ai îndrăgostit.
Vărsător. Verifică de două ori înainte de a face orice astăzi,
este foarte important să nu greşeşti. Eşti destul de aiurit/ă
şi ai face bine să iei o pauză înainte de a o da în bară. 
Peşti. Nu ştii ce ai de făcut astăzi şi produci unele încurcături
la locul de muncă, însă nimic nu este atât de grav precum
pare. Vei afla mai târziu cum funcţionează lucrurile.

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

NEBUNIE ÎN LAS VEGAS -
PREMIERĂ– -DIGITAL-
(THINK LIKE A MAN TOO)
(AP-12), 106 minute,
Comedie
Vineri, Sâmbătă, Duminică:
16:15, 21:00

DRAGOSTE 
LA PERSOANA 
A TREIA 
-PREMIERĂ- -DIGITAL-
(THIRD PERSON)
(N-15), 137 minute,
Romantic, Dramă
Vineri: 18:30
Sâmbătă, Duminică: 13:45,
18:30

LEGĂTURI DE SÂNGE-
DIGITAL-
(BLOOD TIES)
(N-15), 127 minute, Crima,
Dramă, Thriller
Vineri: 13:45
Sâmbătă, Duminică: 11:15

TRANSFORMERS: EXTERMINAREA -3D-
(TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION)
(AP-12), 157 minute, Acţiune, Aventuri, SF

Vineri,
Sâmbătă,
Duminică:
13:30,
16:30,
19:30,
22:30

DIN
GREŞEALĂ
ÎMPREUNĂ
-DIGITAL-
(BLENDED)
(AP-12),
117
minute,
Comedie
Vineri:
17:30
Sâmbătă,
Duminică:
19:45

CUM SĂ ÎŢI DRESEZI DRAGONUL 2 -3D-
(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2)

(AG), 103 minute, Animaţie, Aventuri (dublat)
Vineri: 13:15
Sâmbătă, Duminică: 11:15, 11:30, 13:15

O ALTĂ ADRESĂ DE POMINĂ -DIGITAL-
(22 JUMP STREET)
(N-15), 112 minute, Comedie
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 22:00

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

MALEFICENT -3D-
(AG), 97 minute, Aventuri, Fantastic
Vineri: 20:00
Sâmbătă, Duminică: 17:30

Expoziţii 
◾ Epoziţia Marile cărţi mici la Casa „Ştefan Baciu”
(Str. Dr. Gh. Baiulescu nr. 9). 
Vizitatorii sunt invitaţi să descopere o colecţie de 38
de cărţi în miniatură, din patrimoniul Muzeului „Casa
Mureşenilor” Braşov.
◾ Epoziţia Mărturii din vechiul Schei
la Muzeul de Etnografie Braşov 
(B-dul Eroilor 21A). 
Expoziţia îşi propune să readucă la viaţă vechiul Schei
prin fotografii inedite. 

În acest weekend în Braşov

Concerte în bisericile
fortificate din Ţara Bârsei
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Mâine, 5 iulie
2014, de la ora
19.00, sunteţi
invitaţi la un
concert estival
în Piaţa Sfatului.
Concertul e sus-
ţinut de orches-
tra Filarmonicii Braşov, sub
bagheta dirijorului Octav

Calleya. 
Tema

concer-
tului este
„100 de
o r a ş e
p e n t r u
p a c e .

100 de ani de la Primul
Război Mondial”

Spectacole pentru copii

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

În acest weekend Teatrul
de păpuşi „Albinuţele” va
avea următorul program de
spectacole: Mâine, 5 iulie, de
la ora 10.30 este spectacolul
„Cele trei fire de aur” după
Fraţii Grimm iar duminică,
6 iulie, de la ora 10,30 este
„Izvorul frumuseţii”după
Luigi Capuana. Ambele spec-

tacole vor avea loc la sediul
de pe Brânduşelor 106 A.

La Teatrul pentru Copii
Arlechino, mâine, 5 iulie, se
joacă de la ora 10.30, piesa
„Povestea omuleţului alb”, iar
duminică la orele 10.30 şi
12.00, spectacolul „Pinoc-
chio”. Teatrul are sediul pe
str. Apollonia Hirscher nr. 10. 

Concert în Piaţa Sfatului 
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Din presa maghiară
Ziua şcolilor maghiare din Braşov, 
cu peste 20.000 de participanţi
Duminică a fost sărbătorită cu mare fast Ziua şcolilor ma-
ghiare din Braşov. După multe zile cu ploi şi furtuni, în sfârşit
a venit o zi cu soare. La opt dimineaţa, membrii celor patru
confesiuni religioase maghiare s-au adunat în faţa Prefecturii,
iar elita paradei în curtea Gimnaziului Catolic, unde orchestra
armatei a deschis sărbătoarea cu imnul regal. Autorităţile
nu au autorizat parada cu muzică, astfel că defilarea a pornit
în linişte către oraş. Defilarea a fost aplaudată pe străzile
pe unde a trecut. Coloritul hainelor populare purtate, alinie-
rea, demnitatea şi bucuria participanţilor a oferit o privelişte
plăcută şi a fost apreciată prin ropote de aplauze de spec-
tatori, indiferent de naţionalitate.
În fruntea paradei au mers conducătorii comunităţilor reli-
gioase maghiare: parohul catolic dr. Péter Antal, preotul re-
format Csia Pál, protopopul evanghelic Nikodémusz Károly
şi preotul unitarian Kovács Lajos. Ei au fost urmaţi de re-
prezentanţii comunităţilor religioase din oraş. Parada elevilor
a început cu defilarea claselor primare de la şcoala confe-
sională Sf. Francisc îmbrăcaţi în haine naţionale şi a con-
tinuat cu elevii şcolilor catolice, reformate, evanghelice şi
unitariene. Şirul a continuat cu membrii comunităţilor reli-
gioase, intrând în parada şi din mulţimea adunată în funcţie
de religie. În fruntea societăţilor a defilat Corul Maghiar Bra-
şovean, urmat de artişiti şi scriitori, apoi Asociaţiile de femei,
Societatea cizmarilor şi Societatea croitorilor. Grupul secuilor
angajaţi la muncă în Braşov, a fost cel mai numeros şi cel
mai colorat, în faţă secuiţele în port popular, urmaţi de mun-
citorii secui în iţari albi. Fetele din comuna Apaţa au atras
privirile cu diademele din mărgele. Parada a fost închisă de
Societatea Secuilor. 
Serbarea populară pentru strângerea de fonduri pentru şco-
lile maghiare a fost organizată în dumbrava Honterus în Po-
iana Braşov, unde spre după-amiază s-au adunat în jur de
20000 de participanţi. Organizarea a fost excelentă, echipa
de organizare şi-a făcut treaba cu conştiinciozitate, în frunte
cu Puskás Gerő, preşedintele Societăţii de Credit, astfel că
nu s-au semnalat probleme, chiar dacă a fost multă lume.
Strângerea de fonduri a fost o reuşită, oferind un sprijin real
învăţământului maghiar braşovean.

Több, mint 20 ezer ember részvételével
ünnepelték meg Brassóban a magyar iskolák

napját. În: Brassói Lapok, nr. 138, 22 iunie 1938

Artiştii plastici au fost che-
maţi, mai spunea Modâlcă,
pentru ca în lucrările lor să-
şi găsească loc într-o mai
mare măsură momentele de
seamă ale istoriei patriei, să
contribuie prin operele pe
care le realizau la „întărirea
frăţiei dintre români şi naţio-
nalităţile conlocuitoare”. În
acelaşi timp, secretarul gene-
ral al partidului, „geniul Car-
paţilor” a cerut ca „circulaţia
actului de cultură, a manifes-
tărilor de artă plastică să se
desfăşoare mai ritmic, curpin-
zând întreg teritoriul ţării, în
toate localităţile, fie ele mai
mari sau mai mici”, sublinia
tov. Eftimie Modâlcă. 

În acest sens şi în altele, Er-
mil Rădulescu l-a întrebat pe
Eftimie Modâlcă şi a dorit să
afle cum va acţiona filiala bra-
şoveană a UAP pentru mate-
rializarea măsurilor adoptate
de Conferinţa naţională a
 artiştilor plastici, pictorul
 braşovean răspunzând că:
„Ne-am propus un plan de
muncă concret. El cuprinde,
ca obiectiv important, creşte-

rea numărului de membri ai
filialei, pentru mărirea pon-
derii acesteia în viaţa cultu-
ral-artistică a judeţului, fapt
ce se va face simţit în ritmi-
citatea expoziţiilor, în contac-
tul tot mai susţinut al
plasticienilor cu iubitorii de
artă. Mai ales că, de curând,
Muzeului judeţean i-a fost re-
partizată o nouă sală, prin gri-
ja organelor locale de partid
şi de stat, destinată manifes-
tărilor expoziţionale impor-
tante. În acest context, ne
gândim să aducem mai des
expoziţii aparţinând unor
nume de prestigiu ale plasticii
româneşti şi de peste hotare. 

Totodată, artiştii filialei îşi
vor realiza documentarea în
special în judeţ, stând de vor-
bă cu oamenii muncii, impli-
cându-se cu întegul lor talent
în viaţa şi preocupările aces-
tora. Nu peste mult timp vom
itinera o expoziţie a plasticie-
nilor braşoveni în peste zece
localităţi ale judeţului, autorii
lucrărilor dialogând, cu acest
prilej, cu publicul, faţă în faţă
cu opera”. 

Ermil a mai dorit să ştie de
la Eftimie ce noi aspecte va
îmbrăca îndrumarea amato-
rilor, de parcă acesta era cea
mai tare chestiune, problemă
a braşovenilor, mă rog, a ar-
tiştilor braşoveni, Modâlcă
spunând că în acest sens, tre-
buia plecat „tot de la o indi-
caţie deosebită a tovarăşului
Nicolae Ceauşescu, care su-
blinia la Conferinţă că atât
profesioniştii, cât şi amatorii
au aceeaşi sarcină de mare
răspundere de a conlucra cât
mai bine pentru impunerea
cu şi mai mare strălucire a cul-
turii şi artei româneşti. De

aceea, filiala
noastră îşi va
reevalua în-
d r u m a r e a
amatorilor pe
linia proble-
melor specifi-
ce de creaţie.
Ne vom în-
tâlni mai des,
îi vom invita
pe amatori în
a t e l i e r e l e
noastre, vom
discuta expo-
ziţiile lor în
mod colegial,
îi vom sprijini
să discearnă
cu mai multă
siguranţă şi
mai reprezen-
tativ subiecte-
le asupra

cărora se apleacă”. De ase-
menea, în cadrul manifestării
„Serile artei”, UAP Braşov va
dialoga împreună cu amatorii
despre „rolul educativ al fe-
nomenului plastic, despre tra-
diţiile sale în ţara noastră,
despre modalităţile de redare
a realităţii noastre socialiste”,
sublinia tov. Modâlcă. În fine,
va fi şi o conlucrare care se
potrivea ca o mănuşă în ca-
drul marelui Festival naţional
„Cântarea României”. 
„Drum Nou” – 3 iulie 1978
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Am citit şi recitit acest ar-
ticol fără a mă putea lumina
de ceeace doreşte autorul să
înţeleagă.

Ar rezulta din citirea acestui
articol că celor 150.000 evrei
cari trăesc în Transilvania să
li se permită a adopta ca limbă
oficială limba minoritară un-
gară. Intru susţinerea cauzei
sale d. dr. Berkeş invoacă tra-
tatul dela Paris din 9. XII,

1919. Cred că ceeace susţine
d-l dr. Solomon Berkeş este
o complectă anomalie, întru-
cât nu cred că evreii să poată
susţine astfel de absurdităţi.
S’a cerut întâiu să li se acorde
dialectul idiş, apoi ebraica, iar
acum răsare limba ungară. Se
invoacă în susţinerea cauzei
argumente copilăreşti.

D. dr. Solomon Berkeş are
datoria să ştie că evreul trebue

să uite că a fost ungur şi să-şi
amintească mai cu seamă fap-
tele petrecute în Ungaria sub
Bela Kuhn, Gömbeş etc., când
graţie trupelor române cari
intrau victorioase în Budapes-
ta au scăpat dela măceluri
groaznice.

Nu înţeleg să se ceară că în
scurtul timp de 5 ani toată lu-
mea să vorbească perfect ro-
mâneşte. Avem însă dreptul

să le cerem bună voinţă, în-
trucât am văzut conaţionali
de ai mei din Transilvania
vorbind binişor româneşte iar
pe copiii lor ducându-i la şco-
lile româneşti.

Cred că astăzi elementul
evreesc din Transilvania ar
greşi enorm dacă ar adopta
părerea d-lui dr. Solomon
Berkeş, care voesc o crede că
este departe de a fi în asenti-

mentul evreilor şi că doctorul
Berkeş, emite o părere proprie
şi care nu obligă pe nimeni;
ba din contră mă aştept să fie
desavuat de întreaga populaţie
evree din Transilvania.

Inţeleg să se susţină până
la un punct dialectul idiş,
ebraica, dar limba ungară nici
un moment.

Astăzi când România Mare
trebue consolidată este o da-

torie a fiilor săi de altă con-
fesiune să caute a adopta lim-
ba românească, începând prin
aceasta să cimenteze legăturile
de dragoste şi iubire de ţară;
fiindcă numai astfel o ţară se
poate consolida şi mări.

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

Iulian Cătălui

Cristina Baciu

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

„Plasticienii braşoveni, într-un
permanent dialog cu iubitorii de frumos”

Dreptul evreilor la uzul limbei – Răspunsul d-lui dr. Solomon Berkeş dela „Glasul Minorităţilor”

4 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”

Marele forum al artiştilor plastici a fost puternic mar-
cat de cuvântarea rostită de secreatrul general al
partidului, tov. Nic. Ceauşescu, care a pus în faţa
plasticienilor, un „magistral program de lucru menit
să ridice la parametrii superiori activitatea noastră”,
declara pictorul Eftimie Modâlcă, preşedintele Filialei
Braşov a Uniunii Artiştilor Plastici, delegat la Con-
ferinţa naţională a artiştilor plastici încheiată recent
în Capitală, într-un dialog cu Ermil Rădulescu. 
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John Lopez, un tânăr ar-
tist din SUA, realizează
sculpturi din fier vechi.
Rezultatele sunt atât de
spectaculoase, încât
acum a devenit cunos-
cut în întreaga lume.

Un tânăr artist din South
Dakota, SUA, a devenit cele-
bru în întreaga lume datorită
sculpturilor inedite pe care le
realizează din fier vechi.

John Lopez adună diverse
componente vechi ale maşi-
năriilor agricole abandonate

pe care le sudează. Rezulta-
tele sunt adevărate opere de
artă, scrie atchuup.com.
„Adun fierul de la fiermieri
pe care îi cunosc de când
eram copil”, a povestit John.
„Familia şi prietenii mei sunt
fericiţi să mă ajute. Mă inspi-
ră viaţa de aici, istoria locului
şi animalele din această
zonă”, a adăugat el.

Opere de artă
din fier vechi

Femeile pe care bărbaţii 
le găsesc mai atractive

Femeile care poartă fard
de pleoape şi ruj în fotogra-
fiile de profil de pe site-urile
matrimoniale sunt mai atrac-
tive pentru bărbaţi, acestea
având de trei ori mai multe
şanse să fie invitate la o în-
tâlnire, potrivit unui sondaj
publicat recent, informează
dailymail.co.uk.

Zoosk, un site matrimonia-
le, a analizat profilurile a
1.200 de femei şi a constatat
că cele care purtau un machiaj
ce includea fard de pleoape,
ruj şi fard de obraz prezentau

de trei ori mai mult interes
pentru bărbaţi.

Utilizatorii de sex masculin
ai site-ului au fost atraşi în
special de machiajul ochilor,
astfel că femeile care aveau
fotografii de profil în care
pleoapele lor erau fardate au
primit cu 139% mai multe in-
vitaţii în oraş comparativ cu
cele care nu erau machiate.

De asemenea, femeile care
purtau ruj au primit cu 119%
mai multe mesaje pe site-ul
matrimonial faţă de cele care
aveau buzele nefardate.

În ceea ce priveşte culoarea
părului, 84% dintre bărbaţi
au preferat femeile care nu
sunt vopsite şi doar 9% dintre
bărbaţi au fost atraşi de fe-
meile care aveau părut întins
cu placa.

Batman împlineşte 75 de ani

Personajul de benzi desena-
te Batman, care a stat la baza
mai multor desene animate,
seriale de televiziune, lungme-
traje şi jocuri video, va săr-
bători pe 23 iulie 75 de ani
de la prima sa apariţie într-o
revistă de benzi desenate

Ziua de 23 iulie va fi declarată
în mod oficial în Statele Unite
ale Americii „ziua lui Batman”.

Atunci va fi lansată în ediţie ree-
ditată revista în care a apărut
prima oară acest personaj.

Personajul Batman s-a năs-
cut în mai 1939, rod al cola-
borării între desenatorul Bob
Kane şi scenaristul Bill Fin-
ger, care au primit misiunea
de a crea, pentru editura DC
Comics, un nou supererou,
după succesul înregistrat cu
aventurile lui Superman.

Bob Kane şi Bill Finger
concep un personaj aflat la
polul opus, cu accent pe latura
sa întunecată, astfel încât suc-
cesul va fi uriaş, iar Batman
devine un simbol al culturii
pop din lumea întreagă.

În timp ce Superman, ar-
hetipul supereroilor, are puteri
supranaturale, poartă un cos-
tum în culori vii, îşi arată chi-
pul şi se deplasează la lumina
zilei, Bruce Wayne, alias Bat-
man, este un bogat om de afa-
ceri care, odată cu lăsarea
nopţii, se îmbracă în negru,
îşi ascunde chipul în spatele
unei măşti şi nu mizează decât
pe forţa sa fizică, pe intelect
şi pe propria avere pentru a
face dreptate în Gotham City.

De-a lungul anilor, benzile
desenate cu Bruce Wayne au
inspirat numeroase adaptări
pentru marele ecran şi televi-
ziune.

Fiul lui Robert Downey Jr. consumă droguri de la 12 ani
Indio Downey, fiul lui Robert Downey Jr., consumă dro-
guri de la vârsta de 12 ani, iar actorul american l-a con-
vins să se interneze într-o clinică de dezintoxicare,
după ce, duminică, acesta a fost arestat pentru posesie
de cocaină, în West Hollywood, California, conform
contactmusic.com. Robert Downey Jr., care, la rândul
său, s-a luptat cu dependenţa de droguri şi alcool, şi-
a însoţit fiul cel mare, în vârstă de 20 de ani, la clinica
de dezintoxicare Cliffside din Malibu, California, după
ce acesta a fost arestat de poliţie pentru posesie de
cocaină, în West Hollywood, California. Robert Downey
Jr., care mai are un fiu în vârstă de doi ani, Exton, cu
soţia lui, Susan, a emis un comunicat în cursul zilei de
luni, în care susţine că fiul său „probabil a moştenit”
înclinaţia sa pentru consum de stupefiante şi spune că
acesta beneficiază de tot sprijinul familiei.

Şerban Huidu susţine că Găinuşă şi Dezbrăcatu’ 
au plecat de la „Cronica Cârcotaşilor”
Şerban Huidu a postat pe pagina de Facebook un me-
saj din care reiese că Mihai Găinuşă şi Dezbrăcatu',
prezentatorii „Cronicii cârcotaşilor”, au plecat din emi-
siune.”Am trăit ieri şi azi unele dintre cele mai amare
zile ale vieţii mele! Mihai Găinuşă şi Dezbrăcatu' au
ales în faţă tuturor colegilor să părăsească echipa Cro-
nicii în care citez: „nu se mai regăseau”! Probabil vor
urma şi alţii sau nu... Rămân anii de muncă, ideea şi
o emisiune care încearcă să meargă mai departe! Dacă
va reuşi, voi decideţi! Le mulţumesc în numele tuturor
colegilor (nu puţini şi nu atât de vizuali) pentru ce au
făcut şi pentru anii frumoşi petrecuţi împreună şi le urez
succes!”, a scris Şerban Huidu pe Facebook. Astfel,
reiese că Găinuşă şi Dezbrăcatu' nu vor mai prezenta
„Cronica Cârcotaşilor”, dar că emisiunea, una dintre
cele mai succes din România, ar putea continua într-o
altă formulă.

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.


