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În şedinţa de plen de vinerea
trecută a Consiliului Local
Braşov au fost supuse dez-
baterii două variante de
acordare a gratuităţii pe mij-
loacele de transport în co-
mun, respectiv proiectul
propus de consilierii PSD –
UDMR – PC privind acor-

darea gratuităţii pe RAT
 exclusiv pensionarilor şi pro-
iectul propus de nouă consi-
lieri PNL şi PDL privind
acordarea de gratuitate pe
RAT pentru toate persoanele
care au venituri brute de până
în 1.500 de lei. Proiectele
nu au trecut.

Promovabilitatea la examenul
de Bacalaureat în judeţ a
ajuns la 69,6 la sută, cu 1,4
puncte procentuale mai mult,
iar doi candidaţi au primit
note de 10.00, după corecta-
rea contestaţiilor. Potrivit in-
spectorului şcolar general
Ariana Bucur, în judeţul Bra-

şov au fost depuse 789 de
contestaţii, mai puţine faţă
de anul trecut când numărul
acestora a fost de aproxima-
tiv 900. Dintre contestaţiile
depuse, au fost admise doar
297. La Braşov, un singur
elev a reuşit să ia bacalaurea-
tul cu media 10. 

Au luat note mai mari la bacGratuitatea pe RAT se amână

Alba-neagra cu
mărirea de taxe

Ministerul Finanţelor Pu-
blice a retras de pe site-ul
instituţiei proiectul de mo-
dificare a taxelor din 2015. 

Expoziţie la
Turnul Alb

Turnul găzduieşte o expo-
ziţie colectivă de artă plas-
tică semnată de cei mai
importanţi artişti braşoveni. 
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Judeţul Braşov a fost vizitat în
primele cinci luni ale acestui an
de peste 307.000 de turişti

Braşovul a atras mai mulţi turişti în
primele 5 luni ale anului, comparativ
cu aceeaşi perioadă a lui 2013. Bra-
şovul a fost vizitat de 307.458 de

 turişti, în creştere faţă de perioada
 similară a anului trecut cu 1,2 puncte
procentuale, atunci înregistrându-se
303.667 de turişti. Potrivit datelor

Direcţiei de Statistică Braşov, numă-
rul turiştilor autohtoni a urcat în
aceeaşi perioadă cu 2,3%, în timp
ce cifra vizitatorilor străini a scăzut

cu 5,4 procente. Conform datelor
 statistice, a crescut numărul vizitato-
rilor din Israel, Bulgaria, SUA, Marea
Britanie şi Spania. pag. 4

Turismul, în creştere
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Un accident foarte grav a
avut loc sâmbătă dimineaţă,
la ora 3,20, pe DN13, numit
şi „Drumul Morţii” din cauza
numărului mare de tragedii
care s-au produs pe acest
drum naţional.

În urma accidentului rutier
o persoană a murit, în zona
Rupea gară.

„Un braşoven de 26 de ani,
care conducea un autoturism
pe DN 13, la km 60+200 m,
în oraşul Rupea, a pierdut
controlul volanului, a pătruns
pe contrasens unde a intrat
în coliziune cu un autovehi-
cul, care circula din sens
opus. Accidentul s-a soldat cu

decesul conducatorului auto-
turismului.” potrivit unui co-
municat de presă transmis de
IPJ Braşov.

Poliţiştii continuă cercetă-
rile pentru stabilirea împreju-
rărilor exacte în care s-a
produs evenimentul.

Zece posturi disponibile
la Poliţia Locală din Săcele
vor fi scoase la concurs.
Condiţia minimă pentru cei
care vor să se înscrie este
să fie absolvenţi de liceu
cu diplomă de bacalaureat. 

Primăria municipiului
Săcele a alocat şi un buget
care va fi direcţionat pentru
şcolarizarea viitorilor poli-
ţişti locali din oraş. Re -
prezentanţii Autorităţii
Teritoriale pentru Ordine
Publică fac un apel către
membrii etniei rrome din

zonă pentru a-i încuraja
să participe la concurs.

„În momentul de
faţă posturile sunt
scoase la concurs şi
sperăm ca să se pre-
zinte cineva. Pentru că
au mai fost demersuri
când au fost scoase la
concurs şi s-au găsit
foarte puţini doritori
să ocupe aceste sluj-
be.” a declarat Adrian
Maxim, consilier jude-
ţean PNL, reprezentat
ATOP Braşov. 

Proiectul noului Cod Fis-
cal şi al Codului de pro-
cedură fiscală nu se mai
află pe site-ul Ministerul
Finanţelor, acesta fiind
retras la solicitarea pri-
mului-ministru.

Decizia premierului Victor
Ponta a suvernit în contextul
numeroaselor critici aduse
proiectului ce prevede mărirea
mai multor impozite şi taxe.

Proiectul ar urma să fie
analizat în Guvern şi ulterior
pus în dezbatere publică.

Ce prevedea proiectul. Minis-
terul de Finanţe publicase, vi-
neri seară, pe site, un proiect
de modificare a Codului Fis-
cal, care ar urma să intre în
vigoare din 2015. 

Proiectul prevedea ca pentru
clădirile nerezidenţiale aflate
în proprietatea persoanelor fi-
zice, impozitul se va calcula prin
aplicarea unei cote cuprinse în-
tre 0,25-1,5% asupra valorii re-
zultate dintr-un raport de
evaluare întocmit de un evalua-
tor autorizat. Cota impozitului

pe clădiri se stabileşte prin ho-
tărâre a consiliului local, se pre-
cizează în proiectul de act
normativ. În cazul în care va-
loarea clădirii nu rezultă dintr-
un raport de evaluare întocmit
de un evaluator autorizat în con-
formitate cu standardele de eva-
luare a bunurilor aflate în
vigoare la data evaluării, impo-
zitul se calculează prin aplicarea
cotei de 2% asupra valorii im-
pozabile stabilită de primărie.

Pentru locuinţele persoane-
lor fizice destinate locuinţei,
cota de impozitare rămâne de

0,1% din valoarea impozabilă
a clădirii.

Şi impozitele la terenurile in-
travilane vor fi majorate, în
funcţie de rangul şi zona loca-
lităţii, ajungându-se la creşteri
de la 10.353 lei/hectar la
83.000 lei/hectar.

Pentru maşini, proprietarii
vor plăti un impozit majorat de
la 8 la 20 lei pentru fiecare 200
centimetri cubi (cm3) în cazul
autoturismelor cu motoare de
până la 1.600 cm3 inclusiv şi
de la 18 lei la 30 lei/200 cm3
pentru maşinile cu o capacitate

cilindrică cuprinsă între 1.601
cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv. Pen-
tru autoturisme cu o capacitate
cilindrică între 2.001 cm3 şi
2.600 cm3 inclusiv, impozitul
va scădea însă, de la 72 lei la
60 lei/200 cm3, scăderea con-
tinuând şi pentru maşini cu
motoare mai mari, de peste
3.000 cm3, de la 250 la 150
lei/200 cm3.

În plus, din 2015, autorităţile
locale vor avea dreptul să ma-
joreze impozitele şi taxele lo-
cale cu până la 50% faţă de o
marjă de 20% în prezent.

Proiectul cu majorări de taxe
a fost retras de pe site

Razii cu efective mărite ale Poliţiei Braşov. Poliţia Municipiului
Braşov a organizat în weekend o acţiune în scopul iden-
tificării persoanelor care vin în Municipiul Braşov din zo-
nele învecinate pentru a comite infracţiuni şi fapte
antisociale, precum şi a persoanelor pe numele cărora
instanţele de judecată au emis mandate de executare a
pedepsei cu închisoarea. La acţiune au participat 110
poliţişti, precum şi 20 de jandarmi. Au fost legitimate 367
persoane şi s-au aplicat 95 sancţiuni contravenţionale,
în valoare totală de 30260 lei. De asemenea, în timpul
acţiunii poliţiştii au prins doi braşoveni de 29 şi 30 ani,
condamnaţi la executarea a doi, respectiv trei ani închi-
soare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri
de risc. 
Noi audieri în dosarul „Motorina”. Dosarul „Motorina”, în care
este judecat fostul şef al ANAF, Sorin Blejnar, a ajuns
din nou pe rolul Tribunalului Braşov, după ce a fost trimis
în Camera Preliminară care a analizat rechizitoriul. Săp-
tămâna trecută a fost un nou termen în acest dosar, însă
Sorin Blejnar nu s-a prezentat. El urmează să fie audiat
la unul dintre termenele viitoare. Dosarul „Motorina” a
fost trimis spre judecare către Tribunalul Braşov, după
ce Curtea de Apel Braşov a admis recursul la decizia
Tribunalului Braşov care, în decembrie 2012, a trimis do-
sarul înapoi spre instrumentare către DIICOT Braşov pen-
tru refacerea urmăririi penale. În dosarul „Motorina”, fostul
şef al ANAF, Sorin Blejnar, este judecat pentru constituire
sau sprijinire de grup infracţional organizat, evaziune fis-
cală şi spălare de bani.
Tămîrjan rămâne în arest. Fostul şef al Poliţiei Rutiere Braşov,
Claudiu Tămîrjan, a cerut schimbarea măsurii de arest
preventiv în control judiciar şi arest la domiciliu. Cererea
i-a fost însă respinsă de magistraţii Tribunalului Braşov.
Claudiu Tămîrjan este acuzat de şase fapte de trafic de
influenţă, 11 fapte de instigare la abuz în serviciu şi de
folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii
ce nu sunt destinate publicităţii. 

DN 13 – „Drumul Morţii” a mai făcut
o victimă

Angajări la Poliţia Locală din Săcele! 



Adeverinţele care atestă pro-
movarea Bacalaureatului de
către absolvenţii de clasa a XII-
a au o valabilitate de 12 luni
atât în ţară cât şi în străinătate,
precizează un comunicat de
presă remis de către Ministerul
Educaţiei Naţionale (MEN).

Instituţia precizează că ade-
verinţele pot fi ridicate înce-
pând de astăzi, 14 iulie, ora
8.00, de la sediul unităţilor de
învăţământ. „Adeverinţele pot
fi utilizate atât în ţară, cât şi

în străinătate, pentru înscrierea
în instituţiile de învăţământ su-
perior, fără riscul de a fi res-
pinse. Toate universităţile din
România au luat act de această
situaţie, iar Centrul Naţional
de Recunoaştere şi Echivalare
a Diplomelor a transmis deja
specimenul de adeverinţă emis
de inspectoratele şcolare ro-
mâneşti către baza de date a
reţelei internaţionale ERIC —
NARIC”, se arată în comuni-
catul amintit. 

Reamintim că în acest an
absolvenţii de liceu care au
luat Bacalaureatul nu vor
primi diplome, deoarece tipă-
rirea documentelor a fost sus-
pendată în urma unei anchete
a DNA. DNA verifică de mai
multe luni Ministerul Educa-
ţiei Naţionale. Procurorii vor
să ştie cum a fost posibil ca,
din 1991 până în 2013, o sin-
gură firmă privată să tipăreas-
că an de an diplomele de
Bacalaureat.

Emil Bobu, fostul
consilier al lui Nicolae
Ceauşescu, a murit

Fostul consilier al lui Nico-
lae Ceauşescu, Emil Bobu
(foto), a decedat la vârsta de
87 de ani în urma unui atac
cerebral. 

Ministru de Interne în pe-
rioada 1973-1975, Bobu a
reuşit să ajungă rapid unul
dintre apropiaţii liderului co-

munist. După Re-
voluţia din 1989,
demnitarul a fost
condamnat la în-
chisoare pe viaţă
pentru activităţile
sale din fruntea
PCR. Şase ani mai

târziu, fostul şef PCR a obţi-
nut eliberarea din cauza pro-
blemelor sale medicale. 

Apropiatul dictatorului a
fost instruit în şcolile securi-
tăţii şi a făcut saltul de la
strung la procuratură. O pe-
rioadă a activat în Regionala
de partid Suceava, iar apoi a

fost promovat în administraţia
centrală. Activităţile sale i-au
câştigat încrederea lui Ceau-
şescu, iar liderul comunist l-a
numit în 1972 consilier. În
mai puţin de un an, Emil
Bobu a ajuns Ministru de In-
terne, iar doi ani mai târziu,
în 1975, fostul demnitar ocu-
pa funcţia de vicepreşedinte
al Consiliului de Stat. Ulterior
a trecut pe poziţia de vice-
prim-ministru al Guvernului,
iar în ultimii ani ai regimului
a stat la dreapta lui Ceauşescu
ca secretar al Comitetului
Central PCR.

În şedinţa de plen de
vinerea trecută a Con-
siliului Local Braşov au
fost supuse dezbaterii
două variante de acor-
dare a gratuităţii pe
mijloacele de transport
în comun.

Este vorba de proiectul
propus de consilierii PSD –
UDMR – PC privind acor-
darea gratuităţii pe RAT ex-
clusiv pensionarilor şi
proiectul propus de nouă
consilieri PNL şi PDL pri-
vind acordarea de gratuitate
pe RAT pentru toate persoa-
nele care au venituri brute
de până în 1.500 de lei.

Iniţiatorii proiectului din
urmă au decis să îl retragă
de pe ordinea de zi, consi-
lierul liberal Ciprian Bucur
motivând decizia prin faptul
că RAT Braşov a transmis o
informare prin care a preci-

zat că proiectul nu este opor-
tun, comisiile de specialitate
ale Consiliului Local au dat
avize negative, iar bugetul
RAT urma să fie rectificat,
în şedinţa de astăzi.

PNL, PDL şi UDMR aşteaptă
sprijin de la Guvern pentru gra-
tuităţile pe RAT. Proiectul
PSD a fost supus dezbaterii
aleşilor locali, însă având
avize negative de la Comi-
siile de Buget – Finanţe, de
la cea Juridică şi Adminis-
traţie Publică Locală, pre-
cum şi de la cea de Servicii
comunitare şi de Utilitate
Publică. Astfel, aleşii PDL
şi PNL au anunţat în mod
public că se vor abţine de la
votarea acestui proiect.
„Ştim că există un demers al
preşedintelui Consiliului Ju-
deţean Aristotel Căncescu la
Guvern pentru acordarea
unui sprijin financiar pentru
susţinerea acestor gratuităţi”,

a precizat consilierul demo-
crat-liberal Adrian Oprică.

„Cu aceeaşi motivaţie şi
grupul PNL se va abţine”, a
completat şi Ciprian Bucur.
Chiar dacă cei doi consilieri
UDMR au semnat pentru
susţinerea proiectului propus
de PSD, acum, şi aceştia au
decis să se abţină. „Noi vom
face în continuare demersuri
la Guvern pentru a obţine
sprijinul necesar pentru
acordarea acestor gratui-
tăţi”, a precizat consilierul
UDMR Szente Ladislau.
Astfel, proiectul de gratui-
tate pe RAT pentru pensio-
nari a primit doar două
voturi pentru, din partea ce-
lor doi consilieri PSD pre-
zenţi la şedinţă, Cătălin
Leonte şi Răzvan Popa, iar
ceilalţi 19 consilieri s-au ab-
ţinut, astfel că proiectul a
fost respins. 

Sebastian Dan

Aviz negativ pentru proiectele
de gratuitate pe RAT 

Adeverinţele de atestare a promovării
Bac-ului pot fi folosite şi în străinătate
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INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

VACANŢĂ ÎN SIGURANŢĂ! SFATURI PENTRU COPII
Prevenirea accidentelor rutiere

◾ Traversarea drumurilor publice se face numai
pe „zebră”, prin locurile în care se găseşte
indicatorul „trecere pentru pietoni”, prin
dreptul semaforului electric (pe culoarea
verde), prin pasajele denivelate sau la
semnalul agentu-
lui de circulaţie.

◾ În localităţile unde
nu sunt indica-
toare, marcaje
sau semafoare,
traversarea se
face pe la colţul
străzii, perpendi-
cular pe axul
drumului, după o temeinică asigurare.

◾ Traversarea se face de fiecare dată în pas
vioi. Trecerea pentru pietoni este un loc
pentru traversare, nu pentru plimbare.
Atenţie mărită, nu vorbiţi la telefon şi nu
ascultaţi muzică atunci când vă angajaţi
în traversarea străzii.

◾ În localităţile de pe drumurile naţionale sau
judeţene copiii se vor deplasa doar pe dru-
murile sau potecile laterale acestora, sau
pe partea stângă a direcţiei de mers, pe
marginea drumului.

◾ Copiii până la 14 ani nu au voie să circule
cu bicicleta pe arterele rutiere intens cir-
culate.

◾ Circulaţia cu bicicleta este permisă pe tro-
tuare, în parcuri sau alte locuri unde există

piste obligatorii
pentru biciclişti.
◾ Sosirea în staţie
a autobuzelor şi tro-
leibuzelor trebuie
aşteptată numai
pe trotuar iar aco-
lo unde nu există
trotuare aştepta-
rea se va face în

afara părţii carosabile.
◾ La coborâre, se aşteaptă plecarea autobu-

zului din staţie şi se traversează strada pe
trecerea pentru pietoni.

◾ Nu se traversează prin spatele sau prin faţa
autobuzului (există riscul de a fi loviţi de
alte maşini pe care nu le puteţi observa).

◾ Nu vă jucaţi pe stradă sau în locurile unde
parchează maşinile.

◾ Dacă sunteţi pasageri în maşină, ocupaţi
 locurile din spate şi purtaţi centura de
 siguranţă în timpul călătoriei.

Pentru a fi în siguranţă, 
copiii trebuie să respecte următoarele reguli:
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După modelul companiilor
aeriene care oferă bilete la
preţuri reduse, dacă acestea
sunt cumparate cu câteva luni
înainte, şi CFR Călători adop-
tă acest model de business. O
călătorie cu trenul poate de-
veni cu 25% mai ieftină, dacă
biletul este achiziţionat cu
21 de zile înaintea călătoriei.

La CFR Călători lunile se
numără în zile. Mai exact, da-
tele furnizate de companie
arată că reducerile pornesc de
la 10% pentru o anticipaţie
de şase zile şi ajung până la
25% pentru anticipaţia de
peste 21 de zile, potrivit ca-
pital.ro.

Reducerea pentru cumpă-
rarea cu anticipaţie se cu -

mulează cu reducerea de 5%
acordată pentru toate biletele
cumpărate online.

CFR Călători speră că prin
această decizie va creşte va-
loarea încasărilor. Compania
aşteaptă anul acesta un profit
de 70 milioane de lei, în con-

textul în care ultimii ani au
însemnat pierderi mari. CFR
Călători a avut pierderi de
peste 550 milioane de lei între
2008 şi 2010, un câştig de 1,5
milioane lei în 2011 şi un re-
zultat negativ de 992 milioane
lei în anul următor.

Tot mai multe hoteluri de pe litoralul
românesc oferă pachete all inclusive

Nouă hoteluri româneşti
oferă din aceast an pachete
all inclusive, astfel de servi-
cii fiind ca un magnet pentru
litoralul românesc. Aşa se
explică faptul că, la Eforie
Nord, gradul de ocupare este
de 100%.

„În condiţiile economice
pe care le trăim de nişte ani,
a-ţi planifica vacanţa din
punct de vedere material, în

sensul de a şti clar în mo-
mentul în care pleci de aca-
să, dacă nu vrei să cheltui,
este cât se poate de confor-
tabil pentru un turist”, a afir-
mat George Guci, patronul
unui resort all inclusive din
Mamaia.

Hotelierii recunosc însă
faptul că încă mai au proble-
me de rezolvat şi încearcă să
găsească oferte cât mai atrac-

tive. „Să se facă o analiză pe
fiecare agent economic, să
vedem ce lipseşte, parcare,
piscină, spaţiu verde, un te-
ren pentru loc de joacă. Deci
până nu rezolvăm aceste pro-
bleme cum au făcut-o alte
ţări, nu putem vorbi de un all
inclusive linear, pe tot litora-
lul românesc”, a spus Nicolae
Bucavala, patron la un resort
all inclusive din Eforie Nord.

Braşovul a atras mai
mulţi turişti în primele
cinci luni ale anului,
comparativ cu aceeaşi
perioadă a lui 2013. Cu
o creştere de 1,2%, am
avut aproape 4000 de
vizitatori în plus anul
acesta, care s-au cazat
în hotelurile şi pensiu-
nile braşovene. 

Potrivit datelor Direcţiei de
Statistică Braşov, numărul tu-
riştilor autohtoni a urcat în
aceeaşi perioadă cu 2,3%, în
timp ce cifra vizitatorilor stră-
ini a scăzut cu 5,4 procente. 

Conform datelor statistice,
numărul turiştilor veniţi din
Republica Moldova, Polonia,
Franţa şi Italia s-a restrâns.
În schimb, a crescut numărul
vizitatorilor din Israel, Bul-
garia, SUA, Marea Britanie
şi Spania.

Numai în luna mai, cifra
turiştilor care au venit în ju-
deţul Braşov a urcat cu peste
trei puncte procentuale, de la

67.000, în mai 2013, la puţin
peste 69.000, cu un plus de
4,2% pentru turiştii autoh-
toni, şi o scădere de 0,3%
pentru cei străini. Sosirile în
hoteluri deţin în luna mai

2014 o pondere de 65% din
totalul cazărilor în structurile
de primire turistică, cele în
pensiuni turistice 12%, iar so-
sirile în pensiuni agroturistice
10%. În aceeaşi lună, mai

mult de jumătate din turişti
au preferat să se cazeze în
structuri de 3 stele, 26% au
ales locaţiile de 4 stele, iar
restul vizitatorilor au optat
pentru cele de 2 şi 5 stele.

Numărul de turişti 
a crescut în judeţul Braşov

Flash economic
Braşovenii, în top la maşinile noi. Braşovul se află printre
cele trei judeţe în care, alături de Bucureşti, s-au vândut
peste 1.000 de maşini noi în primele cinci luni ale acestui
an. În total, în primele cinci luni ale acestui an au fost li-
vrate peste 30.000 de maşini noi, alte judeţe unde vân-
zările au depăşit 1.000 de unităţi fiind Cluj şi Argeş. 
„Şcoala antreprenorială de vară”. Camera de Comerţ şi In-
dustrie Braşov organizează, în perioada 21-25 iulie, un
curs inedit, dedicat copiilor. „Şcoala antreprenorială de
vară” se adresează elevilor care au în vedere opţiunea
de a deveni antreprenori. Copiii vor învăţa primii paşi
în iniţierea unei afaceri, modalităţi de lansare a afacerii
sau strategii manageriale în întreprinderile mici şi mijlocii
etc. Programul de desfăşurare al cursului va fi între orele
9.30 şi 13.30, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie
Braşov, iar termenul maxim de înscriere este data de
18 iulie. Preţul cursului este 240 lei + TVA, iar grupele
vor fi formate pe două categorii de vârstă – 12-14 ani
şi 15-17 ani.
Se caută constructor pentru autostradă. CNADNR caută
constructor pentru un tronson de autostradă între Ogra
şi Târgu Mureş (judeţul Mureş), plus un drum de legătură
de 4,7 kilometri, şi estimează valoarea totală a contrac-
tului, împărţit în două loturi, la 990,5 milioane lei (225,6
milioane euro), inclusiv TVA. Proiectul, parte a autostrăzii
Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea, cuprinde loturile
Târgu Mureş - Ungheni (4,5 kilometri) + drum de legă-
tură (4,7 km) şi Ungheni - Ogra (10,1 km).Primul lot are
o valoare estimată de până la 340,97 milioane lei, iar
al doilea este evaluat la 457,8 milioane lei, sumele, fără
TVA, incluzând şi eventuale lucrări suplimentare.Ter-
menul pentru finalizarea contractului este de cinci ani
de la data atribuirii.Lucrările vor fi adjudecate prin licitaţie
deschisă, pentru preţul cel mai scăzut, iar constructorii
pot depune ofertele până la 1 septembrie. 

Condiţiile în care biletul de tren poate fi mai
ieftin şi cu 30%



Orice angajator trebuie
să respecte câteva re-
guli în ceea ce priveşte
munca angajaţilor în
perioada estivală. Un
act normativ le impune
acestora ca, în peri -
oadele cu temperaturi
 ridicate extreme, să
adopte anumite măsuri
astfel încât să ameliore-
ze condiţiile de muncă
şi să menţină starea de
sănătate a angajaţilor.

Temperaturile ridicate ex-
treme sunt definite ca fiind
temperaturile exterioare ale
aerului care depăşesc +37
grade C sau cele care, corelate
cu umiditate mare, pot fi
echivalate cu acest nivel, po-
trivit capital.ro.

Astfel, în perioadele cu
temperaturi ridicate extreme,
angajatorii trebuie să reducă

intensitatea şi ritmul activită-
ţilor fizice ale salariaţilor, să
asigure o ventilaţie corespun-
zătoare la locurile de muncă
şi să se asigure că salariaţii al-
ternează efortul dinamic cu
cel static precum şi perioadele
de lucru cu perioadele de re-
paus. De asemenea, angaja-
torii sunt obligaţi să le ofere
salariaţilor apă minerală, echi-
pament individual de pro tec -
ţie şi acces la duşuri.

În cazul în care temperatu-
rile ridicate extreme se
menţin pe o perioadă mai
mare de două zile consecuti-
ve, iar angajatorii nu pot asi-
gura condiţiile minimale, se
poate reduce programul de
lucru sau se poate eşalona
ziua de lucru în două perioa-
de, respectiv până la ora
11.00 şi după ora 17.00.

De asemenea, se poate re-
curge chiar la întreruperea co-

lectivă a lucrului, asigurându-
se totuşi continuitatea în locu-
rile în care aceasta nu poate fi
întreruptă, cum ar fi, printre
altele, unităţile sanitare, unită-
ţile de alimentaţie publică sau
furnizorii de utilităţi publice. 

Potrivit legii, pentru preve-
nirea unor îmbolnăviri deter-
minate de muncă în condiţii
de temperaturi extreme, an-
gajatorii vor asigura examenul
medical la angajare şi contro-
lul medical periodic, unul din
scopurile acestor examinări
fiind tocmai acela de a depista
eventualele contraindicaţii
pentru munca la temperaturi
crescute. 

În cazul în care angajatorii
nu respectă prevederile legi-
slative privind protecţia sala-
riaţilor pe perioadele cu tem-
peraturi extreme, aceştia sunt
pasibili de amenzi cuprinse
între 1.500 şi 2.500 lei.

Protecţie la locul de muncă
în perioada estivală
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Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJOFM Braşov din Str. Lungă nr. 1A camera 8, sau la telefon 0268.416.879

administrator financiar (patrimoniu) – studii medii 1
agent de securitate 15
agent de vânzari 3
agent servicii client 1
ajutor ospătar 1
ambalator manual 12
asfaltator 5
asistent medical generalist 1
babysitter 1
barman 6
bucătar 8
călcătoreasă lenjerie 3
cameristă hotel 8
casier 3
chimist 1
ciontolitor tranşator carne 3
confecţioner geam termoizolator 5
confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice 1
confecţioner-asamblor articole din textile 5
confecţioner-montator tâmplărie din aluminiu 
şi mase plastice cu geam termoizolator 1
consilier juridic 1
consultant în management 1
contabil-şef 1
controlor calitate 3
cosmetician 1
croitor-confecţioner îmbrăcăminte, după comandă 3
detector pierderi apă şi gaze 5
director tehnic 1
director vânzări 1
dulgher (exclusiv restaurator) 5
dulgher (exclusiv restaurator) 1
electrician de întreţinere şi reparaţii 3
electrician în construcţii 1
femeie de serviciu 2

fierar betonist 5
frezor la maşini roţi dinţate 1
frezor universal 6
funcţionar economic 1
funcţionar informaţii clienţi 5
gestionar depozit 2
inginer automatist 1
inginer căi ferate, drumuri şi poduri 3
inginer de sistem în informatică 1
inginer de sistem software 1
inginer electronist transporturi, telecomunicaţii 3
inginer electrotehnist 2
inginer instalaţii pentru construcţii 4
inginer mecanic 3
inginer tehnolog metalurg 2
inginer tricotaje, confecţii 1
îngrijitor animale 2
îngrijitor clădiri 1
îngrijitor de copii 2
instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze 3
izolator termic 1
lăcătuş mecanic 3
lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparatii universale 1
lăcătuş-montator 1
lucrător bucătărie (spălător vase mari) 6
lucrător comercial 10
lucrător gestionar 1
manichiurist 1
manipulant mărfuri 10
maseur 1
maşinist pod rulant 1
mecanic auto 1
mecanic utilaj 5
menajeră 3
montator pereţi şi plafoane din ghips-carton 1
montator subansamble 5
multiplicator şabloane croitorie 1

muncitor necalificat în industria confecţiilor 10
muncitor necalificat în silvicultură 1
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi
semisolide 5
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 7
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, captuşeli
zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet 2
muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, 
şosele, poduri, baraje 5
muncitor necalificat la spargerea şi tăierea 
materialelor de construcţii 5
ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii
bancare) 1
operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din
ţesături, tricotaje, materiale sintetice 2
operator la maşina de etichetat 3
operator la maşini-unelte cu comandă numerică 4
operator la maşini-unelte semiautomate şi automate 8
operator la prelucrarea maselor plastice 1
operator la prepararea produselor lactate 2
ospătar (chelner) 9
paznic 5
programator 1
proiectant inginer construcţii 1
proiectant inginer instalaţii 1
proiectant inginer mecanic 1
recepţioner de hotel 3
rectificator universal 3
repasator 1
reprezentant comercial 1
responsabil proces 1
secretar institut, facultate 1
secretară 1
şef atelier 1
şef de sală restaurant 1
şef schimb 1
şlefuitor, lustruitor 1

şofer autobuz 1
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 15
şofer de autoturisme şi camionete 2
spălătoreasa lenjerie 1
stivuitorist 7
strungar universal 1
sudor 4
sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu 
de gaz protector 3
supraveghetor săli spectacole 2
tăietor geam 2
tehnician analist calitate 1
tehnician echipamente de calcul şi reţele 1
tehnician proiectant 1
tehnician tehnolog mecanic 1
tehnician veterinar 1
ţesător 1
tinichigiu carosier 2
turnător modelier 1
vânzător 3
vopsitor 1
vopsitor auto 3
vopsitor industrial 1
zidar restaurator 2

călcătoreasă lenjerie 1
lucrător comercial 1
muncitor necalificat în industria confecţiilor 2
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli
zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet 2
muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, 
şosele, poduri, baraje 1
şofer autocamion/
maşină de mare tonaj 1
spălătoreasă lenjerie 1

Braşov

Făgăraş
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Palatul Poştei

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Luni

O clădire cu un farmec aparte este Pa-
latul Poştei, unde azi funcţionează Ofi-
ciul Poştal nr.1. Clădirea a fost
construită la începutul secolului XX,
în stilul Art Nouveau şi neobaroc, spe-
cific monumentelor ungureşti buda-
pestane din aceeaşi perioadă. Ea a fost
dată în folosinţă în anul 1906. 

Tot din aceeaşi perioadă datează Pa-
latul Justiţiei (actualul sediu al Prefec-
turii şi Consiliului Judeţean), Palatul
Finanţelor (sediul central al Primăriei
Braşov), Institutul de Pensii (sediul
Rectoratului. La începutul secolului
XIX, Poşta din Braşov a funcţionat
într-o aripă a clădirii care adăpostea

cârciuma oraşului „La Coroana de
Aur”, pe Uliţa Vămii, astăzi strada
Mureşenilor, apoi după ce în 1889, Ofi-
ciul poştal s-a unit cu cel telegrafic și
a funcţionat până în 1906 la Institutul
de Pensii, acum clădirea Rectoratului
Universităţii „Transilvania”.

C



Când tac armele, vorbesc
muzele! Acesta poate fi
mesajul artiştilor care au
deschis o expoziţie în in-
teriorul Turnului Alb,
obiectiv istoric ce străju-
ieşte zidurile de nord-
vest ale oraşului de mai
mult de cinci secole.

Un spaţiu generos pentru
lucrările plastice ale câtorva
dintre cei mai importanţi ar-
tişti braşoveni. 

„Artă la Turnul Alb” este
un proiect cultural iniţiat de

Consiliul Judeţean Braşov şi
Consilprest. 

„Ne bucurăm că am putut
expune într-un spaţiu frumos,
din punct de vedere arhitecto-
nic. Este un spaţiu rigid, în care
s-au petrecut atâtea evenimente
istorice. Acum însă şi-a schim-
bat conotaţia totalmente, şi
atunci când tac armele, vorbesc
muzele” mărturiseşte Victoria
Ţăroi, artist plastic.

Organizatorii evenimentului
cultural spun că proiectul dă
un nou sens Turnului Alb.
Spaţiul, mai mult decât gene-

ros, va găzdui
expoziţii de
artă contem-
porană, con-
c e r t e ,
evenimente
culturale sau
demonstraţii
ale unor meş-
teşuguri uita-
te. Construit
î n t r e  an i i

1460 şi 1494, Turnul Alb im-
presionează şi astăzi prin ma-
sivitatea şi zvelteţea liniilor
sale arhitectonice. Rolul de
străjer al Cetăţii Braşovului
se transformă, prin reînsufle-
ţirea culturală a obiectivului

istoric, în cel de apărător al
patrimoniului şi păstrător al
identităţii noastre. 

Expoziţia poate fi vizitată
în fiecare zi a săptămânii, mai
puţin lunea, între orele 10.00
şi 18.00. 

„Artă la Turnul Alb” 

Promovabilitatea
la examenul de ba-
calaureat în judeţul
Braşov a crescut de
la 68,22% la
69,63%, în urma
contestaţiilor, iar doi
candidaţi au primit
nota 10.00 după re-
corectarea tezelor,
potrivit Mediafax.ro.

În judeţul Braşov au fost
depuse 789 de contestaţii, mai
puţine faţă de anul trecut,
când numărul acestora a fost
de aproximativ 900. Dintre
contestaţiile depuse au fost
admise doar 297, a declarat
inspectorul şcolar general
Ariana Bucur. În urma reco-
rectării lucrărilor, rata de pro-
movabilitate la BAC a crescut
la Braşov cu 1,4 procente, în
urma rezolvării contestaţiilor.
În cazul a două dintre lucrări
notele s-au majorat la 10.00,
respectiv la Istorie, de la 8,55
la 10.00 şi la Logică, de la

9,30 la 10,00.
Dintre cei 3.511 candidaţi

înscrişi la această sesiune de
bacalaureat, s-au prezentat la
examene 3.332, 179 au lipsit,
iar trei au fost eliminaţi din
sala de examen după ce au în-
cercat să copieze cu telefonul
mobil sau fiţuici.

La Braşov un singur elev a
reuşit să ia bacalaureatul cu
media 10, fiind vorba despre
un elev de la Colegiul Naţio-
nal „Andrei Şaguna”, care
este şi singurul liceu cu pro-
movabilitate 100%, la fel ca
şi în anii trecuţi.

De aseme-
nea, au mai
fost şase licee
care au avut
promovabilita-
te de peste 90
la sută, după
ce unul sau doi
elevi nu au
promovat.

La polul
opus, în judeţul Braşov a fost
un singur liceu, din Săcele,
care a avut promovabilitate
zero, însă a fost o situaţie spe-
cială. Liceul nu are clase de a
XII-a, dar la examen s-a pre-
zentat un singur candidat res-
tanţier de anul trecut, care nu
a reuşit să promoveze.

Anul trecut, promovabili-
tatea la examenul de baca-
laureat în judeţul Braşov a
fost de 61,72%, înainte de
contestaţii şi a crescut cu
1,16 puncte procentuale,
după corectarea celor 908
contestaţii.

Înscrierile pentru admitere
la cele 18 facultăţi ale Univer-
sităţii „Transilvania” se fac în
perioada 12-19 iulie, iar pen-
tru masterat între 12–21 iulie.
Universitatea „Transilvania”
din Braşov are 4.000 de locuri

bugetate, din care 2.750 pen-
tru licenţă şi 1.250 pentru
masterat. Majoritatea facultă-
ţilor au ales ca admiterea să
se facă pe bază de dosar, luân-
du-se în calcul 100% media
de la Bacalaureat. 

Obiectivul turistic poate fi vizitat de marţi până duminică,
între orele 10:00 şi 18:00

Încep înscrierile la facultate

LOCAL 714 iulie 2014

Studenţii, 
în cercetare la Fundata
În perioada 10 – 21 iulie,
10 studenţi practicanţi par-
ticipă la proiectul de cerce-
tare a practicilor agricole şi
tradiţiilor turistice în comu-
na Fundata. Acţiunea se
desfăşoară în organizarea
Muzeului de Istorie Braşov
şi a Departamentului de
Sociologie al şcolii Naţio-
nale de Studii Politice şi

Administrative, cu sprijinul
Primăriei Fundata, iar co-
ordonatori ai proiectului
sunt prof. univ. dr. Vintilă
Mihăilescu, şeful Departa-
mentului de Sociologie –
Facultatea de ştiinţe Politi-
ce, lect. univ. dr. Bogdan
Iancu (SNSPA) şi Nicolae
Pepene, directorul Muzeu-
lui de Istorie Braşov.

20 de elevi însoţiţi de 3 pro-
fesori de la Liceului Teoretic
„Lucian Blaga” din Tirasapol
(Transnistria) se află în
aceste zile într-o tabără la
Braşov. Această tabără are
loc ca urmare a semnării în
27 iunie a acordului de aso-
ciere dintre Republica Mol-
dova şi Uniunea Europeană
şi are drept scop prezenta-
rea sistemului educaţional
românesc, după intrarea
României în Uniunea Euro-
peană. Copiii din Tiraspol
se vor întâlni cu elevii şi ca-
drele didactice de la şcolile
şi liceele braşovene, cu re-
prezentanţii autorităţilor pu-

blice şi cu cei ai Universităţii
Transilvania şi vor vizita şi
o serie de obiective din do-
meniul educaţional sau tu-
ristic printre care Muzeul
Primei Şcoali Româneşti şi
rezervaţia de zimbri de la
Vama Buzăului. Tabără este
organizată de Asociaţia de
Dezvoltare LINK, în parte-
neriat cu Primăria Munici-
piului Braşov, Consiliul
Judeţean Braşov, Universi-
tatea Transilvania, Organi-
zaţia Studenţilor Basarabeni
şi Bucovineni din Braşov, In-
spectoratul Şcolar al Jude-
ţului Braşov şi Consiliul
Judeţean al Elevilor. 

Basarabia – 
mai aproape de Europa! 

Rata de promovabilitate la BAC a crescut
la Braşov, după rezolvarea contestaţiilor
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Selecţionerul Victor Piţur-
că a declarat după Supercupa
României, câştigată de Astra
în faţa formaţiei Steaua, că
îl deranjează situaţia fotba-
listului Alexandru Măţel, pre-
cizând că este păcat că un
jucător atât de valoros nu
evoluează şi că speră ca Ioan
Niculae să rezolve problema.
„Mă deranjează situaţia lui
Măţel, păcat că un jucător
atât de valoros nu joacă pen-
tru echipa lui. Eu am spus-o

şi o mai spun, cel care poate
să rezolve problema foarte
simplu este domnul Niculae
(n.r. – finanţator Astra Giur-
giu). Eu am încercat să fac
o mediere, însă problemele
sunt mai delicate şi nu vreau
să forţez eu nota, pentru că
poate îmi aud vorbe. Cred că
domnul Niculae e bucuros
după această Supercupă câş-
tigată şi poate să rezolve pro-
blema”, a spus Piţurcă la
Dolce Sport.

Formaţia Astra Giurgiu
a cucerit primul trofeu al
sezonului 2014-2015 al
fotbalului românesc,
după ce a învins Steaua
la lovituri de departajare
în Supercupa României.

Tehnicianul braşovean
 Daniel Isăilă (foto jos) e pe
cai mari la Astra după ce a
reuşit să câştige un nou trofeu
pentru trupa din Giurgiu.
Echipa Astra Giurgiu, deţină-
toarea Cupei României, a câş-
tigat Supercupa României,
după ce a învins, pe Arena
Naţională, cu scorul de 6-4,
în urma executării lovituri-
lor de departajare, cam-
pioana Steaua Bucureşti. 

La finalul celor 90 de
minute de joc şi a celor
două reprize de prelun-
giri, scorul a fost egal,
1-1. În minutul 45, Tă-
nase a inventat o pasă
pentru Chipciu care
a marcat de la opt
metri cu un şut la col-
ţul lung. Astra a egalat
în minutul 74, când
Enache a reluat cu capul
o centrare perfectă a lui Ben
Youssef. 

La loviturile de depar-
tajare pentru Astra au
transformat: Găman,
Seto, Morais, La-
ban şi Bu-

descu. Pentru Steaua au în-
scris Keşeru, Pîrvulescu şi La-
tovlevici, în timp ce Filip a
ratat. 

Astra Giurgiu a câştigat Su-
percupa României pentru pri-
ma oară în istorie. Căpitanul
echipei Astra Giurgiu, Con-
stantin Budescu, a primit tro-
feul Supercupa României,
care a fost oferit de preşedin-
tele Federaţiei Române de
Fotbal, Răzvan Burleanu şi
de secretarul general al foru-
lui, Gheorghe Chivorchian.
C e l

mai bun jucător al Supercupei
României a fost desemnat
portarul Astrei, Silviu Lung,
care a reuşit să apere execuţia
lui Filip la loviturile de depar-
tajare. Astfel, tehnicianul bra-
şovean al Astrei Giurgiu,
Daniel Isăilă, a cucerit al doi-
lea trofeu pentru formaţia
giurgiuveană, după ce în fi-
nalul sezonului trecut a câşti-
gat Cupa României.

Isăilă vrea şi titlul. Antrenorul
echipei Astra Giurgiu, Daniel
Isăilă, a declarat că doreşte să
cucerească şi titlul naţional,
după ce a câştigat Cupa Ro-

mâniei în sezonul trecut
şi acum a cucerit Su-

percupa României.
„Ne dorim să de-
păşim perfor-
manţa de anul
trecut şi să câş-
tigăm campiona-

tul”, a afirmat
Isăilă, după cel mai
bun sezon din isto-
ria clubului, clasat
pe locul secund în
campionatul trecut. 

„Am obţinut un
trofeu în condiţii des-

tul de dificile. Am avut
mai puţine meciuri de

verificare decât Steaua
şi acest lucru a fost un de-

zavantaj. Cred că nu a fost
un meci spectaculos, pen-

tru că nici noi,
n i c i

Steaua nu suntem la maxi-
mum din punct de vedere fizic.
La pauză le-am spus jucăto-
rilor că putem întoarce rezul-
tatul şi că am încredere în ei.
Avusesem şi până atunci mo-
ment bune şi ştiam că putem
învinge”, a mai spus Daniel
Isăilă.

Pe Gâlcă îl interesează Cham-
pions League. Steaua a început
sezonul cu o înfrângere, eşec
venit în urma executării lovi-
turilor de departajare. Antre-
norul Stelei, Costel Gâlcă,
consideră că echipa sa a do-
minat meciul în cea mai mare
parte şi speră că meciul din
preliminariile UEFA Cham-
pions League să fie unul în
care elevii săi să arate o formă

mult mai bună. „O înfrân-
gere care a venit la penal-

ty-uri, dar am dominat per to-
tal. Sper să atingem potenţia-
lul maxim în meciul următor
din preliminariile Champions
League. Am ratat prea mult.
Nu aveam nevoie de prelun-
giri. Trebuie să uităm acest
meci şi să luăm doar punctele
pozitive. Vreau să-mi vină ju-
cători, dar vom vedea ce se
va întâmpla. Noi, în primul
rând, suntem favoriţi la titlu,
apoi Astra, Petrolul şi poate
şi o echipă surpriză”, a decla-
rat Costel Gâlcă. 

Vor să bată Steaua şi în campio-
nat. La finalul partidei din Su-
percupă, Valerică Găman s-a
declarat extrem de mulţumit
de prestaţia sa şi a colegilor
săi. Fundaşul Astrei a mai spus
că doreşte să mai bată Steaua
şi în campionat. „Este al doilea

trofeu al nostru. Ne bucură. A
fost un meci greu, de 120 de
minute. Vrem să câştigăm în
fiecare an câte ceva. Trebuie
să devenim un coşmar al Stelei
şi în campionat. Vrem să câş-
tigăm titlul. Avem nevoie de
întăriri, şi din punct de vedere
numeric, şi valoric. În ultimele
două zile am exersat penalty-
urile. Niciun meci nu seamănă
cu altul. În campionat sunt 34
de etape. Cine va fi mai con-
stant va câştiga. Îi mulţumim
lui Lung, este un portar extra-
ordinar, îi doresc să ajungă la
echipe mari din Europa. Nu
avem nimic de pierdut în
 Europa, nu suntem cap de se-
rie, astfel că va fi greu”, a de-
clarat Valerică Găman la
finalul partidei de pe Naţional
Arena. 

Astra a luat Supercupa

Piţi, îngrijorat de Măţel
Jucătoarea de tenis Simona

Halep, principala favorită a
competiţiei şi locul 3 WTA,
a câştigat prima ediţie a BRD
Bucharest Open, după ce a
învins-o, în finală, cu scorul
de 6-1, 6-3, pe italianca Ro-
berta Vinci, cap de serie nu-
mărul  2 şi poziţia  24 în
ierarhia mondială. Simona
Halep a cucerit cel de-al 8-
lea trofeu WTA al carierei şi,
la final, pe acorduriile melo-
diei „Simply The Best”, sem-
nată de Tina Turner, favorita
de la Bucureşti s-a aşezat
plângând pe scaunul ei, co-
pleşită de emo�iile succesului
de pe teren propriu. Roberta
Vinci, 31 de ani, are în pal-
mares 9 titluri WTA. Simona
Halep va încasa un cec în va-
loare de 43.000 de dolari şi
280 de puncte WTA. Simona
îşi apără astfel cele 280 de

puncte câştigate anul trecut
la Budapesta WTA, turneu
înlocuit de BRD Bucharest
Open în 2014. 

În competiţia de dublu, vic-
toria a revenit tot româncelor.
Perechea Elena Bogdan/Ale-
xandra Cadanţu, beneficiară
a unui wild-card, a câştigat
proba de dublu a primei ediţii
a BRD Bucharest Open, tur-
neu dotat cu premii în valoare
totală de 250.000 de dolari.
Bogdan şi Cadanţu au învins,
în finală, cu scorul de 6-4,
3-6, 10-5, după o oră şi 35
de minute, cuplul Cagla
Buyukakcay/ Karin Knapp
(Turcia/Italia). Pentru succe-
sul obţinut la Arenele BNR,
Elena Bogdan şi Alexandra
Cadanţu vor primi 280 de
puncte în clasamentul WTA
de dublu şi un cec în valoare
de 12.300 de dolari.

FC Dinamo l-a legitimat
pe fundaşul Andrei Cordoş,
în vârstă de 26 de ani, care a
semnat un contract pe patru
ani cu gruparea bucureşteană,
a declarat preşedintele clubu-
lui, Constantin Anghelache.
„L-am legitimat pe Cordoş. A

semnat un contract pentru pa-
tru ani”, a spus Anghelache.
Liber de contract, Cordoş a
fost legitimat ultima oară la
gruparea FC Vaslui. În carie-
ra sa, Cordoş a mai evoluat
pentru Universitatea Cluj şi
ASA Târgu Mureş.

Cordoş a semnat cu Dinamo

Sportivele române An-
dreea Chiţu (foto dreapta),
la categoria 52 kg, şi Lore-
dana Ohâi (foto jos), la ca-
tegoria 57 kg, au cucerit
medaliile de bronz la turneul
internaţional de judo Grand
Slam de la Tiumen din Rusia.
Andreea Chiţu le-a învins
succesiv până în semifinale
pe rusoaica Ilona Buriacenko
prin ippon, şi pe spanioloaica
Laura Gomez prin waza-ari.
În penultimul act, Andreea
a fost întrecută de japoneza
Misato Nakamura, iar în me-

ciul pentru medalia de bronz
a învins-o pe israelianca Roni
Schwartz prin waza-ari. O
altă judoka română, Larisa
Florian, a ocupat locul 7 la
categoria 52 kg. La 57 kg,
Loredana Ohâi a trecut suc-
cesiv de Kifayat Gasimova
din Azerbaidjan, de slovena
Vlora Bedeti şi de brazilianca
Ketleyn Quadros, dar în se-
mifinale a fost oprită de ame-
ricanca Marti Malloy. În
meciul pentru medalia de
bronz, Loredana s-a impus
în faţa taiwanezei Lien Chen-
Ling. Corina Căprioriu, care
a concurat tot la 57 kg, şi s-a
clasat pe locul 7.

Bronz la judo Halep a cucerit Bucureştiul!



Reprezentativa Olandei
a învins, la Brasilia, cu
scorul de 3-0 (2-0), se-
lecţionata Braziliei, şi a
încheiat pe locul trei la
turneul final al Cupei
Mondiale. 

Golurile au fost marcate de
Robin van Persie 3’ (penalti),
Blind 17’ şi Wijnaldum
90’+1. Wesley Sneijder s-a
accidentat la încălzire, fiind
înlocuit cu Jonathan De Guz-
man. Pe banca de rezerve a
Braziliei a stat şi Neymar, ac-
cidentat, şi care nu a putut
evolua în acest meci, el fiind
aclamat de întreg stadionul.
În schimb, selecţionerul Luiz
Felipe Scolari a fost huiduit. 

De-a lungul acestui turneu
final, selecţionerul Olandei,
Louis van Gaal, a folosit toţi
cei 23 de jucători din lot, o
premieră în istoria Cupei
Mondiale. Atacantul olandez
Arjen Robben a fost desemnat
jucătorul meciului Brazilia –
Olanda, scor 0-3. Robben a
fost integralist şi a avut 42 de
pase reuşite, informează
fifa.com. Cu 170 de goluri
marcate în 63 de meciuri şi
încă o partidă rămasă de dis-
putat, Cupa Mondială din
Brazilia este la un singur gol
de recordul competiţiei deţi-
nut de turneul final din Franţa,
din 1998, cu 171 de reuşite.
Media de goluri este de 2,69

după 63 de meciuri. În finala
de duminică s-au întâlnit, pe
Maracana, Germania şi Ar-
gentina. Meciul s-a terminat
după închiderea ediţiei.

Van Gaal e mândru. Selecţio-
nerul Olandei, Louis van
Gaal, a declarat că este extrem
de mândru că echipa sa a în-
cheiat Cupa Mondială neîn-
vinsă, după ce batavii s-au
impus în meciul pentru locul
trei cu Brazilia, scor 3-0. „În
trei zile a trebuit să trecem
peste decepţia eliminării cu
Argentina. Plecam cu un de-
zavantaj în faţa ţării gazdă,

care a dispus de o zi supli-
mentară pentru a se pregăti.
Voiam locul trei şi am reuşit
să-l obţinem. Am marcat 15
goluri în şapte meciuri. Putem
considera că turneul nostru fi-
nal a fost foarte reuşit. Sunt
mândru de jucătorii mei şi de
staff-ul meu. Meritam mai
mult. Visul meu era să devin
campion mondial. Şi era po-
sibil. E frustrant cum am fost
eliminaţi în semifinale. Suntem
pe locul trei, avem medalii şi
am încheiat cu victorie. Echi-
pa a fost extraordinară. Jucă-
torii au fost solidari şi mi-au
făcut munca mai uşoară”, a
declarat Van Gaal.

Felicitări Braziliei. Van Gaal
a felicitat Brazilia pentru or-
ganizarea Cupei Mondiale, su-
bliniind că brazilienii sunt
foarte simpatici. „Bravo, Bra-

zilia. Bravo, FIFA. Brazilienii
sunt foarte simpatici, chiar
dacă nu am avut mult de-a
face cu ei, pentru că treaba
jucătorilor este să mănânce,
să doarmă şi să se antreneze.
A fost primul meu Mondial.
Şi mi-am îndeplinit un vis”, a
spus Van Gaal. 

David Luiz explică eşecul
Seleção. Atunci când nu face
greşeli mari în defensiva Bra-
ziliei, David Luiz, noua achi-
ziţie a celor de la PSG, explică
eşecuri dureroase. „După o
înfrângere atât de dură contra
Germaniei, cred că nu am reu-
şit să ne revenim din punct de
vedere psihic. Toţi am fost
trişti atunci când am văzut că
visul nostru s-a spulberat. Am
intrat pe teren împotriva Olan-
dei cu dorinţa de a câştiga,
dar nu era acelaşi lucru. Am

pierdut încă un
meci la Campio-
natul Mondial.
Dar acum este
timpul să ridicăm
capul, pentru că
nu ne putem opri
sau renunţa. O să
mai avem oportu-
nitatea de a repre-
zenta Brazilia. Nu
suntem fericiţi.
Am fi dorit să câş-
tigăm cel de-al şa-
selea turneu final
de acest fel”, a
spus Luiz. 

Olanda a luat bronzul
SPORT 914 iulie 2014

Olanda a câştigat finala mică a Campionatului Mondial, 
după ce a învins cu scorul de 3-0 (2-0) prima reprezentativă a Braziliei

Selecţionerul Argentinei,
Alejandro Sabella (foto),
va părăsi acest post după fi-
nala Cupei Mondiale, de pe
Maracana, cu Germania.
„Sunt sigur că Alejandro nu
va mai continua. A visat să
ajungă în finală întreaga
viaţă, a muncit mult şi a reu-
şit să ajungă. A dat tot ce
are pentru Argentina”, a de-

clarat Eugenio Lopez, im-
presarul lui Sabella, la pos-
tul de radio Delta FM din
Buenos Aires. Alejandro
Sabella, care va împlini 60
de ani în noiembrie, a pre-
luat echipa Argentinei după
Copa America din 2011.
Argentina nu a mai evoluat
în finala Cupei Mondiale
din 1990.

Barça vrea un fundaş 
de la Tottenham

Sub comanda lui Luis En-
rique, formaţia catalană pro-
mite să arate din nou ca pe
vremea lui Guardiola, când
domina autoritar fotbalul eu-
ropean. Axul central va fi
unul complet nou, pe lângă
venirile goalkeeperilor Marc
ter Stegen şi Bravo, gruparea
de pe Camp Nou rezolvând
transferul lui Ivan Rakitic,
unul dintre cei mai buni mij-
locaşi centrali din lume. Mai
mult, catalanii l-au achiziţio-
nat şi pe Suarez, astfel că sin-
gurul post rămas descoperit
în acest moment pare cel de
fundaş central. Ziarul de casă
al Barcelonei, El Mundo De-
portivo, anunţă că transferul
lui Jan Vertonghen, fundaşul
lui Spurs are şanse mari să
se concretizeze. În ultima pe-
rioadă, s-a scris despre faptul

că Jeremy Mathieu (Valencia)
şi Marquinhos (PSG) sunt
două dintre priorităţile cata-
lanilor. Dacă în cazul primu-
lui, „liliecii” au pretenţii
financiare considerate a fi
exagerate, în ceea ce îl pri-
veşte pe brazilian, acesta este
văzut un fotbalist de mare vii-
tor de către Blanc, iar tehni-
cianul PSG-ului nu vrea să
renunţe la el, în ciuda faptului
că echipa din capitala Franţei
a cheltuit o avere pentru
transferul lui David Luiz. În
aceste condiţii, Barcelona a
reluat o pistă mai veche şi este
aproape să se înţeleagă cu
Tottenham, pentru trecerea
belgianului de 22 de ani, Jan
Vertonghen, pe Camp Nou.
Din câte se pare fotbalistul o
va costa pe Barcelona 22 de
milioane de euro.

Şi-au luat „canibal”
Transferul anului s-a rea-

lizat! Uruguayanul Luis Sua-
rez este noul jucător al
Barcelonei! Transferul a fost
confirmat şi de Liverpool,
care a postat un comunicat
de presă pe site-ul oficial al
clubului: „Liverpool confir-
mă plecarea lui Luis Suarez,
după ce s-a ajuns la un acord
cu FC Barcelona. Jucătorul
are permisiunea de a discuta
cu clubul catalan, transferul
urmând să fie oficializat,
după ce Suarez s-a înţeles cu
noua sa
e c h i p ă” .
Preţul de
transfer al
lui Suarez
este de 88
de milioane
de euro, po-
trivit presei
span iole,
„canibalul”

semnând un contract pe 5
ani cu Barcelona. Uruguaya-
nul devine astfel al treilea cel
mai scump jucător din istoria
fotbalului, după Gareth Bale
şi Cristiano Ronaldo. „De
azi, îl vom urmări cu toţii pe
Luis Suarez. Bine ai venit la
FC Barcelona”, a anunţat
Barça pe contul oficial de
Twitter. Practic, transferul
despre care se scrisese
enorm atât în presa engleză,
cât şi în cea spaniolă, a fost
oficializat.

Sabella pleacă după finală

Penaltiul transformat de olandezi în minutul 3 a marcat începutul sfârşitului pentru Brazilia



DIVERTISMENT10 Luni

Galeria de artă Europe
găzduieşte o nouă ex-
poziţie de artă plastică
şi artă fotografică, sem-
nată de pictorul Adrian
Stoenică (foto) şi fiul său
Ioan Stoenică. Expoziţia
este cu vânzare. 

Pictorul Adrian Stoenică,
absolvent al Colegiului Naţio-
nal Andrei Şaguna şi al Insti-
tutului de arhitectură din
Bucureşti, este binecunoscut
braşovenilor din expoziţiile
sale anterioare de pictură. În
cadrul expoziţiei veţi putea

admira tablouri cu peisaje,
flori sau naturi statice, pic-
turi realizate în tehnica di-
ficilă a pastelului uscat pe
carton. Ioan Stoenică,
 absolvent al Facultăţii de
jurnalism din ca-
drul Universită-
ţii Bucureşti,
ne-a încân-
tat în tre-
cut şi ne
va bucu-
ra şi la
această
expoziţie,
cu minu-
natele sale
fotografii mon-
tane.

Intrarea este liberă.
Pentru a uşura vizi-

tarea expoziţiei de
către persoanele
ocupate, aceasta
va fi deschisă
zilnic până la
ora 21. Galeria

Europe se află
în vecinătatea

Pieţei Sfatului, pe
strada Mureşenilor

nr. 1. 

Horoscopul zilei
Berbec. Aveţi posibilitatea să luaţi o decizie importantă în
privinţa relaţiilor sentimentale, care vă poate schimba viaţa. 
Cineva apropiat vă oferă un cadou de care vă bucuraţi mult.
Taur. Doriţi mult să faceţi o schimbare sau să începeţi ceva
nou. Traversaţi o perioadă dificilă. Nu staţi prea bine cu
banii, dar vă sfătuim să nu vă faceţi griji.
Gemeni. S-ar putea să nu mai plecaţi într-o delegaţie, din
motive obiective. Puteţi să vă bucuraţi, pentru că şi aşa
sunteţi foarte încărcat.
Rac. Munciţi cu atâta entuziasm, încât riscaţi să atrageţi
invidia colegilor. Este posibil să ajungeţi la discuţii cu per-
soana iubită, pentru că staţi prea mult la serviciu. 
Leu. Dimineaţă sunteţi plin de energie şi dispus să faceţi
mari eforturi fizice. Vă recomandăm să nu vă supraestimaţi,
ca să nu aveţi probleme cu sănătatea. 
Fecioară. Aveţi un spirit de iniţiativă deosebit, sunteţi tenace
şi încrezător. Relaţiile cu partenerul de viaţă sunt bune. Aveţi
şanse să rezolvaţi cu bine şi problemele financiare. 
Balanţă. S-ar putea să plecaţi într-o călătorie în interes de
familie, prilej cu care obţineţi un câştig neaşteptat. Aveţi
tendinţa să riscaţi prea mult. Trebuie să fiţi mai prudent.
Scorpion. Sunteţi într-o formă excelentă şi faceţi planuri în-
drăzneţe. Puteţi avea succes în investiţii financiare pe termen
lung, în demararea unei afaceri şi în călătoriile personale.
Săgetător. Dimineaţă aveţi o voinţă de fier şi reuşiţi să re-
zolvaţi o problemă delicată la serviciu. Vă sfătuim, însă, să
fiţi atent cum vorbiţi cu colegii, pentru că sunteţi irascibil.
Capricorn. Dacă este să aveţi succes într-o afacere, atunci
veţi avea numai datorită încrederii în forţele proprii. Sunteţi
foarte activ: aveţi întâlniri şi faceţi o mulţime de drumuri.
Vărsător. Aveţi o zi destul de încărcată, cu multe drumuri şi
probleme de rezolvat. Nu vă faceţi griji! Reuşiţi să faceţi
faţă cu succes. 
Peşti. Situaţia financiară vă preocupă în mod deosebit. Sunteţi
optimist şi aveţi încredere în ajutorul oferit de un partener
de afaceri şi de prietenii apropiaţi. 
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Asociaţia pentru formare
şi dezvoltare continuă, în par-
teneriat cu Centrul Cultural
Reduta, organizează cea de-
a doua ediţie a Festivalului
Copiilor, cel mai vesel eveni-
ment al verii dedicat copiilor
şi părinţilor. Spectacolul are
loc miercuri, 16 iulie, la Cen-
trul Cultural „Reduta”. Copiii

vor avea parte de o zi magică,
în compania celei mai cunos-
cute trupe de teatru pentru
copii din ţară, Trupa Zurli şi
Mirela Retegan. Preţul unui
bilet este de 30 lei. Evenimen-
tul este organizat în scopul
de a strânge fonduri, alimen-
te, dulciuri pentru copiii de
la Valea Plopului. 

Festivalul copiilor
◾ Doi prieteni, pe stradă:
– E adevarat că ai fost plecat o
săptămână la mare?
– Da, aşa e!
– Şi, ai avut vreme bună?
– S-ar putea spune şi aşa, pentru
că a plouat doar de două ori!
– Pai, atunci a fost chiar exce-
lent!

– Oarecum, pentru că prima ploaie
a ţinut trei zile, iar a doua patru!...

◾ Copiii de 2 ani din ziua de azi
ştiu să deblocheze un iPhone, să
pornească un laptop, să deschidă
şi să închidă aplicaţiile lor prefe-
rate şi să intre pe Internet singuri,
fără niciun ajutor.
La vârsta lor, eu mâncam pământ.

Bancuri

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

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

CANIBAL -digital- -PREMIERĂ-
(IM-18), 116 minute, Thriller
ora: 22:00

NEW YORK MELODY -digital- -PREMIERĂ-
(BEGIN AGAIN)
(AP-12), 104
minute, Comedie,
Romantic
orele: 18:00, 20:00

CUCEREŞTE-O CU
SALSA -digital- 
-PREMIERĂ-
(CUBAN FURY) 
(AP-12), 98
minute, Comedie
orele: 18:15, 20:15

PLANETA
MAIMUŢELOR:
REVOLUŢIE
-3D– -PREMIERĂ-
(DAWN OF THE PLANET OF THE APES)
(AP-12), 130 minute, Acţiune, SF, Thriller
orele: 13:30, 16:00, 18:30, 21:00

NEBUNIE ÎN LAS VEGAS -
digital-
(THINK LIKE A MAN TOO)
(AP-12), 106 minute, Comedie
ora: 15:45

DRAGOSTE LA PERSOANA
A TREIA -digital-
(THIRD PERSON)

(N-15), 137
minute,
Romantic,
Dramă
ora: 13:00

TRANSFORMERS:
EXTERMINAREA -3D-
(TRANSFORMERS: AGE OF
EXTINCTION)
(AP-12), 157 minute, Acţiune,
Aventuri, SF
orele: 13:15, 22:15

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

(AG), 103 minute, Animaţie, 
Aventuri (dublat)
orele: 16:15

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. 

◾ Expoziţie de fotografie veche – Albumul de
familie la românii şi ceangăii din zona Săcele
(mai – septembrie 2014) 
la Muzeul de Etnografie Braşov (B-dul Eroilor 21A).

Astăzi în Braşov

Expoziţie de pasteluri
cu vânzare
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„Inscripţii pe columna împlinirii”
Dedicat marilor evenimente politice ale anului 1984,
spectacolul muzical-coregrafic sugestiv intitulat „Inscripţii
pe columna împlinirii”, care s-a desfăşurat în seara zilei
de 13 iulie 1984 pe scena Teatrului Dramatic din Braşov
s-a constituit într-un „vibrant şi fierbinte omagiu adus pa-
triei şi partidului, Secretarului său general, tovarăşul
 Nicolae Ceauşescu, oamenilor meleagurilor braşovene”,
care în anii-lumină ai istoriei noi a patriei, în epoca de
radicale prefaceri pe care cu legitimă mândrie patriotică
o numim Epoca Ceauşescu (o, ce de linguşiri!), şi-au
probat prin exemplaritatea faptei lor de zi cu zi ataşa-
mentul fierbinte faţă de politica partidului, încrederea în
forţa transformatoare a minţii şi braţelor lor”, scria cutre-
murată de emoţie şi de encomieri Cristina Ioanid. 

La realizarea spectacolului au contribuit, prin talent şi mă-
iestrie interpretativă, formaţiile artistice care au obţinut re-
zultate deosebite în dialogurile dintre cluburile muncitoreşti
şi casele de cultură, mai zicea C. Ioanid, pe acelaşi ton
panegiric. Cum spaţiul nu-i permitea să-i nominalizeze pe
fiecare dintre participanţii la reuşita spectacolului, mai ales
că era pe prima pagină, Cristina Ioanid a notat doar faptul
că atât artiştii profesionişti, cât şi cei amatori,  indiferent
de genul artistic de exprimare sau de limbă, „au reuşit să
transmită mesajul generos al unei arte autentice, angajate”.
Măiestrit orchestrat, spectacolul realizat de artiştii braşoveni,
împreună cu ceidin Făgăraş, Zărneşti, Săcele, Rupea,
Sânpetru, „având unitate tematică şi o mare diversitate
stilistică, a întrunit aprecierile publicului spectator”. 
Cristina Ioanid nu a încheiat aceste rânduri destul de
greţoase fără a sublinia o realitate evidenţiată o dată mai
mult de spectacolul în cauză: „în climatul generos şi fertil
specific de acum marelui Festival naţional «Cântarea Ro-
mâniei», valorile autentice îşi află un larg câmp de afir-
mare, au create toate condiţiile pentru a contribui la
formarea personalităţii mereu mai complexe a omului
 zilelor noastre, a constructorului de mâine al societăţii
noastre socialiste”, încheia apoteotic de naiv C. Ioanid. 

„Drum Nou” – 14 iulie 1984

Sunt defăimatori ai Ro-
mâniei – atât prin cana-
lele de scurgeri ce le
constitue unele ziare din
ţară, cât şi prin interme-
diul unor ziare de per-
manentă închiriare din
streinătate – cari nu au
altă îndeletnicire şi pre-
dilecţie decât aceea de
a sta la pândă şi a des-
coperi cu o diabolică vo-
luptate toate actele
regretabile şi anormale
ce se petrec în ţara noas-
tră, în epoca de sdrunci-
nare a sistemului nervos
şi a concepţiilor morale
de după răsboiu. 

Dacă această îndeletnicire
ar isvorî din înalte necesităţi
morale, din sentimentul jus-
tiţiei şi din nobila dorinţă a
perfecţionării, opera lor ar fi
salutară şi atitudinea lor vred-
nică de felicitat.

Dar mobilele acestei ac-
ţiuni, dat fiind metodele în
care se desfăşoară, sentimen-
tele ce le însufleţesc şi con-
cluziile evidente la care tind,
– sunt cu totul altele.

Pentru descoperirea acestor
mobile e suficient să subli-
niem metodele acelora, cari
luând ca pretext toate actele
care ies din armonia legală şi
socială, defaimă pe cei cari
conduc destinele ţării, legile
şi instituţiile ei fundamentale
şi însuşi prestigiul şi demni-
tatea Statului.

E adevărat, că după răsboiu,
dată fiind noua situaţie creiată
României ce implică noui for-
ţe de muncă şi o multiplicitate
de concursuri şi de oameni,
s’au strecurat în administraţia
noastră şi în alte instituţii oa-
meni cari nu aveau pregătirea
suficientă – ne cum superioară
– atât sub prisma competinţei,
cât şi sub aceea a moralităţei.

Raportul dintre necesităţi şi
satisfacţie, între cerere şi ofertă
a fost demăsurat, deci greu de
împlinit în chip exact, logic, în
complectă măsură a nevoilor
mecanismului nostru adminis-
trativ şi social.

Cum acest mecanism func-
ţionează în sfera unei tangibile
realităţi lacunele şi defectele
au eşit imediat la suprafaţă.
S’au comis unele ilegalităţi,
unele acte de imoralitate pu-
blică, unele abuzuri. Nu mai
târziu decât în ultimul timp ad-
ministraţia noastră a oferit pu-
blicului trei plăgi morale:
bătaia aplicată unor muncitori
chefli la Miercurea-Ciucului,
furturile săvârşite de unii po-
liţişti ai gărei Chitila, falsurile
de paşapoarte dela Brăila.

Presa defăimatoare a ţărei
a înregistrat cu o orchestraţie
de jass-band şi cu o voluntară
exagerare aceste acte deopo-
trivă de regretabile şi condam-
nabile. Dar acţiunea ei s’a
mărginit aci, fiindcă misiunea
care a acceptat-o această presă
este aceea de a ponegri Ro-
mânia, înfăţişând-o ca un con-
glomerat de abuzivi, ilegali,
şnapani şi bandiţi. S’ar părea
după această presă, că toate
aceste acte s’au petrecut în
România ca ceva firesc şi că
autorii continuă să se bucure
de slujba şi de libertatea lor.

Metoda de campanie a
acestei prese îi trădează in-
tenţiile: ea vorbeşte numai de
vinele ce se petrec în ţara
noastră şi uită a spune ceva
de sancţiunile care le-a urmat.
Căci toate vinele descoperite,
toate abuzurile şi ilegalităţile
semnalate, au fost oficial an-
chetate şi pedepsite în măsura
proporţiei lor. 

Din acest punct de vedere,
d-nul general Văitoianu, mi-
nistru de interne, are şi o în-
altă şi neclintită concepţie
morală despre datoria şi inte-
gritatea funcţionarului, şi
mâna de fier capabilă să apli-
ce acestă concepţie – şi a apli-
cat-o fără şovăire şi în
ultimele trei regretabile cazuri
atât de speculate de ponegri-
torii de meserie ai ţărei.

Atunci, care poate fi vina
guvernanţilor noştri în nere-
gularităţile care se ivesc ici şi
colo în funcţionarea mecanis-
mului nostru administrativ?

Întrucât prestigiul şi dem-
nitatea României e ştirbită, fi-
indcă un subcomisar a făptuit
o coţcărie?

Asemenea acte se produc
în toate ţările, chiar în ţările
cu o experimentată şi tradi-
ţională viaţă administrativă şi
încă în proporţii mai vaste.

Presa de acolo le înregis-
trează ca simple fapte diverse

şi atâta tot. Nimeni, acolo, nu
trage din asemenea acte con-
cluzii de natură politică şi mai
cu seamă concluzii în raport
cu moralitatea şi prestigiul în-
tregei ţări, căci dacă cineva,
acolo, şi-ar permite o aseme-
nea ofensă naţională şi-ar că-
păta imediat exemplara
pedeapsă meritată dela justiţia
opiniei publice.

Moralitatea unui Stat nu este
în raport cu delictul unor par-
ticulari sau unor funcţionari
abuzivi: această moralitate e
confirmată de atitudinea acelui
Stat faţă de particularii şi func-
ţionarii delicvenţi. Vinovaţi au
fost pretutindeni: numărul lor
a crescut în efervescenţa ne-
vropatică de după răsboiu.

Guvernul, în toate departa-
mentele unde este repartizată
acţiunea lui, a dat dovadă că
ştie să pedepsească actele de
abuz, ilegalitate şi incorectitu-
dine dovedită, şi atunci, întru-
cât este ştirbit prestigiul moral
al României, fiindcă în com-
plexul ei administrativ s’au ivit
câţiva indivizi cari au păcătuit,
dar care şi-au luat pedeapsa?

O ţară în care vina are sanc-
ţiunea meritată, este o ţară cu
o reală şi înaltă viaţă morală.
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

„Sunt vinovaţi,
dar sunt şi sancţiuni!”

14 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”
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O fetiţă de 13 ani din
China a fost desemnată
pe internet „cel mai fru-
mos elev” după ce şi-a
dus în spate patru ani,
până la şcoală, o colegă
afectată de paralizie.

Timp de patru ani, He Qin-
jiao, o fetiţă din provincia chi-
neză Hunan, şi-a dus în spate
până la şcoală şi înapoi acasă
prietena paralizată căreia fa-
milia nu şi-a permis să îi cum-
pere un scaun cu rotile. 

Cazul a devenit cunoscut
anul trecut atunci când presa
locală a scris prima data po-
vestea celor două prietene. În
felul acesta, autorităţile i-au
pus la dispoziţie fetiţei afec-
tate de paralizie din cauza po-
liomelitei un scaun cu rotile.
Chiar şi aşa, tot He Qin-jiao
a fost aceea care i-a împrins
în fiecare zi scaunul prietenei

ei până la şcoală, luând-o în
spate până la etajul doi, unde
se află clasa. 

Proba de caracter a adoles-
centei din Hunan a creat rapid

un curent de simpatie, utili-
zatorii de internet declarând-
o „cel mai frumos elev”. Cel
mai important semn de apre-
ciere a venit însă din partea

prietenei sale, care, într-o
compunere şcolară, i-a descris
emoţionant gestul: „He Qin-
jiao îşi foloseşte micuţii ei
umeri ca să mă ridice la cer”.

Povestea „celui 
mai frumos elev” 

Cel mai scump ceas din lume, estimat 
la 12 milioane de euro, va fi licitat 

Un ceas considerat drept
capodoperă a ceasornicarilor
elveţieni, evaluat la 12 mili -
oane de euro, va fi pus în
 vânzare la 14 noiembrie, la
Geneva, de renumita casă de
licitaţii Sotheby’s, transmit
AFP şi revista Forbes, în edi-
ţia sa electronică.

Supranumit „Henry Graves
Supercomplication”, acest
ceas de buzunar este din aur
şi are 24 de funcţii, printre
care un calendar perpetuu, in-
dicatoare pentru fazele lunii,
ale timpului sideral şi inclusiv
pentru răsăritul şi apusul soa-
relui la New York. Produs de

firma Patek Philippe în 1933,
acesta este cel
mai complex
ceas realizat
v r e o d a t ă
 manual, fără
ajutorul unui
computer.

Bancherul
a m e r i c a n
Henry Graves
a cerut com-
paniei Patek
P h i l i p p e ,
în 1925, să
îi realizeze cel mai complicat
ceas creat vreodată de om, iar
elaborarea sa a necesitat trei

ani de cercetări şi cinci ani
pentru confecţionare.
Ceasul a mai fost vândut
la licitaţie, în decembrie
1999, la New York. Eva-
luat iniţial la 3–5 milioane
de dolari, a fost vândut
atunci cu 11 milioane de
dolari, devenind cel mai
scump ceas din lume, re-
cord neegalat până în
prezent. 

Punerea sa în vânzare
la 14 noiembrie, la Ge-
neva, are loc în contextul

în care firma Patek Philippe
aniversează 175 de ani de la
fondarea sa.

Ultima modă pe plajele din
provincia chineză Shaondong
constă într-o cagulă, un acce-
soriu menit să prevină bron-
zarea,  asigurând astfel
păstrarea tenului alb, atât de
preţuit de canoanele de fru-
museţe din această zonă a
Asiei, transmite ziarul spaniol
ABC.

Confecţionat din nylon şi
elastan, „bikini-ul facial” are
forma unei cagule şi o căptu-
şeală de culoare neagră,
 pentru a reflecta razele ultra -

violete.  Acest
obiect acoperă
faţa şi gâtul, lă-
sând la vedere
doar ochii şi gura.

Cagula este
purtată pe plajele
din oraşul port
Qing dao nu numai de femei,
ci şi de bărbaţi şi copii. Ea se
poate combina cu mănuşi sau
chiar cu un costum de neo -
pren, care acoperă parţial sau
total corpul. Fabricată în nu-
meroase culori şi cu diferite

imprimeuri, această „oroare”,
după cum o califică jurnalul
spaniol, a fost creată de o fe-
meie şi prezintă încă un avan-
taj: îl apără pe purtător de
dezagrabilul şi, uneori, peri-
culosul contact cu meduzele.

Ce serveşte Mihaela Rădulescu la micul dejun
Mihaela Rădulescu a dezvăluit cum îşi începe ea di-
mineţile. Apă, ceai, iaurt, suc de fructe, legume, toate
par a fi combinaţia perfectă pentru vedeta care este
adepta unui stil de viaţă sănătos. „Eu încep dimineaţa
cu un litru de apă, uneori ceai. Trebuie să mă credeţi
pe cuvânt, la mine funcţionează următoarele lichide
împreună, după un litru de apă urmează iaurt, după
asta vine sucul de fructe sau legume, dacă sunt acasă
şi pot să îmi bag în mixer morcovi cu ardei, portocale,
nu contează, şi apoi merge şi o cafea, neîndulcită,
sau un ceai verde. Toate aceste lichide împreună
dau un rezultat foarte bun. Cred că are legătură toată
treaba asta cu felul în care trăieşti. Eu mănânc în ge-
neral foarte sănătos. Mă bazez pe un mic dejun să-
nătos”, a povestit Mihaela Rădulescu.

Andreea Marin s-a îngrăşat: „Jos sandalele 
şi din nou pantofii sport în locul lor!”
Ocupată cu caravana „Preţuieşte viaţa”, „Zâna” a
neglijat în ultimele luni stilul de viaţă sănătos pe
care l-a adoptat. Vedeta a călătorit mult prin toată
ţara şi nu a mai avut timp să facă sport, iar urmările
au început să apară. Din fericire, Andreea s-a în-
grăşat doar cu două kilograme, pentru că nu a lăsat
complet „garda jos” şi a avut grijă să-şi respecte
regimul alimentar. 
„Jos sandalele şi din nou pantofii sport în locul lor!
Pentru că timp de două luni am bătut ţara în lung
şi în lat în ritmul alert al Caravanei «Preţuieşte viaţa»,
am fost nevoită să renunţ la sport în acest timp. Mii
de kilometri la volan, zeci de ore în faţa celor peste
10.000 de români pe care i-am întâlnit în toate col-
ţurile ţării au făcut ca 60 de zile să se scurgă fără
o oră de sport, destul de static pentru corp, deşi
mintea şi inima au muncit fără oprire)”, a explicat
vedeta pe pagina sa de Facebook.

Cagula, ultima modă 
pe plajele din China


