
4,4410
3,2828

138,2701

Euro
USD
Gram Aur

VALUTĂ

Carambol pe
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Un medic braşovean a pro-
dus vineri dimineaţă un ac-
cident în lanţ pe Calea
Bucureşti. 
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METEO

Ioan Milu, care a scris istorie
pentru armata română în cel
de-al Doilea Război Mondial,
a fost comemorat la Braşov.
Pilotul braşovean s-a remar-
cat ca un acrobat aerian de
excepţie dar şi ca un dascăl
deosebit. În semn de omagiu
adus realizărilor sale, Aso-

ciaţia Aviatorilor Braşov a
dezvelit o placă memorială.
Cu peste şase sute de ieşiri
directe în faţa inamicului,
Ioan Milu a fost cotat cu fiind
al treilea aviator ca număr de
victorii în confruntări directe
în timpul războiului.

România ocupă locul al doi-
lea în Uniunea Europeană,
după Italia, din punct de ve-
dere al numărului de fraude
raportate în domeniul chel-
tuirii fondurilor europene,
se arată în raportul anual al
Comisiei Europene. Româ-
nia a raportat în 2013 un nu-

măr de 109 fraude în ce pri-
veşte cheltuirea banilor
 euro peni, care au afectat uti-
lizarea unui total de 36,5 mi-
lioane de euro, în timp ce
Italia a identificat 302 fraude
care ar fi influenţat cheltui-
rea a 68,4 milioane de euro. 

Fraude cu fonduri europene Omagiu pentru pilotul Ioan Milu

Parcarea din Poiană
prinde contur 
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Înfrângere
drastică

FC Braşov a pierdut cate-
goric, scor 1-4, partida cu
Astra Giurgiu din optimile
de finală ale Cupei Ligii.

Vernisaj la Muzeul
Civilizaţiei Urbane

Astăzi, la ora 18.00, are loc
vernisajul expoziţiei „Cali-
grafie şi pictură figurativă.
Costume renascentiste”. 
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Soare
15°C /26°C

Constructorul a realizat aproximativ 10%
din totalul lucrărilor de construcţie 

Proiectul ar trebui să fie gata cel mai
târziu până în vara anului viitor. Par-
carea va fi amenajată la intrarea în
Poiana Braşov, vizavi de Cabana

 Junilor, permiţându-le astfel celor care
vin cu maşina proprie în staţiune să
îşi parcheze în siguranţă autovehiculul
şi să meargă pe jos. Parcarea va avea

o suprafaţă de 9.958 de metri pătraţi.
În zonă vor fi amenajate şi spaţii verzi,
pe o suprafaţă de 2.354 de metri pă-
traţi. Investiţia, finanţată în proporţie

de 98% prin Programul Operaţional
Regional (POR), are o valoare totală
de aproape 31 milioane lei. 
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Poliţiştii din cadrul Secţiei
2 Poliţie Braşov au identificat
şi reţinut un braşovean de
43 ani, suspectat de comiterea
a trei furturi din autoturisme
parcate în zona centrală a mu-
nicipiului Braşov. 

Primul furt l-a comis în
data de 18.06.2014, când prin
deschiderea portierei stânga

faţă cu chei potrivite, suspec-
tul a furat două
poşete de damă
ce conţineau mai
multe obiecte de
uz personal, acte
de identitate şi
bani. 

Apoi, trei săp-
tămâni mai târ-

ziu, în data de 09.07.2014,
profitând de faptul că portie-
rele unui autoturism au fost
lăsate descuiate braşoveanul
a furat un laptop şi accesorii. 

Ultima spargere a comis-o
o săptămână mai târziu, când,
prin deschiderea portierei unei
maşini cu chei potrivite, a fu-
rat un aparat foto, suma de
250 lei şi 6 bonuri în valoare
totală de 54 lei. 

Suspectul a fost reţinut de
poliţişti, iar magistraţii au dis-
pus arestarea lui preventivă
sub aspectul comiterii infrac-
ţiuni de furt calificat.

Cadavru descoperit în albia râului Olt
Ieri dimineaţă, Dispeceratul

I.P.J. Braşov a fost sesizat că,
în vegetaţia din albia Oltului,
în dreptul comunei Feldioara,
la o distanţă de aproximativ
200 metri de staţia de epurare,
a fost găsit cadavrul unui co-
pil. Poliţiştii s-au deplasat
imediat la faţa locului şi în
urma cercetărilor efectuate s-a
identificat persoana decedată,

un minor de 10 ani, din satul
Araci, judeţul Covasna, dat
dispărut săptămâna trecută.
După efectuarea cercetării la
faţa locului, cadavrul a fost
transportat la Serviciul de Me-
dicină Legală Braşov pentru
efectuarea necropsiei şi stabi-
lirii cauzei morţii. Cercetările
sunt continuate de poliţiştii
Postului de Poliţie Feldioara,

pentru stabilirea împrejurări-
lor exacte în care s-a produs
evenimentul. Reamintim că
la începutul săptămânii tre-
cute doi băieţi de 10, respectiv
11 ani, au fost luaţi de apele
râului Olt, în timp ce se aflau
la scăldat în zona localităţii
covăsnene Araci. Deocamdă,
cadavrul celui de-al doilea co-
pil nu a fost găsit. 

Un medic braşovean a
produs vineri dimineaţă
un accident în lanţ pe Ca-
lea Bucureşti, aproape
de sensul giratoriu care
uneşte strada Zizinului
cu Toamnei. Ulterior, şo-
ferul a fost reţinut pen-
tru 24 de ore, urmând să
fie propus pentru ares-
tare preventivă.

Cinci maşini au fost avaria-
te după ce au fost lovite de
şoferul unei autoturism de te-
ren. Martorii spun că, după ce
a lovit prima maşină, acesta
şi-a continuat drumul şi a
acroşat alte două autoturisme,
care la rândul lor au ricoşat
în două autovehicule parcate
în zonă. Din primele verificări
ale poliţiştilor reiese că şoferul
care a produs accidentul se
afla sub influenţa băuturilor
alcoolice. 

Şoferul, medic neurolog, a
spus că se îndrepta spre casă.
Nu s-a deplasat foarte mult,
pe Calea Bucureşti, până a lo-
vit prima maşină. „Nu aş pu-
tea să spun cum am lovit
atâtea maşini”, a spus Felician
Boeriu, şoferul care a provo-
cat accidentul. 

„Din primele verificări, şo-
ferul se afla sub influenţa bău-
turilor alcoolice. El a fost dus
la Spitalul Judeţean pentru

recoltarea de probe biologice
şi stabilirea alcolemiei” a de-
clarat comisar şef Liviu
Naghi, purtător de cuvând la
IPJ Braşov. 

„Din cauza nerespectării
unei distanţe corespunzătoare
faţă de autoturimul din faţă,
a lovit succesiv trei autoturis-
me, ulterior unul dintre acestea

a ricoşat în două maşini par-
cate în zonă”, a explicat comi-
sar şef Liviu Naghi, purtător
de cuvând la IPJ Braşov. 

În urma accidentului au re-
zultat două victime, ambele
erau conştiente şi au fost trans-
portate la Spitalul Judeţean de
echipajele de ambulanţă. 

Se pare că nu este pentru
prima dată când medicul bra-
şovean urcă sub influenţa al-
coolului la volan. În mai 2007
acesta conducea pe Drumul
European 583, spre Iaşi, când
a fost oprit de un echipaj de
la Poliţia Rutieră. Alcooltestul
a arătat atunci că acesta avea
o concentraţie de 1,37 mili-
grame pe litru alcool pur în
aerul expirat. 

Carambol pe Calea Bucureşti

Spărgător de maşini prins de poliţişti

Scheletul de copil de la Bucium nu a fost încă identificat
Cadavrul găsit la o distanţă de 3,8 kilometri de Mănăstirea Bu-
cium, în zona Valea Mare – Şercăiţa, nu a fost încă identificat.
Examenele de laborator, care sunt efectuate la Institutul de
Medicină Legală „Mina Minovici” din Bucureşti, nu au fost fi-
nalizate, iar procedura durează în jur de trei săptămâni. Cea
mai vehiculată variantă este cea ca scheletul să îi aparţină
fetiţei de 5 ani dispărută în luna martie din satul Mărgineni,
Claudia Grancea. Totuşi, cel puţin până când rezultatele testelor
nu vor ajunge la Braşov, această pistă este doar o supoziţie. 

Atenţie, şoferi! 
În data de 21.06.2014 a intrat în vigoare în Belgia un decret
regal care prevede amenzi de până la 1800 Euro, iar în data
de 10.07.2014 s-a adoptat în Franţa o lege care prevede
amenzi de până la 30.000 Euro sau un an închisoare, în cazul
efectuării de către conducătorii mijloacelor de transport auto
a perioadei de repaus săptămânal în cabina autovehiculului.
„Recomandăm transportatorilor să evite efectuarea de către
conducătorii auto a perioadei de repaus săptămânal în cabină,
pe teritoriul celor două state menţionate” potrivit unui comu-
nicat transmis de IPJ Braşov.

Condamnaţi băgaţi după gratii
În weekendul trecut, I.P.J.Braşov a organizat şi desfăşurat ac-
ţiuni pe raza judeţului pentru prinderea persoanelor pe numele
cărora instanţele de judecată au emis mandate de executare
a pedepsei cu închisoarea. Poliţiştii au depistat în Budila doi
localnici de 25 şi 26 ani, condamnaţi la 3 ani, respectiv 3 ani
şi 6 luni închisoare pentru furt calificat, iar în Codlea şi Feldioara
au fost prinşi doi tineri de 26 şi 23 ani, condamnaţi la 3 ani şi
3 luni, respectiv 2 ani închisoare pentru furt calificat. De ase-
menea, în comuna Cincu a fost capturat un localnic de 37 ani,
condamnat de Tribunalul Braşov, în baza unui mandat de exe-
cutare a pedepsei emis în data de 15.07.2014,la 1 an, 5 luni
şi 28 zile închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de introducere
în mod ilicit în penitenciar a unor obiecte interzise.



Secretarul de Stat american,
John Kerry, a afirmat ieri într-
un interviu pentru CNN că sis-
temele de rachete utilizate
pentru doborârea avionului de
pasageri malaysian în estul
Ucrainei erau din Rusia.

„Este destul de clar că este
vorba de un sistem de rachete
transferat din Rusia şi oferit
insurgenţilor separatişti din

Ucraina”, a susţinut oficialul
american în interviul citat.
Kerry a subliniat printre altele,
într-o intervenţie pentru
NBC, că există „dovezi cir-
cumstanţiale extraordinare”
ce sugerează responsabilitatea
Rusiei şi a separatiştilor pro-
ruşi în acest incident, fără a-i
acuza însă în mod direct că
au lansat racheta.

El a amintit în acest
sens faptul că Statele
Unite ale Americii
„ştiu” de unde a plecat
racheta în baza unor
imagini din satelit şi că
„îi cunoaştem traiecto-
ria. Ştim şi ora” de ase-
menea, a precizat el,

menţionând aici şi conversa-
ţiile unor separatişti intercep-
tate pe reţelele de socializare. 

Potrivit serviciilor de spio-
naj americane, avionul malae-
zian a fost doborât cu o
rachetă de tip Buk SA-11, de
fabricaţie rusească.

Administraţia de la Kiev
afirmă că echipajul care a lan-
sat racheta spre avionul de pa-
sageri malaezian era format
din cetăţeni ruşi.

Joi seară, un avion civil care
efectua o cursă între Amster-
dam şi Kuala Lumpur cu 298
de persoane la bord a fost do-
borât. Printre victime se afla
şi un român, având dublă ce-
tăţenie, româno-canadiană. 

Românul decedat în catastrofa 
din Ucraina, poveste impresionantă

Studentul de la Unives-
rstatea de Medicină de la
MF Cluj care a murit, îm-
preună cu prietena sa, în tra-
gedia aviatică din Ucraina,
voia să facă cercetare la fi-
nalul facultăţii şi să găsească
un tratament pentru cancer,
relatează presa din Canada.

Conform ziarului Toronto
Star, citat de Mediafax, fa-
milia studentului A. A., care
locuieşte în orăşelul cana-

dian Ajax, „este devastată”
în urma morţii acestuia.

„Iubea oamenii, voia să
facă cercetare la finalul fa-
cultăţii şi să găsească un tra-
tament pentru cancer. Fiul
meu a fost inspirat să stu-
dieze medicina de bunica sa,
care a fost medic pediatru”,
a declarat tatăl studentului,
pentru publicaţia canadiană.

El a spus că fiul său şi
prietena acestuia mergeau în

vacanţă în Bali, Indonezia,
pentru a sărbători termina-
rea anului II de la UMF
Cluj.

„Plănuiau această vacanţă
de câteva luni. Era vacanţa
lor de vis în Bali”, a mai spus
tatăl.

Studentul româno-cana-
dian care se afla în zborul
MH17 doborât în Ucraina
locuia la Ajax, în estul ora-
şului Toronto.

Constructorul a realizat
aproximativ 10% din to-
talul lucrărilor de con-
strucţie a parcării, proiect
care va trebui să fie gata
cel mai târziu până în
vara anului viitor. 

„În cursul acestei săptămâni
(săptămâna trecută, n.r.) am
verificat stadiul lucrărilor la
această parcare. Constructorul
se află în grafic şi sperăm ca
în luna august să înceapă tur-
narea betonului pentru fun-
daţii. Este unul dintre
proiectele importante pentru
Braşov, care vizează crearea
de spaţii de parcare şi facilităţi
de transport destinate turişti-
lor, în aşa fel încât să descon-
gestionăm traficul din Poiana
Braşov. Vor fi 434 de locuri
de parcare pentru autovehi-
cule, locuri pentru microbuze
şi autobuze, locuri pentru ve-

hicule ale persoanelor cu han-
dicap. Parcarea va oferi toate
facilităţile unei parcări mo-
derne. Foarte important este
şi terminalul de transport, care
ne va oferi posibilitatea de a
prelua turiştii care îşi vor lăsa
maşinile în această parcare şi
a-i transporta cu autobuze de
capacitate mică până în sta-
ţiune. Când va fi gata, vom
putea discuta despre o regulă

care să privească accesul cu
autovehiculele în Poiana Bra-
şov”, a explicat primarul
Geor ge Scripcaru. 

Lucrările au început în mar-
tie anul acesta, după ce o con-
testaţie a blocat mai multe luni
demararea proiectului. Până
acum a fost finalizată devierea
conductei de apă de pe terenul
pe care se construieşte parcarea
şi a fost realizată săpătura pen-

tru fundaţie şi pentru nivelurile
subterane ale parcării. Nivelul
cel mai de jos al lucrării este
la 8,25 metri în subteran, în
timp ce podeaua cea mai de
jos din interiorul  viitoarei par-
cări se află la o adâncime de
7,25 metri. S-au realizat de
asemenea sprijinirile pentru
protecţia malurilor săpăturii şi
hidroizolaţia platformei de la
baza construcţiei, aceasta fiind
formată din două membrane
bituminoase şi şapă. În prezent
se montează armătura pentru
fundaţie. Potrivit datelor mu-
nicipalităţii, s-au montat deja
60 de tone de oţel-beton, din
totalul de 200 de tone care vor
forma armătura nivelului de la
baza parcării. În plus, pe pri-
mul rând de armătură, care a
fost finalizat şi care acoperă
1.800 mp, a fost montată tu-
bulatura pentru reţelele de apă
şi canalizare. 

Potrivit graficului, în luna
august va începe turnarea be-
tonului pentru primul nivel
subteran al parcării. Estimă-
rile constructorului arată că
pentru turnarea celor 1.200
de metri cubi de beton din
această etapă vor fi necesare
trei zile. Parcarea va fi ame-
najată la intrarea în Poiana
Braşov, vizavi de Cabana Ju-
nilor, permiţându-le astfel ce-
lor care vin cu maşina proprie

în staţiune să îşi parcheze în
siguranţă autovehiculul şi să
meargă pe jos. Cele 434 de
locuri de parcare pentru au-
toturisme vor fi distribuite pe
opt seminiveluri separate prin
rampele auto, soluţia fiind
aleasă în acest mod din cauza
înclinaţiei terenului. Con-
strucţia propriu-zisă va avea
patru niveluri (subsol, demi-
sol, parter, terasă). 

A.P.

Parcarea cu 434 de locuri
din Poiană prinde contur 

John Kerry: Sistemul de rachete 
care a doborât avionul provine din Rusia
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Inspectorii de muncă nu au
competenţa de a sancţiona
„munca la gri”' sau „salariul la
plic”, a declarat Niculae Voi-
noiu, directorul Direcţiei Con-
trol, Securitate şi Sănătate în
Muncă din cadrul Ministerului
Muncii şi Protecţiei Sociale. 

„Din datele centralizate în
cadrul Inspecţiei Muncii nu poa-
te fi estimat nivelul evaziunii fis-
cale rezultat din munca la negru.
Atribuţiile Inspecţiei Muncii sunt
limitate în ceea ce priveşte cu-
antificarea corectă a muncii ne-
declarate şi diminuarea acestui
fenomen, în sensul că acţiunile
de control nu influenţează în
mod direct încasarea veniturilor
la bugetul de stat şi nici crearea
de locuri de muncă. Astfel, in-

spectorii de muncă nu au com-
petenţa de a sancţiona «munca
la gri» sau «salariul la plic».
Angajatorii preferă să încheie
contracte de muncă pe salariul
minim garantat, cealaltă parte
a remuneraţiei, până la salariul
«în mână», nefiind fiscalizată.
De asemenea, inspectorii de
muncă nu au competenţa de a
verifica achitarea contribuţiilor
sociale la bugetul consolidat al
statului şi nu pot urmări achi-
tarea amenzilor contravenţio-
nale, executarea acestora fiind
atributul Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală (ANAF)”
a atras atenţia Niculae Voinoiu.
citat de agerpres.ro.

Niculae Voinoiu a precizat,
totodată, că legislaţia româ-

nească privind securitatea şi
sănătatea în muncă a fost adap-
tată cerinţelor europene, însă
practica a scos în evi denţă că
mai sunt necesare  anumite re-
vizuiri pentru a clarifica unele
aspecte particulare pentru care
legislaţia europeană a formulat
cerinţe de ordin general.

Niculae Voinoiu a mai su-
bliniat că forma de evaziune
fiscală cu contracte, folosită
cel mai des de angajatori este
stabilirea în contractele indi-
viduale de muncă de salarii
mai mici decât cele efectiv
acordate. Practic, angajatorul
acordă peste salariul minim
garantat o parte a salariului „în
mână”, această parte nefiind
fiscalizată.

Târg de produse tradiţionale şi ecologice,
organizat la Ministerul Agriculturii 

Un nou târg al producăto-
rilor de produse tradiţionale
şi ecologice va fi organizat în
perioada 19–20 iulie la
 Ministerul Agriculturii şi Dez-
voltării Rurale. La evenimen-
tul intitulat „Moldova lui
Ştefan în Bucureşti, obiceiuri
şi tradiţii strămoşeşti!”. Pro-
ducătorii care şi-au confirmat
participarea la târg provin din
judeţele: Galaţi, Vrancea, Ba-

cău, Iaşi, Suceava, Botoşani,
Neamţ, Vaslui, Argeş, Braşov,
Bihor, Buzău, Sibiu, Dolj, Il-
fov, Prahova şi Dâmboviţa.
Vor fi prezentate legume şi
fructe de sezon (dovlecei, ro-
şii, castraveţi, ardei, ceapă,
păstăi, verdeţuri, vinete, caise,
piersici, pepeni, vişine), Ma-
giunul de Prune Topoloveni,
precum şi toată gama „Topo-
loveana” (dulceaţă de afine,

caise, căpşuni, cătină, cireşe
negre, coacăze, vişine, dar şi
zacusca de ciuperci şi vinete),
produse din carne şi lapte din
regiunea Covurluiului, păstrăv
afumat în cobză de brad Dof-
tana, produse din carne din
zona Pleşcoi, pâine tradiţio-
nală bătută pe vatră din Ar-
deal, brânzeturi de la Bran,
miere, brânzeturi şi produse
lactate. 

România ocupă locul al
doilea în Uniunea Euro-
peană, după Italia, din
punct de vedere al nu-
mărului de fraude ra-
portate în domeniul
cheltuirii fondurilor eu-
ropene, se arată în ra-
portul anual al Comisiei
Europene privind pro-
tejarea intereselor fi-
nanciare (raportul PIF). 

Documentul precizează că
numărul de nereguli raportate
ca măsuri frauduloase de către

statele membre UE nu trebuie
să fie interpretate ca nivel al
fraudelor în statele UE, potri-
vit gandul.info. 

România a raportat în 2013
un număr de 109 fraude în ce
priveşte cheltuirea banilor eu-
ropeni, care au afectat utili-
zarea unui total de 36,5
milioane de euro, în timp ce
Italia a identificat 302 fraude
care ar fi influenţat cheltuirea
a 68,4 milioane de euro. 

Pe locul al treilea se găseşte
Bulgaria, care a raportat 97
de nereguli considerate drept

fraude, vizând fonduri totale
de 9,3 milioane de euro.

În cazul României, cele mai
multe nereguli, în număr de
60, au fost descoperit în do-
meniul cheltuirii banilor eu-
ropeni destinaţi finanţării
agriculturii.

La nivelul Uniunii Europe-
ne, între 2009 şi 2013, numă-
rul neregulilor în cheltuirea
fondurilor europene a crescut
cu 22%, în timp ce valoarea
fondurilor afectate de fraudă
s-a majorat cu 48%, arată ra-
portul PIF.

Fraudele vizând bugetul
UE care au fost identificate
de autorităţile naţionale au
scăzut uşor în 2013 faţă de
2012, po-
trivit rapor-
tului anual
al Comisiei
Europene
p r i v i n d
protejarea
intereselor
financiare
( rapor tul
PIF).

În ceea ce priveşte cheltu-
ielile, au fost afectate de frau-
dă 248 de milioane de euro
din fondurile UE, ceea ce re-
prezintă 0,19% din bugetul
pentru cheltuieli. Comparativ
cu anul precedent (315 mi-
lioane de euro) s-a înregistrat
o scădere de aproximativ
21%. În ceea ce priveşte ve-
niturile, fraudele suspectate
sau confirmate s-au ridicat la
61 de milioane de euro, ceea
ce reprezintă 0,29% din re-
sursele proprii tradiţionale co-
lectate pentru anul 2013.
Comparativ cu anul precedent
(77,6 milioane de euro), s-a
înregistrat de asemenea o scă-
dere de 21%.

România, pe locul 2 la fraude
cu fonduri europene

Flash economic
Rectificarea bugetară, la 30 iulie
Prima rectificare bugetară din acest an va fi efectuată pe
30 iulie, după care Guvernul nu se va mai reuni în şedinţă
timp de două săptămâni, interval în care membrii Executi-
vului vor pleca pentru câteva zile în concediu, potrivit unor
surse citate de Mediafax. Premierul Victor Ponta a transmis
recent că Liviu Voinea, viitor viceguvernator al Băncii Na-
ţionale, va rămâne în Guvern, în postul de ministru delegat
pentru Buget, cel puţin până la sfârşitul lunii iulie, pentru a
pregăti rectificarea bugetară. Şeful Guvernului i-a cerut mi-
nistrului Sănătăţii să insiste pe lângă Voinea pentru ca do-
meniul său să primească mai mulţi bani la rectificare.

FMI: Fără măsuri de compensare, 
reducerea CAS cu 5% va creşte deficitul bugetar
Gerry Rice, directorul de comunicare al FMI, a declarat că
Fondul Monetar Internaţional împărtăşeşte obiectivul de a re-
duce povara mare a taxelor pe forţa de muncă, pentru a stimula
angajările. Oficialul a ţinut însă să precizeze că fără măsuri
de compensare a deficitului de venituri, o reducere a CAS cu
5% ar creşte deficitul bugetar. „În timp ce Fondul împărtăşeşte
obiectivul de a reduce povara mare a taxelor pe forţa de mun-
că, într-un efort de a stimula angajările, trebuie să înţelegem
cum intenţionează Guvernul să compenseze deficitul de ve-
nituri. Fără măsuri de compensare, o reducere a CAS cu 5
puncte procentuale ar creşte deficitul bugetar”, a afirmat Gerry
Rice. Guvernul a aprobat în luna iunie proiectul de lege care
prevede reducerea CAS cu 5% la angajator de la 1 octombrie.
Proiectul a fost ulterior adoptat de Senat şi Camera Deputaţilor.
Preşedintele Traian Băsescu a declarat, în urmă cu o săptă-
mână, că a primit la promulgare legea privind diminuarea
contribuţiilor de asigurări sociale şi că are semne de întrebare
privind oportunitatea măsurii. Şeful statului a susţinut că Gu-
vernul are ca ţintă acoperirea deficitului rezultat prin micşorarea
CAS prin creşterea taxei pe proprietate de 2-3 ori. 

Inspectorii de muncă nu pot sancţiona
„munca la gri” sau „salariul la plic”



Primul ghid de teren al
plantelor sălbatice din Româ-
nia, ce va include prezentarea
în imagini-fotografii şi infor-
maţii detaliate despre peste
1.000 de specii de plante ce
cresc în ţara noastră, util atât
botaniştilor cât şi turiştilor
 interesaţi de natură, va fi rea-
lizat de Ioana Popescu, biolog
român stabilit în SUA.

Ghidul este finalizat în pro-
porţie de 90%, urmând să
apară pe piaţă în cursul anului
viitor. „Lucrez de şapte ani,

practic din 2007, la un ghid de
determinare a plantelor sălba-
tice, care nu sunt de cultură,
un ghid de teren pentru oricine
vrea să meargă în drumeţii şi
care, când vede o plantă, orice
fel de plantă, să ştie despre ce
e vorba, dacă e otrăvitoare, e
bună medicinal, e din zona
noastră sau din altă parte. În
2008, am fost în România cir-
ca şase luni şi am căutat cola-
boratori. Am lucrat foarte bine
cu Paulina Atanasiu, directoa-
rea Grădinii Botanice din Bu-

cureşti, încă doi alţi colegi –
unul din Iaşi şi altul din Târgu
Mureş. Am mers pe teren cu ei,
am colectat poze, am discutat
şi după această tură din 2008
am ajuns la o ciornă de circa
90%. Acum sunt din nou Ro-
mânia să fac poze.” a declarat
biologul Ioana Popescu. 

Absolventă a Facultăţii de
Biologie din Bucureşti, Ioana
Popescu şi-a luat doctoratul în
SUA şi lucrează în prezent la
o universitate din Spring field,
Missouri.

Ministerul Educaţiei a dat
asigurări că manualele noi
pentru elevii din clasele I şi a
II-a vor fi gata în timp util,
astfel că aceştia vor putea
intra în posesia lor încă de la
începerea anului şcolar.

De altfel, ministrul Remus
Pricopie a transmis că pe
15 septembrie „vom avea
cărţi pentru clasa I şi clasa a
II-a. Şi cu varianta electroni-
că”. Procesul de achiziţie a
manualelor a fost lansat încă

din luna martie,
însă s-a lovit de
mai multe con-
testaţii, astfel
că a întâmpinat
probleme, pe
care ministerul
susţine că le-a
rezolvat.

Reamintim că
elevii braşoveni

care vor păşi pentru prima
dată în sălile de clasă vor
primi rechizite şi ghiozdane
achiziţionate din bugetul mu-
nicipiului Braşov. Anul trecut,
acest program a antrenat din
banii comunităţii cam 120 de
mii de lei, pentru aproape
2.300 de noi şcolari. Un pa-
chet de rechizite pentru un
elev de clasa I cuprinde prin-
tre altele două caiete tip I şi
tip II de 24 de file, caiet spe-
cial abecedar, caiet special
matematică, două caiete de
matematică de 48 de file, pe-
nar, un set de acuarele cu pen-
sulă, ghiozdan.

Amenajarea reprezintă
premiul pentru cea
de-a doua ediţie a con-
cursului naţional pen-
tru titlul de „Oraşul Re-
ciclării”, organizat de
Eco-Rom Ambalaje şi
în care Braşovul se află
în concurenţă cu alte
31 de municipalităţi
din ţară.

Concursul a avut loc în pe-
rioada 1 ianuarie – 30 iunie
2014, iar anunţarea câştigă-
torului se va face la Bucu-
reşti, în cadrul unei gale fes-
tive, pe 18 septembrie.

Marele premiu pus în joc
este un spaţiu inedit de rela-
xare, 100% eco şi cu acces
liber la internet wireless, care
va fi amenajat cu o investiţie
de 12.000 de euro într-un
parc sau într-o altă zonă pu-
blică din oraşul câştigător. 

„Bătălia reciclării” se duce
pe mai multe „fronturi”: al
calităţii serviciilor de colec -
tare separată a deşeurilor de
ambalaje, al celor mai bune
acţiuni de conştientizare şi
mobilizare a populaţiei pentru
a separa deşeurile şi al celor
mai mari cantităţi de deşeuri
de ambalaje colectate. 

Prin intermediul celor
aproximativ 150 de recipiente
de tip clopot amplasate în 75

de puncte din oraş, braşovenii
au reuşit să colecteze în cele
şase luni de concurs aproxi-
mativ 75.000 de kilograme
de deşeuri reciclabile, respec-
tiv 17.522 de kilograme de
plastic şi metal, 47.514 kg de
hârtie şi carton şi 9.753 de ki-
lograme de sticlă. 

În paralel cu acţiunea de
colectare, municipalitatea în
parteneriat cu operatorii de
salubritate a desfăşurat cam-

pania de informare a cetăţe-
nilor, începând de la panouri
publicitare şi afişaj în spaţiul
public, până la spoturi radio
sau autocolante lipite pe co-
şurile de gunoi din oraş şi pe
utilajele operatorilor. 

Până la anunţarea rezulta-
telor, un juriu format din re-
prezentanţi ai Institutului de
Politici Publice, ai Asociaţiei
Municipiilor din România şi
ai Eco-Rom Ambalaje eva-

luează rezultatele oraşelor
participante, după cele trei
criterii de concurs (calitatea
serviciilor de colectare sepa-
rată a deşeurilor, cele mai
bune acţiuni de conştientizare
şi mobilizare a populaţiei
pentru a colecta selectiv deş-
eurile şi cantitatea efectivă de
deşeuri reciclabile colectate).

„Consider că această com-
petiţie este o bună oportuni-
tate de a conştientiza impor-

tanţa colectării selective a
 deşeurilor, pentru că asta în-
seamnă în primul rând o
schimbare de mentalitate în
ceea ce priveşte protejarea
mediului înconjurător şi nu în
ultimul rând costuri mai mici
pentru serviciile de salubriza-
re. Sperăm să fim pe unul din-
tre primele locuri în această
competiţie, pentru că acest
 lucru ar fi o confirmare a
 faptului că Braşovul este un
oraş curat, modern şi cu cetă-
ţeni responsabili”, a declarat
Geor ge Scripcaru, primarul
municipiului Braşov. 

Competitia „Oraşul Reci-
clării este realizată sub patro-
najul Ministerului Mediului şi
Schimbărilor Climatice, de
Eco-Rom Ambalaje, în cola-
borare cu Asociaţia Munici-
piilor din România şi cu In-
stitutul pentru Politici Publice. 

A.P.

Braşovenii au şansa unui
spaţiu inedit de relaxare

Primul ghid de teren al plantelor sălbatice
din România, publicat anul viitor
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Remus Pricopie: De la 15 septembrie vom
avea manuale noi pentru clasa I şi a II-a
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Fostul Liceu Hidromecanica
– 129 de ani de existenţă

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Luni

La 26 august 1885, se înfiinţa la Braşov
şcoala Medie Industrială pentru pre-
lucrarea lemnului. Era necesară creării
unui cadru corespunzător pregătirii
forţei de muncă, astfel că s-a bucurat
de mare priză la elevi. A devenit ulte-
rior şcoala de arte şi meserii, şcoala
Medie Tehnică, şi, mai târziu, Liceul
Industrial Hidromecanica. 

Din 2004, odată cu reformele din în-
văţământ, a primit numele de Colegiul
Tehnic „Iosif Şilimon”. 

Pentru a sărbători tradiţia şi istoria,
care au devenit colege de bancă în
această instituţie, instituţia şi-a schimbat
din 2010  numele de Colegiul Tehnic
„Transilvania”. Schimbarea numelui a
fost necesară pentru că, de acum patru
ani, ea este practic o instituţie nouă,

creată prin fuzionarea fostelor licee
tehnice Astra şi „Iosif Șilimon”.  

Fostul colegiul Hidromecanica a oferit
pe parcursul anilor tineri foarte bine
pregătiţi, în special fabricilor care pro-
duceau componente de avioane şi eli-
coptere. În prezent Colegiul Tehnic
„Transilvania” este important pentru
industria braşoveană, deoarece pregă-
teşte pe viitorii specialişti.

C



Ioan Milu, care a scris is-
torie pentru armata ro-
mână în cel de-al Doilea
Război Mondial, a fost
comemorat la Braşov. 

Pilotul braşovean s-a remar-
cat în primul rând ca un acro-
bat aerian de excepţie, dar şi
ca un dascăl de neînlocuit
pentru câteva generaţii de
aviatori militari. 

În semn de omagiu adus
realizărilor sale, Asociaţia
Aviatorilor Braşov a dezvelit
o placă memorială pe clădirea
casei unde a locuit acesta. 

Cu peste şase sute de ieşiri
directe în faţa inamicului, Ioan
Milu a fost cotat cu fiind al trei-
lea aviator ca număr de victorii
în confruntări directe în timpul
războiului. Pe 16 august 1943
a reuşit performanţa unică în
istorie de a doborî într-o singură
zi cinci avioane inamice, care
aparţineau armatei sovietice. 

„Fapt care nu s-a mai repe-
tat în istoria aviaţiei militare
române şi cred că nici în cea
mondială. Este o premieră în
ceea ce priveşte bătălia aeria-
nă în timpul unui război” a

declarat maior în retragere
Alexandru Corpade, preşedin-
tele Asociaţiei Aviatorilor Bra-
şov. La eveniment au
participat şi câţiva dintre ca-
marazii aviatorului.

„Ioan Milu a fost un om de
o mare valoare şi merită să
ne amintim de el„ a spus aco-
loneul în rezervă Paul Vedeş.
Şi noua generaţie de piloţi a
omagiat personalitatea ma-
reului pilot român, Ioan Milu.
Aviatorul Ioan Milu rămâne
o figură emblematică a Avia-
ţiei Militare Române. El şi-a
înscris numele în Cartea de
Aur a eroilor neamului româ-
nesc. Pilotul a încetat din viaţă
în anul 1982, la vârsta de 74
de ani.

Diana Bjoza

Omagiu pentru asul
aviaţiei române!

Braşovul este la picioarele
dumneavoastră, doctore! Mul-
ţumirile i-au fost adresate de
reprezentanţii comunităţii me-
dicale şi administrative, ma-
relui chirurg elveţian Philippe
Morel (foto), eroul celor doi

gemeni braşoveni, cărora le-a
salvat viaţa, în urmă cu 16 ani.
Datorită curajului medicilor
din Geneva conduşi de Morel
şi al micilor pacienţi braşo-
veni, 1998 va rămâne un an
esenţial pentru medicină in-
ternaţională. 

Doctorul Morel şi echipa
sa au făcut în premieră mon-
dială un transplant de intestin
subţire de la un donator viu.
Gemenii Horaţiu şi Octavian
Crişan, împreună cu societa-
tea medicală, academică şi
municipală l-au răsplătit pe
doctorul Phi-
lippe Morel cu
titlul de pro-
fessor onorific
al Universităţii
Transilvania,
dar şi cu o dis-
tincţie specială
din partea Pri-
măriei Braşov. 

„Intervenţia a fost o reuşită
a unei echipe întregi. De aceea
distincţia pe care am primit-
o le aparţine tuturor membri-
lor ei. Pot să vă spun că astăzi
pe cei doi tineri îi consider co-
piii mei. Este o legătură pu-
ternică pe care o am deja cu
acest oraş şi pe viitor aş dori
cu sprijinul autorităţilor locale
să punem bazele şi unei con-

exiuni şi pe plan ad-
ministrativ, nu doar
pe cel medical”, a
 declarat profesorul
Phillipe Morel, şeful
Departamentului de
chirurgie şi al Servi-
ciului de transplant al
Spitalului Universitar
din Geneva. 

Profesorul Philippe Morel,
un vizionar în medicină, a
avut o contribuţie esenţială la
progresul chirurgiei mondiale
de transplant. De asemenea,
medicul elveţian este şi un po-
litician consacrat, în calitatea
sa de membru al Parlamen-

tului Can-
tonal din
G e n e va ,
motiv pen-
tru care va
încerca o
apropiere
şi adminis-
trativă de
Braşov. 

Titlul de cetăţean de onoare
al Braşovului, distinc<ie care
i se pregăteşte, reprezintă un
motiv în plus pentru profeso-
rul Philippe Morel să re reîn-
toarcă la Braşov.

Miracolul de acum 16 ani. În
data de 30 aprilie 1998, cei
doi gemeni braşoveni, atunci
în vârstă de 13 ani, au fost
protagoniştii unei premiere
mondiale, un tip de transplant
neobişnuit, care nu mai fu-
sese efectuat şi nu a mai fost
reprodus până acum, din 
 cauza multiplelor riscuri pre-
supuse de procedură: trans-
plantul de intestin subţire de
la donator viu. Intervenţia
efectuată de prof. Morel a
fost un succes. 
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Doar 64% dintre profesori
au luat definitivatul
La Braşov, 139 de profesori
din cei 214 care au susţinut
proba scrisă la definitivat au
reuşit să treacă examenul.
Ei au obţinut gradul didactic
definitiv, pentru că au luat
note peste 8.00, ceea ce în-
seamnă un procentaj de reu-
şită de 64,95%. Candidaţii
prezenţi la examenul de de-
finitivare au avut de susţinut
două probe. Prima, care s-
a desfăşurat în perioada ia-
nuarie – iunie, a constat în

susţinerea a două inspecţii
speciale la clasă şi a avut
caracter eliminatoriu. Iar a
doua a fost o testare scrisă,
probă susţinută pe 14 iulie.
În 24 iulie se vor afişa rezul-
tatele finale la examen,
după rezolvarea contestaţii-
lor. Cadrele didactice care
au promovat examenul na-
ţional de definitivare au do-
bândit dreptul de practică în
învăţământul preuniversitar.

fEstivalul de cArte şi muzică
de la Braşov din Piaţă Sfa-
tului continuă şi astăzi,
anunţă organizatorii. „Vre-
mea favorabilă, interesul
pentru carte şi muzică ma-
nifestat de vizitatorii centrului
vechi al Braşovului, precum
şi disponibilitatea expozan-
ţilor au convins organizatorii
să extindă intervalul de des-
făşurare a fEstivalului de-
cArte şi muzică. Astfel,
Asociaţia Libris Cultural şi
Primăria Municipiului Braşov
au decis să vină în întâmpi-

narea preocupărilor braşo-
venilor şi să prelungească
cu încă o zi desfăşurarea
acestui eveniment tradiţional
al lunii iulie.” a declarat Virgil
Ioniţă, preşedintele Asocia-
ţiei Culturale Libris. Aleea
Cărţii din Piaţă Sfatului ră-
mâne deschisă vizitatorilor
şi astăzi, 21 iulie, începând
cu ora 10. fEstivalul de cArte
şi muzică de la Braşov este
o manifestare culturală care
aduce în aer liber cele mai
mari nume editoriale şi case
de discuri din ţară. 

Târgul de carte din Piaţa
Sfatului se prelungeşte 

Profesorul Philippe Morel – o somitate a
lumii medicale – decorat la Braşov

Fraţii Crişan, operaţi de Philippe Morel 
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Antrenorul brazilian Zé Maria (foto) a venit la
partida Rapid-Steaua alături de Angelo Massone,
iar Renzo Rossi a declarat că fostul jucător al echi-
pei Inter Milano va prelua conducerea tehnică a
grupării giuleştene în cazul în care investitorul ita-
lian va deveni noul patron. „Domnul Massone a
vorbit cu Zé Maria, iar acesta a acceptat să vină

la acest meci, să vadă echipa. În cazul
în care domnul Massone devine proprie-
tarul clubului, Ze Maria va fi antrenorul
echipei”, a declarat Renzo Rossi. Zé Ma-
ria a stat pe stadionul Giuleşti alături de
Angelo Massone şi de acţionarul majoritar
al FC Rapid, Adrian Zamfir.

Formaţia Steaua Bucu-
reşti ar putea întâlni
echipa Dinamo Tbilisi
(Georgia) sau gruparea
FK Aktobe (Kazahstan)
în turul trei preliminar
al Ligii Campionilor, fază
în care va participa dacă
va trece în runda secun-
dă de Stromgodset, con-
form tragerii la sorţi ce
a avut loc la Nyon. 

Steaua a învins echipa
Stromgodset, miercuri, în de-
plasare, în prima manşă a tu-
rului doi preliminar al Ligii
Campionilor. Returul va avea
loc miercurea viitoare, la Bu-
cureşti.

Tot miercuri, Aktobe a în-
vins în deplasare, cu scorul de
1-0, formaţia Dinamo Tbilisi.
Manşa secundă va avea loc
miercurea viitoare, la Aktobe.
La meciul din Kazahstan ob-
servator UEFA va fi Octavian
Goga. În cazul în care se va
califica, Steaua va juca în de-
plasare prima manşă, la 29/30
iulie, returul fiind programat
în 5/6 august. Dacă Steaua şi
Dinamo Tbilisi se vor califica
în turul trei, cele două formaţii
se vor întâlni a doua oară con-
secutiv în această fază a com-
petiţiei. Anul trecut, Steaua a
depăşit pe Dinamo Tbilisi
după 2-0 în depasare şi 1-1 la
Bucureşti.

Ghinion pentru Lucescu jr.
 Petrolul a avut ghinion la tra-
gerea la sorţi. Trupa lui Răz-
van Lucescu ar putea întâlni
echipa cehă Viktoria Plzen în
turul trei preliminar al Ligii
Europa, fază în care va parti-
cipa dacă va trece în turul doi
de albanezii de la Flamurtari,
s-a stabilit în urma tragerii la
sorţi ce a avut loc la Nyon.
Petrolul ar urma să joace pri-
mul meci pe teren propriu la
31 iulie, iar returul în 7 august. 

Viktoria Plzen este vice-
campioana Cehiei şi finalistă
a Cupei, fiind învinsă în ulti-
mul act de Sparta Praga, după
executarea loviturilor de de-
partajare. 

Formaţia Petrolul Ploieşti
a învins, joi, pe
teren propriu,
cu scorul de 2-
0 (0-0), echipa
albaneză Fla-
murtari, într-un
meci din prima
manşă a turului
doi preliminar
al Ligii Europa.
Returul va avea
loc în 24 iulie.

Minsk sau Mypa în calea cluje-
nilor. Formaţia CFR Cluj ar
putea întâlni echipa Dinamo
Minsk (Belarus) sau gruparea
finlandeză Myllykosken Pal-
lo-4 în turul trei preliminar al
Ligii Europa, fază în care va
participa dacă va trece în turul
doi de sârbii de la Jagodina,
s-a stabilit în urma tragerii la
sorţi ce a avut loc la Nyon. 

CFR Cluj ar urma să joace
prima manşă a turului trei pre-
liminar în data de 31 iunie, în
deplasare. Manşa secundă va
avea loc la 7 august. 

Dinamo Minsk (Belarus) a
învins pe teren propriu, cu
scorul de 3-0, pe Myllykosken
Pallo-47, în prima manşă a
turului doi preliminar al Ligii
Europa. 

Formaţia CFR Cluj a ter-
minat la egalitate pe teren pro-
priu, scor 0-0, cu echipa sârbă
Jagodina, într-un meci din pri-
ma manşă a turului doi preli-
minar al Ligii Europa.

Liberec sau Kosice pentru Astra
lui Isăilă. Formaţia Astra Giur-
giu va întâlni echipa slovacă
MFK Kosice sau gruparea
cehă Slovan Liberec în turul

trei preliminar al Ligii Europa,
conform tragerii la sorţi ce a
avut loc la Nyon. MFK Ko-
sice şi Slovan Liberec sunt
adversare în turul doi preli-
minar al Ligii Europa. 

Slovan a câştigat, joi, prima
manşă, în deplasare, cu scorul
de 1-0. Returul este progra-
mat săptămâna viitoare. 

Astra Giurgiu va juca prima
manşă a turului trei preliminar
în data de 31 iunie, pe teren
propriu. Manşa secundă va
avea loc la 7 august, în Slo-
vacia sau în Cehia. 

„Nu este o tragere la sorţi
foarte norocoasă pentru noi.
Probabil vom juca împotriva
celor de la Liberec, care au
un avantaj după meciul tur.
Va fi o dublă manşă echili-
brată, nu putem spune că noi
plecăm favoriţi. Îmi doresc să
mai completăm lotul pentru
că altfel va fi imposibil să fa-
cem faţă. La Braşov am avut
pe bancă trei jucători, dintre
care unul era portar. Îmi do-
resc să se califice toate echi-
pele româneşti”, a spus
tehnicianul formaţiei giurgiu-
vene, Daniel Isăilă. 

Gianni Infantino, secretarul general al UEFA, şi directorul de competiţii Giorgio Marchetti efectuează tragerea la sorţi

Cu ei ne batem
în Europa

Marica va juca în Turcia
Selcuk Aksoy, responsabil al secţiei de fotbal a clubului
Torku Konyaspor, a declarant că gruparea turcă s-a înţeles
cu atacantul echipei Getafe, Ciprian Marica, pentru un
contract pe doi ani. „Transferul lui Marica s-a realizat.
Ne-am înţeles în privinţa termenilor. Dacă nu va interveni
ceva, îl aşteptăm în această seară la Konya. Ne-am înţeles
cu atacantul român pe doi ani. Marica este un jucător cu
o carieră bogată. Este atacantul naţionalei României. El
a jucat înainte în aceeaşi echipă cu (Alexander) Hleb. Şi
Hleb a avut o influenţă în realizarea transferului”, a spus
Aksoy. La Konyaspor este legitimat şi Gabriel Torje.

Grigore a marcat penru Toulouse
Transferul la Toulouse pare să îi vină mănuşă fostului
căpitan dinamovist Dragoş Grigore. Fotbalistul de 27 de
ani a debutat pentru gruparea franceză într-un amical
contra lui Ajaccio, şi a marcat singurul gol al partidei. La
final, antrenorul Alain Casanova şi colegii românului au
avut numai cuvinte de laudă la adresa acestuia. „Am
putut vedea potenţialul lui Grigore, cred că este un fundaş
care îşi va aduce contribuția atât în plan defensiv, cât şi
în cel ofensiv”, a spus tehnicianul formaţiei din Ligue 1,
completat de jucători. „Este un super fundaş, puternic.
Este eficace, sper să continue aşa”, a spus Zacharie
Boucher, în timp ce Wissam Ben Yadder a declarat: „Este
un jucător care dă totul atunci când intră pe teren, iar
evoluţia lui i-a adus o recompensă, pentru că a marcat”.
La rândul său, Dragoş Grigore s-a declarat extrem de
bucuros pentru impresia lăsată la prima sa apariţie pentru
Toulouse: „Sunt foarte bucuros că am marcat la primul
meci. Este un lucru foarte bun pentru mine, o satisfacţie.
Dar mai importantă este echipa, golul meu a adus victoria.
Este un lucru special să marchezi, dar ceea ce contează
este că am câştigat. Sunt foarte bucuros că sunt primul
meci şi primul gol aici, sper să continui în acelaşi fel”, a
spus Dragoş Grigore.

Oli nu îşi prelungeşte
contractul
Antrenorul lui Al Ahli,
Cosmin Olăroiu (foto),
nu acceptă oferta şei-
cilor de a rămâne din-
colo de acordul actual
şi presa arabă specu-
lează că Oli vrea să-i
urmeze lui Piţurcă după
Campionatul European din
2016. Olăroiu are obiceiul de
a nu sta prea mult la o echipă şi
vrea să îl respecte şi acum. Plecat în vară cu scandal
de la Al Ain la Al Ahli, antrenorul român a câştigat titlul
la pas în Emirate şi i-a convins pe şeici, care l-au chemat
acum să-şi reînnoiască angajamentul scadent în 2016.
Doar că Oli are alte gânduri. Presa arabă a dezvăluit
că Olăroiu vrea să devină selecţionerul României şi
acesta ar fi motivul pentru care a refuzat propunerea şi
discuţiile cu Al Ahli. Plecat în 2007 în zona Golfului, Oli
are 5 milioane de dolari salariu anual la campioana
Emiratelor şi a câştigat 10 trofee cu Al Hilal, Al Sadd,
Al Ain şi Al Ahli.

Barça caută fundaş
Barcelona a făcut transferul verii după ce a reuşit să-l
achiziţioneze pe Luis Suarez de la Liverpool în schimbul
a 90 de milioane de euro, dar acum caută şi alte întăriri.
Catalanii încearcă să se redreseze după sezonul trecut,
unul dezastruos, iar acum, sub comanda lui Luis Enrique,
oficialii caută noi jucători. Marea problemă a Barcelonei
rămâne defensiva, iar presa spaniolă a dat numele prin-
cipalei ţinte din această vară. Fundaşul lui Ajax, Daley
Blind, fotbalist care a impresionat şi la Mondial, este pe
lista scurtă a grupării catalane! Mai mult, Mundo Deportivo
a dezvăluit că Blind este în vacanţă la Barcelona, iar dis-
cuţiile s-ar putea concretiza în următoarele zile. Blind nu
este însă dorit doar de Barcelona, ci şi Manchester United
sau Arsenal sunt pe urmele fundaşului. Ajax doreşte
puţin peste 20 de milioane de euro pentru fundaşul de
24 de ani, o sumă care ar putea fi achitată fără probleme
de catalani. Pe lista Barcelonei mai este şi fundaşul fran-
cez Jeremy Mathieu de la Valencia.

Steaua, Astra, Petrolul şi CFR Cluj şi-au aflat posibilii
adversari din cupele europene

Zé Maria prezent în Giuleşti



FC Braşov a pierdut ca-
tegoric, scor 1-4 (0-2),
partida cu Astra Giurgiu
din optimile de finală
ale Cupei Ligii.

FC Braşov a început cu
stângul noul sezon. În primul
meci oficial al sezonului, Buga
şi compania au fost învinşi
fără drept de apel de proas-
păta câştigătoare a Supercupei
României, Astra Giurgiu. 

Meciul a fost echilibrat în
primele zece minute, iar ste-
garii au avut prima oportuni-
tate de a deschide scorul. În
minutul 11, Cătălin Munteanu
a centrat din corner iar Ma-
rian Constantinescu a reluat
spectaculos din foarfecă late-
ral. Din păcate pentru cei 400
de fani prezenţi pe stadion,
goalkeeperul Astrei, Dani Co-
man, a fost la post. Treziţi de
ocazia stegarilor, giurgiuvenii
ies la atac şi reuşesc să des-

chidă scorul în minutul 12
prin Fatai, care după ce s-a
distrat cu Diogo Santos l-a
executat pe Iacob cu un şut la
colţul lung. Trupa lui Isăilă
şi-a continuat atacurile iar
Amorim a trimis în transver-
sală. În minutul 28 Fatai face
dubla după o centrare perfectă
a lui Morais. Până la finalul
reprizei, stegarii puteau redu-
ce din handicap, dar reluarea
lui Madeira loveşte bara porţii
apărate de Coman. 

În debutul reprizei secunde
Buga a redus din handicap
după ce a transformat o lovi-
tură de la 11 metri acordată
pentru un fault a lui Yahaya
asupra lui Călin Cristea, iar
speranţele suporterilor stegari
s-au reaprins. Din păcate a
fost un simplu foc de paie şi
Astra a revenit în atac reuşind
să reface diferenţa de două
goluri după ce Seto a marcat
din şase metri după o greşeală

colectivă a apărării braşovene.
Budescu a stabilit scorul final
după ce a scăpat singur cu Ia-
cob. Braşovul putea înscrie în
minutul 69, dar şutul lui Liviu
Ganea a fost scos de sub bară
de Dani Coman. Astfel s-a în-
cheiat 4-1 pentru Astra, care
se califică în sferturile de fi-
nală ale competiţiei. 

Ţălnar se aştepta la înfrângere.
Tehnicianul stegarilor, Cornel
Ţălnar, a surprins pe toată lu-
mea când a declarat după
meci că se aştepta ca FC Bra-
şov să piardă acest meci la o
diferenţă categorică. „M-am
aşteptat să pierd la un aseme-
nea scor. Băieţii mei credeau
că suntem la picnic, la o bere,
au considerat acest meci unul
de vacanţă. Faptul că au re-
fuzat să intre în cantonament
demonstrează acest lucru.
V-am spus, jocul a fost tratat
ca unul de picnic. E foarte
greu să lucrezi cu fotbalişti ne-

mulţumiţi. Au fost la stadion
ca după plajă, de abia aştep-
tau să fluiere arbitrul finalul
jocului. Îl rog pe domnul Ni-
culaie să rezolve problemele
ca să putem lucra cu ei. Am
scos echipa dintr-un necaz din
care nu îl scotea nimeni, dar
e greu acum. Jucătorii trebuie
să respecte spectatorii, chiar
dacă nu şi-au luat banii, iar
acest lucru nu l-au făcut în me-
ciul cu Astra. Eram sigur
100% că aşa va fi! Au făcut
doar figuraţie, sper să nu se
mai întâmple”, a spus Ţălnar
la Look Plus.

E greu fără bani. Fotbaliştii
de la FC Braşov nu şi-au mai
primit salariile de cinci luni
şi acest lucru a dus la o stare
de tensiune în cadrul lotului.
Jucătorii nu au vrut să intre
în cantonament înainte de
meciul cu Astra Giurgiu în
semn de protest faţă de con-
ducerea clubului. A urmat

 jocul cu Astra, unul total ne-
reuşit pentru stegari. „Nu sunt
multe de spus, dar Astra are
jucători de valoare şi noi ve-
nim după o perioadă grea. Am
înţeles că săptămâna viitoare
se vor rezolva problemele şi
îmi cer scuze suporterilor pen-
tru această prestaţie a noastră.
E greu să joci fără bani”, a
spus atacantul braşovenilor,
Mugurel Buga. 

Promit altă atitudine. Antre-
norul secund al formaţiei FC
Braşov, Florentin Petre, spune
că în plan psihic, restanţele fi-
nanciare îi afectează pe ste-
gari, dar promite o altă
atitudine a băieţilor în meciul
cu Petrolul. „Este dureros mo-
dul în care am pierdut acest
joc. Am început meciurile ofi-
ciale cu o înfrângere care nu
ne prinde bine şi despre care
nu sunt prea multe de spus.
Ne pare foarte rău pentru ce
s-a întâmplat. Sper că a fost

un simplu accident. Greşelile
pe care le-am făcut în acest
meci nu trebuie să mai apară.
Vom analiza fiecare jucător şi
promit că în meciul cu Petrolul
va fi o altă atitudine. Psihic,
probelmele financiare ne afec-
tează. Din câte am înţeles,
săptămâna viitoare acestea se
vor rezolva, iar băieţii se vor
putea gândi doar la fotbal”, a
spus Florentin Petre.

Vin turcii!? Preşedintele bra-
şovenilor, Constantin Zotta, a
anunţat imediat după meciul
cu Astra din Cupa Ligii că
Braşovul este interesant pen-
tru nişte oameni de afaceri
din Turcia, care vor să inves-
tească în fotbal. „La nivel in-
formativ, ştiu că nişte oameni
de afaceri din Turcia doresc
să preia echipa, dar nu s-a
ajuns încă la discuţii concrete
cu patronul echipei. Oamenii
sunt serioşi, să vedem ce va
fi!”, a spus Zotta la Look TV. 

Înfrângere drastică
Au marcat: 
Buga (48’ penalty) / Fatai (12’, 28’), Seto (63’), Budescu (67’)
Stadion „Tineretului”; spectatori: 400
FC Braşov: Iacob – Vagner, D. Santos, Machado, Serginho
(Barna 29’) – M. Constantinescu (Horia Popa 70’), B.
Madeira, C. Munteanu (cpt), Aganovici (L. Ganea 60’) –
C. Cristea – Buga. Antrenor: Cornel Ţălnar
Astra Giurgiu: Coman – Yahaya, Găman, Oros, J. Morais
– Laban, Takayuki – Enache, Budescu (cpt.) (Cristescu
77’), De Amorim – Fatai (Ioniţă 70’).
Antrenor: Daniel Isăilă
Cartonaşe galbene: Santos / Yahaya, Budescu, Găman 
Arbitru: Sebastian Colţescu (Craiova)
Arbitri asistenţi: Sebastian Gheorghe (Suceava) şi Adrian
Ghinguleac (Bucureşti)
Arbitru de rezervă: Paul Unimătan (Zalău)
Observatori: Adrian Vidan (Bucureşti) şi Eduard Alexan-
dru (Ploieşti)
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Rut ie r ul  b raşovean
Eduard Grosu (foto) a con-
firmat încă o dată că este ma-
rea speranţă a ciclismului
românesc. Ciclistul de 21 de
ani a câştigat etapa a 12-a a
Turului Lacului Qianghai,
cursă disputată în China, de
categoria 2.1. Grosu se apro-
pie cu paşi repezi de marile
competiţii, foarte probabil
performanţele din acest an
urmând a-i aduce un contract
la o formaţie pro-continen-
tală. Rutierul echipei Vini
Fantini – Nippo a câştigat eta-
pa a 12-a a Turului Lacului
Qinghai, învingându-i la
sprint pe rusul Boris Şpilevski
şi pe columbianul Carlos Al-
zate. E a patra victorie de eta-

pă a lui Grosu din acest se-
zon, după cele din Carpathian
Couriers Race U-23 (două
etape adjudecate) şi Turul Es-
toniei (Grosu reuşind chiar
să câştige clasamentul general
în cursa din Ţara Baltică).

La 40 de secunde 
de victorie

Naţionala de polo a Româ-
niei a făcut o partidă mare
contra reprezentativei Gre-
ciei, în al patrulea meci de la
Campionatul European de la
Budapesta, însă a pierdut in-
credibil în ultima secundă,
scor 9-10. Scorul pe reprize
a fost 3-2, 2-3, 2-2, 2-3, iar
marcatorii tricolori Diaconu
4 goluri, Radu 2, Creţu 1,
Matei 1, Popoviciu 1 gol. 

Cu 40 de secunde înainte
de fluierul final, tricolorii
conduceau cu 9-8 şi aveau
un om în plus în bazin pentru
următoarele 20 de secunde.
Alex Matei s-a grăbit să tragă
spre poartă la prima pasă, iar

grecii, după parada portarului
lor, au plecat pe contraatac,
înscriind: 9-9. Mai erau 27
de secunde dar atacul Româ-
niei s-a consumat cu un şut
la poartă, apărat de goalkee-
perul grec, când mai erau opt
secunde. Antrenorul elen a
cerut timeout, iar după relua-
re am primit un gol incredi-
bil, la un şut expediat în
ultima secundă! 

Cu o singură victorie din
patru meciuri, naţionala de
polo este obligată să câştige
ultima confruntare, cu Rusia,
care va avea loc astăzi de la
ora 14:00, pentru a-şi asigura
prezenţa între primele opt.

Ciclistul polo-
nez Rafal Majka
de la Tinkoff a
câştigat etapa a
14-a Turului
Franţei, a doua
în Alpi din ac-
tuala ediţie, des-
făşurată pe
distanţa de 177
km între Greno-
ble şi Risoul, iar
italianul Vincenzo Nibali
(foto) de la Astana, sosit pe
locul 2, îşi păstrează tricoul
galben de lider. Rafal Majka
a fost cronometrat în
5h08:28 (medie: 34,4
km/h), fiind mai rapid cu
0:24 decât Vincenzo Nibali
şi cu 0:26 faţă de francezul

Jean-Christophe Peraud
(ALM). În clasamentul ge-
neral, Nibali are un avans
considerabil faţă de cel care
ocupă a doua poziţie, spa-
niolul Alejandro Valverde,
ce este urmat îndeaproape
de francezii Romain Bardet
şi Thibaut Pinot.

Nibali se distanţeazăGrosu e pe cai mari

FC Braşov – Astra Giurgiu 1-4 (0-2)
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Fundaţia pentru Cul-
tură şi Patrimoniu
Forum ARTE şi Mu-
zeul Civilizaţiei Urba-
ne a Braşovului vă
invită astăzi, la ora
18.00, la vernisajul
expoziţiei „Caligrafie
şi pictură figurativă.
Costume renascen-
tiste”. Vernisajul are
loc în clădirea mu-
zeului din Piaţa Sfa-
tului nr. 15.

Expoziţia aduce în faţa
publicului lucrările a două
artiste braşovene, surorile
Renate Mildner-Müller şi
Edith (Mildner) Schlandt,
care propun o incursiune
 inedită, extrem de inventivă
privind înţelesurile şi repre-
zentările figurative ale altor
timpuri.

Renate Mildner-Müller s-a
născut în anul 1940 la Braşov.
Între anii 1960 şi 1966 a stu-
diat la Academia de Arte vi-
zuale „Ion Andreescu” din
Cluj. În anul 1977 a emigrat
în Germania, unde s-a stabilit

în zona Stuttgart. Experienţa
de peste 10 ani din România
a recomandat-o pentru a ac-
tiva în cadrul diferitelor şcoli
populare de artă. A participat
la numeroase expoziţii şi a
primit premii pentru ilustrarea

de cărţi, design
de afişe şi gra-
fică liberă. 

Edith (Mildner)
Schlandt a absol-
vit liceul peda-
gogic din Sibiu
unde a urmat şi
cursurile şcolii
populare de artă
la clasa prof.
Kaspar Teutsch.
A ilustrat diferi-
te manuale şi
cărţi pedagogice
de specialitate.
Din anul 1993
s-a ocupat de

combinarea culorilor la dife-
rite materiale textile şi a în-
ceput să croiască costume de
epocă. Expoziţia este deschisă
la Muzeul Civilizaţiei Urbane
a Braşovului până la mijlocul
lunii august.

Horoscopul zilei
Berbec. În prima parte a zilei sunteţi cam visător şi aveţi ten-
dinţa să neglijaţi problemele importante pe care le aveţi de
rezolvat. Profitaţi de ajutorul pe care vi-l oferă cei dragi. 
Taur. Un vecin vă invită la o petrecere. Cu acest prilej, sunteţi
remarcat de o persoană sensibilă. Nu este exclus să legaţi
o prietenie durabilă. 
Gemeni. Chiar dacă sunteţi preocupat de probleme personale
presante, ar fi bine să acordaţi mai multă atenţie relaţiilor
cu persoana iubită. 
Rac. Sunteţi în formă şi aveţi ocazia să rezolvaţi o problemă
financiară a familiei. Puteţi să vă ocupaţi de probleme se-
rioase din domeniul afacerilor şi să finalizaţi lucrări începute. 
Leu. Primiţi un cadou din partea unei persoane dragi din fa-
milie, de care vă bucuraţi în mod deosebit. În partea a doua
a zilei, un prieten vă invită la petrecere. 
Fecioară. În cursul dimineţii, luaţi o decizie în urma căreia
sunteţi nevoit să vă schimbaţi programul. Este o zi bună
pentru rezolvarea problemelor financiare.
Balanţă. Uşurinţa în comunicare favorizează relaţiile cu cu
cei din jur. Se întrevede o călătorie în interesul familiei. 
Puteţi avea câştiguri mari din activităţi comerciale.
Scorpion. Aveţi succes într-o călătorie în interes de afaceri.
Vă sfătuim să aveţi răbdare şi să evitaţi discuţiile în contra-
dictoriu cu partenerii
Săgetător. Trebuie să luaţi o decizie importantă în privinţa
relaţiilor cu persoana iubită. În prima parte a zilei sunteţi
tentat să vă implicaţi în mai multe activităţi în acelaşi timp. 
Capricorn. S-ar putea să plecaţi într-o călătorie neprevăzută
în interes familial. Este o zi favorabilă comunicării şi ne-
gocierilor. 
Vărsător. Zi favorabilă comunicării şi călătoriilor în interes
de afaceri. Pe plan sentimental, luaţi o decizie care determină
schimbări benefice pentru viitor. 
Peşti. Primiţi un cadou de la persoana iubită, iar prietenii
vă invită într-o excursie. O veste neplăcută din cursul serii
va schimba programul pentru mâine.

Vernisaj la Muzeul
Civilizaţiei Urbane
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Prima carte românească de
educaţie sexuală pentru cei
mici se lansează la Braşov, as-
tăzi, 21 iulie ora 18.00, la Li-
brăria „Şt. O. Iosif – Libris”,
str. Mureşenilor nr. 14.

Cartea „Poveste de trezit
copiii – Cum venim pe lume”
scrisă de fosta jurnalistă Jea-
nina Vlad se adresează copii-

lor mici şi mari, dar şi părin-
ţilor, şi spune povestea con-
cepţiei şi a naşterii.

Cu ilustraţii sugestive pic-
tate chiar de autoare, cartea e
menită să-i educe pe copii
despre capacitatea naturală a
corpului uman de a face, naşte
şi hrăni pui, întocmai ca orice
alt mamifer de pe Pământ.

Carte pentru părinţii tineri
◾ Un câine îl întreabă pe un cal:
– De ce voi caii aveţi găurile nasului
aşa de mari?
La care calul:
– Ai încercat vreodată să te scobeşti
cu o copită?

◾ Ion şi Gheorghe stau de vorbă. Ion:
– Mă Gheorghe, ce porci sunt băr-
baţii ăştia!

– Ioane, te rog să faci afirmaţia asta
la singular!
– Bine, mă Gheorghe, ce porc eşti...

◾ – Vreţi să divorţaţi? întrebă
 judecătorul .
– Da, răspunse soțul.
– Dar dumneavoastră?
– Şi eu, răspunse soţia.
– Hmm, atunci, de ce spuneţi că nu
vă înţelegeţi?!

Bancuri

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

ÎN ORDINEA DISPARIŢIEI
-digital– -PREMIERĂ-
(KRAFTIDIOTEN)
(N-15), 115 minute, 
Comedie, Crimă
ora: 13:00

AVIOANE: ECHIPA DE INTERVENŢII
-3D– -PREMIERĂ-
(PLANES: FIRE AND RESCUE)
(AG), 83 minute, Animaţie, Aventuri, dublat
orele: 13:30, 16:15

SEX TAPE -digital– -PREMIERĂ-
(N-15), 90 minute, Comedie
orele: 20:30, 22:30

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

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

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

PLANETA MAIMUŢELOR: REVOLUŢIE -3D-
(DAWN OF THE PLANET OF THE APES)
(AP-12), 130 minute, Acţiune, SF, Thriller
orele: 15:15, 17:45

NEBUNIE ÎN LAS VEGAS -digital-
(THINK LIKE A MAN TOO)
(AP-12), 106 minute, Comedie
ora: 15:30

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

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

8 6 1 7 4 2 9 3 5
7 2 4 3 9 5 6 8 1
9 3 5 6 1 8 7 4 2
4 9 7 2 5 6 3 1 8
3 8 6 1 7 4 5 2 9
5 1 2 8 3 9 4 7 6
6 4 3 9 8 1 2 5 7
2 7 8 5 6 3 1 9 4
1 5 9 4 2 7 8 6 3
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În anul 1981 se împlineau
250 de ani de la tipărirea, în
Şcheii Braşovului, a „primului
calendar-almanah” din litera-
tura română, moment memo-
rabil în „lupta inimoşilor
noştri înaintaşi, patrioţi şi căr-
turari”, pentru răspândirea şti-
inţei şi culturii, în care se pot
descifra chiar începuturile
presei ştiinţifice româneşti,
„germenii revistelor date la
lumină, cu mai bine de un se-
col mai târziu”, de un Gh.
Asachi în Moldova, de un
Eliade Rădulescu în Muntenia
şi de un George Bariţiu în
Transilvania, scria pentru
„DN”, prof. Vasile Oltean
(foto), directorul Muzeului
Primei Şcoli Româneşti din
Şcheii Braşovului. 

Editat cu începere de la
1731 – după cum dovedea
cronicarul braşovean, contem-
poran evenimentelor, Radu

Tempea II, calendarul-alma-
nah al dascălului şcheian Pet-
cu Şoanu, „trăgându-şi seva
din învăţătura cărţilor stră-
vechi de înţelepciune, precum
şi din experienţa practică a
poporului, transmitea admi-
rabile îndrumări cu privire la
cultivarea ogorului, sfaturi
medicale aparţinătoare medi-
cinii populare”. 

Făcând „lucru care el nu vă-
zuse nicăiri”, creîndu-şi sub

formă de xilogravură un tipar
după modelul tipografului Co-
resi, „aici în Şchei, fără nici
o îndrumare, a început să facă
o tipografie şi să tae litere în
plumb, însă nu în mod obiş-
nuit, ci foarte scurt, deoarece
le-a lipit pe o scândură şi aşa
a tipărit calendar valah, fără
ajutorul presei şi numai cu vă-
lătuh... se vede treaba că el
era înveţios... că a turnat şi li-
tere latineşti”. 

Ultimele informaţii de cro-
nică, aparţinătoare cronicarului
local Tartler, dovedeau preo-
cuparea pentru introducerea
scrierii cu caracter latin, spunea
Vasile Oltean. Era epoca în
care dascălii şcolii – după cum

dovedeau documentele – co-
respondau curent cu grafie la-
tină, participând activ la
impunerea normelor scrierii
cu acest alfabet. Tipărind între

anii 1731–1739 mai multe ca-
lendare, având în conţinut texte
astrologice, cronologice (tre-
cutul omenirii, invenţia prafu-
lui de puşcă, invenţia tiparului)
dar şi zodiile, planetele şi mai
ales sfaturi gospodăreşti şi de

viitorologie, sublinia Vasile Ol-
tean. Petcu Şoanu a contribuit,
prin opera sa, la pătrunderea
„elementelor progresiste” în
literatura română. Mărturii do-

cumentare dovedeau circulaţia
lor în mai toate regiunile ţării,
unde, datorită importanţei, ca-
lendarele braşovene au fost
„recopiate” de către dascălii
şcolari locali. 

Datorită caracterului pro-
gresist pe care îl aveau, în
1722 faimoasa dar cam auto-
ritara împărăteasă Maria Te-
reza a emis „decret de
interzicere şi confiscare” a
acestor „specii de cronologhie
în limbă valahă date la lumină
în Şchei”. Prin calendarele
Şoanului s-au pus totuşi ba-
zele unei „bogate tradiţii a pu-
blicisticii periodice”,
continuate la Braşov prin Ni-
cola Nicolau, Zaharia Carca-
lechi, George Bariţiu, Rudolf
Orghidan, Anton Pann ş.a.,
conchidea prof. Vasile Oltean. 
(„Drum Nou” – Iulie 1981)
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Examenele la şcoala noas-
tră capitală din Zărneşti s-au
ţinut în 24 iunie. Noi zărneş-
tenii, şi acum, ca întotdeauna,
putem fi mulţumiţi cu exa-
menele din acest an, căci răs-
punsurile în toate cele patru
clase au fost vrednice de ad-
miraţie şi laudă. Dexteritate
în citire, scriere şi desen. Cu-
noştinţe temeinice şi sigure
în toate obiectele de învăţă-
mânt, cântări şi declamaţiuni
desfătătoare am auzit în fie-
care clasă, umplând de mul-
ţumire pe toţi ascultătorii, în
frunte cu dl. protopop, comi-
sar şcolar Traian Meţianu.
Dânsul, după examenul din
fiecare clasă, şi-a exprimat
mulţumirea, îmbărbătându-i
pe copii la silinţă şi dragoste
faţă de şcoală, şi îndemnân-
du-i la îmbrăţişarea meserii-

lor, la care cu deosebire, în
împrejurările actuale, zărneş-
tenii sunt avizaţi. 

Deşi la şcoala noastră au
învăţat şi copii din alte ne-
amuri, totuşi părinţii lor, stră-
ini, n-au fost de faţă, afară
de dl. executor judecătoresc,
care plăcându-i răspunsurile
şcolarilor din clasa a II-a, a
dat un premiu de 1 florin.
Peste tot, şcolarii distinşi au
fost premiaţi. După termina-
rea examenului din clasa a
IV-a, publicul s-a îndreptat
în sala unde erau expuse lu-
crările de industrie de casă
ale fetelor instruite de dom-
nişoara Paraschiva Isac. Toa-
te au fost admirabil lucrate.
Dorim însă, ca pe viitor să
vedem expuse şi lucruri mai
potrivite trebuinţelor popo-
rului. 

În sfârşit, ca o adevărată co-
roană a întregului, au atras pri-
virile şi admiraţia tuturor,
lucrurile de mână ale şcolarilor
mai mari, prezentate de dl. în-
văţător Nicolae Pană. A fost
cu atât mai surprinzătoare
această ocaziune, pentru că a
fost cea dintâi la noi la Zăr-
neşti, unde am putut vedea
realizată dorinţa de a se intro-
duce lucrul de mână în şcoala
noastră. Am putut vedea cam
30 de pălării de paie, frumos
lucrate, precum şi diferite fe-
luri de împletituri ale şcolari-
lor, dintre care cei mai silitori
şi mai dibaci au căpătat pre-
miu oferit de dl. dr. Iancu Me-
ţianu. Laudă şi recunoştinţă
dorim zelosului învăţător, care
n-a cruţat nici timpul, nici os-
teneala, când a fost vorba să
folosească şcolii şi poporului.

Astfel au decurs aceste exa-
mene, de la care poporul s-a
depărtat cu inima veselă şi pli-
nă de mulţumire. Nu-mi va
lua nimeni în nume de rău,
când voi zice, că la noi nu se
prea ţine cont de principiul
„în trup sănătos, minte sănă-
toasă”, pentru că se poate ob-
serva lipsa totală de exerciţii
gimnastice. Fie ca pe viitor să
fim împăcaţi şi cu asta, astfel
că examenul din anul următor
să ne procure o zi de bucurie
completă întru mărirea învă-
ţătorilor noştri. Atunci cei
30–40 de şcolari, cu care co-
muna Zărneşti înzestrează
gimnaziul din Braşov, vor do-
vedi pe lângă isteţimea în cele
sufleteşti, şi o mai ageră şi
mai zveltă figură trupească.

(Gazeta Transilvaniei,
nr. 150, 7/19 iulie 1891)

Iulian Cătălui

Mihaela Lupu

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

„Primul calendar-almanah românesc
tipărit în Şcheii Braşovului”

Examene la şcoala din Zărneşti

21 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”

Şcoală de dans la Braşov
Maestrul de dans Franz Fiedler, anunţă braşovenii

deschiderea, de la 15 august, a şcolii sale de dans. Du-
rata cursului este de 3 luni, iar onorariul de 12 florini.
Înscrierile se fac în fiecare zi în localul şcolii din
s t r a d a
Castelu-
l u i
n r . 4 6 .
„ D a u
de mai
m u l t ă
v r e m e
instruc-
ţiuni de
dans cu
succes bun, şi acum ţin în Budapesta, în compania
unui maestru de balet de la opera maghiară. Dau in-
strucţiune în societatea cea mai înaltă şi în mai multe
şcoli de fete. Sunt în poziţie ca să instruiesc cu cele
mai bune rezultate în metoda franceză de dans.”

(Gazeta Transilvaniei, nr. 161, 20 iulie 1891)
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Autorităţile Emiratului
Dubai au reluat campa-
nia de acordare de aur
ca stimulent pentru cei
care vor să slăbească ca
metodă de combatere a
obezităţii, informează
sâmbătă EFE.

Campania care se desfăşoa-
ră pentru al doilea an conse-
cutiv speră să atragă peste
15.000 de persoane. Campa-
nia este destinată în principal
familiilor, dar este deschisă
tuturor celor care vor partici-
pe, de la cetăţenii locali cu na-
ţionalitatea Emiratului şi până
la rezidenţi sau chiar turişti.

Cei interesaţi se pot înscrie
pe site-ul www.thedmgold.com
şi să se prezinte la unul din
cele cinci puncte instalate în
oraş pentru a fi cântăriţi şi
măsuraţi în perioada cuprinsă
între 15 – 24 iulie.

Cantitatea de aur pe care
autorităţile o vor oferi ca pre-
miu celor care reuşesc să slă-
bească cel puţin două
kilograme a crescut compa-
rativ cu prima ediţie.

Adulţii care participă cu
 titlu individual vor primi ca
recompensă un gram de aur

pentru fiecare kilogram pier-
dut, iar familiile care se vor
înscrie cu minori de sub
14 ani vor primi două grame
de aur pentru un kilogram slă-
bit. Această recompensă în-
cearcă să-i conştientizeze pe
părinţi, astfel încât copiii lor
să aibă un regim alimentar

echilibrat şi un mod de viaţă
sănătos, potrivit acestei cam-
panii intitulate: „Copiii voştri
în aur”.

Specialiştii în nutriţie au
lăudat ideea Emiratului, unde
se apreciază că rata de obe-
zitate afectează 73% femei,
67% bărbaţi şi 40% copii.

Statul le dă aur
dacă slăbesc

Leonardo DiCaprio va produce un film
despre aviatorul Charles Lindbergh

Actorul nominalizat de patru
ori la Oscar, Leonardo DiCa-
prio, va produce o miniserie
televizată despre aviatorul
Charles Lindbergh, primul om
din istorie care a traversat
Oceanul Atlantic fără să facă
escală. Producţia va avea la
bază un scenariu scris de Dus-
tin Lance Black.

Acest proiect de televiziune
se va inspira din cartea „Lind -
bergh” scrisă de A. Scott Berg.

Dustin Lance Black, care va
scrie scenariul, s-a declarat en-
tuziasmat de acest proiect: „În
povestea lui Lindbergh, apare
primul star mondial creat de
presă. El era un cascador ame-
rican, un inventator, un spăr-
gător de recorduri şi o legendă,
dar era departe de a fi perfect.
Abia aştept să spun povestea
unui om care s-a împiedicat de
propria faimă, dar a arătat că
dorea să înveţe şi să încerce să

rectifice ramificaţiile nevăzute
generate de ceea ce consideră
şi astăzi ca fiind cele mai mari
reuşite ale sale. Era un om care
a spus lumii: «Ascultă până la
sfârşit!»”.

Charles Lindbergh a fost pri-
mul om din istorie care a tra-
versat Oceanul Atlantic fără
escală, la bordul unui avion cu
un singur motor (denumit „Spi-
rit of Sf. Louis”), zburând de
la New York la Paris, în 1927.

După 10 ani, Angelina Jolie şi Brad Pitt 
vor juca din nou împreună

Studiourile Universal au
anunţat că au achiziţionat
drepturile de ecranizare şi
distribuţie a următorului pro-
iect cinematografic al actriţei
Angelina Jolie, drama „By
the Sea”, în care vedeta ame-
ricană va juca alături de lo-
godnicul ei, Brad Pitt,
relatează Reuters.

Cei doi actori nu vor fi
doar protagonişti, ci şi pro-
ducători ai acestui film, ce
va fi regizat de Angelina Jolie
pe baza unui scenariu scris
de actriţa americană.

Angelina Jolie şi Brad Pitt
au jucat cel mai recent îm-
preună în lungmetrajul „Mr.
And Mrs. Smith” din 2005.

Reprezentanţii studiouri-
lor Universal au spus că fil-
mul „By the Sea” este o
dramă cu personaje bine
conturate, fără să dezvăluie
însă alte detalii.

Acesta va fi cel de-al trei-
lea proiect regizoral al actriţei
Angelina Jolie, după drama
despre războiul din Bosnia
„In the Land of Blood and
Honey”, un lungmetraj salu-
tat de criticii de specialitate,
şi „Unbroken”, un film ce
spune povestea alergătorului
olimpic devenit erou de răz-
boi Louis Zamperini. Filmul
„Unbroken”, produs tot de
studiourile Universal, va avea
premiera în luna decembrie.

„Sunt foarte fericită că voi
continua relaţia mea profe-
sională cu Donna şi cu în-
treaga echipă de la Universal.
Imediat după ce voi încheia
«Unbroken» (film aflat în
post-producţie, n.r.), voi în-
cepe filmările de la «By the
Sea»”, a precizat la rândul ei
actriţa Angelina Jolie.

Vulpea, animalul de companie al omului preistoric! 
Un nou studiu a scos la iveală faptul că omul preistoric
ar fi preferat vulpea că animal de companie, în locul câi-
nelui. Oamenii de ştiinţă, de la Universitatea Cambridge,
care analizau rămăşiţe de la un cimitir preistoric în Ior-
dania, au descoperit un mormânt în care o vulpe era în-
gropată alături de un om. Mormântul este datat cu mii
de ani înainte că omul să îi facă pe câini animale de
companie, potrivit Daily Mail. Descoperirile lor sugerează
că vulpea ar fi putut să fie ţinută ca animal de companie
şi că a fost îngropată alături de stăpânul ei. Cimitirul, de
la Uyun-al-Hammam, în nordul Iordaniei, are aproape
16.500 de ani vechime, ceea ce înseamnă că mormântul
este cu 4.000 de ani mai vechi decât primul mormânt
descoperit în care o persoană era îngropată alături de
un câine. Cu toate acestea, se pare că relaţia apropiată
dintre om şi vulpe a fost de scurtă durată şi că probabil
vulpile nu au fost niciodată complet domesticite.

Maşina soţului reginei Angliei rugineşte în România! 
Daimler-ul regal al prinţului consort Philip al Marii Britanii,
soţul reginei Elisabeta a II-a, este abandonat de mai
mult de un deceniu într-o parcare din România, după
ce nu a pornit la o vizită regală a prinţului. Maşina Daim-
ler DS 420 ar fi trebuit să fie cea cu care prinţul să fie
plimbat prin Bucureşti, în anul 2001, când a venit în
ţară noastră pentru o întâlnire a World Wildlife Fund,
scrie Daily Mail. 
Autoturismul nu a pornit, însă, cu acea ocazie, iar de
atunci a fost sigiliat şi abandonat. Managerul parcării
în care se află maşina a spus că nimeni nu a vrut să
mai aibă de-a face cu autovehiculul de atunci. 
Planurile pentru maşina regală a prinţului Philip sunt
de a o expune împreună cu o altă maşină abandonată,
din aceeaşi perioadă, care de asemenea a fost lăsată
în parcare – o Volga rusească ruginită, care a fost fo-
losită de oficiali ai Rusiei în timpul vizitelor oficiale. 


