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angajaţi CFR au fost prinşi
cerând mită ca să interme-
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Copiii din unităţile de învă-
ţământ au nevoie de servicii
medicale la orice oră. Din pă-
cate, în creşele, grădiniţele,
şcolile generale şi liceele bra-
şovene nu sunt decât 45 de
cadre medicale care pot acor-
da asistenţă sanitară de spe-
cialitate. Viceprimarul Adina

Durbacă atrage atenţia că ar
mai fi nevoie de 85 de per-
soane care să vegheze la
 sănătatea elevilor şi preşco-
larilor din oraş, însă guvernul
nu este dispus să acopere fi-
nanciar aceste angajări din
cauza că nu au fost bugetate.

Călătorii cu mijloacele de
transport în comun ale RAT
Braşov au, începând cu
această lună, acces gratuit la
internet 3G, în cadrul unui
proiect iniţiat de Primăria
Braşov. Aceste echipamente
oferă posibilitatea oricărui
călător care are la dispoziţie

un dispozitiv mobil (telefon
inteligent, tabletă etc) să se
conecteze la internet la o vi-
teză de 21 Mbps. Până în
prezent s-au instalat sisteme
de wi-fi în 182 de mijloace
de transport în comun, res-
pectiv 18 troleibuze şi 164
de autobuze.

Internet gratuit în autobuzeCriză de medici în şcoli

„Gheaţă”
la Tetkron
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Românii atacă
Europa League

Petrolul Ploieşti şi CFR
Cluj vor încerca deseară să
se califice în turul trei pre-
liminar al Europa League.

Concert la Bastionul
Ţesătorilor

Mâine, 25 iulie 2014, la ora
20:00, la Bastionul Ţesăto-
rilor sunteţi invitaţi la con-
certul „Baroc Balcanic”. 
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Adunarea Generală a Asociaţilor – formată din totalitatea consilierilor locali din Braşov – 
va lua în discuţie situaţia financiară a societăţii Tetkron, 
care înregistrează pierderi de peste 3 milioane de euro

Consilierii locali vor lua la cunoştinţă
că, în activitatea de exploatare a
 serviciului public de alimentare cu
energie termică, produsă în sistem

centralizat, societatea înregistrează
pierderi semnificativ. Conducerea so-
cietăţii solicită aprobarea acoperirii
pierderii din exploatare în cuantum

de 13.391.648 lei, sume care să fie
ulterior distribuite cu prioritate către
furnizorul de energie termică SC
BEPCO, având în vedere depăşirea

termenelor scadente la plata facturilor
către acest furnizor şi datoria de
17 mil. lei pe care societatea o înre-
gistrează la această dată. pag. 3
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Decizia în dosarul Loteria I
a fost amânat din nou de
magistra�ii Tribunalului
București. Tribunalul Bucureşti
a amânat, ieri,  decizia în cazul
dosarului Loteria I pentru 13
august. În dosarul Loteria I Ge-
orge Copos este acuzat de eva-
ziune fiscală de peste un milion
de euro, cu ocazia vânzării unor
spaţii ale firmei Ana Electronic

către Loteria Română.
George Copos execută o  pe-

deapsă de trei ani și opt luni în
urma deciziei din Dosarul
Transferurilor. În acelaşi dosar,
Roza Gilio Giuzepe, Ioan Ste-
lian Raţiu şi Nicolae Cristea
(fost director al Loteriei Ro-
mâne) au primit câte patru ani
de închisoare cu executare iar
Gabriel Rogoveanu, trei ani de

închisoare cu executare.
Instanţa i-a obligat atunci pe

George Copos şi Roza Gilio
Giuzepe, Nicolae Cristea şi Ga-
briel Rogoveanu la plata către
ANAF a sumei de 3.946.112
lei, cu titlu de despăgubiri ma-
teriale şi la plata tuturor obli-
gaţiilor fiscale accesorii
(majorări, penalităţi şi do-
bânzi).

Năstase, la  un pas de a fi  eliberat
Fostul premier Adrian Năs-

tase a primit, ieri, două vești:
una bună și una proastă. Prima
a fost decizia Judecătoriei Sec-
torului 4, de a fi eliberat
condi�ionat. A doua este
contesta�ia făcută de procurori
la decizia eliberării. 

„Sunt convins că domnul
Adrian Năstase a fost informat
de familia lui, mai ales de An-
drei”, a spus Ioan Cazacu, avo-
catul fostului premier, despre
decizia eliberării. A aflat, în
direct, că procurorii DNA au

depus contesta�ie. Înainte de
acest moment, Ioan Cazacu a
precizat: „Nu am aflat dacă
procurorii au făcut contestație,
este un termen de trei zile. Chiar
dacă vor face contestație, ar-
gumentele sunt extrem de puține
în favoarea Parchetului”. 

Ioan Cazacu a precizat, după
ce a aflat că procurorii au de-
pus contesta�ie, că „în ședința
de judecată, poziția Parchetului
a fost delicată, a avut argumen-
te puține și firave”, dar și că nu
Adrian Năstase și-a cerut eli-

berarea, ci „propunerea pentru
eliberarea lui Adrian Năstase
a fost făcută de către comisia
din penitenciar”. Ioan Cazacu
opinează că, dacă procedurile
vor fi respectate, Adrian Năs-
tase va fi eliberat în luna august
2014. Contesta�ia pro curorilor
se va judeca la Tribunalul
București, fără a fi afectată de
vacan�a judecătorească. Adrian
Năstase a apărut ieri în fa�a
magistra�ilor nebărbierit, ca
semn de protest fa�ă de situa�ia
în care se află. 

Parchetul de pe lângă Tri-
bunalul Braşov a anunțat
că, la data de 22 iulie
2014, procurorii i-au prins
în flagrant pe Sorin
Răcășan, Victor Teodo-
rescu, Alexandru Lorincz
(liderul sindical de la CFR
Marfă Brașov) şi Torok Ee-
lemer, imediat după ce
aceştia au primit de la un
denunţător suma de
5.000 lei.

Răcășan, cu complicitatea ce-
lorlalţi inculpaţi, a pretins şi a
primit de la denunţător, în pe-
rioada anterioară, mai multe
sume de bani, susţinând că are
influenţă asupra unor funcţio-
nari din cadrul Societăţii Na-
ţionale de Transport Feroviar
de Marfă „CFR MARFĂ” SA
şi Companiei Naţionale de Căi
Ferate CFR SA.

Individul promitea că va re-
zolva mai multe contracte an-
terioare de vânzare-cumpărare

de vagoane, precum şi încheie-
rea unor contracte comerciale
între unităţi ale societăţilor na-
ţionale de căi ferate şi societăţi
comerciale în numele cărora de-
nunţătorul acţiona ca şi repre-
zentat de fapt.

„Faţă de inculpaţii Răcășan
Sorin (în calitate de autor) şi
Teodorescu Victor, Lorincz Ale-
xandru şi Torok Elemer (în ca-
litate de complici), s-a dispus

punerea în mişcare a acţiunii
penale sub aspectul săvârşirii
infracţiunilor de „trafic de in-
fluenţă” prev.de art.291 alin.1
C.pen. rap.la art.6 din Legea
nr.78/2000 privind prevenirea,
descoperirea şi sancţionarea
faptelor de corupţie şi „uz de
fals” prev.de art.323 teza I
C.pen., pentru că, la data de 22
iulie 2014, au primit de la de-
nunţător suma de 5.000 lei în

scopul mai sus arătat şi pentru
că au predat denunţătorului un
contract de vânzare-cumpărare
încheiat la data de 19 iunie 2014
între Societatea Naţională de
Transport Feroviar de Marfă
„CFR MARFĂ” SA şi SC ZEM-
TRUM PRIME SRL, cunoscând
că acest contract este fals, în ve-
derea producerii unor consecinţe
juridice“, au precizat procurorii.
Răcășan, Teodorescu și Lorincz
au fost reţinu�i pe o durată de
24 de ore, aceştia urmând a fi
prezentaţi judecătorului de drep-
turi şi libertăţi din cadrul Tri-
bunalului Braşov, cu propunere
de arestare preventivă, iar faţă
de Torok a fost luată de către
procuror măsura controlului ju-
diciar. Actele de urmărire penală
s-au efectuat cu sprijinul ofiţe-
rilor de poliţie judiciară din ca-
drul Direcţiei Generale
Anticorupţie – Serviciul Jude-
ţean Anticorupţie Braşov şi Sec-
ţiei Regionale de Poliţie
Transporturi Braşov.

Inculpații au cerut mită ca să intermedieze mai multe contracte

Lider de sindicat şi trei
angajaţi CFR, reținuți 

A fost găsit și cel de-al doilea copil înecat în Olt. Pompierii făgărășeni
au găsit ieri pe Olt, în zona Ungra – Crihalma, cadavrul unui
băiat cu vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani, scrie bzf.ro. Din
primele verificări, se pare că este unul din cei doi copii care
s-au înecat marțea trecută, în Olt, în zona localității Hăghig,
lângă Feldioara. Cei doi copii, de 10 și 11 ani care erau și
verișori s-au înecat săptămâna trecută, după ce au vrut să
traverseze cursul râului Olt. Trupul neînsuflețit al unui copil
a fost găsit duminică dimineața, iar cel de-al doilea, se pare
că a ajuns până în zona Ungra. 

Accident cu patru răniți. Marți după-amiază, un săcelean de
58 ani care  conducea o autoutilitară pe D.N.11, dinspre
Lunca Câlnicului spre Hărman, a pătruns pe contrasens,
unde a intrat în coliziune cu două autovehicule care circulau
din sens opus. Accidentul s-a soldat cu rănirea săceleanului,
a trei pasageri din autoutilitara condusă de el, precum și a
unuia dintre conducătorii celor două autovehicule care cir-
culau pe contrasens.

Victimă transportată cu elicopterul. Tot marți după-amiază, un
bucureștean de 39 ani, care conducea un autoturism tip
jeep pe D.N.13, din direcția Rupea spre Sighișoara și nu a
adaptat viteza la condițiile de drum, carosabil umed și curbă
la dreapta, s-a răsturnat cu autoturismul în afara carosabilului.
Accidentul s-a soldat cu rănirea a două pasagere din auto-
turismul menționat, dintre care una a fost transportată cu
elicopterul SMURD la spitalul Tg.Mureș. În ambele cazuri
cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea îm-
prejurărilor exacte în care s-au produs accidentele.

S-a întors în penitenciar. Un bărbat de 37 de ani din comuna
braşoveană Cincu, eliberat de curând de la Penitenciarul
Codlea, nu s-a putut bucura prea mult de zilele sale de li-
bertate şi a comis o nou infracțiune. Motivul reîntoarcerii în
închisoare este acela că tânărul introdusese acolo, ilegal,
o serie de bunuri. Persoana în cauză a fost condamnată la
1 an, 5 luni şi 28 de zile de închisoare. 

George Copos află sentința pe 13 august

Parchetul General a decis
anchetarea procurorilor care
au decis rezolu�ii de NUP în
dosarele în care Bercea Mon-
dial a fost anchetat de-a lungul
anilor. 

Parchetul de pe lângă ÎCCJ

are suspiciuni că dosarele lui
Bercea Mondial au fost închi-
se ilegal. În aceste condi�ii, o
echipă de procurori de la Par-
chetul General va merge la
Parchetul de pe lângă Curtea
de Apel Craiova, dar și la Par-

chetele din jude�ul Olt unde
au fost închise dosarele lui
Bercea Mondial.    

Potrivit lui Codrin Ște fă -
nes cu, aceste anchete la nive-
lul procurorilor nu vor avea
niciun efect.

Procurorii din dosarele lui Bercea, anchetați



Toate proiectele europene
aprobate până în 2011 prezintă
corec�ii financiare, a spus Mi-
nistrul Fondurilor Europene,
Eugen Teodorovici. Acesta a
precizat că din acest motiv Ro-
mânia a ieșit pe locul doi la
fraudarea fondurilor europene,
conform raportului Comisiei
Europene.

„Dacă citim raportul în în-
tregimea sa o să constatăm că
nu este așa, acest loc fruntaș
vine din faptul că România a
trimis Comisiei Europene un
număr mai mare de facturi,
automat și suma de corecții
este una mai mare, pentru că
toate proiectele aprobate până
în 2011 sunt purtătoare de

corecții financiare, iar până
ele nu se vor termina aceste
corecții nu vor înceta. Asta e
explicația creșterii valorii de
corecții financiare pentru Ro-
mânia, noi, la fiecare factură
pe care o dăm la Comisie apli-
căm o corecție financiară”, a
declarat Teodorovici.

Ministrul a precizat că se fac
atât de multe corec�ii finan-
ciare din cauza erorilor la nivel
de proiecte, fie prin necitirea
corectă a regulilor proiectelor
care se implementează pe fon-
duri europene, fie din rea
inten�ie. „Ca măsuri pe care
le luăm pentru a împiedica
aceste lucruri amintesc simpli-
ficarea sistemului. Avem nevoie

de mai puține reguli, mai sim-
ple și mai clare, dar mai dure
pentru cei care nu le respectă.
E posibil să interzicem acelor
beneficiari care au avut pro-
bleme de acest fel să nu mai
aplice la fonduri europene pen-
tru ca imaginea să nu ne mai
fie afectată” a spus Teodoro-
vici. 

În ce privește cele 109 frau-
de cuprinse în raportul pe
2013 în agricultură, ministrul
Fondurilor Europene a precizat
că România raportează de
multe ori neregulile ca fiind și
fraude, iar după verificări ale
Comisiei se dovedește că mul-
te dintre fraudele raportate au
fost de fapt doar nereguli.

Preşedintele Traian Băsescu a retrimis 
Parlamentului legea de reducere a CAS

Preşedintele Traian Băses-
cu a retrimis în Parlament,
spre reexaminare, Legea
pentru modificarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fis-
cal, cunoscută sub numele
de Legea de reducere a CAS.

Potrivit scrisorii adresate
lui Călin Popescu-Tăriceanu,
în calitate de preşedinte al
Senatului, document publicat
pe site-ul Administraţiei Pre-
zidenţiale, „în lipsa compen-

sării reducerii contribuţiei de
asigurări sociale, România
riscă să întrerupă acordul cu
Fondul Monetar Internaţio-
nal, Uniunea Europeană şi
Banca Mondială”.

„Prin diminuarea cotelor
plătite de angajatori, în func-
ţie de condiţiile de muncă,
pentru contribuţia de asigu-
rări sociale datorată siste-
mului public de pensii,
deficitul curent va creşte cu

impactul financiar negativ
estimat în expunerea de mo-
tive a actului normativ, care
variază între 4,860 de mi-
liarde de ron în 2015 şi
5,564 de miliarde de ron în
2018, ajungându-se la un de-
ficit de peste 18 miliarde de
ron la fondul de pensii, pen-
tru anul 2015, dacă ţinem
cont şi de indexările obliga-
torii conform legii”, se arată
în documentul citat.

AGA - formată din tota-
litatea consilierilor lo-
cali din Brașov - va lua
în discuție situația fi-
nanciară a societății
care se ocupă cu trans-
portul energiei termice
din sistemul centralizat
de termoficare din mu-
nicipiu.

Consilierii locali vor lua la
cunoștin�ă că, în activitatea
de exploatare a serviciului pu-
blic de alimentare cu energie
termică, produsă în sistem
centralizat, societatea înre-
gistreaza pierderi semnifica-
tive generate de neacoperirea
costurilor pe care le implică
această activitate, „prin veni-
turile reprezentate de livrarea
energiei termice la prețuri/ta-
rife reglementate către con-
sumatori”.

Din această cauză, se ajun-
ge la întârzieri la plata factu-
rilor atât către furnizorul
actual de energie termică -
SC BEPCO, cât și către
ceilal�i furnizori de materiale
și servicii, precum și a

contribu�iilor la bugetul de
stat și la bugetul local și a
drepturilor salariale.

În acest context, Tetkron
înregistrează 13.391.648 lei
(peste 3 milioane de euro)

pierdere din activitatea de ex-
ploatare și 1.040.650 lei -
pierdere financiară.

Conducerea societă�ii soli-
cită aprobarea acoperirii pier-
derii din exploatare în
cuantum de 13.391.648 lei,
sume care să fie ulterior dis-
tribuite cu prioritate către fur-
nizorul de energie termică SC
BEPCO, având în vedere
depășirea termenelor scaden-
te la plata facturilor către
acest furnizor și datoria de
17 mil. lei pe care societatea
o înregistrează la această dată.
Acestea ar fi datele pentru
perioada 1.07. - 31.12.2013.

Problemele la Tetkron conti-
nuă și în 2014. Analizând
execu�ia Bugetului de Veni-
turi și Cheltuieli la
30.06.2014, se constată ur-
mătoarele probleme: la capi-
tolul venituri există un deficit
de 5.266.098 lei fa�ă de
prognoză, ceea ce a dus la un
rezultat final pe primul se-
mestru de  -10.969.584 lei,
cu 4.162.992 lei mai mult
fa�ă de prognoza de -
6.806.592 lei.

Există și scuze pentru ne-
realizarea veniturilor din
energia termică: temperaturile

exterioare pozitive în sezonul
rece în municipiul Brașov,
pentru că în perioada ianuarie
- aprilie 2014 fa�ă de ianuarie
- aprilie 2013 temperaturile
exterioare au înregistrat
creșteri medii pozitive de
până la 3 grade, în luna ia-
nuarie 2014 înregistrându-se
temperaturi zilnice pozitive
de 10-12 grade Celsius.

O altă problemă pentru
Tetkron a fost aceea că
popula�ia și-a izolat blocurile,
ceea ce reduce consumul de
energie termica în sezonul
rece cu până la 40%. Mai
mult, există o vină și în ceea
ce privește puterea economi-
că financiară a popula�iei. Po-
trivit INS puterea de
cumpărare a scăzut în anul
2013 cu 3% fa�ă de anul an-
terior.

Toate aceste cauze au dus
la scăderea unui consum me-
diu de Gcal/apartament cu
10%  în semestrul I 2014 fa�ă
de semestrul I 2013, respectiv
de la 2,71 Gcal în 2013 la
2,43 Gcal în 2014.

Sebastian Dan 

Tetkron  vrea să modernizeze infrastructura pentru transportul energiei termice din sistemul centralizat 

Analiză la Tetkron SRL

Ministrul Fondurilor Europene explică 
de ce am ieșit pe locul doi la fraude  
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Guvernul a aprobat în
ședin�a de ieri Ordonan�a pen-
tru modificarea Legii
152/1998 privind înfiin�area
Agen�iei Na�ionale pentru
Locuin�e, act normativ ini�iat
de Ministerul Dezvoltării Re-
gionale și Administra�iei Pu-
blice (MDRAP) prin care se
creează cadrul legal pentru vân-
zarea cu plata în rate lunare a
locuin�elor construite prin pro-
gramul „Locuin�e pentru tineri,
destinate închirierii”.

„Noile prevederi stabilesc ca,
pentru plata în rate, avansul să
fie cel puțin 15% din valoarea
de vânzare, iar dobânda să fie
constituită din dobânda de
referință a BNR, la care se
adaugă două puncte procen-
tuale. Ratele vor fi achitate către
deținătorii unității locative res-

pective, iar dobânda va fi apli-
cată la valoarea rămasă de
achitat a locuinței”, se arată
într-un comunicat al MDRAP.
Totodată, precizează aceeași
sursă, transferul de proprietate
asupra locuin�ei către cumpă-
rător se produce după achitarea
integrală a valorii de vânzare,
până atunci locuin�a rămânând
în administrarea autorită�ilor
administra�iei publice locale.

„Odată cu dreptul de pro-
prietate asupra locuinței se
dobândește și dreptul de pro-
prietate asupra cotelor-părți de
construcții și instalații, precum
și asupra dotărilor care, prin
natura lor, nu se pot folosi decât
în comun. Odată cu dobândirea
dreptului de proprietate asupra
locuinței, titularul contractului
dobândește și dreptul de

folosință asupra cotei-părți de
teren aferentă acesteia, pe du-
rata existenței clădirii”, se mai
arată în comunicat. MDRAP
subliniază că având în vedere
numărul mare de solicitări de
locuin�e din partea tinerilor,
modificarea legislativă apro-
bată  de Guvern urmărește toc-
mai accelerarea procesului de
vânzare a locuin�e. „Banii
încasați din rate vor fi utilizați
pentru finanțarea unor noi pro-
iecte sau programe de
construcții de locuințe. Modul
de constituire și de plată a
avansului, a ratelor lunare, in-
clusiv a ratei dobânzii și a ma-
jorărilor de întârziere vor fi
stabilite în Normele metodolo-
gice pentru punerea în aplicare
a noilor prevederi”, precizează
MDRAP.

Fabrica Ford opreşte producţia o lună
Fabrica Ford de la Craiova

nu va mai produce nici un au-
toturism timp de o lună. Între
25 iulie şi 18 august, la uzină
se vor face revizii. Reprezen-
tanţii companiei americane
Ford au anunţat că la Craiova
se opreşte activitatea timp de
o lună la Secţia de Vehicule
şi la Secţia de Motoare. An-
gajaţii care îşi desfăşoară ac-
tivitatea la fabrică îşi vor primi

salariul normal, aceasta fiind
perioada în care se acordă
concediile de odihnă. Repre-
zentanţii companiei america-
ne au anunţat că în fiecare
vară se fac revizii generale la
toate liniile de producţie. Con-
structorul auto american Ford
a mai decis să oprească tem-
porar producţia B-Max timp
de şase zile lucrătoare în luna
aprilie, opt zile în luna mai şi

nouă zile în luna iunie, din
cauza scăderii cererii la nivel
european. Anul trecut, pro-
ducţia de automobile a fabricii
din Craiova a fost oprită pen-
tru aproximativ 35 de zile, în
timp ce la motoare producţia
a fost sistată timp de şapte
zile. Ford produce la Craiova
modelul B-Max şi motoare pe
benzină EcoBoost de 1 şi 1,5
litri.

Pe site-ul
Administraţiei Fon-
dului pentru Mediu a fost
publicată lista solicitanţilor
persoane fizice acceptate în
programul privind instalarea
sistemelor de încălzire care
utilizează energie regenerabi-
lă, inclusiv înlocuirea sau
completarea sistemelor clasice
de încălzire, aprobat prin Or-
dinul ministrului mediului şi
pădurilor nr. 1274/2011, cu
modificările şi completările
ulterioare.

În legătură cu derularea

programului Casa Verde
2011, persoanele fizice pre-
zente în lista publicată au la
dispoziţie 60 de zile de la co-
municarea aprobării dosarului
de finanţare, respectiv de la
publicarea pe site-ul Autori-
tăţii să semneze contractul. În
acest sens, persoanele vizate
trebuie să se prezinte la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Me-
diului Braşov, în vederea sem-

nării contractelor, de luni-joi
de la ora 08.00-16.30 şi vineri
de la ora 08.00-14.00 cu ur-
mătoare documente:

a) Extras de carte funciară
pentru imobilul în care se im-
plementează proiectul apro-
bat;

b) Extras de cont bancar,
valid la data semnării contrac-
tului până la finalizarea con-
tractului (12 luni)

c) Copie CI a beneficiarului

(titular contract)
d) Procură notarială (dacă

este cazul)
e) Autoriza�ie de construire

validă la data semnării con-
tractului (dacă este cazul).

Toţi beneficiarii programu-
lui vor fi contactaţi telefonic
în momentul  în care contrac-
tele vor ajunge la sediul APM
Braşov. Lista cu persoanele
ale căror cereri au fost apro-
bate poate fi consultată acce-
sând www.afm.ro.

Legea ANL: Tinerii pot cumpăra case 
şi în rate sau cu credit garantat de stat

Pentru judeţul Braşov au fost
aprobate 255 de cereri. Pentru sesiu-
nea Programul Casa Verde 2011 au fost
aprobate şi decontate până la această
dată un număr de 199 cereri. 

255 de brașoveni, 
noi  beneficiari 
„Casa Verde 2011”

Anunţ
Carfil Industrial Parc oferă spre
închiriere, la preţuri foarte avan -
tajoase, spaţii de birouri cu toate
utilităţile, precum şi spaţii de
producţie şi depozitare, astfel: 
Spaţii – birouri: 
◾ 109 mp
◾ 2x65 mp
◾ 255 mp
Spaţii – hală:
◾ 371 mp
◾ 354 mp
◾ 690 mp
Spaţiu depozitare:
◾ 160 mp (etaj)
Pentru detalii: 
Brașov, Str Zizinului Nr 119
Tel 0268.333.674
Fax 0268.321.244
E-mail: cipbrasov@gmail.com

www.cipbrasov.ro



Peste o mie cinci sute de
rromi din municipiul Codlea vor
primi actele de proprietate
pentru imobilele în care locuiesc.
Mai mult, pentru cei viza�i vor
fi eliberate şi acte de identitate,
astfel încât romi să fie incluși so-
ciali. Ac�iunea face parte din
proiectul „Responsabilizarea ce-
tăţenilor în domeniul locuire”
care  şi-a propus  să îmbunătă-
ţească situaţie rromilor din oraşul
Codlea şi să contribuie la pro-
cesul de incluziune socială a
acestora.

Potrivit statisticilor, rromii din
ţara noastră trăiesc în marea lor
majoritate în zonele periferice
ale localităţilor şi nici măcar ju-
mătate dintre ei nu deţin o lo-
cuinţă sau un document de iden-

titate.
„Sunt  paşi mărunţi ce trebuie

luaţi şi făcuţi, în vederea
rezolvării anumitor probleme
care ţin, ca şi în cazul acestui
proiect de întabulare de locuinţe,
de a se da tuturor cetăţenilor
dreptul de a avea intabulat un
imobil” a declarat prefectul Ro-
mer Ambrus Sandor Mihaly.

„Agenţia Naţională pentru
Rromi, în calitate de organ de
specialitate al Guvernului Ro-
mâniei, a considerat că este
esenţial, dacă discutăm de in-
cluziunea minorităţii rrome, să
finanţeze, cu bani de la bugetul
naţional, un proiect naţional
care să răspundă nevoilor şi
necesităţilor comunităţii rrome,
pe un capitol foarte important

al in-
cluziunii

sociale şi anume, locuire” a
precizat Vasile Dan (foto),
preşedinte Agenţia Na�ională
pentru Romi.

„În momentul când s-a venit
cu acest proiect, am fost imediat
foarte deschişi şi le-am pus la
dispoziţie lucrările pe care le efec-
tuasem noi în zonă, şi sper ca
împreună cu dânşii să ducem
acest proiect la bun sfârşit”  a de-
clarat Virgil Urdea, viceprimar
Codlea.

„Fiecare cetăţean va deveni
proprietar pe bunurile sale pe
care le-a absolvit în toată viaţa
lui, cât a muncit. În viitorul apro-
piat, undeva la şase luni, ne-am
propus să intabulăm şi celelate
locuinţe care nu sunt încă inta-
bulate”a explicat  Maria Gozgar,
vicepreşedinte Partida Romilor
Braşov. 

În total este vorba de 150 de
gospodării din cartierul Mălin
care vor fi intabulate, iar proprie-
tarii lor, etnici rromi,  vor obţine
inscrierea imobilelor în cartea
funciară. Diana Bjoza 

Personalul medical din
instituţiile de învăţământ
braşovene au ajuns să
aibă grijă de mii de copii,
din cauza lipsei fonduri-
lor care ar trebui alocate
de la guvern. 

„În anul şcolar 2013-2014
au fost înregistrați 6.940 de
prescolari și 30.091 de elevi în
cele 72 de unităţi de învățământ
din Braşov, ceea ce înseamnă
că, în medie, o asistentă medi-
cală ar trebui să asigure
serviciul de asistenţă pentru 926
de elevi, în loc de 367 de elevi,
cum prevede legea, iar medicii
trebuie să asigure aceste servicii
pentru peste 7.400 de elevi, în
loc de 1.277 de elevi”, a declarat
ieri viceprimarul Adina Durba-
că. Practic, în acest moemnt,
asistentele medicale din
sistemul de învăţământ au în

grijă de trei ori mai mulţi elevi
decât ar trebui, iar medicii, de
peste cinci ori mai mulţi copii
decât ar trebui, în timp ce în 25
de unităţi şcolare, dintre care
16 şcoli generale, nu se acordă
asistenţă medicală. 

Medicii şi asistentele care
lucrează în învăţământ sunt
încadrate în Direcţia de Ser-
vicii Sociale a Primăriei în
urma unei hotărâri de guvern
din anul 2008, când numărul
acestora era 85. Salariile lor
sunt plătite prin bugetul pri-
măriei, ca şi salariile profeso-
rilor, însă sursa banilor este
bugetul de stat. „Doar 45 de
cadre medicale activează efec-
tiv, restul până la 57 având
contractul de muncă suspen-
dat, din diverse motive, cum
ar fi, de exemplu, concediile
pentru creşterea copilului.
Practic, cei 45 de angajaţi, din

care doar 5 sunt medici, restul
fiind asistente, au o normă cel

puţin triplă. Pentru a începe
anul şcolar 2014-2015 în

bune condiţii şi a asigura câte
un cadru medical pentru toate
instituţiile de învăţământ,
avem nevoie să mai angajăm
încă 29 de cadre medicale”,
a spus viceprimarul. 

Primăria Braşov a făcut de-
mersuri atât la Direcţia de Să-
nătate Publică Braşov, cât şi
la Prefectura Braşov, Minis-
terul Muncii, Ministerul Să-
nătăţii, şi premierul Victor
Ponta, pentru ca Braşovul să
primească fondurile necesare
angajării acestor cadre medi-
cale până la începerea anului
şcolar 2014-2015, însă până
acum nu a primit decât răs-
punsuri negative. 

„Direcţia de Sănătate Publi-
că ne-a transmis un răspuns,
respectiv o adresă a Ministe-
rului Finanţelor, în care se pre-
cizează că execuţia bugetară
pe anul acesta nu mai suportă

nici o modificare. Noi facem
un apel public la toate institu-
ţiile cu responsabilitate în acest
domeniu pentru a găsi o soluţie
şi a rezolva această criză de
personal”, a declarat vicepri-
marul Durbacă.   

Potrivit legii, fiecare şcoală
cu peste o mie de elevi ar tre-
bui să aibă un medic şi doi
asistenţi medicali. Copiii de
la grădiniţă ar trebui şi ei să
beneficieze de asistenţă me-
dicală la fiecare 60-100 de
copii, în funcţie de programul
instituţiei. În cazul unităţilor
şcolare, legea prevede un me-
dic generalist la maximum
1.500 de elevi şi o asistentă
medicală la fiecare 800 -
1.000 de elevi. În plus, ar tre-
bui să existe şi un medic sto-
matolog şi o asistentă medi-
cală de stomatologie la 1.500
de elevi. A.P.

Viceprimarul Adina Durbacă atrage atenția despre lipsa medicilor din școli

Criză de personal medical
în școlile brașovene 
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Proiect pentru persoanele de etnie 
rromă din municipiul Codlea
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Cel mai lung tunel
din România 

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Joi

Imediat după Primul Război Mondial
şi după Marea Unire, guvernul post-
belic a avut ca prioritate dezvoltarea
de noi rute care să lege zonele ţării cât
mai practic şi direct. Unul dintre cele
mai îndrăzneţe proiecte viza construc-
ţia unei căi ferate care să lege Braşo-
vul, şi prin el Transilvania, de
Dobrogea prin pasul Buzăului, tăind
munţii printr-o reţea de tuneluri. Aşa
început prin anii ’20, construcţia celui
mai mare tunel din ţară, la Teliu. Era

gândit să aibă cale ferată dublă şi elec-
trificată, soluţie revoluţionară în epo-
că. Realizarea lui a fost încredinţată,
după negocieri, firmei germane „Ju-
lius Berger”. La sfârşitul anului 1928,
tunelul era aproape gata. S-a hotărât
ca marea inaugurare să aibă loc în
1929, printr-o mare serbare cu sute
de invitaţi. Însă a fost marcată de o
tragedie. Inginerul Ion Cotârţă s-a ur-
cat deasupra gurii tunelului. Acolo fu-
sese improvizată o scenă. A tăiat

panglica inaugurală. Apoi, în faţa adu-
nării, a unit două fire. Gestul său tre-
buia să simbolizeze conectarea
tunelului la energie electrică. Firele
au făcut o flamă, iar inginerul a căzut
secerat. În urma unei anchete nimeni
nu a fost găsit vinovat. După inaugu-
rarea acestei linii, proiectul de traver-
sare a Carpaţilor s-a oprit. Tunelul
Teliu este şi acum cel mai lung din
ţară, are 4.369, 5 metri. 

C



Autorităţile locale au
prezentat ieri noul sis-
tem de iluminat public
din Piaţa Sfatului. 

„Piaţa Sfatului reprezintă
unul dintre simbolurile care
dau identitate Braşovu-
lui şi de aceea trebuie
să îi acordăm toată
atenţia noastră, iar ilu-
minatul public este un
element important al
acestei zone. Acest pro-
iect a venit cu un con-
cept nou, eficient, care
să îmbine istoria şi ar-
hitectura locului cu teh-
nologia. Firma care a
implementat acest pro-
iect a studiat fotografiile
din ultima sută de ani
cu Piaţa Sfatului şi au
identificat trei tipuri
principale de stâlpi şi
aparate de iluminat.
Noul sistem a încercat să îm-
bine cât mai mult din elemen-
tele vechilor sisteme, dar să
ofere o imagine modernă şi

eficienţă maximă”, a declarat
primarul George Scripcaru.

Cum arată soluţia aleasă. De-
a lungul vremii, în Piaţa Sfa-
tului au existat fie stâlpi de
înălţime mică, având o con-
solă ornamentală şi un corp

de iluminat de formă alungită,
fie stâlpi mai înalţi, cu bază
solidă şi consolă dublă, mini-
malistă, cu două sau trei cor-

puri de iluminat de formă
alungită. Cei opt stâlpi de ilu-
minat montaţi în anul 1998,
cu câte trei corpuri de ilumi-
nat fiecare, erau încă funcţio-
nali, dar sistemul era vechi,
depăşit din punct de vedere

tehnologic, dar şi ca design. 
Soluţia propusă de firma de

iluminat prevede stâlpi din
fontă, cu înălţimea de opt

metri, cu patru console deco-
rative şi patru corpuri de ilu-
minat, păstrând forma
alungită de acum câteva zeci
de ani. Lucrările au început
luni seara şi au fost finalizate
în două zile, fiind executate

de Flash Lighting Sys-
tems. 

În final, au fost mon-
taţi nouă stâlpi noi, din-
tre care şase cu patru
braţe, iar cei trei dinspre
latura străzii Mureşeni-
lor cu câte trei braţe, cu
corpuri de iluminat
alungite, echipate cu
lămpi cu iodură meta-
lică, care asigură o mai
bună distribuţie a lumi-
nii pe toată suprafaţa
Pieţei Sfatului şi un
consum mai mic de
energie electrică. Fie-
care lampă are 140 de
waţi. sisteme de ilumi-

nat asemănătoare funcţionea-
ză şi în Roma (zona castelului
Sant’Angelo, în Veneţia şi în
Ravena.                          A.P.

Lămpile din Piaţa Sfatului
readuc spiritul anilor 1900

Rezultat excepţional al tâ-
nărului pianist braşovean Mih-
nea Cazacu, la cea de a XIX-a
ediţie a prestigiosul Festival –
Concurs Internaţional de In-
terpretare Pianistică şi Com-
poziţie „Carl Filtsch”.

Pianişti din Rusia, Bulgaria
şi România au fost desemnaţi
câştigători la cele trei categorii
de vârstă ale concursului „Carl
Filtsch”, desfăşurat în perioada
7-13 iulie 2014 la Filarmonica
de stat din Sibiu, sala Thalia.

Mihnea Cazacu, 13 ani, din
Braşov, România este câştigă-
torul Premiului 1 la categoria
B (concurenţi cu vârsta între
12-16 ani), el fiind de altfel şi
singurul concurent român ce
obţine premiul I. Tânărul pia-
nist este elev al liceului Johan-
nes Honterus din Braşov (cu

rezultate foarte
bune şi la învă-
ţătură) şi elev
extern al Liceu-
lui de Muzică
Tudor Ciortea
din Braşov.

A început
studiul pianului
la 7 ani şi este
pregătit de prof.
univ. dr. Corina
Ibănescu de la
Universitatea

Transilvania, Facultatea de
Muzică din Braşov. Talentul
deosebit, inteligenţa şi perso-
nalitatea lui Mihnea au fost
remarcate de-a lungul timpu-
lui, el obţinând în ultimii 4 ani
numeroase premii la concur-
surile naţionale şi internaţio-
nale la care a participat:
Premiul I la Olimpiada Naţio-
nală de Muzică, Premiul I şi
premiul de excelenţă la Con-
cursul internaţional „Pro Pia-
no” – România, 2013,
Bucureşti, Premiul I la Con-
cursul naţional de pian „Carl
Czerny”, Piatra Neamţ - 2012,
Premiul I la Concursul naţio-
nal de interpretare a muzicii
româneşti Sigismund Toduţă,
Bistriţa – 2011, Premiul I spe-
cial la concursul Primăvara
Artelor, Bacău 2011 etc.

Rezultatul tânărului pianist
braşovean este cu atât mai
valoros cu cât Concursul In-
ternaţional de Interpretare
pianistică şi Compoziţie
„Carl Filtsch” (desfăşurat sub
egida de anvergură interna-
ţională a „Alink „ Argerich
Foundation” şi patronat de
primarul oraşului Sibiu), a
reunit anul acesta 40 de con-
curenţi din 8 ţări. Aceştia şi-
au dovedit măiestria artistică
în faţa unui juriu format din
personalităţi marcante ale
vieţii muzicale româneşti şi
internaţionale: Peter Szaunig
– pianist şi compozitor, pre-
şedintele juriului (Germa-
nia); Walter Kraft – profesor
Münchener Musikseminar
(Germania); Tatiana Levitina
– profesor, Conservatorul „P.
I. Ceaikovski” Moscova (Ru-
sia); Daniela Andonova –
profesor, Academia Naţiona-
lă de Muzică „P. Vladighe-
rov” Sofia (Bulgaria); Csiky
Boldizsár – conferenţiar Aca-
demia de Muzică „Gh.
Dima” Cluj-Napoca (Româ-
nia); Dorian Leljak – profes-
sor, Academia de Arte Novi
Sad (Serbia) şi Lea-Yoanna
Adam – preşedinte Acade-
mia des Artistes Musiciens
(Franţa).
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Călătorii cu mijloacele de
transport în comun ale RAT
Braşov au, începând cu
această lună, acces gratuit la
internet 3G, în cadrul unui pro-
iect iniţiat de Primăria Braşov. 
Echipamentele oferă posibili-
tatea oricărui călător care are
la dispoziţie un dispozitiv mo-
bil (telefon inteligent, tabletă
etc) să se conecteze la inter-
net la o viteză de 21 Mbps. 
„Cred că în acest fel vom creş-
te atractivitatea transportului
în comun în Municipiul Braşov,
mai ales în rândul tinerilor. Vor
beneficia de acest sistem atât
braşovenii, cât şi turiştii, care
vor putea astfel ca pe durata
unei călătorii să acceseze in-
formaţii despre locuri pe care
doresc să le viziteze, sau alte
informaţii de care au nevoie.
Acest proiect va completa ce-
lelalte proiecte pe care noi le
avem în desfăşurare, respectiv
e-ticketing-ul şi reabilitarea ca-
petelor de linii RAT, şi în acest
fel vom face încă un pas pentru
a asigura un transport în co-
mun civilizat, modern şi pe mă-
sura aşteptărilor cetăţenilor”,
a declarat primarul George
Scripcaru (foto), care a testat
personal, alături de reprezen-

tanţii media, modul în care
funcţjonează routerele montate
deja pe autobuze. 
Până în prezent s-au instalat
sisteme de wi-fi în 182 de mij-
loace de transport în comun,
respectiv 18 troleibuze şi 164
de autobuze. Instalarea tuturor
routerelor va fi gata până luni,
astfel că toate maşinile care
vor ieși în trafic vor avea sis-
temele wi-fi instalate şi opera-
ţionale.
Furnizorul acestor servicii este
DIGI Mobil, care asigură atât
componenta de echipamente,
cât şi cea de servicii de internet. 

A.P.

Autobuzele RAT Braşov
oferă internet gratuit

Rezultat de excepţie 
al unui pianist braşovean
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Insecte uriașe
în China

Apari�ie neobișnuită într-o
provincie din China. Localnicii
au capturat mai multe insecte
uriașe, mai mari decât fa�a unui
om, și înzestrate cu  „cleşti”
ameninţători. Este o premieră
pentru zona respectivă.

Localnicii din satele aflate în
jurul oraşului chinez Chengdu,
provincia Sichuan, au adus la
Muzeul de Entomologie din
China vestică mai multe exem-
plare de insecte imense, cu man-
dibule lungi și din�ate.

Exemplarele aduse, potrivit
entomologilor, sunt din subfa-
milia Corydalinae, specie origi-
nară din China şi Vietnam. Deși
astfel de insecte pot fi întâlnite

în Asia, America şi Africa de
Sud, este pentru prima dată
când un exemplar din această
specie este descoperit în pro-
vincia Sichuan, relatează CNN,
potrivit descopera.ro.

Interesant la această specie
este faptul că dintre stadiile me-
tamorfozei, doar cel de larvă,
care este și cel mai lung, se dez-

voltă în mediul acvatic, celelalte
- ou, pupă și adult -  fiind stadii
terestre. Stadiul de larvă poate
dura de la unu la cinci ani, un
factor determinant fiind tem-
peratura mediului. Adul�ii aces-
tor insecte uriașe pot atinge
dimensiuni impresionante, a că-
ror deschidere a aripilor pot
atinge 16 cm.

Mamiferul cu cel mai performant nas 
Nasul elefanţilor nu este doar

foarte lung, ci este de asemenea
cel mai performant din tot reg-
nul animal, potrivit unui studiu
realizat de oamenii de ştiinţă
japonezi.

Genomul elefantului african
conţine cel mai mare număr
de gene asociate cu receptorii
olfactivi (aproape 20.000), se
afirmă în acest studiu publicat
marţi în revista Genome Re-
search.

Acest lucru înseamnă că ele-
fantul dispune de un miros de
cinci ori mai dezvoltat decât cel

al omului, de două ori mai per-
formant decât cel al câinelui, iar
pahidermele îl întrec în acest
domeniu pe precedentul deţi-
nător al recordului din regnul
animal, şobolanul. Studiul a fost
coordonat de Yoshihito Nimu-
ra, cercetător la Universitatea
din Tokyo. Felul în care acele
gene olfactive funcţionează nu
este foarte bine înţeles deocam-
dată, dar acest proces le-a per-
mis elefanţilor să supravieţuiască
de-a lungul epocilor. Într-adevăr,
acest simţ permite pahidermelor
să găsească hrană, parteneri şi

să evite prădătorii. În cadrul stu-
diului, savanţii niponi au com-
parat aparatul olfactiv al
elefantului cu cele ale altor 13
animale, inclusiv cai, iepuri,
porci de Guineea, vaci şi cim-
panzei. Primatele şi oamenii
sunt vieţuitoarele care au cel
mai redus număr de gene aso-
ciate cu simţul mirosului, afirmă
autorii studiului. „Acest lucru ar
putea reprezenta o consecinţă a
faptului că ne bazăm mai puţin
pe miros, iar simţul vederii a
progresat”, spune coordonatorul
studiului.

Business Insider a alcă-
tuit o listă cu cele mai în-
fricoşătoare scenarii cu
care ne-am putea con-
frunta până în anul 2050.

Schimbările climatice ar pu-
tea să forţeze milioane de oa-
meni să-şi părăsească
locuinţele, până în anul 2050.
Conform unui  studiu realizat
anul acesta, o creştere a tem-
peraturii medii pe glob cu doar
trei grade Celsius ar duce la
strămutarea a peste 600 de mi-
lioane de persoane. 

Inundaţii. O altă consecin-
ţă a schimbărilor climatice,
în principal a încălzirii glo-
bale, nivelul crescut al ape-
lor ameninţă zonele de
coastă din întreaga lume.
Astfel, dilatarea termică a
apei, dar şi topirea calotei
glaciare şi a gheţarilor, ar
putea duce la inundaţii ca-
tastrofale, iar oraşele de pe
coastă ar putea fi distruse
complet.

Foamete. Comparativ cu
nivelul din anul 2000, recol-
tele vor începe să se clatine,

în condiţiile schimbărilor cli-
matice dese. Astfel, recoltele
diminuate vor duce la înfo-
metarea a peste douăzeci de
milioane de copii în Asia,
Africa şi America de Sud.

Boli infecţioase. Creşterea
temperaturilor, a precipita-
ţiilor şi a umidităţii la nivel
global vor facilita răspân-
direa insectelor purtătoare
de boli contagioase. Com-
binate cu verile din ce
în ce mai lungi şi
trendul ascen-
dent pe care
se află că-
lător iile
interna-
ţionale,
a c e s t e
fenome-
ne vor
d u c e ,
până la
urmă, la de-
clanşarea unor
noi pandemii. 

Război. Progresul tehnologic
va conduce, până la urmă, la o
înmulţire a războaielor necon-
venţionale, în principal ciber-
netice. Aceste situaţii
a vantajează statele slabe, teh-
nologia conferindu-le o forţă
disproporţionată, fapt care duce
la abordări asimetrice ale răz-
boiului. Însă cea mai mare
ameninţare din punct de vedere
militar rămâne, şi în secolul al

XXI-lea, bomba
nucleară. 

Dezastre care pândesc
omenirea 

Aplicația care te scapă de dependența de smartphone. Mulți
utilizatori de smartphone își dezlipesc cu greu ochii de
ecrane, ratând astfel momente importante sau clipe fru-
moase alături de cei dragi. Aplicația Moment încearcă
să îi facă să conștientizeze că au o problemă și se adre-
sează numai utilizatorilor de iPhone. În curând, însă, se
va lansa și o versiune de Android, anunță playtech.ro.
Potrivit unui studiu efectuat de curând, deținătorul tipic
de iPhone își petrece aproximativ o oră și 15 minute pe
telefon zilnic. Aplicația monitorizează activitatea smar-
tphone-ului și trimite notificări atunci când posesorul exa-
gerează cu folosirea lui. Moment rulează în fundal și nu
trebuie configurată și deschisă decât o singură dată.
Atunci, utilizatorul trebuie să spună după cât timp de fo-
losire vrea să primească o avertizare.

Brățara inteligentă pentru copii - KidFit Wristband. Accesoriile
inteligente devin din ce în ce mai populare, iar acum și
cei mici se pot bucura de ele, cu KidFit Wristband. Potrivit
Mashable, brățara inteligentă KidFit se prinde la înche-
ietura celor mici pentru a le monitoriza activitatea fizică.
Accesoriul se conectează la smartphone prin Bluetooth,
prin intermediul unei aplicații speciale, disponibilă pentru
iOS și Android. Din acea aplicație, părinții pot stabili câtă
mișcare trebuie să facă copiii lor. Cei mici pot câștiga
puncte pe măsură ce își îndeplinesc sarcinile, iar aplicația
îi încurajează constant. „Am văzut cât de populare au
devenit gadgeturile purtabile, iar copiii chiar vor să dețină
un accesoriu de monitorizare a activității fizice, la fel ca
mama și ca tata”, a declarat Matt Brown, directorul de
dezvoltare a produselor al companiei X-Doria, producă-
toare a KidFit Wristband. Brățările vin în patru culori –
negru, roz, albastru și galben – și vor putea fi cumpărate
pentru prețul de 49.99$.
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Petrolul Ploiești și CFR
Cluj vor încerca în această
seară să se califice în turul
trei preliminar al Europa
League. În meciurile din
prima manșă, diputate în
România, Petrolul a tre-
cut cu 2-0 de albanezii de
la Flamurtari, iar CFR Cluj
a încheiat la egalitate,
scor 0-0, partida cu sârbii
de la Jagodina.

Petrolul a câştigat cu 2-0 par-
tida cu Flamurtari, însă Răzvan
Lucescu nu se vede calificat în
turul următor. Antrenorul plo-
ieştenilor este convins că alba-
nezii vor da totul pentru a
încerca să întoarcă rezultatul din
tur. Flamurtari - Petrolul se va
juca astăzi cu începere de la ora
20.00 și va fi transmis de cana-
lul Digi Sport. „Cu siguranță,
va fi un meci de mare luptă. Pen-
tru a obține calificarea va trebui
să fim concentrați și bine
pregătiți, cu forțe proaspete. Tre-
buie să ne impunem noi jocul,
nu să așteptăm să vedem ce face
adversarul”, a declarat Răzvan
Lucescu.

Brigadă slovacă pentru Mutu și
compania. Slovacul Jan Valasek
va arbitra meciul dintre Petrolul
Ploieşti şi Flamurtari. Asistenţi
vor fi Tomas Vorel şi Peter
Chladek, în timp ce arbitru de
rezervă a fost desemnat Mario
Vlk. Germanul Tobias Wolf va
fi delegat din partea UEFA, iar
maltezul Victor Mintoff este ob-
servatorul UEFA pentru arbitri.
Valasek, în vârstă de 37 ani, este
arbitru internaţional din 2010
şi a arbitrat o echipă de club din
ţara noastră, Dinamo, în meciul
câştigat cu scorul de 2-1 în de-
plasare cu croaţii de la Varazdin,
pe 4 august 2011, în turul III
preliminar al Europa League.

Slovacul a mai condus în trei
rânduri naţionalele de juniori
ale României, în preliminariile
Campionatului European: U17,
0-3 cu Croaţia şi 3-3 cu Bosnia,
în 2010, şi U19, 1-1 cu Elveţia,
în 2012.

Misiune grea pentru CFR. Vasile
Miriuţă a debutat cu o remiză
albă ca antrenor în Europa Lea-
gue, însă are speranţe mari
pentru returul cu Jagodina, din
Serbia. CFR va juca al doilea
meci din turul doi preliminar
astăzi de la ora 21.30 în Serbia.
CFR Cluj a ob�inut o remiză
albă în prima manșă din turul
al doilea preliminar al UEFA
Europa League, dar oficialii
grupării din Gruia își păstrează
optimismul în privin�a califi-
cării. Vasile Miriu�ă, antrenorul
celor de la CFR, spune că elevii
săi vor fi pregăti�i pentru a face
un meci mare la returul din
Serbia, echivalent cu o califi-
care în faza următoare a UEFA
Europa League. „Păcat că nu
am marcat în partida de la

Cluj. Eu zic că 1-0 era un scor
echitabil. Știu că ne așteaptă
un meci greu acolo, dar noi vom
fi pregătiți pentru a marca și
pentru a ne califica”, a spus
Miriu�ă. Și Ionu� Rada este op-
timist în privin�a calificării
CFR-ului în turul al treilea al
Europa League. „Cel mai im-
portant este că nu am primit
gol în Gruia, iar acolo vom
merge doar cu gândul la cali-
ficare. Sunt absolut sigur că
vom marca și ne vom califica”,
a spus Ionu� Rada. „Vă dați sea-
ma că va fi foarte greu la Ja-
godina, a fost greu la Cluj, deci
acolo va fi infernal, dar dorim
să ne calificăm”, a declarat și
Florin Costea.

Nemții îl  arbitrează pe
Miriuță. O brigadă de arbitri
din Germania, cu Bastian Dan-
kert la centru, va oficia la me-
ciul dintre FK Jagodina și CFR
Cluj, contând pentru manșa se-
cundă a turului 2 preliminar
din UEFA Europa League. Ar-
bitri asistenţi vor fi Thorsten

Schiffner şi Jan Seidel, în timp
ce arbitru de rezervă a fost des-
emnat Sascha Stegemann. De-
legat UEFA la acest meci va fi
spaniolul Luis Cuervas Del
Real, în timp ce observator
UEFA pentru arbitri a fost no-
minalizat nord-irlandezul Le-
slie Irvine. Dankert are 34 de
ani şi e arbitru internaţional din
2013. Arbitrează în premieră
un meci din cupele europene
intercluburi.

Lucescu jr. ține cu românii.
Tehnicianul Petrolului, Răzvan
Lucescu își dorește ca echipele
din România să aibă un parcurs
cât mai lung în cupele europe-
ne. „Plecăm ca echipe favorite
și Steaua, și noi, în ordine cro-
nologică, prin prisma rezulta-
telor. Însă cea mai mare
greșeală ar fi ca vreuna dintre
echipe să considere că este
aproape de calificare. CFR are
cea mai grea misiune, dar sunt
convins că și ei se pot califica”,
a spus tehnicianul forma�iei din
Ploiești, Răzvan Lucescu.

Românii atacă
Europa League

SPORT 924 iulie 2014

Bornescu a semnat cu Rapid
Mircea Bornescu, portar care a evoluat sezonul trecut pentru
Petrolul Ploieşti, a semnat un contract valabil un an cu FC
Rapid, au declarat surse din cadrul grupării giuleştene. În
vârstă de 34 de ani, Bornescu este prima achiziţie înaintea
începerii ediţiei 2014-2015 a Ligii I a grupării FC Rapid care
înaintea debutului în Cupa Ligii avea un lot format din doar
15 jucători legitimaţi. Prezent la reunirea echipei din 1 iulie,
Mircea Bornescu a negociat şi cu conducerea clubului Oţelul
Galaţi, însă a revenit la antrenamentele conduse de Marian
Rada. Bornescu este al treilea portar al lotului formaţiei
Rapid după Virgil Drăghia şi Alexandru Mişa. El a mai evo-
luat pentru echipa giuleşteană între 2009 şi 2011.

Doi greci la Astra
Astra Giurgiu a anunțat pe site-ul oficial transferul a doi ju-
cători greci, un portar și un fundaș dreapta. Portarul Giannis
Arabatzis şi fundaşul dreapta Vasileios Pliatsikas au semnat
contracte de joc cu gruparea Astra Giurgiu. Giannis Ara-
batzis, în vârstă de 30 de ani, a venit de la formaţia cipriotă
Ermis Araddipou. El a mai evoluat timp de 11 ani la AEK
Atena. Vasileios Pliatsikas (26 de ani) a mai jucat la Chaidari,
AEK Atena, Schalke 04, MSV Duisburg şi Metalurg Doneţk.
De asemenea, el are şi cinci prezenţe la echipa naţională.

Un nou trofeu pentru Lucescu
Campioana Ucrainei, Şahtior Doneţk, antrenată de Mircea
Lucescu, a câştigat Supercupa Ucrainei, după ce a învins
cu scorul de 2-0, câştigătoarea Cupei Ucrainei, Dinamo
Kiev. Golurile au fost marcate de Gladki '75 şi Marlos '90+3.
Şahtior Doneţk a câştigat pentru a şasea oară în istorie Su-
percupa Ucrainei, după cele cucerite în 2005, 2008, 2010,
2012, 2013 şi 2014.

Dunga e antrenorul Braziliei
Confederaţia Braziliană de Fotbal (CBF) a anunţat că fostul
internaţional Carlos Dunga a fost numit în funcţia de selec-
ţioner, în locul lui Luiz Felipe Scolari, al cărui contract nu a
mai fost prelungit după Cupa Mondială, la care Selecao a
ocupat locul 4. Dunga, 50 de ani şi campion mondial în
1994, preia naţionala Braziliei pentru a doua oară, el fiind
selecţioner şi în perioada 2006-2010. Sunt conducerea sa,
Brazilia a câştigat Copa America în 2007, Cupa Confede-
raţiilor în 2009, iar la Cupa Mondială din Africa de Sud din
2010 a fost eliminată în sferturi de Olanda.

Au ratat podiumul
Echipa feminină de spadă a României, formată din Ana
Maria Brânză, Simona Gherman, Simona Pop şi rezerva
Ana Maria Constantin, a terminat pe locul cinci la Campio-
natului Mondial de scrimă de la Kazan. În primul meci de
clasament, România a învins China, cu scorul de 43-42,
iar în partida decisivă pentru locul cinci a trecut de Statele
Unite ale Americii, cu scorul de 45-40. România a fost în-
vinsă, în sferturile de finală, cu scorul de 41-32, de repre-
zentativa Italiei, după ce în optimile de finală trecuse de
Germania, cu scorul de 25-16.

Sorana e în turul doi
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în
optimile de finală ale turneului WTA de la Baku (Azerbaid-
jan), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, după ce
a dispus cu 6-3, 6-3 de jucătoarea tunisiană Ons Jabeur.
Cîrstea (24 ani, 29 WTA), principala favorită a turneului, a
avut nevoie de o oră și 30 de minute pentru a elimina o ad-
versară de 19 ani, care se află pe 153 în lume. În turul se-
cund Cârstea va da piept cu elvețianca Stefanie Voegele,
locul 72 WTA, care a trecut în primul tur de Alexandra
Cadanțu, scor 6-1, 6-4. În întâlnirile directe, Sorana Cîrstea
conduce cu 4-0. 

Nibali e tot în galben
Ciclistul Michael Rogers (Tinkoff) s-a impus în etapa a 16-
a Turului Franței, prima din cele trei din Pirinei, desfășurată
pe distanța de 237,5 km între Carcassonne - Bagneres de
Luchon, iar italianul Vincenzo Nibali (Astana) rămâne lider
după această etapă, cea mai lungă din actuala ediție. Mi-
chael Rogers, 34 de ani, triplu campion mondial la contra-
timp, a așteptat a zecea sa participare la Turul Franței pentru
a câștiga o etapă, la câteva săptămâni după ce s-a impus
de două ori în Il Giro. El a fost urmat de francezul Thomas
Voeckler, la câteva secunde.

Mar�i s-au jucat meciuri în
preliminariile Champions Lea-
gue. Iată rezultatele înregistrate:
FK Sutjeska (Muntenegru) -
FC Şerif Tiraspol (Moldova) 0
- 3, în tur 0 – 2; Maccabi Tel-
Aviv (Israel) - FC Santa Coloma
(Andorra) 2 - 0, în tur 1 – 0;
Levadia Tallinn (Estonia) -
Sparta Praga (Cehia) 1 - 1, în
tur 0 – 7; Dudelange (Luxem-
burg) -  Ludogoreţ (Bulgaria) 1

- 1, în tur 0 – 4; Qarabag FK
(Azerbaidjan) - Valletta FC
(Malta) 4 - 0, în tur 1 – 0; The
New Saints (Ţara Galilor) - Slo-
van Bratislava (Slovacia) 0 - 2,
în tur 0 – 1; Skenderbeu (Al-
bania) - BATE Borisov (Bela-
rus) 1 - 1, în tur 0 – 0; Torshavn
(Insulele Feroe) - Partizan Bel-
grad (Serbia) 1 - 3, în tur 0 – 3;
Zalgiris (Lituania) - Dinamo
Zagreb (Croaţia) 0 - 2, în tur 0

– 2; Debrecen (Ungaria) - Clif-
tonville (Irlanda de Nord) 2 -
0, în tur 0 – 0 și Celtic Glasgow
(Scoţia) - Reykjavik (Islanda)
4 - 0, în tur 1 – 0. Aseară au
fost programate meciurile: FC
Aktobe (Kazahstan) - Dinamo
Tbilisi (Georgia), în tur 1 – 0;
Ventspils (Letonia) - Malmö
(Suedia), în tur 0 – 0; HJK Hel-
sinki (Finlanda) - Rabotnicki
Skopje (Macedonia), în tur 0-

0; Steaua - Stromsgodset (Nor-
vegia), în tur 1 – 0; Maribor
(Slovenia) - Zrinjski Mostar
(Bosnia-Herţegovina), în tur 0
– 0; Saint Patrick's (Irlanda) -
Legia Varşovia (Polonia), în tur
1 - 1. Partidele s-au terminat
după închiderea edi�iei.

Champions League

Toto Tamuz a marcat golul al doilea pentru Petrolul în partida cu cei de la Flamurtari 
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Vineri, 25 iulie 2014, la 
ora 20:00, la Bastionul
Ţesătorilor sunteţi invi-
taţi la concertul „Baroc
Balcanic”. 

Colaborare a ansamblurilor
Anton Pann şi Barockeri, con-
certul Baroc Balcanic conţine
atât muzică clasică de tip otoman
cât şi muzică de inspiraţie vest
europeană de pe teritoriul Tran-

silvaniei (dar nu numai). Instru-
mentelor orientale, precum saz-
ul sau oud-ul, li se adaugă vioara,
într-un spectacol fusion ce
s-a bucurat de mult succes în
 Bucureşti şi în străinătate.

Biletele se pun în vânzare
cu o oră înainte de începerea
evenimentului la Bastionul Ţe-
sătorilor. Rezervări la numărul
de telefon: 0744.367.736.
Cost bilet: 25 lei.

Horoscopul zilei
Berbec. Este o zi bună pentru lucruri serioase, aşa că pune
în practică ce ţi-ai propus. Vei face treabă bună, mai ales
din punct de vedere financiar. 
Taur. Primeşti prea multe informaţii şi se pare că trebuie să
le dai mai departe. Acest lucru poate însemna că ai nevoie
de câteva zile pentru a stăpâni bine situaţia.
Gemeni. Astăzi îţi vin unele idei care te vor apropia de un
coleg sau de un prieten de-al tău. Astfel vei afla câtă nevoie
are de tine acea persoană cu care intri mai mult în contact. 
Rac. Fă tot ce îţi vine şi poartă-te natural astăzi. Vei fi sur-
prins/ă să afli câţi te admiră datorită acestui comportament
pentru care nu trebuie să îţi baţi capul.
Leu. Cineva care ţine la tine îţi va da un sfat astăzi, şi ai face
bine să îl asculţi. E posibil să nu îţi placă ce auzi la început,
însă la final îi vei fi recunoscător/oare. 
Fecioară. Se apropie ceva măreţ pentru tine, şi e posibil ca
astăzi să fii luat/ă prin surprindere. Păstrează secretul până
ce vei ştii sigur că visul ţi se va îndeplini. 
Balanţă. Noi pasiuni ies la iveală astăzi şi brusc eşti atras/ă
de altceva. Ai nevoie să vorbeşti cu cineva apropiat ţie şi
să îi spui ce intenţii ai cu privire la viitorul tău.
Scorpion. Nu ar fi o ideea rea să îţi asumi un risc astăzi, mai
ales dacă e vorba de viaţa ta sentimentală. Fii mai
îndrăzneţ/aţă şi vezi ce se întâmplă cu relaţia ta.
Săgetător. Ai foarte multe de făcut astăzi, şi trebuie să te
asiguri că le faci faţă tuturor. O să descoperi pe parcurs că
e mai uşor decât ţi-ai imaginat şi eşti mai competent/ă. 
Capricorn.  Prea multă vorbă îţi poate crea probleme la muncă
astăzi, aşa că încearcă să fii cât mai expeditiv/ă. Este doar o
fază trecătoare, iar mâine nu trebuie să fii ruşinat/ă.
Vărsător. Vei găsi astăzi o mulţime de căi prin care să îţi pui
ideile în practică, aşa că nu poţi să fii decât mulţumit/ă.
Energia ta te va ajuta să muţi munţii din loc. 
Peşti. Nimic nu este clar în aceste zile şi ai impresia că trăieşti
într-o mare minciună. Astăzi vei avea câteva momente de
luciditate şi ar trebui să profiţi de ele.

Concert baroc la
Bastionul Ţesătorilor
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Joi, 24 iulie, de la ora 20:00
la Bistro Ma Cocotte se joacă
spectacolul „Oracle” – un one
woman show cu Graţiela Bă-
descu. „Oracol” spune o po-
veste de dragoste de secol XXI. 

Textul care stă la baza spec-
tacolului este un poem urban,
o mărturie, un love-story co-
lectiv care s-a născut din ener-

giile oraşului. O producţie lor-
gean theatre, „Oracol” a avut
până acum peste 30 de repre-
zentaţii în 7 oraşe, fiind văzut
de peste 1000 de spectatori.

Preţ intrare 20 de lei. Autoa-
rea piesei „Oracol” este Ruc-
sandra Pop, braşoveancă de
origine, absolventă a Facultăţii
de Litere din Braşov. 

◾ – Căsătorită? întrebă judecă-
torul.
Martora oftă.
– Necăsătorită, dictează judecătorul
grefierului.
–  Căsătorit? întrebă judecătorul pe
martorul următor.
Martorul oftă.
– Căsătorit, dictă judecătorul.

◾ Doi funcţionari publici discută:
– Ce părere ai, să cumpărăm să
avem la birou un acvariu cu peşti?
– Ar fi prea multa agitaţie în biroul
nostru!
◾– Să ştii, inculpat, că mărturia
mincinoasă se pedepseşte cu închi-
soarea de până la şase luni!
– Da, dar dacă spun adevărul, risc
şase ani!

Bancuri

GraCinema
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

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

Spectacol de teatru 
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Liliputani în spectacol, la Braşov
Astăzi, Societatea liliputanilor, cu concursul
muzicii orăşeneşti, va da o nouă reprezentaţie
în Hotelul Central nr.1 (strada Lungă nr.5). Pri-
ma reprezentaţie de ieri a fost foarte bine exe-
cutată de tinerii artişti liliputani, 9 la număr, de
la 19-25 de ani şi de la 87-105 centimetri
 înălţime, între care şi 3 domnişoare. Au produs
mult haz şi au jucat cu multă dibăcie, având
şi costume frumoase şi cu gust aranjate. Înce-
putul spectacolului, la ora 8.30 seara.

(Gazeta Transilvaniei, nr. 164, 25 iulie 1891)

Zilele acestea, iubitori-
lor de curiozităţi, pasio-
naţilor numismaticii
le-au fost prezentate
într-una din sălile „Casei
memoriale a Mureşeni-
lor” aproape 100 de pie-
se, medalii, monede şi
bancnote care se refe-
reau la Revoluţia bur-
ghezo-democratică de
la 1848 din Europa şi Ţă-
rile Române, scria pen-
tru „DN”, Luana Popa. 

Piesele expuse înfăţişau
anul revoluţionar 1848, văzut
de contemporani sau urmaşi,
reconstituit peste decenii şi cu
ajutorul acestor documente
de metal. Au fost astfel ilus-
trate câteva momente impor-
tante ale revoluţiei din Franţa,
abdicarea regelui Louis Phi-
lippe I, constituirea guvernului
provizoriu al Republicii Fran-
ceze, instaurat la 25 februa-
rie  1848, cât şi una din
primele emisii monetare ale
Republicii Franceze care avea
înscrisă pe revers deviza „Li-
bertate, Egalitate, Fraternita-
te”. 

Evenimentele din Italia,
Austria şi Germania, cum ar
fi Revoluţia de la Veneţia şi

figura cunoscutului revoluţio-
nar italian Giuseppe Gari-
baldi, „intervenţia brutală a
armatelor contarevoluţionare
austriece” conduse de mare-
şalul Radetzky, figura prinţu-
lui von Metternich, unul
dintre autorii coaliţiei reac-
ţionare „Sfânta Alianţă”, sau

a contelui Schwarzen-
berg, general contrare-
voluţionar austriac etc.,
erau evocate de meda-
liile de argint şi bronz ex-
puse. 

Demne de remarcat erau
şi medaliile, bancnotele care
se refereau la revoluţia din

Ungaria. Memoria
metalului a imor-
talizat portretele
unor revoluţionari
maghiari, cum ar
fi Lajos Kossuth,
Petöfi Sandor, iar
din hârtie se păs-
trau „câteva din
bancnotele emise
de guvernul revo-
luţionar maghiar
pentru acoperirea
necesităţilor circu-
laţiei monetare,
pentru furniturile
armatei revoluţio-
nare maghiare,

precum

şi dolarii emişi la
New York de gu-
vernul revoluţionar
în timpul emigra-
ţiei”. 

Revoluţia română
de la 1848 era evi-
denţiată de meda-
liile lui

Avram Iancu, Ni-
colae Bălcescu,
Alexandru Ioan
Cuza, Vasile
Alecsandri, Ion
C. Brătianu, Ge-

orge Bariţiu, Ion
Heliade Rădulescu,

„personalităţi de sea-
mă ale neamului româ-

nesc”, sublinia Luana Popa.

O piesă de o valoare
deosebită o consti-
tuia şi prima de-
c o r a ţ i e
r o m â n e a s c ă
„Pro Virtute Mi-
litari” bătută de
domnul Alexan-

dru Ioan Cuza în
anul 1860 şi desti-

nată pentru a fi de-
cernată luptătorilor din

Dealul Spirii. 
Deşi piesele expuse prezen-

tau doar câteva momente şi
personalităţi ale furtunosului
an 1848, totuşi vizionarea lor
ofereau „atât posibilitatea evo-
cării acestui eveniment, cât şi
a înţelegerii micilor documen-
te din punct de vedere artistic,
istoric, iconografic”, conclu-
ziona Luana Popa. 
(„Drum Nou” – 23 iulie 1978)
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În ziua de 23 iulie 1979,
în marele amfiteatru de pe
 Colina Universităţii Braşov
s-a desfăşurat festivitatea de
deschidere a celei de-a XX-
a ediţii a cursurilor de vară
şi colocviilor ştiinţifice: „Cul-
tura, civilizaţia, limba şi lite-
ratura poporului român”,
organizate de Universitatea
din Bucureşti, în colaborare
cu Universitatea din Braşov,
ediţie care în anul menţionat
coincidea cu sărbătorirea de
către „întregul nostru popor”
a celei de-a 35-a aniversări
a „eliberării României”. 

La cursuri vor fi luat parte
180 de cursanţi – studenţi,
profesori, cercetători – veniţi
la Braşov din 26 de ţări ale
lumii. În cuvântul lor, toarşa
Elena Georgescu, vicepreş.
al Consiliului popular jude-
ţean, tov. prof. dr. doc. Titu
Georgescu, prorector al Uni-
versităţii din Bucureşti, preş.
 cursurilor, tov. prof. dr. ing.
Florea Dudiţă, rector al Uni-
versităţii din Braşov, tov.
prof. dr. doc. Alexandru Piru,
critic şi istoric literar, direc-
torul cursurilor, tov. prof. dr.
Alexandru Niculescu, direc-

tor adjunct al cursurilor, au
evocat tradiţia bogată a cur-
surilor de vară de la Braşov,
care aduceau o „importantă
contribuţie la cunoaşterea
limbii, culturii şi civilizaţiei
poporului român, precum şi
la promovarea stimei şi înţe-
legerii între popoare”. 

Cursanţii Maria Isabel da
Costa Gonçalves, studentă a
Facultăţii de filologie din Li-
sabona-Portugalia şi Valerio
Fiaschi, studinte la Facultatea
de filologie romanică a Uni-
versităţii din Florenţa-Italia,
au remarcat în cuvântul lor,

„căldura cu care au fost pri-
miţi în ţara noastră şi în ora-
şul care-i găzduieşte, solidele
sentimente de prietenie şi sti-
mă ce se sădesc între cursan-
ţii reprezentând diferite
popoare, între aceştia şi ce-
tăţenii români”. 

Apoi, tov. lector dr. Florin
Popescu, de la Universitatea
din Bucureşti a prezentat, în
finalul festivităţilor de des-
chidere, „programul bogat,
divers la care vor fi participat
cursanţii ediţiei jubiliare a
cursurilor”.

(„Drum Nou”
24 iulie 1979)

Iulian Cătălui

Iulian Cătălui
Mihaela Lupu

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

„Cursurile de vară, la a XX-a ediţie”

24 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”

„Anul 1848 în numismatică”
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Prinţul George, fiul prinţu-
lui William şi al ducesei Kate,
a învăţat să meargă singur, aşa
cum o demonstrează o foto-
grafie publicată de părinţii lui. 

În acea imagine, tânărul
prinţ britanic, care poartă o
salopetă din jeans şi un tricou
albastru, pare destul de sigur
pe sine atunci când merge sin-
gur, cu braţele întinse şi pri-
virea fixată spre înainte,
relatează agenţia Mediafax.

Fotografia a fost realizată
pe 2 iulie la Muzeul de istorie

naturală din Londra, unde du-
cele şi ducesa de Cambridge
au vizitat expoziţia de fluturi
„Sensational butterflies exhi-
bition”.

„Prinţul George era plin de
viaţă, foarte sigur pe el şi în-
crezător, este un băieţel foarte
hotărât”, a declarat John Stil-
lwell, fotograful care a suprins
acea imagine.

Fiul Prinţului William şi
Kate Middleton, George Ale-
xander Louis a împlinit pe 22
iulie un an.

Flori împletite în barbă, 
moda care cucereşte tot mai mulţi bărbaţi

Barba, un trend în ascen-
siune în rândul bărbaţilor, se
poartă vara aceasta împletită
cu flori, scrie The Indepen-
dent, în ediţia sa elec-
tronică.

Considerată un
atribut specific repre-
zentanţilor de seamă
ai clasei mijlocii în
anii ’20 şi ’30, barba
a revenit în anii 90,
iar în prezent bărbaţii
cu vârste cuprinse în-
tre 20 şi 30 de ani
poartă barbă şi pe
timpul verii

A fost întotdeauna un ele-
ment „cool” al bărbaţilor, însă
din variate motive. Criticul de

modă Alexander Fury expli-
că: „În 1850 barba era un
simbol al autorităţii, mascu-
linităţii. În contrast, coafurile

specifice curentului beat din
anii ’50 şi hippie din anii ’60
erau un afront faţă de tunsoa-
rea militară şi barba tăiată.

Barba era un semn al nesu-
punerii. Astăzi barba amin-
teşte de tradiţie, de o înfăţişare
arhaică.”

Acum, America
este cuprinsă de febra
bărbii împletite cu
flori. În Brooklin,
San Francisco şi
Port land bărbaţii îşi
împodobesc barba
cu flori, dându-i un
parfum natural
proaspăt. Fotografii
ale unor astfel de
bărbi sunt încărcate

pe un cont de Twitter dedicat
acestora, unde trendul selfie-
urilor se împleteşte cu moda
bărbilor florale.

Adevărul despre plecarea lui Victor Slav de la Pro TV
Plecarea lui Victor Slav a stârnit rumoare în televiziune,
oamenii întrebându-se de ce nu îl vor mai vedea la Pro
TV pe îndrăgitul prezentator. Potrivit unor surse citate de
Wowbiz, Victor Slav şi-a depus o cerere de demisie în
urmă cu câteva săptămâni. „Victor avea ofertă de la Mona
Segall şi, după ce s-a gândit foarte serios, a luat decizia
de a părăsi Pro TV! Astfel, în luna iunie, în preajma zilei
sale de naştere (n.r. 5 iunie), şi-a depus demisia şi a aş-
teptat ca ea să fie acceptată pe cale amiabilă, între ambele
părţi! Culmea, decizia conducerii de a renunţa la serviciile
lui a întârziat destul de mult şi abia zilele trecute, după
aproape trei săptămâni de incertitudini, s-a ajuns la un
acord! Acum, el poate semna cu Antena1”, au povestit
prietenii lui Victor Slav pentru Wowbiz. Mai mult decât
atât, aceştia au spus că prezentatorul TV va fi protagonistul
unui show de excepţie la Antena 1.

Ce despăgubiri i-ar putea plăti TVR Andreei Marin
Andreea Marin ar putea primi despăgubiri în valoare de
100.000 de euro din partea TVR, după ce emisiunea
„Preţuieşte viaţa” a fost scoasă din grila de programe.
vehiculată ar putea să intre în posesia vedetei la începutul
toamnei, scrie ziarulring.ro. Potrivit sursei citate, Televi-
ziunea Română a ajuns la o înţelegere cu fosta prezen-
tatoare, urmând ca ambele părţi să semneze documentul
care pune capăt conflictului. „Suntem în discuţii, pe dru-
mul cel bun. Ne-am înţeles în privinţa mai multor aspecte,
negociem şi clauze şi cifre, şi sperăm să ne închidem în
regulă, dar câtă vreme nu sunt puse semnăturile pe acte,
nu putem face publice detalii”, a explicat Irina Radu, co-
ordonatoare cu atribuţii de director a Direcţiei Programe
din Societatea Română de Televiziune (SRTv). La rândul
ei, Andreea Marin a confirmat derularea discuţiilor: „Aştept
finalizarea demersului din partea TVR. Pentru mine lu-
crurile sunt clare şi nu e niciun motiv să mai amânăm
lucrurile”, a spus ea.

Bebeluşul regal deja merge singur

Frica de avion este o
reacţie reflexă, dar pe
care, cu puţină răbdare,
o poţi controla. Experţii
spun că există o mulţi-
me de oameni care sca-
pă de teamă şi ajung să
călătorească cât se poa-
te de confortabil.

Tot ce trebuie să faci
este să îţi contro-

l e z i
gândurile negative şi să-ţi
găseşti un ritual care te va
ajuta să zbori liniştită
până la destinaţie. 

Nu te destăinui. Încearcă
să îţi ţii în frâu tentaţia de
a împărăşi cu persoanele
de lângă tine detalii despre
anxietatea ta. Vei fi prins
în mijlocul unei discuţii
care nu va face decât să îţi

dea detalii şi despre expe-
rienţele neplăcute ale altor
persoane, iar frica ta va
deveni mai accentuată ca
oricând. 

Găseşte locul potrivit. Dacă
te deranjează spaţiul
destul de restrâns pe
care îl ai
la dispozi-
ţie, rezervă-ţi

un loc
la ieşi-

rea de
u r g e n ţ ă  a

avionului – acolo vei avea
acea ceva mai mult loc.
Imediat ce te-ai aşezat pe
scaun, porneşte aerul con-
diţionat de deasupra şi
lasă-l pornit. Studiile au
demonstrat că aerul rece
direcţionat către faţă cal-

mează considerabil per-
soanele care suferă de
claustrofobie. Îţi este
teamă de turbulenţe?

Rezervă-ţi locul
pe axa

av i o n u -
lui, deasupra

aripilor, unde mişcarea
este mai puţin sesizabilă.

Distrage-ţi atenţia. Fii pre-
gătit pentru gânduri, pur
şi simplu, iraţionale, pen-
tru că nu ai cum să le eviţi.
Încearcă să-ţi umpli tim-
pul citind ceva sau ascul-
tând muzica preferată. 

Trage  aer în piept. Te ajută
să ştii ce se întâmplă cu

tine din punct de vedere fi-
zic atunci când te pani-
chezi – în acest fel îţi vei
aminti că este normal să
treci prin aceste stări. Se
poate ca inima să o
ia la trap,

ia r
respiraţia să

ţi se precipite.
Dacă ţi se în-
tâmplă aşa,

ţine-ţi respiraţia,
numără până la trei, apoi
expiră uşor numărând iar
până la trei. Acel ritm
alert al respiraţiei (şi su-
perficial) îţi încarcă sân-
gele de dioxid de carbon şi
te ameţeşte. Controlul res-
piraţiei îţi va da senzaţia
de control asupra corpului
şi va diminua nivelul de
adrenalină, responsabilă
cu accentuarea panicii.
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