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METEO

Se vor face amenajări noi pentru siguranţa circulaţiei 
la intrarea în Braşov

44 de familii cu probleme fi-
nanciare deosebite vor avea
parte de Sărbători de iarnă
speciale! Sunt braşovenii care
se vor putea muta în noile lo-
cuinţe sociale de pe strada
Zizinului, la care se lucrează
din primăvara anului trecut
şi care ar fi trebuit să fie gata

în aprilie. Termenul a fost de-
păşit din cauza tergiversării
licitaţiei de către contestatarii
procedurii. Blocul va fi ame-
najat în clădirea fostului in-
ternat al Grupului Şcolar de
Turism şi Alimentaţie Publi-
că Braşov de pe strada Zizi-
nului nr.144. 

Primăria Vulcan derulează
două contracte importante:
efectuarea canalizării şi con-
struirea unui centru comuni-
tar, spune primarul Gheorghe
Călburean (foto). Contractul
pentru executarea canalizării
s-a încheiat cu Administraţia
Fondului pentru Mediu, va-

loarea lucrărilor fiind de
670.000 lei noi. „Reţeaua de
canalizare a comunei Vulcan
era necesară. Nu exista deloc,
este o lucrare de amploare şi
se întinde pe o lungime totală
de 16 kilometri”, precizează
edilul localităţii Vulcan. 

Canalizarea, prioritate la Vulcan44 de familii, în casă nouă

Parţial noros
16°C /24°C

Noi giratorii pe DN13pag. 4

Meci de
Champions League

Steaua va juca în această
seară, de la ora 18.00, pri-
ma manşă în Kazahstan, la
Aktobe.

Inundaţiile 
fac prăpăd 

Viiturile afectează zeci de
localităţi din România, în
special în judeţele Gorj,
Vâlcea şi Argeş. 
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Separatoare de sens, două giraţii
şi două noi staţii de autobuz au
fost aprobate ieri în comisia de 
circulaţie a municipiului. Noile sis-

tematizări se vor face pe DN 13,
între Pasajul Fartec şi intersecţia
cu tronsonul III al ocolitoarei Bra-
şovului, şi vin ca urmare a solici-

tărilor primite din partea cetăţenilor
şi a discuţiilor dintre municipalitate
şi reprezentanţii Poliţiei Rutiere.
Cele două noi giratorii vor fi ame-

najate în dreptul benzinăriei MOL
dintre Griviţei şi Calea Feldioarei,
iar celălalt în dreptul Baumax.
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Ministerele care vor primi
bani în plus la rectificarea bu-
getară sunt cel al Sănătăţii,
Apărării, Economiei, Educa-
ţiei, Transporturilor, Muncii,
Culturii şi Afacerilor Interne.
La polul opus, fondurile vor
fi tăiate de la Ministerul Fi-
nanţelor şi cel al Mediului.

În aceste condiţii, Sănătatea
va primi 489 milioane lei,
Casa Naţională a Asigurărilor
de Sănătate - 166 milioane
lei, Apărarea - 400 milioane
lei, Economia - 300 milioane
lei, Educaţia - 150 milioane

lei, Transporturile - 356 mi-
lioane lei, Afacerile Interne
şi Autoritatea Electorală Per-
manentă - 192 milioane lei,
Munca - 42 milioane lei, Cul-
tura - 10 milioane lei.

De asemenea, Guvernul va
aloca 600 milioane lei pentru
arieratele autorităţilor locale.

În ceea ce priveşte minis-
terele de la care se vor tăia
fonduri, acestea sunt cel al Fi-
nanţelor şi al Mediului. Astfel,
de la Finanţe vor fi tăiate 750
milioane lei de la capitolul pri-
vind acţiuni generale, iar de

la Mediu vor fi tăiate 25 mi-
lioane lei.

Ministrul delegat pentru
Buget, Liviu Voinea, a preci-
zat, că acestea sunt „princi-
palele” instituţii de la care vor
fi diminuate fonduri. În pri-
vinţa bugetului Preşedinţiei,
ministrul a afirmat că „nu se
intervine”.

Prima rectificare bugetară
va fi aprobată de Guvern într-
o şedinţă specială programată
pentru vineri. A doua rectifi-
care va fi efectuată spre sfâr-
şitul lunii septembrie.

Permisul auto, tot mai greu de obţinut
Mai puţin de 40% dintre cei

care susţin examenul auto sunt
admişi din prima încercare. În
continuare, cele mai slabe rezul-
tate sunt înregistrate la proba
practică. În jur de 700 de mii de
candidaţi au susţinut examenul
auto anul trecut. Dintre aceştia,
46% au fost declaraţi admişi, iar
54% respinşi, la prima încercare
de a obţine permisul, scrie rea-
litatea.net. Candidaţii întâmpină
cele mai mari dificultăţi la proba
practică. Este şi cazul lui Bog-
dan. Prima încercare nu a fost
cu noroc. Ieri a susţinut proba
teoretică pentru a doua oară.
Cele mai slabe rezultate au fost
înregistrate în judeţele Covasna,

Giurgiu şi Harghita, unde peste
66 la sută dintre candidaţi au
fost declaraţi respinşi. Rezultate
slabe au fost înregistrate şi în ju-
deţele Olt şi Ilfov.

Cel mai bine s-au descurcat
aspiranţii din judeţele Prahova,
unde peste 54% dintre candidaţi

au reuşit din prima încercare. Pe
locurile următoare se clasează
Bihor, Sibiu şi Cluj.

La sfârşitul anului 2013, în
România erau peste şapte mi-
lioane de şoferi. Aproape cinci
milioane erau bărbaţi şi peste
două milioane, femei.

Două persoane deceda-
te, zeci de case distruse,
sute de familii evacuate,
este primul bilanț al
inundațiilor care au afec-
tat zece județe din țară.

Viiturile afectează zeci de
localităţi din România, în spe-
cial în judeţele Gorj, Vâlcea şi
Argeş. Vicepremierul şi minis-
tru de Interne Gabriel Oprea a
anun�at că două persoane au
murit înecate, după ce au fost
luate de viiituri. Ambele victi-
me sunt din jude�ul Argeș. 

Oraşul Novaci din jude�ul
Gorj  a fost lovit de o viitură
puternică de peste trei metri,
care a rupt diguri şi maluri de
protecţie, a inundat străzi şi
gospodării şi a ameninţat casele
oamenilor, astfel că autorităţile
din zonă au luat decizia eva-
cuării a peste 70 de gospodă-
rii.

„Oamenii nu au mai văzut
aşa ceva din anii 1964-1965.
Erau disperaţi, plângeau. A fost
o viitură extremă, care a dus
cu ea pietre, buşteni şi care a
avut între trei şi cinci metri.
Cantitatea de precipitaţii a fost
uriaşă”, a spus Dumitru Leuş-

tean, primarul localităţii No-
vaci. 

Trei elicoptere ale MAI au
intervenit  ieri, în judeţele Gorj
şi Vâlcea, în localităţile Novaci,
Vaideeni şi Brezoi, pentru sal-

varea a zeci de persoane izolate
din cauza viiturilor.  De ase-
menea șapte izvoare medicale
din sta�iunea Băile Olănești

sunt afectate de inunda�i, după
ce râul Olănești a ieșit din mat-
că și a măturat toată zona cen-
trală. 

Tot ieri, patru persoane au
fost rănite în urma deraierii
unui tren al companiei private
Regiotrans, în judeţul Argeş,
în zona unui podeţ unde s-a
produs o viitură.Purtătorul de
cuvânt al ISU Argeş, Mădălina
Epure, a precizat că în tren,
care era format din locomotivă
şi un vagon, nu se aflau călă-
tori, ci doar angajaţi ai compa-
niei feroviare. 

Ploile au creat probleme şi
în oraşele Sinaia, Breaza şi Co-
marnic, acolo unde mai multe

case au fost in-
undate.

Pericolul de
inunda�ii nu a
trecut, pentru că
hidrologii au
emis, ieri, o
nouă avertizare
cod portocaliu şi
cod galben, va-
labilă până as-

tăzi, la ora 14.00, pentru râuri
din bazinele hidrogafice Des-
năţui, Jiu, Olt, Vedea, Argeş
şi Ialomiţa.

Zeci de localități din sudul țării
lovite de viitură

Inundațiile fac victimeAccident produs din cauza vitezei
Neadaptarea vitezei la condițiile de drum sau în curbe
este una din cauzele principalele de producere a acci-
dentelor de circulație. Așa s-a întâmplat și luni după amiază
când un șofer din Sighișoara nu a adaptat viteza într-o
curbă la dreapta în zona podului peste Olt din Voila, a
pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina pe câmp.
Din fericire, șoferul imprudent a scăpat doar cu câteva
zgârieturi, scrie bzf.ro.

Acțiuni ale polițiștilor Serviciului de Investigare a Fraudelor
Polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor au organizat
și desfășurat  acțiuni la 5 societăți cu profil agro-alimentar
din comunele Hălchiu și Crizbav. Polițiștii au aplicat 4
sancțiuni contravenţionale conform  Legii 12/1990, în va-
loare totală de 20.000 lei, pentru comercializarea de măr-
furi fără respectarea prevederilor legale și au confiscat
suma de 190 lei, rezultați din vânzarea de mărfuri, bani
care  nu au fost evidențiați pe aparatul de marcat electronic
fiscal, precum și 15 pachete ţigări, pentru care nu s-au
prezentat documente legale de proveniență.

Turist bătut de un taximetrist
Un turist englez a primit ”o corecție„ de la un taximetrist
brașovean după ce i-a cerut socoteală pentru o cursă plă-
tită la suprapreț. Michael Shaw a ajuns sâmbătă noaptea
în Gara Braşov. A luat un taxi care să îl ducă la hotel, iar
şoferul l-a taxat 70 de lei pentru cursa de şase kilometri,
în loc de maxim 10 lei cât ar fi fost în mod normal. A doua
zi dimineaţă s-a întors în gară pentru a-i cere socoteală
taximetristului. A primit în schimb mai multe lovituri în
faţă. Turistul a făcut plângere la poliţie, dar poliţiştii spun
că este posibil ca bărbatul să fi confundat taximetriştii şi
să fi avut o altercaţie cu alt şofer, nu cu cel care l-a dus
la hotel. Michael Shaw va reveni astăzi la poliţie pentru
a fi audiat în prezenţa unui traducător autorizat.

Sănătatea, Apărarea şi Transporturile,
campionii rectificării bugetare



Într-un clasament al judeţelor
realizat după creşterea soldului
creditării din primul semestru,
Braşovul se află pe locul 2, cu
un avans de 1,27%. Asta chiar
dacă la nivel naţional soldul to-
tal în sistemul bancar s-a redus
cu 1,5 procente faţă de decem-
brie 2013.  Creşterea consem-
nată la nivelul judeţului nostru
este, totuşi, mai mică decât în
judeţele Gorj şi Brăila, aflate
astfel pe primele locuri în acest

clasament, scrie site-ul de ana-
lize economice. În tot acest
timp volumul creditelor acor-
date de bănci populaţiei şi fir-
melor a ajuns la finele lunii
iunie la aproape 217 miliarde.
Din acestă sumă împrumutu-
rile în lei reprezintă o pondere
de aproximativ 42% adică pu-
ţin peste 90 de miliarde de lei,
iar cele în valută exprimate în
lei cumulează peste 126 de mi-
liarde. Astfel în prima jumătate

a anului, doar patru judeţe au
consemnat o dinamică pozitivă
a volumului total de creditare,
respectiv Gorj, Brăila, Braşov
şi Vaslui, potrivit datelor BNR.
Totodată, restanţele totale ale
populaţiei şi firmelor s-au redus
cu 4,3% în primul semestru
faţă de decembrie 2013, atin-
gând minimul ultimelor 14
luni, iar faţă de aceeaşi perioa-
dă a anului trecut descreşterea
a fost de aproape 4 procente. 

„Achiziţie de juninci gestante, 
cu valoare genetică ridicată"

Asociaţia Crescătorilor de
Vaci Bălţata Românească de
tip Simmental, din Braşov, lan-
sează programul naţional
„Achiziţia de juninci gestante,
cu valoare genetică ridicată”.
Partenerul asociaţiei în aceasta
iniţiativă este Banca Transil-
vania, una dintre cele mai mari
bănci din România, cu orien-
tare inclusiv spre segmentul
agribusiness, prin ofertă şi
echipă.  Proiectul se adresează
fermierilor care sunt membri
ai Asociaţiei Bălţata Româ-
nească sau sunt înscrişi  în Re-
gistrul Genealogic al Raselor
– atât Bălţata Românească, cât
şi Holstein. Aceştia trebuie să
aibă cel puţin 2 ani experienţă
în creşterea bovinelor, respec-
tiv minim 10 vaci de lapte şi

să livreze laptele unui proce-
sator, în baza unui contract cu
o vechime de cel puţin 12 luni.

Datorită acestui proiect, fer-
mierii vor putea să îşi măreas-
că numărul de animale din
ferme, cu juninci care au va-
loare genetică ridicată.

Achiziţia de juninci se rea-
lizează prin intermediul Aso-
ciaţiei Bălţata Românească,
fiind necesar un avans de 10%.
Banca Transilvania, prin De-
partamentul Agribusiness, sus-
ţine fermierii cu diferenţa de
90% din suma necesară,
printr-un împrumut pe o pe-
rioadă de până la 4 ani. Ram-
bursarea creditului se poate
face inclusiv din veniturile ob-
ţinute prin vânzarea viţeilor cu
origine cunoscută, prin inter-

mediul Asociaţiei Bălţata Ro-
mânească. Garanţia este repre-
zentată de animalele
cumpărate şi de Fondul de Ga-
rantare.

Tot prin Departamentul
Agribusiness al Băncii Tran-
silvania pot fi obţinute de către
fermieri finanţări pentru capi-
talul de lucru – pentru achiziţia
de furaje, premix-uri sau pen-
tru acoperirea unor cheltuieli
curente (salarii, obligaţii bu-
getare etc.), precum şi pentru
modernizarea fermei, prin
achiziţii de utilaje. BT a acor-
dat în 2013 peste 1.300 de cre-
dite agricole în întreaga ţară. 

Mai multe detalii:
pe www.baltataromaneas-

ca.ro sau 
www.finantariagricole.ro

44 de familii vor fi în casă
nouă în cel mult trei luni.
Acesta este termenul pe
care  îl avansează con-
structorul blocului de lo-
cuinţe sociale amenajat
în clădirea fostului inter-
nat al Grupului Şcolar de
Turism şi Alimentaţie Pu-
blică, de pe strada Zizinu-
lui nr.144.

„Acest bloc trebuia să fie gata
de foarte mult timp, dar din cau-
za procedurilor de licitaţie con-
testate şi a faptului că primul
constructor desemnat a aban-
donat proiectul, s-a ajuns la în-
târzieri foarte mari. Mă bucur
că firma care lucrează acum a
înţeles cât de important este
acest proiect pentru comunitatea
braşoveană şi lucrează în acest
ritm. Vorbim de o investiţie care
vizează o categorie socială care
se confruntă cu probleme mari,

familii aflate în situa-
ţii de risc social, iar
acest proiect va asi-
gura locuinţe pentru
44 dintre aceste fa-
milii din municipiul
Braşov. Când am
semnat acest contract
am solicitat firmei să
finalizeze lucrările
până la începutul lu-
nii decembrie, ca să
le putem oferi acestor
oameni cel mai fru-
mos cadou de Cră-
ciun, o casă nouă.
După cum decurg lu-
crările, sper ca în
luna noiembrie aces-
te familii să locuiască
deja în acest bloc”, a
declarat primarul George Scrip-
caru, cu ocazia unei vizite pen-
tru verificarea stadiului
lu crărilor. 

65% gata. Lucrările la blocul

social de la Uzina 2 au fost de-
marate încă din primăvara anu-
lui 2013 şi ar fi trebuit terminate
în luna martie a acestui an. Din
păcate, firma care a câştigat li-

citaţia nu a putut respecta gra-
ficul de lucru, astfel că în luna
decembrie contractul de lucrări
a fost reziliat şi a fost organizată
o nouă licitaţie pentru continua-

rea lucrărilor. Noul
termen de finalizare
al lucrării este 23
decembrie 2014. 

În prezent, la ul-
timele etaje munci-
torii lucrează deja la
finisaje, iar lucrarea
în ansamblu se află
la 65% din total. La
toate etajele a fost
finalizată  structura
de rezistenţă şi a
fost turnată şapa de
egalizare, a fost fi-
nalizată com -
pa r t imen ta rea
a  partamentelor şi
lucrările de tencuire
şi gletuire ale pere-
ţilor, fiind  montate

instalaţiile electrice, termice şi
sanitare. La parter, lucrările de
compartimentare a apartamen-
telor  şi de turnare a şapei în
apartamente sunt finalizate în

proporţie de 40%. Au fost exe-
cutate 30% din tencuieli şi au
fost montate jumătate din  in-
stalaţiile electrice, termice şi sa-
nitare. 

Din cămin de liceu, în bloc de lo-
cuinţe sociale.  Clădirea a fost con-
struită în perioada 1971-1972
cu destinaţia de cămin de elevi
cu o capacitate de 300 de locuri,
cu un regim de înălţime de
P+4E.  În urma lucrărilor de re-
compartimentare şi reamena-
jare, se vor obţine 44
apartamente, din care 38 apar-
tamente cu două camere şi şase
apartamente cu trei camere. La
parter vor fi amenajate şase
apartamente de două camere,
două apartamente de  trei ca-
mere şi noua centrală termică,
iar la fiecare dintre cele patru
etaje, câte opt apartamente de
două camere, câte un aparta-
ment de trei camere şi câte o
uscătorie. A.P.

44 de familii cu probleme financiare se vor muta la iarnă în casă nouă, spune primarul George Scripcaru

Noul bloc de locuinţe
sociale, gata în trei luni 

Braşovenii, clienţi bancari de top în 2014
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Autorităţile guvernamentale
au luat decizia să clasifice şi
DJ 112 F, care leagă Moieciu
de Jos de Moieciu de Sus, în
drum naţional, ţinând cont că
şi acesta se află într-o stare
jalnică şi are nevoie de repa-
raţii capitale, mai ales că este
un drum de interes turistic.

Pentru ca drumul să poată fi
preluat de Companie Naţională
de Autostrăzi şi Drumuri Na-
ţionale (CNADNR) era însă
nevoie de o serie de demersuri
birocratice, începând de la ela-
borarea unei hotărâri de Con-
siliu Judeţean şi finalizând cu
o hotărâre de Guvern. În şe-
dinţa de Guvern de ieri s-a
adoptat hotărârea prin care
această şosea a fost dată în ad-
ministrarea Departamentului
pentru Proiecte de Infrastruc-
tură, Investiţii Străine, Parte-
neriat Public-Privat şi

Promovarea Exporturilor din
cadrul CNADNR. „Prin trans-
miterea către Departamentul
pentru Proiecte de Infra -
structură, Investiţii Străine,
 Parteneriat Public-Privat şi Pro-
movarea Exportului a sectoru-
lui de drum judeţean DJ 112F
km 0+000 – km 8+450, se vor
realiza lucrări de amenajare şi
modernizare”, se precizează în
hotărârea de Guvern.

Reprezentanţii administraţiei
judeţene au precizat că este
 nevoie de reparaţii, dar şi de
lucrări de extindere a capacităţii
acestei artere care are o lun -
gime de 8,4 km, dar şi de
 reamenajarea elementelor geo-
metrice şi de efectuarea unor
amenajări necesare scurgerii
apelor pluviale.

Consiliul Judeţean a întocmit
proiectul tehnic pentru repara-
rea acestui drum, anul trecut,

iar în conformitate cu estimă-
rile făcute de proiectant ar fi
nevoie de 19.038.550 de lei
(4,16 milioane de euro) pentru
realizarea investiţiei, ţinând
cont că pe anumite tronsoane
este nevoie şi de consolidări
ale terasamentului, dar şi de
montarea unor ziduri de pro-
tecţie pentru a evita alunecările
de teren de pe versanţi.

„Atât datorită reliefului stră-
bătut, cât şi construcţiilor exis-
tente în localitate, traseul
drumului poate fi caracterizat
ca fiind foarte dificil, cu foarte
multe sinuozităţi, procentul de
curbe fiind foarte ridicat. Starea
părţii carosabile este necores-
punzătoare, din cauza traficului
intens din această zonă, produ-
când disconfort şi nesiguranţă”,
se precizează într-un referat în-
tocmit de Serviciul Drumuri şi
Poduri din cadrul CJ Braşov.

Agenţia de Plăţi şi Inter-
venţie pentru Agricultu-
ră (APIA) informează că
în această perioadă se
desfăşoară controlul la
faţa locului în vederea
verificării suprafeţelor
agricole declarate de fer-
mieri în cererile unice de
plată pentru anul 2014.

Condiţiile şi modalităţile de
acordare a plăţilor directe,
conform reglementărilor eu-
ropene şi naţionale pe care
trebuie să le respecte fermie-
rii, sunt:

Exploatarea unui teren agri-
col cu o suprafaţă de cel puţin
1 ha, cu suprafaţa parcelei
agricole de cel puţin 0,3 ha.
În cazul viilor, livezilor, cul-
turilor de hamei, pepinierelor
pomicole, pepinierelor vitico-
le, arbuştilor fructiferi, supra-
faţa minimă a parcelei este de
cel puţin 0,1 ha (conform
art.7 alin.1 lit..a din O.U.G.
nr. 125/2006, cu modificările
şi completările ulterioare); în
cazul livezilor tradiţionale, su-
prafaţa minimă eligibilă a par-
celelor pentru Pachetele 1şi 2

ale Măsurii 214 este de 0,3
ha (conf. PNDR 2007-2013,
versiunea consolidată);

Respectarea cerinţelor de
eco-condiţionalitate regle-
mentate prin legislaţia naţio-
nală, pe toată suprafaţa
agricolă a exploataţiei, respec-
tiv: Bunele condiţii agricole
şi de mediu (GAEC), Cerin-
ţele legale în materie de ge-
stionare (SMR), Cerinţele
minime (relevante pentru mă-
sura de agro-mediu);

Respectarea cerinţelor spe-
cifice pachetelor de agro-me-
diu solicitate; pentru măsura
214 – plăţi de agro-mediu
este obligatorie ţinerea evi-
denţei agricole (caietul de
agro-mediu trebuie completat
şi păstrat pe toată perioada
de desfăşurare a angajamen-
tului conform legislaţiei in vi-
goare), fiind condiţie de
eligibilitate.

APIA face precizarea că în-
cepând cu anul 2014 au fost

implementate şi se verifică,
prin control la faţa locului,
respectarea normelor din do-
meniile Sănătate publică, să-
nătatea animalelor şi sănătatea
plantelor şi Notificarea bolilor. 

În cazul în care solicitantul
refuză sau restricţionează ac-
cesul în exploataţie a repre-
zentanţilor APIA, pentru
efectuarea controlului la faţa
locului, cererea prin care s-a
solicitat sprijin pe suprafa�ă
devine neeligibilă.

Flash
13 microbuze şcolare noi la Braşov
Două microbuze şcolare au venit deja la nivelul judeţului
Braşov, dintr-un total de 13 maşini, pentru comunele Cri-
stian şi Vama Buzăului. Vor mai primi microbuze şcolare
Beclean, Drăguş, Hârseni, Hoghiz, Şinca, Şoarş, Tîrlun-
geni, Feldioara, Jibert, Prejmer, Şinca Nouă. Un microbuz
costă de 21.200 de euro + TVA. Achiziţia s-a făcut cu
banii obţinuţi din vânzarea certificatelor verzi. Până în
septembrie ar trebui să mai vină încă 7, iar restul vor fi
livrate până în decembrie.

Au confecţionat opinci de Ziua Imnului naţional
De Ziua Imnului
României, la Pa-
rohia Ortodoxă
Teliu-Vale, din
cadrul Protopo-
piatului Săcele,
a fost organizat
un atelier de
confecţionare a
opincilor, la care au participat peste 30 de tineri, majo-
ritatea lor fiind membri ai Ansamblului Folcloric Cetăţuia
din Comuna Teliu. Atelierul a fost susţinut de meşterul
popular Alexandru Ilinca din Râmnicu Vâlcea, care le-a
prezentat participanţilor modul de confecţionare a opin-
cilor, după un străvechi model dacic. Toţi participanţii la
Atelier au reuşit să finalizeze câte o pereche de opinci,
care vor fi prezentate în cadrul unei expoziţii, iar apoi vor
fi purtate la reprezentaţiile scenice ale Ansamblului fol-
cloric din care fac parte. Iniţiatorul acestui proiect, părintele
Costin Butnar, parohul de la Teliu-Vale şi preşedintele
Asociaţiei Social-Culturale Suflet Transilvan, are în plan
să organizeze şi alte astfel de ateliere, cu scopul apropierii
tinerilor de valorile tradiţionale româneşti.

APIA începe controalele

DJ 112 F, Drum Naţional „cu acte în regulă”

Cetatea Făgăraş va fi prezen-
tă la prima ediţie a Târgului
European al Castelelor. Se va
desfăşura abia la anul, la Hu-
nedoara, dar pregătirile pentru
ineditul eveniment sunt deja în
toi. Primăria Hunedoara şi Cas-
telul Corvinilor, în calitate de
organizatori ai târgului, au in-
vitat cetăţi, palate şi muzee de
pe întreg continentul, printre
care şi fortificaţia făgărăşeană.

Termenul limită de înscriere la
târg este data de 1 august.

Cetatea s-a înscris deja, după
cum mărturiseşte managerul
muzeului, dr. Elena Băjenaru.

„Muzeul nostru a primit
acum o lună o invitaţie din par-
tea Primăriei Hunedoara de a
lua parte la un târg al castelelor
de pe tot continentul. Am răs-
puns pozitiv invitaţiei şi vom
participa. Vom avea acolo un

stand propriu şi doi colegi de-
ai mei muzeografi vor prezenta
materiale promoţionale cu Ce-
tatea Făgăraş”, spune mana-
gerul Băjenaru.

În cadrul târgului, care va
avea loc între 1 şi 3 mai 2015,
expozanţii îşi vor putea face
cunoscută oferta şi îşi vor putea
prezenta principalele elemente
de atracţie turistică şi istorică
pentru vizitatori.

Cetatea Făgăraşului, la Târgul Castelelor



Asociaţia pentru Dezvoltare
Rurală Durabilă „Euro – Ru-
ral” Prejmer implementează
în perioada 1 iulie 2014 – 30
iunie 2015 proiectul Centrul
de Resurse şi Sprijin Comu-
nitar finanţat prin granturile
SEE, 2009 – 2014, în cadrul
Fondului ONG în România.
Valoarea proiectului este de
49.404 euro, din care 35.000
euro finanţare din granturile
SEE 2009 – 2014.

Proiectul implementat de
Asociaţia pentru Dezvoltare
Rurală Durabilă „Euro – Ru-
ral” în parteneriat cu Şcoala
Gimanzială Prejmer şi Şcoala
Gimnazială Lunca Câlnicului
asigură creşterea accesului la
servicii sociale a copiilor şi
adolescenţilor proveniţi din
medii vulnerabile din comuna
Prejmer.

Centrul de Resurse şi
Sprijin Comunitar va fi înfi-
inţat în parteneriat cu autori-
tăţile locale şi va asigura două
tipuri de servicii: suport şi
asistenţă pentru copiii şi fa-
miliile aflate în dificultate şi
servicii pentru integrarea so-
cială prin dezvoltarea deprin-
derilor de viaţă independentă,
adaptarea la o viaţă activă sau
inserţia socială şi profesională

a copiilor şi tinerilor, a fami-
liilor în dificultate sau în
situa�ii de risc.

Grupurile ţintă ale proiec-
tului sunt copiii şi adolescenţii
aflaţi în situaţii de risc care la
momentul actual nu benefi-
ciază de servicii sociale nece-
sare dezvoltării lor personale
şi depăşirii unor situaţii de cri-
ză specifice categoriei de vâr-
stă 12– 16 ani.

Beneficiarii direcţi ai pro-
iectului vor fi 70 de copii şi
adolescenţi vârsta școlară 12
– 16 ani din comuna Prejmer
și familiile lor. Totodată, 45
copii între 12 – 16 ani şi fa-
miliile lor aflate în dificultate
vor avea acces la servicii spe-
cializate de suport şi asistenţă. 

25 adolescenţi între 14 – 16
ani cu domiciul în comuna
Prejmer, aflaţi într-una din si-
tuaţiile de mai jos, vor bene-
ficia de servicii specializate
de integrare socială: sunt in-
stituţionalizaţi în sistemul de
protecţie a copilului, au diza-
bilităţi dezvoltaţionale, mame
minore, provin din familii fără
suficiente resurse pentru a-i
sprijini în crearea unei vieţi
independente.

Beneficiari indirecţi sunt şi
părinţii, care vor beneficia în

cadrul Centrului de Resurse
şi Sprijin Comunitar de acti-
vităţi de consiliere individuală
şi de grup, de informare, de
dobândire de cunoştinţe de
bază privind rolul şi respon-
sabilităţile de părinte, de for-
mare de atitudini pozitive faţă
de valorile şi normele sociale,
menite să contribuie la îmbu-
nătăţirea comportamentului
şi practicilor în educarea co-
piilor, la asumarea de noi res-
ponsabilităţi în familie şi în
comunitate.

Comunitatea locală va fi in-
formată, atrasă şi implicată în
acţiuni în slujba cauzei copii-
lor şi adolescenţilor aflaţi în
situaţii de risc. Procesul de in-
cludere a copiilor şi familiilor
marginalizate nu se poate rea-
liza fără o pregătire prealabilă,
adecvată şi susţinută a locui-
torilor comunităţii. În acest
sens se va derula o campanie
de sensibilizare şi conştienti-
zare prin diverse mijloace.

Proiectul creează alternative
şi acordă sprijin categoriilor
sociale vizate, cu posibilităţi
materiale reduse, lipsite de su-
port social pentru prevenirea
instituţionalizării copiilor/ado-
lescenţilor şi redării încrederii
în forţele proprii.

Primăria Vulcan derulea-
ză două contracte impor-
tante: efectuarea canali-
zării şi constru irea unui
centru comunitar, ne
spune primarul Gheor-
ghe Călburean (foto),
care este la al doilea man-
dat în fruntea comunei.

Contractul pentru executa-
rea canalizării s-a încheiat cu
Administraţia Fondului
pentru Mediu, valoarea lucră-
rilor fiind de 670.000 lei noi.
„Reţeaua de canalizare a co-
munei Vulcan era necesară.
Nu exista deloc, este o lucrare
de amploare şi se întinde pe
o lungime totală de 16 kilo-
metri”, precizează primarul
Călburean.

Lucrările au început de
anul trecut. În 2013 s-a intro-
dus conducta magistrală – co-
lectorul Vulcan – Codlea,
care are o lungime de 6 kilo-
metri, iar în acest an, până în
prezent, s-au efectuat reţelele
pe străzile I.C. Frimu, Poie-
narilor, Laterală, Holbavului
şi o parte din strada Principa-
lă. 

De asemenea, se lucrează
la cele două staţii de pompare,
de pe strada Bisericii şi strada
Laterală. „Anul acesta sperăm
să realizăm 70% din toată in-
vestiţia, urmând ca anul viitor
să fie dată în funcţiune. Bi-
neînţeles, tot anul viitor vom
reface şi străzile afectate de lu-
crări, pentru că nu avea rost
să ne apucăm de lucrări pe
tronsoane, iar pământul tre-
buie să se taseze, pentru a nu
apărea denivelări după ce as-
faltăm”, a mai precizat prima-
rul Vulcanului.

Turismul la Vulcan. Zona de-
osebit de frumoasă a atras
mai mulţi investitori. Astfel,
pe Valea Heleşteului se con-
struiesc trei pensiuni, pe fon-
duri europene, proprietarii
acestora sunt din Capitală, te-
renul fiind concesionat de la
Primărie, fiind astfel atrase
resurse la bugetul local, dar
se creează și locuri de muncă,
fiecare pensiune având nevoie
de opt persoane.

În planul de afaceri există
prevăzută şi refacerea fostului
ştrand şi amenajarea unei

zone de agrement, deschisă
publicului, nu doar viitorilor
clienţi ai pensiunilor. 

De asemenea, pe lângă băl-
ţile de pescuit, turiştii vor pu-
tea vizita nu doar împrejuri-
mile, ci şi un alt punct de
atracţie, biserica fortificată de
la Vulcan. 

Se înfiinţează un nou GAL, 
cu sediul la Vulcan. Un nou
Grup de Acţiune Locală
(GAL), din care vor face par-
te 14 comune, se va înfiinţa
în judeţul Braşov, cu sediul la
Vulcan.

GAL-urile pot accesa fon-
duri nerambursabile pe pro-
iecte care sunt atât în
interesul administraţiei publi-
ce, cât şi pentru oamenii de
afaceri care sunt membri, din
zonă. Din viitorul GAL�vor
mai face parte Ghimbav, Cri-
stian, Holbav, Poiana Mărului,
Şinca Nouă, Şinca, Mândra,
Hârseni, Recea, Părău, Şer-
caia, Comăna de Jos şi

Ticuşul Vechi. 
Partenerii sunt atât publici

– primăriile, cât şi din zona
privată, care trebuie să aibă o
pondere de minimum 51%. 

Comuna Vulcan îşi pro pu -
ne să devolte o zonă de agre-
ment în zona denumită „Hill”,
printr-un partneriat public pri-
vat, cu zone de cazare dar şi
zone de divertisment. 

S.D.

Centrul este amenajat în
fostul cămin cultural şi va fi
finalizat până la sfârşitul
acestui an. Va fi o sală de
asistenţă socială, unde po-
pulaţia va primi sprijin atât
pentru obţinerea
ajutoarelor sociale, dar şi
pentru organizarea de cur-
suri de formare profesiona-
lă, o sală de spectacole
unde funcţiona „sala de
film”, cu o capacitate de
100 de locuri, în special
pentru serbările de la gră-
diniţă şi şcoală, teatru de
păpuşi pentru copii, pentru
cercurile de dans şi nu nu-

mai, întâlniri cu cetăţenii
etc. Este dotată cu
instalaţie de sonorizare, vi-
deoproiector etc. La subsol
este amenajată o sală de
atelier pentru pictură, dan-
suri populare, dans modern
şi cercurile artistice de la
şcoală. De asemenea, tot
aici vor funcţiona Biblioteca
clasică şi cea multimedia,
cu acces la internet, unde
copii care nu au venituri pot
accesa internetul sau se
poate asigura comunicarea
între cei rămaşi acasă cu
cei din străinătate, care pot
vorbi în direct, online. 

Centru comunitar în comuna Vulcan
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Canalizarea, prioritate la Vulcan

Prejmer: Centru de Resurse
şi Sprijin Comunitar 
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Gara Dârste 

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Miercuri

Gara este amplasată în cartierul  Dârste, aproape de

ieşirea din oraş spre Predeal, lângă fabrică de bere.

Se află la 6,2 km distanţă de Gara Centrală din Braşov. 

La 7 martie 1892 a fost inaugurată prima cale ferată

suburbană din România, Bartolomeu – Satulung, care

a făcut legătura între oraşul Braşov şi cele şapte aşezări

care formează municipiul Săcele de astăzi. Deschiderea

oficială pentru traficul de călători a avut loc la 7 martie

1892, când au început să circule zilnic primele trenuri.

În staţiile Ramificaţie, Dârste Băi, Braşov şi Satulung

se aflau instalaţii de alimentare cu apă a locomotivelor.

 Alimentarea cu motorină sau benzină a automotoare-

lor se făcea în staţia  Satulung, unde existau şi atelierele

de locomotive şi vagoane. 

Pe calea ferată Bartolomeu – Satulung existau zece

staţii. Clădirile care adăposteau călătorii în staţiile

Bartolomeu, Promenada, Ramificaţie, Fabrica de Ci-

ment, Noua şi Dârste Băi erau executate din cărămidă,

iar în punctele de oprire Honterus, Baciu, Turcheş şi

Cernatu se aflau mici adăposturi din lemn, acoperite

cu ţiglă. Staţiile erau conectate între ele cu instalaţii

telefonice. 

Calea ferată suburbană Bartolomeu – Satulung a func-

ţionat până în anul 1960.

C



Separatoare de sens, două
giraţii şi două noi staţii de
autobuz au fost aprobate
ieri în comisia de circulaţie
a municipiului. 

Noile sistematizări se vor
face pe DN 13, între Pasajul
Fartec şi intersecţia cu tron-
sonul III al ocolitoarei Braşo-
vului, şi vin ca urmare a
solicitărilor primite din partea
cetăţenilor şi a discuţiilor din-
tre municipalitate şi reprezen-
tanţii Poliţiei Rutiere. 

„Am cerut ca pe baza unei
analize făcute de Direcţia Teh-
nică din Primărie împreună
cu Poliţia Locală şi Poliţia Ru-
tieră, în zona de acces în mu-
nicipiul Braşov dinspre Târgu
Mureş, să se facă o resistema-
tizare a traficului rutier, astfel

ca să se poată asigura un ac-
ces facil la obiectivele din
zonă, de la centre comerciale
şi de agrement, la depozite sau
piaţa din zonă, mai ales că şi
traficul greu a fost scos de pe
această porţiune. Pe mijlocul
acestei artere de circulaţie vom

monta separatoare de sens, se
vor mai amenaja încă două
giraţii şi totodată, vom regândi
şi amplasarea refugiilor de că-
lători, astfel ca persoanele
care utilizează acest traseu, fie
că merg la serviciu, fie că
merg la piaţă, să se poată îm-

barca şi debarca
din mijloacele de
transport în comun,
în condiţii de sigu-
ranţă”, a explicat
George Scripcaru.

Cele două noi gi-
ratorii vor fi ame-
najate în dreptul
benzinăriei MOL
dintre Griviţei şi
Calea Feldioarei, iar
celălalt în dreptul
Baumax. Staţiile de
autobuz vor fi am-

plasate în faţa depozitului de
legume-fructe (AST), odată
cu deschiderea accesului spre
piaţa de legume-fructe en-
gros, şi alta după sensul gira-
toriu de la Dedeman, în
direcţia de mers spre Stupini. 

A.P.

Amenajări noi
pentru siguranţa
circulaţiei, pe DN 13

Aproximativ 100 de per-
soane cu dizabilităţi locomo-
torii primesc zilele acestea, în
sala de sport a Şcolii Generale
nr. 3 Braşov, scaune cu rotile,
cadre pentru ajutor la mers,
cârje şi bastoane, donate de
asociaţia americană „Wheels
for the World”, în colaborare
cu trei fundaţii din România
şi două biserici baptiste. Pro-
gramul „Mobilitate pentru
persoanele cu dizabilităţi” se
află la a patra ediţie la Braşov
şi funcţionează în parteneriat
cu Direcţia de Servicii Sociale
a Primăriei.

Voluntarii americani au so-
sit pe 25 iulie la Braşov şi stau
aproximativ o săptămână,
timp în care, împreună cu 30
de voluntari braşoveni, adap-
tează dispozitivele de depla-
sare la nevoile solicitanţilor.
Potrivit lui Bill Andrews, li-
derul echipei de 40 de volun-

tari americani, la Braşov au
fost aduse 200 de scaune cu
rotile, 25 de cadre ajutătoare
pentru mers, 50 de perechi de
cârje şi 20 de bastoane, va-
loarea lor estimativă fiind de
aproximativ 40.000 – 50.000
de dolari. 

Toate aparatele au fost co-
lectate personal de Joy Euse-
bio, o americancă de 66 de
ani din Cheshire, Connecticut,
iar cea mai mare parte a aces-
tora au fost apoi recondiţio-
nate în cadrul unui program
de învăţare a unei meserii des-
tinat deţinuţilor din oraşul
american. 

„Chiar dacă în cele trei zile
(28, 29 şi 30 iulie, n.r.) vor
beneficia de ajutor doar apro-
ximativ 100 de persoane cu
handicap locomotor, restul dis-
pozitivelor vor ajunge la be-
neficiari ulterior, până ce vom
epuiza toate aceste aparate”,

a precizat Daniel
Mereuţă, preşe-
dintele Fundaţiei
Portul Speranţei
şi iniţiator al ac-
ţiunii. 

„Este impor-
tant de menţionat
că beneficiarii nu
sunt  numai din
Braşov, ci şi din
localităţile din ju-
deţ şi chiar şi din

afara judeţului, în cazul în
care am avut solicitări pentru
acest lucru. De asemenea, po-
sibili doritori ne pot contacta
pentru a solicita aceste dispo-
zitive”, a declarat Lausia Co-
stiuc, preşedintele Fundaţiei
Poplars România, unul dintre
partenerii proiectului. 

Viceprimarul Adina Dur-
bacă, prezent ieri printre
 voluntari, le-a promis repre-
zentanţilor celor trei ONG-uri
româneşti un spaţiu special în
cadrul Centrului de Servicii
Sociale de pe strada Pansele-
lor nr 23, pentru a putea acor-
da servicii de întreţinere,
reparaţii, mentenanţă pentru
cărucioare, scaune cu rotile şi
alte aparate destinate îmbu-
nătăţirii condiţiilor de viaţă
ale persoanelor cu handicap
locomotor şi nu numai, dar şi
consiliere şi suport psihologic
pentru aceste persoane.    A.P.

LOCAL 730 iulie 2014

Râşnovul redevine
cetatea filmului istoric
O atmosferă de epocă va cu-
prinde Cetatea Râşnov timp
de zece zile, chiar la începu-
tul lunii august. Astfel, publi-
cul amator de activităţi
culturale se va bucura de do-
cumentare inedite, proiecţii
de filme, dar şi dezbateri cu
istorici, actori şi martori ai
evenimentelor istorice la Fes-
tivalul de Film istoric. Orga-
nizatorii evenimentului au
pregătit braşovenilor, dar şi
turiştilor, o serie de prezentări
de carte, expoziţii şi concerte
cu piese în primă audiţie.
Cinefilii se vor bucura de pes-
te 40 de filme documentare
şi de ficţiune într-un maraton
cinematografic de peste 70

de ore. Fiecare ediţie a eve-
nimentului îşi propune să
abordeze câteva tematici. Pri-
mul Război Mondial, 1989, a
fost sau nu a fost sau boicotul
de la Los Angeles din 1984
sunt subiectele centrale de
anul acesta. Râşnovul se
identifică cu istoria cinema-
tografiei româneşti, aici fiind
locul în care s-au filmat o
mare parte din filmele cu
temă istorică. An de an acest
eveniment contribuie la im-
punerea localităţii braşovene
drept capitală a filmului istoric
în România. Festivalul de la
Râşnov este unicul eveni-
ment de profil din sud-estul
Europei.

Anul acesta este al 11-lea an
consecutiv când la Victoria
are loc o sfinţire de maşini în
masă. Cel care face o asftel
de slujbă anuală este părin-
tele Octavian Smădu, preotul
paroh de la Biserica „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena”.
Slujba a fost programată în
a doua sâmbătă din luna au-

gust, deci 9 august, şi va dura
de la 7.00 dimineaţa până la
ora 12.00, în faţa bisericii. Pot
veni toţi cei care vor să-şi sfin-
ţească autoturismele, spune
preotul. Părintele Smădu a
început această tradiţie în
urmă cu mai mulţi ani, după
ce un apropiat de-al său a
murit într-un accident. 

Procesiune de 
sfinţire a maşinilor

Voluntarii americani şi români au donat 200
de scaune cu rotile persoanelor cu dizabilităţi 
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Cel mai mare vapor propulsat cu energie
solară participă la o misiune în Marea Egee

Cea mai mare ambar ca -
�iune din lume propulsată cu
energie solară, catamaranul
PlanetSolar, începe la 11 au-
gust o misiune de arheologie
submarină în Grecia, în estul
Peloponezului.

În cadrul proiectului „Ter-
raSubmersa”, un colectiv de
cercetători greci și elve�ieni
va efectua, timp de o lună,
scufundări în apropiere de
grota Franchthi, un sit preis-
toric cunoscut, a explicat
pentru AFP profesorul Ju-
lien Beck, de la universitatea
din Geneva, care este con-
ducătorul expedi�iei. „Ca-

racteristica acestei grote este
că se știe că a fost locuită
timp de aproximativ 35.000
de ani, din Paleolitic până
în Neolitic, și avem motive
serioase pentru a crede că,
spre sfârșitul Neoliticului, lo-
cuitorii de acolo s-au stabilit
în apropiere, într-o zonă
care în prezent este acoperită
de ape”, a explicat specia-
listul. „Dacă se va descoperi
acest sat, ar putea fi unul
dintre cele mai vechi din
Grecia și din Europa”, a
adăugat el.

PlanetSolar, care a făcut
în 2012 înconjurul lumii fo-

losind doar energie produsă
de panouri solare, a mai luat
parte și la alte campanii
știin �ifice. La actuala misiu-
ne, va participa alături de un
vapor apar�inând centrului
elen de cercetări marine.
PlanetSola navighează sub
pavilion elve�ian, iar căpita-
nul său este navigatorul fran-
cez Gérard d'Aboville. Nava
este dotată cu 825 de modu-
le cu 38.000 de celule foto-
voltaice desfășurate pe o
suprafa�ă de 537 de metri
pătra�i și se deplasează cu o
viteză medie de 7,5 noduri
pe oră (14 km/oră).

O invenţie românească 
revoluţionează domeniul construcţiilor

Invenţia constă în utilizarea
deşeurilor de sticlă în compo-
ziţia betonului. Noul material
a fost inventat de o clujeancă.
Ea a dorit să valorifice mate-
riale reciclabile şi să creeze
piese de mobilier pentru in-
terior şi exterior, rezistente şi
atractive. Pentru betonul din
sticlă de cobalt, Ofelia Corbu
a primit numeroase premii în
străinătate.

Inventatoarea noului mate-
rial de construcţii a absolvit
acum 20 de ani Facultatea de

Construcţii. Recent şi-a dat
doctoratul la Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca, iar
pentru lucrarea de diplomă a
creat un nou tip de beton, din
deşeuri de sticlă, unic în Ro-
mânia. Specialiştii cred că be-
tonul creat de Ofelia ar putea
deveni materialul de construc-
ţie tot mai utilizat în următorii
ani. Pentru noul material,
Ofelia Corbu a folosit sticlă
de cobalt de la o fabrică din
Cluj şi câteva tone de ciment.
În comparaţie cu betonul

obişnuit, invenţia clujencei are
multe avantaje. Se poate uti-
liza la pardoseli, pentru că este
impermeabil, la placări exte-
rioare pentru că e rezistent la
îngheţ - dezgheţ şi este foarte
rezistent la uzură datorită
compoziţiei lui. Pentru reali-
zarea betonului din deşeuri de
sticlă, Ofelia Corbu a muncit
patru ani. Invenţia a fost bre-
vetată anul trecut şi a fost pre-
miată la saloanele de inventică
din Croaţia, Republica Mol-
dova şi Coreea.

Un veritabil montgolfier
spațial pus la punct de
compania World View
este pe punctul de a-i
permite oricui - sau
aproape oricui  -  să că-
lătorească în spațiu din
2016, semnalează The
Huffington Post.

Noul tip de aparat este cel
pu�in atipic. Construit în 2011,
acest sistem compus dintr-un
uriaș balon de heliu atașat unei
capsule va putea transporta
șase pasageri și se va
putea ridica la o al-
titudine de

aproape 32 de kilometri, în
stratosferă, în circa două ore.
Această distan�ă va fi mai mult
decât suficientă pentru a ad-
mira frumoasele rotunjimi ale
Terrei.

Balonul se umple cu heliu
pe măsură ce urcă până ce atin-
ge altitudinea dorită, apoi se
dezumflă pe măsură ce coboa-
ră, iar la circa 15 ki-

lometri distan�ă de sol, o pânză
de parapantă uriașă intră în
ac�iune pentru a garanta o ate-
rizare lină.

Oricât de incredibil ar părea,
acest montgolfier a efectuat cu
succes, recent, primul său zbor
de încercare, după ce a ob�inut

acordul Agen�iei fe-

derale americane a avia�iei în
octombrie 2013. Chiar dacă
sistemul pus la punct de World
View nu transporta decât o pla-
că de 204 kilograme în locul
capsulei prevăzute, acest prim
zbor este de bun augur pentru
proiectele companiei. Pre�ul
unei călătorii cu montgolfierul
vacosta 75.000 dolari și va
dura între cinci și șase ore.

Primele zboruri turistice
propuse de World View nu

sunt așteptate înainte de
2016, adaugă The

Huff ington
Post.

Nu vă lăsați smartphone-urile prea mult timp la soare!
Temperaturile mai mari de 30 de grade Celsius pot fi
dăunătoare pentru smartphone-uri pe termen lung, de-
oarece touch-screen-ul acestora nu va mai funcționa
în mod corespunzător, avertizează portalul german de
telecomunicații Teltarif.de, preluat de DPA. De ase-
menea, bateriile se pot descărca mai repede la căldură,
ceea ce înseamnă că este mai bine să ținem ținem te-
lefoanele mobile în geantă atunci când este cald. Nu
în ultimul rând, dacă telefonul este lăsat accidental să
se supraîncălzească, acesta trebuie pus la umbră pen-
tru a se „răcori”. Nu încercați însă să-l răciți rapid pu-
nându-l în frigider sau congelator: o schimbare prea
rapidă de temperatură va duce la formarea conden-
sului, care ar putea genera un scurt-circuit.

Aplicaţia care te avertizează atunci când 
depăşeşti bugetul de cumpărături
40% din veniturile lunare ale unei familii se duc pe
mâncare, dar 20% din acest buget ajunge la gunoi.
La un venit de 2.000 de lei, practic se aruncă la coş
160 de lei. Cu puţină disciplină, suma risipită ar putea
însemna bani puşi deoparte pentru o vacanţă, de
exemplu. După ce au aflat că fiecare român aruncă
zilnic 400 de grame de mâncare, două echipe de elevi
au inventat aplicaţii care nu te lasă să chetuieşti mai
mult decat ţi-ai planificat. În viitorul apropiat, astfel
de programe pot schimba modul în care ne facem
cumpărături. Este vorba de aplicaţia Piggy Cart care
este încă în stadiu de proiect, dar, dacă va ajunge să
fie implementată, în parteneriat cu marile supermar-
keturi, aduce avantaje şi pentru clienţi, şi pentru co-
mercianţi.  Cealaltă aplicație MobShop ajută un client
să nu ia un produs până când nu compară toate ofer-
tele din piaţă.

8 Miercuri

Pe scurt



Steaua va juca în aceas-
tă seară, de la ora 18.00,
prima manşă din turul trei
preliminar al Ligii Cam-
pionilor, în Kazahstan, la
Aktobe. Trupa lui Costel
Gâlcă a ajuns de ieri în
oraşul unde va disputa
partida, la capătul unui
zbor lung. Delegaţia Stelei
a ajuns jurul prânzului,
după un drum de aproape
5 ore, lungit şi de faptul
că a fost evitat spaţiul ae-
rian al Ucrainei. Returul
împotriva campioanei Ka-
zahstanului este progra-
mat pentru  data de 6
august, pe Arena Naţio-
nală, cu începere de la ora
20.30. Indiferent de învingă-
toarea „dublei” dintre Aktobe
și Steaua, ambele echipe vor
mai juca în cupele europene.
Învingătoarea va disputa play-
off-ul UCL, în timp ce învinsa
va juca în barajul de acces
pentru grupele Europa Lea-
gue.

Steliștii, încrezători! La sosi-
rea în Kazahstan, fundaşul
drepta Cornel Râpă a decla-
rat: „În această fază a com-
petiţiei întâlnim adversari tari,
iar Aktobe nu e o echipă fa-
cilă. Totuşi, să nu uităm că nu
jucăm cu Barcelona sau Real
Madrid! Obiectivul nostru este
calificarea în grupele Ligii,
aşa că cel mai important lucru
este să nu primim gol cu Ak-
tobe”. De asemenea, Cristi Tă-
nase a spus: „Am analizat
partidele jucate de Aktobe con-
tra celor de la Dinamo Tbilisi.
Au jucători buni, cu experienţă
în cupele europene, care au
evoluat în Rusia, nu va fi un
meci uşor. Am observat că

sunt foarte puternici pe con-
traatac, au marcat 3 goluri în
15 minute, când cei de la Tbi-
lisi s-au deschis şi au lăsat
spaţii. Aşa că trebuie să fim
foarte atenţi să nu fim prinşi
pe contraatac”.

„Calificarea e cea mai impor-
tantă!” Aktobe a avut o
evolu�ie dezamăgitoare în ul-
tima etapă a campionatului
din Kazahstan. A terminat la
egalitate, scor 1-1, pe terenul
lui Irtysh Pavlodar, echipă
care nu mai câștigase de 11
etape. Chiar și așa, Aktobe a
rămas lider în clasament, cu
40 de puncte după 21 de eta-
pe. „Nu aveam vreo preferință
dintre aceste două echipe, Ak-
tobe sau Dinamo Tbilisi. Poa-
te era mai ok pentru noi să
jucăm cu Dinamo, având în
vedere deplasarea și orele fă-
cute pe drum. Dar acum asta
e, jucăm cu cei din Kazahstan
și sperăm să câștigam”, a spus
Nicușor Stanciu. „Calificarea
în grupele Ligii e mai impor-

tantă decât campionatul, pen-
tru că dacă în campionat faci
un egal, poți să recuperezi. Ai
mai mult timp la dispoziție,
dar în Ligă dacă se întâmplă
ceva, s-a terminat”, a spus și
Andrei Prepeli�ă. 

Reveniri în echipa de start.
Mijlocașul Lucian Sânmăr-
tean și fundașul Fernando Va-
rela vor reveni în această seară
în echipa de start. Sânmărtean
a afost menajat pentru jocul
din Giulești, contra Rapidului
și va prinde aproape sigur pri-
mul unsprezece, chiar dacă a
avut o reacţie necontrolată la
returul cu Stromsgodset, în
urma căreia a fost certat de
staff-ul echipei. Un alt câștig
important pentru trupa lui
Gâlcă este Fernando Varela.
Africanul a fost bolnav la me-
ciul cu Rapid şi nu a putut in-
tra, din cauza unor probleme
la spate. Medicii echipei l-au
repus însă pe picioare şi Va-
rela a făcut deplasarea, semn
că accidentarea sa nu a fost
una atât de gravă. Fernando
Varela va evolua în centrul

defensivei, lângă Szukala.
Brigadă din Turcia. Arbitrul

turc Huseyin Gocek va con-
duce meciul de fotbal FK Ak-
tobe - Steaua București,din
această seară. Tot din Turcia
vor fi arbitrii asisten�i, Mus-
tafa Eyisoy și Orkun Aktaș,
și cel de rezervă, Suleyman
Abay. Huseyin Gocek a mai
condus un meci al Stelei în
cupele europene, cel de pe te-
renul lui FC Copenhaga -
Steaua, din decembrie 2012,
în grupele Europa League.
Gocek a arbitrat și alte echipe
din România în Europa Lea-
gue: Astra Giurgiu - Maccabi
Haifa (2013), Metalist Harkov
- Dinamo București (2012),
Gaz Metan Mediaș — Austria
Viena (2011). De asemenea,
el a arbitrat partida dintre
na�ionalele României și Lu-
xemburgului (3-1), din 29
martie 2011, în preliminariile
EURO 2012, precum și o par-
tidă de juniori România —
Lituania (5-0), în prelimina-
riile CE 2009 pentru
selec�ionate U-17.

Steaua atacă play-off-ul
Champions League
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Campioana României joacă în 
această seară în Kazahstan

Junioarele, în optimi pe semicercul de la CM!
Handbalul feminin românesc la nivel de junioare (U18) este
între cele mai bune opt şcoli din lume. Echipa pregătită de
Aurelian Roşca şi Gavril Kozma s-a calificat luni seara în
sferturile de finală ale Campionatului Mondial din Macedonia,
după ce a învins cu 28-22 naţionala Croaţiei. Tricolorele au
avut emoţii doar în primele 10 minute, când au şi fost conduse
cu 4-1. Un time-out a schimbat însă soarta jocului. România
a refăcut handicapul, la pauză s-a intrat la egalitate, scor
12-12, pentru ca în partea secundă să pună stăpânire pe
joc şi să obţină o calificare spectaculoasă. Şi în această
partidă, tricolorele s-au mişcat foarte bine în apărare, fiind
foarte mobile şi determinate pentru a-şi facilita accesul între
cele mai bune naţiuni din lume la acest nivel. Bianca Bazaliu
a fost şi în acest meci principala marcatoare a echipei, cu
8 goluri. Pentru un loc în semifinale, România va înfrunta
naţionala Olandei, care a eliminat surprinzător Ungaria, cu
22-21. Partida va avea loc astăzi cu începere de la ora 14.00.
La Europeanul de anul trecut, adversara din sferturile Cam-
pionatului Mondial a terminat abia pe locul 12.

Sorana merge mai departe!
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în
optimile de finală ale turneului WTA de la Washington (SUA),
dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, grație victoriei
în trei seturi în fața olandezei Kiki Bertens, cu 6-4, 4-6, 6-3.
Cîrstea, cap de serie nr. 8, a avut nevoie de două ore și 12
minute pentru a trece de Bertens, la capătul unui meci în
care a comis 12 duble greșeli.
Românca (24 ani, 35 WTA) și-a asigurat un cec de 3.420
dolari și 30 puncte WTA. În optimi, Sorana o va înfrunta pe
câștigătoarea meciului dintre sârboaica Bojana Jovanovski
și australianca Olivia Rogowska.

Il Luce, la borna 69!
Mircea Lucescu a împlinit ieri 69 de ani şi a povestit cum a
fost celebrată ziua sa. „A fost o masă cu preşedintele (n.r.
Rinat Ahmetov), cu cei din club. E mai greu să sărbătorim
altfel, astea se fac pe timp de pace. Acum e altă situaţie.
Sunt în fotbal de 51 de ani neîntrerupt. Sunt unic în lume!”,
a spus Lucescu. Întrebat despre posibilitatea de a reveni ca
antrenor în Liga 1, fostul selecţioner al României a glumit,
spunând că doar dacă ar trăi timp de 120 de ani s-ar gândi
să mai antreneze un club din ţara natală. „Nu înţeleg de ce
trebuie să mă întorc când am succes cu echipa mea. Câştig
campionatul, joc la cel mai înalt nivel, profesional mă simt
aşa cum trebuie. S-o iau de la capăt? În ce condiţii? Cine
poate să ofere ceva în România? La vârsta mea, s-o iau pe
cont propriu, să fac eu şi administraţie, organizare... Nici nu
se pune problema. Eu am avut succes şi pentru fotbalul ro-
mânesc, pentru că sunt un reprezentant al fotbalului româ-
nesc”, a concluzionat Mircea Lucescu. Tehnicianul lui Șahtior,
a vorbit și despre șansele de calificare ale naționalei, la Euro
2016. „Avem șanse mari de a ne califica la Euro 2016. E o
situație similară cu cea de la finalul anilor '80, când, schim-
bând tot și cu o mobilizare totală, s-a reușit calificarea. La
fel se poate întâmpla și acum, o calificare este, de fapt, o
stare de spirit!”, a estimat Mircea Lucescu.

Dinamo a îndoit Oțelul!
Dinamo București a surclasat pe Oțelul Galați cu scorul de
4-0 (2-0), luni seara, pe stadionul „Dinamo”, în ultimul meci
din etapa inaugurală a Ligii I de fotbal. Golurile au fost mar-
cate de brazilianul Elton Da Silva Figueiredo (24) și de po-
lonezul Kamil Bilinski (28 - penalty, 47, 68), care este
golgheterul Ligii I după prima rundă. Tot luni seara, CSMS
Iași și Viitorul Constanța au terminat nedecis, 0-0, pe stadionul
stadion „Emil Alexandrescu” din Copou, în penultimul meci
din etapa inaugurală a Ligii I de fotbal.

Rus vrea campionatul cu Astra!
Dat afară de Dinamo, Laurenţiu Rus a stat doar o săptămînă
fără angajament, iar de astăzi este noul jucător al celor de
la Astra. „Sunt foarte fericit că am semnat acest contract,
mă bucur că m-am înţeles şi în următorii doi ani voi juca
pentru această echipă. Am plecat de la Dinamo după o dis-
cuţie cu stafful administrativ, au pornit la drum cu un nou-
proiect, iar eu am înţeles situaţia. În ultima săptămână m-am
antrenat singur, deci trebuie să trag pentru a intra în formă.
Voi vedea unde e nevoie de mine pe teren, eu pot juca atât
fundaş, dar şi mijlocaş dreapta, antrenorul e cel care decide
unde mă va folosi. Îmi doresc foarte mult să câştig un titlu
de campion, iar Astra îşi doreşte campionatul. Dinamo nu
trebuie să scoasă din lupta pentru titlu pentru că au jucători
de valoare şi pot produce o surpriză plăcută”, a spus Rus.

Încă un tun financiar
pentru Steaua?

Florin Gardoș e foarte aproape de
despăr�irea de Steaua, pe adresa clubului
sosind o ofertă concretă. Presa rusă
anun�ă că Spartak Moscova i-a oferit
campioanei României 5 milioane de
euro pentru fotbalistul în vârstă de 25
de ani. Steaua a refuzat deocamdată ofer-
ta, deoarece patronul echipei, Gigi Becali,
speră la o sumă de transfer cu 2 milioane
de euro mai mare. Sports.ru scrie că noul
antrenor al moscovi�ilor, Murat Yakin,
îl dorește pe Gardoș, după ce l-a văzut

sezonul trecut în dubla Steaua – Basel,
din Champions League, când tehnicianul
era la cârma forma�iei elve�iene. Florin
Gardoş a sosit la Steaua în vara lui 2010,
fiind adus de Victor Piţurcă de la Con-
cordia Chiajna și a devenit titular incon-
testabil la gruparea roş-albastră după
plecarea lui Vlad Chiricheş la Tottenham,
în vara lui 2013. În sezonul trecut, sto-
perul născut la Satu Mare a bifat 44 de
meciuri în tricoul roş-abastru, în toate
competiţiile, şi a reuşit două goluri.
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În această săptămână la
Cinemateca Patria sunt
programate următoare-
le filme:

Astăzi 30 iulie
◾ 20:00 – Seara Filmului Eu-

ropean: Indochine (Franţa,
1992)
Regia: Régis Wargnier
Dramă, romantic
Premiul Oscar pentru cel
bun film străin

Mâine 31 iulie 
◾ 20:00 – Comedy Classics:

The Odd Couple II (Un
cuplu ciudat 2) (SUA,
1988)
Regia: Howard Deutch
Comedie

Vineri 1 august
◾ 19:00 – Doc and Roll: Me-

tallica: Some Kind of
Mons ter (2004)
Regia: Joe Berlinger, Bruce
Sinofsky

◾ 21:30 – Dracula Film Fes-
tival Friends: Planet of the
Apes (Planeta maimuţelor)
(SUA, 1968) 

Regia: Franklin J.  Schaffner
SF, aventură
Premiul Oscar special pen-
tru machiaj (John Cham-
bers)

Sâmbătă 2 august
◾ LMA / In memoriam Peter

O’Toole
◾ 11:00 – Matineu copii:

 Ratatouille (SUA, 2007) 

Animaţie
◾ 17.00 – Mari Actori (Nou):

How to Steal a Million
(Cum se fură un milion)
(SUA, 1966)
Regia: William Wyler
Comedie, romantic

◾ 19.30 – Mari regizori:
Murphy’s War (Războiul
lui Murphy)  (1971) 

Regia: Peter Yates
Război, dramă

◾ 21.30 – Film Cult: The
Stunt Man (Cascadorul)
(1980)
Regia: William Wyler
Cu: Peter O’Toole, Steve
Railback, Barbara Hershey
Aventuri, thriller, comedie
3 nominalizări la premiul
Oscar!

Duminică 3 august 
◾ 11:00 – Matineu copii:

 Peter Pan (SUA, 1953)
Animaţie
Dublat în limba română

◾ 17:00 – Golden Classics:
The Blues Brothers (SUA,
1978)
Regia: John Landis
Comedie, muzical

◾ 19:00 – Seara de Oscar: To
Kill a Mockingbird (Să
ucizi o pasăre cântătoare)
(SUA, 1962)
Regia: Robert Mulligan
Cu: Gregory Peck, John
Megna
Dramă, ecranizare
3 premii Oscar

Horoscopul zilei
Berbec. Încearcă să faci mai multe pentru sănătatea ta, iar
astăzi e ziua perfectă pentru a începe. Indiferent de schimbări
ar trebui să rămâi fidel/ă unui singur stil de viaţă. 
Taur. Trebuie să socializezi mai mult astăzi, nu e indicat să
stai retras/ă şi să fii privit/ă ciudat. Este momentul perfect
pentru a încerca să reiei o legătură mai veche. 
Gemeni. Nu trebuie să zăboveşti prea mult cu realizările tale,
ci ar trebui să continui să fii ambiţios/oasă. Astăzi ai nevoie
să faci un progres, fie el cât de mic.
Rac. Este ziua perfectă pentru a-ţi face planuri, pentru azi,
pentru mâine, pentru weekend. Ai câteva idei magnifice pe
care nu ar fi bine să rişti să le pierzi.
Leu. O problemă cu banii îţi face probleme astăzi, aşa că
acordă-i atenţia care trebuie. E momentul perfect pentru a
te gândi pe ce ai cheltuit şi ce măsuri trebuie să iei.
Fecioară. Lucrurile chiar încep să se mişte astăzi, şi ai face
bine să nu sari peste nicio etapă. Fie că e vorba de viaţa sen-
timentală, fie despre cea profesională, sfatul este acelaşi.
Balanţă. Astăzi vei uita ceva important, iar conştiinţa ta nu
îţi va da pace. Fă-ţi o listă cu ce ai de făcut şi stabileşte-ţi
priorităţile pe viitor pentru a evita astfel de neplăceri! 
Scorpion. Te macină detaliile astăzi, aşa că fă orice pentru a
afla răspunsurile pe care ţi le doreşti. Pune întrebările cui
trebuie, iar mintea ta va absorbi toate informaţiile.
Săgetător. Încearcă să nu apelezi la ajutorul nimănui astăzi,
chiar dacă ai dat de greu. Altfel nu va fi decât o risipă de
timp, timp în care ai putea să îţi rezolvi singur problemele.
Capricorn. Astăzi trebuie să te concentrezi pe ce este cu ade-
vărat important, indiferent ce ai de făcut. Găseşte calea cea
mai simplă pentru a face faţă tuturor cererilor. 
Vărsător. Tot ce faci astăzi va trebui făcut cu încredere. Ai
un bagaj bogat de cunoştinţe, de aceea te poţi baza pe ex-
perienţa ta pentru a-i ajuta şi pe alţii. 
Peşti. Trebuie să acţionezi rapid astăzi, nu ai timp de pierdut.
Este una dintre acele zile în care trebuie să faci o schimbare,
iar lucrurile ar trebui să meargă în favoarea ta.

Filme clasice 
la Sala Patria 
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

◾ Într-o alimentară oarecare întreabă un domn:
– Nu vă supăraţi, aveţi cumva brânză Roquefort?
– Brânză Roquefort? Nu cred, ce-i aia?
– Este brânza cu mucegai, o specialitate…

– Ah, nu avem brânză Roquefort dar avem mezeluri
Roquefort, pâine Roquefort, legume Roquefort şi
dacă mai caut în magazie poate mai găsesc şi altele
Roquefort.
◾ O tipă căsătorită de curând i se plânge mă-sii
la telefon: 

– Nu-l mai suport deloc… Este tot timpul aşa de
prost dispus încât am devenit şi eu un pachet de
nervi. Am şi slăbit foarte tare din cauza asta.
– De ce nu-l părăseşti atunci? întrebă mă-sa.
– Aşa voi face, dar mai întâi aştept să ajung la 50
de kile.

Bancuri

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

HERCULES
-3D– -PREMIERĂ-
(AP-12), 98 minute, Acţiune, Aventuri
orele: 18:15, 20:00

MEA CULPA
-digital– -PREMIERĂ-
(N-15), 90 minute, Acţiune, Crimă
orele: 18:00, 19:45

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

AVIOANE: ECHIPA DE INTERVENŢII
-3D– şi -2D-
(PLANES: FIRE AND RESCUE)
(AG), 83 minute, Animaţie, Aventuri, dublat
orele: 13:30, 16:15

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

CANIBAL -digital-
(IM-18), 116 minute, Thriller
ora: 21:45

NEW YORK MELODY -digital-
(BEGIN AGAIN)
(AP-12), 104 minute, Comedie, Romantic
ora: 15:30

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

TRANSFORMERS: EXTERMINAREA -3D-
(TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION)
(AP-12), 157 minute, Acţiune, Aventuri, SF
orele: 13:15, 22:00

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
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Din presa maghiară
Arhiducele Anton de Austria 
prezent la inaugurarea aeroportului de la Ghimbav
Duminică, 9 iulie, în prezenţa unor personalităţi de seamă,
a avut loc festivitatea de inaugurare a aeroportului de la
Ghimbav. Aeroportul de la Ghimbav a fost construit la
iniţiativa generalului Paul Teodorescu, ministrul Aviaţiei,
o iniţiativă pentru dezvoltarea transportului pe calea ae-
rului în spaţiul românesc. În cadrul festivităţii de inaugurare
s-a organizat şi un concurs aviatic, în prezenţa oficialităţilor
braşovene, iar din Bucureşti au venit pe calea aerului
ministrul Paul Teodorescu şi arhiducele Anton de Austria.
Au concurat 24 de avioane, care trebuiau să parcurgă
traseul Ghimbav – Târgu Mureş – Cernăuţi – Iaşi – Galaţi
– Ghimbav într-un timp stabilit. 19 avioane au reuşit să
se încadreze în durata de zbor stabilită, 5 au renunţat.
Pe aeroportul Ghimbav se vor ţine cursurile organizate
de clubului de aviaţie Aero din Braşov.

(Habsburg Antal főherceg is megjelent 
a vidombáki repülőtér felavatásán. 

În: Brassói Lapok, nr. 156, 12 iulie 1939)

Braşoveanca Tutsek Piroska a fost invitată 
la Zilele Artei Germane de la München
„Zilele Artei Germane” se organizează în acest an în pe-
rioada 14 – 17  iulie la München. Cu această ocazie,
Adolf  Hitler va primi în palatul său din München artiştii
invitaţi la eveniment şi îi va găzdui timp de patru zile.
Printre invitaţi se numără şi renumita cântăreaţă de origine
braşoveană de la Opera din Viena, Tutsek Piroska.

(Tutsek Piroska meghívást kapott 
a Müncheni Művész Napokra. 

În: Brassói Lapok, nr. 157, 13 iulie 1939)

S’au împlinit 10 ani, de
când Aurel Vlaicu s’a
prăbuşit vertiginos din
cel mai cutezător şi din
cel mai simbolic sbor pe
care l-a încercat vreo -
dată un aviator. 

Aurel Vlaicu a încercat să
realizeze în acel sbor nu nu-
mai un record – asta era pen-
tru un virtuos al aviaţiei ca el
pe al doilea plan – ci un vis
naţional.

A fost un premergător al
vulturilor care mai târziu
într’un avânt eroic au trecut
crestele Carpaţilor... şi a avut
soarta premergătorilor.

„E tristă soarta premergă-
torilor” exclamă marele scrii-
tor italian Giovanni Papini,
vorbind despre
sfântul Ioan
Botezătorul,
premergătorul
Domnului nos-
tru Isus Hris-
tos.

Într’adevăr,
un fel de fata-
litate apasă
această soartă:
ei sunt cei cari
se jertfesc ca
alţi să culeagă
roadele.

Dar Aurel
Vlaicu, în lu-
mea veşnică
unde odihneşte
sufletul lui bun
şi curat, în mij-
locul îngerilor şi a spiritelor
superioare, trebue să fie fericit
de misiunea lui de premergă-
tor şi de generoasa lui jertfă:
această jertfă nu a fost culeasă
de vre-un uzurpator, ci de în-
tregul neam din care cu mân-
drie făcea partea şi gloriei
căruia îşi închinase viaţa şi
moartea.

Aurel Vlaicu a fost primul
inventator român: original şi
ingenios inventator al unei mi-
nunate maşini de sburat şi în
acelaşi timp pilot maestru, şi
îndrăzneţ.

Cum s’a zămislit în mintea
lui naivă şi simplă – ca a tu-
turor genialilor – ideea de a
crea o maşină pe care să se
înalţe în văzduh?

Care poate fi origina primă
a invenţiei lui?

Copil de ţăran, cu suflet de
poet şi visător, – aşa cum a
rămas până la moarte – el tre-
bue să fi fost un singuratic,
unul din acei cari se izolează
de larma celor de vârsta lui.

Trântit în fânaţele bogate şi
pline de parfum proaspăt el
trebue să-şi fi pironit ochii în
adâncul cerului albastru al Ar-
dealului şi acolo zărea sborul
vulturului singuratic în roto-
coale largi şi solemne.

Cei cari colindă munţii şi
câmpiile au simţit impresia de

profundă măreţie a acestei pri-
velişti.

Mintea de copil şi de poet
a lui Aurel Vlaicu, hrănită de
bogată fantezie a basmelor
noastre în care caii năzdrăvani
au aripi, iar Făt-Frumos şi
Smeii sboară în văzduh, din
toate aceste elemente, cu in-
tuiţia celor geniali a întrezărit
putinţa ridicărei omului în
sbor şi a colindărilor lui prin-
tre nori.

Ce aripi fermecate va fi
agăţat atunci imaginaţia lui pe
umerii omului?

De separat si-
gur, trântit în
iarba proaspă-
tă, fascinat de
sborul măreţ al
vulturului, el se
vedea ca în vis
sburând alăturea
de caii năzdrăvani
din poveşti, în to-
vărăşia lui Făt-Fru-
mos şi a Smeilor.

Mai târziu visul fanteziei
lui, clădit în copilărie pe ele-
mentele basmelor, s’a realizat
pe elementele ştiinţelor ma-
tematice, pe care le acumulase
cu o îndârjită stăruinţă: Aurel
Vlaicu a sburat aevea, real-
mente, cu o maşină construită
de mintea şi de mâna lui, după
cum odinioară sburase pe ari-

pele închipuirei.
De câte ori l’a văzut sbu-

rând pe Aurel Vlaicu!
Sborurile lui constituiau o

minune şi o fericire pentru
Bucureşteni. În amurgurile
feerice de toamnă, când se-
rurile sunt de mătase şi de
nuanţe, deodată se schiţa în
vaporosa atmosferă albastră
aripele năzdrăvane ale paserei
lui Aurel Vlaicu; cobora în
viraje uimitoare jos, aproape
de case, ca o pasăre dornică
de a se aşeza pe un acoperiş,
apoi îşi lua lent şi elegant sbo-

r u l
în sus,

se înălţa în
jonglerii de vir-

tuos clovn al aerului, şi se
pierdea în adâncimile de aur
ale cerului.

Bucureştenii rămâneau în
extaz, aplaudau în delir. Într’o
zi a încercat sborul suprem:
a hotărât să treacă vârfurile
Carpaţilor, nu numai în cuce-

ritor al văzdu-
hului, ci în
cuceritor naţio-
nal.

Un accident
stupid – aşa
cum sunt toate
loviturile fata-
lităţei – i-a
frânt brusc şi
sălbatic sborul;
vulturul trăsnit
de fatalitate s’a
prăbuşit la pă-
mânt, scăldat
în sânge, în-
mormântat sub
aripile sdrobite
ale pasărei lui.

A fost o zi
de doliu naţio-

nal pentru toată românimea.
Astăzi amintirea acestei zile

tragice este o zi de glorie şi
importalizare.

Aurel Vlaicu a intrat în
Panteonul nemurirei nu nu-
mai ca un inventator genial,
ca un virtuos pilot al aerului,
ca primul aviator român, ci ca
un strălucit erou naţional. 

(Carpaţii, Anul III,
Nr. 196, Miercuri

12 Septemvrie 1923)
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Aurel Vlaicu
30 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”

Dinu Eva

Dar pentru „Junii români” din Şchei

Doamna Susana A. Mu-
reşianu, văduvă, întru amin-
tirea iubiţilor săi părinţi,
preotul Vasile Greceanu şi
a mamei sale Iustina Verzea,
a iubitului şi credinciosului
său bărbat Andrei Mureşia-
nu, a dăruit, din partea sa 50
de coroane şi a colectat de
la mai mulţi braşoveni încă
10 coroane, în total 60 de
coroane şi 60 de bani, Bise-

ricii Sf. Nicolae din Şchei
pentru Fondul „Junilor Ro-
mâni” din Şchei. În numele
comitetului parohial sunt
adresate mulţumiri mărini-
moasei doamne Mureşianu
şi a celorlalţi contributori.

(Gazeta Transilvaniei,
nr. 169, 30 iulie 1900)
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Şi în acest an, cel mai im-
portant eveniment mu-
zical din ţara noastră va
fi organizat în oraşul de
la Poalele Tâmpei. Ast-
fel, la gala care va avea
loc pe 12 septembrie,
vor urca pe scena braşo-
veană personalităţi din
industria muzicală au-
tohtonă, pentru un nou
şir de concerte, premie-
re şi decernări de premii.

Music Channel pregăteşte
o nouă ediţie a celei mai
 longevive gale de premii mu-
zicale din România. Organi-
zatorii promit să reunească din
nou cele mai importante mo-
mente din industria muzicală
ale întregului an, într-un singur
eveniment de proporţii.

Reprezentanţii Music Cha-
nel sunt convinşi că şi în acest
an braşovenii vor fi acelaşi
public extraordinar ca şi la
ediţia trecută. De la momentul
covorului roşu, pe care păşesc

cele mai apreciate vedete din
muzica româneascâ, până la
emoţiile dinaintea decernării
premiilor pentru un număr de
14 categorii, Romanian Music
Awards este prilejul unui
spectacol memorabil prin fie-
care concert în parte, lansări

în exclusivitate, dar şi poveşti
din culise. 

În 2013, la ediţia preceden-
tă, gala a fost prilejul mai mul-
tor surprize, premiere şi
momente deosebite. Trupa
Activ şi-a relansat activitatea,
Giulia a cântat primul ei single

în engleză, Delia a lansat noua
colaborare cu producătorii
Gojira & Planet H, Fly Project
a prezentat „Toca Toca”, iar
Alex Velea a interpretat noua
sa colaborare cu Sişu, acestea
fiind numai câteva exemple! 

Diana Bjoza

Romanian Music Awards
revine la Braşov! 

Primul hotel din lume care renunţă la chei.
Cum vor intra oaspeţii în cameră?

Lanţul hotelier Hilton a
anunţat de curând că va de-
mara un proiect de eliminare
a cheilor şi cartelelor folosite
pentru intrarea în cameră, în-
locuindu-le cu o aplicaţie spe-
cială ce va fi instalată pe
smartphone-uri, scrie busi-
nessmagazin.ro. 

Pe lângă această facilitate,
oaspeţii vor putea folosi apli-
caţia atunci când fac check in
şi chiar înainte de a ajunge la

hotel, pentru a selecta camera
dorită. Până la sfârşitul anului,
lanţul vrea să implementeze
sistemul în peste 4.000 de uni-
tăţi la nivel mondial, relatează
Business Insider. 

Diverse lanţuri hoteliere au
mai încercat să implementeze
un astfel de sistem, dar nu la
un număr atât de mare de uni-
tăţi de cazare. Practic, atunci
când oaspeţii sosesc, ei pot urca
direct în cameră, fără a mai fi

nevoie să piardă timp comple-
tând formulare la recepţie. „Am
analizat răspunsurile primite
de la mai mult de 40 de milioa-
ne de clienţi ai lanţului Hilton,
şi este evident că aceştia doresc
mai mult control”, a declarat
Geraldine Calpin, senior vice
president al lanţului Hilton
Worldwide. Hilton intenţionea-
ză ca toate hotelurile sale să
poată beneficia de tehnologie
până la sfârşitul anului 2016.

O platformă de sticlă va oferi senzaţii tari
pe stâncile înalte ale Alpilor elveţieni

Turiştii care vor lua telefe-
ricul spre masivul elveţian
Schilthorn vor putea face în
curând un pas ameţitor în afa-

ra culmii unei stânci, graţie
unei platforme de sticlă.

Potrivit DPA, este vorba
despre Skyline Walk, o terasă

de 20 de metri pătraţi, care
iese 10 de metri în afară, de-
asupra unei stânci de 250 de
metri înălţime, ce va fi des-

chisă la 15 august.
Partea neobişnuită

a noii platforme este
podeaua de sticlă,
care permite o vizua-
lizare clară, de sus în
jos, a stâncilor înghe-
ţate ale Alpilor.

Noua platforma
este co nec tată la plat-
forma de observare
existentă la staţia de
sus a telecabinei, la o
altitudine de 2677 de
metri, precizează
DPA.

Jackie Chan vine în România
Actorul Jackie Chan va veni în premieră în România,
pentru a participa la deschiderea Zilelor Filmului Chi-
nezesc, un eveniment ce se va desfăşura între 11 şi
18 septembrie, în Capitală, a declarat, pentru Media-
fax, Mihai Kogălniceanu, directorul general al Centrului
Naţional al Cinematografiei (CNC). Astfel, în urma
memorandumului semnat de Mihai Kogălniceanu, di-
rectorul Centrului Naţional al Cinematografiei (CNC)
din România, şi Luan Guozhi, directorul general ad-
junct al Administraţiei de Stat pentru Presă, Publicaţii,
Radio, Film şi Televiziune (SAPPRFT) din Republica
Populară Chineză, pe 28 martie, un festival de film
românesc şi unul dedicat cinematografiei chineze vor
fi organizate în cele două ţări. În timpul festivalurilor
vor fi proiectate aproximativ cinci lungmetraje, ţara-
gazdă fiind cea care decide filmele ce vor rula la eve-
niment. Potrivit memorandumului, o delegaţie ce
include actori şi regizori se va afla în România pentru
a desfăşura activităţi de promovare a industriei cine-
matografice chineze.

Simona Pătruleasa a rupt prietenia cu Andreea Marin
Relaţia de amiciţie dintre cele două vedete TV a fost
distrusă de scandalul dintre Ştefan Bănică Jr. şi Sabin
Ivanof. În 2008, artistul şi omul de afaceri au construit
împreună un imobil. După terminarea construcţiei, ei
nu s-au mai înţeles asupra împărţirii celor zece apar-
tamente şi au ajuns să se judece prin tribunale. Dis-
putele dintre Bănică şi Ivanof au afectat şi relaţia dintre
Andreea şi Simona, o prietenie de peste cinci ani care
părea de nezdruncinat. „Dată fiind situaţia actuală, nu
am cum să mai fiu prietenă cu Andreea. Cum aş putea
să fiu prietenă cu cineva care vorbeşte urât despre
soţul meu? Nu, nu mai suntem prietene, dar nu vreau
să discut despre asta”, a declarat Simona Pătruleasa
pentru ziarulring.ro.


