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Sentinţă amânată
a treia oară 

Magistraţii Curţii de Apel
din Piteşti au amânat sen-
tinţa în dosarul de omor al
lui Cristian Cioacă.
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METEO

Din 20 iunie, pe lista oraşelor
înfrăţite cu Braşovul se va
număra încă unul: Nürnberg.
Între Braşov şi oraşul german
există numeroase asemănări.
În Nürnberg trăiesc 70.000
de persoane născute în Ro-
mânia, iar cel mai mare in-
vestitor din Braşov este din

Nürnberg. Protocolul va fi
semnat de primarii celor
două oraşe. Iar din delegaţia
de la Braşov vor fi prezenţi
şi preşedintele şi vicepreşe-
dintele Consiliului Judeţean,
precum şi directorul Muzeu-
lui Judeţean de Istorie. 

Profesorii din ţară afiliaţi la
Federaţia Sindicatelor Libere
din Învăţământ refuză să par-
ticipe la examenul de baca-
laureat. Cadrele didactice sunt
nemulţumite de sumele mici
pe care le primesc în raport
cu responsabilitatea foarte
mare pe care o au. De ase-

menea, profesorii spun că nu
şi-au primit nici acum drep-
turile salariale restante câşti-
gate în instanţă. „Sperăm să
fie găsită o soluţie. Din datele
noastre, e vorba de 20 de mi-
lioane de lei la nivel naţional”,
a spus Simion Hăncescu, pre-
şedintele FSLI. 

Bacalaureatul, în pericolBraşov se va înfrăţi cu Nürnberg
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Victorie istorică
pentru Halep

Simona Halep s-a calificat
în semifinale la Roland
Garros, după ce a învins-o
pe Svetlana Kuzneţova. 

Locuri de muncă
în străinătare

Prin reţeaua EURES, sunt
disponibile 500 locuri de
muncă vacante în spaţiul
Uniunii Europene. 
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Braşovul a intrat în rândul judeţelor
care beneficiază de fonduri naţionale
pentru reconstrucţie mamară după
afecţiuni oncologice. Cu banii alocaţi
de Ministerul Sănătăţii, Spitalului

 Judeţean Braşov, îşi pot schimba
 destinul 20 de paciente care au fost
diagnosticate cu cancer mamar în sta-
diu incipient sau care au supravieţuit
unei astfel de maladii, însă au sânii

extirpaţi. Nu este chirurgie estetică,
spun specialiştii şi intervenţiile pot fi
făcute în două situaţii: în timpul
 extirpării, sau se poate face recons-
trucţia sânului deja extirpat de ceva

timp. Femeile care au suferit deja o
operaţie de mastectomie şi vor să be-
neficiaze de reconstrucţie mamară se
pot adresa şefului Secţiei de chirurgie
plastică de la Judeţean. pag. 7

Operaţii gratuite 
de reconstrucţie

mamară 
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„Proiectul pentru România”

Întâlniri şi negocieri atât la
Braşov, cât şi la Bucureşti, pen-
tru dezvoltarea „proiectului
pentru România”. Pe aceeaşi
structură politică, reprezentan-
ţii PDL şi PNL susţin la nivel
local şi judeţean programe co-
mune. Liderii celor două for-
maţiuni spun că discuţiile nu
au vizat schimbarea la nivelul
executivelor Primăriei şi Con-
siliului Judeţean. 

„S-a votat cu cvasiunanimi-
tate în PNL pentru această

alianță. Așa cum la nivelul
PNL Brașov s-a votat în una-
nimitate pentru susținerea lui
Iohannis, atât pentru funcția
de președinte al PNL cât și
candidat la alegerile pre -
zidențiale” a declarat Aristotel
Căncescu, preşedintele PNL
Brașov. „În plan local am avut
deja discuții cu  conducerea
PNL Brașov referitor la acest
proiect.” a declarat George
Scripcaru, preşedintele PDL
Brașov. 

Examenul de Bacalau-
reat este în pericol pen-
tru că tot mai multe cadre
didactice refuză să facă
parte din comisiile de
examen, deoarece sunt
plătite cu sume derizorii,
susțin reprezentanții
FSLI, care cer Guvernului
suplimentarea acestor
fonduri.

Conducerea Federaţiei Sin-
dicatelor Libere din Învăţă-
mânt (FSLI) a arătat miercuri,
într-un comunicat de presă,
că primeşte zilnic semnale de
la liderii sindicatelor afiliate,
care atenţionează că tot mai
multe cadre didactice nu mai
doresc să facă parte din co-
misiile de bacalaureat, consi-
derându-se umilite prin banii
primiţi ca supraveghetori şi
evaluatori, în condiţiile în care
responsabilitatea este foarte
mare.

„Un profesor primeşte 19
lei/zi pentru asistenţă şi trei
lei pentru o lucrare corectată
la acest examen de bacalau-
reat. Cum să nu se se simtă
umiliţi? Cum să fie ei motivaţi

cu această sumă? Cum să do-
rească ei să facă parte dintr-
o comisie de bacalaureat, mai
ales acum când se pune o pre-
siune imensă pe ei, având în
vedere scandalurile din anii
trecuţi, care au aruncat o pată
de noroi asupra întregului în-
văţământ din România?”, a
declarat preşedintele FSLI, Si-
mion Hancescu.

Federaţia Sindicatelor Li-
bere din Învăţământ averti-

zează că examenul de baca-
laureat, care va începe săptă-
mâna viitoare, este în pericol.
În acest context, FSLI cere
Guvernului să găsească o so-
luţie pentru suplimentarea su-
melor acordate cadrelor
didactice din comisiile de ba-
calaureat.

De asemenea, conducerea
FSLI susţine că un alt motiv
de nemulţumire este legat de
lipsa fondurilor pentru acor-

darea integrală a drepturilor
salariale obţinute prin sentinţe
judecătoreşti.

„Solicităm luarea măsurilor
care se impun pentru plata in-
tegrală a drepturilor salariale
câştigate prin instanţă, afe-
rente trimestrelor I şi II ale
anului 2014. Altfel, riscăm să
nu avem cu cine susţine acest
examen important din viaţa
copiilor noştri”, potrivit sursei
citate.

Profesorii nu vor să participe la organizarea bacalaurearului din cauza salariilor mici 

Bacalaureatul, în pericol?

O nouă amânare în dosarul de omor al lui Cioacă
Curtea de Apel Pitești a amânat din

nou, ieri, pronun�area sentin�ei în do-
sarul de omor al lui Cristian Cioacă,
poli�istul condamnat de instan�a de fond
la 22 de ani de închisoare pentru uci-
derea so�iei sale, avocata Elodia Ghi-
nescu, noul termen fiind stabilit pe data
de 18 iunie. Instan�a de apel amânase
deja de două ori pronun�area în această
cauză, mai întâi pe 20 mai, când s-a în-
cheiat cercetarea judecătorească în cau-
ză, iar apoi pe 27 mai.

Completul de judecată a finalizat încă
din 11 februarie audierea martorilor din
dosar. Au mai fost audia�i ulterior mama
și fratele Elodiei, Emilia și Robert Ghi-
nescu, în calitate de păr�i civile, ei apre-
ciind la cinci milioane de euro
despăgubirile pe care i le solicită incul-
patului.

Cristian Cioacă a fost eliberat pe 14
februarie din Penitenciarul Colibași,
după ce completul de divergen�ă al
Cur�ii de Apel Pitești a admis înlocuirea

măsurii arestării preventive cu controlul
judiciar, el reluându-și activitatea în ca-
drul Inspectoratului de Poli�ie Jude�ean
Argeș. Cioacă a fost condamnat de Tri-
bunalul Argeș pe 2 iulie 2013 la 21 de
ani de închisoare pentru săvârșirea
infrac�iunii de omor calificat și la doi
ani de închisoare pentru profanare de
morminte, urmând să execute 22 de ani
de deten�ie. Sentin�a instan�ei de fond
a fost atacată ulterior cu apel de toate
păr�ile implicate.

România nu îndeplineşte toate criteriile pentru aderarea la zona
euro. Potrivit unui raport al Comisiei Europene, România
şi alte şase ţări central şi est-europene nu îndeplinesc
toate cele cinci criterii pentru aderarea la zona euro. Po-
trivit raportului, care evaluează stadiul de pregătire pentru
opt state membre ale UE în vederea adoptării monedei
unice, progresele realizate de aceste ţări în direcţia adop-
tării monedei euro sunt inegale, dar Lituania se distinge
de restul grupului, îndeplinind criteriile de convergenţă.
Criterii îndeplinite de România sunt nivelul datoriei şi al
deficitului şi ratele dobânzilor pe termen lung şi, parţial,
criteriile calitatitve. Rata medie a inflaţiei în România în
cele 12 luni care au precedat luna aprilie 2014 a fost de
2,1%, peste valoarea de referinţă de 1,7% şi este probabil
să se menţină peste valoarea de referinţă în perioada
următoare. În ceea ce priveşte stabilitatea cursului de
schimb, CE notează că în cei doi ani de la precedentul
raport leul s-a depreciat faţă de euro cu 1,9%.
Polițele RCA, mai scumpe, dar tot pe pierdere. „Polițele RCA
s-au scumpit semnificativ de la începutul anului”, a pre-
cizat Albin Biro, membru neexecutiv în conducerea
Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). „În primele
trei luni, asigurătorii autorizați să emită polițe RCA au
subscris prime de 701 milioane de lei și, prin raportarea
la numărul de automobile asigurate, reiese că tariful me-
diu la acest tip de asigurări a crescut, în medie, cu 7%”,
a spus Biro, prezent la un eveniment de specialitate.Po-
trivit președintelui Uniunii Naționale a Societăților de Asi-
gurare și Reasigurare (UNSAR), Remi Vrignaud,
procentual, RCA este cea mai mare clasă de asigurări
din piață și produce și cele mai mari pierderi - 46% din
total daune asigurări generale în anul 2013.
Restructurarea creditelor: Doar dacă ai salariu sub 2000 RON!
Salariații și pensionarii cu venituri brute sub 2.000 de lei
vor beneficia de o deducere specială lunară pentru cre-
ditele restructurate, care va fi luată în calcul la stabilirea
bazei impozabile, prevede un proiect de ordonanță de
urgență publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.
Potrivit proiectului,  restructurarea creditelor trebuie să
îndeplinească mai multe cerințe: să fie acordată pentru
credite care nu înregistrează întârzieri la plată mai mari
de 90 zile; să conducă la diminuarea cu cel mult jumătate
a obligațiilor lunare de plată ale debitorului, aferente cre-
ditului supus restructurării, inclusiv valoarea indexării
acestuia, dar nu cu mai mult de 900 lei, indiferent dacă
împrumutul respectiv a fost acordat în lei sau în valută,
pentru o perioadă de maxim doi ani; să asigure prelun-
girea duratei inițiale a creditului cu perioada pentru care
se diminuează obligațiile de plată.  Persoanele care be-
neficiază de măsură au dreptul la deducerea din venitul
net lunar din salarii sau pensii a unei sume sub formă
de deducere specială pentru credite, acordată pentru
fiecare lună a perioadei impozabile.



Poliţa locală a aplicat 78 de
sancţiuni în pieţele Astra şi
Dacia şi în zonele adiacente
acestora, în timpul acţiunilor
de control desfăşurate în pe-
rioada aprilie – mai 2014.
Cele mai multe amenzi, 46,
au fost date pentru încălcarea
HCL nr.201/2006, privind
utilizarea temporară a locuri-
lor publice, cei amendaţi ne-
având autorizaţie pentru
ocuparea domeniului public.
Valoarea acestor amenzi a fost
de 10.600 de lei. Celelalte 32

de sancţiuni, în valoare totală
de 16.000 de lei, au fost date
comecianţilor care nu aveau
documente de provenienţă a
mărfii sau documente care să
le ateste calitatea de producă-
tor. În toate situaţiile, pe lângă
amendă, poliţiştii locali au dis-
pus şi confiscarea mărfii co-
mercializate ilegal, în total
peste 250 kg de produse
agroalimentare. Aceste pro-
duse au fost donate Centrului
de Persoane fără Adăpost
Braşov.

Poliţiştii locali au mai con-
fiscat şi două cântare elec-
tronice care erau folosite de
către comercianţi fără a de-
ţine documente care să ates-
te  verificarea metrologică.

În perioada ianuarie – mai
2014, au fost aplicate în
pie�e 388 de sanc�iuni, în
valoare totală de 155.800
lei. Au fost confiscate și pre-
date la Centrul pentru Per-
soane fără Adăpost și la
Căminul de bătrân din Noua
217 kg de produse agroali-
mentare.

Pe parcursul anului trecut,
Poli�ia Locală a aplicat în
pie�ele din Brașov 719
sanc�iuni, dintre care 497
pentru lipsa autoriza�iei de
ocupare a domeniului public.
Valoarea totală a acestor
amenzi a fost de 318.600 lei,
iar cantitatea de produse
agroalimentare ridicate în
vederea confiscării și preda-
te la Centrul pentru Persoa-
ne fără Adăpost și la
Căminul de bătrâni a fost de
2,5 tone. A.P.

Programul special la „Evidența persoanelor”
Serviciul Public Comunitar

Local de Evidenţă a Persoanelor
Braşov anun�ă modificări în
programul obișnuit de lucru, în
perioada 7 – 9 iunie 2014. Ser-
viciul de stare civilă, biroul „De-

cese” (camera 27) va fi deschis
între orele 9.00 și 13.00 în zilele
de sâmbătă, 7 iunie și luni, 9 iu-
nie, iar duminică, 8 iunie, va fi
închis. Biroul „Căsătorii”, va
oficia sâmbătă  ceremoniile pro-

gramate. Serviciul „Evidenţa
Persoanelor” va fi închis în pe-
rioada men�ionată. Programul
de lucru va fi reluat după orarul
obișnuit începând de mar�i, 10
iunie. A.P.

Proiectul de informati-
zare a sistemului de
transport public din
municipiul Braşov a fost
din nou blocat, după o
lungă istorie a contes-
taţiilor care părea să ia
sfârşit odată cu anula-
rea licitaţiei iniţiale şi
lansarea unui nou
anunţ, publicat pe SEAP
în 17 mai, cu un caiet de
sarcini modificat. 

Firma care a contestat de
trei ori primul caiet de sarcini
a depus şi de data aceasta o
contestaţie, pe 28 mai, chiar
în ultima zi în care acest lu-
cru mai era posibil. 

Marţi, 3 iunie, Consiliul
Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor a dat decizia
de suspendare a licitaţiei şi a
cerut municipalităţii braşo-
vene clarificări. Primăria lu-

crează în prezent la docu-
mentaţie şi o va trimite
CNSC cât mai curând po-
sibil, însă procedura poate
întârzia din nou, pentru că
timpul de soluţionare a
contestaţiei este de 20 de
zile de la primirea dosaru-
lui de clarificare. În plus,
dacă respectiva firmă se
va considera nedreptăţită
de decizie, se poate în-
drepta spre Curtea de
Apel, iar termenul se poa-
te prelungi din nou. 

Licitaţia pentru proiec-
tul de „e-ticketing” a fost
demarată în noiembrie
2013 şi ar fi trebuit să se
încheie în 16 ianuarie
2014, iar în 18 luni con-
tractantul ar fi trebuit să
finalizeze proiectul. Două
firme au contestat însă li-
citaţia, în patru rânduri,
una ajungând chiar la Cur-

tea de Apel, care a dat câş-
tig de cauză Primăriei Bra-
şov. Municipalitatea a
preferat să anuleze prima
licitaţie şi să organizeze o
alta, în speranţa că proiec-
tul va fi implementat cât
mai repede. “Sperăm ca
această contestaţie să fie
rezolvată cât mai repede,
pentru a putea relua pro-
cedura de achiziţie şi a pu-
tea implementa acest
proiect important, respec-
tând şi termenele stabilite
în contractul de finanţare”,
a declarat primarul George
Scripcaru

Ce prevede proiectul. Lu-
crările pentru proiectul
„Managementul informa-
tizat al sistemului de trans-
port în comun” din
Municipiul Braşov  au fost
evaluate la aproape 24 mi-
lioane de lei  fără TVA,

iar banii sunt asiguraţi aproa-
pe în totalitate din fonduri
europene nerambursabile,
obţinute de Polul de Creştere
Braşov. Proiectul prevede un
sistem informatic de mana-
gement al transportului pu-
blic, care să permită
supravegherea fluxului de că-
lători şi, prin GPS, a mersului
autobuzelor pe toate liniile,
reglarea frecvenţei autobuze-
lor în funcţie de numărul de
călători, implementarea unui
sistem electronic de taxare,
pe bază de cartelă magnetică.
În autobuze vor fi montate
validatoare speciale, iar în 30
de staţii, automate de vânzare
a cardurilor magnetice de că-
lătorie, care pot fi apoi în-
cărcate şi, în viitor, utilizate
pentru plata mai multor ser-
vicii, de tipul accesului la tea-
tru sau muzee, de exemplu.

A.P.
Sistemul de taxare clasic al unei călătorii pe RAT va dispărea 

O nouă contestaţie blochează
e-ticketing-ul pe RAT

Poliţia locală a dat 78 de amenzi  în piețe
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Braşovul se află pe locul
cinci într-un top al salariaţilor
cu venituri lunare de peste
10.000 de lei, potrivit unui stu-
diu realizat pe baza datelor din
Revisal. 3.875 de braşoveni au
salarii pe cartea de muncă de
cel puţin 10.000 de lei, 673
dintre aceştia având salarii lu-
nare între 10.001 şi 600.000
de lei. Salarii brute lunare de
peste 5.000 de lei au 4.548 de
braşoveni.

Înaintea Braşovului în ceea

ce priveşte salariile de peste
10.000 de lei lunar se află Bu-
cureştiul (cu 72.540 de per-
soane), Ilfov – 7.439 de
persoane, Timiş –7.061 per-
soane şi Cluj – 6.899 persoa-
ne.

„Este normal ca în Bucureşti
să fie cei mai mulţi angajaţi cu
salarii mari, pentru că aici au
sediile majoritatea companiilor
multinaţionale. Iar situaţia din
restul ţării confirmă faptul că,
dacă s-a pierdut un loc de mun-

că în industrie, unde angajaţii
erau plătiţi mai bine, s-au creat
alte locuri de muncă noi, cu sa-
larii de 800 de lei pe lună, în
hipermarketuri sau în malluri”,
a explicat Cristian Pârvan, se-
cretarul general al Asociaţiei
Oamenilor de Afaceri din Ro-
mânia (AOAR). Judeţele care
au mai puţin de 200 de sala-
riaţi plătiţi cu minimum echi-
valentul a două salarii medii
pe economie sunt Mehedinţi
(cu 144 de salariaţi care câştigă

peste 5.000 de lei brut lunar),
Vrancea (157), Vaslui (195)
şi Botoşani (198).

La nivel naţional, doar 3%
din numărul total de salariaţi
activi (pentru care angajatorii
plătesc taxele şi impozitele „la
zi“) câştigă peste 5.000 de lei
brut pe lună, iar raportat la ni-
vel judeţean, cele mai mari
ponderi ale angajaţilor plătiţi
peste acest nivel se înregistrea-
ză doar în Bucureşti (8%) şi
în Ilfov (5,8%). 

Pentru această perioa-
dă, prin reţeaua EU-
RES, sunt puse la
dispoziţia persoanelor
interesate aproximativ
500 locuri de muncă
vacante în spaţiul Uni-
unii Europene. 

Statele din care provin
aceşti angajatori sunt: Marea
Britanie, Danemarca, Spa-
nia, Norvegia, Irlanda, Ger-
mania, Polonia, Ungaria,
astfel: 

Marea Britanie (235 locuri) 
- Motostivuitorist (30 lo-

curi) 
- Operator utilaje hidrau-

lice de ridicare (50 locuri), 
- Inginer de sistem (1 loc), 
- Operator maşini unelte

(4 locuri), 
- Asistent medical (150

locuri) 
Danemarca 
- Bucătar (1 post) 
Spania
- Inginer proiectare utila-

je( 10 locuri) 

Norvegia 
- Senior inginer mecanic (1

loc), 
- Senior inginer electric (1

loc ), 
- Bucătar şef (1 loc ), 
- Măcelar (1 loc ), 
- Senior inspector (4 locuri) 
Irlanda
- Psihiatru (10 locuri), 
- Doctor oftalmolog ( 1 loc), 
- Asistenţi medicali ( 14 lo-

curi)

Germania
- Electrician (1 loc), 
- Inginer (4 locuri), 
- Asistent medical ( 1 loc), 
- Instalator întreţinere (1

loc), 
- Bucătar (18 locuri), 
- Ospătar (15 locuri), 
- Recepţioner (15 locuri), 
- Manager restaurant (6 lo-

curi), 
- Ajutor în bucătărie (15 lo-

curi), 

- Îngrijitor bătrâni (1 loc), 
- Specialist electronică/in-

ginerie industrială (1 loc), 
- Mecanic instalator insta-

laţii sanitare, de încălzire şi
de aer condiţionat ( 1 loc), 

- Asistent/însoţitor persoa-
ne în vârstă ( 1 loc) 

Polonia
- Consultant pentru servi-

ciul helpdesk, reprezentant
de vânzări on-line (15 locuri) 

Ungaria 
- Tapiţer ( 10 locuri), 
- Operator la prelucrarea

cărnii, (40 locuri), 
- Şofer autocamion (75 lo-

curi) 
Informaţii suplimentare

despre aceste oferte se pot
obţine la Consilierului EU-
RES din cadrul Agenţiei Ju-
deţene pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Braşov,
Strada Lungă, nr.1A, telefon
0268/416.879, int.102 sau
accesând site-ul www.eures.
anofm.ro, unde pot vizualiza
toate ofertele de locuri de
muncă disponibile. 

Marea Britanie aferă 30 de locuri de muncă pentru motostivuitori

AJOFM Brașov: 500 de locuri
de muncă vacante în UE

Flash economic
Workshop motivațional la CCI Brașov. Aspectele care fac di-
ferenţa în creşterea afacerii tale pot fi aflate în cadrul
unui workshop care va avea loc tot la Camera de Comerţ
şi Industrie Braşov. Evenimentul va fi susţinut de trei
speakeri. Anca Finichiu, certificată ca trainer de John
Maxwell Team, Ştefan Ungureanu, consultant al Centrului
de Studii şi Cercetări Braşov şi Mihai Bolonyi, sociolog
în cadrul CCI, vor vorbi de exemplu pe teme precum: Ce
văd clienţii la noi, Ce vedem noi la clienţi sau Cine gre-
şeşte când un angajat nu are rezultatele scontate. Preţul
de participare la workshop şi informaţii suplimentare se
pot obţine pe pagina de internat www.ccibv.ro.
Seminarii în domeniul logisticii. Camera de Comerţ şi In-
dustrie Braşov, în parteneriat cu o firmă germană, propune
un pachet de 7 seminarii în logistică, o activitate din ce
în ce mai importantă în viaţa oricărei firme.  Seminariile
în domeniul logisticii au ca obiective de formare utilizarea
metodelor şi modelelor pentru fiecare domeniu de ma-
nagement logistic, calcularea beneficiilor companiei da-
torate optimizării logisticii şi stabilirea obiectivelor corecte
în acest domeniu pentru a îndeplini cerinţele clienţilor şi
ale companiei. „Aceste seminarii se desfăşoară pe par-
cursul a două zile, fiecare seminar durează două zile, și
vor fi susţinute de un expert din Germania. Noi vom asi-
gura traducere simultană din engleză în română şi invers
şi suntem convinşi că va fi pe placul tuturor participanţilor”
a declarat director Daniela Giol. Primele două seminarii
intitulate Managementul logistic de success şi Vânzări-
prognoză- planificare, vor avea loc la sfârşitul lunii iunie.
Acestea se adresează managerilor din companiile mici,
mijlocii şi mari, dar şi personalului de specialitate care
activează în domeniul logistic, vânzare, producţie sau
achiziţie. Taxa de participare pe seminar este de 260 de
lei plus TVA, iar data limită de înscriere este 20 iunie.  
Taxa „pe stâlp” taie investiţiile Romtelecom. Operatorii de te-
lecomunicaţii Romtelecom şi Cosmote ar putea amâna
o parte din investiţiile planificate pentru acest an, de 170
milioane de euro, în urma aplicării impozitului pe con-
strucţiile speciale, a cărui valoare pentru acest an, în
cazul Romtelecom, va fi dublă faţă de impozitul pe profit
plătit pentru 2013. „În cazul Romtelecom şi Cosmote Ro-
mânia, cea mai mare parte a investiţiilor planificate pentru
acest an, care totalizează 170 milioane de euro, sunt di-
recţionate către tehnologia 3G şi 4G, pentru segmentul
de comunicaţii mobile, respectiv FTTH, pentru cel de
comunicaţii fixe. Din nefericire, din cauza cadrului legi-
slativ actual, am putea fi nevoiţi să amânăm parte din
aceste planuri, companiile noastre fiind considerabil afec-
tate de taxa pe infrastructură”, a declarat directorul general
al celor doi operatori telecom, Nikolai Beckers, citat de
Mediafax. Impozitul pe proprietate pentru construcţiile
speciale, de 1,5% din valoarea construcţiei, a fost introdus
la începutul acestui an.

Peste 3.800 de braşoveni au salariu de peste 10.000 de lei 

JUDEŢUL BRAŞOV anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării
de emitere a acordului de mediu

pentru proiectul Sistem de Management Integrat
al Deşeurilor solide în judeţul Braşov, propus a fi
amplasat în judeţul Braşov, municipiul/oraşul/
comuna Făgăraş, Codlea, Săcele, Râşnov, Rupea,
Hoghiz, Măieruş, Viştea. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autorităţii competente pentru
protecţia mediului Braşov, str. Politehnicii, nr. 3,
în zilele de luni-joi, între orele 8-16.30 şi vineri,
între orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul autorităţii competente
pentru protecţia mediului Braşov. 

Parcul Industrial Metrom oferă spre închiriere la 
preţuri avantajoase spaţii cu toate utilităţile pentru 
activităţi de producţie şi depozitare:
◾Hală industrială de 615 mp şi 

platformă betonată de 482 mp;
◾Platformă betonată 1.200 mp;
◾Teren poligon 25.073 mp;
◾Hală 850 mp;

◾Birouri 228 mp;
◾Teren 750 mp;
◾Şopron acoperit în suprafaţă totală 279 mp, 

din care suprafaţă construită 129 mp şi 
teren aferent de 150mp ;

◾Atelier organizare şantier în suprafaţă totală
1809 mp, din care suprafaţă construită 411 mp şi
teren aferent de 1.398 mp.

Cel mai vechi parc industrial din Braşov, 
Metrom Industrial Parc are o suprafaţă de 6,37 ha în care îşi desfăşoară activităţi de producţie

sau servicii 17 agenţi economici, cu un număr de peste 430 de salariaţi. 

Pentru detalii: office@mipbrasov.ro
Tel: 0368.101.012, Fax: 0368.101.013



În fiecare an, pe 5 iunie,
Agenţia pentru Protecţia Me-
diului Braşov celebrează Ziua
Mondială a Mediului, dată sta-
bilită de Adunarea Naţiunilor
Unite în anul 1972 pentru a
marca deschiderea Conferinţei
de la Stockholm asupra me-
diului înconjurător. 

În acest an, Ziua Mon-
dială a Mediului are
ca temă principală
„schimbările clima-
tice” şi acţiunile care
marchează eveni-
mentul se desfăşoară sub slo-
ganul „Ia Atitudine! Schim-
bă-ţi comportamentul!
Spune STOP schimbări-
lor climatice!” 

APM Braşov mar-
chează acest eveni-
ment printr-o serie
de manifestări cum
ar fi: activităţi educa-
tiv ecologice în școli
(expoziţie cu obiecte con-
fecţionate din materiale re-

ciclabile, concurs de desene
sau alte evenimente cu tema-
tică de mediu), Ziua porţilor
deschise la sediul APM, pre-
cum şi o acţiune de igienizare
într-o zona turistică din apro-
pierea oraşului. 

Tot în cadrul evenimentelor
care marchează Ziua Mondială
a Mediului se înscrie şi Pro-
gramul şcolar „Fii DEEE…
ștept! Transmite mai depar-
te!”, campanie de colectare a
deşeurilor de echipamente
electrice şi electronice. 

Toate acţiunile demarcate
îşi propun adoptarea unei ati-
tudini de responsabilizare
ecologică şi civică, ca urmare

a impactului
schimbărilor cli-
matice care au
afectat agricul-
tura, sănătatea
umană, ecosiste-
mele terestre şi
marine, aprovi-
zionarea cu apă,
mijloacele de
trai ale oameni-

lor, precum şi de a
dezvolta simţul practic în
abordarea unor probleme de
actualitate şi de interes pentru
societate.

Creşterea salariului minim
are ca efect şi majorarea
amenzilor pentru şoferi. De
la 1 iulie, când salariul minim
va ajunge la 900 de lei, cea
mai mică amendă va fi de
180 de lei. Cele mai mari
amenzi prevăzute de Codul
rutier vor fi de la 1 iulie între

1890 de lei şi 9000 de lei.
Potrivit Codului Rutier

(Ordonanţa de urgenţă a Gu-
vernului nr.195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publi-
ce, republicată), amenzile
contravenţionale se stabilesc
în cuantumul determinat de
valoarea numărului puncte-

lor-amendă aplicate, iar un
punct-amendă reprezintă va-
loric 10% din salariul minim
brut pe economie, stabilit prin
hotărâre a Guvernului - art.
98, alin. (1) şi (2). În conse-
cinţă, de la data de 1 iulie
2014 punctul de amendă va
creşte de la 85 la 90 de lei.

Camera Deputaţilor a decis
marţi ca instituţiile publice, re-
giile autonome, societăţile şi
companiile naţionale să poată
acorda angajaţilor vouchere de
vacanţă în valoare de maxi-
mum şase salarii brute minime
pe economie, cu care pot fi
cumpărate pachete de servicii
în unităţi de turism autorizate.

De asemenea, voucherele de
vacanţă se vor emite numai on-
line şi vor fi suportate integral
de angajatori. Angajatul care
va beneficia de vouchere de va-
canţă nu va mai primi prime
de vacanţă sau bilete de odih-
nă.

Rezultatul promulgării Legii
voucherelor de vacanţă va de-

pinde de cât de repede se va in-
troduce procedura electronică
de emitere a acestora precum

şi de rectificarea bugetară din
luna iulie. La ora actuală, Ro-
mânia are circa 1,2 milioane

de bugetari. Valoarea maximă
a voucherelor de vacanţă poate
fi de şase salarii minime brute,

deci de 5.400 de lei pe an.
Dacă toţi bugetarii ar primi şi
folosi voucherele de vacanţă la
suma maximă, ajungem la cifra
de 6,5 miliarde de lei, respectiv
la 1,4 miliarde de euro. 

Folosirea la maxim a tiche-
telor de vacanţă ar putea mări
încasările turismului românesc
cu 50%, care vor ajunge la 3,2
miliarde de euro, respectiv de
la 2% la 3% din PIB.

Alin Burcea, prim-vicepre-
şedintele Asociaţiei Naţionale
a Agenţiilor de Turism
(ANAT), a declarat, că vou-
cherele de vacanţă pentru an-
gajaţii companiilor de stat vor
avea un efect moderat, urmând
să aducă un surplus de aproxi-
mativ 250.000 de turişti. În ca-
zul în care ar fi fost scutite de
impozite, acestea ar fi avut un
efect de patru-cinci ori mai

mare.
„Nu am textul proiectului de

lege în faţă, dar, ca noutate, ştiu
că se elimină intermediarul -
societăţile de tichete, care ar fi
luat un comision în plus. Din
câte ştiu, nu s-a revenit la forma
iniţială a ordonanţei din 2009,
când şi angajatorul, şi
angajatul erau scutiţi de taxe.
Cred că această măsură va
duce la o creştere în turism, dar
nu atât de mare pe cât ar fi fost
dacă se eliminau impozitele",
a precizat Alin Burcea, prim-
vicepreşedintele Asociaţiei Na-
ţionale a Agenţiilor de Turism
(ANAT), pentru Mediafax.

Alin Burcea a afirmat că
dacă s-ar fi eliminat impozitele
pentru vouchere, s-ar fi înre-
gistrat o creştere de
aproximativ 20%, respectiv 1,2
milioane de turişti.

Voucherele de vacanţă vor aduce doar 250.000 de turişti în plus

Ziua Mondială a Mediului, marcată și la Brașov 
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Amenzile rutiere cresc de la 1 iulie

Bugetarii ar putea primi
tichete de vacanță 



Livada Poştei e un nume
emblemă pentru Braşov.
Originea denumirii provine
de la locul unde păşteau
caii poştei. Livada Poştei îşi
trage denumirea din ger-
manul „Postwiese” şi este
denumirea pentru terenul
dinspre deal. Actualmente
aici este amenajat parcul
Ina Schaeffler. 

6 BRAȘOVUL ISTORIC

Livada Poştei

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Joi



Braşovul a intrat în rân-
dul judeţelor care be -
neficiază de fonduri
naţionale pentru recons-
trucţie mamară după
afecţiuni oncologice. 

O şansă să redevină femei.
Asta înseamnă operaţia de re-
construcţie mamară pentru
pacientele care suferă de can-
cer mamar sau pentru cele
care au rămas fără sâni după
ce le-au fost extirpaţi. Acum
există Subprogramul de Re-
construcţie mamară prin en-
doprotezare după afecţiuni
oncologice, pentru care s-a
prevăzut suma de aproximativ
2,5 milioane de lei. 

Pentru Spitalul Judeţean
Braşov au fost alocate fonduri
cu ajutorul cărora pot fi rezol-
vate 20 de cazuri. Nu este chi-
rurgie estetică, spun specialiştii
şi intervenţiile pot fi făcute în
două situaţii: în timpul extir-
pării sau se poate face recons-

trucţia sânului deja extirpat de
ceva timp, însă această din
urmă circumstanţă sunt mai
multe proceduri care să rezol-
ve problema în întregime. 

„Aceste proceduri sunt des-
tul de complicate şi unele din-
tre ele sunt destul de
îndelungate în timp. Singura
noastră problemă ar fi că într-
o perioadă scurtă de timp este
nevoie de organizare în ce pri-
veşte achiziţia de materiale

însă acest lucru este un ob-
stacol care poate fi depăşit
foarte uşor” a declarat Dan
Grigorescu (foto), şef secţie
Chirurgie plastică de la Spi-
talul de Urgenţă Braşov. 

Femeile care au suferit deja
o operaţie de mastectomie şi
vor să beneficiaze de recons-
trucţie mamară se pot adresa
şefului Secţiei de chirurgie
plastică de la Judeţean pentru
o consultaţie, însă trebuie să

deţină un aviz oncologic, unul
din partea unui anestezist şi
alte câteva documente, pentru
a intra pe lista de calificare
pentru reconstrucţie. 

Atât pentru aceste femei,
cât şi pentru cele care au can-
cer mamar în faza incipientă
acordul pentru intervenţia de
reconstrucţie este dat de o co-
misie medicală specializată,
multidisciplinară. 

„Pacientele care sunt des-
coperite cu cancer incipient
vor intra într-o comisie care
va stabili tratamentul de ur-
mat”, a adăugat medicul Dan
Grigorescu. 

După finalizarea procedu-
rilor de achiziţie a implantu-
rilor şi materialelor necesare
intervenţiilor, comisia va trece
la analiza cazurilor aflate în
lista de calificare. Anual, în
ţară se înregistrează peste
6.000 de cazuri noi de pacien-
te cu cancer de sân şi 4.000
de decese. 

O şansă pentru
femeile cu cancer

Profesorul de biologie Du-
mitru Avădanei de la Şcoala
Gimnazială Nr. 2 „Diaconu
Coresi” din Braşov face parte
din cei 10 finalişti pentru „Liga
profesorilor excepţionali”. 

Finala va avea loc într-o
emisiune televizată ce va fi
difuzată în data de 15 iunie,
unde va fi stabilit clasamentul
final pe baza voturilor adu-
nate din comunitate şi a tele-

votingului pe timpul emisiunii.
Pentru a câştiga finala şi a
aduce la Braşov titlul de ex-
celenţă în educaţie, profesorul
are nevoie de susţinerea co-
munităţii braşovene. Cu un
simplu click pe www.funda-
tiadanvoiculescu.ro/2014/05/d
umitru-avadanei îi puteţi da
dascălului şi învăţământului
braşovean un vot de susţinere
a excelenţei în educaţie. 

„Consider că Braşovul are
numeroşi dascăli de excepţie.
Am avut şansa să fiu selectat
în finală, pe baza unei docu-
mentaţii laborioase asupra
unei cariere didactice de 35
de ani şi a voturilor adunate
din comunitatea braşoveană
în semifinală. Voi fi onorat
să reprezint învăţământul
braşovean şi excelenţa în
educaţie”, a precizat profe-
sorul Dumitru Avădanei.

Profesorul Avădanei Du-
mitru este coordonatorul ehi-
pei TV2BV a Şcolii
Generale Nr.2 „Diaconu Co-
resi” din Braşov. TV2BV
este singurul studio de tele-
viziune şi presă şcolară on-
line din învăţământul
românesc şi are în palmares
rezultate de excepţie. 

Oraşul Memorabil, expoziţia
care sondează în trecutul ora-
şului Braşov pentru a surprinde
oamenii, casele şi spaţiile sale
publice, va avea o nouă ediţie
în luna octombrie a acestui an. 

Astfel, locuitorii Braşovului
sunt invitaţi să contribuie cu
fotografii din albumele perso-
nale sau cărţi poştale din co-

lecţiile proprii pentru alcătuirea
expoziţiei din toamnă. Imagi-
nile pot fi oricât de vechi sau
de noi, singura condiţie este ca
acestea să fi fost realizate într-
un loc din Braşov. Fotografiile
pot fi transmise pe e-mail sau
aduse la sediul OAR pentru
copiere până la data de 31 au-
gust. Acestea vor fi selectate

pentru expoziţie şi, în paralel,
vor fi prezentate pe site-ul
www.orasulmemorabil.ro.

Ediţia expoziţiei de anul
acesta va avea loc între 3 şi
19 octombrie în Braşov. Până
atunci, în intervalul 20-22 iunie
va avea loc o expoziţie retros-
pectivă a Oraşului Memorabil
în Piaţa Sfatului.

Campanie de strângere de fotografii
„Oraşul Memorabil” ediţia 2014
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Consilierul local
FDGR, Christian
Macedonschi a de-
clarat, într-o confe-
rinţă de presă, că
s-a primit invitaţia
oficială din partea
primăriei din Nürn -
berg pentru înfrăţi-
rea acestui oraş din
Germania cu Braşovul.
Pe 20 iunie va ajunge la
Nürnberg o delegaţie oficia-
lă din Braşov formată din
 reprezentanţii primăriei,
 consilului local, consiliului
 judeţean, Universităţii Tran-
silvania şi Camerei de Co-
merţ Braşov. Se va semna
documentul de înfrăţire şi
vor avea întâlniri cu repre-
zentanţii Camerei de Comerţ
din Nürnberg cu care Bra-
şovul colaborează deja, prin
Şcoala Profesională Kron-
sdat şi se va vizita aeropor-
tul din Nürnberg, care are
foarte multe în comun cu vii-
torul aeroport din Braşov.
„Înfrăţirea va fi semnată la
Nürnberg de primarii celor
două oraşe, iar de la Braşov
vor fi prezenţi şi preşedintele
şi vicepreşedintele Consiliu-
lui Judeţean, precum şi di-

rectorul Muzeului Judeţean
de Istorie, deoarece oraşul
german are multe muzee şi
o cetăţuie asemănătoare cu
cea a Braşovului”, a declarat
ieri consilierul local Cristian
Macedonschi. 
În Nürnberg şi în zona sa
metropolitană trăieşte cea
mai mare comunitate româ-
nescă din Germania, for -
mată din peste 70.000 de
oameni, printre care foarte
mulţi braşoveni. Inna Schaef-
fler, una din cele mai puter-
nice companii germane din
Braşov, provine tot din Nürn -
berg. Din punct de vedere is-
toric, Nürnberg-ul are foarte
multe în comun cu oraşul de
sub Tâmpa. O parte din for-
tiifcaţiile şi turnurile Braşo-
vului au fost construite, ca şi
în Nürnberg, de împăratul
 Sigismund de Luxemburg. 

Profesorul Dumitru Avadanei s-a calificat
în finala „Ligii profesorilor excepţionali”

Pe 20 iunie, Braşovul se va
înfrăţi cu Nürnberg-ul!

C
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Astronomii de la centrul
Harvard - Smithsonian au
descoperit o planetă nouă,
dintr-o clasă necunoscută
până acum, denumită „mega-
Pământ” sau „Godzilla Pă-
mânturilor”, scrie Business
Insider.

Planeta, aflată la 560 de
ani-lumină de Pământ, este
de 17 ori mai mare decât pla-
neta noastră, este stâncoasă şi
face parte dintr-o clasă diferită
decât „super-Pământurile”,
care sunt doar puţin mai mari
decât Terra.

Până acum, astronomii au
crezut că planetele atât de

mari sunt ga-
zoase, ca Jupi-
ter, însă planeta
nou descoperi-
tă, botezată Ke-
pler 10c, este
solidă. „Aceas-
ta este Godzilla
Pământurilor”,
a exclamat Di-
mitar Sasselov,
director al cen-
trului de studii
ale formării
planetelor de la
Universitatea Harvard.

Kepler 10c orbitează în ju-
rul stelei sale o dată la 45 de

zile şi, fiind foarte apropiată
de aceasta, cel mai probabil
nu susţine viaţa.

Trei români au conceput invenţia care
elimină nevoia de microhidrocentrale

O roată hidraulică şi eoliană
care poate produce ecologic
energie electrică, brevetată de
trei mureşeni, a fost prezen-
tată la Sovata în cadrul unui
proiect în valoare de 90.000
de franci elveţieni, coordona-
torul proiectului spunând că
acest echipament ar putea fi
o alternativă 

Inventatorii au arătat, luni,
la Sovata, că, învârtind roata
respectivă, prin folosirea cu-
renţior de aer creaţi se poate
genera energie electrică sufi-

cientă pentru a aprinde becuri,
prezentând proiectul drept so-
luţia alternativă la microhi-
drocentrale. Ei au precizat că
urmează să instaleze roata în
râul Târnava, într-un loc apro-
piat de zona gării din Sovata,
în următoarele 7-10 zile şi să
îi testeze funcţionarea, până
în luna decembrie. Echipa-
mentul va folosi forţa apei
curgătoare pentru a genera
energie electrică, ce va fi
transferată printr-un cablu izo-
lat în exterior şi va fi măsu-

rată, însă ideea nu este, în
această fază, de a produce cât
mai multă energie, ci de a tes-
ta cum se comportă echipa-
mentul în condiţii diverse,
posibil de secetă sau chiar de
viituri şi apoi, eventual, a-l
adapta. „Invenția va produce
energie verde, cu impact redus
asupra speciillor şi habitatelor
acvatice. Soluţia noastră pro-
duce curent electric fără in-
tervenţie în natură, în
ecosisteme”, a declarat inven-
tatorul  Szakacs Laszlo.

Un concediu asigurat
sau munca fără un pro-
gram exact de lucru pot
părea pentru mulţi ceva
obişnuit. Există însă ţări
unde autorităţile au
adoptat legi inedite pen-
tru a reglementa diferite
aspecte legate de munca
cetăţenilor lor.

Mai jos, o listă cu
cinci dintre cele mai
bizare legi care regle-
mentează condiţiile
de muncă în diferite
state ale lumii, întoc-
mită de BBC.

1. Legea care îi obligă pe copii să-
și respecte părinții. Un proiect
de lege pe această temă a fost
înaintat luna trecută în Par-
lamentul spaniol. Lista de res -
 posabilităţi şi de obligaţii pe
care copiii ar putea să le aibă
include „participarea la viaţa
de familie, respectare părinţilor
şi a rudelor lor” şi responsabi-

litatea de a asista la re-
zolvarea treburilor
făcute în gospodărie
şi chiar de a înde-
plini diverse
sarcini în con-
cordanţă cu vâr-
sta pe care o au şi

indiferent de sex.

2. Ţara unde programul de mun-
că nu depăşeşte opt ore decât în
condiţii excepţionale. La finalul
lunii martie, Ministerul german
al Muncii a adoptat o măsură
care le interzice şefilor să îşi
pună la muncă angajaţii în afa-
ra orelor de program, în afara
unor „circumstanţe excepţio-
nale”.

3. Japonezii le măsoară talia an-
gajaţilor lor. Pentru a-şi feri po-
pulaţia aflată într-un proces
accentuat de îmbătrânire, ofi-

cialii japonezi au adoptat în
anul 2008 o lege care sta-
bileşte dimensiunea taliei
pentru toţi cetăţenii cu
vârste cuprinse între 40
şi 75 de ani.

Dimensiunile ta-
liilor angajaţilor sunt

luate anual în cadrul unui con-
trol medical în timpul căruia
se verifică şi tensiunea şi nivelul
de colesterol din organismele
acestora. Rolul controlului me-
dical este acela de a da asigurări
că angajaţii sunt sănătoşi şi că
nu au probleme de greutate.
Cei   grași sunt obliga�i să slă-
bească. 

4. Fără e-mail de serviciu după
încheierea programului de lucru.

Francezii au pus în discuţie,
luna trecută, interzicerea e-mai-
lul-urilor de serviciu după ora
18:00. În acest caz, persoanele
care lucrează ca freelanceri,
cele ale căror programe de lu-
cru nu sunt, aşa cum prevede
legea, de cel mult 10 ore pe zi,
pot beneficia de acest privile-
giu.

Legi bizare din lume Cum afectează pronografia creierul uman. Bărbaţii care îşi
petrec mult timp vizionând materiale pornografice sunt
expuşi riscului de micşorare a volumului materiei cenuşii
în anumite regiuni ale creierului şi au o activitate cerebrală
redusă, conform unui studiu al cercetătorilor germani. 
„Am constatat o legătură negativă între vizionarea por-
nografiei timp de mai multe ore pe săptămână şi volumul
materiei cenuşii în lobul drept al creierului”, fenomen
care afectează şi activitatea cortexului prefrontal, au afir-
mat cercetătorii germani de la Institutul Max Plank for
Human Development din Berlin. „Aceste efecte ar putea
indica schimbări a plasticităţii neuronale, ce rezultă dintr-
o stimulare intensă a centrului plăcerii”, au afirmat aceştia,
în ediţia online a publicaţiei Journal of the American Me-
dical Association, Psychiatry. Deşi este nevoie de cer-
cetări suplimentare, acest studiu a furnizat primul indiciu
al existenţei unei legături între vizionarea de materiale
pornografice şi o reducere a dimensiunii şi activităţii cre-
ierului, ca reacţie la stimularea sexuală.
Pot telefoanele mobile să provoace orbire? Oftalmologii cred
că utilizarea intensivă a telefoanelor mobile ar putea de-
termina o incidenţă crescută a dezlipirii de retină la per-
soanele tinere. Un tânăr chinez care utiliza foarte mult
smartphone-ul pe întuneric, seara, trimiţând mesage prie-
tenei lui, a suferit o dezlipire de retină, o afecţiune oculară
gravă, care poate duce la pierderea vederii. Cazul atrage
atenţia asupra unui nou pericol asociat cu utilizarea ex-
cesivă a dispozitivelor cu ecranelor luminoase. Dezlipirea
de retină înseamnă desprinderea parţială a stratului intern
al ochiului – retina -, unde se găsesc celulele fotorecep-
toare, de vasele de sânge care asigură aportul de nutrienţi
şi oxigen. Deteriorarea retinei ca urmare a acestui feno-
men poate duce la pierderea vederii. Afecţiunea apare
de obicei între 50 şi 70 de ani, dar medicii spun că se
înregistrează tot mai multe cazuri la vârste tinere.
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Pe scurt

Astronomii au descoperit „planeta” care
seamănă cu Pământul
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FC Brașov l-a vrut pe Gâlcă!
Noul antrenor al Stelei, Costel Gâlcă, a fost dorit și de
cei de la FC Brașov. Dezvăluirea a fost făcută chiar
de președintele stegarilor Constantin Zotta.  „Am vrut
să îl iau și eu la Brașov în perioada în care tot schim-
bam antrenorii. Nu a vrut să plece de la echipa
națională. Am vorbit cu el și mi-a plăcut cum gândește
fotbalul, vorbește fotbalul”, a zis Zotta. „Steaua va
avea prima șansă, cel puțin pe hârtie, cu orice echipă
va juca. Odată ajunsă în grupele UCL, înseamnă o
relaxare financiară fantastică, eu sunt convins că vor
ajunge. Costel Gâlcă este un tip foarte serios. Este o
șansă pentru Costel, și așa cum îl știu eu, va reuși”,
a mai spus Constantin Zotta.

Steaua stă bine în clasamentul IFFHS
Steaua București se menține pe locul 29 în clasamentul
mondial al cluburilor, dat publicității miercuri de
Federația Internațională pentru Istoria și Statistica Fot-
balului (IFFHS). Astra Giurgiu a reușit un salt remarcabil
de 11 locuri față de luna precedentă, ajungând de pe
50 pe 39. În schimb, Petrolul a coborât 9 locuri și se
află acum pe 59, în timp ce Pandurii a coborât șase
poziții, fiind acum pe locul 123. Al Ain (EAU), echipa
lui Mirel Rădoi, a fost desemnat clubul lunii mai 2014.
Grație victoriei din finala Cupei Germaniei, Bayern
Munchen și-a păstrat poziția de lider al clasamentului
IFFHS, fiind urmată în ierarhie de cele două finaliste
ale Ligii Campionilor, Real Madrid și Atlético Madrid. 

Arlauskis, aproape de Ghencea!
Steaua s-a mişcat rapid pentru a umple golul lăsat de
plecarea lui Ciprian Tătăruşanu. Oficialii campioanei
au demarat discuţiile cu Giedrius Arlauskis, fostul
portar al Unirii Urziceni. „Am discuţii cu Steaua prin
intermediul impresarului meu. Sâmbătă voi face ale-
gerea, iar dacă o să fie Steaua, o să fie pentru că
vreau să joc fotbal la nivel înalt, nu pentru bani. Am
ales banii când m-am dus la Rubin Kazan şi am ales
prost. Acum sunt ocupat, sunt la echipa naţională a
Lituaniei, nu mă gândesc la altceva. Chiar dacă am
mai multe oferte, o să aleg varianta care îmi permite
să evoluez la nivel înalt. La Steaua o pot face în Liga
Campionilor. Nu mor de foame, dar sunt flămând de
fotbal şi vreau o echipă adevărată”, a declarat litua-
nianul. 55 de meciuri a jucat Arlauskis pentru Unirea
Urziceni între 2007 şi 2011. 

Ungur şi Hănescu, mai departe la Arad
Adrian Ungur, al patrulea favorit al turneului BRD Arad
Challenger, dotat cu premii totale de 35.000 de euro,
s-a calificat în optimile de finală, miercuri, după ce a
dispus de francezul David Guez cu 6-4, 6-2, în manșa
inaugurală. Ungur (29 ani, 128 ATP) a avut nevoie de
o oră și 29 de minute pentru a trece de Guez (31 ani,
170 ATP), pe care îl mai învinsese și în 2010, în op-
timile unui turneu challenger de la Roma, cu 1-6, 6-
4, 7-6 (3). Adrian Ungur și-a asigurat un cec de 600
de euro și 6 puncte ATP, iar în optimi îl va înfrunta pe
uruguayanul Martin Cuevas (22 ani, 464 ATP), venit
din calificări. În alt meci din primul tur, belarusul Vla-
dimir Ignatik l-a învins pe Victor Crivoi cu 6-4, 6-4 și
va juca în optimi cu Victor Hănescu, al doilea favorit,
care a trecut în doar 50 de minute de Constantin Stur-
dza (Elveția), cu 6-1, 6-2.

Încă o medalie în ringul fetelor!
Pugilista română Steluța Duță și-a asigurat o medalie
la Campionatele Europene de box feminin de la
București, miercuri, după ce a învins-o la puncte pe
rusoaica Svetlana Gnevanova în sferturile de finală
ale categoriei 48 kg. Steluța Duță, dublă campioană
europeană, în 2006 și 2007, și vicecampioană mon-
dială, a adus delegației României a patra medalie la
Europenele găzduite de Sala Polivalentă „Ioan Kunst-
Ghermănescu”, după ce Cristiana Stancu (cat. 69 kg),
Florina Radu (cat. 81 kg) și Luminița Turcin (+81 kg)
au obținut și ele calificarea în semifinale. Obiectivul
declarat al sportivelor antrenate de Adrian  Lăcătuș,
Constantin Gălbenușe, Dumitru Feraru și Mihaela
Lăcătuș este cucerirea a trei medalii, câte una din fie-
care culoare.

Una caldă, alta rece, sub panou! 
Debut excelent pentru

echipa de baschet feminin
sub 17 ani a celor de la CSU
Cuadripol Brașov, în turneul
final al Campionatului
Na�ional, care a început as-
tăzi sub Tâmpa.  Fetele an-
trenate de Nenad Marinkovic
au dispus de campioana en-

titre, Colegiul Na�ional Mihai
Eminescu Oradea, cu scorul
de 58-48. Cea mai bună ju-
cătoare de pe teren a fost
Ana Maria Ferariu. Compo-
nenta prim divizionarei
Olimpia CSU Brașov, și-a
trecut în cont numai pu�in de
30 de puncte. Cu victoria de

astăzi, brașovencele au deve-
nit principalele favorite la cu-
cerirea titlului na�ional. Tot
în jocul de debut, băie�ii de
la CSU Cuadripol Brașov nu
au putut face fa�ă campioanei
Universitatea Mobitelco Cluj,
care s-a impus cu 90 la 71.
Astăzi, fetele de la CSU Cu-

adripol Brașov, vor juca de
la ora 17.30, cu CSS Ploiești,
partidă care se va disputa în
sala de sport a școlii generale
numărul 11. De la ora 15, în
sala sporturilor Dumitru Po-
pescu Colibași, băie�ii de la
CSU Cuadripol Brașov, vor
întâlni Steaua.  

Simona Halep, a patra jucă-
toare de tenis a lumii, s-a cali-
ficat pentru prima dată într-o
semifinală la un turneu de
Mare Șlem, miercuri, la Roland
Garros, învingând-o în două
seturi, 6-2, 6-2, pe rusoaica
Svetlana Kuzne�ova, cap de se-
rie nr. 27, într-o oră și 18 mi-
nute de joc. În urma acestui
succes, Simona Halep (22 ani),
fostă campioană de junioare la
turneul parizian în 2008, și-a
asigurat un cec în valoare de
412.500 euro și 780 puncte
WTA. Simona Halep este pri-
ma româncă prezentă într-o
fază atât de avansată a unui tur-
neu major, după o pauză de 17
ani. În 1997, Irina Spîrlea ceda
în semifinalele de la US Open
în fa�a americancei Venus Wil-
liams.

Aşteptarea a meritat… După
2 ore de amânare din cauza
ploii, aflată în fa�a unei noi pre-
miere din cariera sa, Simona
Halep avea în fa�ă o adversară

cu 6 ani de experien�ă la înalt
nivel mai mare, dar și
câștigătoare a turneului de la
Roland Garros, Svetlana
Kuzne�ova impunându-se pe
terenurile de la Port d'Auteuil
în 2009. Meciul, însă, a dovedit
că jucătoarea mai matură a fost
chiar românca, deloc afectată
de inerenta tensiune a acestei
situa�ii: a servit foarte bine, în-
grijit, și-a făcut cu brio jocul
elaborat, cu schimbare de
direc�ie și de efecte imprimate
mingiei. Primul set, câștigat de
Simona Halep în numai 33 de
minute, a început cum nu se
poate mai bine pentru jucătoa-
rea româncă, un break, pe care
părea să-l fi consolidat cu pri-
mul său serviciu, urcând la 2-
0. Kuzne�ova, însă, a mizat pe
for�a ei fizică evident superioa-
ră (1,74 m, 73 kg), lovind cu
toată puterea, pentru a egala la
2. Din acest moment, însă,
constăn�eanca a schimbat din
nou registrul tactic, în favoarea

ei, a iu�it jocul, luând mingile
din urcare, cu mult slice sau tă-
iate, pentru a pune unul după
altul 4 ghemuri: 6-2.

…pe deplin! Înaintea celui
de-al doilea set, jucătoarea din
Rusia, fostă câștigătoare a tur-
neului de la Paris, în 2009, a
solicitat pauză medicală, reve-
nind de la vestiare cu un bandaj
la coapsa stângă, afec�iunea fi-
ind cauzată, probabil, și de nu-
meroasele lovituri contre-pied
cu care Halep și-a măcinat ad-
versara. Ceea ce nu a împiedi-
cat-o pe rusoaică să se opună
cu toate puterile (setul 2 a durat
46 minute), dar nu a putut stră-
punge barajul Simonei Halep
în această zi excep�ională pen-
tru ea și pentru tenisul româ-
nesc. În urma victoriei de ieri,
Simona Halep (22 ani, 4 WTA)
a preluat conducerea (3-2) în
meciurile directe cu Kuzne�ova
(28 ani, 28 WTA). Halep a în-
vins-o pe rusoaică în 2011, în
primul tur la Toronto (4-6, 6-

4, 6-3) și anul trecut la Roma,
tot în primul tur (6-1, 6-1), în
timp ce Kuzne�ova câștigase
prima loc confruntare, în 2011,
la Miami, în turul secund (6-0,
6-4), iar recent, la Stuttgart, a
eliminat-o pe româncă în opti-
mile de finală la Stuttgart cu 7-
5, 7-6 (4).

Urmează Petkovic! În semifi-
nale la Roland Garros, Simona
Halep va juca împotriva ger-
mancei Andrea Petkovic
(N.28), care a învins-o mier-
curi, în sferturi, pe italianca
Sara Errani (N.10) cu 6-2, 6-
2. În confruntările cu Petkovic,
Simona Halep conduce cu 2-
1, în urma victoriilor ob�inute
în 2013, la Nurnberg, în finală
(6-3, 6-3), și în turul doi la To-
kyo (7-6, 6-3). Singurul succes
al jucătoarei germane datează
din 2009, în sferturile de finală
ale challenger-ului feminin de
la București (6-2, 7-6). Halep
va juca pentru un loc în marea
finală, astăzi, de la ora 15.00.

Halep 
continuă 

marşul spre 
primul titlu major! 
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Astăzi, 5 iunie 2014, de
la ora 19.00, la Sala Pa-
tria, sunteţi invitaţi la
„Concertul tinerelor
talente”. 

Dirijor: Ovidiu Dan Chirilă 
În program:

◾ W. A. Mozart – Concertul
nr. 11 pentru pian şi orches-
tră KV 413
Paul Cristian Ionerscu –

pian

E. Lalo – Simfonia spaniolă
pentru vioară şi orchestră
(partea I)

Octavian Pîrlea – vioară 
◾ P. I. Ceaikovski – Nocturna

pentru violoncel şi orchestră 
Izabela Ghergu – violoncel

◾ D. Popper – Rapsodia un-
gară pentru violoncel şi or-
chestră 

◾ W. A. Mozart – Concertul
nr. 12 pentru pian şi orches-
tră KV 414 (partea I) 

Călin Corneliu Calfa –pian
C. M. von Weber – Con-

certino pentru clarinet şi or-
chestră 

Sergiu Poparad – clarinet
Dirijorul şi compozitorul bra-

şovean Ovidiu Dan Chirilă a
absolvit în anul 1984 Conser-
vatorul de Muzică „Ciprian Po-
rumbescu” din Bucureşti, la
clasa de compoziţie–dirijat or-
chestră, beneficiind de contactul
cu muzicieni prestigioşi. S-a per-

fecţionat de-a lungul anilor, atât
în ţară, cât şi în străinătate,
prin diferite burse ce i-au fost
acordate graţie talentului său.

Preţul biletelor este de 20
lei, redus 50% pentru elevi,
studenţi şi pensionari, respec-
tiv 10 lei.

Programul agenţiei de bilete
de la sala „Patria”:
◾ luni, miercuri 12–15;
◾ marţi, joi 16–18;
◾ cu o oră înainte de concert.

Horoscopul zilei
Berbec. Eşti destul de îndrăzneţ/ă astăzi, aşa că e momentul
perfect pentru a pune în aplicare cele mai ciudate planuri
ale tale. Du-te unde te poartă imaginaţia.
Taur. Este o zi bună pentru a ieşi în evidenţă, cei din jurul
tău nu vor fi prea activi. Este tentant să profiţi de o astfel
de conjunctură, dar este şi riscant în acelaşi timp.
Gemeni. Te pierzi în discuţii astăzi şi te distrezi atunci când
socializezi cu cei din jurul tău. Indiferent de subiectul pe
care îl abordezi, îţi place să vorbeşti mai mult ca oricând. 
Rac. Nu îţi place ce se întâmplă astăzi, mai ales dacă este
vorba de unele schimbări. Viaţa e plină de surprize, aşa că
trebuie să fii pregătit/ă pentru orice. 
Leu. E posibil să faci o greşeală din cauza că eşti de partea
cuiva. Chiar dacă nu va fi amuzant, puterea ta de sacrificiu
va fi apreciată mai târziu de cei din jurul tău. 
Fecioară. Eşti atât de plin/ă de energie încât ai impresie că
ai luat foc. Nu te panica, ci gândeşte-te cum să o foloseşti
într-un mod productiv. Eşti centrul universului.
Balanţă. Vei fi foarte ocupat/ă astăzi, aşa că încearcă să scapi
de unele activităţi mai puţin importante. Roagă-i pe cei din
jurul tău să îţi preia din sarcini, dar fără a le crea probleme.
Scorpion. Caută reducerile astăzi, mai ales acum, după ce ţi-
ai verificat cardul. Nu trebuie să cedezi ispitelor, ci să insişti
până găseşti cea mai bună ofertă. 
Săgetător. Dacă cineva se bagă în faţa ta astăzi, nu te panica!
Nu este sfârşitul lumii, aşa că încearcă să te stăpâneşti şi să
îţi vezi de treburile pe care le mai ai.
Capricorn. Un şef sau un profesor de-al tău îţi cere ceva care
îţi va părea foarte simplu. Este momentul tău să te faci apre-
ciată/, chiar dacă nu este situaţia pe care ţi-ai fi dorit-o. 
Vărsător. Trebuie să faci ceva nou şi fascinant astăzi, aşa că
fii atent/ă la ce se întâmplă în jur. Cum apare o nouă opor-
tunitate, ai face bine să fii primul/prima care se înscrie. 
Peşti. Trebuie să începi să te ataşezi de o persoană sau de
un obiect nou, şi energia ta e potrivită pentru o schimbare.
Cu siguranţă lucrurile vor fi mult mai interesante pe viitor.

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

TRIUNGHIUL DRAGOSTEI 
ŞI AL MORŢII 
-PREMIERĂ-
(N-15), 96 minute, Thriller
orele: 16:30, 21:15

MALEFICENT -3D- -PREMIERĂ-
(AG), 97 minute, Aventuri, Fantastic
orele: 13:45, 18:15, 20:15

X-MEN: VIITORUL ESTE TRECUT-3D-
(AP-12), 131 minute, Acţiune, Aventuri, Fantastic
orele: 13:30, 18:00, 22:30

WALESA: OMUL SPERANŢEI 
-PREMIERĂ- tarif unic: 10 lei/bilet
(N-15), 127 minute, Dramă
ora: 14:00

VECINI DE COŞMAR
(N-15), 96 minute, Comedie
orele: 16:00, 20:30

GODZILLA -3D-
(AP-12), 123 minute, Acţiune, SF, Thriller
orele: 15:45, 22:20

SELFIE
(AP-12), 123 minute, Comedie
ora: 18:45

Teatru la Dramatic
NIŞTE FETE – sala Studio, ora 19.00
de Neil LaBute
Regia: Gelu Colceag
Preţul biletelor: 10 lei. Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei.

Film la Mansarda 
Casa Baiulescu 
Alianţa Franceză, Biblioteca Franceză, Mansarda
Casei Baiulescu, orele 17,30 – Cineclub
francofon: Banlieu 13 (Franţa, 2004). Un film
de Pierre Morel. Cu Cyril Raffaelli, David Belle, Tony
D'Amario. Acţiune, 84 minute.
Faptele se petrec în ghettoul din Paris, în anul
2010, unde un poliţist sub acoperire şi un fost
asasin încearcă să găsească şi să neutralizeze o
bombă cu neutron.

Expoziţii 
◾ Muzeul Casa Mureşenilor găzduieşte expoziţia
Universul familiei. Vizitatorii sunt invitaţi să
descopere obiecte utilizate frecvent, intrate în
ritualul cotidian, supuse schimbărilor de gust şi
preferinţe. Fotografiile fac parte din arhiva av.

Constantin Hiott şi a boierilor Poenari (Oltenia)
– ramura Bălănoi, şi au fost donate muzeului de
către moştenitori. Expoziţia poate fi vizitată până
în 20 iunie 2014.
◾ Expoziţia Fotograful braşovean Carl
Muscha lek – 110 ani (1857–1904), donaţia
Gheorghe Corcodel din Germania, la Muzeul
Civilizaţiei Urbane, situat în Piaţa Sfatului nr. 15. 
◾ Expoziţia Maeştri ai picturii româneşti.
Colecţia Lucian Pop la Muzeul de Artă Braşov,
din B-dul. Eroilor nr. 21 (lângă Hotel Capitol). 
◾ Expoziţia temporară Tradiţii şcolare bra şo -
vene în Liceele Johannes Honterus şi Andrei
Şaguna. Expoziţia poate fi vizitată până în luna
iunie 2014, la mansarda Muzeului Civilizaţiei
Urbane a Braşovului, Piaţa Sfatului nr. 15. 
Program de vizitare: Marţi-Dumincă, 9.00-17.00. 
◾ Epoziţia De la căruţă la zborul cu motor la
Muzeul Judeţean de Istorie Braşov. Expoziţia
este găzduită la Casa Sfatului din Braşov, Piaţa
Sfatului nr. 30. 
◾ 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. 

Astăzi în Braşov

Concertul Tinerelor Talente 
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Sudoku

4 5 6 7
4 9

2 8 6
8 7 5 1 6 9

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Arkona ajung pentru prima
dată la Braşov, în cadrul unui
show special ce are loc în
această seară, de la ora 21.00,
în Club Rockstadt. 

Cunoscută drept una din
cele mai de succes trupe ru-
seşti în sfera rock/metal in-
ternaţională, Arkona ajung în
România pentru a-şi promova

cel mai nou album, Yav, lan-
sat la finele lunii aprilie. 

Biletele pentru concertul
Arkona din Club Rockstadt
au preţul de 45 de lei şi pot fi
achiziţionate exclusiv de la în-
trarea în club, în seară con-
certului. 

Invitaţii speciali ai serii sunt
False Reality. 

Concert Arkona la Braşov
◾ – Cum se numeşte un căţel
care a băgat lăbuţa în priză?
– Căţeluş cu părul creţ
◾ Vine un om la doctor cu un cui
înfipt în cap. Doctorul: 
– Dacă ai 100 euro, scot cuiul, te
cos şi eşti ca nou!
– Nu am aşa bani domn’ doctor!
– Cu 50 euro, scot cuiul, te dau cu
iod şi va trece rana în timp!
– Nici aşa bani n-am domn’ doctor!

– Da’ ce ai măi omule?
– Păi eu sunt asigurat la casa de
sănătate, domn doctor!
– Bă, băiatule, pe asigurarea ta
pot să îndoi cuiul, ca să nu te în-
curce când îţi pui căciula.
◾ După primul zbor în afara du-
lapului, molia mica este întrebată
de mă-sa: 
– Ei? Cum a fost?
– Bine, lumea se bucura de pre-
zenţa mea, toţi aplaudau.

Bancuri

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

1 5 2
9 1 3

7 4
7 4 1

7 3 1 6 4
8 9 3
6 2

1 4 9
8 2 6
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Din presa maghiară
În vizită la noua fabrică de clopote. 
Se fabrică clopote noi în locul celor topite pentru tunuri (II)
Inginerul Oberst prezintă procesul de fabricaţie. Pentru
turnarea clopotelor este esenţială calitatea materialului
şi obţinerea unui amestec precis. Cu cât metalul este de
mai bună calitate, sunetul clopotului va fi mai clar. Ma-
terialele folosite pentru turnarea clopotelor sunt cuprul
roşu şi staniul. Aceste metale prin intermediul dispoziti-
velor de ridicare sunt transportate la gura de alimentare
a furnalului, unde muncitori calificaţi efectuează dozarea
precisă şi sunt vărsate în furnal. Când furnalul este umplut
cu metale şi cocs, stratul de jos de cocs este aprins.
Cuptorul este prevăzut cu mici orificii prin care o turbină
electrică suflă aer, astfel întregul strat de cocs se va în-
cinge şi începe topirea materiei prime. Această operaţiune
durează în jur de 4 – 5 ore. Temperatura în furnal este
de 1500 – 1600ºC. După topirea materialului, lava fierbite
se scurge printr-o ţeavă subţire în găleţi, apoi este turnată
peste un model
de lemn acoperit
cu un strat gros
de ceară, fiind în-
velită imediat cu
lut, care va fi înde-
părtat doar după
răcirea totală a
materialului.
După prezentarea
inginerului Oberst,
sunt încercate două clopote noi, turnate cu o zi mai de-
vreme. Unul de 150 kg, celălalt de 300 kg. Un sunet pu-
ternic umple încăperea.
„Clopotele noastre au suflete”
Directorul fabricii, dr.Sylviu Suciu, este un avocat tânăr.
Ne prezintă motivele pentru care a luat naştere această
fabrică. 
„În timpul războiului clopotele bisericilor au fost transfor-
mate în tunuri şi muniţii şi era necesar ca fiecare biserică
din ţinut să-şi recapete clopotul. Lucrările de construcţie
a fabricii au început în toamna anului trecut, iar producţia
a început în martie anul acesta. Compania este o socie-
tate pe acţiuni, preşedintele consiliului de administraţie
fiind Valer Roman, fostul viceministru al Muncii. Scopul
principal al companiei este să producă clopote de cea
mai bună calitate şi la cel mai bun preţ. Conform credinţei
poporului, clopotele au suflet. Nu ştiu dacă este adevărat,
dar aşa simt şi eu legat de clopotele produse la noi. Dacă
nu intervine nimic neprevăzut, compania noastră va avea
un viitor frumos.”
Ne luăm rămas bun de la directorul fabricii şi pornim spre
oraş. În spatele nostru se aude vuietul fabricii şi răsunetul
clopotelor. „Dacă nu intervine nimic neprevăzut, compania
noastră va avea un viitor frumos.” Dorim acest lucru din
toată inima, fiindcă este o diferenţă mare între clopote
şi tunuri, unul de profesie.

(sfârşit)
TOMPA László. Látogatás az új brassói haranggyárban,
ahol újakat öntenek a háborúba vitt harangok helyett.

În: Brassói Lapok, nr. 125, 3 iunie 1938

Cristina Todea conside-
ra rubrica dedicată ti -
nerilor muzicieni una
tradiţională, deja, mai
ales atunci când coloc-
viile profesionale se
desfăşurau pe aceeaşi
scenă, „a debutului ac-
tualmente, de atestare
a unor rezultate”. 

În acest context,
în concertul din 2
iunie 1986, au ră-
sunat şi acordurile
„Concertului în mi
bemol major pen-
tru pian şi orches-
tră” KV-217, de
Wolfgang Ama-
deus Mozart, dirijat
de incomparabilul
şi   infatigabilul
maestru Ilarion Io-
nescu-Galaţi, avân-
du-l ca solist pe

pianistul Vlad Dimulescu, fost
elev al Liceului de Artă din
Braşov, în 1985 absolvent al
Conservatorului „Ciprian Po-
rumbescu” din Bucureşti. 

Laureat în ediţiile Festiva-
lului naţional „Cântarea Ro-
mâniei”, la Concursul
internaţional de la Salerno –
Italia, ediţia 1983, Premiul
A.T.M.-1985, Premiul I la
ediţia 1985 a Festivalului –
concurs Gheorghe Dima” de
la Cluj-Napoca, Vlad Dimu-
lescu a confirmat, o dată în

plus, pe scena braşoveană,
printr-o „tehnică bine pusă la
punct”, „un tuşeu gândit în
spiritul galant mozartian”, cu
o sensibilitate dublată de o in-
teligenţă creativă, sublinia
Cristina Todea. 

Larga paletă stilistică sub
care au fost cuprinse: „Prelu-
diu la unison” de George
Enescu, „Pavană pentru o in-
fantă defunctă” de Maurice
Ravel, şi poemul simfonic
„Till Eulenspeigel” de Richard
Strau� – a fost dozată „cu
aceeaşi responsabilă probita-
te” de dirijorul-maestru Ila-
rion Ionescu-Galaţi. 

Cristina Todea aştepta şi
alte „convergenţe pe orbita
devenirii debut-confirmare”:
perimetrul spiritual al acestor
gânduri putea fi împlinit şi
prin „Gala Muzicii de Came-
ră”, ediţia 1986. 
„Drum Nou” – 5 iunie 1986
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Alexandru Bogdan (1881-
1914) a fost una dintre prime-
le victime din rândul
românilor braşoveni în primul
război mondial. S-a născut în
februarie 1881, în Şcheii Bra-
şovului, în familia Bogdanilor
care a dat şi alte personalităţi
culturii române (slavistul Ioan
Bogdan, filologul George
Bogdan-Duică). Alexandru a
urmat liceul românesc din
Braşov şi a studiat la univer-
sităţile din Budapesta, Berlin
şi Leipzig, unde a audiat cur-
surile cercetătorului şi filoro-
mânului Gustav Weigand. În
anul 1904, a obţinut doctora-
tul la Leipzig, cu o teză despre
Metrica poeziei lui Mihai Eminescu. 

Reîntors în Braşov, Alexandru Bogdan
şi-a început cariera didactică predând
limbile germană şi română la liceul ro-
mânesc, azi Colegiul Andrei Şaguna. În
acelaşi timp s-a remarcat prin calităţile

lui pedagogice,
de cercetător
literar şi de pu-
blicist. I-a sti-
mulat pe elevii
săi să culeagă
folclor, a coor-
donat munca
aceasta şi a ob-
servat atent
folclorul, scri-
ind studii des-
pre cântecele
pentru copii.
S-a implicat în
activitatea As-
trei, a susţinut
mişcarea tea-
trală şi literară

prin conferinţe, discursuri, recenzii, tra-
duceri şi studii de folclor. A comentat
poemul „Strigoii” de Mihai Eminescu,
devenind „unul dintre cei mai profunzi
comentatori ai acestui poem”, potrivit
aprecierilor criticului Perpessicius. Spirit

critic şi condei talentat, a militat pentru
drepturile naţionale ale românilor. A pu-
blicat în ziarele şi revistele epocii, precum
în „Gazeta Transilvaniei”, „Transilvania”,
„Românul”, „Luceafărul”. 

Printre scrierile lui se numără Die Me-
trik Eminescus (Leipzig, 1904), Cântece
de copii şi jocuri (Braşov, 1905), Ritmica
cântecelor de copii (Bucureşti, 1906),
Strigoii de Eminescu (Sibiu, 1909), Altă
ortografie (Bucureşti, 1912), Douăzeci
de ani de mişcare teatrală (Sibiu, 1914). 

(va urma)
Bibliografie:
Axente Banciu, Morţii vii, Braşov,

1939, p. 71-81; Cărturari braşoveni (sec.
XV-XX). Ghid biobibliografic, Braşov,
1973, p. 45;  Bogdanii – o familie de
cărturari, volum coordonat de Monica
Tatuşescu şi Steluţa Petrea Suciu, Braşov,
Biblioteca Judeţeană, 1994; Ioan Vlad,
Cărturarii braşoveni pentru România
Mare, Braşov, 1999, p. 100-106.

Iulian Cătălui

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Tineri muzicieni braşoveni –
„îmbucurătoare confirmări”

Alexandru Bogdan – centenarul morţii (I)

5 iunie 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”

Ruxandra Nazare

Vlad Dimulescu

Ilarion Ionescu-Galaţi
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Prinţul Charles
a învăţat câteva
mişcări „funky”
ale unui dans po-
pular local în tim-
pul ultimei sale
vacanţe de câteva
zile în România,
relatează jurnali-
ştii britanici de la
Daily Express.

Moştenitorul tronului
britanic a asistat în
Transilvania la un dans
popular al grupului fol-
cloric maghiar Heveder,
în penultima zi a unei
vacanţe de cinci zile, iar
localnicii l-au învăţat pe Char-
les mişcările dansului.

În vârstă de 65 de ani, prin-
ţul este oricând dispus să dan-
seze. În lunga sa viaţă de
îndatoriri oficiale regale,
Charles a dansat aproape pe

orice ritm, de la breakdance
alături de adolescenţi la un
dans saudit al săbiilor, în luna
februarie a acestui an.

Prinţul vede în păstrarea
dansurilor şi altor tradiţii po-
pulare din Transilvania o mo-

dalitate de a atrage turiştii şi
de a aduce mai multă bogăţie
în regiune.

„Dacă tradiţiile sunt păs-
trate, ele vor aduce beneficii
financiare uriaşe pentru na-
ţiunea dumneavoastră”, le-a

spus Charles stu-
denţilor într-un
discurs ţinut cu
ocazia acordării
titlului de Doctor
Honoris Causa al
Universităţii Bu-
cureşti, sâmbăta
trecută.

Charles vizi-
tează cu regula-
ritate România
din 1998 şi deţi-
ne aici câteva
proprietăţi, inclu-
siv un conac
vechi de 200 de
ani şi o casă de
oaspeţi în satul

braşovean Viscri. 
În premieră, în timpul ulti-

mei sale vizite în România,
Prinţul Charles a vizitat şi Bi-
serica Neagră, Prima Şcoală
Românească din Schei şi Bi-
serica Sfântul Nicolae.

Unul dintre cele mai dez-
bătute subiecte de pe scena
mondenă românească este re-
laţia Andreei Bălan, mai pre-
cis infidelitatea lui Keo,
bărbatul care i-a fost iubit.

În ciuda numeroaselor spe-
culaţii pe marginea acestui su-
biect, Andreea Bălan a oferit

doar un singur interviu – pen-
tru emisiunea „Acces direct”,
de la Antena 1. Totuşi, artista
nu a putut sta indiferentă
atunci când, în emisiunea lui
Cătălin Măruţă, au fost făcute
declaraţii care o a vizau. Ast-
fel, chiar dacă se află sub con-
tract cu postul din Băneasa,

cântăreaţa i-a scris lui Măruţă
SMS-uri pe care acesta le-a
citit în direct.

Gestul Andreei Bălan nu
le-a picat prea bine şefilor de
la Antena 1, motiv pentru
care au amendat-o cu 5.000
de euro pentru încălcarea
contractului de exclusivitate
pe care l-a semnat, scrie
Wowbiz.

Cum poţi cuceri persoana care îţi place
Americanul Robert Greene,

autorul cărţii „The Art of Se-
duction” susţine că orice per-
soană de sex opus poate fi
cucerită, chiar dacă iniţial pare
inabordabilă. Trebuie doar să
se ţină cont de câţiva paşi
simpli.
1. Alege-ţi corect „victima”

– încearcă să atragi atenţia
persoanelor care par să fie
sensibile la ceea ce tu poţi
să le oferi. 

2. Încearcă să laşi impresia
de siguranţă de sine – ori-
cât de mult te-ai teme de
un refuz, nu lăsa persoana
de sex opus să vadă acest
lucru. 

3. Trimite-i semnale diverse
– odată ce persoana res-
pectivă te-a remarcat şi
probabil este uşor intrigată,
trebuie să continui să le
stârneşti interesul. Arată-i
subtil că poţi fi deopotrivă

un om dur sau sensibil, spi-
ritual sau cu picioarele pe
pământ, inocent sau inci-
tant.

4. Lasă-i impresia că eşti o
persoană dorită şi de alţii
– pentru a-ţi face „victima”
să te vrea, dă-i de înţeles
că are concurenţă. Astfel,
ea singură va încerca apoi
să-ţi câştige atenţia.

5. Formează-i o falsă nevoie
– senzaţia că anumite pro-
bleme nu pot fi rezolvate
decât cu ajutorul tău va
face ca persoana pe care
vrei să o cuceşti să devină
oarecum dependentă de
tine. 

6. Fii un maestru al insinuă-
rilor – încearcă să-i lansezi
discret tot felul de sugestii
sau idei la care să se gân-
dească ulterior. Strecoară-
le însă în discuţii care la
prima vedere par banale.

7. Fii ca el/ea – fiecare om
are de obicei propriul uni-
vers. Joacă după regulile
„victimei” tale, implică-te
în activităţi în care îi plac,
adaptează-te stărilor ei de
spirit. 

8. Tentează-ţi „victima” –
află ce slăbiciuni, ce fan-
tezii sau plăceri ascunse şi
profită de asta. Fii totuşi
discret şi ai grijă ca totul
să pară că vine natural.

9. Ţine-o în suspans – dacă
o persoană ştie deja la ce
să se aştepte din parte ta,
lupţi pentru o cauză pier-
dută. Surprinde-ţi victima
şi nu fi previzibil/ă!

10. Foloseşte cuvinte sau sin-
tagme care intrigă. După
ce i-ai captat atenţia, vor-
beşte-i în aşa fel încât să-
i stârneşti emoţii, promite-i
diverse lucruri, fă-i com-
plimente.

Angela Merkel sunată de un prieten la „Vrei să fii milionar”
O scenă inedită s-a petrecut la emisiunea „Vrei să fii mi-
lionar”, difuzată de postul RTL: candidatul, Wolfgang Bos-
bach, 61 de ani, deputat şi fost lider al grupului parlamentar
al CDU (Partidul creştin-democrat) din Bundestag, ar fi
vrut să fie ajutat de cancelarul Angela Merkel la a 14-a
întrebare, care valora 500.000 euro. După ce a epuizat
celelalte variante de ajutor, lui Bosbach i-a venit ideea să
o sune de pe telefonul său mobil pe Angela Merkel. După
două încercări a renunţat fiindcă prietenul apelat nu a
putut fi contactat. „Cred că se ocupă de salvarea lumii”,
a spus omul politic, spre amuzamentul publicului. Liderul
german a intervenit totuşi în emisiune, trimiţându-i lui Bos-
bach un mesaj pe telefonul mobil: „OK, nu contează despre
ce era vorba. Cu căldură, AM”, i-a scris cancelarul german
concurentului. Wolfgang Bosbach nu a ştiut să răspundă
la întrebarea: „O maşină de spălat din RDG, model WM66,
a ajuns celebră fiindcă utilizatorii puteau să o folosească
şi la: a) producerea curentului electric b) pregătirea con-
servelor de fructe c) aspirarea prafului d) recepţionarea
unui post de radio vest-german? Răspunsul corect era b).

Fără limită de vârstă pe Facebook? Proiect controversat! 
Facebook lucrează la un sistem care să le permită şi
celor mai mici de 13 ani să acceseze reţeaua socială,
însă sub supravegherea părinţilor. În acest sens, com-
pania a depus o cerere de patentare în SUA, în noiembrie
2012, care a fost făcută făcută publică săptămâna trecută,
relatează Guardian. Un astfel de sistem trebuie să ţină
cont de legislaţia în vigoare privind protecţia copiilor pe
Internet. În SUA, copiilor sub 13 ani le este interzis să
utilizeze servicii online care colectează date personale
fără acordul explicit al părinţilor. 
Facebook le interzice în prezent copiilor sub acest prag
de vârstă să-şi facă un cont pe reţeaua socială. Sistemul
descris în cererea de patentare le permite părinţilor să
autorizeze şi să supravegheze conturile copiilor

Prinţul Charles a
dansat în hambar

Andreea Bălan, pedepsită de Antena 1 
din cauza lui Măruţă


