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A câştigat 
Raliul Braşovului 

Lucien Hora a câştigat Ma-
rele Premiu al Oraşului Bra-
şov, adjudecându-şi victoria
în ambele manşe.
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Doi veterani de război bra-
şoveni au primit în ultima şe-
dinţă de plen a Consiliului
Local Braşov, titlul de „cetă-
ţean de onoare”. Cei doi, res-
pectiv colonelul în retragere
Iancu Ion Turcu şi general-
maiorul în retragere Mircea
Vlaicu, „au primit distincţiile

în semn de recunoaştere pen-
tru întreaga activitate”. În
1944, colonelul în retragere
Iancu Ion Turcu a participat
la eliberarea Ardealului de
Nord. General-maiorul în re-
tragere Mircea Vlaicu a lup-
tat în cel de-al doilea Război
Mondial. 

Ministerul Sănătăţii a anunţat
că programul gratuit pentru
depistarea activă precoce a
cancerului de col uterin, adre-
sat femeilor cu vârste cuprin-
se între 25 şi 64 de ani,
indiferent de statutul de asi-
gurat, va fi derulat şi anul
acesta, cu un buget de 13 mi-

lioane de lei. Pentru efectua-
rea testului, pacientele trebuie
să se prezinte la medicul de
familie, unde vor primi for-
mularul pentru recoltare şi
vor obţine date despre centrul
de recoltare. La nivel naţional
există 97 de cabinete unde se
recoltează probe. 

Testul Babeş-Papanicolau, gratuitDoi veterani, cetăţeni de onoare

Modernizare 
la Spitalul Judeţean 
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Viitorul sună bine
la Braşov!

Echipa de junioare de la
CSU Cuadripol Braşov a
câştigat titlul naţional la tur-
neul găzduit de Braşov.

Astăzi începe
Bacalaureatul 

Circa 200.000 de elevi de
clasa a XII-a sunt aşteptaţi
începând de astăzi la proba
orală în limba română.
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Euro
USD
Gram Aur Lucrările pentru modernizarea şi

consolidarea Corpului B al Spita-
lului Clinic Judeţean de Urgenţă
Braşov au fost estimate la suma de
26,34 de milioane de lei (cu tot cu

TVA), iar din aceşti bani 890.180
de lei, fără TVA, va fi costul lucră-
rilor de proiectare. Vicepreşedintele
CJ Braşov, Mihai Pascu, a precizat
că cel mai probabil la finele lunii

iunie va fi desemnat şi constructo-
rul. După ce se va desemna con-
structorul, termenul de realizare a
proiectului tehnic este de 60 zile,
pe parcursul acestei perioade con-

structorul având obligaţia de a
 depune documentaţiile necesare
 obţinerii restului avizelor pentru
 autorizaţia de construire. 
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CFR Călători va introduce de sâmbătă,
14 iunie.  Trenurile Soarelui, spre Litoral
şi Deltă, care vor asigura legături directe
dus-întors cu staţiunile de la Marea Ne-
agră şi facilităţi turistice din Delta Du-
nării. CFR Călători informează că timp

de trei luni, până la 15 septembrie, turiştii
vor avea la dispoziţie o serie de trenuri
care vor asigura legături directe spre/dins-
pre staţiunile de la Marea Neagră şi Delta
Dunării. „CFR Călători a pregătit un pro-
gram special de trenuri suplimentare pen-

tru ca, în fiecare zi, toate regiunile ţării
să poată fi conectate cu destinaţiile de
vacanţă cele mai căutate în perioada ve-
rii”, anunţă compania. Detaliile privind
numărul de trenuri, rute, orar şi tarife
urmează să fie în această săptămână.

Cioban muşcat de urs salvat
cu elicopterul SMURD 

Un cioban în
vârstă de 69 de
ani a fost atacat
de un urs, vine-
rea trecută, în
apropiere de
Zăr neşti, el a -
vând multiple le-
ziuni la faţă şi
fiind transportat
cu un elicopter SMURD la un
spital din Bucureşti.

Potrivit medicului Liviu
Stelea, şeful Ambulanţei Bra-
şov, bărbatul a fost atacat de
un urs lângă Zărneşti, în zona
Bârsa, fiind transportat iniţial
la spitalul din localitate, cu o
maşină privată.

La spitalul din Zărneşti, cio-
banul a primit primele îngrijiri,
apoi a fost solicitată o ambu-
lanţă care l-a transportat la Spi-
talul Judeţean Braşov.

„Bărbatul a suferit multiple
traumatisme faciale şi fracturi
în urma muşcăturilor de urs şi
prezintă un risc de infecţie foar-
te mare. Viaţa nu îi este pusă
totuşi în pericol, El a fost trans-
portat cu un elicopter SMURD
la Bucureşti, unde va fi suspus
unor operaţii de chirurgie plas-
tică”, a spus medicul Cristina
Vederdi, şeful Unităţii Primiri
Urgenţe (UPU) a Spitalului Ju-
deţean Braşov, citată de Me-
diafax.ro. .

Lucrările de reabilitare a
străzilor din Centrul Istoric
continuă cu strada Valen-
tin Wagner, după ce re-
cent au fost încheiate
lucrările pe strada Michael
Weiss. 

„Într-o primă etapă a fost de-
copertat pavajul, pentru ca
rețeliștii să poată executa lucrările

de modernizare și pozare în sub-
teran a rețelelor, apoi vom începe
reabilitarea străzii, după modelul
celorlalte din Centrul Istoric”, a
explicat Sorin Toarcea, purtătorul
de cuvânt al Primăriei.

Pavajul va fi realizat cu piatră
cubică, iar pe mijloc va exista o
rigolă pentru drenajul apelor plu-
viale. Lucrarea face parte din
programul multianual de reabi-

litare a străzilor din Centrul
Vechi al orașului, desfășurat de
municipalitate, în cadrul căruia
au fost reabilitate, între altele,
străzile Postăvarului, Cerbului,
Michael Weiss sau Pia�a Enescu
și pasajul dintre aceasta și Pia�a
Sfatului.

Anul acesta, sunt programate
lucrări de reabilitare a pavajului,
fântânii arteziene și sistemului

de iluminat public din Pia�a Sfa-
tului, precum și a sistemului de
iluminat de pe străzile Nicolae
Bălcescu, postăbarului și din
Pia�a Enescu. Totodată, Muni-
cipalitatea își dorește începerea
reabilitării cur�ii Liceului Johan-
nes Honterus, pentru care a de-
pus o cerere de finan�are cu
fonduri europene nerambursa-
bile. A.P.

Strada Valentin Wagner din Centrul istoric este  în curs de reabilitare

Noi străzi reabilitate în
Centrul Istoric al Brașovului 

Și-a luat bătaie de la hoțul pe care l-a găsit în casă
Și-a luat o bătaie soră cu moartea. De această nefericită
experiență a avut parte un brașovean, sâmbătă, când s-
a întors acasă de la cumpărături. Oamenii legii de la
Secția 4 de Poliție au fost alertați, în jurul orei 16.00, de
către un brașovean că, în jurul orei 15.00, în momentul
cand s-a întors la domiciliu a surprins în apartamentul
său, situat la parter, un bărbat. Individul, ca să scape, a
sărit imediat la bătaie asupra proprietarului. Însă nu a
avut noroc să fugă. Agresorul a fost prins de către vecini.
Predat polițiștilor, aceștia l-au identificat și au aflat că in-
dividul este cu antecedente penale și este recidivist. „În
urma verificărilor efectuate s-a constatat că suspectul a
pătruns în apartamentul situat la parterul blocului prin
forțarea geamului termopan de la balcon, dar nu a sustras
niciun bun, fiind surprins de către proprietar, asupra căruia
a exercitat acte de violență, lovindu-l cu pumnii și picioa-
rele”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov, cms.
șef Liviu Naghi. Acesta a precizat că s-a dispus începerea
urmăririi penale față de suspectul P.C. pentru comiterea
infracțiunii de tentativă la tâlhărie calificată și a fost reținut
pe o durata de 24 de ore, urmând a fi prezentat Parche-
tului cu propunere de arestare preventivă. S.D.
Telefoanele mobile dăunează grav… libertății!
Un timișean a vrut să dea lovitura înainte de minivacanța
de Rusalii, dar socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea
din târg. Vineri, la ora 13.30, polițiștii Secției nr. 2 l-au
prins în flagrant pe M.A., de 25 de ani, din Banloc, județul
Timiș, care a încercat să sustragă din incinta unui ma-
gazin două telefoane mobile marca IPhone 4S. „Preju-
diciul cauzat în valoare de 4395,06 lei a fost recuperat
în totalitate. Cercetările sunt continuate de către lucrătorii
Secției nr. 2 Poliție Brașov, în vederea tragerii la răspun-
dere penală, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă
de furt, faptă prevăzută și pedepsită de art. 32, alin. 1,
rap. la art. 228 Cod Penal, cu autorul în stare de reținere”,
a precizat cms. șef Liviu Naghi, purtătorul de cuvânt al
IPJ Brașov. S.B.
Un motociclist teribilist și-a pierdut viața
Pe cât de frumoasă este viața pe două roți, pe cât de
multă adrenalină ai parte, cu atât mai mult pericol te
confrunți, dacă nu înțelegi că teribilismul poate fi fatal.
Duminică, pe DJ 112A, un bărbat conducea o motocicletă
marca Yamaha Tenere, dinspre Vulcan spre Codlea.
Cum viteza și depășirile razante sunt la mare căutare
printre cei care sunt înnebuniți „să zboare”, deși merg
pe două roți, la efectuarea unei depășiri –  trei autove-
hicule care circulau în coloană – motociclistul nu a mai
revenit pe banda sa, a părăsit carosabilul și a lovit un
copac aflat pe sensul opus de mers. A fost transportat
la Spitalul Clinic de Urgență Brașov, unde, din păcate,
ulterior a decedat. Cercetările continuă la Poliția Muni-
cipiului Codlea. S.B.

CFR Călători introduce Trenurile Soarelui spre Litoral şi Deltă



Liderii PDL şi PNL Vasile
Blaga şi Klaus Iohannis
(foto), împreună cu reprezen-
tanţi ai celor două partide, ur-
mează să aibă, miercuri, o
întâlnire comună cu membrii
delegaţiei FMI pentru a discuta
şi despre reducerea CAS cu
5%, a declarat, ieri, pentru
Mediafax, deputatul PDL
Gheorghe Ialomiţianu.

Ialomiţianu a precizat că de-
legaţiile celor două partide care
vor fi prezente la întâlnirea cu
reprezentanţii FMI vor fi sta-
bilite astăzi în forurile de con-
ducere ale celor două partide,
în cazul PDL în şedinţa Birou-
lui Permanent Naţional.

El a spus că întâlnirea cu

FMI va avea loc mâine, la ora
11.30. „La întâlnire vom ridica
problema ca la reducerea CAS
cu cinci puncte procentuale să
nu se ceară măsuri compensa-
torii sau tăierea banilor pentru
investiţii, pentru că, în Comisia
de buget, FMI a spus că e de
acord cu reducerea CAS, dar
Guvernul nu este pregătit,

având în vedere încasările
proaste pe primele 5 luni ale
anului. Vom cere să nu se ia
măsuri compensatorii, aşa cum
au fost introduse impozite şi
taxe care au sufocat econo-
mia”, a spus Ialomiţianu.

El a adăugat că PDL va pro-
pune şi introducerea pachetului
de măsuri de relansare fiscală
care este depus la Parlament
şi va ridica problema legată de
investiţii, de lipsa de transpa-
renţă a cheltuirii banului pu-
blic, având în vedere faptul că,
prin modificarea legii finanţe-
lor publice, banii se împart prin
ordin al ministrului Dragnea
şi nu prin hotărâre de Guvern,
ca până acum..

BNS: FMI nu este de acord cu scăderea CAS
cu 5 puncte procentuale de la 1 iulie

În anul 2013, veniturile to-
tale ale populaţiei medii lu-
nare pe o gospodărie au fost
de 2.559,1 lei, din care veni-
turile băneşti medii au repre-
zentat 83,5%. Cheltuielile
totale au fost, în medie, de
2.317,4 lei lunar pe o gospo-
dărie. Reprezentan�ii Fondu-
lui Monetar Interna�ional
(FMI) nu agreează ideea scă-
derii contribu�iilor sociale cu
5 puncte procentuale de la 1
iulie întrucât Guvernul nu a
venit cu măsuri compensato-

rii, a declarat președintele
BNS, Dumitru Costin, după
întâlnirea cu echipa FMI.

„BNS le-a comunicat faptul
că scăderea contribuțiilor so-
ciale cu 5 puncte procentuale
este o aventură, un nou cadou
făcut de Guvern firmelor. Noi
am arătat că singura moda-
litate în care se poate face
acest lucru este reducerea
contri bu țiilor concomitent cu
creșterea semnificativă a sa-
lariului minim”, a spus Costin.
Întrebat cu cât ar trebui să

crească salariul minim, el a
precizat că BNS are calcule
în acest sens și le va prezenta
Guvernului în cazul în care
acesta agreează o astfel de va-
riantă. „Și cei de la FMI au
aceeași opinie ca și noi, res-
pectiv că nu poți reduce CAS
fără alte măsuri. Prin urmare,
nu vor fi de acord cu scăderea
con tribuțiilor de la 1 iulie, în-
trucât Guvernul nu a venit cu
măsuri care să acopere defi-
citul care s-ar crea”, a preci-
zat Costin.

Reprezentanții Consiliu-
lui Județean Brașov au
deschis ofertele primite
de la constructori pen-
tru modernizarea și con-
solidarea Corpului B al
Spitalului Clinic Jude-
ţean de Urgenţă Braşov.

Aceste lucrări au fost esti-
mate la suma de 26,34 de mi-
lioane de lei (cu tot cu TVA),
iar din acești bani 890.180 de
lei, fără TVA, va fi costul lu-
crărilor de proiectare.

Vicepreședintele Consiliului
Jude�ean Brașov, Mihai Pascu,
a precizat că cel mai probabil
la finele lunii iunie va fi des-
emnat și constructorul. „Patru
dintre ofertele primite au fost
incomplete, așa că le-am dat
termen de maximum o săptă-
mână acestor firme să își com-
pleteze documentația. Urmează
apoi evaluarea din punct de ve-

dere tehnic, care cred că va
dura aproximativ trei săptă-
mâni, în contextul în care
documentația ce trebuie anali-
zată este extrem de laborioasă,
practic de la fiecare firmă avem
câte o cutie mare de documen-
te”, a precizat Mihai Pascu.

După ce se va desemna
constructorul, termenul de
realizare a proiectului tehnic
este de 60 zile, pe parcursul
acestei perioade constructorul
având obligaţia de a depune
documentaţiile necesare ob-
ţinerii restului avizelor pentru
autorizaţia de construire.
Reprezentan�ii CJ Brașov spe-
ră ca demararea lucrărilor să
nu fie blocată de depunerea
unor eventuale contesta�ii. Lu-
crările propriu-zise ar urma
să fie realizate pe o perioadă
de un an şi să aibă o garanţie
de cinci ani. Reabilitarea Cor-
pului B al Jude�eanului în-

seamnă și aducerea acestei
clădiri la normele sanitare ce-
rute de Uniunea Europeană.
Practic, se vor realiza recom-
partimentări, astfel ca fiecare
salon să aibă grup sanitar, re-
facerea în totalitate a instala-
ţiei electrice, de gaz, apă şi,
dacă va permite bugetul, cum-
părarea de mobilier şi alte do-
tări. Lucrările se impuneau în
contextul în care Corpul A al
Judeţeanului a fost moderni-
zat încă din anul 2008. În ca-
drul acestui proiect de
modernizare se va instala şi
un sistem de climatizare în
toate spaţiile, respectiv atât în
saloane, cât şi pe coridoare
sau în grupurile sanitare, astfel
ca pe timp de vară bolnavii să
nu mai facă „saună”. Totoda-
tă, se va monta şi un sistem
de supraveghere video cu
timp de stocare de minimum
10 zile. 

Spitalul Judeţean va intra în şantier, urmând a se moderniza Corpul B

Corpul B al Spitalului
Județean va intra în șantier

PNL și PDL, întâlnire comună cu  FMI

EVENIMENT 310 iunie 2014

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

◾ Când părăsiţi domiciliul,
verificaţi dacă aţi închis
bine uşile şi ferestrele.

◾ Nu lăsaţi nici o fereastră
întredeschisă şi chiar dacă
vă aflaţi în locuinţă încu-
iaţi uşa de la intrare.

◾ Nu păstraţi în casă sume
importante de bani şi nu
faceţi publice valorile pe
care le deţineţi!

◾ Stabiliţi împreună cu ve-
cinii un sistem de suprave-
ghere a apartamentului/
casei atunci când lipsiţi
mai mult de la domiciliu.

◾ Nu ezitaţi să întrebaţi per-
soanele străine pe care le
sesizaţi în bloc pe cine
caută. Astfel de întrebări

descurajează posibilii in-
fractori.

◾ Nu furnizaţi informaţii
despre vecinii dumnea-
voastră şi nu primiţi în
casă persoane necunoscute
care pretind că reprezintă
diverse instituţii sau oferă

diverse servicii, dar care
nu se pot legitima.

◾ Montaţi încuietori sigure
şi chiar grilaje la intrarea
în beciuri sau anexe.

◾ Nu lăsaţi bicicleta în scara
blocului chiar şi atunci
când este asigurată.

Aveţi grijă, hoţii pro�tă de
neglijenţa dumneavostră!
Pornind de la zicala e mai ușor să previi decât să

suporţi consecinţele vă recomandăm următoarele:

– PREVENIREA FURTURILOR DIN LOCUINŢE –

ASIGURAŢI-VĂ CĂ AŢI LUAT TOATE MĂSURILE DE SIGURANŢĂ
PENTRU A NU DA POSIBILITATEA HOŢILOR SĂ VĂ PĂGUBEASCĂ!
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Ministerul Fondurilor
Europene, prin Autorita-
tea de Management POS
DRU, aflată în directa sa
coordonare, a lansat sche-
ma de minimis prin care
firmele vor primi
subven�ii pentru angajarea
la primul loc de muncă a
tinerilor absolvenţi ai unei
institu�ii de învă�ământ
secundar și ter�iar promo�ia
2014. Proiectele vor putea fi în-
cărcate în sistemul informatic
Action Web începând cu data
de 6 iunie 2014, ora 10.00, până
la data de 11 iunie 2014, ora
16.00.

Valoarea totală estimată a aju-
torului de minimis care va fi
acordat este de 36.000.000
Euro. Aproximativ 600 de
absolven�i vor beneficia de
această schemă de finan�are.

Valoarea maxima orientativă
a subven�iei este de 900 RON
- salariu net pentru absolvenţii
cu studii medii și 1300 RON –
salariu net pentru absolvenţii cu
studii superioare. La aceste
sume se adaugă contribu�iile
aferente (contribu�ii angajat și
angajator), care sunt de aseme-
nea cheltuieli eligibile în cadrul
prezentului apel. IMM-urile vor
beneficia de subven�ie pentru
plata salariilor noilor angaja�i
pentru o perioadă de minimum
6 luni și maximum 12 luni. An-

gajatorii care beneficiază de ast-
fel de subven�ii sunt obliga�i să
men�ină ocupate posturile
subven�ionate pentru aceeași
categorie de tineri prevăzută în
prezentul ghid pentru o durată
cel pu�in egală cu aceea în care
au primit subven�ia.

Numărul maxim orientativ
de posturi care vor face obiectul
subvenţionării, în funcţie de ca-
tegoria în care se încadrează be-
neficiarul schemei de minimis,
este următorul:

• Pentru microîntreprinderi
– 3 locuri de muncă;

• Pentru întreprinderi mici
– 7 locuri de muncă;

• Pentru întreprinderi mijlo-
cii – 15 locuri de muncă.

Valoarea minimă a ajutorului
financiar ce poate fi solicitat de
un IMM este de 4.000 euro
(echivalentul în lei), fără a se
depăși echivalentul în lei a
200.000 Euro (100.000 Euro
în cazul întreprinderilor unice
care efectuează transport de

mărfuri în contul terţilor
sau contra cost).

Subven�iile aferente
salariilor tinerilor absol -
ven�i vor fi acordate lu-
nar. În același timp,
companiile care vor an-
gaja absolven�i vor fi
obligate să realizeze un
plan educa�ional pentru
fiecare persoană nou an-

gajată pentru a proba demersul
procesului educa�ional aferent
învă�ării la locul de muncă.

Documentele aferente ape-
lului sunt disponibile la urmă-
toarele adrese de internet:

Ghidul solicitantului - Condiţii
specifice cererea de propuneri
de proiecte nr. 166 – „Locuri
de muncă subvenţionate”
h t t p : / /www. fondur i-

ue.ro/res/filepicker_users/cd25a
597fd-62/stiri-am-oi/2014/05-
mai/gs_166.pdf

Schema de ajutor de minimis
– „Locuri de muncă subvenţio-
nate”
h t t p : / /www. fondur i-

ue.ro/res/filepicker_users/cd25a
597fd-62/stiri-am-oi/2014/05-
mai/schema_minimis.pdf

Ghidul solicitantului - Con-
diţii Generale 2014
h t t p : / /www. fondur i-

ue.ro/res/filepicker_users/cd25a
597fd-62/stiri-am-oi/2014/05-
mai/gs_2014.pdf

Ionela Damian 

După ce își achită toate
dările, facturile și cum-
pără alimente și alte bu-
nuri și servicii, un român
rămâne cu doar 241,7
lei în buzunar, potrivit
rezultatelor anchetei
bugetelor de familie,
publicate azi de Institu-
tul Național de Statisti-
că (INS).

În anul 2013, veniturile to-
tale ale populaţiei medii lu-
nare pe o gospodărie au fost
de 2.559,1 lei, din care veni-
turile băneşti medii au repre-
zentat 83,5%. Cheltuielile
totale au fost, în medie, de
2.317,4 lei lunar pe o gospo-
dărie.

Potrivit rezultatelor anchetei
bugetelor de familie, publicate
azi de Institutul Na�ional de
Statistică (INS), în anul 2013,
veniturile totale medii lunare
au reprezentat, în termeni no-
minali, 2.559,1 lei pe gospo-
dărie şi 895,9 lei pe persoană.
Veniturile băneşti au fost, în

medie, de 2.137,5 lei lunar pe
gospodărie (748,3 lei pe per-
soană), iar veniturile în natură
de 421,6 lei lunar pe gospo-
dărie (147,6 lei pe persoană).

Salariile şi celelalte venituri
asociate lor au format cea mai
importantă sursă de venituri,
având ponderea cea mai mare
în veniturile totale ale gospo-
dariilor (51,2%), în creştere,
faţă de anul 2012, cu 1,1

puncte procentuale.
La formarea veniturilor to-

tale ale gospodăriilor, au con-
tribuit, de asemenea,
veniturile din prestaţii sociale
(22,8%), veniturile din agri-
cultură (3,3%), veniturile din
activităţi neagricole indepen-
dente (2,8%) şi cele din pro-
prietate şi din vânzări de
active din patrimoniul gospo-
dăriei (1,6%). O pondere im-

portantă deţin şi veniturile în
natură (16,5%), în principal,
contravaloarea consumului de
produse agroalimentare din
resurse proprii (14,7%).

Cheltuielile totale ale po-
pulaţiei au fost, în anul 2013,
în medie, de 2.317,4 lei lunar
pe gospodărie (811,3 lei pe
persoană) şi au reprezentat
90,6% din nivelul veniturilor
totale, în scădere cu 0,1 punc-
te procentuale faţă de anul
2012.

Cea mai mare parte a veni-
turilor se duce pe consum,
adică 72% din total. Impozi-
tele, taxele, cotiza�iile și
contribu�iile înghit 16,6% din
venituri. Cheltuielile pentru
investiţii, destinate pentru
cumpărarea sau construcţia
de locuinţe, cumpărarea de
terenuri şi echipament necesar
producţiei gospodăriei sau
cumpărarea de acţiuni deţin
o pondere foarte mică în chel-
tuielile totale ale gospodăriilor
populaţiei, de numai doar
0,6%.

Cea mai mare parte a veniturilor se duce pe consum

Cu câți bani rămâne un român
în buzunar la final de lună

Flash economic
Brașov, pe locul cinci la creditele pentru locuințe
Valoarea creditelor pentru locuinţe este într-o continuă
creştere. Potrivit datelor Bpăncii Naţionale a României,
în luna martie, valoarea creditelor ipotecare a urcat la
Braşov cu 12,1%, creştere care fixează Braşovul pe locul
cinci, după judeţul Iaşi (18%), Timiş (15,9), Arad (13,4%),
Cluj (12,6). Bucureştiul vine pe locul şase, cu 11,8%, ur-
mat de Prahova (11%), Neamţ (10,8%), Bacău (10,8%)
şi Botoşani (10,6%), care au creşteri medii la creditele
pentru locuinţe peste media naţională (10,5%). Totalul
creditelor pentru populaţie a ajuns la 35,91 miliarde de
lei în aprilie, în creştere cu 1,5% faţă de martie, potrivit
datelor Băncii Naţionale. Valoarea creditelor pentru con-
sum a crescut cu doar 0,5% în aprilie, până la 23,24 mi-
liarde de lei, în vreme ce creditele pentru locuinţe au
crescut cu 10,5% până la 4,92 miliarde de lei.

Coresi Shopping Resort este închiriat în proporţie de 75%
Centrul comercial Coresi, dezvoltat de francezii de la Im-
mochan, divizia imobiliară a grupului Auchan, a ajuns la
un grad de ocupare de 75% cu nouă luni înainte de des-
chidere, programată pentru luna martie a anului viitor,
iar pentru restul spaţiilor există negocieri în curs. Data
avansată pentru deschiderea Coresi Shopping Resort
este martie 2015.  Immochan a anunţat la începutul aces-
tui an că tot pentru primăvara anului viitor îşi propune să
înceapă construcţia zonei rezidenţială. Pentru partea re-
zidenţială au fost alocate 36 de hectare din teren, din
cele 100 de hectare pe care Immochan le deţine pe fosta
platformă Tractorul din Braşov. Iniţial, pe terenul de 36
de hectare era planificată construcţia a 3.000 de apar-
tamente, însă planurile au fost refăcute, iar numărul uni-
tăţilor locative a fost redus la circa 2.000, în blocuri cu
4 sau 5 etaje. Locuinţele vor avea preţuri care să se în-
cadreze în programul „Prima Casă”.

S-a lansat o schemă de minimis care 
susține angajarea tinerilor absolvenți !



Elevii claselor a XII-a dau
startul marţi, 10 iunie, la
examenul de Bacalaureat
2014. Prima probă este tes-
tarea orală la limba română.
Candidaţii vor susţine în pe-
rioada 11 – 13 iunie 2014,
proba la Evaluarea compe-
tenţelor lingvistice de comuni-
care orală în Limba Maternă.
În timpul examenului de Ba-
calaureat 2014, candidaţii nu
pot intra în săli cu manuale,
dicţionare, notiţe, însemnări şi
alte materiale care ar putea fi
utilizate pentru rezolvarea su-
biectelor, precum şi cu telefoa-
ne mobile. 

Următoarea probă, eva -
luarea competenţelor digitale,
va fi susţinută între 16 şi 20 iu-
nie, iar cea a competenţelor lin-
gvistice într-o limbă de circu-
laţie internaţională, între 23 şi
27 iunie. Prima probă scrisă a
examenului de  Bacalaureat
2014, cea la limba şi literatura
română, va fi susţinută pe 30

iunie. Examenul de  Baca-
laureat 2014 va continua
cu proba de pe data de 1
iulie la limba şi literatura
maternă, de proba obliga-
torie a profilului pe 2 iulie,
apoi de proba la alegere a
profilului şi specializării -

pe 4 iulie.
Afişarea rezultatelor se va

face în data de 7 iulie, până
la ora 12.00, iar contestaţiile
vor putea fi depuse în aceeaşi
zi, între orele 12.00 şi 16.00.
Rezolvarea contestaţiilor se
va face în perioada 8 - 10 iu-
lie, iar rezultatele finale vor
şi afişate pe 11 iulie.

Aflat la cea de a IX-a
ediţie, programul educaţional
„Vacanţa artelor la muzeu”
face înscrieri pentru două
grupe de câte 20 de partici-
panţi cu vârste cuprinse între
6-14 ani. Programul este or-
ganizat de Muzeul Casa
Mureșenilor, în perioada
vacan�ei de vară a copiilor.
Activităţile propuse vor avea
loc la sediul muzeului, dar și
în spa�iul public, în zilele de
mar�i (grupa I) și miercuri
(grupa II). Numărul de locuri
este limitat.

Grupa I – desen și pictură

neconven�ională, cu artista
Diana Popescu. Dintre
activită�ile propuse la acest
program amintim: descoperă
culorile, colaje, desen și pic-
tură în centrul istoric al
Brașovului, artă din materiale
reciclabile etc. Întâlnirile vor
avea loc în zilele de 1, 8, 15,
22 și 29 iulie, între orele 10-
12.

Grupa a II-a – activită�i de
educa�ie muzeală diversifica-
te: mituri și legende despre
Brașov, restaurare hârtie, mo-
delaj în lut, sculptură în lemn,
gimnastică recreativă etc. În-

tâlnirile vor avea loc în zilele
de 2, 9, 16, 23, 30 iulie și în
6 august, între orele 10-12.

La finalul cursurilor, în 8
august 2014, se va organiza
o excursie cu trenul la monu-
mentele naturii – vulcanul
stins și coloanele de bazalt de
la Racoș, copiii fiind înso�i�i
de părin�i. Preţul pentru fie-
care întâlnire din cadrul pro-
gramului „Vacanţa artelor la
muzeu” este de 5 lei/activita-
te/participant. Informaţii su-
plimentare şi înscrieri la tele-
fon 0268/ 477.864 sau e-
mail: ovidelsa@yahoo.com.

Ministerul Sănătăţii a
anunţat că va derula şi
în acest an Programul
Naţional gratuit de de-
pistare activă precoce a
cancerului de col ute-
rin.

Prin implementarea unui
astfel de program Ministerul
Sănătăţii urmăreşte în primul
rând depistarea bolii în stadii
cât mai precoce, vindecabile
și îndrumarea pacientelor cu
leziuni precursoare sau inci-
piente pentru investigaţii su-
plimentare şi tratament de
specialitate.

Programul gratuit al MS se
adresează tuturor femeilor cu
vârste cuprinse între 25 şi 64
de ani, indiferent de statutul
de asigurat al femeii, care nu
au un diagnostic confirmat
de cancer de col uterin.

În cadrul programului exis-

tă un număr 97 de reţele
unde se recoltează probe
pentru testarea Babeş-Papa-
nicolau.

Pentru efectuarea tesului Ba-
beş-Papanicolau în cadrul pro-
gramului, o femeie care este eli-
gibilă trebuie să se prezinte la

medicul de familie, unde cere
eliberarea formularului pentru
recoltare şi pentru a obţine date
despre centrul de recoltare.

După recoltarea într-un
centru specializat, femeile
primesc rezultatul în 30 de
zile, la medicul de familie.
Dacă acesta este pozitiv, vor
fi îndrumate pentru investi-
gaţii suplimentare, dacă re-
zultatul este negativ, vor fi re-
programate la o nouă testare
după 5 ani.

Programul benefiaciază
anul acesta de un buget de
peste 13.000.000 de lei. Pro-
gramul de testare gratuită a
femeilor este coordonat de
nouă unităţi regionale de ma-
nagement organizate la
nivelul Institutelor Onco -
logice „Prof. dr. Alexandru
Trestioreanu” din Bucureşti
şi „Prof. dr. I. Chiricuţă” din
Cluj Napoca, Institutul Regio-
nal Oncologic Iaşi, Spitalul
Clinic de Urgenţă „Sf. Pan-
telimon” Bucureşti, Institutul
pentru Ocrotirea Mamei şi

Copilului „Prof. dr. Alfred
Rusescu” Bucureşti, Spitalul
Universitar de Urgenţă Bucu-
reşti, Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă Craiova, Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă
Timişoara, Spitalul Clinic Ju-
deţean de Urgenţă Tg. Mureş.

Programul de screening a
debutat în luna iunie a anului
2012. Potrivit raportărilor
transmise de Unitatea de
asisten�ă tehnică și manage-
ment (UATM) a Institutului
Na�ional de Sănătate Publică
(INSP), unitate care coordo-
nează Programul na�ional,
din luna iunie 2012 şi până
la sfârşitul trimestrului I din
2014 un număr de 606.132
femei au efectuat testul
Babeș-Papanicolau. La peste
32.600 dintre acestea au re-
zultat teste pozitive, iar la
1.312 au fost depistate
leziuni maligne.

Programul național este adresat femeilor cu vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani, indiferent de statutul de asigurat 

Femeile pot face gratuit
testul Babeş-Papanicolau
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Înscrieri pentru copii la programul
„Vacanța artelor la muzeu”

Încep probele orale la Bacalaureat 2014



Palatul de Justiţie din Braşov a fost
construit în anul 1900 la solicitările lui
Georg von Weer, preşedintele Tribu-
nalului Regal. 
Palatul de Justiţie a intrat astfel în
 administrarea locuitorilor oraşului,
 devenind în prezent una dintre cele mai
impozante şi mai bine structurate
 clădiri. 
Clădirea a fost dată în folosință doi ani
mai târziu, în anul 1902. 
În prezent, clădirea găzduieşte Consiliul
Judeţean Braşov, Curtea de Apel
Brașov  şi Prefectura judeţului. Con-
struită în stil neoclasic, clădirea Pala-
tului de Justiţie a devenit un adevărat
monument istoric.

6 BRAȘOVUL ISTORIC

Palatul de Justiţie

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Marţi



Colonelul în retragere
Iancu Ion Turcu (foto
dreapta) şi  generalul
maior în retragere
Mircea Toma Vlaicu
(foto stânga) au primit
în cadrul celei mai re-
cente şedinţe a Consi-
liului Local Braşov,
diplomele de „Cetă-
ţean de onoare al Mu-
nicipiului Braşov”. 

Colonelul (r) Iancu Turcu
este în prezent preşedintele
Asociaţiei Veteranilor de
Război din Ministerul Afa-
cerilor Interne, filiala Braşov. 

În 1941 s-a oferit voluntar
pentru Armata Română, a
făcut apoi şcoala militară şi
a participat la luptele care s-
au dat pentru eliberarea Ar-
dealului de Nord. În 1999 a
fost ales membru în Comi-
tetul de conducere al filialei
Braşov a Asociaţiei Vetera-
nilor de Război din Ministe-

rul Afacerilor Interne, iar în
anul 2001 i s-a încredinţat
funcţia de contabil. A fost
apoi vicepreşedinte, iar din
anul 2011 a fost ales preşe-
dinte al filialei, funcţie pe
care se află şi în prezent. 

În toţi aceşti ani, colonelul
(r) Turcu a dat dovadă
de cins te, corectitudine,
punctua litate şi respect faţă
de veterani. În anul 2012,
Preşedintele României, Tra-
ian Băsescu, prin Decretul
nr. 369/ 02.05.2015, i-a con-
ferit Ordinul „Bărbăţie şi
Credinţă” în grad de Cavaler,
în semn de apreciere a acti-
vităţii desfăşurate în întreaga
carieră militară, pentru cu-
rajul şi devotamentul de care
a dat dovadă pe câmpul de
luptă în timpul celui de Al
Doilea Război Mondial. 

Titlul de „Cetăţean de
onoare al Municipiului Bra-
şov” i-a fost acordat pentru
întreaga carieră militară. 

Generalul maior în retra-
gere Mircea Toma Vlaicu
face parte din Consiliul Ju-
deţean al Persoanelor Vâr-
stnice, domnia sa fiind
preşedintele filialei Asocia-
ţiei Naţionale a Veteranilor
de Război a judeţului Braşov. 

A absolvit Liceul Andrei
Şaguna, Şcoala Militară de
Ofiţeri de Cavalerie Sibiu,
după care a plecat pe front
având gradul de sublocote-
nent, unde a luptat atât în
ţară (Blaj, Turda, Mirăslău)
cât şi în străinătate, partici-
pând la luptele de la Debre-
cen – Miskolc din Ungaria,
apoi în munţii Tatra, locali-
tăţile Brno şi Praga până la
capitularea Germaniei nazis-
te, fiind decorat cu numeroa-
se ordine şi medalii, pentru
faptele de vitejie pe câmpul
de luptă. A fost trecut în re-
zervă pe motive politice în
1945 şi reactivat în 1952
când situaţia politică s-a mai

relaxat, apoi din nou trecut
în rezervă. 

În calitatea sa de preşedinte
al filialei ANVR a judeţului
Braşov, domnul general Ma-
ior în retragere Mircea Toma
Vlaicu s-a implicat în acor-
darea de facilităţi ce revin
prin lege veteranilor de răz-
boi, făcând lobby în faţa au-
torităţilor locale sau centrale. 

De asemenea, în cadrul
Consiliului Judeţean al Per-
soanelor Vârstnice Braşov
şi al Comitetului Consultativ
de Dialog Civic pentru Per-
soanele Vârstnice, domnul
general maior în retragere
susţine drepturile şi proble-
mele persoanelor vârstnice,
indiferent dacă sunt sau nu
veterani sau văduve de ve-
terani. 

Titlul de „Cetăţean de
onoare al Municipiului Bra-
şov” i-a fost acordat în semn
de recunoaştere pentru în-
treaga activitate.              A.P

Doi veterani de război
au devenit Cetăţeni de Onoare

Toţi elevii din clasa I cu
 domiciliul în Braşov care
vor începe şcoala la toamnă
vor beneficia de programul
 „Primul ghiozdan”. Consiliul
Local a aprobat joi o hotărâre
în acest sens, acesta fiind al
cincilea an de aplicare a pro-
gramului. 

Pachetul conţine, pe lângă
ghiozdan, caietelele speciale
tip abecedar şi de matematică,
câte două caiete tip I, tip II,
de matematică şi de desen,
trei coperţi de carte şi şase
 coperţi pentru caiete, un pe-
nar, un stilou, zece creioane,
un set de creioane colorate,
un set de acuarele cu pensulă,
două gume de şters, o riglă,
o ascuţitoare, un set de beţi-
şoare şi un tub de lipici. 

Potrivit primarului George
Scripcaru, acest program
 urmăreşte prevenirea sau
 limitarea unor situaţii de di-
ficultate cu care se confruntă

familiile, accesul tuturor co-
piilor la educaţie şi prevenirea
abandonului şcolar. Acordarea
pachetului cu rechizite şcolare
reprezintă un sprijin acordat
familiilor în vederea diminuă-
rii efortului financiar depus
pentru asigurarea celor nece-
sare pentru înscrierea copiilor
la cursurile şcolare. 

Pentru acest an, programul
beneficiază de o alocare bu-
getară de 150.000 lei, suma
fiind acordată din bugetul lo-
cal al Municipiului Braşov. 

Anul trecut au fost acor-
date aproximativ 2.500 de
pachete „Primul ghiozdan”,
bugetul alocat fiind tot de
150.000 de lei. A.P.

Marţi, 10 iunie, la ora 17,00
se va repune în folosinţă bi-
serica renovată în interior Sf.
Ioan şi cu această ocazie se
va celebra Sfânta Liturghie
Solemnă pentru Sărbătoarea
Sfântului Anton. 

În cadrul Liturghiei se vor
sfinţi crinii aduşi de credin-
cioşi, ca simbol al purităţii şi

se va da o binecuvântare spe-
cială copiilor care vor fi pre-
zenţi. Reamintim că preoţii
mânăstirii franciscane au făcut
un apel către braşoveni pentru
a sprijini financiar continuare
restaurării monumentului, iar
printre primii care au răspuns
acestui apel se numără aleşii
judeţului. La propunerea con-

silierului judeţean liberal Ara-
nyosi Ştefan, CJ Braşov a de-
cis alocarea a 50.000 de lei
pentru această parohie. Clă-
direa, în stil gotic, a fost con-
struită pentru prima dată în
secolul al XV-lea şi apoi, în
urma unor distrugeri cauzate
de incendii, a fost refăcută în
secolul al XVIII-lea. 

Eveniment la Mănăstirea franciscană 
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150.000 de lei pentru „Primul Ghiozdan”
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Orașul în care se respiră cel mai curat aer 
În Cluj-Napoca se respiră

cel mai curat aer din Europa,
conform unui clasament al
gradului de poluare în cele
mai mari 100 de orașe ale Ve-
chiului Continent. Bucureștiul
ocupă locul 86, iar Timișoara
- 64.  Brașovul nu a fost inclus
în top. Rezultatele arată că, în
ansamblu, în Europa se res-
piră mai bine în nord decât în
sud și est.

Clasamentul a fost publicat
de Asocia�ia Respire, în par-
teneriat cu revista ”We de-
main” și realizat folosind baza
de date Airbase a Agen�iei
Europene de Mediu, care
strânge înregistrările tuturor
sta�iilor europene de măsurare

a calită�ii aerului. Clasamentul
a fost determinat prin adău-
garea numărului de zile de
depășire, în 2011, a unor pra-
guri sanitare de către trei
poluan�i: PM10 (particule cu
diametrul mai mic de 10 mi-
croni), dioxidul de azot și
ozonul. Numărându-se printre
principalii agen�i nocivi din
aer, acești trei poluan�i
periculoși pentru sănătate pot
provoca tulburări respiratorii,
boli cardiovasculare, cancere
pulmonare și pot cauza dece-
se timpurii, relatează Le Mon-
de.

Deși bogată în informa�ii,
clasificarea ob�inută cheamă
la precau�ie. Acest clasament

reflectă condi�iile geografice
foarte diferite - orașe situate
la altitudine, orașe situate în
depresiuni etc - dar și dispo-
zitive de măsurare a calită�ii
aerului foarte inegale în ceea
ce privește fiabilitatea. „Mă-
surarea imperfectă a poluării
este un semn care arată că Eu-
ropa nu este suficient de
proactivă în această proble-
mă”, subliniază Sébastien
Vray, președintele asocia�iei
„Respire”.

Astfel, Clujul  nu are decât
doi senzori, care nu măsoară
particulele fine, în timp ce Ber-
linul, care de�ine o re�ea de 48
de sta�ii de măsurare, se situea-
ză abia pe locul 65.

Invenţie românească: Bisturiul cu laser
care operează cu sângerări minime!

O premieră mondială în do-
meniul medicinei ar putea fi
certificată în doar câteva luni.
Este vorba despre un laser
care prin precizia şi prin func-
ţiile lui ne-ar ajuta să „econo-
misim” o cisternă de sânge în
fiecare an, doar în cazul ope-
raţiilor de prostată. Este o in-
venţie căreia statul român ar
trebui să îi acorde mai mult
credit şi un domeniu pe care
ar trebui să învăţăm să-l spri-
jinim inclusiv prin fonduri eu-
ropene. Campania Produs în

ROmânia este o iniţiativă care
vrea să încurajeze activ pro-
ducţia locală, fără să contra-
vină niciunei norme sau
directive europene cu privire
la „protecţionism sau piaţa
unică”. Cvintall TM 120 este
un dispozitiv laser creat de
medicul urolog Codruţ Rădu-
ţă. Aparatul poate face incizii
de mare precizie şi, în acelaşi
timp, poate fragmenta pietrele
formate la nivelul rinichilor.
Dispozitivul a fost conceput
cu precădere pentru afecţiu-

nile urologice.  Invenţia este
cu atât mai preţioasă cu cât
în timpul operaţiei pierderile
de sânge s-ar reduce conside-
rabil. „Am calculat că doar la
nivelul României, pacienţii
operaţi de prostată pierd într-
un an aproximativ o cisternă
de sânge. În plus, fiecare astfel
de procedură scurtează cu
până la trei zile recuperarea
postoperatorie în spital a pa-
cientului”, a spus medicul uro-
log Codruţ Răduţă, citat de
Antena3. 

Caravana Metropolis revine
la Braşov, în Piaţa Sfatului, cu
proiecţia în aer liber a şase filme
noi, premiere naţionale şi/sau
premiate la mari festivaluri, dar
accesibile publicului larg. 

Proiecţiile vor avea loc în pe-
rioada 10-15 iunie, de la ora
21.00. 

Evenimentul, aflat la a treia
ediţie în Braşov, este sprijinit fi-
nanciar de Primăria Municipiu-
lui Braşov cu suma de 13.521
lei, fonduri nerambursabile. To-
tuşi, accesul în gradenă se va
face pe bază de bilete, costul
acestora fiind  de 10 lei pentru
adulţi şi de 5 lei pentru elevi şi
studenţi, în baza carnetului vizat.
Abonamentele pentru cele 6 zile
de festival costă 30 de lei pen-
tru adulţi şi 15 lei pentru stu-
denţi sau elevi, iar abonamentele
pentru trei zile costă 15 lei pen-
tru adulţi şi 10 lei pentru stu-
denţi. 

Biletele sau abonamentele pot
fi rezervate de pe site-ul cara-
vanei, http://caravana. metro-
polisfilm.ro/, şi achitate în locaţia

caravanei (Piaţa Sfatului nr 17-
18), sau cumpărate în zilele fes-
tivalului. 

Program
-Astăzi, 10 iunie, amatorii ci-

nematografului în aer liber vor
putea urmări, în prezenţa echi-

pei de realizatori şi artişti, filmul
românesc „Selfie”, în regia
Cristinei Iacob, o comedie des-
pre libertate, adrenalină şi dra-
goste de-o vară, înaintea
examenului de Bacalaureat.

- Mâine, va rula în premieră

naţională pelicula „Adâncul”,
în regia lui Baltasar Kormakur,
cel mai apreciat film islandez
al tuturor timpurilor, o dramă
bazată pe un eveniment real.

- Joi va fi prezentat filmul
„Her” („Ea”), câştigător al Os-

carului pentru scenariu original
şi al Globului de Aur pentru cel
mai bun scenariu, în 2014. Fil-
mul este regizat de Spike Jonze
şi îi are drept protagonişti pe
Scarlett Johansson şi Joaquin
Phoenix.

- Vineri, 13 iunie, este rândul
lui ”Kon-Tiki”, o altă premieră
naţională, în regia lui Joachim
Ronning şi a lui Espen San-
dberg. Filmul prezintă expediţia
de 101 zile realizată de explo-
ratorul norvegian Thor Heyer-
dahl, care a traversat Oceanul
Pacific cu o plută din lemn de
balsa în 1947, împreună cu cinci
oameni, pentru a dovedi că sud-
americanii din epoca pre-co-
lumbiană ar fi traversat oceanul
pentru a se stabili în insulele po-
lineziene. 

- Sâmbătă va fi din nou seara
comediei, cu „The Grand Bu-
dapest Hotel”, în regia lui Wes
Anderson. Filmul descrie aven-
turile lui Gustave H (Ralph
Fiennes), un legendar portar la
un mare hotel european din pe-
rioada interbelică, şi ale lui Zero

Moustafa (F. Murray Abra-
ham), hamalul hotelului, care
devine cel mai bun prieten al
său. Povestea include un furt de
proporţii şi recuperarea unei
picturi renascentiste, dar şi lupta
pentru o avere de familie, totul
pe fundalul schimbărilor bruşte
şi dramatice care afectează viaţa
pe continent. 

Caravana se încheie dumi-
nică, 15 iunie, cu o altă premieră
naţională, „Colivia Aurită”, în
regia: lui Ruben Alves, o come-
die care a primit premiul publi-
cului la European Film Awards.
Filmul prezintă condiţia imi-
granţilor, povestită într-un mod
original şi amuzant, prin inter-
mediul Mariei şi al lui Jose Ri-
beiro, doi imigranţi portughezi
care trăiesc de treisprezece ani
la parterul unui imobil parizian.
Cei doi imigranţi sunt atât de
apreciaţi de prietenii şi de vecinii
lor, încât atunci când li se pro-
pune să se întoarcă în Portuga-
lia, în cele mai bune condiţii,
nimeni nu vrea să îi lase să ple-
ce. A.P.

Cinefilii brașoveni se vor bucura de producţii de cea mai înaltă calitate artistică

Cinema în aer liber în Brașov
Caravana Metropolis aduce în Piaţa Sfatului şase filme noi, de primă clasă 
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Echipa de junioare sub
17 ani de la CSU Cuadri-
pol Brașov a câștigat tit-
lul național după ce a
reușit să se impună la
turneul final găzduit de
Brașov. 

Echipa de junioare sub 17
ani de la CSU Cuadripol
Brașov, pregătită de fostul ju-
cător al echipei brașovene,
Nenad Marinkovic, a câștigat
fără probleme turneul final al
Campionatului Na�ional, care
s-a desfășurat la Brașov. Fe-
rariu și compania au învins
în primul meci campioana en-
titre, CN Mihai Eminescu
Oradea, cu scorul de 58-48,
iar apoi au trecut pe rând de
CSS Ploiești, scor 77-44, de
CSS Alexandria 61-39 și de
LPS Satu Mare, scor 55-42.
În ultimul meci, care nu mai
conta și în care tehnicianul
brașovencelor a foslosit și ju-
cătoarele care au jucat mai
pu�in în acest sezon, forma�ia
CSU Cuadripol Brașov a fost
învinsă de CS Al. Ceaușianu
din Reghin cu scorul de 53-
49. Astfel, fetele antrenate de
Nenad Marinkovic au ob�inut
cele mai strălucitoare medalii
și viitorul baschetului feminin
românesc sună foarte bine.
„Este o performanță extraor-
dinară. Suntem foarte fericiți
și le felicit pe fete pentru mo-
dul în care au înțeles să abor-
deze acest turneu final și
întreg sezonul. Am demonstrat
că formăm o echipă foarte va-
loroasă și că în Brașov sunt
foarte multe jucătoare talen-
tate”, a spus antrenorul
brașovencelor, Nenad Marin-
kovic.

Ferariu MVP. Din tabăra
brașovencelor a strălucit Ana
Ferariu, care la finalul tur-
neului a fost desemnată
MVP-ul competi�iei,

coșghetera întrecerii și a fost
selectată în echipa turneului
final. De altfel, Ana Ferariu
a ocupat la finalul sezonului
prima pozi�ie în clasamentul
marcatoarelor, cu o medie de
26,6 puncte pe meci. Ana
este convocată la echipa
na�ională sub 20 de ani a Ro-
mâniei. 

Locul patru la băieți. Tot la
Brașov s-a desfășurat și tur-
neul final al echipelor sub 17
ani la masculin. Elevii antre-
norului Eugen Roșu au înche-
iat întrecerea pe pozi�ia a
patra, după Steaua, U Mobi-
telco Cluj și Vipo București.
Deși a avut un lot restrâns
numeric, CSU Cuadripol
Brașov a făcut meciuri foarte
bune și s-a bătut de la egal la
egal cu toate echipele califi-
cate la acest turneu final.
Brașovenii au învins CSS
Târgu Jiu cu scorul de 77-63
și Viitorul Cluj Napoca, scor
88-87 și au pierdut întâlnirile
cu Steaua, scor 77-63, cu U
Mobitelco Cluj, scor 90-71
și cu Vipo București, scor 70-
56. „A fost un turneu bun. Îmi
pare rău că nu am reușit să

ne clasăm pe podium, pentru
că eu consider că puteam să
terminăm acest turneu pe
poziția a treia. Sunt un pic de-
zamăgit de prestația din ulti-
mul meci. A fost un turneu
lung și la noi s-a simțit din
plin faptul că am avut o echi-
pă scurtă, că nu am avut
schimbări și că am dus aceste
cinci meciuri în doar nouă ju-
cători”, a declarat antrenorul
Eugen Roșu. 

Remarcații brașovenilor. Din
lotul brașovenilor s-au remar-
cat Tudor Gheorghe, care a
fost coșgheterul competi�iei
și a fost selec�ionat în echipa
turneului final și Sergiu Ca-
lancea. Tudor Gheorghe a
ocupat la finalul sezonului
prima pozi�ie în clasamentul
marcatoriilor cu o medie de
31,27 de puncte pe meci și
prima pozi�ie în clasamentul
paselor decisive cu o medie
de 4,63 de assisturi pe meci.
Locul doi în ierarhia paselor
decisive i-a revenit lui Sergiu
Calancea, cu o medie de 3,63
assisturi pe meci.   

Locul trei la U14. În acest wee-
kend a avut loc la Cosntan�a

turneul final rezervat copiilor
sub 14 ani. Echipa clubului
CSU Cuadripol Brașov, con-
dusă de Ciprian Ghișoi, a
ob�inut medaliile de bronz. 

Au nevoie de continuitate.
Anul 2014 a fost  unul foarte
bun pentru clubul CSU
Brașov.  Cu mici excep�ii,
aproape toate echipele de la
U 13 până la U 18 au reușit
să se califice la turneele fina-
le, ceea ce este o performan�ă
extraordinară. Ba mai mult,
clubul brașovean trimite nu
mai pu�in de 19 băie�i și fete
la loturile na�ionale ale Ro-
mâniei. Dacă la fete există o
continuitate, pentru că cele
mai bune junioare fac pasul
spre senioare și pot evolua la
Brașov la Olimpia, la băie�i
sportivii se pierd. Este nevoie
ca autorită�ile locale și cei din
mediul de afaceri din Brașov
să-și îndrepte aten�ia și spre
acești copii care au
performan�e extraordinare.
Este nevoie de o echipă de
baschet de seniori sub Tâm-
pa, unde acești copii minuna�i
să poată face pasul spre ma-
rea performan�ă

Viitorul sună bine!
SPORT 910 iunie 2014

FC Brașov mută pe piața transferurilor
După ce și-au asigurat serviciile lui Ștefan Grigorie și au
reușit să rezolve problemele cu Bruno Madeira și Ricardo
Machado, oficialii formației FC Brașov au trecut la achiziții.
Astfel, mijlocașii Marian Constantinescu și Cătălin Munteanu
s-au înțeles cu echipa de sub Tâmpa și vor evolua în sezonul
următor sub comnada lui Cornel Țălnar. „Am bătut palma
cu Cătălin Munteanu. El va semna un contract pe doi ani
cu FC Brașov”, a spus președintele stegarilor, Constantin
Zotta. Pe lista de achiziții a brașovenilor se mai află fundașul
Nicoale Mușat, mijlocașul Sorin Strătilă și atacantul Paul
Batin. În altă ordine de idei, atacanul Romeo Surdu și-a
reziliat contractul cu FC Brașov, înțelegere ce expira la finalul
lunii viitoare. 

Hora, cel mai rapid la Braşov!
Deși norii și-au facut apariția în repetate rânduri desupra
Brașovului, ploaia nu a căzut peste traseul de pe Drumul
Poienii, care a găzduit cea de-a doua etapă a Campionatului
Național de Viteză în Coastă Dunlop. In fața numeroșilor
spectatori, Lucien Hora (Lola B99/50) a câștigat Marele Pre-
miu al Orașului Brașov, adjudecându-și victoria în ambele
manșe de concurs. Pe a doua treaptă a podiumului a urcat
Ovidiu Zaberca, iar pe cea de-a treia Paul Andronic, după
o frumoasă bătălie pentru locul secund. Un duel frumos am
avut pe parcursul întregului weekend și în fruntea grupei A,
acolo unde Adrian Iliescu (Mitsubishi Lancer EVO IX) l-a in-
vins pe Cosmin Dragnea (Mitsubishi Lancer EVO VII). Pe
locul 3 a încheiat George Crețu (Mitsubishi Lancer EVO VI).
Simone Tempestini a fost cel mai rapid pilot al categoriei
rezervate juniorilor, iar Mihai Beldie, la volanul unui BMW
120d, a reușit cel mai bun timp cu o mașină diesel. Mihai
Manole a câștigat lupta debutanților, surclasându-i pe Se-
bastian Stănescu și pe Andrei Degeratu. Două mașini BMW
au câștigat grupele "istoricelor". Gunther Graef l-a invins pe
Cătălin Cedric Ghigea și pe Marian Comșa în categoria I1
iar Eduard Tontsch s-a clasat în fața lui Dan Spuderka și a
lui Costin Gănescu la I2. Componenții ACM Sport Reșița
au urcat pe prima treaptă a podiumului destinat echipelor.
Pe 2 s-a clasat Autotehnica  iar pe 3, Rally Dream Team.

Halep e a treia în lume
Simona Halep, finalistă la Roland Garros, ocupă locul trei
în ierahia jucătoarelor profesioniste de tenis, doar americanca
Serena Williams şi chinezoaica Na Li fiind mai bine clasate
ca sportiva română. Cu 6.435 puncte, Halep a depăşit-o pe
jucătoarea poloneză Agnieszka Radwanska, aceasta fiind
pe locul 4, cu 5.990 puncte. Locul 3 pe care îl ocupă Halep
de luni reprezintă cea mai bună poziţie pentru o jucătoare
din România. În clasamentul WTA, sportiva Sorana Cîrstea
a coborât două locuri şi este pe 28, cu 1.680 de puncte, iar
Monica Niculescu a urcat de pe 76 pe 66, cu 840 puncte.
Câştigătoarea turneului de la Roland Garros, Maria Şarapova,
a urcat de pe locul opt pe cinci, cu 4.741 puncte.

Rafa e rege la Roland Garros
Tenismanul spaniol Rafael Nadal, cap de serie numărul
unu, a câştigat pentru a noua oară turneul de la Roland Gar-
ros, după ce l-a învins, în finală, cu scorul de 3-6, 7-5, 6-2,
6-4, pe sârbul Novak Djokovici, al doilea favorit al competiţiei.
Nadal a devenit primul jucător care s-a impus de cinci ori
consecutiv la French Open. Tenismanul spaniol a cucerit al
14-lea său trofeu de Grand Slam şi l-a egalat pe americanul
Pete Sampras. Lider în acest clasament este elveţianul
Roger Federer, cu 17 titluri de Grand Slam. Rafael Nadal
are o singură înfrângere la Roland Garros în întreaga sa ca-
rieră, după ce a pierdut în optimi de finală în 2009, în faţa
suedezului Robin Soderling. Novak Djokovici, care a fi re-
devenit liderul clasamentului mondial dacă ar fi câştigat finala
de la Roland Garros, a suferit a treia înfrângere în faţa lui
Nadal pe zgura de la French Open, după finala din 2012 şi
semifinala de anul trecut.

Ricciardo a câștigat în Canada
Pilotul australian Daniel Ricciardo (Red Bull) a câştigat în
premieră o cursă, Marele Premiu al Canadei, a şaptea etapă
a Campionatului Mondial de Formula 1, el fiind urmat de
germanul Nico Rosberg (Mercedes) şi de germanul Seba-
stian Vettel (Red Bull). Britanicul Jenson Button (McLaren-
Mercedes) a fost al patrulea, germanul Nico Hulkenberg
(Force India) al cincilea, iar spaniolul Fernando Alonso al
şaselea. Pe locurile 7-10 s-au clasat în ordine finlandezul
Valtteri Bottas (Williams), francezul Jean-Eric Vergne (Toro
Rosso), danezul Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) şi
finlandezul Kimi Raikkonen (Ferrari). Următoarea etapă,
Marele Premiu al Austriei, va avea loc peste două săptămâni
(20-22 iunie).

Sabrerii de la CSM
Braşov au participat în
weekend la Cupa Ripos-
ta, competiţie găzduită
de Sala Floreasca din ca-
pitală. Copiii antrenaţi
de Mircea Manciuc şi
Marius Gălăţanu au fost
din nou printre cei mai
buni. La categoria sub
13 ani rezervată băieţilor,
Rareş Ailincă (foto
dreapta jos) a urcat încă
odată pe prima treaptă,
după ce în urmă cu două
săptămâni câştigase şi
Cupa CSM, la Braşov!
Tot în competiţia rezer-

vată băieţilor, dar la ca-
tegoria sub 9 ani, Victor
Nistorică a încheiat con-
cursul pe locul 2. Şi fe-
tele de la CSM Braşov
s-au descurcat bine în ca-
pitală. La categoria sub
9 ani, Bianca Statie a ob-
ţinut medalia de argint,
performanţă reuşită şi de
Alesia Cîdă, la sub 13
ani. Cupa Riposta a fost
ultima competiţie impor-
tantă înainte de Campio-
natul Naţional, care va fi
organizat la Bucureşti, la
sfârşitul primei săptă-
mâni din luna iulie. 

Ailincă, cel mai bun în Bucureşti!
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Horoscopul zilei
Berbec. Astăzi este important să oferi, pentru cu nu ştii ni-
ciodată când vei avea şi tu nevoie de ajutor. Nimic nu este
întâmplător în viaţă, aşa că nu fi indiferent/ă.
Taur. Viaţa ta a devenit monotonă, aşa că astăzi încearcă să
aduci ceva nou şi îndrăzneţ în ea. Încearcă să socializezi
mai mult şi să cunoşti oameni noi de la care ai ce învăţa. 
Gemeni. Nu credeai că te poţi distra atât de mult ca astăzi,
şi ai grijă să îi binedispui şi pe cei din jurul tău. Este un bun
moment pentru petreceri.
Rac. Cineva apropiat ţie are nevoie de ajutorul tău, şi poate
fi vorba de cineva din familie. Nu mai ignora problemele
din jurul tău, mai ales dacă poţi face ceva în această privinţă. 
Leu. Ai un plan pe care ţi-e frică să îl pui în aplicare? Astăzi
e momentul perfect să o faci, pentru că cei din jurul tău
sunt deschişi şi dornici să te ajute să îl concretizezi. 
Fecioară. Trebuie să spargi puţin gheaţa şi să aduci noutatea
în viaţa ta, lucrurile au devenit plictisitoare pentru tine. În-
cearcă să te dezvolţi, să creşti şi să înveţi lucruri noi. 
Balanţă. Cineva îţi va atrage atenţia astăzi, şi e posibil să fie
vorba de o poveste de iubire sau doar de o simplă prietenie.
Orice ar fi, trebuie să fii atent/ă să îi răspunzi la fel. 
Scorpion. Te simţi uşor dezorientat/ă astăzi şi nu ştii încotro
să o iei. Bazează-te pe instinct, nu poate fi decât un lucru
bun. Ar fi bine să priveşti totul din exterior.
Săgetător. Astăzi prietenii sunt cei mai importanţi şi chiar
dacă nu le spui cât de mult ţii la ei, acum ai ocazia să le de-
monstrezi. Unii dintre ei au mare nevoie de ajutor.
Capricorn. Lucrurile trebuie să fie clare astăzi, nu te ghida
după ce îţi spune inima. Dacă vrei să progresezi, ignoră tot
ce se întâmplă în jurul tău şi munceşte la proiectele tale. 
Vărsător. Te arunci într-o prietenie chiar dacă nu cunoşti
prea bine persoana respectivă, şi poate fi ceva cu totul diferit
de această dată. Forţează-te să socializezi mai mult! 
Peşti. Nu ai avut prea mult timp liber în ultimul timp, aşa
că astăzi fă-ţi timp pentru puţină organizare în casă. Este
posibil ca haosul de acolo să te agite şi să fii nervos/oasă. 

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

URMA SCAPĂ TURMA -PREMIERĂ-
(N-15), 116 minute, Comedie
orele: 15:45, 20:30

EDGE OF TOMORROW: 
PRIZONIER ÎN TIMP
-3D- -PREMIERĂ-
(AP-12), 113 minute, Acţiune, SF
orele: 16:00, 22:30

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

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

X-MEN: VIITORUL ESTE TRECUT-3D-
(AP-12), 131 minute, Acţiune, Aventuri, Fantastic
orele: 13:15, 18:00, 22:45

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

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

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

Concert de orgă la
Biserica Neagră 
Astăzi, de la ora
18.00, sunteţi invitaţi
la un concert
estival de orgă.
Concertul durează, în
medie, 30 de minute,
iar biletul de intrare
este de 10 lei, copiii
cu vârsta mai mică
de 7 ani şi elevii (în
baza carnetului de
elev) beneficiind de
gratuitate.

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 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 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

Concert cu
Horia Mihail 

Co
m

ple
ta

ţi c
u c

ifr
e d

e l
a 1

 la
 9.

 Ci
fre

le 
să

 nu
 se

  re
pe

te
 ni

ci 
pe

 ve
rti

ca
lă,

nic
i p

e o
riz

on
ta

lă 
şi 

nic
i în

 ca
re

ur
ile

 m
ici

 de
 3x

3

Sudoku

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Astăzi, de la ora 18.00,
braşovenii sunt invitaţi la Cen-
trul Cultural Reduta la un spectacol
de gimnastică ritmică. 

Spectacolul este oferit de grupele de
gimnastică ritmică ale Centrului Cultural
Reduta. Coordonator profesor Elena Oană. 

Intrarea este liberă. 

◾ Mama: Bulă de ce ai luat o notă
aşa de mică la test ?
Bula: Din cauza absenţei, mamă!
Mama: Nu pot să cred Bulă, ai lipsit
în ziua testului?!
Bula : Nu mamă, dar a lipsit băiatul
care stătea lângă mine!

◾ Ora de biologie
– Bulă, întreabă d-na profesoară,

ce conţin celulele?
– Infractori, doamna profesoară!

◾ – Iubitule, de ce alergi mereu la
fereastră de fiecare dată când încep
să cânt?
– Ca să vadă vecinii că nu te bat!

◾ Bulă: – Bunico dă-mi 100 de lei
Bunica: – Până când?
Bulă: – Până nu-ţi dau una.

Bancuri

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

6 2 3
5 4

5 6 2
2 3 1 8
8 1

5 8 7 6
3 8 2
4 7

5 4 8

9 4 1 6 8

5 6 1 7 9 3
6 2

8 9 4 5
9 8

4 2 9 6 8 3

1 3 7 2 9

Joi, 12 iunie 2014, de la ora
19.00 sunteţi invitaţi la Sala
Patria la un concert simfonic
extraordinar.

Dirijor: Radu Popa 
Solişti: Horia Mihail – pian
Vashti Hunter – violoncel

 (Marea Britanie)
În program:
W. A. Mozart – Simfonia nr. 21
R. Strauss – Burlesca pentru

pian şi orchestră 
Dvořák – Concertul pentru vio-

loncel şi orchestră
Preţul biletelor este de 30 lei,

redus 50% pentru elevi, studenţi
şi pensionari, respectiv 15 lei.

Programul agenţiei de bilete de
la sala „Patria”:

◾ luni, miercuri 12-15;
◾ marţi, joi 16-18;
◾ cu o oră înainte de concert.
Nu se fac rezervări. 

Spectacol de gimnastică
ritmică la Centrul Reduta 



11

Locuitorii din strada Lungă, suburbiul Braşovul-vechi, ca
să adune şi ca să poată lua apă din canal, opresc apa
curgătoare prin scânduri ce le aşează curmeziş prin
canal. Prin aceste scânduri opritoare, fiindcă oamenii nu
le iau de acolo îndată după ce şi-au satisfăcut lipsa de
apă, ci le lasă în canal cu săptămânile, canalul se umple
cu atâta gunoi şi pietriş încât, dacă se întâmplă să dea
vreo ploaie mai mare peste oraş, atunci apa împiedică
cursul ei repede şi grămădită la un loc, rupe scândurile
cu care e acoperit canalul şi le spală din loc, ducându-
le cu sine. Atragem deci atenţiunea locuitorilor asupra
acestei afaceri, poftindu-i ca totdeauna după ce şi-au în-
deplinit trebuinţa de apă, să îndepărteze numaidecât
scândurile opritoare din canal, căci altminterea vor fi strict
pedepsiţi!

Gazeta Transilvaniei, nr.122, 3 iunie 1901

„Vechea ştiinţă, îşi are ori-
ginea din timpurile cele mai
îndepărtate ale civilizaţiei
omeneşti. Popoarele vechi,
caldeeni, egipteni, îşi citeau
destinul din mersul stelelor.
La romani, Astrologia era
practicată, şi statul înaintea
importantelor evenimente de
război cerea sfatul astrologilor.
Iuliu Cesar şi alţi mari condu-
cători ai imperiului roman
erau iniţiaţi în tainele Astro-
logiei. Kepler, marele astro-
nom, se ocupa profund cu
învăţatul  Astrologiei, şi învin-
gând toate criticile timpului
său a rămas credincios Astro-
logiei până la moarte. 

Astrologia e ştiinţă şi religie.
Ea lămureşte originea divină
a omului, legătura omului cu
universul, legătura între ma-
crocosmos şi microcosmos.
După cum ştim, soarele ne dă
căldură, lumină; sănătate; luna
influenţează fluxul şi refluxul
apelor, creşterea plantelor.
După învăţăturile astrologiei,
omul cu toate manifestaţiunile
sale, este sub influenţa ener-
giilor din Cosmos. Energiile
cari se manifestă în om la naş-
tere, nu încep în momentul
naşterei, ci îşi au originea mult
mai îndepărtată. Cum s’ar ex-

plica altfel, atât de diferită,
soartea oamenilor. Astrologia
ne lămureşte, că scopul vieţii
pe pământ este perfecţionarea
energiilor creatoare, intuiţia
puterea gândirii şi alte forţe,
atribuţiuni ale eului vecinic şi
nemuritor. Scânteia di-
vină din om se
coboară din
materie,
ca să
per-
fec-

ţioneze
spre a
atinge sco-
pul Bibliei: „Fiţi
desăvârşiţi, precum Tatăl
din cer desăvârşit este”.

Viaţa pe pământ este şcoala
în care ne perfecţionăm însă
o singură viaţă nu ajunge pen-
tru realizarea acestui ideal. In-
văţăturile Astrologiei ne spun
că ne reîncarnăm de nenumă-
rate ori pe pământ, aducând
în fiecare viaţă fructele nizuin-

ţelor noastre din trecut, fie
bune, fie rele.

Dacă ai datele naşterei, luna,
ziua şi ora şi le dai unui astro-
log, el are cheia misterioasă de
a-ţi descoperi şi cele mai as-
cunse taine ale sufletului. Ho-

roscopul, pe care îl
poate face orici-

ne care se
aprofun-

dează
î n

aces-
te în-

văţături,
este harta

vieţii. După cum
o hartă geografică ne

arată munţii, apele, oraşele
unei ţări, aşa horoscopul ne
arată caracterul, talentele, slă-
biciunile şi toate nizuinţele, cât
de profunde ale sufletului nos-
tru. Nu există nici-o altă ştiinţă,
care să pătrundă, ca astrologia,
psihicul omului. Părinţilor şi
educatorilor, câştigându-şi cu-

noştinţe în astrologie, le va fi
de mare folos, arătând talentele
copilului, descoperind carac-
terul, slăbiciunile. Pentru a-i
valorifica talentele şi a-i nimici
înclinările rele, horoscopul este
un valoros îndrumător, şi cei
mai sceptici se vor convinge
de valoarea astrologiei, dacă
îşi vor lua osteneala. Vor afla
tipul omului energic şi neşo-
văitor în faptele lui, născut în
zodia leului (Mussolini), tipul
omului modest şi timid, născut
în zodia Fecioarei, filosoful
care se urcă pe înaltele piscuri
ale gândirei, în zodia Săgetă-
torului; pe omul practic şi rea-
list, înfluenţat de Mercur etc.
In timpurile prezente astrologia
a început să reînvie, dând ome-
nirei posibilitatea de a pătrunde
mai mult legile cosmice, cari
cârmuesc soartea popoarelor
şi a individului. Respectându-
le, viaţa noastră va fi mai ar-
monioasă şi paşii noştri vor fi
mai grăbiţi de a ajunge scopul
pentru care Creatorul ne-a tri-
mis pe pământ”.

Silvia Stoica-Noaghea
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Camarazii de arme saşi
braşoveni spuneau despre
el, la întoarcerea din război,
că era un om de aur („ein
Goldmann”) şi, poate nu în-
tâmplător, vestea morţii lui
a ţinut prima pagină din zia-
rul Gazeta Transilvaniei,
timp de o săptămână. Ştirea
dispariţiei sale a fost con-
semnată, alături de cuveni-
tele aprecieri, şi în ziarul
Kronstädter Zeitung al saşi-
lor, împlinindu-se parcă iz-
butita constatare că „numai
viaţa trăită pentru alţii îţi
supravieţuieşte”. La puţin

timp de la moartea eroului,
un portret admirabil era fă-
cut de prietenul său, distin-
sul scriitor şi om de teatru,
Aurel Pavel Bănuţ: „Inteli-
gent şi de spirit ca un fran-
cez, dar temeinic în
judecată şi răbduriu la mun-
că precum un învăţat ne-
amţ; delicat ca o fată şi cu
sufletul îmbrobodit de un
subtil giulgiu de poezie; di-
plomat iscusit în mijlocul
unei lumi de mediocritate,
pe care cu o vorbă măguli-
toare, cu o laudă gâdilitoare,
le ştia câştiga pentru scopul

nobil; încăpăţânat ca un
Dac, când trebuia să îşi afir-
me principiile, clare şi eu-
ropeneşti; altruist desăvârşit
când sprijinea un tânăr ta-
lent, pe care-l căuta cu râv-
nă, îl găsea cu bucurie şi-l
îndrăgea apoi ca pe un fra-
te; român neaoş şi om ab-
solut cinstit – iată de ce l-a
plâns întreg Ardealul inte-
lectual, iată virtuţile, pentru
care Al. Bogdan a fost în-
tâiul între tinerii din Braşov
şi poate unicul între profe-
sorii generaţiei sale”. 

(sfârşit)

Biblio grafie:
Axente Banciu, Morţii vii,

Braşov, 1939, p. 71-81;
Cărturari braşoveni (sec.
XV-XX). Ghid biobibliogra-
fic, Braşov, 1973, p. 45;
Bogdanii – o familie de căr-
turari, volum coordonat de
Monica Tatuşescu şi Steluţa
Petrea Suciu, Braşov, Biblio-
teca Judeţeană, 1994; Ioan
Vlad, Cărturarii braşoveni
pentru România Mare, Bra-
şov, 1999, p. 100-106.

Cristina Baciu

Ruxandra Nazare

Mihaela Lupu

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Ce este Astrologia

Alexandru Bogdan – centenarul morţii (III)

Apel către locuitorii
din strada Lungă

10 iunie 2014

Unde găsiţi ziarul
◾ Consiliul Judeţean Braşov 
◾ Primăria Braşov – Centrul de Informaţii

pentru Cetăţeni
◾ Casa Judeţeană de Pensii 
◾ AJOFM Braşov 
◾ Direcţia Finanţelor Publice Braşov
◾ Casa de Asigurări de Sănătate 
◾ Spitalul Judeţean Braşov 
◾ Maternitatea Braşov 
◾ Spitalul CFR 
◾ Magazinele: Elit – Rost Com, Rapid, 

Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”
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Parlamentul European
a publicat în Jurnalul
Oficial al UE Decizia pri-
vind implementarea
serviciului eCall în Uniu -
ne. Actul normativ obli-
gă statele membre ca
până cel târziu în 2017
să dezvolte infrastruc-
tura necesară. 

Statele membre ale UE sunt
obligate să implementeze,
până cel târziu la 1 octombrie
2017 PSAP (Public Service
Access Point), o infrastructură
ce va permite serviciilor de
urgenţă să recepţioneze şi să
trateze adecvat apelurile eCall,
care vor fi transmise de auto-
turisme, în caz de accident. 

În funcţie de organizarea
tratării apelurilor de urgenţă
în fiecare stat membru, aceste
apeluri pot fi mai întâi prelua-
te sub responsabilitatea unei
autorităţi publice sau a unei
organizaţii private recunoscute
de statul membru în cauză. În

special apelurile eCall pot fi
tratate în mod diferit, în func-
ţie de tipul de activare eCall
(manuală sau automată). Până
la 24 decembrie 2015, statele
membre trebuie să transmită
Comisiei rapoarte privind sta-
diul punerii în aplicare a pre-
zentei decizii, care să cuprindă
lista autorităţilor competente

cărora li se încredinţează eva-
luarea conformităţii operaţiu-
nilor PSAP-urilor pentru
apelurile eCall, lista şi aco-
perirea geografică a PSAP-
urilor pentru apelurile eCall
sau descrierea testelor de con-
formitate. 

Sistemul eCall instalat în
autovehicule utilizează tehno-

logia numărului de urgenţă
112 pentru a alerta automat
serviciile de salvare în cazul
unui accident serios. Sistemul
poate indica amplasarea exac-
tă, contribuind la un ajutor
acordat mai rapid, ceea ce
poate salva vieţi, reduce gra-
vitatea rănilor şi micşorează
costurile ambuteiajelor. 

Maşinile vor suna singure
la 112, în caz de accident

Porsche a lansat o variantă
modernă a celebrului Porsche
Targa, care se remarcă prin
acoperişul rabatabil de ultimă
generaţie. 

Primul Porsche Targa a apă-
rut în 1967, într-o perioadă în
care maşinile decapotabile
erau în pericol să fie interzise
în SUA, fiind considerate pe-
riculoase. Acoperişul rabatabil
propus de Porsche, considerat
o inovaţie pe atunci, a fost îm-
bunătăţit un an mai târziu,
când geamul de plastic din
spate a fost înlocuit cu unul
de sticlă, iar  ulterior, în 1969

şi 1996, mecanismul a fost
mult îmbunătăţit. 

În cazul modelului 2014 al
Porsche Targa, care iese în
evidenţă ca design, maşina de-

vine decapotabilă prin apăsa-
rea unui singur buton. 

Noul Porsche Targa costă
100.000 de dolari, scrie Bu-
siness Insider. 

Având în vedere succesul
din ultimii ani pe piaţa auto
din Europa, cei de la Dacia
au găsit reţeta de succes pen-
tru a construi un nou model
la numai de 5.000
de euro până în
2016: Dacia City. 

Dacia Mini ar urma sa coste
5.000 euro în Europa, dotarea
standard incluzând ESP, ABS
şi două airbaguri. 

La momentul actual, cea
mai ieftina Dacie este modelul
Logan 1. 2 Acces de 75 CP,
oferit la un preţde 6. 890 euro

(Sandero cu acelaşi mo-
tor costă 7. 090

euro). Astfel,
Dacia

mini ar fi cu
1890 euro, respectiv 2. 090

euro mai ieftină decât cele
două modele. 

Noua Dacia mini se va în-
cadra în clasa mini, utilizând
platforma lui Logan/Sandero
şi având o lungime de
3,60 metri. Avantajul acestei
maşini faţă de concurenţă,
constă în oferirea unui spaţiu
mai mare la interior. 

Prin proiectul Dacia City,
costul producţiei, mâna de lu-
cru, marketingul şi distribuţia
ar trebui acoperite din vânza-
re, ceea ce pare destul de di-
ficil la o primă privire. 

Însă preţul de 5.000 de euro
ar putea pune în pericol afa-
cerea în sine, după cum co-
mentează cei de la Autobild. 

Ofensivă Opel: 27 de noi modele până în 2018
Constructorul auto german Opel vrea să revină pe profit
şi să-şi majoreze cota de piaţă în Europa prin concen-
trarea pe maşinile mici şi utilizarea mai multor compo-
nente venite de la grupul mamă american General Motors,
a declarat directorul Opel, Karl-Thomas Neumann. Neu -
mann a subliniat că până în 2022 Opel şi marca britanică
Vauxhall vor să devină al doilea jucător pe piaţa euro-
peană a autovehiculelor de pasageri, urmând să ajungă
la o cotă de piaţă de 8% de la 5,8%, în prezent. Pentru
a atinge acest obiectiv, Opel va lansa 27 de noi modele
şi 17 noi motoare în intervalul 2014 – 2018, crescând
gradul de utilizare a tehnologiilor GM. În 2013, Opel era
al treilea mare constructor auto de pe vechiul continent,
după Volskwagen şi Ford. Pentru următoarea sa generaţie
de maşini mici, Opel va putea utiliza tehnologia dezvoltată
de GM pentru că în prezent vehiculele GM sunt mai fle-
xibile şi mai modulare decât în trecut. 

Primul SUV al celor de la Seat
Grupul auto german Volkswagen Group a decis să con-
struiască primul model SUV al mărcii Seat într-o uzină
Škoda din Cehia, în ideea de a profita de costurile mai
reduse cu mâna de lucru, pentru a accelera relansarea
diviziei sale spaniole, transmite Bloomberg. Seat, divizia
spaniolă a Volkswagen, a anunţat în luna martie a acestui
an că intenţionează să adauge un SUV la linia sa de
modele, începând din 2016, în încercarea de a accesa
un segment de piaţă care a crescut cu peste 40%, în
 ultimii cinci ani, în Europa. Creşterea vânzărilor este vitală
pentru restabilirea câştigurilor Seat. Această divizie nu
a mai înregistrat profit din 2007, iar anul trecut a înregistrat
pierderi de 152 milioane de euro, în condiţiile în care
 livrările au crescut cu 11%, până la 355.000 de unităţi. 
Uzina de la Kvasiny (Cehia) este locul unde Škoda asam-
blează SUV-ul său compact Yeti, precum şi sedanul
 Škoda Superb şi minivanul Roomster.

Noua Dacia City apare în 2016

Inovaţia Porsche care va schimba industria auto

Specialiştii testează funcţionarea sistemului eCall şi succesul conexiunii cu infrastructura PSAP
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