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De luni, 16 iunie, Regia Au-
tonomă de Transport Braşov
anunţă că începe distribuţia
abonamentelor lunare gratui-
te pentru transportul public
pentru beneficiarii mai mul-
tor legi speciale. În perioada
16-27 iunie procedura de dis-
tribuţie a abonamentelor se

va efectua în patru puncte din
Începând cu data de 30 iunie
documentele de călătorie se
vor elibera doar de la punctul
de distribuţie aflat la sediul
RAT Braşov pe st rada
 Hărmanului numărul 49.
Mai multe detalii pe site-ul
www.ratbv.ro. 

Primele patru luni ale acestui
an au adus mai mulţi turişti
la Braşov. Creşterea nu este
semnificativă, dar comparativ
cu aceeaşi perioadă din 2013
s-a majorat cu 0.7%. Numă-
rul turiştilor români a urcat
cu 1,8%, în timp ce numărul
vizitatorilor străini s-a mic-

şorat cu 8%. Numai în luna
aprilie, oraşul nostru a fost vi-
zitat de aproape 56.000 de
turişti, în creştere cu 9,2%
faţă de luna aprilie a anului
trecut. Îmbucurător este că a
crescut atât numărul turiştilor
români cu 10%, cât şi cel al
străinilor, cu 3,2%. 

Turimul, în creştere în judeţAbonamente RAT, gratuite

Reducerea CAS 
se amână

Guvernul şi FMI nu au
ajuns la un acord pentru re-
ducerea CAS de la 1 iulie
cu 5 puncte procentuale.

Concurs de 
ciclism montan

Braşovul găzduieşte dumi-
nică un concurs de ciclism
montan, unde sunt aşteptaţi
peste 400 de participanţi.
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Braşovul,
promovat în China

Doru Costea, ambasadorul ţării noas-
tre la Beijing, face eforturi deosebite
pentru promovarea imaginii României
în China, având în vedere importanţa

realizării de legături economice şi cul-
turale cu acest colos mondial. În acest
context, preşedintele Comisiei de Cul-
tură a Consiliului Judeţean Braşov,

Claudiu Coman (în imagine), a avut
mai multe întrevederi cu ambasadorul
Doru Costea şi au convenit asupra
participării CJ la programul de pro-

movare a imaginii oraşului Braşov.
„Vrem să promovăm componenta de
turism, dar în special tradiţiile!” a
 precizat Coman. pag. 3
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Guvernatorul BNR, Mu-
gur Isărescu, a declarat, joi,
că România a ajuns la un
consens politic în ceea ce
priveşte aderarea la zona
euro, deoarece atât Preşe-
dinţia, cât şi Guvernul, au
anunţat că acest obiectiv ar
putea fi atins în 2019.

„România poate să
anunţe acum că a ajuns la
un consens politic privind
aderarea la zona euro. Atât
preşedintele, cât şi primul mi-
nistru au anunţat că obiectivul
de aderare poate fi 2019. Este
un obiectiv ambiţios, care poa-
te fi folosit ca ancoră pentru
politicile economice”, a spus
Mugur Isărescu la conferinţa

Euromoney.
Guvernatorul BNR nu a

confirmat că Banca Naţională
şi-a asumat acest obiectiv.
Mugur Isăreascu a ţinut să
precizeze că beneficiile ade-
rării nu sunt necondiţionate

şi presupun multe eforturi
şi reforme structurale.

„Unii economişti spun că
atingerea criteriilor nomi-
nale este în contradicţie cu
convergenţa reală. Acum
este clar că criteriile nomi-
nale nu pot fi atinse fără
stabilitatea financiară şi
competitivitate ridicată (...).
O diferenţă mare de con-
vergenţă reală pune presiu-
ne pe mediul de afaceri”, a

afirmat guvernatorul BNR,
Mugur Isărescu.

Oficialul BNR a susţinut că
un prim pas către euro repre-
zintă aderarea la Uniunea
Bancară, proces care va întări
stabilitatea financiară. 

UE investeşte în Republica Moldova
Coaliţia condusă de pre-

mierul moldovean Iurie Lean-
că a obţinut primele fonduri
europene pentru programul
său de reforme. Aproximativ
50 de milioane de euro vor
fi transferate Guvernului
Leancă, conform unor acor-
duri semnate cu Comisia Eu-
ropeană.

Preşedintele Comisiei Euro-
pene, Jose Manuel Barroso, a
semnat joi, la Chişinău, îm-
preună cu premierul Iurie
Leancă, mai multe documente

care oferă Guvernului moldo-
vean asistenţă europeană. „Vom
oferi 21 de milioane de euro
pentru implementarea Acordu-
lui de liberă circulație în UE,
mai multe milioane de euro vor
veni pentru sprijinirea sectoru-
lui energetic, iar pentru dezvol-
tarea regiunilor rurale - încă
14 milioane de euro”, a precizat
Barroso. Oficialul european i-
a transmis premierului moldo-
vean că lupta împotriva
corupţiei şi independenţa jus-
tiţiei trebuie să se afle printre

priorităţile Republicii Moldova.
De asemenea, el a dat asigurări
că semnarea Acordului de Aso-
ciere nu afectează în nici un fel
relaţiile economice cu Rusia.

Premierul Iurie Leancă a ex-
plicat că aderarea Republicii
Moldova la Uniunea Europeană
trebuie asumată şi de populaţie,
nu doar de partidele aflate la
putere, informează Agerpres.
În acest sens, el a făcut apel la
cetăţenii moldoveni să susţină
agenda reformistă a Guvernului
pe care îl conduce.

Mult aşteptata,
de către mediul
de afaceri, redu-
cere a CAS se
amână din nou.
Guvernul şi FMI
nu au ajuns la un
acord pentru re-
ducerea CAS de la
1 iulie cu 5 puncte
procentuale.

Contribuţiile de asi-
gurări sociale vor fi
reduse cu cinci puncte
procentuale, dar de la
1 octombrie, cu un im-
pact bugetar de 850
milioane lei, fără majorarea
deficitului bugetar, a anunţat
premierul de la Palatul Vic-
toria. Ponta a susţinut că mă-
sura va fi introdusă printr-un
proiect de lege pe care Gu-
vernul îl va trimite săptămâna
viitoare Parlamentului şi că
reprezintă o decizie pe care
Guvernul şi-o asumă.

Întrebat însă dacă reducerea

CAS din octombrie are acor-
dul FMI, premierul a răspuns
că nu există nici acord, nici
dezacord, deoarece Fondul
solicită doar respectarea ţin-
telor macroeconomice. Ponta
a declarat anterior într-un in-
terviu acordat Bloomberg că
Fondul Monetar Interna�ional
a amânat până în noiembrie
a treia evaluare a acordului

stand by de tip preventiv în-
cheiat cu România.

La rândul său, ministrul Fi-
nanţelor, Ioana Petrescu, în-
trebată ce explicaţii a primit
din partea FMI pentru refuzul
de a accepta reducerea CAS,
a arătat că au fost negocieri
„destul de dificile”, cu mai
multe scenarii care nu preve-
deau însă introducerea unei

noi taxe pentru mediul
de afaceri în schimbul
reducerii CAS.

„Am fost în schimb
de acord cu principiul
că trebuie să stăm în
ţinta de deficit şi de
aceea, până la urmă,
am ajuns la concluzia
că este mai înţelept să
aplicăm această mă-
sură numai de la 1 oc-
tombrie, cu un impact
mult mai redus (...)
Cei de la FMI vor fi
aici în noiembrie şi
vom discuta bugetul pe
2015, iar noi ne anga-

jăm ca acel buget să îndepli-
nească ţintele de deficit şi
vom continua această măsu-
ră, dar în momentul acela se
vor lua decizii în ce fel noul
buget va satisface şi condiţia
de menţinere a deficitului şi
de a menţine această măsură
de reducere a CAS cu 5 punc-
te la angajator”, a spus mi-
nistrul.

Reducerea CAS rămâne  deocamdată la stadiul de promisiune

E oficial. Reducerea CAS 
de la 1 iulie se amână

Europharm se închide. Compania britanica GlaxoSmithKlein,
care deţine fabrica Europharm de la Braşov, unul dintre
cei mai mari producători locali de medicamente, a anunţat
că va închide această unitate până la finalul anului 2015.
„GSK va înainta, din păcate, către închiderea fabricii din
Braşov. Se anticipează că această închidere va fi fina-
lizată până la sfârşitul anului 2015, în urma unui proces
riguros de vânzare ce a avut loc în ultimele 10 luni. În
tot acest timp, ne-am asigurat că desfăşurăm o căutare
riguroasă a unor potenţiali cumpărători şi că fiecare opor-
tunitate a fost revizuită foarte atent, atât pentru angajaţi,
cât şi pentru fabrică. Din păcate, GSK nu este în poziţia
de a conveni asupra unei soluţii viabile cu niciuna dintre
părţile interesate”, a anunţat compania, scrie site-ul biz-
brasov.ro.
Avantajul primei afaceri. Oricine poate înfiinţa, gratuit, o mi-
croîntrepindere. Românii aflați la orice vârstă, care nu au
mai avut anterior o afacere proprie, pot înființa gratuit o
microîntreprindere, grație legii pentru stimularea înființării
și dezvoltării microîntreprinderilor, adoptată, miercuri, de
Camera Deputaților, informează Departamentul pentru
IMM-uri, Mediu de afaceri și Turism. Conform noului act
normativ, este eliminată condiția de vârstă maximă de
35 de ani pentru a permite accesul la facilitățile acordate
tuturor persoanelor aflate la prima afacere. Totodată, le-
gea prevede scutirea de la plata contribuțiilor de asigurări
sociale datorate de angajatori pentru veniturile aferente
timpului lucrat de cel mult patru salariați, angajați pe pe-
rioadă nedeterminată, precum și scutirea de la plata ta-
xelor pentru operațiunile de înmatriculare efectuate la
Oficiile Registrului Comerțului. „Am eliminat restricția de
vârstă pentru întreprinzătorii debutanți. Încurajarea în-
treprinzătorilor autohtoni este nu numai o promisiune, ci
și o datorie a actualei guvernări, un mijloc direct de
susținere a dezvoltării economiei”, a declarat ministrul
delegat pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de
Afaceri și Turism, Florin Jianu.

Isărescu: Există consens politic pentru 
aderarea la euro în anul 2019
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Podul de pe strada 
Zizinului va fi reabilitat 

Podul de pe strada Zi-
zinului, peste râul Timiş,
va fi reparat. Consiliul
Local aprobat recent do-
cumentaţia şi indicatorii
tehnico-economici pen-
tru reparaţiile capitale ale po-
dului, valoarea totală estimată
a investiţiei fiind de 5,13 mi-
lioane lei, inclusiv TVA
(aproximativ 1,15 milioane
euro). 

Potrivit documentaţiei, po-
dul - aflat la ieşirea spre Târ-
lungeni din Braşov, imediat
după intersecţia Străzii Zizi-
nului cu ocolitoarea munici-
piului - a fost construit înainte
de 1960, iar de atunci nu au
mai fost executate decât lu-
crări de întreţinere. Din acest
motiv, structura de rezistenţă
este destul de degradată, iar
lucrarea de reparaţii capitale

urmăreşte să aducă podul la
parametrii normali de func-
ţionare. Astfel, va fi refăcută
structura de rezistenţă şi va
fi realizată o suprastructură
nouă, din grinzi prefabricate
postcomprimate. „În acest
moment se lucrează la elabo-
rarea documentaţiei în vede-
rea obţinerii avizelor şi
elaborarea proiectului tehnic,
astfel încât în câteva săptă-
mâni să obţinem autorizaţia
de construire şi să scoatem
lucrarea la licitaţie. Dorim să
începem reabilitarea podului
în acest an”, a precizat pri-
marul George Scripcaru. A.P.

După ce România nu a
avut mai mulți ani un
ambasador la Beijing,
Excelența Sa Doru Cos-
tea, ambasadorul țării
noastre la Beijing face
eforturi deosebite pen-
tru promovarea imagi-
nii României în China,
având în vedere
importanța realizării de
legături economice și
culturale cu acest colos
mondial.

În acest context,
președintele Comisiei de Cul-
tură a Consiliului Jude�ean
(CJ) Brașov, Claudiu Coman,
a avut mai multe întrevederi
cu ambasadorul Doru Costea
și au convenit asupra partici-
pării CJ la programul de pro-
movare a imaginii României,
cu atât mai mult cu cât, în
septembrie, la Beijing se des-
chide un centru al Institutului
Cultural Român, care va fi
într-un spa�iu foarte generos,
în zona centrală.

„Am stabilit cu Excelența
Sa domnul ambasador Doru
Costea un program de eveni-
mente la care să contribuie și
Consiliul Județean Brașov,
având în vedere că noi avem
în subordine instituțiile de cul-
tură. Vrem să promovăm atât
componenta de turism, dar în
special tradițiile. Dl. ambasa-

dor ne-a propus să organizăm
expoziții cu caracter perma-
nent de fotografie și artă
tradițională, dar vrem să adu-
cem și evenimente la care să
poată participa chinezii, care
sunt mari amatori de specta-
cole de folclorirce, de exem-
plu”, a declarat Claudiu
Coman.

Studenții chinezi – ambasadori
informali pentru România. În
altă ordine de idei, având în
vedere succesul avut de pro-

movarea imaginii României
prin intermediul studen�ilor
chinezi care au absolvit
institu�ii superioare de
învă�ământ din România,
Claudiu Coman a pus la punct
și posibilitatea promovării
Universită�ii „Transilvania“ în
China.

„Întrucât sunt și profesor la
Universitatea Transilvania,
am stabilit un program de pro-
movare a instituției de
învățământ prin intermediul

ambasadei, să atragem
studenți din China care, la
rândul lor, când se vor întoar-
ce acasă, devin amabasadori
informali ai României. Iar
acest proiect se adaugă firesc
activității Universității   Tran-
silvania, unde funcționează
Institutul Confucius din Bra-
şov, care este rezultatul coope-
rării cu Universitatea Jianzhu
din Shenyang, China”, a mai
precizat Claudiu Coman.

Sebastian Dan 

Brașovul, bijuteria medievală a Transilvaniei

Cultura Brașovului și
Universitatea Transilvania
vor fi promovate în China

Primăriile din județ tergiversează plata membrilor comisiilor
din secțiile de votare. Unele primării din județ încă nu au
achitat banii care se cuvin brașovenilor care au activat
în comisiile de la secțiile de votare de la alegerile eu-
roparlamentare care au avut loc în data de 25 mai 2014.
Mai mult, oamenilor li se spune că Prefectura ar fi de
vină, că nu ar fi virat încă banii. Contactat telefonic, pre-
fectul Romer Ambrus Sandor Mihaly a declarat: „Vă ga-
rantez că Prefectura Brașov a virat toți banii în conturile
de trezorerie ale tuturor unităților administrativ teritoriale
încă de la începutul săptămânii. Reprezentanții primă-
riilor nu au nicio scuză pentru faptul că întârzie plata
acestor drepturi celor care au activat în comisiile de la
secțiile de votare. Din punctul nostru de vedere, primă-
riile trebuie să le achite cât mai rapid oamenilor banii!”.
Probleme privind tergiversarea plății acestor indemnizații
au fost semnalate la Făgăraș, Victoria, Apața, Beclean,
Cața, Dumbrăvița, Fundata, Hoghiz, Holbav, Homorod,
Jibert, Măieruș, Poiana Mărului, Sâmbăta, Șercaia,
Șinca, Teliu, Ucea și Vama Buzăului. S.D.
Exproprieri pentru autostrada Braşov – Comarnic. Guvernul
a aprobat, ieri, o hotărâre prin care alocă aproximativ
250.000 euro pentru exproprieri, în vederea realizării
tronsonului Comarnic-Predeal al autostrăzii Bucureşti
– Braşov. La începutul anului, autorităţile au anunţat
că autostrada Comarnic-Braşov va fi dată în circulaţie
în 2017, costul lucrărilor fiind estimat la 1,8 miliarde
euro. Pentru recuperarea investiţiei va fi instituită o taxă
de utilizare de 5,7 lei, plus TVA. Autostrada Comarnic-
Braşov va fi prima din România construită în conce-
siune. Numai că autorităţile de la Bruxelles au atras
atenţia asupra faptului că acest costuri sunt mari şi că
vor alimenta deficitul bugetar.
2.000 de angajaţi vor fi concediați de la CFR Marfă. CFR
Marfă va începe săptămâna viitoare concedierea a
peste 2.000 de oameni, din cauza situaţiei financiare
nefavorabile, în lipsa acestei măsuri transportatorul fe-
roviar riscând să rămână fără fond de salarii din august.
„Cifra concedierilor la CFR Marfă a fost stabilită în no-
iembrie anul trecut la 2.500 de oameni, trebuia făcută
din februarie. Nu s-a făcut. (...) Din păcate, fără aceste
concedieri, în luna august - şi aşa sunt probleme cu
fondul de salarii - rămânem fără fond de salarii. Deci
este o problemă foarte mare şi trebuie rezolvată foarte
rapid”, a declarat ministrul Transporturilor, Dan Şova.
Potrivit acestuia, numărul celor disponibilizaţi va fi mai
mic de 2.500, în contextul în care aproximativ 200 au
ieşit între timp la pensie, iar cei care vor pleca vor be-
neficia de salarii compensatorii, până la 24 de luni,
banii aflându-se la Ministerul Muncii. CFR Marfă este
cel mai mare operator de transport feroviar de marfă
din România, cu o cotă de piaţă de aproape 55% la
nivelul anului trecut.
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Consiliul de Miniștri al UE
a adoptat o directivă având
rolul să garanteze o mai bună
aplicare a normelor UE pri-
vind detașarea lucrătorilor.
Statele membre trebuie să
transpună în legisla�ia
na�ională noua directivă de
punere în aplicare în cel mult
doi ani și douăzeci de zile
după publicarea sa în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.
Dreptul întreprinderilor de a
oferi servicii într-un alt stat
membru al UE și de a detașa
temporar lucrători pentru a
furniza serviciile respective
se bazează pe articolul 56 din
Tratatul privind func�ionarea
Uniunii Europene. Noua di-
rectivă de punere în aplicare
va contribui la o mai bună
aplicare a acestor norme în
practică, în special în anumite
sectoare, cum ar fi
construc�iile și transportul ru-
tier, unde, de exemplu, între-
prinderi de tip „cutie poștală”
(fără o activitate economică
reală în �ara „de origine”) au
utilizat „detașări” false pentru
a eluda normele na�ionale pri-
vind securitatea socială și
condi�iile de muncă. De ase-
menea, aceasta va îmbunătă�i
protec�ia drepturilor lucrăto-
rilor detașa�i prin prevenirea
fraudei, în special în ceea ce
privește lan�urile de subcon-
tractare, în care drepturile lu-
crătorilor detașa�i nu sunt

întotdeauna respectate.
În mod special, directiva de

punere în aplicare:
• sporește gradul de sensi-

bilizare al lucrătorilor și al în-
treprinderilor cu privire la
drepturile și obliga�iile ce le
revin în ceea ce privește ter-
menii și condi�iile de încadra-
re în muncă;

• îmbunătă�ește coopera-
rea dintre autorită�ile
na�ionale însărcinate cu
detașarea (obliga�ia de a răs-
punde cererilor de asisten�ă
din partea autorită�ilor com-
petente ale altor state mem-
bre; 

• un termen de două zile
lucrătoare pentru a răspunde
cererilor urgente de informa�ii
și un termen de 25 de zile lu-
crătoare pentru cererile care
nu sunt urgente);

• clarifică defini�ia
detașării, astfel încât să creas-
că certitudinea juridică pentru
lucrătorii detașa�i și prestatorii
de servicii, abordând în
același timp problema între-
prinderilor de tip „cutie
poștală” care utilizează
detașarea pentru a eluda le-
gea;

• stabilește responsabili tă -
�i le statelor membre în ceea
ce privește verificarea
conformită�ii cu normele pre-
văzute în directiva din 1996
(statele membre desemnează
autorită�i specifice de punere

în aplicare, responsabile cu
verificarea conformită�ii, iar
statele membre în care sunt
stabili�i furnizorii de servicii
trebuie să ia măsurile de su-
praveghere și de punere în
aplicare necesare);

• obligă întreprinderile
care efectuează detașări:

• să desemneze o persoană
de contact pentru asigurarea
legăturii cu autorită�ile de apli-
care a legii;

• să declare identitatea,
numărul lucrătorilor care ur-
mează a fi detașa�i, datele de
început și de încheiere ale
detașării, adresa locului de
muncă și natura serviciilor;

• să pună la dispozi�ie
documentele de bază, cum ar
fi contractele de muncă, fișele
de salariu și fișele de pontaj
ale lucrătorilor detașa�i;
îmbunătă�ește controlul apli-
cării drepturilor și tratarea
plângerilor, obligând atât sta-
tul membru gazdă, cât și pe
cel de origine să garanteze că
lucrătorii detașa�i, cu sprijinul
sindicatelor și al altor păr�i
ter�e interesate, pot să înain-
teze plângeri și să intenteze
ac�iuni juridice și/sau admi-
nistrative împotriva angajato-
rilor lor în cazul în care nu le
sunt respectate drepturile;
Pentru mai multe detalii
accesa�i: http://europa.eu/ra-
pid/press-release_MEMO-14-
344_en.htm. Ionela Damian

Primele patru luni ale
acestui an au adus mai
mulţi turişti la Braşov.
Astfel, 237.819 turişti au
vizitat Brașovul, în creş-
tere cu 0,7% faţă de pe-
rioada similară a anului
trecut, când se raportau
236.257 de vizitatori.

Numărul turiştilor români a
urcat cu 1,8%, în timp ce nu-
mărul vizitatorilor străini s-a
micşorat cu 8 punte procentua-
le. Numai în luna aprilie oraşul
nostru  a fost vizitat de aproape
56.000 de turişti, în creştere cu
9,2% faţă de luna aprilie a anu-
lui trecut. Îmbucurător este că
a crescut atât numărul turiştilor

români  cu 10%,  cât şi cel al
străinilor, cu 3,2%.

Braşovul este astfel lider re-
gional la atragerea de turişti. Re-
giunea Centru a atras în
perioada ianuarie – aprilie
504.126 turişti, Braşovul con-

tribuind la acest număr cu
237.819 persoane. Pe locul doi
se află Mureşul – 103.123 tu-
rişti, Sibiu – 97.564 turişti, Har-
ghita – 25.570 de persoane,
Alba – 24.146 şi Covasna –
15.904 turişti.

Turiștii  sunt din ce în ce mai  interesați să descopere orașul Brașov 

Turismul, în creștere 
în județul Brașov 

Anunţuri
INFORMARE 
Aceasta informare este efectuată de: JUDEŢUL BRAŞOV cu sediul în
Municipiul Braşov, Bulevardul Eroilor, nr. 5, tel. 0268 410 777, ce
intenţionează să solicite de la S.G.A. Braşov, Mun. Braşov, str. Maior
Cranţa, nr. 32, tel. 0268 413 306, aviz de gospodărire a apelor pentru
lucrarea: Proiect Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul
Braşov, localizat în judeţul Braşov, municipiul/oraşul/comuna Codlea,
Făgăraş, Săcele, Râşnov, Rupea, Hoghiz, Măieruş, Viştea. 
Această investiţie este nouă.
Ca rezultat al procesului de producție (locuire), vor rezulta permanent
ape uzate menajere ce se vor evacua: într-un bazin de stocare ape uzate
care va fi vidanjat de către firme specializate în astfel de servicii
(Măieruş); într-un canal de desecare limitrof amplasamentului, care
descarcă apele în râul Olt, dupa ce au fost epurate într-o staţie de epurare
mecano-biologică (Hoghiz); în pârâul Racoviţa, dupa ce au fost epurate
într-o staţie de epurare cu osmoză inversă (Făgăraş).
Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor
nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menţionată.
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări
se pot adresa solicitantului sau timp de 7 zile de la data ultimului anunţ.

ANUNŢ
JUDEŢUL BRAŞOV cu sediul în Municipiul Braşov, strada Bulevardul
Eroilor, nr. 5, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de
încadrare pentru Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul
Braşov, în vederea emiterii avizului de mediu.
Publicul poate consulta prima variantă a planului la sediul APM Braşov,
Str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni până joi, între orele 8.00–16.30 şi
vineri, între orele 8.00–14.00.
Comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Braşov, Str. Politehnicii nr. 3, în termen de 15 zile de
la data ultimului anunţ. 

Drepturi mai clare pentru lucrătorii detașați

De două săptămâni turiștii beneficiază de un program
special pentru descoperirea Brașovului Vechi.  Este vorba
de proiectul "La pas, prin Brașovul vechi", început la 1
iunie, prin care autoritățile doresc o promovare mult mai
bună a monumentelor istorice din centrul vechi al orașului.
Contra sumei de 45 de lei turiștii pot vizita 17 monumente
reprezentative din oraș.  "Vrem să viabilizăm această
zonă. Am cheltuit foarte mulți bani pentru a renova zona
istorică a Brașovului și pentru a achiziționa autocarul
descoperit și ne-am pus problema să tratăm unitar toată
această zonă.  Datele arată că, la bugetul local, aproxi-
mativ 40% din banii care intră direct sau indirect, sunt
datorați turismului, iar prin ceea ce am făcut noi și Pri-
măria am reușit să scoatem în evidență istoria Brașovului,
frumusețile lui, și am făcut acest lucru foarte bine", a de-
clarat Aristotel Căncescu, președintele Consiliului
Județean Brașov.

„La pas, prin Brașovul vechi”



Practicarea regulată
a unei activită�i fizice
nu numai că înce ti neș -
te procesul de îmbă-
trânire a pielii, ci duce
chiar la întinerirea ei,
este concluzia la care
a ajuns o echipă de
cercetători de la Uni-
versitatea McMaster
(Canada) care a anali-
zat varia�iile compo -
zi�iei stratului cornos (stratum
corneum) al pielii unor
bărba�i și femei cu vârste cu-
prinse între 20 și 84 de ani,
scrie passionsante.be.

Analizele stratului exterior
al pielii, pe care semnele îm-
bătrânirii sunt mai vizibile, au

confirmat faptul că, odată cu
trecerea anilor, stratul cornos
devine mai gros. Totodată, au
scos în eviden�ă faptul că
acest proces poate fi întârziat
prin exerci�ii fizice. Bărba�ii
în jur de 40 de ani care fac
mișcare regulat au un strat

cornos al pielii asemă-
nător cu cei cu zece
ani mai tineri, dar care
duc o via�ă sedentară.

Pot interveni și al�i
factori, cum ar fi
moștenirea genetică,
alimenta�ia, fumatul
sau consumul de al-
cool. Însă, la compor-
tamente similare, efec-
tul pozitiv al activită�ii

fizice este evident.
Specialiștii explică fenome-

nul prin proteinele secretate
de celulele musculare în tim-
pul efortului fizic, difuzate
apoi în tot organismul, care
au efect de anti-îmbătrânire
asupra pielii.

Faptul de a-i ajuta pe al�ii
este benefic pentru propria
sănătate mintală, semnalează
Funda�ia Mental Health, po-
trivit căreia voluntariatul poa-
te reduce stresul și poate
îmbunătă�i starea sufletească,
stima de sine și starea de fe-
ricire, relatează duminică Eu-
ropa Press.

Faptul de a-i ajuta pe al�ii
contribuie la schimbări fizio-
logice pozitive asociate feri-
cirii, conduce la un stil de
via�ă mai activ, distrage de la
propriile probleme, îmbună -
tă�ește stima de sine, după

cum semnalează această
organiza�ie britanică pe site-
ul său.

Totodată, reduce singură-
tatea și izolarea, mărește în-
crederea, controlul, fericirea
și optimismul. Beneficiile
faptului de a-i ajuta pe al�ii
pot dura mult, oferind o
”bancă” de amintiri plăcute
ce pot fi rememorate în vii-
tor.

Pe de altă parte, faptul de
a-i ajuta pe al�ii contribuie la
reducerea stresului. Emo�iile
pozitive reduc stresul și întă-
resc sistemul imunitar și, în

acest fel, protejează îm po -
triva bolilor. Totodată, con-
tribuie la diminuarea emo -
�iilor negative.

Furia, agresivitatea sau os-
tilitatea au un impact negativ
asupra min�ii și corpului. Par-
ticiparea la orice tip de acte
de generozitate poate ajuta la
diminuarea acestor sentimen-
te și la stabilizarea sănătă�ii
globale. În plus, ar putea pre-
lungi via�a. Studiile efectuate
asupra unor oameni în vârstă
arată că aceia care îi sprijină
pe al�ii trăiesc mai mult decât
cei care nu fac acest lucru.

 Organizația Mondială a
Sănătății (OMS) recoman-
dă consumul a 600 grame
de fructe și legume în fie-
care zi.

Acest lucru ar preveni 14%
din decesele provocate de can-
cerul gastrointestinal, 11% din
bolile cardiovasculare și 9% din
mor�ile provocate de infarct, in-
formează ziarul ABC.

Avantajele terapeutice ale
fructelor sunt detaliate într-o
carte intitulată Frutoterapia (Ed.
Paidós) publicată în Spania.
Aceasta este un ghid pentru a
cunoaște câteva din proprietă�ile
acestor alimente care ajută la în-
tărirea sănătă�ii omului. Este
vorba de o serie de recomandări
făcute de doctorul
Montse Folch,
membru al
Centrului
Medical
Hospi-

tal Quirón Teknon.
Cireșele ajută, de exemplu, la

combaterea infec�iilor, kiwi este
o sursă bogată în vitamine, cai-
sele au proprietă�i antiinflama-
torii, prunele sunt cel mai bun
laxativ natural, pepenele roșu
hidratează, portocalele sunt o

sursă de vitamina C,
bananele sunt

bogate în
m a g -

ne-

ziu necesar inimii, în timp ce
mărul este alimentul perfect.
Consumul  de căpșuni duce la
scăderea semnificativă a nive-
lului colesterolului rău (LDL) și
al trigliceridelor. Efecte similare
îl au și coacăzele, dudele,
cireșele, struguri roșii, castanele,
portocalele sau prunele.  

În carte sunt semnalate
câteva din proprietă�ile generale
ale fructelor și modul în care
acestea ne îmbunătă�esc sănă-
tatea:

1. Fructele de sezon sunt cele
mai bune în prevenirea și

c o m b a t e r e a
afec�iunilor le-

gate de

respectivul anotimp al anului.
2. Sănătatea digestivă: fruc-

tele sunt principala sursă de fi-
bre pentru organismul nostru,
obligatorii pentru o bună
func�ionarea a sistemului di-
gestiv.

3. Sănătatea inimii: fibrele fa-
cilitează eliminarea grăsimilor
și reglează nivelul colesterolului,
lucru de care beneficiază arte-
rele și inima.

4.Prevenirea cancerului:
numeroase studii știin�ifice
au confirmat că ali men ta -
�ia este elementul cheie
pentru a preveni diferite ti-
puri de cancer.

5. Sănătatea emo�ională
și psihică: dacă ne ali-

mentăm corect, ne
vom sim�i mai bine și
vom avea mai multă

energie.

6. Fructele ajută la
controlarea greută�ii
și la men�inerea
unui bun aspect
fizic.

Activitatea fizică duce la întinerirea pielii

SĂNĂTATE 513 iunie 2014

Altruismul reduce stresul și crește stima

Fructele, un adevărat izvor de sănătate 



Aleea „După ziduri” conduce de-
a lungul celeilalte laturi fortifi-
cate a Cetăţii Braşovului şi spre
Romuri, o zonă care adăposteşte
două turnuri deja celebre: Tur-
nul Negru și Turnul Alb. Zona
păstrează configuraţia sistemului
defensiv construit pe parcursul
secolelor XV-XVIII.

În spatele zidurilor, de-a lungul
aleii există  clădiri vechi a căror
formă lasă impresia unor mici ce-
tăţi bine închise. Aceste  spaţii
erau ocupate odinioară de câte o
breaslă, loc în care îşi desfăşurau
activitatea.

În fotografie se poate vedea  şi
Bastionul Graft, o construcţie ri-
dicată deasupra drumului şi de-
asupra apei care se scurge prin
canalul amenajat de-a lungul
acestei laturi a cetăţii. El uneşte
zidul cetăţii cu zidurile de stâncă
ale versantului.

6 BRAȘOVUL ISTORIC

Aleea
„După ziduri”

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Vineri

C



Aproape două tone de
deşeuri au fost colectate
de elevii din şcolile bra-
şovene. Pentru implica-
rea lor, cele mai harnice
şcoli din judeţ au fost
premiate la sfârşit de
campanie. 

Acţiunea a durat o lună de
zile şi a fost organizată de
Agenţia pentru Protecţia Me-
diului, în colaborare cu câteva
instituţii publice de profil şi
sprijinită de alte două firme
care se ocupă în mod curent
cu reciclarea reziduurilor elec-
trice şi electronice. 

Patru dintre şcolile braşo-
vene au reuşit să iasă în evi-
denţă. Elevii unităţilor de
învăţământ respective au reu-
şit performanţa să strângă un
volum foarte mare de deşeuri
în timp record. Mai mult de-
cât atât, copiii au izbutit să le
transmită şi celor mari: părin-
ţilor, vecinilor şi apropiaţilor

informaţii cu privire la reci-
clare şi beneficiile acesteia. 

„Punctul forte al acţiunii a
fost că elevii au informat şi
conştientizat şi părinţii şi ve-
cinii de inportanţa colectării
selective a deşeurilor „ a spus
Liana Cristea, profesor la
Şcoala gen. nr. 25. 

„Prin acest gen de acţiuni
este foarte important ca me-

sajul să ajungă la cât mai
mulţi cetăţeni” a declarat
Adrian Aldea, purtător de cu-
vânt la Garda de Mediu. „Ac-
ţiunea se află la a doua ediţie.
În fiecare an venim cu o nou-
tate. Ne bucurăm că se impli-
că cât mai multe şcoli. Dorim
să creăm o simbioză între
elevi, profesori şi părinţi” a
precizat Ciprian Băncilă, di-

rector la Agenţia
pentru Protecţia
Mediului (APM)
Braşov. 

„Premiile în
acest concurs au
constat în aparate
foto şi video prin
care elevii să pre-
zinte tuturor po-
veşti frumoase
despre natură sau
să atragă atenţia
despre locurile dis-
truse de gunoaie” a
spus Antonio Năs-
tase, specialist Pro-

tecţia Mediului.
Acţiunile de informare şi

conştientizare privind gestiu-
nea deşeurilor au fost promo-
vate mai ales de profesorii
implicaţi în acest proiect. Co-
piii au fost învăţaţi ce înseam-
nă reciclarea şi care este
motivul pentru care se pro-
movează, nu doar în România
ci în întreaga lume. 

Elevi premiaţi pentru
colectarea deşeurilor 

Regia Autonomă de Trans-
port (RAT) Braşov începe de
luni, 16 iunie 2014 distribuţia
abonamentelor lunare gratuite
pentru transportul public de
pe raza municipiului Braşov
pentru beneficiarii mai multor
legi speciale, în conformitate
cu procedurile Casei Naţionale
de Pensii Publice.

„Pentru perioada 16 iunie
– 27 iunie 2014, am organizat
această procedură de distri-
buţie în patru puncte din oraş,
în zilele lucrătoare, cu orare
suficient de extinse, pentru a
veni în sprijinul beneficiarilor
acestor drepturi. Începând cu
data de 30 iunie 2014, aceste
documente se vor elibera doar
de la punctul de distribuţie
aflat la sediul RAT Braşov, pe
strada Hărmanului nr. 49”, a
declarat directorul general al
RAT Braşov, ing. Cristian
Radu. 

Cine sunt beneficiarii:
◾ Decretului-lege nr. 118/1999,

privind acordarea unor drep-
turi persoanelor persecutate
din motive politice de dic-
tatura instaurată cu începere
de la 6 martie 1945, precum
şi celor deportate în străină-
tate ori constituite în prizo-
nieri, republicat;

◾ Ordonanţei Guvernului nr.
105/1999, privind acordarea
unor drepturi persoanelor
persecutate de către regimu-
rile instaurate în România
cu începere de la 6 martie
1940 până la 6 martie 1945
din motive etnice, aprobată
şi modificată prin Legea nr.
189/2000, cu modificările
şi completările ulterioare;

◾ Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 214/1999,
privind acordarea calităţii de
luptător în rezistenţa antico-
munistă persoanelor con-

damnate pentru infracţiuni
săvârşite din motive politice,
precum şi persoanelor îm-
potriva cărora au fost dispu-
se, din motive politice,
măsuri administrative abu-
zive, cu modificările şi com-
pletările ulterioare. 

Punctele de distribuţie
◾ cap linie Tocile: pentru be-

neficiarii domiciliaţi în zonele
Şchei, Centru vechi, Centru
Civic, Poiana Braşov;

◾ cap linie Municipal: pentru
beneficiarii domiciliaţi în
zonele Bartolomeu, Tracto-
rul, Rulmentul, Stupini, Gri-
viţei, 13 Decembrie;

◾ cap linie Roman: pentru be-
neficiarii domiciliaţi în zo-
nele Astra, Valea Cetăţii,
Noua, Dârste, Uzina 2;

◾ sediu RAT: pentru benefi-
ciarii domiciliaţi în zonele
Triaj, Craiter, Florilor, Gară,
Hărmanului, Scriitorilor. 

Programul de lucru al punc-
telor de distribuţie a abona-
mentelor va fi de luni până
vineri, între orele 8.00 şi 16.00.
Documentele de transport vor
fi eliberate titularilor sau per-
soanelor împuternicite de aces-
tea prin procură notarială, după
prezentarea actului de identitate
şi a cuponului de pensie spe-
cială pe luna mai 2014.

Se dau abonamentele gratuite pe RAT
pentru categoriile speciale de beneficiari 

LOCAL 713 iunie 2014

Vernisaj la Muzeul 
de Artă din Braşov
Muzeul de Artă Braşov or-
ganizează în perioada 13
iunie – 20 iulie 2014 expo-
ziţia „Expresie în linie şi cu-
loare. Lucrări de grafică din
colecţia Muzeului Naţional
Brukenthal”. 
Vernisajul expoziţiei va
avea loc vineri, 13 iunie
2014, ora 13.00, la sediul
Muzeului de Artă Braşov
din B-dul. Eroilor nr. 21. La
vernisajul expoziţiei va par-
ticipa dr. Iulia Mesea, Mu-
zeul Naţional Brukenthal,

curatorul expoziţiei. 
Expoziţia reuneşte 57 de lu-
crări de grafică selectate
din colecţia de artă româ-
nească a Muzeului Naţional
Brukenthal. Lucrările ce fi-
gurează în cadrul expoziţiei
deschid o fereastră către la-
boratorul creaţiei celor mai
importanţi pictori români din
secolul XX (Nicolae Tonit-
za, Gheorghe Petraşcu,
Theodor Pallady, Iosif Iser,
Ştefan Dimitrescu, Ion
Theodorescu Sion etc.

Vor alerga pentru a oferi
sprijin persoanelor cu diza-
bilităţi, beneficiare ale fun-
daţiei Rafael Codlea! Este
vorba de 60 de elevi, care
s-au înscris la tradiţionala
competiţie Junior Cros.
Evenimentul va avea loc as-
tăzi, 13 iunie, pe terenul de
sport al Liceului Teoretic
Codlea. La competiţie poa-
te participa orice persoană
interesată de mişcare şi im-
plicare socială. Startul con-
cursului se va da la ora 9.
Organizatorii, respectiv re-
prezentanţii fundaţiei Rafael

Codlea, spun că este un
eveniment caritabil de edu-
caţie nonformală destinat
elevilor din clasele II-IV, dar
deschis tuturor celor inte-
resaţi de mişcare, de muzi-
că şi de implicare socială.
Copii şi-au găsit deja spon-
sori printre părinţi, prieteni,
colegi, iar alţii sunt încă în
căutare de persoane care
să ofere sume modice pen-
tru fiecare tură alergată de
participanţi, stimulând astfel
efortul pe care elevii îl fac
în beneficiul persoanelor cu
dizabilităţi.

Cros Junior la Codlea
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Casa de Ceai a Reginei Maria, de la 
Castelul Bran, devine atracţie turistică

Familia de Habsburg va in-
vesti 300.000 de euro pentru
a restaura şi a redeschide
Casa de Ceai  a Reginei Ma-
ria, situată în imediata apro-
piere a Castelului Bran. Casa
de Ceai datează de la 1930,

iar odată ce va fi refăcută va
fi transformată în cafenea şi
va deveni o atracţie pentru
turişti. Vizitatorii vor putea
sta la o cafea şi se vor putea
relaxa în căsuţa în care cu 80
de ani în urmă stăteau la o

şuetă capetele încoronată ale
României şi nu numai. Cas-
telul Bran este obiectivul tu-
ristic nr 1 al României şi a
avut anul trecut 500.000 de
vizitatori şi un profit de 1,2
milioane de euro.

Maratonul „Ştafeta Carpaţilor”
Peste 60 de echipe din mediul

corporate s-au înregistrat la Ma-
ratonul ”Ştafeta Carpaţilor”, şi
au răspuns astfel pozitiv susţi-
nerii cauzei Salvaţi Copiii, dar
şi la îndemnul de a promova
mişcarea în rândul angajaţilor.
Astăzi,13 iunie, este ultima zi
de înscriere la competiţie, eve-
nimentul urmând să aibă loc pe

21 iunie, în Poiana Braşov.  Ma-
ratonul ”Ştafeta Carpaţilor”se
află la cea de-a cincea ediţie, iar
evenimentul este dedicat aler-
gătorilor profesionişti, compa-
niilor din România şi publicului
larg. Foşti sportivi ca Violeta
Beclea Szekely, Monica Iagăr,
Monica Roşu şi Alin Petrache,
Preşedintele Comitetului Olim-

pic Sportiv Român, sunt susţi-
nători ai maratonului şi ii încu-
rajează pe toţi cei care iubesc
sportul să vină  să participe la
cursă, fie la ştafetă, fie la probele
de maraton şi semimaraton.
Alături de ei, persoane publice
ca Andreea Marin, Andi Moi-
sescu, Roxana Ciuhulescu, Ilea-
na Badiu vor fi prezente la start. 

Asociația Club Sportiv
ProCycling împreună cu
Primăria Municipiului
Braşov va organiza dumi-
nică, 15 iunie, cea de-a
treia ediţie a com petiției
de mountain bike „Bra-
şov XCM”, prima etapă
din cadrul serie „Triada
MTB 2014”.

„Este o serie de competiţii
prin care ne dorim să promo-
văm acest sport, care în ultimul
timp a devenit din ce în ce mai
popular şi în România. Vrem
să atragem oamenii în practi-
carea lui şi totodată să promo-
văm zonele în care organizăm
aceste competiţii. Ne place la
Braşov, îi lipseşte acest gen de
concurs, iar la ediţiile anterioa-
re am avut succes în fiecare
an”, a declarat Tudor Oprea,
preşedintele Asociaţiei Club
Sportiv ProCycling. 

Trasee pentru profesionişti şi
amatori. Brașov XCM propune
două trasee: unul de aproxi-
mativ 69 de km şi o diferen�ă
de nivel de circa 3000 de metri
(potrivit organizatorilor, în
acest sport diferenţa de nivel

se măsoară adunând toate pan-
tele din parcurs şi are relevanţă
în calcularea efortului fizic de-
pus de ciclişti - n.r), şi un traseu
scurt,  cu o distan�ă de apro-
ximativ 39 de km şi o diferen�ă
de nivel de circa 1400 de
metri. Pentru traseul lung, li-
mita minimă de vârstă este 18
ani, iar pentru cel mai scurt,
14 ani. 

Ambele trasee au startul și
sosirea în Braşov și se

desfășoară pe poteci și dru-
muri forestiere din zona Ma-
sivului Postăvaru.

Traseele competiţiilor din
cadrul Triadei MTB sunt ela-
borate în colaborare cu sportivi
cu experien�ă în mountain
bike, participan�i la nenumă-
rate competi�ii internţionale,
dar și în colaborare cu
organiza�ii locale care au
cunoștin�e bogate în ce priveş-
te traseele zonei.

Organizatorii aşteaptă la
start aproximativ 400 de par-
ticipanţi, dintre care 300 au
confirmat deja prezenţa, in-
clusiv participanţi din alte
ţări. 

Premiile oferite totalizează
10.000 de lei. După premie-
rea câştigătorilor, va fi orga-
nizată o tombolă pentru toţi
participanţii. Dotată cu pre-
mii în produse specifice aces-
tui sport. 

Circulaţia nu va fi întreruptă.
Potrivit organizatorilor, nu vor
exista străzi blocate în perioada
desfășurării acestui eveniment,
dar circula�ia ar putea fi în-
greunată în anumite momente
în zona Liceului Sportiv, din
cauza startului și sosirii
concuren�ilor. „Dorim să adre-
săm rugămintea ca iubitorii
naturii să evite duminică, 15
iunie, în intervalul orar 10:00
– 18:00, parcurgerea traseelor
incluse în competiţie sau să cir-
cule cu maximă prudență, în-
trucât pot întâlni cicliști care
coboară”, a mai precizat Tu-
dor Oprea. Harta traseelor
competi�iei poate fi consultată

pe www.bikeromania.ro/tri-
ada-mtb/brasov/.

Concurs pentru copii, pe arena
Liceului Sportiv. Sâmbătă, în
ziua înscrierilor, copiii cu vâr-
ta de până la zece ani vor
avea ocazia să concureze şi
ei, pe un traseu amenajat în
incinta Liceului Sportiv. Star-
tul se va da pe categorii de
vârstă, începând de la ora
16.00. Câştigătorii vor fi pre-
miaţi cu produse sportive.
Etapele ediţiei din 2014 a Tri-
adei MTB sunt Braşov
XCM, Păltiniş Stage Race
(12-13 iulie) şi Geiger MTB
Challenge (16-17 august).

A.P.Peste 400 de participanţi sunt așteptați la concursul de ciclism montan, a spus Tudor Oprea- organizator

Concurs de mountain bike!

Sâmbătă, 14 iunie 2014
15:00 – 19:00 Înscrieri + pre-
luare numere (Race office
Braşov)
16:00 – 19:00 Concurs pen-
tru copii până la 10 ani - în
incinta Liceului cu program
sportiv Brașov (Strada Poar-
ta Şchei nr. 39) 
15:00 – 19:00 Expo

19:00 – Şedinţa Tehnică
Duminică, 15 iunie 2014
07:30 – 09:00 Preluare nu-
mere (Race office Braşov)
09:30 – Alinierea concuren-
ţilor la start
10:00 START „Braşov XCM”
08:00 – 18:00 Expo
12:30 – 19:00 Sosiri
16:30 – Premiere

Programul evenimentului 
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Naționala de handbal fe-
minin a României a
câștigat în deplasare me-
ciul cu prima reprezenta-
tivă din Belarus, scor
30-28(14-13), și are prima
șansă la calificarea la
Campionatul European
din 2014, care se va
desfășura în luna decem-
brie în Croația și Ungaria.   

Na�ionala feminină de han-
dbal a României a învins
forma�ia Belarus cu scorul de
30-28 (14-13), la Moghilev, și
a făcut un pas mare spre califi-
carea la Campionatul European
2014. Tricolorele au ob�inut o
victorie cu emo�ii, deși au con-
trolat în propor�ie de 90 la sută
meciul. Forma�ia din Belarus a
început mai bine și a condus cu
2-0 în minutul 3, dar după alte
zece minute tabela de marcaj
arăta 6-3 pentru România. Echi-
pa antrenată de Gheorghe Ta-
dici s-a desprins la patru goluri,
10-6 în minutul 18 și 12-8 în
minutul 23. Din păcate, trico-
lorele s-au relaxat spre finalul
reprizei și gazdele au revenit,
iar la pauză avansul echipei
noastre era de un singur gol,
scor 14-13.

Emoții pe final. Meciul a fost
și mai echilibrat după pauză.
România a început foarte bine
și  s-a desprins din nou la patru
goluri, scor 21-17 în minutul
42 și 23-19 în minutul 44. Bră-
deanu și compania s-au văzut
învingătoare și acest lucru era
să le coste scump. Gazdele au
avut o perioadă foarte bună și
au reușit să treacă în avantaj.
După patru goluri consecutive,
fetele din Belarus au dus scorul

de la 22-24 în minutul 47 la 26-
24 în minutul 52. Tadici a făcut
crize de nervi pe bancă, a cerut
time-out și și-a muștruluit serios
elevele. Mica ședin�ă de la mar-
ginea terenului s-a văzut în teren
unde româncele au punctat de
trei ori la rând și au dus scorul
la 27-26 în minutul 55. Trupa
din Belarus a mai egalat o dată,
scor 27-27, dar Ada Nechita a
ieșit la rampă pe final de joc și
a tranșat soarta meciului mar-
când de trei ori la rând pe con-
traatac. Astfel, echipa antrenată
de Tadici s-a impus cu 30-28.
Valentina Ardean Elisei a fost
desemnată cea mai bună jucă-
toare a României, iar Dronova
a luat trofeul pentru cea mai
bună handbalistă a gazdelor.

România are prima șansă. Nor-
vegia a câștigat deja grupa a 6-
a preliminară cu 8 puncte,
România ocupă locul al doilea,
cu 2 puncte, iar Belarus e ultima,
cu 0 puncte. Partida revanșă cu

Belarus se va juca duminică, 15
iunie, la Baia Mare, iar tricolo-
relor le este suficient și un re-
zultat de egalitate pentru a se
califica la Campionatul Euro-
pean din Croa�ia și Ungaria ce
se va disputa în perioada 7-21
decembrie 2014.

Șansă de calificare la Olimpiadă.
Campionatul European din
Croaţia şi Ungaria, programat la
sfârşitul anului, este prima com-

petiţie în urma căreia se poate
obţine calificarea directă la Jo-
curile Olimpice din 2016, ce se
vor disputa la Rio. Reprezentativa
care va obţine titlul continental
va avea prezenţa asigurată în Bra-
zilia, în timp ce următoarele na-
ţionale vor fi avantajate la
tragerea la sorţi pentru Mondialul
din 2015 şi vor deţine, totodată,
o şansă în plus să prindă turneul
preolimpic.

Pas mare spre
Europene

Belarus: Alesia Safonova — Irina Dronova (5 goluri),
Natalia Vasilevskaia (3), Diana Ilina, Natalia Koțina (1),
Lilia Arțiuhovici (4), Irina Spas (1), Ganna Suhomirova
(2), Anastasia Lobaci (2), Ganna Stepanova (2), Karina
Iejikova (7), Katerina Silițkaia (1). 
Selecționer: Tomaz Cater
România: Paula Ungureanu, Mirela Pașca — Crina Pin-
tea, Adriana Nechita (4), Aurelia Brădeanu (5), Gabriela
Perianu (3), Luciana Marin (1), Laura Oltean (1), Valentina
Ardean Elisei (9), Georgiana Ciuciulete (2), Oana Apetrei
(1), Nicoleta Tudor, Laura Chiper, Eliza Buceschi (4). 
Selecționer: Gheorghe Tadici
Arbitri: Jan Erik Leandersson, Mikael Lindroos (ambii
din Finlanda);
Delegat EHF: Miroslaw Baum (Polonia).

Belarus – România 28-30 (13-14)
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Banner pe Caraiman pentru Halep
Un banner pe care este inscripționat un mesaj de
mulțumire pentru jucătoarea de tenis Simona Halep a
fost amplasat de Primăria Bușteni la peste 2.000 de
metri altitudine în Masivul Bucegi, sub Crucea Carai-
man. Șeful Serviciului Salvamont Bușteni, Gheorghe
Haiduc, a declarat că bannerul, care are 15 metri lun-
gime și șase metri înălțime, a fost făcut de Primăria
Bușteni în semn de mulțumire pentru Simona Halep,
care este și cetățean de onoare al orașului prahovean.
Bannerul conține mesajul „Mulțumim Simona Halep”,
inscripționat cu albastru pe un fond alb, delimitat la
jumătate de o bandă în culorile tricolorului. Acesta a
fost amplasat chiar sub Crucea Caraiman, fiind prins
pe peretele muntos în corzi speciale de către salvatorii
montani din Bușteni.

Mergea și Draganja sunt în semifinale
Perechea Florin Mergea/Marin Draganja a acces în
semifinalele turneului din această săptămână de la
Halle, după ce adversarii lor din sferturi s-au retras în-
aintea partidei. Mergea și Draganja, semifinaliști la
Roland Garros, urmau să joace împotriva campionilor
de la Australian Open, Lukasz Kubot și Robert Lin-
dstedt, însă cuplul polonezo-suedez a abandonat în-
ainte de începerea meciului. Kubot și Lindstedt erau
principalii favoriți ai întrecerii și au trecut în primul tur,
în trei seturi, de echipa Lu/Marach. De cealaltă parte,
Mergea și Draganja continuă forma excelentă din ul-
tima vreme și i-au învins pe favoriții gazdelor, Chris-
topher Kas și Philipp Kohlschreiber, cu 6-3, 6-7, 10-5.
Pentru un loc în finala turneului organizat pe iarbă la
Halle, Florin și partenerul său vor înfrunta perechea
învingătoare din meciul Begemann/Knowle -
Haase/Nishikori. 

Fotbal - CM 2014 - Statistica spune că Spania va fi campioană
Aseară a început Campionatul Mondial de fotbal, din
Brazilia. Startul primului joc a fost dat de  Brazilia -
Croaţia. Statistic, jocurile par să fie făcute: Cupa Mon-
dială se va încheia cu un nou titlu pentru Spania, care
va obține a doua victorie consecutivă învingând în finală
Brazilia. Astfel, cercetătorii Observatorului de fotbal
din Neuchatel (Elveția), care disecă fenomenul fotbal
sub toate aspectele, de peste zece ani, au evaluat
potențialul celor 32 de echipe pornind de la diferiți in-
dicatori, comparând ultimele patru finaliste ale Cupei
Mondiale. Ei au luat în calcul meciurile și golurile mar-
cate în campionat în cariera fiecărui jucător, precum
și cele din ultimii doi ani, ca și meciurile disputate în
selecționata națională și la Mondial. Pornind de la acest
model, ei au determinat că Brazilia, Croația, Spania,
Olanda, Japonia, Columbia, Anglia, Italia, Franța, Ecua-
dor, Argentina, Nigeria, Portugalia, Germania, Belgia
și Rusia se vor califica în optimile de finală.Potrivit sce-
nariului astfel stabilit, Brazilia va elimina Olanda, apoi
Italia, în sferturi, și Franța în semifinale, ajungând în
finală cu Spania, care la rândul ei va trece rând pe rând
de Croația, Anglia și Argentina. În finala mică, Argentina
va învinge Franța, spun statisticienii elvețieni.

Primii în IRB Nations Cup
Naționala de rugby a României ocupă primul loc în
clasamentul „din toate timpurile” al International Rugby
Board în ceea ce privește participarea la turneul IRB
Nations Cup, care din anul 2007 se desfășoară anual,
în luna iunie, la București. Potrivit site-ului IRB, repre-
zentativa „Stejarilor'' se află în frunte, cu 408 puncte,
fiind urmată de Italia A, cu 316 puncte și Argentina
Jaguars, cu 271 de puncte, pe locul patru fiind
naționala Rusiei, în condițiile în care la competiție au
mai participat, la diferite ediții, Georgia, Namibia, Scoția
A, Franța A, Portugalia, Uruguay și South Africa Kings.
Cât privește cel mai prolific marcator de puncte, în top
conduce Luciano Orquera (Italia A), cu 119 puncte
reușite, urmat de românul Florin Vlaicu, cu 100 de
puncte și argentinianul Santiago Gonzalez Iglesias,
cu 71 de puncte, în timp ce pe locul 4 se regăsește
un alt român, Dănuț Dumbravă, cu 70 de puncte. În
acest an, la deja tradiționala competiție anuală orga-
nizată pe stadionul „Arcul de Triumf”, vor participa
echipele României, Rusiei, Uruguay și Irlanda A. 

Liga insolvenței
Tribunalul Bucureşti a admis

cererea societăţii care adminis-
trează clubului FC Dinamo de
deschidere a procedurii gene-
rale a insolvenţei, stabilind ter-
men pentru continuarea
procesului data de 10 septem-
brie. FC Dinamo este al şaselea
club de Liga I care solicită in-
trarea în insolvenţă în ultimii
doi ani, după FC Rapid, Gloria
Bistriţa, Universitatea Cluj, Oţe-
lul Galaţi şi FC Vaslui. Comisia
pentru acordarea licenţei clu-
burilor a retras, la 21 mai, li-

cenţa clubului Dinamo pentru
participarea în competiţiile de
club UEFA în sezonul 2014-
2015, la solicitarea directorului
Administraţiei de Licenţiere din
cadrul FRF, Viorel Duru. Ul-
terior, la 28 mai, Comisia de
Apel a Administraţiei de licen-
ţiere a FRF a respins memoriul
grupării FC Dinamo prin care
contesta retragerea licenţei.
Conform legislaţiei UEFA, un
club nu poate participa în cu-
pele europene în perioada în
care se află în insolvenţă.

UEFA permite înscrierea clu-
burilor în competiţiile pe care
le organizează după un an de
la încheierea acestei proceduri.
Formaţia condusă de Flavius
Stoican a ocupat poziţia a patra
în clasamentul Ligii I la finalul

sezonului, loc care îi permitea
să participe în turul doi preli-
minar al Ligii Europa, ediţia
2014-2015. Următoarea echipă
în clasament care deţine licenţă
pentru cupele europene este
CFR Cluj.
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Sâmbătă, 14 iunie 2014,
ora 18.30, la Sala Operei
Braşov, se va dansa
 „Giselle” – Balet pe muzi-
că de Adolphe Adam.

Coregrafia după varianta cla-
sică: Ioan Dorin Coşeriu. 

Scenografia: Rodica Gârş tea. 
O poveste romantică în paşi

de dans, cu prim-balerini de la
Opera Naţională Chişinău: Cris-
tina Terentiev, Alexei Terentiev
şi Anatolie Ustinov; Mayura
Misawa (Japonia); Claudiu Bul-
dan şi Mircea Munteanu (Tea-
trul de Balet Sibiu), alături de
Baletul Operei Braşov: Anca
Branea, Iulia Coşeriu, Dorin
Mirea, Dorin Coşeriu, Nermina
Damian, Ramona Mezei, Diana
Drăgan, Melania Condoiu, Ni-
coleta Sasu, Mihaela Fărcăşanu,
Alexandra Scriminţ, Cristina

Rotundu, Nicoleta Rionesei,
Miruna Moldoveanu, Meda
Enăcache, Adrian Scriminţ, Mi-
hai Uţă, Liliana Ţărâncă, Ge-
noveva Breaz, Adriana Simion.

Capodoperă a baletului cla-
sic, aparţinând stilului supra-
numit „baletul alb”, „Giselle”
reuneşte armonios muzica, dan-
sul şi pantomima. „Giselle”
 poate fi considerat un punct cul-
minant al Romantismului, care
zugrăveşte în paşi de dans, viaţa
adevarată a omului cu gându-
rile şi visurile lui, de la bucuria
de a trăi până la melancolie şi
deziluzie. 

Preţ bilete: 20 lei; 10 lei
Biletele se vând la sediul Ope-

rei din str. Bisericii Române nr.
51, tel. 0268-419380. Program:
Luni – Vineri între orele 10 –
17 şi sâmbătă, cu o oră înainte
de începerea spectacolului.

Horoscopul zilei
Berbec. Ziua de astăzi e concepută special pentru victorii
mărunte, ceea ce înseamnă că trebuie să socializezi mai
mult decât de obicei. Trebuie să acorzi atenţie tututor. 
Taur. Ai făcut multe pentru o mulţime de oameni, dar astăzi
ai un regret. Simţi că aceştia nu te apreciază aşa cum ar
trebui, dar va veni şi vremea ta. 
Gemeni. În această dimineaţă ţi se va întâmpla ceva cu ade-
vărat important, şi vei fi nevoit/ă să iei multe decizii. Ceva
inedit şi interesant apare în viaţa ta.
Rac. Eşti plin/ă de energie astăzi, dar o vei direcţiona prost.
Nu îţi poţi da seama ce e productiv şi ce nu, de aceea vei
face o alegere greşită. Nu e timpul de regrete.
Leu. Vei avea parte de un coflict exact acolo unde nu te aş-
teptai, aşa că fii atent/ă. Nu încerca să pari prea deştept/eată
şi ai grijă să arăţi modestie în orice discuţie pe care o ai. 
Fecioară. Trebuie să îţi pui corpul la treabă astăzi, ceea ce
poate însemna un abonament la sală sau doar un plan de
exerciţii acasă. Ţine-te de treabă şi fii ambiţios/oasă! 
Balanţă. Oferă-le din energia ta şi celor din jur, nimic nu te
poate face să te simţi mai bine decât acest lucru. Îţi va veni
şi ţie rândul şi vei aştepta că cineva să te binedispună. 
Scorpion. Râsul îţi face viaţa mai frumoasă, aşa că de ce să
nu pui în aplicare această tehnică? Fii deschis/ă şi gândeşte
pozitiv, indiferent de grijile şi sarcinile pe care le ai. 
Săgetător. Starea ta de sănătate te îngrijorează astăzi, dar
din fericire eşti mult mai bine ca alte dăţi. Nu este atât de
grav precum pare sau precum gândeşti tu.
Capricorn. Astăzi încearcă să eviţi orice interacţiune cu per-
soane importante, şi să o faci doar dacă e necesar. Încearcă
să mergi după cum te poartă vântul. 
Vărsător. Defectul tău de a te băga în treburile altora este
mai vizibil ca oricând astăzi. Dacă tot te pui în situaţii ris-
cante, măcar foloseşte informaţiile în favoarea ta. 
Peşti. Fii foarte atent/ă astăzi, pentru că alţii îşi iau notiţe
din ceea ce aud de la tine. Nu o să dureze o veşnicie, aşa că
merită să faci acest efort. 

Cinema
Cityplex Braşov 
Str. Bazaltului nr 2, în incinta Eliana Mall
BUCUREŞTI, UNDE EŞTI? -PREMIERĂ-
(AP-12), 80 minute, Documentar
Vineri: 18:30
Sâmbătă, Duminică: 12:15, 18:45
GRACE OF MONACO -PREMIERĂ-
(AG), 103 minute, Biografic, Dramă
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 14:00, 20:15
SUB ACEEAŞI STEA -PREMIERĂ-
(THE FAULT IN OUR STARS) 
(AP-12), 125 minute, Romantic, Dramă
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 16:00, 22:15
O ALTĂ ADRESĂ DE POMINĂ -PREMIERĂ-
(22 JUMP STREET) 
(N-15), 112 minute, Comedie
Vineri: 20:00
Sâmbătă, Duminică: 18:30
CHEF -PREMIERĂ-
(AP-12), 115 minute, Comedie
Vineri: 18:15, 22:45
Sâmbătă, Duminică: 18:15, 20:30
URMA SCAPĂ TURMA 
(A MILLION WAYS TO DIE IN WEST)
(N-15), 116 minute, Comedie
Vineri: 15:45, 20:30
Sâmbătă, Duminică: 22:45
EDGE OF TOMORROW: PRIZONIER ÎN TIMP -3D-
(EDGE OF TOMORROW)

(AP-12), 113 minute, Acţiune, SF
Vineri: 15:30, 22:30
Sâmbătă, Duminică: 21:00
MALEFICENT -3D-
(AG), 97 minute, Aventuri, Fantastic
Vineri: 13:30, 18:00
Sâmbătă, Duminică: 14:30
LEGENDELE DIN OZ: 
ÎNTOARCEREA LUI DOROTHY -3D-
(LEGENDS OF OZ: DOROTHY’S RETURN)
(AG), 88 minute, Animaţie, Aventuri 
Sâmbătă, Duminică: 16:30
X-MEN: VIITORUL ESTE TRECUT -3D-
(X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST)
(AP-12), 131 minute, Acţiune, Aventuri, Fantastic
Vineri: 13:15
Sâmbătă, Duminică: 15:45
GODZILLA -3D-
(AP-12), 123 minute, Acţiune, SF, Thriller
Sâmbătă, Duminică: 12:00
RIO 2 -3D-
(AG), 101 minute, Animaţie, Aventuri, Comedie,
Familie, (dublat)
Sâmbătă, Duminică: 11:15, 13:30

Spectacole de teatru la Dramatic
Sâmbătă, 14.06.2014
◾ AUTO – sala Studio, ora 19.00
de Ernesto Caballero
Regia: Sorin Militaru

Preţul biletelor: 10 lei. Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei

◾ Duminică, 15.06.2014
AUTO – sala Studio, ora 19.00
de Ernesto Caballero
Regia: Sorin Militaru
Preţul biletelor: 10 lei. Preţ redus: 5 lei

Cinema în aer liber, în Piaţa Sfatului 
◾ Vineri, 13 iunie, de la ora 21.00, va fi proiectat
filmul Kon-Tiki în regia lui Joachim Ronning şi a lui
Espen Sandberg. Filmul prezintă expediţia de 101 zile
realizată de exploratorul norvegian Thor Heyerdahl,
care a traversat Oceanul Pacific cu o plută din lemn de
balsa în 1947.

◾ Sâmbătă, 14 iunie, va fi seara comediei, cu The
Grand Budapest Hotel, în regia lui Wes Anderson.
Filmul descrie aventurile lui Gustave H (Ralph
Fiennes), un legendar portar la un mare hotel
european din perioada interbelică, şi ale lui Zero
Moustafa (F. Murray Abraham), hamalul hotelului.

◾ Duminică, 15 iunie, este proiectat filmul Colivia
Aurită, în regia: lui Ruben Alves. Filmul prezintă
condiţia imigranţilor, povestită într-un mod original
şi amuzant, prin intermediul Mariei şi al lui Jose
Ribeiro, doi imigranţi portughezi care trăiesc de
treisprezece ani la parterul unui imobil parizian. 

În weekend

Spectacol de
balet la Operă
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Sudoku

5 6
7 1 3

4 8
6 8 1 7
3 6 5

4 1 2 6
4 5

6 8 7
6 4

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Sâmbătă 14 iunie 2014, de
la 21:30, sunteţi aşteptaţi la
Cetăţuia Braşovului (Dealul
Cetăţii nr. 5) la Solid Like
Rock 10! 

Anul acesta se sărbătoresc
10 ani de Solid Like Rock la
Cetate. Vor concerta GUTS
(dj set) – FR, MOONLIGHT
BREAKFAST (live), BOR-

ROWED IDENTITY – D,
GOLAN (live), MY  PANDA
SHALL FLY – UK, BULL,
DEX, ALT OM, BURNER
GREENE & DJUBEI,
BASK, JB, VRT şi TONE.

Preţ bilete: avans – 30 lei
la Librăria Adevărul Braşov
şi de la intrare, în seara festi-
valului: 50 lei. 

Solid Like Rock 10 la Braşov
◾ La un centru de cercetări nucleare
directorul îngrijorat se adresează
inginerilor: – Băieţi s-a blocat cal-
culatorul, mai ştie cineva cum se
face o înmulţire?
◾ O tânără se roagă la Cel de sus:
– Doamne, de data aceasta vreau
să mă rog pentru cei din jurul meu,
fără a cere nimic pentru mine. Dă-i

Doamne mamei mele un ginere
 chipeş, bogat, şi cumsecade...
◾ Un beţiv se urcă într-un taxi şi
spune foarte hotărât:
– Şofer, la gară! Şoferul îl priveşte
nedumerit şi îi zice:
– Domnule, suntem deja la gară...
Beţivul: 
– Bine! Ia banii, da’ data viitoare să
nu mai conduci aşa repede! 

Bancuri

4 2 8 9 3 5 1 6 7
7 1 3 8 2 6 5 9 4
9 5 6 4 7 1 3 8 2
6 8 4 1 5 9 7 2 3
5 3 1 2 8 7 6 4 9
2 7 9 6 4 3 8 5 1
8 6 2 7 1 4 9 3 5
1 4 5 3 9 8 2 7 6
3 9 7 5 6 2 4 1 8
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Din presa maghiară
Societatea pentru economia laptelui Braşov
Centrul de prelucrare a laptelui a fost înfiinţat cu capital
privat în anul 1899, apoi a fost preluat de Societatea
pentru economia laptelui în anul 1901. Din această
societate făceau parte fermieri din Cristian, Râşnov,
Vulcan, Ghimbav, Hălchiu, Feldioara, Roşia, Hărman,
Bod, Sânpetru, Măieruş şi Prejmer, numărul lor ridi-
cându-se la 800.
Pentru funcţionarea Societăţii pentru economia laptelui
a fost nevoie de un capital iniţial de 600.000 coroane.
Fabrica este dotată cu cele mai moderne utilaje ne-
cesare prelucrării laptelui, ţelul principal fiind asigu-
rarea de produse lactate de calitate populaţiei.
Laptele este colectat din 12 comune, pentru acest lu-
cru au fost înfiinţate 18 puncte de preluare a laptelui.
Aici laptele este strecurat şi depozitat în recipiente
răcite. Transportul laptelui la Braşov este asigurat tot
de Societate, sub o strictă supraveghere a calităţii
laptelui de către angajaţi şi de către autorităţi. Periodic
se efectuează controale inopinante, iar calitatea lap-
telui este analizat în laboaratoare speciale. În cazul
în care se constată că laptele a fost diluat, centrul
respectiv de colectare va fi amendat, cu riscul de a fi
exclus din reţeaua fabricii. Fiecare recipient ajuns la
Centrul de prelucrare este verificat cu seriozitate. O
parte din cantitatea de lapte colectată se îmbuteliază,
din restul se face unt, smântână şi frişcă. Pentru pre-
pararea untului, laptele filtrat este încălzit la 35ºC şi
se alege frişca lichidă. În aparatele de pasteurizare
frişca lichidă este încălzită la 80 - 90ºC pentru elimi-
narea bacteriilor şi apoi răcită brusc la 4ºC. Se adaugă
bacterii lactice şi în 18 – 24 de ore este gata untul.
Se mai prepară chefir, iaurt şi frişcă. 

În afară de produse lactate, Societatea fabrică şi ghea-
ţă artificială din apă curată de izvor. 
Câteva date statistice legate de producţia Societăţii:
Cantitatea de lapte colectată: în anul 1911  -
3.267.688 l, în 1912 – 2.838.619 l, în 1913 –
2.683.869 l.
Vânzările de lapte: în 1911 – 1.657.585 l, în 1912 –
1.814.880 l, în 1913 – 1.819.058 l
Vânzările de unt: în 1911 – 64.625 kg, în 1912 –
52.318 kg, în 1913 – 51.554 kg
Profitul înregistrat: în 1911 – 57.305 coroane, în 1912
– 70.897 coroane, în 1913 – 63.081 coroane.

Reclamă în Brassói Lapok Emlék album 
1894 – 1914. Număr jubiliar. 12 aprilie 1914

Stadionul municipal de-
venise duminică, 11 iu-
nie 1978 o „veritabilă
scenă” în care mii de
elevi, „entuziaşti actori
ai spectacolului cultu-
ral-sportiv”, au contri-
buit la reuşita acestui
ultim „act” al sportului
şcolar, scria Al. Dincă. 

Această „vibrantă manifes-
tare a dragostei şi ataşamen-
tului elevilor români, maghiari
şi germani ai şcolilor generale
şi liceelor din Braşov, faţă de
patrie şi partid, faţă de condu-
cătorul iubit şi stimat, tovarăşul
Nicolae Ceauşescu, iniţiatorul
marii competiţii cu caracter
naţional – «Daciada», marcând
închiderea anului sportiv şco-
lar” a coincis în mod fericit,
mirific, senzaţional şi genial
cu sărbătorirea „epocalelor
momente ale luptei poporului
român pentru  libertate şi drep-
tate socială” – 130 de ani de
la revoluţia de la 1848 şi 30
de ani de la naţionalizare. 

La serbare au fost prezenţi
toarşii Gh. Matei, secretar al
Comitetului judeţean Braşov
al PCR, preşedinte al CJEFS,
Ion Drăghici, prim-secretar al
Comitetului municipal de par-
tid, primarul municipiului, re-
prezentanţi ai organizaţiilor
de masă şi obşteşti. „Sărbă-
toreasca haină a stadionului”

era dominată de fundalul viu
al tribunei a doua pe care pio-
nierii au înscris numele „celui
mai iubit fiu al poporului”, nu
era greu de ghicit, toarşu’
Ceauşescu, precum şi generi-
cul celei mai mari competiţii
din câte s-au organizat vreo-
dată în România: „CEAU-
ŞESCU” – „DACIADA”. 

Semnalul de trompetă ves-
tind deschiderea giganteştei ser-
bări a fost urmat de defilarea
celor peste 3.000 de partici-
panţi, elevi sportivi şi reprezen-
tanţi ai cluburilor braşovene. În
rândul lor, numeroşi „fruntaşi
la învăţătură şi în sport”. De
altfel, reţeaua sportului şcolar
se poate mândri cu cei 50 de
campioni republicani, 85 de
sportivi în loturile naţionale şi
medaliaţi balcanici, din rândul
cărora o amintim pe campioana
balcanică la schi-fond junioare,
Mimişor Oncioiu. 

Programul reprizelor şi
exerciţiilor era precedat de
emoţionantul ceremonial pio-
nieresc, prilej cu care în su-
netele imnului ţării, „cântat
cu însufleţire de pionieri”,
acompaniaţi de fanfară, s-a
înălţat tricolorul pe cel mai
înalt catarg. Debutul l-au făcut
cei 520 de pionieri ai Şcolii
generale nr. 5 din Braşov, cu
un program de exerciţii cu fa-
nioane roşii, complex ca miş-
care, creând în contrastul
covorului verde, un „specta-
culos joc de culori”. 

Dar cea a mai evidenţiat
Dincă? Păi, „simplitatea şi gin-
găşia” reprizei micilor şcolari
din clasele I–IV, ai Şcolilor
generale 12, 14, 15, sugestiv
intitulată „Abecedarul”, an-
samblul de exerciţii  libere prin
care elevii Şcolii generale nr.
11 purtau în mâini unelte, ma-
teriale didactice, expresie a

preocupărilor copiilor noştri
de a învăţa şi munci pentru a
deveni „fii de nădejde ai pa-
triei socialiste” sau repriza cu
steaguri şi mingi ai Şcolii nr.
7, exerciţiile libere şi cu mingi
ale elevilor liceelor „A. Şagu-
na” şi „Honterus”, eleganţa
fastuoasă şi spectaculosul exer-
ciţiilor cu cercuri (Şcolile ge-
nerale 8, 18, 19) şi cele cu
corzi înflorate (Şc. gen. Nr. 6
şi liceul „Honterus”)? 

Dincă ar fi fost nedrept să
nu-i felicite pe toţi cei 3.000
de participianţi la această „iz-
butită serbare”, încheiată cu
un semnificativ ansamblu, ex-
primând teorema lui Pitagora,
după care a urmat un final de
apoteoză, un climax, un cat-
harsis, negative, aş adăuga, în
care participanţii au înscris
cu trupurile lor însemnele ne-
suferite: „PCR – RSR” şi cu-
vintele „Pace – Prietenie”, în
timp ce din „glasurile crista-
line” a răsunat „vibrant, pu-
ternic, refrenul atât de scump
inimilor noastre”: „Partidul –
Ceauşescu – România”, „Po-
porul – Ceauşescu – Româ-
nia”! A fost, cică, o „minunată
dimineaţă” încărcată de sim-
boluri „cu reverberaţii adânci
în inimile celor peste 14.000
de participanţi”. 
„Drum Nou” – 13 iunie 1978
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„O mare tempestate (furtu-
nă) cu grindină a fost sâmbătă
după-amiază în regiunea Bra-
şovului şi mai ales peste hota-
rele comunelor vecinaşe:
Râşnov, Tohanul vechi până
către Zărneşti şi alte părţi. Ea
a durat mai bine de un pătrar
de oră şi s-a descărcat după o
pâclă năduşitoare, care deja de

dimineaţă prevestea sosirea ei.
În hotarul Braşovului n-a făcut
stricăciuni simţite, fiindcă pe
aici grindina fu rară. După cum
suntem informaţi însă, ea a fost
grozavă şi de tot puternică şi a
cauzat incalculabile stricăciuni
în hotarele amintitelor comune.
În Tohanul vechi firele de grin-
dină erau în mărimea aproape

a unui ou de găină. Au zdrobit
toate semănăturile de la câmp,
toate legumele şi plantaţiunile,
au spart coperişele caselor de
ţiglă, pe mulţi oameni de la ho-
tar i-au rănit şibietele animale
alergau înspăimântate de la
câmp către sat, parc-ar fi fost
pieirea lumii. Tot aşa şi la Râş-
nov şi în părţile pe unde a ajuns

uriaşa coloană de gheaţă mâ-
nată şi sbiciuită de o puternică
furtună. Oamenii bătrâni din
amintitele localităţi spun că o
prăpestenie aşa de mare, n-au
pomenit niciodată în viaţa lor.
Tempestenia a trecut spre Noua
şi Dârste. 

Gazeta Transilvaniei,
nr.131, 13 iunie 1900

Iulian Cătălui

Mihaela Lupu
Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

„Entuziasta serbare
a şcolarilor braşoveni”

Furtună cu grindină în regiunea Braşovului

13 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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U n  d r u m  î n  p a n t ă
din Alaska reuşeşte să
 stârnească zâmbetele
şoferilor prin semnele
inedite de circulaţie,
dintre care unele aver-
tizează în privinţa unor
ţânţari uriaşi cărând o
pradă umană, precum şi
în privinţa unor avalan-
şe de nuci de cocos. 

Drumul, nu mai lung de
1,5 kilometri şi cu un cost de
aproximativ un milion de do-
lari, urcă spre vârful Muntelui
Sugarloaf şi duce spre Hotelul
Grande Denali, care s-a des-
chis în 2002, potrivit cnn. com. 

Instalate în etape, de-a lun-
gul a patru sau cinci ani, in-
dicatoarele au fost gândite de

Dennis Brandon, consultant
de marketing pentru hotelul
Grande Denali, din zonă. 

„Colecţia s-a mărit
de la an la an”, spu-
ne Brandon. „Ideile
(pentru indicatoare)
apar acum de la oa-
meni diferiţi”, a
adăugat acesta. . 

În ceea ce priveşte
scopul semnelor de
circulaţie, managerul
spune că sunt făcute
doar ca să genereze
voie bună: „Bănu-
iesc că sunt şi un fel
de a distrage atenţia
 oamenilor de la mar-

ginea drumului unde sunt
stânci. Sunt destul de sigur că
nu am terminat cu semnele.
Fiţi pe fază ca să vedeţi ce mai
punem la cale!”. 

Printre indicatoarele inedite
de circulaţie se numără şi
avertismentele privind aero-
nave, elani care se pot aven-
tura în preajma maşinii, nuci
de cocos căzătoare şi curbe
imposibile. 

Cele mai neobişnuite
semne de circulaţie 

Adrian Iovan a câştigat după moarte
procesul cu Statul

La aproape şase luni de
când s-a stins din viaţă, fostul
pilot a câştigat procesul prin
care contesta decizia de redu-
cere la o treime a pensiei. 

Înainte de accidentul
aviatic din Apuseni,
Adrian Iovan şi-a scos
vila la vânzare şi a dat
în judecată statul pen-
tru că i-a tăiat drastic
pensia. 

Procesul a continuat
şi după decesul său, iar
miercuri Tribunalul

Prahova a acordat moştenito-
rilor lui Iovan sumele repre-
zentând diferenţa dintre
pensia iniţială şi pensia revi-
zuită şi calculată. 

În anii 2010-2011, pensiile
aviatorilor au fost reduse suc-
cesiv, cu un procent ce a cu-
prins între 60% şi 97%. În
cazul lui Adrian Iovan, suma
datorată ar fi de aproximativ
300.000 de lei. Deciziile de
tăiere a pensiilor aviatorilor
au fost atacate în instanţă de
o asociaţie a foştilor piloţi, iar
Curtea de Apel Bucureşti a
admis irevocabil cererea, re-
punându-i în drepturile iniţiale.
Moştenitorii lui ar putea primi
aproximativ 300.000 de lei. 

Jaguar cu „măgari putere”
Un proprietar indian de

 Jaguar s-a plimbat prin ora-
şul în care locuieşte la vola-
nul noii sale maşini... trase
de măgari, deoarece, crede
el, acesta este singurul mod
prin care aceasta se poate
mişca, relatează Daily Mail. 

Omul de afaceri Rahul
Thackreym, 38 de ani, din
oraşul Ahmedabad (vestul
Indiei), a venit cu ideea ne-
obişnuită după ce noul său
Jaguar, în valoare de 53.000
de lire sterline, s-a stricat în
mod repetat. 

Bărbatul susţine că s-a în-
tors de mai multe ori la de-
aler pentru a-şi repara
Jaguarul XJ, dar că de îndată

ce o problemă era rezolvată,
apărea alta. „M-am săturat
să mă întorc şi să îi fac să
o repare, doar pentru ca

apoi altceva să meargă
prost”, şi-a explicat el gestul
de a se plimba cu maşina
trasă de măgari. 

Schimbare de sex la 13 ani
Fiica unuia dintre cei mai cunoscuţi rapperi vrea să-şi
facă operaţie de schimbare de sex şi să devină băiat,
la vârsta de 13 ani. R. Kelly este în dificultate. Jaya Kelly,
fiica acestuia, care vrea să i se spună Jay, este unul din
cei trei copii pe care îi are cântăreţul, şi susţine că mama
ei, Andrea, o susţine în demersul ei. „Mama mi-a spus:
«Puiule, tu ştii că te iubesc, fie că eşti bi, gay, lesbiană,
puţin contează. Te voi iubi mereu». Este foarte mândră
de mine şi i-am mulţumit că a acceptat faptul că sunt
transsexual”. Adolescenta s-a mai confesat că vrea să
facă operaţia pentru a-şi completa transformarea: „Ştiu
că sunt băiat. Vreau să fiu operată pentru a putea urma
tratamentul care mă va ajuta să devin ceea ce sunt cu
adevărat”, a mai spus Jaya. 

Predicţiile şamanilor pentru Cupa Mondială
Şamanii peruani au prezis că Brazilia va câştiga Cupa
Mondială, urmând să învingă Argentina în finală, după
un ritual cu frunze de coca, cranii şi fotografii ale vede-
telor. „Am avut o viziune şi această Cupă Mondială va
rămâne în America de Sud. Finala Cupei Mondiale se
va disputa între Argentina şi Brazilia şi va fi câştigată
de Brazilia”, a declarat Juan Osco, cunoscut drept „Şa-
manul din Anzi”. Şamanii din trei regiuni din Peru şi-au
concentrat forţele la stadionul Naţional din Lima într-un
ritual în care i-au invocat pe brazilianul Neymar, argen-
tinianul Lionel Messi, chilianul Alexis Sanchez, portu-
ghezul Cristiano Ronaldo şi alţi mari jucători. „Am văzut
pe altarul mistic culoarea albastră (Argentina) şi galbenă
(Brazilia). Cele două culori s-au amestecat şi câştigătoare
va fi Brazilia”, a spus Osco. La rândul său, şamanul Julio
Huaylas din Trujillo, agitând trei cranii, a prezis că se-
lecţionata statului Chile, aflată în grupa B cu Spania,
Olanda şi Australia, va fi surpriza turneului şi va ajunge
în semifinale. „Chile va suprinde, deoarece echipa a
progresat”, a menţionat Hayles. 


