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Deznodământ tragic în cazul
dispariţiei unui copil de doar
un an şi jumătate din Săcele.
Fetiţa se juca în vecinătatea
casei, prin aproprierea căreia
trece şi părâul Târlung. Când
şi-au dat seama că micuţa lip-
seşte rudele au intrat în alertă
şi au început căutările. Anun-

ţate ulterior, autorităţile au
intervenit cu 50 de poliţişti,
jandarmi şi pompieri iar fetiţa
a fost găsită la 2 kilometri
mai jos de casă, în apa rece
a pârâului. Copila nu a mai
răspuns la manevrele de re-
suscitare, fiind declarat ulte-
rior decesul. 

Lucrările la parcarea de lângă
Spitalul Militar „Regina Ma-
ria” avansează conform gra-
ficului, în ciuda vremii
instabile. Concret, a fost rea-
lizată structura de rezistenţă
subterană pe care se prijină
întreaga construcţie, precum
şi grinda principală pe care

se vor sprijini etajele supra-
terane. Potrivit tehnicienilor,
lucrarea se află în prezent la
20%. Parcarea va avea 4 ni-
veluri: subsol, parter, etaj şi
etaj tehnic, însumând 306 lo-
curi. În prima parte a anului
viitor parcarea modernă ar
trebui inaugurată. 

Parcare, în graficTragedie la Săcele 

Tămârjan
a fost arestat

Şeful Poliţiei Rutiere Bra-
şov, comisarul şef Claudiu
Tămârjan, a fost arestat pre-
ventiv pentru 30 de zile. 

Expoziţie de
pictură la Reduta

Braşovenii pot adnira pic-
turi realizate de zeci de co-
pii din întreaga ţară pentru
Olimpiada Artelor. 
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Decizia reprezintă, de fapt, o măsură
de precauţie pe fondul conflictului
dntre Ucraina şi Rusia, pentru luna iu-
lie fiind prevăzută o creştere a ponderii

gazelor de import, potrivit preşedin-
telui Autorităţii Naţionale de Regle-
mentare în Energie, Nicule Havrileţ.
„Prudenţial, am decis să creştem pon-

derea gazelor de import în luna iulie,
astfel că vom ajunge la un import de
10% din consum, în special pentru a
depozita aceste gaze şi a întări sigu-

ranţa în aprovizionare.” a explicat
 Havrileţ. Luna iulie va aduce şi scum-
pirea energiei electrice şi majorarea
amenzilor pentru şoferi. pag. 4
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Șeful Poli�iei Rutiere Brașov,
comisarul șef Claudiu Tămârjan
a fost arestat preventiv pentru
30 de zile.

Decizia a fost luată ieri de
magistra�ii Tribunalului Brașov.
Aceasta a fost deja contestată,
iar contesta�ia se va judeca la
Curtea de Apel Brașov.

Claudiu Tămârjan a fost adus
ieri, în jurul orelor 14:00, la Tri-
bunalul Brașov, după ce anche-
tatorii au formulat propunere de
arestare preventivă pe numele
șefului Poli�iei Rutiere Brașov.

Anchetatorii susţin că şeful
Poliţiei Rutiere Braşov ar fi mu-
şamalizat mai multe dosare de
accidente şi ar fi închis ochii
atunci când a fost sesizat că legea

rutieră a fost încălcată. A primit
în schimb diverse cadouri. În
schimbul serviciilor sale, Claudiu
Tămârjan a primit un card de

combustibil, produse din carne,
lemne pentru locuinţă, băuturi
carbogazoase, whisky pentru o
petrecere şi chiar câţiva păstrăvi.

Comisarul-şef a fost monitorizat
de procurorii DNA timp de mai
multe luni. Aşa au aflat anche-
tatorii sistemul prin care acesta
acţiona. Printr-un simplu apel
telefonic, agenţii de poliţie înţe-
legeau că trebuie să încalce legea
şi să-i ierte de orice vină pe di-
verşi oameni de afaceri care în-
călcau legea în trafic.

În acest dosar sunt cercetate
6 fapte de trafic de influen�ă, 11
fapte de abuz în serviciu și darea
spre publicare a unor informa�ii
interzise.

Prezumţia de nevinovăţie fi-
inţează în cazul suspectului până
când  instanţele de judecată vor
pronunţa o decizie definitivă în
acest dosar.

Numărul dosarelor în instanță mai vechi de 10 ani a crescut 
Situaţia dosarelor de la in-

stanţele româneşti, care zac cu
anii fără a fi soluţionate, se agra-
vează de la an la an. Ultimele
statisici, făcute publice de Con-
siliul Superioar al Magistraturii
(CSM), arată că numărul do-
sarelor mai vechi de zece ani a
crescut cu peste 60% în 2013,
faţă de 2012, printre cauze nu-
mărându-se suspendarea pe pe-
rioade lungi a judecării,
exercitarea repetată a căilor de
atac, de multe ori inadmisibile,
şi managementul defectuos al
cauzei. Astfel, de la 162 de cau-
ze înregistrate în anul 2012, nu-

mărul de dosare a crescut la
241 în anul 2013, 23 cauze fi-
ind mai vechi de cinci ani, 95
între unu şi cinci ani şi 123 de
cauze sub un an.

La sfârşitul anului 2013, pe
rolul Curţilor de Apel s-au în-
registrat creşteri semnificative:
Curtea de Apel Bucureşti - de
la 52 la 98, Curtea de Apel
Constanţa - de la şapte la 16 şi
Curtea de Apel Timişoara - de
la şapte la 11.

Totodată, au fost înregistrate
scăderi semnificative ale dosa-
relor înregistrate la Curtea de
Apel Bacău - de la 12 dosare

la şapte şi la Curtea de Apel
Oradea - de la şase la trei do-
sare. În anul 2013 au fost pro-
nunţate 66 de hotărâri definitive
în dosare de mare corupţie.
„Este de menţionat că instanţele
care au aplicat modelul de ma-
nagement al dosarului imple-
mentat de Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie au avut o mai
mare eficienţă”, a precizat
CSM.

Totodată, în urma analizei s-
a constatat că, la sfârşitul anului
2013, ÎCCJ avea pe rol 42 de
dosare de mare corupţie, dintre
care nouă înregistrate în semes-

trul al doilea al anului, şi a so-
luţionat 11 dintre acestea.

„S-a apreciat că, dat fiind
gradul de dificultate al acestor
cauze, ritmul de soluţionare este
adecvat, 51 la sută fiind dosare
având vechime mai mică de un
an, iar 31,4 la sută de dosare
o vechime între unu şi cinci
ani”, a mai arătat CSM. Cu toa-
te acestea, întrucât numărul do-
sarelor mai vechi de cinci ani
este în creştere și se impune o
monitorizare mai atentă a aces-
tora, cu precădere la instanţele
din raza Curţii de Apel Târgu-
Mureş şi Curţii de Apel Cluj. 

Deznodământ tragic în
cazul dispariţiei unui co-
pil de doar un an şi ju-
mătate din Săcele.
Fetiţa se juca în vecină-
tatea casei, prin apro-
prierea căreia trece şi
pârâul Tărlung. 

Când şi-au dat seama că mi-
cuţa lipseşte, rudele au intrat
în alertă şi au început căutările.
Anunţate ulterior, autorităţile
au intervenit cu 50 de poliţişti,
jandarmi şi pompieri, iar fetiţa
a fost găsită la 2 kilometri mai
jos de casă, în apa rece a pâ-
râului. Un echipaj de medici
de la SMURD s-au chinuit
zeci de minute să o salveze pe
micuţă, însă din păcate aceasta
nu a mai răspuns la manevrele
de resuscitare. 

Alerta s-a dat în jurul orei
10:00 dimineaţă spun rudele
fetiţei, imediat după ce copilul
dispăruse din vecinătatea ca-
sei. Câţiva martori au spus au
văzut-o ultima dată lângă ma-
lul pârâului. 

„Copila se juca cu mai mulţi
copii, fata, care avea un an şi
opt luni,  a luat-o alt copil mai
mare şi a dus-o lângă râu” a
povestit mătuşa fetiţei.

O clipă de neatenţie a fost
de ajuns, mai spun spun rude-
le, care recunosc că tragedia
ar fi putut fi evitată dacă fetiţa
ar fi fost mai bine suprave-
gheată.  Copilul a fost găsit de
un pompier la aproximativ 2

kilometri în aval, undeva, lân-
gă un bolovan, din mijlocul
apei. 

„Poliţia Săcele a fost sesi-
zată azi-dimineaţă (n.r ieri)
cu privire la faptul că o fetiţă
de un an şi 7 luni din cartierul
Gârcini a plecat de la domici-
liu.  Imediat după sesizare au
demarat acţiunile de căutare,
la care au participat 50 de po-
liţişti, jandarmi şi colegi de la

ISU. Fetiţa a fost găsită la
două ore de la sesizare, în al-
bia pârâului Tărlung” a decla-
rat cms şef Liviu Naghi,
purtător  de cuvânt IPJ Brașov.  

„Am  scos-o imediat din
apă. I s-a acordat primul aju-
tor de către medicii de pe echi-
pajul SMURD aproximativ 45
de minute, dar din păcate fetiţa
nu a răspuns la manevrele de
resuscitare fiind declarată de-
cedată” a declarat lt. Cirpian
Sfreja, purtător de cuvânt ISU
Brașov.   

Părinţii micuţei au avut şi
ei nevoie de atenţia medicilor
de la SMURD, fiind în stare
de şoc. „Nu ştiu nimic, doar
că s-a înecat, de la serviciu vin,
mai am încă patru copii. Se
juca în faţa porţii şi distanţa
de la mine până la apă e de
20 de metri şi cred că s-a dus
la apă şi a căzut în apă” a po-
vestit în lacrimi tatăl copilului.
Poliţiştii continuă cercetările
în acest caz, pentru a stabili
cu exactitate împrejurările care
au dus la producerea tragediei. 

Fetița luată de apele Târlungului nu a mai fost salvată 

Momente de groază! 
Fetiță înecată în Tărlung

Acțiune în  Astra pentru prevenirea  furturilor din locuințe
Polițiștii Secţiei 5 Poliţie Brașov, împreună cu colegi din
cadrul Biroului de Investigaţii Criminale și Postului de
Poliţie Tărlungeni, au organizat și desfășurat în noaptea
de 23/24 iunie 2014 o acțiune în cartierul Astra pentru
prevenirea și combaterea furturilor din locuințe. Polițiștii
au surprins în flagrant, imediat după comiterea  unor
fapte de furt, patru  bărbați de 15,17,18 și 33 de ani din
Tărlungeni, care se aflau într-un  taxi spre Tărlungeni. În
autoturism au fost găsite scule electrice, fierăstrăie, un
acumulator auto, o bicicletă, cabluri  şi profile din cupru,
în valoare de 2100 lei, bunuri care fuseseră furate cu
puțin timp înainte din patru boxe ale unui bloc din cartierul
Astra, precum și dintr-un autoturism parcat în fața blocului.
Persoanele menționate, de 17,18 și 33 ani, au fost reținute
și vor fi prezentate magistraților cu propunere de arestare
preventivă, iar minorul de 15 ani va fi cercetat în stare
de libertate.
A dat spargerea la o casă pustie. La sfârșitul lunii aprilie,
Postul de Poliție Recea a fost sesizat de un localnic din
satul Dejani cu privire la faptul   că, în perioada  ianua-
rie-aprilie 2014, i s-au furat din locuință mai multe bunuri.
Polițiștii au efectuat cercetarea la fața locului, stabilind
că, profitându-se de faptul că  în perioada menționată
proprietarul locuinței a fost plecat de în străinătate, s-au
furat bunuri în valoare de 2000 lei (bijuterii din aur și trei
telefoane mobile). În urma cercetărilor efectuate de
polițiști, ieri a fost identificat suspectul în acest caz, un
localnic de 17 ani. 
Cu tableta în cutia de pizza. Un braşovean de 18 ani a în-
cercat să ascundă o tabletă furată dintr-un magazin într-
o cutie de pizza. Deghizarea nu a ţinut în faţa agenţilor
de pază ai magazinului, astfel că, după ce a predat tableta
agenţilor, tânărul a rupt-o la fugă. A ajuns la autoturismul
personal, a urcat în acesta şi a demarat în trombă, acro-
şând un agent de pază care a fost rănit uşor. Suspectul
a fost prins de poliţişti în Astra şi reţinut pentru tâlhărie.

Șeful Poliției Rutiere Brașov a fost arestat



„Fratele preşedintelui ro-
mân Traian Băsescu, arestat
pentru trafic de influenţă, gi-
nerele urmărit penal pentru
fals: două scandaluri cutre-
murătoare care oferă imagi-
nea unei societăţi marcate de
corupţie, dar şi a unei justiţii
care nu se teme să se atingă
de cei de la vârful puterii”,
scrie La Croix într-un articol
dedicat politicii româneşti, ci-
tând un articol AFP.

Vineri, fratele domnului
Băsescu, Mircea, a fost arestat
preventiv, suspectat fiind că
a acceptat o mită de 250.000
de euro din partea unui per-

sonaj din mediul infracţional,
Sandu Anghel, acuzat de ten-
tativă de omor.

Marţi, procurorii au confir-
mat că unul dintre cei doi gi-
neri ai preşedintelui este
urmărit pentru „fals şi escro-
cherie” într-o afacere legată
de restituirea unor bunuri con-
fiscate în timpul comunismu-
lui. Avocatul Radu Pricop,
soţul Ioanei, fiica cea mare a
domnului Băsescu, şi asocia-
tul său ar fi obţinut 10 milioa-
ne de euro după ce s-au folosit
documente false pentru a-şi
susţine o cerere de despăgu-
bire în cazul unei proprietăţi

confiscate de comunişti.
Şeful statulu s-a apărat de

două ori, asigurând că nu are
nimic să-şi reproşeze. El a fă-
cut apel la magistraţi să-şi facă
treaba. Potrivit procurorilor
şi înregistrărilor video difu-
zate de presă, Mircea Băsescu
s-a folosit de calitatea sa de
frate al preşedintelui pentru
a lăsa să se înţeleagă că are
influenţă asupra magistraţilor,
astfel încât Sandu Anghel să
fie condamnat la o pedeapsă
mai uşoară.

Acesta din urma a fost con-
damnat, în mai, la opt ani şi
nouă luni de închisoare.

Partidul Popular European
a desemnat-o pe eurodeputata
Adina Vălean, alături de al�i
cinci europarlamentari, pentru
func�ia de vicepreședinte al
Parlamentului European,
transmite Agerpres.

Ea a fost aleasă alături de
Rainer Wieland, Antonio Ta-
jani, Ramon Valcarcel, Ildiko
Gall și Mairead McGuinness.

„A fost un vot pentru Ro-
mânia și sunt onorată de spri-
jinul larg al parlamentarilor
PPE”, a declarat Adina Vă-

lean, potrivit unui comuni-
cat remis Agerpres.

Adina Vălean a spus că
ar putea fi pentru prima
dată de la aderare când Ro-
mânia ob�ine o pozi�ie de
vicepreședinte al Parla-
mentului European.

„Este un semnal puternic
pe care PPE îl dă români-
lor, să aibă încredere că
sunt apreciați în Uniunea Eu-
ropeană. Cooperarea în inte-
riorul delegației României în
PPE este un semnal bun pe

care îl dăm pentru un partid
de dreapta unit și puternic,
acasă și în Europa”, a conchis
Adina Vălean.

Lucrările la parcarea de
lângă Spitalul Militar
„Regina Maria” avan-
sează conform graficu-
lui, în ciuda vremii
instabile. 

Chiar dacă şantierul nu ara-
tă spectaculos, până acum au
fost turnaţi toţi cei 110 piloţi
perimetrali şi 18 piloţi centrali
(care au o adâncime de 12,5
metri), a fost construită grinda
de coronament şi în prezent
se fac săpăturile pentru nive-
lurile subterane şi sprijinirile
de mal necesare realizării să-
păturilor. Concret, a fost rea-
lizată structura de rezistenţă
subterană pe care se prijină
întreaga construcţie, precum
şi grinda principală pe care se
vor sprijini etajele supraterane.
Potrivit tehnicienilor, lucrarea
se află în prezent la 20%. 

„Sunt foarte mulţumit de

modul în care se derulează lu-
crările la acest proiect şi de
ritmul în care avansează lu-

crările. În prima parte a anului
viitor vom inaugura cea mai
modernă parcare din Braşov.

Vorbim de un proiect impor-
tant pentru Braşov, care se în-
cadrează în strategia noastră

de a transforma centrul istoric
într-un obiectiv turistic în an-
samblu, iar această parcare
este încă o soluţie pentru des-
congestionarea traficului. În
plus, oferă oamenilor posibi-
litatea de a-şi parca maşinile
la limita zonei istorice, astfel
încât Centrul Vechi să devină,
în cele din urmă, o zonă pre-
ponderent pietonală”, a decla-
rat primarul George Scripcaru.

Din punct de vedere tehnic,
cea mai de jos cotă a viitoarei
construcţii este de 12,5 metri
sub pământ, iar cea mai înaltă,
la 10,5 metri deasupra solului.  

Parcarea va avea 4 niveluri:
subsol, parter, etaj şi etaj teh-
nic, însumând 306 locuri.
Dintre acestea, 10 locuri vor
fi destinate persoanelor cu di-
zabilităţi, 7 locuri pentru li-
muzine şi 8 locuri pentru
maşini electrice. De aseme-
nea, se vor amenaja 29 de lo-

curi pentru parcarea bicicle-
telor (20 la sol şi 9 la nivelul
etajului tehnic), pentru a în-
curaja  deplasarea cu bicicleta
pentru vizitarea zonei de cen-
tru a municipiului Braşov. Su-
pravegherea video va fi
realizată cu şase camere de
luat vederi care vor putea fil-
ma şi noaptea. 

Plata se va efectua prin in-
termediul casei automate, care
permite utilizatorului plata
staţionării fără ajutorul unui
operator, prin intermediul
bancnotelor şi monedelor, dar
şi cu card de credit/debit.

Proiectul are o valoare to-
tală de 24,33 milioane lei, ba-
nii fiind asiguraţi din fonduri
europene nerambursabile, co-
finaţarea Primăriei Braşov fi-
ind de 2%. Lucrările au
început în luna noiembrie
2013 şi trebuie finalizate în
19 luni. A.P.

Parcarea supraetajată de lângă Spitalul Militar ar trebui să fie gata la începutul anului viitor 

Cea mai modernă parcare
din Braşov se află în grafic 

Imaginea României: Fratele preşedintelui,
arestat, ginerele urmărit penal
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Adina Vălean, aproape de o premieră
în Parlamentul European
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Grupul de Ac�iune Locală
Asocia�ia Transilvană Brașov
Nord (GAL ATBN) anun�ă lan-
sarea, în perioada 27 iunie 2014
– 28 iulie 2014, a sesiunii de
cereri de proiecte pentru Mă-
sura 421. Implementarea pro-
iectelor de cooperare, finan�ată
prin Axa IV LEADER.

Beneficiarii eligibili pentru
finan�are în cadrul măsurii 421
sunt:

• Grupuri de Acţiune Locală
beneficiare ale Măsurii 431 –
Sub-măsura 431.2
“Func�ionarea Grupului de
Ac�iune Locală, dobândirea de
competen�e și animarea  terito-
riului” care au încheiat contract
de finan�are cu APDRP în ca-
drul acestei submăsuri;

• Alte persoane juridice or-
ganizate în conformitate cu
abordarea LEADER care își

desfășoară activitatea pe terito-
riul unui Grup de Ac�iune Lo-
cală beneficiar al Măsurii 431
– Sub-măsura 431.2
“Func�ionarea Grupului de
Ac�iune Locală, dobândirea de
competen�e și animarea terito-
riului”, care are încheiat contract
de finan�are cu APDRP în ca-
drul acestei sub-măsuri. 

Fondurile disponibile pentru
Măsura 421 sunt de 25.500,00
de euro.

Valoarea maximă nerambur-
sabilă a unui proiect nu poate
depăși 25.500,00 de euro. Va-
loarea totală maximă  a unui
proiect nu poate depăși
400.000,00 de euro.

Depunerea proiectelor se
va face la sediul GAL ATBN
din orașul Rupea, str. Republicii
nr. 124, de luni până vineri, în
intervalul orar 10.00 – 14.00.

Termenul limită de depunere
este  28 iulie 2014, orele 14.00.

Informații detaliate privind
accesarea și derularea Măsurii
421 – Implementarea proiecte-
lor de cooperare sunt cuprinse
în ghidul solicitantului și în ane-
xele care îl înso�esc, disponibile
pe website-urile www.galatbn.
ro și pe www.apdrp.ro. Aceste
documente pot fi ob�inute și de
la sediul GAL ATBN, în va-
riantă electronică și/sau tipări-
tă.

Informa�ii suplimentare
pute�i afla la următoarele date
de contact: magda.dinu@ga-
latbn.ro sau telefon – 078429
8863;  cristina.ciocan@ga-
latbn.ro sau telefon – 0784298
864;  cornel.negrea@galatbn.ro
sau telefon – 0784298865; lu-
ciana.cristea@galatbn.ro sau
telefon – 0784298868.  

Isărescu:  Urmează un nou boom imobiliar
Guvernatorul BNR, Mugur

Isărescu a avertizat asupra
consecin�elor ce ar putea urma
de pe urma dobânzilor scăzute,
aduse aproape de zero. Acesta
spune că s-ar putea repeta po-
vestea din perioada 2005-2008
și pia�a imo- biliară să cunoască
un nou boom.  Ar putea urma
un val de investi�ii în pământuri
și construc�ii, multe dintre ele
cu caracter speculativ, deoarece
cei care economisesc vor o re-
compensă pentru banii puși de-

oparte. „Şi acum se vorbeşte de
aceleaşi lucruri (investiţiile spe-
culative în imobiliare - n.r.) cu
dobânzile astea scăzute, bătând
spre zero. Ecuaţia este simplă.
Dacă omul care pune banul de-
oparte, vrea să fie avantajat cel
puţin cu o dobândă mică, dar
real pozitivă. Acum vede că e
penalizat, cu dobânzi real ne-
gative. Unde se poate duce cu
economisirea? O plasează în
ceva care-i dă sentimentul că îi
va creşte valoarea. Dar creşte

până într-un punct. Care este
punctul în orice speculaţie? Po-
vestea aceea veche cu hainele
împăratului... până când unul
strigă: «împăratul este gol».
După aceea se schimbă percep-
ţia”, a explicat Isărescu. Analiştii
internaţionali apreciază că unul
dintre efectele nedorite ale po-
liticii de relaxare monetară pro-
movate de Banca Centrală
Europeană, îl reprezintă specu-
laţiile cu active pe pieţele din
Europa de Est.

Prețul gazelor pentru
populație va crește cu
2,5% de la 1 iulie, iar cel
pentru consumatorii in-
dustriali se va majora cu
1,5%. De asemenea se
va scumpi și energia
electrică.

Popula�ia şi micii consumatori
vor plăti de la 1 iulie cu 2,5%
mai mult pentru gazele consu-
mate, iar factura companiilor va
urca cu 1,5%, pentru că au cres-
cut importurile de gaze din Ru-
sia, a declarat ieri președintele
Autorită�ii Na�ionale de Regle-
mentare în Energie (ANRE),
Nicule Havrile�.

El a arătat că importul mai
mare pentru luna iulie creşte
ponderea gazelor aduse din Ru-
sia în coșul de consum, astfel
că pre�ul final va fi majorat cu
1,5% la firme și cu 2,5% la
popula�ie.

Creşterea preţului pentru po-
pulaţie este sub nivelul de 3%
prevăzut în programul de libe-
ralizare a pieţei, a menţionat şe-
ful ANRE.

Guvernul s-a angajat faţă de
Fondul Monetar Interna�ional

să renunţe treptat la preţurile re-
glementate la electricitate şi
gaze.

Populaţia beneficiază de o
perioadă mai lungă de aplicare
a liberalizării preţurilor gazelor
naturale, respectiv până în 2018,
termen care ar putea fi însă pre-
lungit cu un an. Pentru consu-
matorii noncasnici de gaze,
dereglementarea ar urma să se
încheie în 1 octombrie 2014.

În opinia ministrului delegat
pentru Energie, Răzvan Nico-
lescu, exprimată în luna mai,
pentru companii creşterea su-
plimentară a preţului gazelor nu
mai este necesară, deoarece ta-

rifele au fost aliniate deja cu cele
din ţările din regiune.

Se scumpește și curentul. Luna
iulie va aduce și scumpirea ener-
giei electrice, întrucât ANRE
va recunoaşte în facturi costurile
Hidroelectrica şi Nuclearelec-
trica cu impozitul pe construc-
ţiile speciale. Hidroelectrica şi
Nuclearelectrica sunt singurii
producători de energie pe care
ANRE îi obligă să livreze elec-
tricitate la preţuri reglementate
pentru populaţie şi firme mici.
„Vom recunoaște în tarife ju-
mătate din taxa pe construcțiile
speciale pe care o vor plăti în
acest an cei doi producători de

energie care livrează electricitate
populației, respectiv Hidroelec-
trica și Nuclearelectrica. Nu s-
au finalizat încă calculele privind
prețul final de la 1 iulie”, a spus
Marian Cernat, director în ca-
drul ANRE. Potrivit unor surse
din ANRE, taxa pe stâlp care
urmează să fie recunoscută în
pre� ar avea o influen�ă în tariful
final între 1,4% și 2,4%. Hi-
droelectrica are de plătit 150 de
milioane de lei, iar Nucleare-
lectrica, de 90 de milioane de
lei în acest an în contul taxei pe
construc�iile speciale.

De la 1 iulie vor crește și amenzile
rutiere.  Creşterea salariului mi-
nim are ca efect şi majorarea
amenzilor pentru şoferi. De la
1 iulie, când salariul minim va
ajunge la 900 de lei, cea mai
mică amendă va fi de 180 de
lei. Cele mai mari amenzi pre-
văzute de Codul rutier se vor
de la 1 iulie între 1890 de lei şi
9000 de lei.

Valoarea punctului de amen-
dă reprezintă 10 la sută din sa-
lariul minim brut, ceea ce
înseamnă că, de la 1 iulie un
punct de amendă va valora  90
de lei.

Scumpiri de la 1 iulie Flash economic
Insolvenţele în 
scădere la Braşov 
Pentru prima dată
de la apariţia crizei,
numărul firmelor in-
trate în insolvenţă
este în scădere faţă
de anul anterior, se
arată în datele Oficiului Naţional Registrul Comerţului.
Astfel, în primele cinci luni ale acestui an, numărul insol-
venţelor declarate la Braşov a fost de 505, în scădere
cu 6,48% faţă de nivelul atins în perioada similară a
anului anterior, de 540 de insolvenţe declarate. Chiar şi
cu acest număr, Braşovul se află pe locul patru în topul
insolvenţelor, după Bucureşti (1.853 de cazuri), Bihor
(717 cazuri) şi Prahova (551 de cazuri). Şi în ceea ce
priveşte suspendările de activitate Braşovul stă mai bine
decât anul trecut, înregistrându-se o scădere a acestor
proceduri în perioada analizată cu 41,95%, de la 534 la
310 cazuri.

Ministrul IMM-urilor îşi trimite directorii să lucreze în firme
Florin Jianu, ministrul delegat pentru IMM-uri, Mediul de
afaceri şi Turism, vrea ca directorii din departamentul pe
care îl conduce să-şi petreacă o zi pe lună în cadrul unei
firme mici şi mijlocii pentru a identifica problemele cu care
se confruntă acestea. „Vreau să implementez un program
drag mie - antreprenor pentru o zi - prin care vom lua şefii
direcţiilor din cadrul ministerului nostru şi îi vom trimite
să-şi petreacă o zi pe lună într-o firmă mică şi mijlocie.
Vom propune ziua de 25 a fiecărei luni pentru această
acţiune. Iniţiativa are ca scop să-i aducem pe directorii
noştri mai aproape de realitate. Sperăm că odată întorşi
în minister, acţiunile şi deciziile acestora vor fi mai aproape
de nevoile întreprinzătorilor”, a declarat Jianu.

Sesiune de cereri de proiecte pentru Măsura 421



Universitatea Transilvania
din Braşov organizează mâine,
27 iunie 2014, de la ora 13:30,
la Aula Sergiu T. Chiriacescu,
Gala șefilor de promo�ie –
edi�ia 2014. 

Conducerea Universită�ii
Transilvania îi va premia pe cei
mai buni absolven�i ai progra-
melor de licen�ă de la cele 18
facultăţi, respectiv Inginerie
Mecanică, Inginerie Tehnolo-
gică și Management Industrial,
Știin�a și Ingineria Materialelor,
Inginerie Electrică și Știin�a
Calcu la toa re lor, Silvicultură și

Exploatări Forestiere, Ingineria
Lemnului, Construc�ii, Alimen-
taţie şi Turism, Design de Pro-
dus şi Mediu, Matematică – In-
formatică, Ştiinţe Economice
şi Administrarea Afacerilor,
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,
Educaţie Fizică şi Sporturi
Montane, Muzică,  Medicină,
Litere, Drept,  Sociologie şi Co-
municare. 

În cadrul acestei gale, pe lân-
gă premierea şefilor de promo-
ţie vor fi premiaţi şi alţi studenţi
ai universităţii, care au obţinut
locul I la diferite concursuri stu-

denţeşti naţionale şi internaţio-
nale în anul universitar 2013-
2014.

„Programul galei va cu prin -
de şi un moment artistic realizat
de studenţi de la diferite facul -
tăţi ale universităţii.  Evenimen-
tul se va încheia cu un tur al
studenţilor premianţi cu auto-
carul turistic decapotabil, de-
corat cu însemnele universităţii,
prin centrul Braşovului”  a pre-
cizat prof.univ. dr.ing. Daniel
Munteanu, prorector cu studen-
ţii şi legătura cu mediul econo-
mic şi socio-cultural. 

Din 1 iulie şi până pe
31 august, reprezentan-
ţii Prefecturii vor lansa
o amplă campanie de
prevenţie a poluării cur-
surilor pârâurilor Graft
(foto) şi Timiş şi a ca-
nalului Timiş. Pentru a
inventaria modul de în-
treţinere a acestor cur-
suri de apă, la nivelul
Prefecturii s-a format
deja o comisie mixtă de control
formată din reprezentanţi ai
prefecturii, Primăriei Braşov,
Sistemului de Gospodărire a
Apelor Braşov, Comisa ria tului

Judeţean Braşov al Gărzii Na-
ţionale de Mediu, Poliţiei Lo-
cale Braşov şi ai Companiei
Apa. „Pentru derularea în con-
diţii optime a acestui proces de

inventariere cu rol de
prevenţie, facem apel
către populaţie şi
agenţii economici care
deţin proprietăţi de-a
lungul celor trei cursuri
de apă menţionate pen-
tru a facilita accesul
membrilor comisiei în
zonele respective. Pre-
cizăm că planificarea
acţiunilor pe teren se va

face în următoarea ordine zo-
nală: Pârâul Timiş, Canalul Ti-
miş şi Pârâul Graft”, a precizat
prefectul Romer Ambrus San-
dor Mihaly.

Un gram de canabis costă în-
tre 50 şi 80 de lei. Produsele et-
nobotanice ajung până în 40 de
lei, iar cea mai scumpă este co-
caina care este comercializată
chiar cu 100 de euro gramul.
Aceasta este lista de preţuri
practicată de dealerii din judeţ,
dezvăluită de o analiză făcută
de instituţiile specializate în
lupta antidrog. 

Un motiv suficient pentru
dezvoltarea unei strategii de
combatere a acestui pericol,
mai ales în rândul tinerilor. Din
această săptămână, judeţul de-
ţine un astfel de document, prin
votul celor din Colegiul prefec-
tural. 

Tinerii sunt ţinte uşoare pen-
tru vânzătorii de droguri, fie ele
cannabis, haşiş, etnobotanice
sau chiar cocaină, cu toate că
acest drog este cel mai scump
pe piaţă. 

Structurile Specializate de
Combatere a Criminalităţii prin
Serviciul Antidrog au capturat,

anul trecut aproape şase kilo-
grame de cannabis, iar în acest

an, până acum, 4200 de plante
de cannabis. Conform aceloraşi

date oferite de instituţiilor spe-
cializate au mai fost ridicate de
la consumatori sau traficanţi
peste 10 mii de pastile ecstasy,
doar anul trecut, şi 130 de
bucăţi de la începutul lui 2014,
dar şi alte droguri. În 2013 au
fost trimise în judecată 60 de
persoane pentru trafic şi con-
sum ilicit de droguri, dintre care
38 au primit arrest preventive. 

„Până în acest moment au
accesat serviciile oferite de cen-
trul nostru aproximativ 80 de
persoane” a declarat  Anda
Samson, coordonator  psiholog
la Centrul de Prevenire, Eva-
luare şi Consiliere Antidrog. 

„În această conferință s-au
evidențiat și prețurile la care se
comercializează drogurile pe
piață. Strategia va urmări  sto-
parea consumului acestor pro-
duse, inclusiv  în zonele turistice,
deoarece aceste zone reprezintă
un potențial de risc crescut” a

adăugat Mihai Mohaci, subpre-
fectul Brașovului. 

Aşadar, Braşovul are o stra-
tegie de luptă antidrog. Votul
pentru adoptarea documentului
oficial a fost unanim şi a venit
din partea tuturor reprezentan-
ţilor de instituţii care fac parte
din Colegiul prefectural. Pe
baza acestei decizii, echipe mix-
te de inspectori vor duce cam-
panii de prevenţie în întreg ju-
deţul. 

Specialiştii de la Centrul de
Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog vă pot ajuta
să renunţaţi la consumul de dro-
guri, alcool sau tutun, dacă ape-
laţi la serviciile de consiliere şi
asistenţă medicală oferite în
mod gratuit. Centrul este situat
pe strada Mureşenilor nr. 5. Tel.
/ fax: 0268.474.475; e-mail:
cpeca.brasov@ana.gov.ro. Pro-
gram de lucru: de luni până vi-
neri, între orele 08.00 - 16.00.

Psihologii  vă pot ajuta să vă lăsați de droguri, prin sfaturi de specialitate și profesioniste 

Stategie de luptă antidrog
derulată în județul Brașov

Gala șefilor de promoție - ediția 2014, 
la Universitatea Transilvania din Brașov
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Campanie de prevenţie a poluării
pârâurilor Graft, Timiş şi a Canalului Timiş



6 BRAȘOVUL ISTORIC Joi

Biserica romano-catolică „Sfinţii Petru
şi Pavel” a fost ridicată între anii 1776-
1782 pe locul unei basilici mai vechi. 

Este considerat unicul monument ba-
roc din Braşov şi a fost realizat con-
form planurilor arhitectului József
Károly Lamanch, pe locul unei foste
mănăstiri dominicane. Construcția bi-
sericii s-a bucurat de sprijinul împă-
rătesei Maria Tereza.

Faţada principală a Bisericii romano-
catolice „Sfinţii Petru şi Pavel” din Bra-
şov respectă cu stricteţe frontul străzii.
În anul 1782, la intrare, a fost construi-
tă o cruce monumentală. În incinta bi-
sericii, în sanctuar, se află statuile
Sfinţilor Petru şi Pavel, a Sfintei Ana
şi a Sfântului Anton de Padova. Orga
bisericii datează din perioada interbe-
lică şi a fost construită la Timişoara.
Deosebit de interesante sunt vitraliile
din biserică, vitralii ce au fost realizate
la Budapesta, între anii 1891-1894. Bi-
serica are altarul, construit din lemn
sculptat şi poleit cu foițe de aur, iar pe
pățrile laterale sunt construite şase ca-
pele, ornate cu picturi şi împodobite
cu sculpturi, cu altare şi confesionale
ce asigură intimitatea confesiunilor.
Picturile Bisericii romano-catolice
„Sfinţii Petru şi Pavel” din Braşov pre-
zintă scene biblice, inclusiv o pictură a
Mariei protectoare de la Passau ce îm-
podobeşte amvonul.

Biserica romano-catolică,
unicul monument baroc din Braşov

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
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În ultimele două săptă-
mâni, patru agenţi co-
merciali care deţin terase
au fost amendaţi, în tim-
pul controalelor periodi-
ce pe care poliţiştii locali,
împreună cu inspectori
ai Primăriei, le desfăşoa-
ră în Centrul Istoric. 

Potrivit purtătorului de cu-
vânt al Primăriei, Sorin Toar-
cea, amenzile aplicate au fost
cuprinse între 200 şi 1.000 de
lei, iar abaterile cele mai
 frecvente de la Regulamentul
privind terasele sunt fie de-
păşirea suprafeţei pentru care
se plăteşte abonamentul de
ocupare a domeniului public,
fie nerespectarea distanţelor
şi zonelor de trecere prevăzute
de regulament. 

„Pe lângă amendă, deţină-
torii de terase au fost atenţio-
naţi că în cazul în care vom
constata din nou că încalcă
regulamentul, nu li se va mai

prelungi abonamentul de ocu-
pare a domeniului public şi
astfel vor fi obligaţi să îşi în-
chidă terasa”, a declarat Sorin
Toarcea, purtătorul de cuvânt
al Primăriei Braşov. 

Potrivit datelor primăriei,
în centrul istoric sunt în pre-
zent 64 de terase. 

Cele mai multe dintre
acestea, 31 la număr, sunt pe
strada Republicii. În Piaţa

Sfatului sunt 10 terase, pe
strada Michael Weiss sunt
amplasate nouă terase, iar pe
strada Apollonia Hirscher,
cinci.

A.P.

Deţinătorii de terase
riscă amenzi 

Deşi clădirea Liceului de
muzică „Tudor Ciortea” este
în proces de retrocedare, iar
măicuţele din ordinul francis-
can au câştigat deja un corp
de clădire, reprezentanţii Pri-
măriei Braşov au dat asigurări
că imobilul nu va fi evacuat,
iar liceul de muzică va rămâne
tot acolo, cel puţin pentru anul
şcolar 2014-2015.

„Am discutat cu reprezen-
tanţii Ordinului Franciscan,
care a câştigat deja o parte
din imobil. Le-am solicitat să
aibă înţelegere, să găsim îm-
preună o soluţie. Măicuţele
acestui ordin s-au arătat dis-

puse să rezolvăm această pro-
blemă şi mi-au spus că sunt
de acord ca în imobilul de pe
strada Colonel Buzoianu să
funcţioneze în continuare Li-
ceul de muzică. Vor la rândul
lor să găsim o soluţie de co-
mun acord. Măicuţele se ţin
de cuvânt, şi cred că vom găsi
această soluţie, la întâlnirea
oficială pe care vom avea.
Vom vedea care va fi această
soluţie, dar 100% liceul ră-
mâne unde este şi la anul. În
paralel, aşa cum am mai fă-
cut-o şi până acum, le vom
pune la dispoziţie elevilor de
acolo Sala Patria, pentru re-

petiţii şi spectacole, până vom
repara sala lor de festivităţi”,
a spus primarul George Scrip-
caru.

Pentru că anul şcolar viitor
va trebui să înceapă în bune
condiţii şi pentru elevii Liceu-
lui de Muzică, municipalitatea
va realiza reparaţiile clădirii
care încă mai este în proprie-
tatea sa, iar lucrările vor în-
cepe din luna iulie. 

În prezent, unul dintre cor-
purile de clădire ale Liceului
de Muzice este deja retrocedat
către măicuţele Ordinului
Franciscan, care vor să ame-
najeze acolo un cămin de fete,
iar celălalt este în procedură
de restituire, fiind aşteptată o
decizie finală din partea Au-
torităţii Naţionale pentru Res-
tituirea Proprietăţilor. „Având
în vedere decizia anterioară,
este greu de conceput că
ANRP nu poate face altceva
decât să restituie şi acest corp
de clădire către către măicu-
ţele franciscane”, a declarat
primarul municipiului Braşov. 

A.P.

Prefectura şi Garnizoana
Braşov organizează ceremonia
militară prilejuită de aniver-
sarea „Zilei Drapelului Naţio-
nal al României”. Evenimentul
va avea loc joi, 26 iunie 2014,

în Piaţa Tricolorului din Bra-
şov, începând cu ora 10.00.

Ziua de 26 iunie a fost pro-
clamată Ziua Drapelului Na-
ţional prin Legea nr. 96 din
20 mai 1998. 
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Artă românească: 
Din Braşov la Washington
Juriul trebuie să decidă ce
lucrare va ajunge la Was-
hington! Este vorba de pic-
turi realizate de zeci de copii
din întreaga ţară pentru
Olimpiada Ar-
telor, un con-
curs aflat la
cea de-a V-a
ediţie ce va
avea loc în ca-
pitala Statelor
Unite ale Ame-
ricii.
La competiţie

participă o
sută de ţări, iar
în acest an
tema picturilor
este Sportul
meu preferat. Fundaţia Euro
Asia a fost selecţionată pen-
tru a fi partener la Olimpiada
Artelor şi festivalul Mondial
al copiilor, ce vor avea la
Washington în iunie 2015.
Peste 40 de lucrări de pic-
tură au ajuns în finală, iar
acum juriul trebuie să deci-
dă care dintre aceste mici
opere va reprezenta Româ-
nia la competiţia din capitala
Statelor Unite ale Americii. 
„Fundația noastră lansează
a cincea ediție a Olimpiadei

Artelor și a Festivalului Mon-
dial al Copiilor care va avea
loc în iunie 2015 în Washin-
gton D.C. Noi selecționăm
lucrarea care va reprezenta

România la această mani-
festare în colaborare cu
 International Child Arts
Foundation care promovea-
ză creativitatea copiilor”, a
declarat prof. dr. Valeriu Ior-
dan-Popescu, preşedinte
Fundaţia Euro-Asia. 
Copiii care au trimis lucrările
au vârste cuprinse între 8 şi
12 ani. Picturile cu tema
Sportul meu preferat se află
acum într-o expoziţie des-
chisă până vineri seara la
Centrul Cultural Reduta. 

Liceul de Muzică nu va fi mutat în acest an

Astăzi e Ziua Drapelului Naţional!
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Care este cea mai bună ţară din lume?
România se clasează pe locul 65

România se află pe locul al
65-lea în topul celor mai bune
ţări din lume, prin prisma con-
tribuţiilor aduse umanităţii şi
planetei, realizat pe baza unor
indici transmişi de ONU, Ban-
ca Mondială şi alte organizaţii
internaţionale, iar prima po-
ziţie în acest clasament este
ocupată de Irlanda.   

Potrivit independent.co.uk,
pentru alcătuirea acestei pri-
me ediţii a topului, denumit
„Good Country Index”, ţările
lumii au fost departajate în
funcţie de 35 de indici diferiţi,
transmişi de instituţiile cita-
te.

Printre criteriile principale
avute în vedere pentru alcă-
tuirea topului general s-au
aflat factori precum „Ştiinţă
şi tehnologie”, „Cultură”, „Pa-
cea internaţională şi securita-
te”, „Ordinea mondială”,
„Planetă şi climă”, „Prospe-
ritate şi egalitate” şi „Sănătate
şi bunăstare”.

Primul loc în topul general
este ocupat de Irlanda, iar po-
diumul este completat de Fin-
landa şi Elveţia.

Topul 10 este completat de
Olanda, Noua Zeelandă, Sue-
dia, Marea Britanie, Norvegia,
Danemarca şi Belgia.

Ţările afectate de război,
precum Irak, Vietnam şi Li-
bia, ocupă ultimele trei poziţii
în acest clasament.

Statele Unite se află pe lo-
cul al 21-lea în topul general,
iar experţii consideră că aceas-
tă ţară a fost „trasă în jos” de
scorurile slabe înregistrate la
criteriul „Pacea internaţională
şi securitate”.

În afara ţărilor din Europa
de Vest şi a celor vorbitoare
de limbă engleză, Costa Rica
ocupă cea mai înaltă poziţie,
ocupând locul al 22-lea, iar
Chile se află pe locul al 24-
lea.

Topul celor mai scumpe filme 
Lungmetrajul „Pira�ii din Ca-

raibe: La capătul lumii”, al treilea
din seria „Pira�ii din Caraibe”,
lansat în luna martie 2007 pe ma-
rile ecrane, este cel mai scump
film din istoria cinematografiei.

Filmul „Pira�ii din Caraibe: La
capătul lumii” a ob�inut încasări
de 963,4 milioane dolari, dar a
costat nu mai pu�in de 341,8 mi-
lioane de dolari, fiind cel mai
scump lungmetraj din istoria ci-
nemaului, depășind filmele pre-
cum „Titanic”, „Cleopatra” și
„Avatar”.

Top 10 al filmelor cu cele mai mari
bugete de producție din toate tim-

purile:
-„Pira�ii din Caraibe: La ca-

pătul lumii” - 241,8 milioane de
dolari

-„Cleopatra” - 339,5 milioane
de dolari

-„Titanic” - 294,3 milioane de
dolari

-„Spider-Man 3” - 293,9 mi-
lioane de dolari

-„Tangled” - 281,7 milioane
de dolari

-„Harry Potter și Prin�ul Se-
mipur” - 275,3 milioane de do-
lari

- „Waterworld” - 271,3 mi-
lioane de dolari

-„Pira�ii din Caraibe: Cufărul
Omului Mort” - 263,7 milioane
de dolari

-„Avatar” - 261 milioane de
dolari

-„Hobbitul: O călătorie
neașteptată” - 257,2 milioane de
dolari.

Locuitorii din Tel Aviv
vor putea călători cu-
rând cu "maşinile" prin
aer, datorită unui sistem
de vehicule pe levitaţie
magnetică, scrie in-
cont.ro.

O „buclă” de 500 m va fi
construită pentru început în
campusul Israel Aerospace In-
dustries (IAI),
potrivit sky-
Tran, com -
pania care
creează inova-
torul model.
Dacă această
primă linie va
avea succes,
oraşul în care
trăiesc peste
400.000 de oameni ar putea
fi parcurs cu ajutorul acestor
vehicule rapide, care vor atin-
ge pentru început 70 km/oră. 

Acest sistem de transport
inovator este gândit să rezolve

problema traficului rutier mult
prea aglomerat. Autorităţile
spun că-l vor da în folosinţă
în 2015, transmite BBC. 

Fiecare vehicul va transpor-
ta cel mult doi pasageri, poate

fi rezervat direct de pe smar-
tphone şi va ajunge în staţia
dorită de călător. Sistemul,
controlat de un computer, este
mult mai ieftin decât metroul
uşor, de exemplu. 

„Metroul uşor din Ierusalim
a costat 160 de milioane de
dolari pe km, linia San Jose
din California a costat 110
milioane pe 1,6 km. Pentru
SkyTran e nevoie de mai puţin
de 7 milioane de dolari pentru
un km. Asta înseamnă că, pen-
tru fiecare km al unei linii de
metrou uşor, avem 16, 17 sau
chiar 20 de km SkyTran”, a

declarat Jerry
Sanders, CEO
skyTran. 

„Dacă a -
cest vehicul va
fi unul de suc-
ces, atunci
vom fi foarte
mândri să fim
primii din
lume cu un

astfel de sistem”, a spus Mos-
he Tiomkin, preşedintele Au-
torităţii de Transport Tel Aviv. 

Se discută deja ca sistemul
să fie implementat şi în SUA
şi India.

Orașul unde din 2015
mașinile vor zbura

Facebook rămâne rețeaua de socializare preferată. Facebook
rămâne rețeaua de socializare cea mai populară în rândul
adolescenților americani, în pofida ascensiunii unor
aplicații precum Snapchat sau Tumblr, potrivit unui studiu
publicat marți, preluat de France Presse. „Peste trei sfer-
turi dintre tinerii internauți accesează Facebook, adică
de două ori mai mulți decât cei de pe Pinterest sau Tumblr
sau Snapchat, și mai mult decât utilizatorii combinați ai
Instagram și WhatsApp”, a precizat Nate Elliott, din cadrul
cabinetului de studii Forrester. „Iar 28% dintre cei care
folosesc Facebook susțin că sunt acolo «tot timpul», ceea
ce reprezintă un procentaj mult mai mare decât cel pentru
oricare altă rețea de socializare”, a adăugat el. Peste
4.500 de americani cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani
au participat la acest studiu. La zece ani de la crearea
sa, Facebook revendică peste un miliard de utilizatori la
nivel global.
Persoanele care poartă ochelari de soare sunt mai atrăgătoare
Ochelarii de soare a devenit un accesoriu indispensabil,
iar cercetătorii au vrut să afle de ce ochelarii de soare
pot transforma o persoană banală într-una mult mai „cool”,
mai atrăgătoare. Vanessa Brown, designerul la Univer-
sitatea Nottingham Tren din Marea Britanie, a  făcut o
cercetare pentru a găsi explicaţiile, pe care le-a prezentat
apoi într-o carte. În primul rând, aceşti ochelari fac orice
chip să pară simetric. Lentilele întunecate acoperă imediat
orice asimetrie din zona ochilor, iar studiile au demonstrat
că persoanele cu feţe mai simetrice sunt considerate
mai frumoase. Al doilea aspect important este misterul.
Ochii mascaţi cu aceşti ochelari vor da imediat impresia
unei persoane misterioase, care ascunde ceva. Contactul
vizual spune multe despre orice persoană, inclusiv oferă
informaţii despre inteligenţa sau vulnerabilitatea ei. De
asemenea, cei care poartă ochelari se simt mai în sigu-
ranţă şi uneori se poartă mai egoist şi mai puţin sincer. 
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Pe scurt



Aseară
au fost stabilite echipele care s-
au calificat în faza optimilor de
finală ale Campionatului Mon-
dial de fotbal, din grupele C și
D. Italienii vor lua și ei drumul
către casă după încheierea fazei
grupelor, la fel ca fosta campio-
naă mondială, Spania.  Într-o
partidă ce s-a disputat în cadrul
„grupei mor�ii”, grupa D, „squa-
dra azzurra” a pierdut la Natal,
meciul decisiv cu Uruguay, scor
0-1(0-0). Sud-americanii s-au
calificat în optimile de finală,
gra�ie reușitei lui Godin din mi-
nutul 81. Chiar dacă au terminat
cu portarul Buffon în atac, pe-
ninsularii nu au reușit să înscrie
golul care i-ar fi trimis în optimi.
În minutul 59, Marchisio a fost
eliminat după ce a faultat foarte
dur. Imediat după eșecul cu cu
Urugay, Cesare Prandelli,
selec�ionerul Italiei, a anun�at
că își dă demisia. De asemenea,
a renun�at la func�ia pe care o
de�ine și Giancarlo Abete,
președintele Federa�iei Italiene
de Fotbal.

Englezii s-au făcut de râs. La
Belo Horizonte, Costa Rica și
Anglia au oferit celor 58.000
de spectatori prezen�i în tribune,

un spectacol de o fac-
tură modestă. Tehnicianul An-
gliei, Roy Hodgson, a făcut nouă
modificări în primul 11, fa�ă de
primele două jocuri din grupă.
Nici în aceste condi�ii Anglia
nu a impresionat cu absolt ni-
mic. De partea cealaltă, Costa
Rica nu a for�at decloc, fiind
calificată înainte de startul me-
ciului, cu cele șase puncte acu-
mulate în primele două runde.
Anglia – Costa Rica s-a terminat
0-0, rezultat care concluzionează
perfect cele întâmplate pe teren.
Astfel din „grupa mor�ii” s-au
calificat Costa Rica, forma�ie
ce a încheiat grupa pe prima
pozi�ie cu șapte puncte și Uru-
guay, care a acumulat șase punc-
te. Italia și Anglia vor pleca
împreună acasă. 

Columbia a defilat. Grupa C a
Campionatului Mondial de fot-
bal avea de rezolvat o singură
problemă: stabilirea celei de-a
doua echipe calificate în opti-
mile de finală. Cu șase puncte
acumulate după primele două
partide, Columbia avea asigu-
rate biletele pentru faza urmă-
toare. Sud americanii nu s-au
mul�umit doar cu atât și au în-
cheiat jocurile din grupe, cu un
nou succes: 4-1 cu Japonia.

Cuadrado a
deschis scorul din penalty încă
din minutul 17. Pauza a găsit
însă cele două echipe la egali-
tate, după ce Okazaki a marcat
în prelungirile primului mitan.
În partea secundă a meciului a
ieșit la rampă columbianul Mar-
tinez, care și-a trecut în cont o
dublă, în minutele 55 și 82.
Scorul final, Columbia-Japonia
4-1 a fost stabilit în minutul 90
de James Rodriguez.

Grecia s-a calificat în ultimul mi-
nut. Partidă cu final nerecoman-
dat suferinzilor de inimă, la
Fortaleza, între Grecia și Coasta
de Fildeș. Ambele echipe aveau
înaintea meciului șanse de cali-
ficare, iar primii care au fost mai
aproape de faza optimilor de fi-
nală au fost grecii, care au punc-
tat pentru 1-0, în minutul 42 prin
Samaras. Coasta de Fildeș a ega-
lat în minutul 74 prin Bony, scor
la care echipa de pe continentul
negru mergea mai departe, iar
Grecia își făcea bagajele pentru
plecarea spre casă. Situa�ia s-a
schimbat total în cel de-al treilea
minut al prelungirilor. Grecia a
beneficiat de o lovitură de la 11
metri, iar Samaras nu a greșit
�inta și astfel elenii ajung în op-
timile de finală ale mondialului
brazilian. În optimile de finală,
Columbia va întâlni Uruguayul,

sâmbătă
28 iunie la Rio de Janeiro, iar
Costa Rica se va duela cu Gre-
cia, duminică 29 iunie, la Recife.  

Nume mari eliminate din grupe.
Anglia a părăsit pe ușa din dos
Campionatul Mondial 2014, fi-
ind eliminată din faza grupelor,
fără vreo victorie și cu un singur
punct. Mai rău, elevii lui Roy
Hodgson au înregistrat în Bra-
zilia cea mai slabă performan�ă
din istoria participărilor engleze

la turneul final. În cele
două săptămâni petrecute acum
în America de Sud, englezii au
adunat un singur punct, fără să
reușească vreo victorie. S-a mai
întâmplat asta în 1958, când de
asemenea n-au ob�inut vreun
succes, dar au avut trei remize,
adunând trei puncte. Acum, au
doar un punct. Au pierdut cu
același scor, 1-2, și cu Italia și
cu Urguay, remizând, 0-0, cu
Costa Rica. Englezii au luat parte
la 14 dintre cele 20 de edi�ii

mondiale disputa-
te până acum. La primele trei
au refuzat să meargă, iar la alte
trei nu s-au calificat. Doar în
1950, în Brazilia, și în 1958, în
Suedia, nu au trecut de grupe.
Spania și Italia, alte for�e ale Eu-
ropei, au părăsit și ele competi�ia
iar Portugalia are șanse minime
să se mai califice. În aceste
condi�ii, speran�ele europenilor
la câștigarea titlului mondial sunt
legate de Fran�a, Germania și
Olanda. O surpriză poate veni
din partea Belgiei, care este deja
calificată în optimi.

Italia merge acasă!

Astăzi se joacă ultimele partide din faza grupelor la Cam-
pionatul Mondial din Brazilia. De la ora 19.00 se dispută
ultimele jocuri din grupa G: Portugalia – Ghana și Ger-
mania – SUA. Înaintea acestor meciuri, Germania este
pe primul loc cu patru puncte, pe doi este SUA tot cu patru
puncte, locul trei este ocupat de Ghana cu un punct, iar
pe ultimul loc este Portugalia lui Cristiano Ronaldo tot cu
un punct. În cazul în care Germania și SUA termină la egalitate,
cele două formații vor merge împreună în optimi. Portugalia trebuie
să bată la scor Ghana și are nevoie și de ajutorul Germaniei care
trebuie să învingă SUA pentru a ajunge în optimi. De la ora 23.00
sunt programate jocurile din grupa H: Algeria – Rusia și Coreea
de Sud – Belgia. Pe prima poziție în grupă este Belgia cu șase
puncte din două meciuri, pe doi este Algeria cu trei puncte, pe
trei este Rusia cu un punct, iar locul patru este ocupat de Coreea
de Sud tot cu un punct. Dacă Belgia este deja calificată, pentru
cel de-al doilea bilet pentru optimi se vor bate Algeria și Rusia.  

Ultimele meciuri din grupe
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Halep a defilat în primul tur
Simona Halep şi-a respectat

statutul de favorită numărul
3 la turneul de Mare Şlem de
la Wimbledon, câştigând fără
probleme meciul din runda
inaugurală. Tenismena noastră
s-a impus în două seturi, 6-2,
6-2, contra braziliencei Telia-
na Pereira (locul 91 WTA).
Meciul a durat o oră şi cinci
minute.  „E prima dată când
am jucat pe terenul central
aici. Am controlat meciul, am
servit bine. Vreau să ajung de-
parte în acest turneu”, a de-

clarat Simona imediat după
meciul cu Pereira. În turul doi
al competiţiei londoneze, Ha-
lep o va întâlni joi pe ucrai-
neanca Lesia Tsurenko,
numărul 144 mondial, care a
depăşit-o pe Dinah Pfizenma-
ier (Germania), scor 6-3, 6-
0. Nu la la fel de bine au stat
lucrurile și pentru Sorana Cîr-
stea, locul 29 WTA, care a
fost învinsă, cu 6-4, 3-6, 6-1,
de americanca Victoria Du-
val, 18 ani, locul 114 WTA,
venită din calificări.

Pariuri ilegale
Liga Profesionistă de

Fotbal din Franţa a anun-
ţat că investighează 87
de fotbalişti profesionişti
care au pariat pe meciuri
desfăşurate sub egida fo-
rului din Hexagon. Po-
trivit presei franceze,
dintre cei 87 de jucători,
19 sunt din Ligue 1, 54
din Liga 2 şi 14 sunt din
liga a treia. Suma medie
pariată de fotbalişti este
de 20 de euro, dar 14 ju-
cători au pariat şi 500 de

euro pe meci. Din cei 87
de jucători, 23 au pariat
contra echipelor la care
erau legitimaţi, iar doi
dintre cei 23 au şi jucat
în meciurile pe care pa-
riaseră.

Pițurcă laudă Grecia 
Selecţionerul naţionalei Româ-

niei, Victor Piţurcă, nu este mirat
de calificarea reprezentativei Gre-
ciei în optimile de finală ale Cu-
pei Mondiale. „Nu mă miră
calificarea Greciei. Toată lumea
a crezut că vorbesc ca să-mi gă-
sesc scuze. Toată lumea m-a pus
la zid şi a zis că echipa Greciei
este îmbătrânită. Este o echipă
puternică, solidă. Joacă în inte-
resul momentului. Indiferent cu
cine joacă, evoluează la fel. Dacă
au nevoie să atace, atacă. Când
au fost în avantaj s-au retras în

apărare, aşa cum fac toate echi-
pele, chiar şi cele mari. Noi am
simţit pe propria piele forţa Gre-
ciei. Ar fi bine ca Grecia să se
califice cât mai departe la acest
turneu final, jucătorii să aibă va-
canţă scurtă. Dar grecii sunt fot-
balişti puternici. Trebuie să fim
optimişti şi cu puţină atenţie pu-
tem obţine un rezultat bun în me-
ciul cu Grecia”, a spus Piţurcă .
Echipa na�ională a Greciei, va fi
adversara României, în campania
de calificare pentru Campionatul
European 2016.
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Opera Braşov încheie
stagiune 2013 – 2014 cu
spectacolul extraordinar:
„Traviata” de G. Verdi,
într-o distribuţie excep-
ţională. Spectacolul este
programat sâmbătă, 28
Iunie 2014, de la ora
18.30, la Sala Operei.

Dirijor: Giuseppe Caran-
nante (Italia).

Regia: Dumitru Tăbăcaru. 
În rolurile principale, invi-

taţii: Aurelia Florian, Cristian
Mogoşan (Opera Naţională
Cluj), Lucian Petrean, alături
de soliştii Operei Braşov:
Carmen Topciu, Sonia Haza-
rian, Mugurel Oancea (de-
but), Cris tian Fieraru, Paul
Tomescu, Marian Reşte, Dan
Ionescu, Irinel Felea şi soliştii
de balet: Iulia Coşeriu şi Do-
rin Mirea.

Libretul operei „Traviata”:
Francesco Maria Piave, după
romanul „Dama cu camelii”
de Al. Dumas fiul. Premiera
operei: 6 martie 1853, Teatrul
„La Fenice” din Veneţia. La
Opera Braşov, „Traviata” a
fost interpretată, în premieră,
în anul 1958. „Premiera din
seara trecută a fost un eşec. E
vina mea sau a soliştilor? Tim-
pul va decide”, nota însuşi
Verdi după premiera operei
de la Veneţia. Dar iată că „Tra-
viata” a trecut testul vremii. 

Participă Corul, Orchestra
şi Baletul Operei Braşov. 

Preţ bilete: 40 lei; 30 lei.
Biletele se vând la sediul

Operei din str. Bisericii
 Române nr. 51, număr de
 telefon 0268.419.380. Pro-
gram: Luni – Vineri 10 – 17
şi sâmbătă, cu o oră înainte
de începerea spectacolului.

Horoscopul zilei
Berbec. Nu lasa gândurile rele să-ţi năpădească mintea, bu-
cură-te de surprize şi de faptul că acel cineva la care te gân-
deşti de atâta vreme îţi împărtăşeşte aceleaşi sentimente.
Taur. Faptul că cei din jurul tău se bazează pe sfatul tău nu
poate să te facă să te simţi decât bine, şi în acest fel toată
lumea iese în câştig. E suficient să le răspunzi la întrebări. 
Gemeni. Chiar dacă este foarte obositor să-i împaci pe toţi,
e momentul să le oferi celor dragi câteva ore în care să fii
doar al /a lor. Nu amesteca viaţă profesională de cea privată. 
Rac. Astăzi, încerca să fii mai generos/oasă cu oamenii din
jurul tău. Fiecare om este priceput la ceva, aşa că nu te grăbi
să judeci. E posibil să ai nevoie de ajutorul lor. 
Leu. Trebuie să trăieşti o viaţă în care poţi să spui ce simţi
fără reţineri, asta înseamnă să fii liber/ă. Dacă cei din jurul
tău nu suportă atitudinea ta, înseamnă că nu te merită. 
Fecioară. Încearcă să fii mai creativ/ă când vine vorba de
comunicare, fie că e vorba de telefoane sau chiar direct. În-
trebările de complezenţă sunt plictisitoare pentru tine. 
Balanţă. Chiar dacă situaţia profesională în care te afli nu
este roz, ar trebui să fii mulţumit/ă pentru că ai primit lă-
muririle care te măcinau. Lasă faptele să vorbească. 
Scorpion. O discuţie cu prietenii tăi cei mai buni te poate
scăpa de grijile care te frământă de mult timp. Dacă ascunzi
adevărul, nu faci altceva decât să te stresezi inutil. 
Săgetător. Fie că vei vrea să avansezi în carieră, în relaţie
sau într-un tel personal, este extrem de important să-ţi sta-
bileşti un plan mai întâi.Să nu iei decizii în grabă!
Capricorn. Lasă deoparte mândria şi ascultă de persoana care
este lângă tine, chiar dacă este mai autoritară astăzi. Poţi
să-ţi susţii părerile, dar ai grijă să nu jigneşti. 
Vărsător. Persoane care ţi-au părut arogante când le-ai văzut
pentru prima oară pot fi de fapt foarte modeste. Trebuie să
ţii seama de context şi să încerci să înţelegi reacţiile lor.
Peşti. Păstrează distanţa faţă de cei care obişnuiesc să mintă,
şi vei descoperi liniştea pe care ţi-o doreşti de ceva vreme.
Este timpul să te axezi pe ceea ce iubeşti cu adevărat. 

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

TRANSFORMERS: EXTERMINAREA
-3D- -AVANPREMIERĂ-
(TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION)
(AP-12), 157 minute, Acţiune, Aventuri, SF
ora: 21:15
LINDENFELD, O POVESTE DE DRAGOSTE
-PREMIERĂ-
(AP-12), 95 minute, Dramă
ora: 16:30
DIN GREŞEALĂ
ÎMPREUNĂ -PREMIERĂ-
(BLENDED) 
(AP-12), 117 minute,
Comedie
ora: 19:45
CUM SĂ ÎŢI DRESEZI
DRAGONUL 2
-3D- -PREMIERĂ-
(HOW TO TRAIN YOUR
DRAGON 2)
(AG), 103 minute,
Animaţie, Aventuri 
(D=dublat, S=subtitrat)
orele: 13:00 D,15:00 D, 17:00 D
BUCUREŞTI, UNDE EŞTI?
(AP-12), 80 minute, Documentar

ora: 18:15
GRACE OF MONACO 
(AG), 103 minute, Biografic, Dramă
orele: 14:00, 22:15
SUB ACEEAŞI STEA
(THE FAULT IN OUR STARS) 
(AP-12), 125 minute, Romantic, Dramă
ora: 20:00
O ALTĂ ADRESĂ DE POMINĂ
(22 JUMP STREET)
(N-15), 112 minute, Comedie
ora: 17:30

CHEF
(AP-12), 115 minute, Comedie
ora: 19:00
EDGE OF TOMORROW: 
PRIZONIER ÎN TIMP -3D-
(EDGE OF TOMORROW) 
(AP-12), 113 minute, Acţiune, SF
orele: 13:15, 22:00
MALEFICENT -3D-
(AG), 97 minute, Aventuri,
Fantastic
ora: 15:30

Spectacol la Teatrul Dramatic
sala Studio, ora 19.00
POVESTIRI ALESE de Donald Margulies
Regia: Vlad Zamfirescu
Decorul: Bogdan Spătaru

Costumele: Maria Tache
Cu: Viorica Geantă Chelbea, Maria Gârbovan.
Preţul biletelor: 10 lei. Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei.

Seară de carte la Casa Baiulescu 
Mansarda Casei Baiulescu, ora 18,00 – Seara de carte
„Seara de carte” este un loc unde oamenii se cunosc
şi creează oportunităţi pentru interacţiuni sincere. E
un spaţiu cald, primitor, care aşteaptă să vă
primească. Iniţiativa voluntarilor iubitori de carte este
găzduită de Biblioteca Judeţeană Braşov, care pune
la dispoziţie mansarda Casei Baiulescu, un loc potrivit
pentru asemenea întâlniri.

Expoziţii 
◾ Muzeul de Artă Braşov organizează în perioada
13 iunie – 20 iulie 2014 expoziţia Expresie în linie
şi culoare. Lucrări de grafică din colecţia Muzeului
Naţional Brukenthal. Expoziţia reuneşte 57 de lucrări
de grafică selectate din colecţia de artă românească
a Muzeului Naţional Brukenthal. 
◾ 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.
◾ Expoziţia 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

Final de stagiune
la Opera Braşov
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Astăzi, 26 iunie 2014, de
la ora 19.00, la Sala Patria,
Filarmonica Brașov susţine
un concert simfonic extraor-
dinar la închiderea stagiunii
2013-2014. 

Dirijor: I. Ionescu – Galaţi 
Solist: Csiky Boldizsar –

pian

În program: G. Gershwin –
Rapsody in Blue; D. Şostako-
vici – Suita a II-a de Jazz.

Preţul biletelor este de 30
lei, redus 50% pentru elevi,
studenţi şi pensionari, respec-
tiv 15 lei. Programul agenţiei
de bilete de la sala „Patria”–
joi: 16-18.

Concert la Sala Patria
◾ Într-un magazin, doamna Popes-
cu îl întâlneşte pe domnul Ionescu,
care este împreună cu câinele său,
Bobby.
Doamna Popescu îi spune domnului
Ionescu:
– Domnule, vă rog ţineţi-vă aproape
câinele! Simt că mi se urcă un purice
pe picior!

La care, domnul Ionescu spune:
– Bobby, vino aici, dragă! Doamna
Popescu are purici!

◾ Judecătorul îl întreabă pe acuzat:
– Deci, insişti că nu vrei să te repre-
zinte niciun avocat?
Acuzatul:
– Da, m-am gândit bine şi m-am
decis să spun adevărul.

Bancuri

9 1 4 7 6 8 3 2 5
8 7 5 3 2 1 4 6 9
2 3 6 9 4 5 1 7 8
4 8 3 6 5 2 7 9 1
7 2 9 1 8 3 5 4 6
5 6 1 4 7 9 2 8 3
3 4 8 2 1 6 9 5 7
1 5 7 8 9 4 6 3 2
6 9 2 5 3 7 8 1 4
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Desgropând trecutul...
„Părintele prot. Candid Muşlea, ne-a dat prilejul să
cunoaştem o pagină din istoria bisericească a Bra-
şovului din sec. XVIII scoţând la lumina tiparului
două figuri de protopopi: Eustatie Grid şi Gheorghe
Haines.
Muncitor neobosit şi cu o deosebită dragoste, răs-
coleşte aproape zilnic arhiva oraşului Braşov, do-
cumente şi hrisoave, fără altă preocupare de interes
personal, decât aceea de a veni în ajutorul celor
doritori de a cunoaşte frământarea religioasă a tre-
cutului. Conştiincios până la cele mai mici amă-
nunte, nu lasă nimic să-i scape din vedere şi fără
a se lăsa influinţat de şoaptele unora sau ale altora,
îşi concentrează puterea de muncă scoţând din
umbrele uitării fapte şi oameni din a căror viaţă,
mai ales în veacul nostru pustiit de trufie şi plicti-
seală, putem învăţa mult.
Publicaţiile părintelui C. Muşlea ce apar în revista
„Ţara Bârsei”, cât şi în coloanele „Gazetei Transil-
vaniei”, alături de cele ale părintelui Ioan Prişcu,
au darul să ne lumineze cunoştinţa trecutului şi
sunt contribuţii reale la o eventuală istorie a bisericii
din Braşov”.

Prometeu – Anul I, nr. 2, 15 Iunie 1934

Candid Muşlea – născut la 7 febr. 1886, în Braşov,
decedat la 10 mart. 1965, în Braşov.
A studiat la Gimnaziul „Andrei Şaguna” din Braşov
(1896 – 1904) şi la Institutul teologic din Sibiu (1904
– 1907), mai târziu la Facultatea de Drept din Cluj
(1909 – 1912). A fost învăţător în Cristian, Sibiu,
corector la „Gazeta Transilvaniei” – Braşov (1908
– 1909), institutor la şcolile centrale din Braşov
(1909-1916), retras cu trupele române în Vechea
Românie (1916 – 1918), profesor de franceză la
Liceul „Andrei Şaguna” (1919 – 1944), diacon
(1912) şi preot (1922) la diferite biserici din Braşov
şi împrejurimi (Tocile, Sf.Nicolae, Cetate,Turcheş,
Baciu, Dârste, Blumăna), iconom stavrofor în 1958;
din 1959 a fost arhivist la Arhivele Statului Braşov
şi cercetător al istoriei românilor braşoveni.

Astăzi s-a deschis expo-
ziţia şcolară aranjată cu
prilejul aniversării a 50
de ani a Gimnaziului din
Braşov (azi Colegiul
„Andrei Şaguna”). 

Expoziţia e mult mai bogată
de cum ne-am fi aşteptat.
Vreo patru săli spaţioase de
la etaj sunt încărcate cu nu-
meroase obiecte din diferite
sfere ale ştiinţei. Într-una din
săli, e admirabil de bine re-
prezentată ornitologia, fiind

aşezate pe un şir de poliţe,
într-un mare dulap de sticlă,
transparent pe toate părţile,
sute de păsări, care de care
mai deosebite. 

Bine este reprezentată şi
mineralogia printr-o frumoasă
colecţie de minerale, ce con-
ţine aur, argint şi plumb, ce a
fost dăruită muzeului gimna-
ziului de către regretaţii Ioana
Bădilă, născută Moldovan, şi
soţul său Ioan Bădilă. 

Dintr-ale botanicii am văzut
o colecţie de plante cu flori,

cam 1000 de specii. În altă
parte se văd mulţime de grupe
din biologia insectelor, cu ar-
borii, florile şi fructele în care
trăiesc şi din care se nutresc.
Se poate vedea şi o colecţie
de insecte din toată lumea, ce
a fost dăruită de dl. Iorgu M.
Zănescu. În alt loc se pot ve-
dea interesante antichităţi din
domeniul arheologiei, geogra-
fiei şi numismaticii. Apoi o
colecţie de reptile din Guineea
olandeză, dăruită de dr. St.
Ciurcu. Foarte frumoase sunt

şi desenele elevilor din diferite
clase, expuse în număr mare.

Din mulţimea obiectelor
am înşirat aici numai câteva.
Sunt încă multe altele, care
merită a fi vizitate de public.
De aceea atragem atenţiunea
românilor din Braşov asupra
acestei interesante expoziţii,
care numai mâine se mai poa-
te vedea.
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Ne-a întors spatele
La salutul adresat

zilele trecute de ziarul
nostru d-lui primar al
Braşovului, d. dr.
Schnell nu ne a dat
nici un răspuns. Cum
s’ar zice pe româneşte,
d. primar ne-a întors
spatele.

Ţinând seamă însă
că spatele nu ni l-a în-
tors nouă, ci întregei

populaţiuni româneşti din
Scheiul Braşovului, s’ar putea
întâmpla ca în dosul d-nului

primar întors nouă, să se re-
peadă miile de picioare româ-
neşti care să-l svârle dela

primărie unde se
crede atât de bine
plasat.

Un interview important
L’am avut cu unul

dintre redactorii ma-
rilor cotidiane dela
noi aflate în solda
streinilor, care s’a în-
apoiat zilele acestea
dintr’o anchetă în

Bulgaria. 
Convorbirea a urmat astfel:
– Ce ai văzut în Bulgaria?
– Leva la 2 Lei şi 50.
– Altceva?
– 60 leva o cursă cu trăsura;

8 leva o cutie cu chibrituri;
60 leva un kg carne; 200 leva
un dejun etc.

– Ai scris ceva despre
această toată scumpete în zia-
rul la care colaborezi?

– Am scris, dar direcţiunea
a refuzat să-mi publice.

– De ce?

Interlocutorul nostru cre-
zând că am înţeles n’a mai dat
nici un răspuns. 

Bărăcile de lemn
Dacă nu şi-a ţinut cuvântul

dat, că va repara cartierele ro-
mâneşti, în schimb d. dr.
Schnell, primarul Braşovului,
a început să dea autorizaţii pen-
tru bărăci de lemn cari să strice
şi estetica oraşului şi să pună
şi în pericol viaţa cetăţenilor.

De-l întreabă ci-neva pe
d. primar la ureche de ce-o

face aceasta, îi răspunde că
pentru nasul românilor este
destul şi bărăci de lemn,
căci şi aşa sunt prea mulţi.
Saşii sunt sportsmeni, ei nu
se duc la cinematograf.
Acolo se duc numai românii
şi un dezastru ca la Ököretö
sau ca la Braşov în acelaş
loc, ar mai împuţina numă-
rul românilor!
Carpaţii, Anul III, Nr. 185,

Sâmbătă 30 Iunie 1923

Mihaela Lupu

Cristina Baciu

Cristina Baciu

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Ecouri

26 iunie 2014

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

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

Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”

Expoziţie şcolară la
Gimnaziul braşovean
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Cu toţi petrecem câteva
ore bune pe Internet, în
fiecare zi. Însă în China, a
petrece prea mult timp în
online este considerată o
boală psihică – în mod
oficial, încă din 2008. 

Şi, dacă ar părea normal ca
tratamentul pentru
o astfel de boală să
se manifeste prin
„dozajul” porţiei
de Internet zilnic,
discuţii cu psiho-
logi sau activităţi
interesante care să
te rupă de tehnologie, în Chi-
na nu se întâmplă deloc aşa.
Aici, tinerii dependenţi – pen-
tru că majoritatea suferinzilor
sunt adolescenţi – sunt închişi
în tabere speciale unde au par-
te de tratamente draconice,
dureroase şi uneori mortale,
scrie gq. ro. 

Autorităţile
au deschis încă

din 2008 tabere speciale me-
nite să-i vindece pe tineri, însă
tratamentele nu sunt dintre
cele mai calme şi înţelegătoa-
re, de multe ori fiind folosită
forţa fizică pentru a-i „tem-
pera”. Tinerii intră în trata-
mente de câte trei sau patru
luni precum nişte soldaţi, pur-

tând uniforme terne şi parti-
cipând la antrenamente mili-
tare dure. Ei îşi petrec timpul
în celule, complet izolaţi de
tehnologie. Ţin diete speciale,
li se administrează medica-
mente şi, după câteva luni, se
presupune că au scăpat de
boală. Un raport al ziarului
Legal Evening News a scos
la iveală faptul că în ultimii

ani au existat 12 cazuri ofi-
ciale de abuz fizic, şapte din-
tre ele terminându-se cu
moartea pacienţilor. 

În 2009, Ministerul Sănă-
tăţii din China a ordonat unui
centru de recuperare din
Shandong să nu mai foloseas-
că tratamentele cu electroşo-
curi, după ce peste 3000 de
dependenţi suportaseră asta. 

Dependenţii de
net, maltrataţi!

Instanţa a decis: Nicu Covaci intră 
în posesia melodiilor Phoenix

Tribunalul Bucureşti a de-
cis ca Nicu Covaci să deţină
toate drepturile de autor pen-
tru melodiile trupei Phoenix
şi nimeni să nu le poată in-
terpreta fără acordul acestuia.
Măsura se aplică inclusiv foş-
tilor colegi de trupă. Decizia
instanţei nu este însă defini-
tivă, această putând fi con-
testată. 

În primăvara anului 2013,
Nicu Covaci l-a acuzat pe fos-
tul coleg de trupă, Mircea Ba-
niciu că, de 40 de ani, îi cântă

compoziţiile. „Sper să se facă
dreptate, atât vreau. Să-mi
păstrez dreptul asupra piese-
lor produse, compuse, reali-
zate de mine. La formaţia
Phoenix, în repertoriul nostru
sunt 150 de piese de-ale mele,
sunt vreo 7 de-ale lui J. Kappl
şi 8 piese ale lui Baniciu„ a
spus Nicu Covaci. 

Mircea Baniciu a spus că
Nicu Covaci le-a cerut cole-
gilor din Phoenix, în repetate
rânduri, despăgubiri de sute
de mii de eruo. Instanţa a de-

cis ca acesta să nu primească
despăgubiri material. 

„A cerut 250.000 de euro
daune morale şi 100.000 de
euro daune materiale. Dacă
asta e joaca lui preferată şi, în
loc să compună, îşi consumă
energia cu tâmpeniile astea,
cu tribunale, avocaţi, asta deja
nu mai este treaba noastră.
Procesul nu e pierdut, faptul
că nu mai cântăm 4–5 piese
din repertoriul Phoenix nu ne
duce la pierzanie”, a mai spus
Mircea Baniciu. 

Cătălin Crişan, cuplat cu trei femei deodată!
Cătălin Crişan este, mai

nou, un mare playboy, acesta
nu joacă la două capete, ci la
trei. 

Dacă în 2009, când a di-
vorţat de Lucia Bubulac,
aproape nimeni nu
credea că solistul şi-
a părăsit nevasta
după 14 ani pentru
o altă femeie, iată că
acum po-
vestea se
repetă. 

D up ă
ce a luat-
o de ne-
vastă pe
A l i n a
Cupşa ,

Cătălin Crişan a divorţat iar.
Şi tot pentru altă femeie. Po-
trivit surselor Click!, artistul
se iubea, în 2009, nu doar cu
Lucia şi cu Alina, ci şi cu Lau-
ra, o amică de-a lui. 

Solidară cu fosta ei rivală,
prima soţie, Lucia Bubulac,
rupe tăcerea şi povesteşte:

„Cu această Laura, fostul
meu soţ era mai combinat

decât cu Alina. Au fost îm-
preună în vacanţă în

Grecia. Vorbea cu
ea la telefon de-
acasă. Ţin minte
că, într-o seară, el
era jos, în curte,
iar eu învăţam
pentru un exa-

men în camera de la etaj. Atât
de tare vorbea, încât îl auzeau
şi vecinii. Eram certaţi pe-
atunci, aşa că nu i-am zis ni-
mic. Cred că această fată era
o cunoştinţă mai veche, pentru
că îi tot spunea: Hai măi, ne
cunoaştem de-atâţia ani”, a
declarat, în exclusivitate pen-
tru Click, Lucia Bubulac. 

„Acest triunghi amoros a în-
ceput prin 2009. Pe-atunci,
Crişan nu divorţase de Lucia
Bubulac, dar începuse tatonă-
rile şi întâlnirile amoroase cu
doamna doctor Alina, de la
Centrul de Diagnosticare şi
Tratament Victor Babeş”, a
mai spus, pentru Click!, o sur-
să din apropierea solistului. 

Bărbat internat la ospiciu pentru că nu crede în Dumnezeu
Un bărbat din statul Kano, Nigeria, în vârstă de 29 de ani,
a fost internat cu forţa într-un spital de boli mintale, după
ce a spus că nu crede în divinitatea supremă, susţin re-
prezentanţii unei asociaţii umaniste din ţara africană. Po-
trivit activiştilor International Humanist and Ethical Union
(IHEU), citaţi de bbc. com, tânărului i-au fost administrate
medicamente fără voia sa, de către propria familie, în
ciuda faptului că un medic îl declarase sănătos, relatează
bbc. com. Mubarak Bala, absolvent al unei facultăţi de
inginerie chimică, s-a născut într-o familie adeptă a religiei
musulmane. După ce le-a declarat că, personal, nu crede
în existenţa unei divinităţi supreme, rudele l-au dus la
doctor. Pentru că medicul le-a spus că tânărul nu suferă
de nicio afecţiune, familia a dorit să ceară şi o a doua pă-
rere. De data aceasta, specialistul a spus că ateismul lui
Mubarak este un efect secundar al unei tulburări de per-
sonalitate. În acest context, bărbatul a ajuns să fie internat
cu forţa şi tratat într-un institut de boli mintale. 

Liber la nunţi sâmbăta
După ce în presă a apărut informaţia conform căreia
 Biserica Ortodoxă Română vrea să interzică nunţile
 officiate sâmbătă, românii primesc o veste bună. Re-
prezentanţii Patriarhiei afirmă că nunţile se vor putea
oficia în continuare şi în zilele de sâmbătă. „Informaţia
conform căreia Biserica Ortodoxă Română doreşte să
interzică oficierea Sfintei Taine a Cununiei în zilele de
sâmbătă este una eronată, neexistând nici o hotărâre
în acest sens a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române”, se arată într-un comunicat al Episcopiei
 Huşilor, remis Gândul de reprezentanţii Patriarhiei. Po-
trivit acestora, Sfânta Taină a Cununiei se poate oficia
inclusiv în zilele de sâmbătă, cu excepţia perioadelor
când este timp oprit (nu se fac nunţi), menţionate în
calendarul creştin-ortodox editat de către fiecare eparhie
din cadrul Patriarhiei Române. 


