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63.323 candidaţi sunt aşteptaţi să participe, de astăzi
la sesiunea de toamnă a
examenelor de bacalaureat.

Un nou început
pentru stegari
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Dotări europene
la ISU Brașov
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Adi Szabo (re) debutează
pe banca galben-negrilor.
El îl inlocuiește pe Cornel
Ţălnar.

Locuri de muncă
vacante în Brașov
pag. 5

Potrivit datelor rezultate
din declaraţiile agenţilor
economici în Brașov sunt
vacante 284 de joburi.

VALUTĂ

Euro
4,4372
USD
3,3154
Gram Aur 140,0708

METEO

xxx.

Soare
15°C /21°C
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Nu distrugeți calea ferată

Grădiniţele au prioritate

Principalele organizaţii non-guvernamentale din mediul academic, printre care și
Universitatea Transilvania, au
transmis, către autorităţile publice centrale şi locale din România, dar şi Comisiei
Europene, un memoriu privind
rolul căii ferate şi viitorul acestei

Până la 1 septembrie, toate
grădiniţele trebuie să fie pregătite pentru anul şcolar. Primarul George Scripcaru a
solicitat firmelor contractactante să se concentreze pe lucrările de la grădiniţe, astfel
încât să nu depăşească termenele din contract. Potrivit da-

industrii în România.
Semnatarii precizează că documentul a fost emis în contextul adoptării de către Guvern
a Memorandumului Guvernamental privind eficientizarea
sectorului de transport feroviar,
care prevede și reducerea repag.2
ţelei feroviare.

telor municipalităţii, până în
prezent au fost realizate 85%
din lucrările contractate la
cele 46 de grădiniţe de stat
din Braşov şi 50% din cele
care se desfăşoară la şcoli şi
creşe. În municipiul Braşov
sunt 66 de centre bugetare,
totalizând 86 de școli. pag.7
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Acțiune a polițiștilor Serviciului Ordine Publică
În data de 14.08.2014, polițiștii Servicului Ordine
Publică au organizat și desfășurat o acțiune în municipiul Brașov, pentru monitorizare transportului
de valori monetare și verificarea modului în care se
respectă legislația în domeniu privind securitatea
obiectivelor, conform prevederilor Legii 333/2003
și H.G.301/2012. Polițiștii au verificat 3 autovehicule
și echipajele folosite la intervenţie, au controlat 5
unități bancare și nu au constatat abateri la prevederile legale.

Tânăr arestat pentru tâlhărie
În data de 12.08.2014, Poliţia Municipiului Braşov a
fost sesizată de o femeie de 57 ani din municipiul
Brașov despre faptul că, în ziua respectivă, în jurul orei
11.00, în timp ce se afla pe Bulevardul Alexandru Vlahuţă din muncipiul Brașov, un tânăr necunoscut a deposedat-o prin smulgere de lănțișorul din aur cu
pandantiv pe care-l purta la gât. Două zile mai târziu,
în urma activităţilor investigative întreprinse de polițiști,
a fost identificat și reținut suspectul în acest caz, un
tânăr de 23 ani din municipiul Brașov, iar ulterior
magitrații au dispus arestarea sa preventivă, sub aspectul comiterii infracțiunii de tâlhărie.

Minori fugiți dintr-un centru de plasament.
În data de 09.08.2014, Poliția municipiului Codlea a
fost sesizată cu privire la faptul că doi minori de 12 și
13 ani au plecat dintr-un centru de plasament, fără
încuvințarea conducerii unității. De asemenea, în data
de 13.08.2014, polițiștii codleni au fost sesizați cu
privire la plecarea similară din centrul respectiv a unui
minor de 14 ani. În urma activităților desfășurate de
polițiști, minorii au fost găsiți o zi mai târziu, primii doi
în Tărlungeni, iar al treilea în Rotbav. Copiii au fost
reinternați în centrul de plasament de unde au plecat.

eVeniMenT
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Memoriu pentru dezvoltarea
căii ferate din România
Principalele organizaţii
non-guvernamentale din
mediul academic, de afaceri, tehnic feroviar şi ingineresc din România au
transmis, către autorităţile publice centrale şi locale din România, dar şi
Comisiei Europene, un
memoriu privind rolul
căii ferate şi viitorul acestei industrii în România.
Semnatarii precizează că documentul a fost emis în contextul adoptării de către Guvern a
Memorandumului Guvernamental privind eficientizarea
sectorului de transport feroviar,
care prevede printre altele, reducerea reţelei feroviare din România cu 4.000 km, reducerea
scopului serviciilor sociale pe
calea ferată, dar şi înfiinţarea
unei noi Autorităţi de Reformă
Feroviară.
Autorii spun că au identificat
câteva argumente în favoarea
menţinerii şi dezvoltării căii ferate şi în România, dar şi câteva

măsuri care vin să completeze
sau să înlocuiască propunerile
din Memorandumul Guvernamental.
Iniţiatorii documentului arată
că reţeaua feroviară actuală a
României se află sub media europeană, în timp ce infrastructura rutieră de drumuri
europene şi autostrăzi o depăşeşte din punct de vedere al accesibilităţii, dar şi că statul şi-a
asumat promovarea transpor-

tului feroviar printr-o serie de
strategii care vizează dezvoltarea
durabilă şi reducerea emisiilor
poluante.
Alte argumente se referă la
faptul că această modalitate de
transport prezintă cel mai mic
impact asupra mediului din
punct de vedere al emisiilor de
gaze cu efect de seră, dar şi asupra populaţiei din punct de vedere al zgomotului produs,
precum şi cel mai bun raport

de utilizare a materiilor prime.
De asemenea, Guvernului i
se solicită reevalurea importanţei rutelor secundare pentru asigurarea
conectivităţii
comunităţilor umane şi de afaceri, renunţarea la politica de
închidere a celor 4.000 de km
de cale ferată, asigurarea finanţării adecvate a serviciilor sociale de pe rutele secundare şi
actualizarea legislaţiei naţionale
pentru a permite autorităţilor
publice locale implicarea în întreţinerea, dezvoltarea şi derularea operaţiunilor de transport
pe calea ferată.
Semnatarii mai cer înfiinţarea
unor companii/agenţii de investiţii în material rulant pentru
transportul de călători şi în infrastructuri de transport, dar şi
pregătirea adecvată a obiectivelor, scopului şi conţinutului contractelor de servicii publice, în
concordanţă cu legislaţia naţională şi europeană.
Printre semnatarii documentului este și Universitatea Transilvania Braşov.

Voiculescu, primul mesaj din pușcărie
Dan Voiculescu a transmis
ieri pe blogul personal primul
său mesaj de la condamnarea
sa la 10 ani de închisoare cu
executare.
Într-o postare intitulată
„Justiția trebuie respectată,
abuzul trebuie combătut”, Voiculescu anunță pe blog că, de
oriunde ar fi, va apăra „libertatea presei” și va lupta împotriva „dictaturii” lui Băsescu.
În opinia lui, el plătește pentru
ceva ce nu a făcut.
„La demnitate, onoare și curaj nu am renunțat, nu renunț
și nu voi renunța. În plus, mă
bucur în continuare de cele
mai de preț libertăți: libertatea
de exprimare și libertatea de

conștiință. Nu e ușor ca după
o viață de muncă, efort și responsabilitate să plătești pentru
ceva ce nu ai făcut. În același
timp, nu e greu știind cauza
pentru care lupți. De oriunde
voi fi, voi apăra libertatea presei și voi lupta împotriva dictaturii lui Băsescu”, a transmis
patronul Antenelor.
Dan Voiculescu se declară
totodată "îngrijorat" că presa
din România nu vede "abuzul"
făcut în cazul său.
„Sunt îngrijorat însă ca presa
din România, obsedată de
rivalități, consumată de mize financiare și politice, ratează un
moment decisiv pentru garantarea propriei libertăți. Cei care

au folosit cazul Voiculescu pentru a servi un sistem de presiune
care a încălcat deja voința liber
exprimată a 87% dintre români,
sunt naivi și refuză să vadă
amenințarea. Într-un asemenea
sistem, drepturile civile ale fiecărui cetățean pot fi oricând încălcate. Chiar și drepturile celor
care astăzi se bucură miop de
acest august fierbinte. Cei care
astăzi aleg să ignore datele
obiective ale acestui abuz susțin
un precedent periculos pentru
întreaga societate românească.
Voi continua ce am început –
lupta împotriva lui Băsescu Traian și a sistemului său dictatorial”, scrie Voiculescu în
închierea mesajului său.

Începe a doua sesiune a Bacalaureatului
Un număr de 63.323 candidaţi sunt aşteptaţi să participe, de astăzi, la sesiunea
de toamnă a examenelor de
bacalaureat, anunţă Ministerul Educaţiei.
Din totalul celor înscrişi
la sesiunea care începe
luni, 42.121 sunt din promoţia acestui an, iar alţi
21.202 absolvenţi aparţin
promoţiilor anterioare. În
urma sesiunii din vară,
59.265 de candidaţi au fost
respinşi.
Ce de-a doua sesiune din
acest an a bacalaureatului

începe luni cu probele orale, care se desfăşoară după
următorul calendar: 18 - 19
august - limba română şi
limba maternă, 19 - 20 august -o limbă de circulaţie
internaţională, 21 - 22 august - evaluarea competenţelor digitale.
Probele scrise încep în
25 august, cu limba şi literatura română, urmând pe
26 august - limba şi literatura maternă, 27 august proba obligatorie a profilului şi încheindu-se pe 29
august cu proba la alegere

a profilului şi specializării.
Pe 1 septembrie este programată afişarea rezultatelor (până la ora 12.00), iar
depunerea contestaţiilor va
avea loc în aceeaşi zi, între
orele 12.00 - 16.00. Rezultatele finale vor fi afişate
pe 4 septembrie.
În prima sesiune, promovabilitatea la examenul de
bacalaureat a fost de 68,22
la sută în judeţul Braşov,
cu aproape şapte procente
mai mare faţă de 2013, un
singur elev braşovean reuşind să obţină media 10.
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Economia României a
intrat în recesiune tehnică
PIB-ul României a înregistrat cea mai mare
scădere din UE în trimestrul al doilea faţă de
primul trimestru, respectiv 1%. Economiștii
spun că noile taxe au
speriat investitorii și
vorbesc despre intrarea
în recesiune tehnică.
Institutul Național de Statistică a făcut publice ultimele
statistici privind starea economiei. Scădere cu un procent
de la un trimestru la altul,
creștere cu 1,4% pe seria
ajustată sezonier comparativ
cu același trimestru din 2013.
„Vorbim despre o recesiune
tehnică deoarece două trimestre consecutive au fost pe minus. Acest lucru arată că în
primul trimestru economia a
fost mai slabă decât s-a crezut.
Consecința – creșterea pre-

siunii pe buget. Soluția ar fi
reducerea urgentă a
fiscalității”, spune economistul Florin Cîțu.
Ionuț Dumitru,
pr e ș edin t ele
Consiliului Fiscal,
vede în diminuarea
investițiilor
principala cauză
a scăderii economice: „În acest moment, nu avem toate
datele, dar putem suspecta
care au fost factorii ce au condus la scăderea PIB-ului. Pe
de o parte, investițiile private
au avut o evoluție foarte slabă
față de 2013, iar cele publice
au scăzut cu 20% în primele
șase luni. De asemenea, putem
suspecta că agricultura nu a
evoluat bine, dar nu avem indicatori lunari pentru acest

că investițiile private au fost
afectate de introducerea taxei
de stâlp, a accizei suplimentare la combustibil, dar și
de posibila scădere a

sector. Însă, rezultatele sunt
foarte slabe, cu mult sub
așteptări”.
Conform ultimelor date ale
BNR, investiţiile străine directe au ajuns la 1,19 miliarde euro după primul
semestru, în scădere cu
10,3% faţă de aceeaşi perioa-

Întâlnire de vârf a ACL la Rupea!
Klaus Johanins, candidatul
Alianșei Creștin Liberale (ACL)
la președinție, Vasile Blaga, coordonatorul campaniei electorale, dar și Cătălin Predoiu,
susținut pentru postul de premier
au fost prezenţi sâmbăta trecută
în localitatea Rupea pentru a lua
parte la o întâlnire a birourilor
permanente municipale și
județene ale celor două partide.
„Anul 2014 este anul marilor
schimbări pe care noi le vom
face. Este anul în care noi am
reuşit să facem fuziunea dreptei
în România. Noi ne pregătim să
guvernăm România. Vrem să
câştigăm alegerile prezidenţiale
din noiembrie” a declarat Klaus
Johanins, candidatul ACL la
președinție.

Reprezentanţii Alianței Creştin Liberale din Braşov au anunţat că au început procesul de
strângere de semnături pentru
candidatura la președinție a lui
Johannis. Astfel, la nivelul ju-

deţului nostru trebuie adunate
60 de mii de semnături, câte
30 de mii pentru PNL şi tot atâtea pentru PDL. Termenul final
de predare a listelor este 10 septembrie.

România, la coada clasamentului în
Europa în privinţa călătoriilor cu trenul
România s-a af lat în
2013, la coada clasamentului în Europa în ceea ce priveşte călătoriile efectuate
cu trenul, cu o medie de
185 km pe cap de locuitor.
Prima poziţie în acest top
este ocupată de Elveţia, cu
o medie anuală de 2.307
km de locuitor.
Japonia ocupă locul al
doilea cu o medie pe cap de
locuitor de 1.912 kilometri
pe an, ea fiind urmată de

Franţa (1.301 kilometri),
Austria (1.280 de kilometri) şi Danemarca (1.190
de kilometri), conform cifrelor furnizate de UIC.
În privinţa numărului de
deplasări cu trenul pe an,
Japonia se află pe primul
loc cu 69 de călătorii de locuitor, în timp ce elveţienii
au 53 de călătorii.
Elveţia rămâne însă în
fruntea clasamentului în Europa, ea fiind urmată de Lu-

xembourg (40 de călătorii),
Danemarca (35 de călătorii), Austria (28 de călătorii) şi Marea Britanie şi
Germania cu 25 de călătorii
fiecare.
În ceea ce priveşte Suedia, Estonia, România şi Lituania, acestea se af lă la
sfârşitul clasamentului în
Europa, cu o medie de doar
trei, respectiv două, călătorii cu trenul pe cap de locuitor.

dă din 2013,
România atrăgând în luna
iunie investiţii de 101 milioane euro, al doilea cel mai mic
nivel din acest an, după
februarie, când s-au plasat la
36 milioane euro.
Președintele Consiliului
Fiscal, Ionuț Dumitra, arată

CASului, care a
generat incertitudine în mediul
de afaceri deoarece
nu s-a precizat sursa de
compensare, investitorii așteptându-se la majorări de taxe
și impozite. O altă problemă
– absorbția scăzută a fondurilor europene, bani care ar
fi putut intra în economia românească, țara noastră ocu-

pând ultimul loc în UE la
acest capitol.
Cum merg economiile Uniunii
Europene. Conform Eurostat,
economia UE a crescut în
medie de 0,2% în al doilea
trimestru, comparativ cu cel
anterior. Singurele economii
care s-au contractat au fost:
Cipru (-0,3%), Germania și
Italia (-0,2%), cu precizarea
că pentru câteva state membre, inclusiv Grecia, nu au
fost furnizate date. În afară
de țară noastră, au mai intrat
în recesiune Cipru și Italia.
Cea mai mare creștere economică a avut-o Letonia
(+1%). De asemenea, fostele
țări din blocul comunist au
raportat creșteri: Ungaria
(+0,8%), Polonia și Slovacia
(+0,6%), Bulgaria (+0,5%)
etc. Pe plus au fost și economia spaniolă și cea portugheză, cu un avans de 0,6%.
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Flash economic
Datoria externă publică a României a scăzut
Datoria externă publică directă pe termen lung a României
a scăzut cu 169 de milioane de euro (0,57%) în iunie
2014 față de luna anterioară, până la 29,5 miliarde de
euro, dar se află cu 2,12 miliarde de euro (7,74%) peste
nivelul din urmă cu un an, potrivit datelor publicate de
Banca Națională a României. În aceeași perioadă, datoria
externă public garantată pe termen lung a țării a scăzut
cu 105 milioane de euro (0,29%), până la 1,14 miliarde
de euro, notează Agerpres. Față de iulie 2013, datoria
externă public garantată este mai mică cu 187 de milioane de euro. Și datoria externă privată a României a
scăzut, atât ca ritm lunar, cu 105 milioane de lei (0,29%),
cât și anual, cu 187 de milioane de euro, până la 35,95
miliarde de euro la 30 iunie 2014. Datoria externă pe
termen scurt a Românie a scăzut, de asemenea, cu 291
de milioane de euro (1,62%), în iunie față de mai, și cu
3,032 miliarde de euro, în iunie 2014 față de iulie 2013,
până la 17,66 miliarde de euro.

CFR Călători ia un credit de 20 milioane de lei
CFR Călători ia un credit
de 20 milioane de lei pe
12 luni de la UniCredit
Țiriac Bank, valoarea
costurilor contractului final fiind de 1.496.000
lei, fără TVA, potrivit unui
anunț de atribuire postat în Sistemul Electronic de Achiziții
Publice (SEAP). Potrivit anunțului este vorba de „servicii
financiare de acordare credit bancar în valoare de
20.000.000 lei pe perioadă de 12 luni, scrie Agerpres.
Valoarea estimată a contractului este de 1.498.000 lei
și a fost calculată pe baza taxelor, comisioanelor, dobânzilor și altor forme de remunerații aferente”.

ECONOMIC

Luni

Despăgubiri europene pentru
legumicultorii români
Legumicultorii români
vor primi despăgubiri de
la Comisia Europeană
pentru pagubele suferite
în urma embargoului impus de Federația Rusă la
importurile de produse
alimentare din Uniunea
Europeană.
Evaluările actuale privind
pagubele sunt de 10 milioane
de euro pentru 22.000 de tone
de legume aflate pe stoc, a declarat, Achim Irimescu, reprezentantul Delegației României
pe lângă Comisia Europeană,
fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii. „Sectorul de
legume și fructe din România
este singurul sector afectat de
embargoul Federației Ruse.
Până în prezent, pagubele sunt
estimate la circa 10 milioane
de euro pentru 22.000 tone de
legume, respectiv castraveți,
roșii, care sunt deocamdată
pe stoc pentru că producătorii
nu mai găsesc piață de desfacere. De asemenea, prețurile
s-au redus cu circa 16

Rusia a interzis importurile de produse alimentare din Uniunea Europeană
eurocenți pe kilogram”, a precizat Achim Irimescu, la finalul reuniunii la nivel de experți
desfășurată joia trecută la Bruxelles.
Acesta a subliniat că România a cerut Comisiei Europene
aplicarea unei măsuri de criză
în condițiile în care prin Politica Agricolă Comună (PAC)
există un instrument de
intervenție, Fondul de Criză,

care dispune de 433 de milioane de euro pentru sprijinirea
producătorilor europeni.
„România a cerut să se aplice aceleași măsuri ca în 2011,
când a fost criza castraveților
cu E-coli. Comisia va face evaluări și va comunica oficial
săptămâna viitoare măsurile
propuse, după care, în circa
două săptămâni, va adopta un
regulament. Probabil, măsura

se va aplica și retroactiv pentru cine poate să justifice, adică înainte de data adoptării
regulamentului și nu doar pentru membrii organizațiilor de
producători ci și pentru ceilalți
producători. După ce se adoptă regulamentul trebuie comunicate datele Comisiei și pe
baza lor se stabilește modul și
valoarea despăgubirilor. Pe
data de 5 septembrie va mai
fi un Consiliu de Miniștri”, a
precizat Irimescu. Aurel Tănase, directorul general al
Organizației Interprofesionale
Naționale Prodcom LegumeFructe din România, a declarat
luni că producătorii de legume
și fructe se află în imposibilitatea de a mai valorifica
producția anului 2014 din cauza invaziei de legume-fructe
destinate inițial pieței rusești
și care, în urma embargoului
impus de Federația Rusă
țărilor membre Comunității
Europene, au luat calea pieței
românești blocând astfel
comerțul intern și intracomunitar pentru operatorii români.

Motorina, mai scumpă în România decât
în Luxemburg, Germania sau Franţa
Motorina a ajuns să fie
mai scumpă în România decât în Germania, Austria,
Franţa sau Luxemburg, ţări
în care salarile sunt de câteva ori mai mari decât la noi.
Preţul litrului de carburant
a ajuns la aproape 7 lei, cu
un leu mai mult faţă de nivelul anului trecut. Principalul motiv al scumpirii a
fost acciza pe carburanţi, dar
companiile petroliere nu au
scăzut nici ele din adaosul
comercial, cel care le aduce
profit.
Dacă în vara anului trecut

ţara noastră avea aproape cel
mai ieftin carburant din Europa, acum am ajuns pe locul 9 la nivelul Uniunii
Europene în privinţa scumpirii motorinei. Litrul costă
aproape 7 lei, adică peste 1
euro şi patruzeci de cenţi. În
condiţiile în care salariul
mediu este puţin peste 350
de euro lunar. Suedezii, finlandezii şi danezii au şi ei
salarii de peste 2.000 de
euro lunar, dar plătesc doar
cu zece cenţi în plus, adică
aproximativ cincizeci de
bani mai mult, pentru fieca-

re litru de carburant. Cel
mai scump carburant este în
Marea Britanie şi Italia, peste un euro şi 60 de cenţi pe
litru, însemnând cu aproape
20 de cenţi mai mult faţă de
preţul din România. În ultimele 12 luni, scumpirea
este de aproximativ 1 leu
pentru fiecare litru. Benzinăriile au adăugat un ban în
fiecare zi pentru litrul de
carburant, şi astfel în acest
moment preţul motorinei se
apropie de 7 lei, iar unele
sortimente de benzină au
trecut deja de 7 lei pe litru.

Romtelecom şi Cosmote România vor
activa sub brandul Telekom Romania
Romtelecom şi Cosmote
România îşi vor schima denumirea legală în Telekom
Romania Communications,
respectiv Telekom Romania
Mobile Communications şi
vor activa, începând cu jumătatea lunii septembrie, sub
brandul Telekom Romania.
„Ca urmare a deciziilor
adunărilor generale ale acţionarilor ale fiecărei companii, Romtelecom şi
Cosmote România anunţă
noile denumiri oficiale. Astfel, începând cu jumătatea

lunii septembrie, Romtelecom
şi Cosmote România vor comunica sub acelaşi brand:
Telekom Romania, în timp ce
denumirile legale vor fi Telekom Romania Communications SA (în loc de
Romtelecom SA), respectiv
Telekom Romania Mobile
Communications SA (în loc
de Cosmote Romanian Mobile Telecommunications
SA)”, se arată într-un comunicat comun al celor doi operatori.
Cei doi operatori români

sunt controlaţi de grupul elen
OTE. La rândul său, OTE
este controlat de grupul german Deutsche Telekom, care
deţine 40% din acţiuni.
Pentru a pune în practică
schimbările implicate de
noul brand comun, peste
2.000 de persoane lucrează
la peste 100 de proiecte
complexe de marketing, vânzări, IT, resurse umane sau
din domeniul imobiliar.
Romtelecom este unul dintre cei mai mari operatori locali de telecomunicaţii.
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Mătura, mai bună decât închisoarea
Un nou „val” de persoane care au schimbat pedeapsa la închisoare cu
munca în folosul comunităţii ar trebui să se prezinte la Primărie pentru
a-şi plăti datoria faţă de
societate.

Noua legislaţie a sporit, cel
puţin teoretic, numărul celor
care ar trebui să execute muncă în folosul comunităţii, adăugând celor care au acumulat
amenzi pe care nu au cu ce să
le plătească alte două categorii.
Potrivit Codului de procedură
penală, în cazurile aflate în urmărire, procurorul poate renunţa la urmărirea penală şi
poate dispune efectuarea de
muncă în folosul comunităţii.
De asemenea, noul Cod Penal
lasă la latitudinea judecătorilor
ca în anumite cazuri să suspende aplicarea pedepselor şi
să dispună muncă în folosul
comunităţii.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei, Sorin Toarcea, cei care primesc astfel de
pedepse sunt puși, în general,
să efectueze activități de
curățenie, atât în clădiri
aparținând municipalității, cât

și pe domeniul public sau să
lucreze la întreținerea spațiilor
verzi din parcuri sau din alte
zone. După ce municipalitatea
primeşte dosarul de la
procuror sau judecător, persoanele în culpă au timp trei
sau şase luni să se prezinte și
să execute orele de muncă primite. În caz contrar, Primăria
trebuie să înștiințeze fie organele de cercetare penală, fie
pe cele de judecată, că respec-

A.J.O.F.M. BRAŞOV

tivii nu şi-au executat îndatoririle, iar ei revin fie în cercetare, fie la executarea pedepsei
stabilite de judecător.
La Braşov, ar fi trebuit deja
să se afle la muncă şase persoane care beneficiază de cele
două noi prevederi legale: un
tânăr specialist în calculatoare
- care trebuie să execute 30 de
zile de muncă pentru că a intrat la un eveniment sportiv
având asupra lui o armă albă,

un student prins sub influenţa
alcoolului la volan - care trebuie să execute 40 de zile de
muncă pentru a evita ca dosarul său să fie înaintat instanţei,
două cadre medicale vinovate
de fals în acte şi doi hoţi. În
timp ce primii doi tineri şi-au
luat sarcinile în primire – la
curăţenie într-una dintre instituţiile subordonate municipalităţii şi respectiv la spaţii verzi
– ceilalţi patru se apropie ver-

tiginos de expirarea termenului
în care îşi pot executa orele de
muncă în folosul comunităţii
şi riscă închisoarea, pentru că
au fost deja găsiţi vinovaţi de
către instanţă.
Până în prezent, începând
din anul 2002, când munca în
folosul comunităţii a fost considerată şi în România un
mod de a-ţi plăti datoriile faţă
de societate, la Primăria Braşov au venit aproximativ 150

de persoane care ar fi trebuit
să efectueze această formă de
pedeapsă. În afara ultimelor
şase, celelalte au avut de prestat muncă în folosul comunităţii din cauza unor amenzi
neplătite. Recordul este
deţinut de o prostituată trecută
de 50 de ani, care a acumulat
amenzi de peste 150.000 de
lei noi. Femeia a terminat în
aprilie anul acesta prima pedeapsă pentru neplata amenzilor, soldată cu 1.500 de ore
de muncă în folosul comunităţii. Potrivit reprezentanţilor
Primăriei, ea a fost şi cea mai
conştiincioasă, prezentânduse la muncă potrivit orarului
stabilit până la executarea tuturor celor 1.500 de ore. În
cazul neplăţii amenzilor de
acest fel, autorităţile nu prea
au ce să le facă datornicilor,
pentru că aceştia nu pot fi trimişi la închisoare, şi nici nu
au venituri sau bunuri care să
poată fi executate. Astfel, cei
- sau cele – care ar trebui să
presteze munca în folosul comunităţii se prezintă doar la
început, iar majoritatea se
plictisesc repede, renunţând
să mai se prezinte la „serviciu”.
A.P.

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJOFM Braşov din Str. Lungă nr. 1A camera 8, sau la telefon 0268.416.879
Braşov
administrator
administrator de reţea de calculatoare
agent comercial
agent de securitate
agent servicii client
ajutor ospătar
ambalator manual
analist calitate
asistent manager
asistent medical generalist
barman
brutar
bucătar
bufetier
călcătoreasă lenjerie
cameristă hotel
casier
chimist
cofetar
conducător activitate de transport rutier
conducător autospecială
confecţioner tricotaje după comandă
confecţioner-asamblor articole din textile
consilier/expert/inspector/referent/economist
în economie generală
consilier/expert/inspector/referent/economist
în gestiunea economică
constructor-montator de structuri metalice
contabil
controlor calitate
controlor poartă
crescător de păsări
croitor
curăţitor-sablator
curăţitor-sablator
designer pagini web (studii superioare)
dulgher (exclusiv restaurator)
electrician de întreţinere şi reparaţii
electrician în construcţii civile şi industriale

1
1
1
4
6
2
2
1
2
3
2
1
5
1
3
5
5
1
1
1
1
2
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
3
4
1

electrician montator de instalaţii
automatizate electromecanic
electromecanic automatizări şi telecomunicaţii
expeditor internaţional
factor poştal
faianţar
fasonator cherestea
femeie de serviciu
fierar betonist
finisor terasamente
fochist pentru cazane de abur şi de apă fierbinte
formator presator plăci brute
funcţionar administrativ
funcţionar informaţii clienţi
gestionar depozit
grădinar
grafician calculator (studii medii)
infirmier/infirmieră
infirmier/infirmieră
inginer chimist
inginer construcţii civile, industriale şi agricole
inginer electrotehnist
inginer electrotehnist
inginer industrializarea lemnului
inginer mecanic
inginer producţie
îngrijitoare la unităţi de ocrotire
socială şi sanitară
îngrijitoare la unităţi de ocrotire
socială şi sanitară
îngrijitor clădiri
îngrijitor clădiri
îngrijitor de copii
îngrijitor spaţii hoteliere
instalator apă, canal
instalator încălzire centrală şi gaze
instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze
instalator reţele termice şi sanitare
instalator reţele termice şi sanitare
lăcătuş construcţii metalice şi navale
lăcătuş construcţii metalice şi navale

1
2
1
1
2
1
6
3
1
1
1
2
5
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

lăcătuş mecanic
4
lăcătuş-montator
2
lăcătuş-montator agregate energetice
şi de transport
1
lăcătuş-montator agregate energetice
şi de transport
1
lucrător bucătărie (spălător vase mari)
5
lucrător comercial
5
lucrător gestionar
4
maistru mecanic
1
manager proiect
1
manipulant mărfuri
13
maşinist la maşini mobile pentru
transporturi interioare
1
montator subansamble
3
muncitor necalificat în industria confecţiilor
6
muncitor necalificat la ambalarea
produselor solide şi semisolide
2
muncitor necalificat la ambalarea
produselor sub formă de praf şi granule
1
muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor
7
muncitor necalificat la demolarea clădirilor,
căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă,
gresie, parchet
5
muncitor necalificat la spargerea şi tăierea
materialelor de construcţii
1
oficiant poştă telegrame
1
operator la fabricarea altor produse chimice
1
operator la maşini de tricotat rectiliniu
1
operator la maşini-unelte cu comandă numerică 5
operator la maşini-unelte semiautomate
şi automate
2
operator vânzări prin telefon
1
ospătar (chelner)
3
patiser
1
peisagist-floricultor
1
portar
1
portar
1
pregătitor, completator de
echipamente tehnice şi SDV-uri
1

programator
proiectant inginer instalaţii
proiectant inginer instalaţii
proiectant inginer mecanic
referent de specialitate marketing
reprezentant comercial
şef de sală restaurant
şef schimb
şofer autocamion/maşină de mare tonaj
şofer de autoturisme şi camionete
sortator produse
spălător vehicule
spălătoreasă lenjerie
specialist în domeniul calităţii
specialist marketing
specialist resurse umane
stivuitorist
stivuitorist
strungar la maşini de strunjit roţi cai ferate
sudor
tâmplar universal
tehnician analist calitate
tehnician energetician/electrician
tehnician mentenanţă electromecanică automatică echipamente industriale
tehnician pentru sisteme de detecţie,
supraveghere video, control acces
tehnician tehnolog mecanic
vânzător
vopsitor
vopsitor industrial
zidar rosar-tencuitor
zugrav

2
1
1
1
1
1
1
1
8
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
1
1
2
2
1
1
5
1
2
2
3

Făgăraş
instalator apă, canal
logistician gestiune flux
muncitor necalificat la întreținerea de drumuri,
șosele, poduri, baraje
operator hidraulic în alimentările cu apă

1
1
2
1
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Restaurantul Bethlen
de pe Tâmpa

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
În 1890, pe şaua Tâmpei într-o peşteră
a fost amenajat un restaurant cu b erărie.
Botezat Bethlen, după András Bethlen,
ministrul Agriculturii care vizitase Braşovul în 1891.
Aprovizionarea restaurantului se făcea zilnic de către proprietarul cârciumii cu un
măgar care care marfa în spinare. Multă
lume îşi petrecea seara la Popasul Bethlen,
admirând oraşul luminat noaptea.

deasupra unei prăpăstii, iar după
1948 numele acestuia s-a schimbat
devenind ”Cabana-Restaurant Tâmpa”.
În martie 1977, cabana a ars în întregime; se spunea că vina a aparţinut
personalului. Cei care locuiau în centrul
oraşului încă îşi mai amintesc această
tragedie; restaurantul nu a mai fost refăcut niciodată.

oraşului. Curioşii pot vedea şi urme ale
„căzilor” de piatră pentru răcit sticle în
mica peşteră.

Astăzi imediat în dreapta terasei sunt
montate literele ce compun numele muRestaurantul din peşteră s-a extins În schimb terasa mai există, fiind refăcută nicipiului.
printr-o terasă în 1905, construită chiar şi oferind o panoramă completă asupra
(SURSA : wikipedia.org)
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Dotări europene la ISU Brașov
Pentru a atrage toți cei peste 8,5 milioane de lei prin
aceste proiecte europene,
Consiliul Județean va asigura atât cofinanțarea
de 2%, cât și acele sume
care să acopere cheltuielile
neeligibile, și anume TVA-ul și un fond
de rulment în așa fel încât proiectele să
poată fi implementate la timp.
Mihai Pascu,
vicepreședintele Consiliului Județean

Judeţul Brașov va avea vehicul cu şenile pentru intervenţii în zone greu accesibile
Un vehicul cu șenile, o autospecială de tractare şi o
platformă de transport.
Sunt utilajele care vor
ajunge în dotarea Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţe Brașov.
Pompierii braşoveni vor avea
nevoie de maşinile respective în

timpul intervenţiilor din zonele
greu accesibile din cauza terenului accidentat sau a condiţiilor
meteo extreme.
Echipamentele vor fi achiziţionate cu ajutorul unor fonduri
europene accesate prin intermediul Programului Operaţional
Regional 2007-2013 de Asociaţia de Dezvoltare Comunitară

„Centrul Transilvaniei”, ai cărei
membri sunt judeţele din Regiunea Centru.
Este al treilea proiect câştigat
de Braşov pentru dotarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţe. De această dată valoarea
investiţiei este de peste 2,6 milioane de lei, din care suma nerambursabilă ajunge la aproape

Grădiniţele au prioritate la
lucrările de reparaţii şi igienizări
Până la 1 septembrie, toate
grădiniţele trebuie să fie pregătite pentru anul şcolar. Primarul George Scripcaru a
solicitat firmelor contractactante să se concentreze pe
lucrările de la grădiniţe, astfel
încât să nu depăşească termenele din contract.
„Lucrările sunt în grafic. Începând de luni (18 august, n.r.)
se va lucra la exteriorul unităţilor
de învăţământ, care înseamnă
reabilitare alei, curţi, împrejmuiri, reabilitări de terenuri de
sport, spaţii vezi, locuri de joacă.
Până la 1 septembrie, când începe activitatea şcolară la grădiniţe, acestea trebuie finalizate,
astfel încât toţi copiii să beneficieze de cele mai bune condiţii”,
a declarat primarul Braşovului.
Potrivit datelor municipalită-

Foto: Andrei Paul

ţii, până în prezent au fost realizate 85% din lucrările contractate la cele 46 de grădiniţe
de stat din Braşov şi 50% din
cele care se desfăşoară la şcoli
şi creşe.
Lucrările de reparaţii şi igienizări constau în zugrăveli interioare,
reparaţii
ale
lambriurilor şi parchetului, reparaţii ale instalaţiilor electrice
şi sanitare, reparaţii ale acoperişului clădirilor, faţadelor sau
împrejmuirilor, amenajarea de

rampe şi grupuri sanitare
pentru persoane cu dizabilităţi, repararea împrejmuirilor.
La exterior, sunt realizate lucrări de întreţinere spaţii
verzi, repararea locurilor de
joacă, asfaltarea aleilor şi a
terenurilor de sport.
Lucrările de exterior se
desfăşoară în două etape repararea aleilor, terenurilor de sport
şi amenajarea curţilor, şi în a
doua etapă, repararea locurilor
de joacă şi întreţinerea spaţiilor
verzi. În prima etapă sunt programate 20 de unităţi de învăţământ.
În municipiul Braşov sunt 66
de centre bugetare, totalizând
86 de unităţi de învăţământ, dintre care 46 grădiniţe, 18 şcoli
generale şi 22 de lice şi colegii.
A.P.

Seară de jazz la Festivalul
Cetatea Muzicală a Brașovului
Cea de-a zecea ediţie a
Festivalului Cetatea Muzicală
a Braşovului, sub conducerea
profesorului şi violonistului
Sherban Lupu, directorul artistic al festivalului, a debutat
în weekendul trecut. În cele
cinci zile de spectacole, 1620 august, 13 artişti vor încânta publicul cu lucrări

clasice, dar şi cu jazz, iar
mâine, 19 august, va fi aniversată ziua compozitorului
George Enescu, cu un concert care va conţine şi lucrări
compuse de acesta. Toate
concertele de muzică clasică
vor avea loc la sala Patria,
iar seara de jazz, din data de
18 august, se va desfăşura la

sala Operei Braşov, iar intrarea va fi liberă.
Astăzi, de la ora 19.00,
sunteți așteptați la Opera
Brasov, la spectacolul de
jazz- „De la Swing la Bossa
Nova”. Interpretează: Irina
Sârbu –voce, Puiu Pascu–
pian, Ciprian Parghel – bas,
Tudor Parghel – tobe.

2,5 milioane. Banii vor fi folosiţi
pentru cumpărarea unui vehicul
cu șenile, pentru o autospecială
de tractare şi o platformă de
transport. De asemenea, din aceiaşi bani vor fi instruite 37 de
persoane care vor folosi echipamentele respective.
ISU Braşov mai are multe nevoi, spun reprezentanţii instituţiei,

lipsuri pe care Consiliul Judeţean
va încerca să le acopere prin accesarea fondurilor europene nerambursabile pe exerciţiul
financiar 2014-2020.
„Autoscările de intervenție sunt
mijlocul pe care noi îl avem deficitar la ora actuală. Și ținând
cont că atât în Brașov, cât și în
celelalte localități, cum ar fi Poiana Brașov, Predeal, sunt
construcții înalte, hoteluri, în cazul producerii unui incendiu, accesul pentru a-l stinge este mult
îngreunat” a precizat colonel Lu-

cian Bogdan, inspector şef adjunct ISU Brașov. Toate cele trei
proiecte cu fonduri europene au
fost derulate de Asociaţia de Dezvoltare Comunitară „Centrul
Transilvaniei”. Astfel, ISU Braşov a fost dotat cu autospeciale,
pentru apă şi spumă, pentru intervenţia în cazul accidentelor
nucleare, biologice şi chimice,
pentru descarcerări grele, dar şi
pentru intervenţii speciale. De
asemenea, au fost cumpărate din
bani europeni şi alte echipamente
speciale, dar şi ambulanţe.
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Rapidul încurcă socotelile „lupilor’!
Gaz Metan Mediaş şi Astra Giurgiu au obţinut victorii
„scurte” în runda cu numărul patru a primei ligi de fotbal, în disputele cu CSU Craiova şi CSMS Iaşi. Pe Ilie
Oană, Petrolul nu reuşit să treacă de Rapid, iar Steaua
a desfiinţat apărarea Pandurilor. Keşeru a fost omul
etapei, cu cele 6 goluri înscrise gorjenilor! Rezultatele
consemnate în etapa a 4-a, sunt următoarele:
Gaz Metan Mediaş – CS U Craiova 1-0(1-0)
Figliomeni 34
Steaua – Pandurii Târgu Jiu 6-0 (3-0)
Keşeru 23, 26, 34, 64, 84,86
Astra Giurgiu-CSMS Iaşi 2-1(2-0)
Takayuki 16, Fatai 39 /L. Munteanu 64
Petrolul Ploieşti-Rapid 0-0
ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna 2-0
Bruno Martins 90, Amauri 90+2
Partidele Oţelul Galaţi-FC Botoşani şi Ceahlăul Piatra
Neamţ-Dinamo s-au terminat după închiderea ediţiei.
Astăzi se vor disputa ultimele două jocuri ale rundei:
Universitatea Cluj - FC Braşov (18.30) şi Viitorul Constanţa-CFR Cluj (21.00).

Keşeru intră în istorie!
Claudiu Keșeru a făcut un meci incredibil cu Pandurii
Târgu Jiu și a reuşit să marcheze numai puţin de 6
goluri în poarta lui Răzvan Stanca. Atacantul Stelei intră, astfel, în istoria fotbalului românesc. Timişoreanul
Arpad Thierjung a reuşit prima performanţă de acest
gen, într-un meci Chinezul - CAO Oradea (7-3), jucat
pe 19 septembrie 1937, conform site-ului oficial al
LPF. Ultimul jucător care a marcat de șase ori într-o
singură partidă, până la reușitele lui Keșeru cu Pandurii, este Marian Popa. Pe 9 iunie 1993, jucătorul Farului a bătut-o de unul singur pe Oțelul, la Constanța,
într-un meci încheiat cu scorul de 6-3 pentru gazde.
Jucătorii care au marcat 6 goluri într-un meci:
Arpad Thierjung (1937): Chinezul - CAO 7-3
Ioan Ciosescu (1955): Știința Timișoara Dinamo 8-0
Gheorghe Hagi (1986): Sportul - FC Olt 7-5
Claudiu Vaișcovici (1988): Dinamo CSM Suceava 9-1
Marian Popa (1993): Farul - Oțelul 6-3
Claudiu Keșeru (2014): Steaua - Pandurii 6-0

Buş merge pe Steaua!
Internaționalul român Sergiu Buș (21 de ani) este deja
unul dintre cei mai importanți jucători de la CSKA Sofia.
A marcat deja trei goluri în cinci partide disputate pentru
bulgari, dintre care patru în campionat, și promite să
nu se oprească aici. Din păcate, echipa lui Buș a pierdut primul derby al sezonului, cu cei de la Ludogorets.
Viitoarea adversară a Stelei din play-off s-a impus cu
2-0, al doilea gol fiind opera lui Hamza. „A fost destul
de greu, mai ales în prima repriză când noi am jucat
destul de rău. Faptul că am evoluat mai mult defenisv
și că i-am lăsat să joace ne-a costat scump. Ludogorets
este un adversar foarte puternic pentru Steaua. I-am
simțit în teren, dar și Steaua are o echipă bună. Eu
zic că pregătirea fizică va face diferența. Am auzit și
eu că fanii noștri vor ține cu Steaua, este normal, galeriile sunt înfrățite. Dar și eu voi ține cu Steaua. Pe
zona de atac, sunt foarte buni, dar pe apărare cred
că dacă sunt tratați cu agresivitate și cu atenție, atunci
pot fi învinși”, a spus fostul jucător al Coronei.

„Neymar încă nu este star!”
Noul selecţioner al Braziliei, Carlos Dunga, a apreciat
că atacantul Neymar este cel mai bun jucător al brazilienilor, dar nu îl consideră un star deoarece nu a
câştigat Cupa Mondială. „Pentru a fi un star trebuie
să câştigi Cupa Mondială. Însă noi muncim la naţională
pentru ca el să devină un star. Noi mereu spunem
când avem un băiat care marchează multe goluri că
este un star. Avem nevoie atât de mult de aceasta, încât atunci când un băiat de 15 ani face un dribling
este deja un star. Un jucător tânăr are însă nevoie de
timp pentru a se maturiza din punct de vedere emoţional, psihic, fizic şi tehnic”, a declarat Dunga. Dunga
va anunţa, marţi, lotul pentru meciul amical cu naţionala Columbiei, în care ar urma să se afle şi Neymar.

SpoRt
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Un nou început
pentru stegari
Adi Szabo (re) debutează pe banca galben-negrilor
Cuplul Cornel ŢălnarFlorentin Petre este de
săptămâna trecută, istorie
pentru FC Braşov. Singurul punct obţinut în
cele trei runde disputate
din noul sezon nu avea
cum să-l mulţumească
pe patronul Ioan Neculaie. Tot la capitolul nemulţumiţi, găsim cel
puţin încă două categorii:
jucătorii şi suporterii. Cei
care îmbracă etapă de
etapă tricoul ehipei fanion nu privesc nici Noua manta de vreme rea a stegarilor, Adi Szabo, începe mandatul cu numărul 3!
acum cu ochi buni display-ul bancomatelor, când in- oară! Suporterii sunt optimişti tarea oficială.” Nu este ușor,
troduc cardul de salarii. Praful şi speră într-o redresare cât mai pentru că Szabo preia echipa
în ochi (achitarea a două salarii rapidă a situaţiei. Mai bine ca după un start de sezon cu rerestante) se duce repede....Su- la finalul sezonului 2012-2013, zultate mai puțin scontate. Deși
porterii înghit în sec şi ....speră. ne este greu să credem că va fi echipa a făcut o pregătire foarte
Pentru ei nu contează numele pentru Szabo. Echipa termina bună în această vară s-a întîmde pe bancă, sau faptul că pa- atunci pe 7. Acum Braşovul, plat ceva, iar jocul nu a fost cel
tronul dă salariile după cum vrea este în horă, aşa cum a fost în așteptat”, a declarat şi directomuşchii lui. Pentru ei contează cei mai mulţi ani de existenţă rul general al stegarilor, ConECHIPA! Pentru ei contează în prima ligă. În hora retrogra- stantin Zotta.
(Re)debut cu şepcile roşii. Szabo
ce se va întâmpla în continuare dării. Succes Adi Szabo, succes
începe campania de achiziţie
cu formaţia pentru care suferă FC Braşov !
„Am mare încredere în aceşti ju- a punctelor, pe terenul “şepcilor
la fiecare sfârşit de săptămână.
Adi Szabo şi legea firii. Viaţa an- cători!” Chiar dacă la această roşii”. Universitatea Cluj. „Oritrenorilor este dură. Atunci când oră zestrea echipei este una ce început e greu. Totuși, în prerezultatele lipsesc, bagajele (care foarte subţire, Szabo este în- cedentele meciuri, băieții au
oricum sunt pregătite de la sem- crezător. Noul technician al ste- avut momente bune. La Cluj
narea contractului) sunt gata de garilor se bazează pe valoarea vom juca pentru a câștiga. Nu
...drum. Nu contează dacă in- jucătorilor din lot. „Echipa are vom ceda nici un centimetru de
vestitorul are sau nu chef să plă- potențial, cu jucători cu mare teren fără a pune presiune pe
tească salariile, nu contează dacă experiență și valoare demons- adversar” a declarat noul teomul de la centru a tuşit sau nu trată. Nu voi dezamăgi. Nu am chnician al stegarilor, Adrian
aiurea în fluier, şi poate a anulat venit la FC Brașov într-un mo- Szabo. „Studenţii” de pe Soun gol valabil, sau nu a pus min- ment greu sau ușor, am venit meş nu i-au la preţ de matineu
gea pe punctul cu var....Pur şi pentru că așa s-a decis și nu jocul cu Braşovul şi spun că
simplu, vorbim de legea firii! voi dezamăgi. Nu suntem la ca- vor tratat cu maximă seriozitate
Ţălnar a salvat echipa de la re- pătul pământului, nu se stinge meciul. „Este un dezavantaj
trogradare, dar aceeaşi lege e a lumina, nu ne paște retrogra- pentru că o să întâlnim cu sifirii l-a pus pe liber. Tot legea darea în Liga 2. Sunt convins guranţă o echipă motivată, o
firii, l-a (re) adus pe Szabo pe că această formație poate mai echipă care doreşte să ia puncbanca Steagului. Pentru a treia mult.” a spus Szabo la prezen- te, şi normal o să dea totul pe

teren ca să câştige. Pentru că dacă merg tot aşa
în campionat, sunt şi ei
într-o degringoladă ca
să spun aşa şi o să fie
destul de greu. Fiecare
echipă îşi doreşte să îşi
ia punctele la începutul
campionatului”, a spus
principalul celor de la U
Cluj, Mihai Teja. Universitatea Cluj-FC Braşov, partidă care
contează pentru etapa
cu numărul patru a primei ligi de fotbal, se joacă în această seară pe
Cluj Arena, de la ora 18.30.
Căpitanul a refuzat... Adrian
Szabo îl va avea ca secund pe
Liviu Negoiţă, care în cariera
de jucător a transpirat pentru
ICIM Braşov, Petrolul Ploieşti,
Astra sau Unirea Urziceni. Prima opţiune a oficialilor braşoveni
pentru postul de
„secund”, a fost Cristi Ionescu,
fostul căpitan al stegarilor.
Cristi Ionescu a declinat însă
oferta, preferând să se mute la
Bucureşti, aproape de familie.
„Adi Szabo a fost cel care mia propus să îl ajut şi să încep
această meserie. Am refuzat
pentru că nu am putut să trec
peste ceea ce mi s-a întâmplat
în ultima perioadă. Eu sunt neplătit de 8 luni de zile, am văzut
că băieţilor le-au intrat câteva
salarii, eu am rămas pe dinafară. Mi-am depus memoriu,
dreptatea este de partea mea!
Nu ştiu ce voi face în continuare, sunt ceva discuţii cu echipe
din liga a doua, dar deocamdată nu s-a concretizat nimic”
ne-a declarat fostul căpitan al
stegarilor, Cristi Ionescu.

Victorie pentru „lupi”, în
ultimul joc din Slovacia!
Campioana României la hochei pe gheaţă, Corona Wolves
Brașov, a încheiat cu o victorie
turneul amical „Pavel Zabojnik
Memorial”, care a avut loc la
Zvolen, în Slovacia. Formaţia
de sub Tâmpa a dispus cu 1-

0, de Pirati Chomutov, grupare
care la finalul sezonului trecut
a retrogradat în eșalonul secund din Cehia. Unicul gol al
meciului a fost marcat de Richard Filip, în minutul 9, întrun moment în care Braşovul

a avut superioritate numerică.
Corona a încheiat turneul din
Slovacia cu două înfrângeri:17 cu Banska Bystrica și 2-3 cu
Sapa Fehervar Alba Volan, și
cu o victorie, 1-0 cu Pirati
Chomutov. În jocul cu Banska

Bystrica, golul Coronei a fost
reuşit de Peter Robert, iar în
partida cu Sapa Fehervar, care
evoluează în EBEL, liga profesionistă din Austria, punctele
braşovenilor au fost semnate
de Peter Robert și Hietamaki.
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simona şi „complexul”
Maria Şarapova
Cea mai bună tenismenă a
României, bătută încă o dată
de rusoaică!
Jucătoarea de tenis Simona
Halep, locul 2 WTA şi cap
de serie numărul 2, a fost învinsă, sâmbătă, cu scorul de
3-6, 6-4, 6-4, de rusoaica
Maria Şarapova, locul 6
WTA şi cap de serie numărul
5, în sferturile de finală ale
turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati.
Aceasta a fost cea de-a cincea
înfrângere suferită de Halep
în faţa Mariei Şarapova, din
tot atâtea partide disputate.
Prima întâlnire dintre cele
două sportive a avut loc în
turul doi al turneului de la
Indian Wells din 2012, Şarapova câştigând cu scorul
de 6-3, 6-4. În acelaşi an, dar
în primul tur de la Beijing,
Şarapova s-a impus cu scorul
de 7-5, 7-5. În primăvara
acestui an, Maria Şarapova
a câştigat finala turneului de
la Madrid, scorul fiind 1-6,
6-2, 6-3, iar apoi s-a impus
în finală la Roland Garros,
scor 6-4, 6-7 (5), 6-4.
Ce se întâmplă simona? Halep
a fost aproape de a obţine
primul succes în faţa rusoaicei, dar Şarapova a izbândit
încă odată în faţa constănţencei noastre. Simona a condus cu 1-0 la seturi şi a avut
break avantaj la începutul setului secund. Insuficient însă,
în faţa unei jucătoare care
pare specialistă în reveniri de
senzaţie. Eşecul a fost greu
digerat de Halep, care a menţionat că a învăţat multe lucruri din acest eşec."O felicit
pe Maria Şarapova, a fost
mai bună. Am învăţat multe
lucruri din această înfrângere
şi sper să progresez cât mai
repede la aceste aspecte. A
fost o înfrângere greu de digerat, iar mi-a scăpat meciul,

Amical cu Danemarca

Federația Română de Fotbal a ajuns la un acord cu
Federația Daneză pentru disputarea unui joc amical al
primelor reprezentative, pe data de 18 noiembrie 2014,
la București. Jocul România- Danemarca este programat
la patru zile după ce tricolorii vor întâlni, pe teren propriu,
Irlanda de Nord în preliminariile EURO 2016. Amicalul
din toamnă va fi prima confruntare între cele două
selecționate din ultimii 11 ani. Precedentul joc s-a disputat
în septembrie 2003, scor 2-2. În urma acelui rezultat,
România a ratat șansa de a merge la EURO 2004. Palmaresul tricolorilor contra reprezentativei Danemarcei
arată astfel: 3 victorii, 2 egaluri, 3 înfrângeri, golaveraj:
15-14. Naționala daneză este condusă încă din anul
2000 de Morten Olsen și are în componență numeroși
jucători din campionatele puternice ale Europei: Agger
(Liverpool/Anglia), Eriksen (Tottenham/Anglia), Kvist
(Stuttgart/Germania), Kjaer (Lille/Franța), Krohn-Dehli
(Celta Vigo/Spania).

OL, înfrângere la Toulouse!

Olympique Lyon, adversara Astrei Giurgiu în play-off-ul
Ligii Europa, a fost învinsă în deplasare, cu scorul de 21, de echipa Toulouse, într-un meci din etapa a doua a
campionatului Franţei. Fostul dinamovist Dragoş Grigore
a fost integralist la Toulouse şi a primit un cartonaş galben
în minutul 37. Golurile au fost marcate de Akpa Akpro
'10 şi Ben Yedder '45 pentru Toulouse, respectiv Lacazette '75 pentru Lyon.

Manchester, start cu stângul în Premier League

Simona Halep a fost învinsă încă o dată de Maria Şarapova!
dar... aşa-i în tenis! Merg înainte!! Au fost foarte mulţi
români în tribună şi sunt sigură că şi din faţa televizoarelor, din România, m-au
urmărit mulţi. Vreau să vă
mulţumesc tuturor pentru susţinere!", a fost mesajul Simonei Halep, postat pe o reţea
de socializare.
Urmează New Haven. Seria
turneelor premergătoare ultimului Grand Slam al anului,
US Open, continuă începând
de astăzi. Simona Halep va
participa la turneul Premier
de la New Haven, dotat cu
premii în valoare de 710.000
de dolari. Halep, principală
favorită a competiţiei pe care
a câştigat-o în 2013, are un
tablou destul de dificil, prin-

tre eventualele adversare numărându-se jucătoare precum Flavia Pennetta (locul
12 WTA), Caroline Wozniacki (locul 11 WTA), Eugenie Bouchard (locul 8
WTA) şi Petra Kvitova (locul
4 WTA). Obligată să câştige
turneul pentru a nu pierde
puncte în clasament, Simona
va avea parte de o manşă inaugurală liberă. În turul secund, adversara sa se va
alege dintre Magdalena Rybarikova (Slovacia, locul 56
WTA) şi o jucătoare venită
din calificări.
Doar Begu în ultimul tur al calificărilor. Jucătoarele Sorana
Cîrstea şi Monica Niculescu
au fost eliminate, sâmbătă, în
turul doi al calificărilor la tur-

neul Premier de la New Haven (SUA). Cîrstea a fost învinsă de Kaia Kanepi, din
Estonia, scor 6-1, 6-7 (1), 64, iar Monica Niculescu a
pierdut în faţa germancei Annika Beck, scor 3-6, 4-6.Tot
sâmbătă, Irina-Camelia Begu
a învins-o pe sportiva franceză Pauline Parmentier, scor
6-2, 7-6 (2), şi va juca în ultimul tur cu învingătoarea din
meciul Caroline Garcia
(Franţa) - Su-Wei Hsieh (Taiwan). Simona Halep va intra
în competiţie la New Haven
marţi, iar un eventual succes
pe suprafaţa rapidă de acolo
i-ar aduce 120.000 de dolari
şi 470 de puncte în cursa
pentru Turneul Campioanelor.

Teste utile pe semicerc, pentru vicecampioană
Vicecampioana României
la handbal feminin, Corona
Braşov, a participat în weekendul trecut, la un turneu la
Cluj Napoca. Fetele pregătite
de Bogdan Burcea şi Dumitru Berbece au remizat de
două ori: 39-39 cu Universitatea Jolidon Cluj şi 26-26
cu HC Zalău, formaţie pregătită de selecţionerul Româ-

9

niei, Gheorghe Tadici. Singura victorie obţinută de Corona a fost în faţa celor de la
Mureşul Târgu Mureş: 3417. În toate partidele, tehnicienii de la Corona au folosit
două formule de echipă, câte
una pentru fiecare repriză.
„Fetele s-au mişcat bine, iar
cele trei confruntări ne-au
arătat clar unde suntem şi ce

anume mai trebuie să punem
la punct până la startul sezonului. Nu a fost un turneu
cu jocuri uşoare. În acest moment al pregătirii, trebuie să
fim, însă, foarte atenţi, să vedem clar care sunt punctele
slabe din apărare şi din atac,
iar la începutul campionatului să fim sută la sută în formă”, a declarat principalul

Coronei, Bogdan Burcea.
Miercuri, de la ora 12.30,
Corona Braşov va susţine un
nou test de verificare, contra
echipei HCM Roman, pentru
ca în weekend-ul care urmează, Sala sporturilor ”Dumitru
Popescu Colibaşi” să găzduiască o nouă ediţie a Memorialului „Dumitru Popescu
Colibaşi”.

Sâmbătă s-a dat startul într-o nouă ediţie de Premier
League. Surpriza etapei inaugurale s-a produs pe Old
Trafford, acolo unde Manchester United a fost îngenuncheată de Swansea. Pantilimon a fost doar rezervă pentru
Sunderland, în deplasarea de la West Bromwich, iar Chiricheş nu a prins lotul lui Tottenham, în meciul din deplasare cu West Ham United. Rezultatele înregistrate în
prima rundă din Premier League, sunt următoarele:
Manchester United - Swansea 1-2 (Rooney '53 / Ki SungYong '28, Sigurdsson '72)
Leicester - Everton 2-2 (Ulloa '22, Wood '86 / McGeady
'20, Naismith '45)
QPR - Hull City 0-1 (Chester '52)
Stoke - Aston Villa 0-1 (Weimann '50)
West Bromwich - Sunderland 2-2 (Berahino '43 - pen,
'74 / Cattermole '5, Larsson '85)
West Ham - Tottenham 0-1 (Dier '90+3)
Arsenal - Crystal Palace 2-1 (Koscielny '45+1, Ramsey
'90+1 / Hangeland '35)
Partidele Liverpool – Southampton şi Newcastle - Manchester City s-au disputat ieri. Etapa va fi încheiată astăzi
cu jocul Burnley – Chelsea (22.00, Eurosport 1).

Motta, specializat în lovituri de stradă!

PSG a învins Bastia cu 2-1 în etapa a doua din Franţa
însă faza care a atras atenţia tuturor s-a întâmplat în tunelul care duce spre vestiare. Brandao şi Motta s-au şicanat pe parcursul partidei. Socotind că nu sunt încheiate
conturile, brazilianul Brandao l-a aşteptat pe Motta pe
tunelul ce duce spre vestiare şi i-a aplicat o lovitură de
cap în nas! Motta, care s-a ales cu o fractură nazală, a
încercat să riposteze dar nu l-a mai prins pe atacantul
Bastiei. Interesant este că Brandao şi Motta sunt şi conaţionali, jucătorul lui PSG având totuşi şi cetăţenia italiană.
„Este ceva serios. Nu putem lăsa un gest aşa de urât să
dăuneze imaginii fotbalului. Thiago Motta are nasul spart
şi va lipsi în următoarele patru partide. Sper ca jucătorul
Bastiei să fie aspru pedepsit, poate chiar pe viaţă”, a declarat preşedintele lui PSG, Nasser Al-Khelaifi.

Încă un campion mondial se retrage!

Fundașul central Per Mertesacker, campion mondial cu
„Mannschaft” în Brazilia, și-a anunțat retragerea de la
echipa națională de fotbal a Germaniei. „După zece ani
alături de echipa națională, era important ca eu însumi
să decid încheierea acestui capitol”, a explicat Mertesacker, în vârstă de 29 de ani, care a calificat cucerirea
titlului mondial din Brazilia drept „o concluzie de aur”
pentru cariera sa internațională. „Era timpul să mă retrag
de la echipa națională și să las loc tinerei generații”, a
declarat Mertesacker pe site-ul Federației germane de
specialitate.Mertesacker este al treilea component al
echipei campioane mondiale care și-a anunțat retragerea din „Nationalmannschaft” în ultima perioadă, după
căpitanul Philippe Lahm și atacantul Miroslav Klose,
cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale.
Fundașul lui Arsenal Londra a explicat că vrea să se
dedice în totalitate echipei sale de club, cu care a
câștigat în sezonul trecut Cupa Angliei. „Vreau să câștig
campionatul cu Arsenal și, de ce nu, să sper la Liga
Campionilor”, a afirmat el.

DIVERTISMENT

Atelier de dantelă
veche la Turnul Alb

Dantela era aşadar nelipsită, în special din vestimentaţia doamnelor. Locul de
naştere a dantelei este recunoscut a fi Italia şi unele zone
din Belgia, dantelăria fiind
un meşteşug antic. Dantela
este o ţesătură cu goluri, lucrată cu acul, croşeta, ciocănelele, suveica sau prin
folosirea simultană a mai
multor tehnici, putând fi realizată manual sau industrial.
Materialele care au fost folosite de-a lungul timpului
pentru realizarea dantelelor
au variat de la in, mătase, aur
şi argint la bumbac şi fibre
sintetice.
Dantela frivolité este o
dantelă lucrată manual numai
din inele, picouri şi noduri,
cu ajutorul suveicii. Tehnica
realizarii dantelei manuale
cu suveica a fost adusă în Romania din Flandra şi a fost
una dintre pasiunile Reginei
Elisabeta a României, un
meşteşug rafinat şi migălos.

Astăzi, 18 august 2014
la ora 17:00 la Turnul
Alb Karmen Violeta Roman va susține un atelier despre croșetarea
dantelei vechi.

Pentru înscrieri, trimiți
un email la adresa turnulalbbrasov@yahoo.com sau
sunați la numărul de telefon
0722.863264.
La Braşov, negustorii şi
nobilii saşi (patricieni) purtau postavuri şi blănuri de
calitate, accesorii din aur si
argint, ii şi căiţe din mătase,
panglici şi dantele fine. În
secolul al XVIII - lea, în cetate exista chiar şi un regulament vestimentar care
intenţiona diferenţierea stărilor sociale prin aspectul exterior. Acesta nu a fost
respectat cu stricteţe, fiind
evidentă influenţa modei din
Europa centrală, de la Curtea
vieneză, asupra straielor patriciene.

Portretul Sarei Elisabetha Herbert von Herbertsheim /
Anonim/ Franz Anton Bergmann /1767

Vacanta Artelor continuă la Turnul Alb!
Astăzi, 18 august, de la ora
11.00, Teatrul Strada invită
copiii la Turnul Alb din Braşov pentru 2 ore de teatru!
Actorii de la Teatrul Strada
vor juca spectacolul de păpuşi
pentru copii ”Scufița roșie”,
după aceea va fi organizat un
workshop de teatru şi mânuire păpuşi. Copiii vor afla cum

să se comporte untr-un spaţiu
muzeal, unde este şi o galerie
de artă. Vor afla de asemenea
care este istoria turnurilor!
La atelier sunt primiţi copiii
începând cu vârsta de 3 ani.
Înscrieri la telefon 0724
990753.
Taxa de participare la atelierul de teatru este de 20 lei.

Bancuri
◾Cocoşul organizează o şedinţă cu găinile. Despachetează
o cutie şi scoate din ea un ou
de struţ.
- Nu vreau să vă critic, dar
trebuie să ştiţi ce face concurenţa.
◾Dragă, ar trebui să mai ieşim, să ne mai distrăm şi noi
puţin.

- De acord, draga mea.
Apropo, dacă te întorci tu prima acasă, lasă lumina aprinsă
pe hol.
◾Mama îi spune fiului:
- Eşti obraznic! De la fiecare
prostie pe care o faci îmi creşte
câte un fir de păr alb! Fiul, uitându-se la bunică-sa, zice:
- Văd că nici matale, mamă,
nu ai fost prea cuminte!

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

THE HOUSE OF MAGIC – CASA
MAGICIANULUI (AG) 3D și 2D
PREMIERA - DUBLAT
Gen: Animatie, Aventuri
orele: 13:30, 17:30
LET’S BE COPS – HAI SA FIM
POLITISTI (AP-12) DIGITAL
PREMIERA
Gen: Actiune, Comedie
orele: 19:30
THE HUNDRED-FOOT JOURNEY –
RAZBOI IN BUCATARIE (AP-12)
DIGITAL - PREMIERA
Gen: Comedie, Romantic
orele: 15:30, 19:45
THE PURGE: ANARCHY – NOAPTEA
JUDECATII: ANARHIA (N-15)
DIGITAL - PREMIERA
Gen: Actiune, Horror, Thriller
orele: 21:45

DELIVER US FROM EVIL - ...SI NE
IZBAVESTE DE CEL RAU (N-15) - PREMIERA
Gen: Crima, Horror, Thriller
orele: 13:00, 22:00
GUARDIANS OF THE GALAXY –
GARDIENII GALAXIEI (AP-12) 3D
Gen: Actiune, Aventuri, SF
orele: 15:15, 21:30
ESCAPE FROM PLANET EARTH – CUM SA
EVADEZI DE PE PAMANT (AG) 3D - DUBLAT
Gen: Animatie, Aventuri, SF
orele: 13:15, 17:45
LUCY – LUCY (N-15) DIGITAL
Gen: Actiune, SF
orele: 18:00
HERCULES – HERCULES (AP-12) 3D
Gen: Actiune, Aventuri
orele: 19:15
DOWN OF THE PLANET OF THE APES –
PLANETA MAIMUTELOR: REVOLUTIE
(AP-12) 3D
Gen: Actiune, SF, Thriller
orele: 15:00

Luni

Horoscopul zilei
Berbec. Încercaţi să nu vă asumaţi riscuri! Nervozitatea vă
poate crea mari probleme. Nu este momentul să provocaţi
discuţii în contradictoriu.
Taur. Aveţi o zi foarte încărcată, cu multe probleme de rezolvat. Dimineaţă sunteţi puţin agitat şi încercaţi să rezolvaţi
mai multe treburi deodată.
Gemeni. Din cauza stresului, sunteţi predispus la probleme
de sănătate sau chiar accidente. Vă recomandăm să nu faceţi
eforturi fizice sau intelectuale deosebite.
Rac. Dimineaţă s-ar putea ca un coleg să vă dea o veste care
vă tulbură. Vă sfătuim să nu vă exteriorizați, ca să nu le
transmiteţi şi celor din jur starea de nervozitate.
Leu. Se întrevede o zi foarte agitată. Dimineaţă sunteţi nevoit
să îi spuneţi unui prieten care vă vizitează că nu aveţi timp
de el.Vă pregătiţi pentru o călătorie.
Fecioară. Dimineaţă sunteţi obosit şi nervos, după un drum
lung. Ar fi bine să vă stăpâniţi şi să evitaţi discuţiile în contradictoriu, pentru că riscaţi să declansați un conflict.
Balanţă. Nu aveţi răbdare să vă analizaţi proiectele şi va
grăbiţi să le puneţi în practică. Vă recomandăm să nu vă
ambitionați să vă rezolvaţi singur toate problemele.
Scorpion. Oboseala acumulată vă face să fiţi foarte agitat.
Ar trebui să vă odihniţi mai mult. Fiţi foarte prudent, pentru
că există riscul să fiţi implicat într-un accident de circulaţie!
Săgetător. Dimineaţă plecaţi într-o călătorie foarte importantă,
din care este posibil să vă întoarceţi cu o mare sumă de
bani. Pe drum, vi se propune să vă asociaţi într-o afacere.
Capricorn. Începeţi ziua foarte agitat, alergând după un împrumut urgent. Vă recomandăm să vă păstraţi calmul, pentru
că sunteţi predispus la accidente cerebrale sau infarct.
Vărsător. Vă simţiţi excelent, sunteţi relaxat şi nimic nu văpoate tulbura. Mai mult, reuşiţi să calmaţi o persoană foarte
agitată. Spre seară, asistaţi la o întâmplare neplăcută.
Peşti. Un prieten vă propune să plecaţi într-o excursie, dar
faptul că nu aveţi bani vă face să fiţi irascibil şi să căutaţi
cearta cu lumânarea. Vă recomandăm să fiţi atent la volan.

Sudoku
Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe verticală,
nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3
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Lupta împotriva
tuberculozei şi sifilisului

Din presa maghiară
De ce a fost arestat inginerul Bernachi, antreprenorul responsabil
de lucrările de schimbare a conductelor de apă a oraşului?
unei comisii, care trebuia să verifice lucrarea
şi toate punctele prevăzute în contract. Contractul cuprindea puncte referitoare la executarea tehnică, partea de calcul financiar,
precum şi despăbugiri de 20000 lei/zi în cazul
depăşirii termenului de finalizare a lucrărilor.
Se pare că acest ultim punct a fost foarte util.
Lucrările de modernizare pentru alimentarea
cu apă a oraşului nu au fost terminate la data
prevăzută în contract. Chiar în timpul desfăşurării lucrărilor au existat probleme. Muncitorii
nu au primit salariul la timp şi au boicotat activitatea. Primarii (col. Nanu şi apoi dr. Cuteanu) au intervenit cu succes, dar totuşi nu s-a
l Braşovul aflat în plină dezvoltare avea nevoie de reuşit finalizarea operaţiunilor în timp util.

Schimbarea conductelor de alimentare cu
apă a Braşovului este o problemă veche a
oraşului, iar acum lucrurile au luat o întorsătură
neaşteptată. Anteprenorul care s-a angajat în
efectuarea lucrărilor, inginerul Bernachi din
Bucureşti, a fost arestat de procurorul Salvin
Ionescu, în momentul în care acesta îi oferea
50000 lei inginerului Nicolae Bughianu, director la Ministerul de Interne. Când ing. Bernachi a scos banii, din încăperea alăturată
au ieşit procurorul Ionescu şi comisarul Vasilescu şi l-au arestat. Această arestare este
un punct de cotitură în acest caz-problemă
de lungă durată.

conducte noi de apă

Consfătuirea medicosocială de la Băile Erculane.
D-l dr. Teodorescu, medicul
primar al judeţului Caraş-Severin, a luat iniţiativa unei consfătuiri medico-sociale, care se
va ţine în ziua de 29 Septemvrie la Băile Erculane. D-l dr.
Teodorescu trimite ziarului
nostru o întâmpinare, în care
arată ce motive l’a determinat
să ia această iniţiativă, şi care
motive sunt următoarele:
1. „Intinderea mare a Tuberculozei şi Sifilisului din judeţul
Caraş-Severin care mai uşor se
va putea combate pe calea propagandei sociale, decât prin
mijlocul şi sancţiunile legei sanitare.
Socot spune d-sa, că după ce
toată lumea, de sus până jos se
va convinge că trebuie să ajute
atât suferinzii cât şi societatea

de consecinţele necăutărei la
timp a acestor boli şi a isolărei
lor, să pornim o acţiune pentru
strângerea fondurilor necesare,
clădirei de dispensării, sanitorii.
Voesc a interesa pe autorităţi, preoţi, învăţători, parlamentari, populaţie în
direcţiunea acestei propagande.
La această consfătuire vor lua
parte pe lângă cei visaţi mai
sus şi medicii din Banat şi Oltenia în frunte cu d-nii inspectori generali Sanitari.
Combaterea Tuberculozei e
mai mult o chestiune socială,
de cât privită prin prisma oficialităţei şi a legei Sanitare.
al 2-lea motiv al consfătuirei
e:
Extinderea legăturilor de colegialitate şi aproprierea sufletească între medicii din Banat
şi Oltenia.
Aceasta e cu atât mai nece-

sar astăzi, cu cât aceste două
regiuni, încă din timpurile cele
mai îndepărtate au avut legături
comune, cari treptat s’au desvoltat în folosul general.
Mai e necesar această apropriere sufletească, căci numai
prin ea se va putea privi mai
bine unii pe alţii şi face ca sentimentele de ură, invidie, sămânate de cei mici la suflet şi
rău voitori, să se înlăture treptat.
Socot că prin intermediul tuturor şi a medicilor deasemeni,
cari au cel mai mare rol social
în viaţa de toate zilele, se va
putea ajunge şi la timpuri mai
frumoase, mai demne de sacrificiile făcute pentru unitatea
naţională.
(Carpaţii, Anul III,
Nr. 197, Miercuri 19
Septemvrie 1923)
Cristina Baciu
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În urmă cu aproximativ 10 ani, când populaţia
Braşovului era într-o creştere continuă, s-a
pus problema de a schimba conductele vechi
cu unele moderne şi de capacitate mare. De
fapt, această problemă a mai fost discutată
şi înainte de război, dar nu s-a putut face nimic
în condiţiile de atunci.
În timpul primarului dr. Tarquiniu Priscu s-au
discutat mai multe proiecte legate de acest
fapt. În primul proiect edilii oraşului au avut în
vedere captarea izvoarelor de la poalele masivului Ciucaş, dar au renunţat din cauza greutăţilor financiare. Au încercat să facă un credit
de 200 milioane de lei de la CEC, dar nu s-a
aprobat.
Apoi s-a discutat despre acumularea apelor
din zona Ghimbavului, dar specialiştii au fost
împotrivă. Debitul acestor ape nu era destul
de mare pentru a putea asigura alimentarea
cu apă, şi nici solul nu era indicat pentru construcţii, astfel că şi aici se obţineau costuri
prea mari.
Conducătorii Braşovului s-au tot schimbat,
dar nu au rezolvat această problemă. Până
la urmă s-a optat pentru prima variantă. Proiectul a stârnit şi acum multe discuţii, dar după
mai multe rapoarte ale specialiştilor, a fost votat. Specialiştii au subliniat că în ciuda distanţei
considerabile, este cel mai avantajos captarea
izvoarelor din munţii Ciucaş. Calitatea izvoarelor este foarte bună, au debit mare şi nu
există pericol de secare.
Conducerea oraşului a organizat licitaţie pentru lucrările necesare. Cea mai convenabilă
ofertă a venit din partea inginerului Bernachi
Ion Sedan, un întreprinzător bucureştean. Sa semnat un contract preliminar între Primărie
şi ing. Bernachi, apoi contractul a fost trimis
spre aprobare la Ministerul de Interne. După
aprobarea de la minister, inginerul s-a apucat
de lucrări.

lContractul care nu s-a respectat

Contractul întocmit cu mare atenţie prevedea
finalizarea lucrărilor în toamna anului 1938.
La predarea lucrărilor era prevăzută prezenţa

lConductele Mannesmann şi calitatea solului

Când a fost tras la răspundere de conducere
oraşului, inginerul Bernachi a făcut apel la
„vis major”. Era necesară aprovizionarea cu
conducte din oţel Mannesman, dar având în
vedere situaţia internaţională, inginerul spunea
că nu a reuşit să procure în timp util aceste
conducte din Germania. În această situaţie,
el susţinea că nu mai este valabil contractul.
Primarul dr. Cuteanu are altă părere. Conducerea oraşului, încă de la începutul lucrărilor,
a cerut o comisie de verificare de la Ministerul
de Interne. Astfel a venit la Braşov inginerul
Bughianu care a arbitrat diferenţele de interpretare a contractului dintre Primărie şi ing.
Bernachi. De exemplu, ing. Bernachi s-a plâns
de solul stâncos şi a încercat să mărească
preţul la săpături, cu toate că nu acesta era
adevărul legat de dificultatea săpăturilor.

lCe se va întâmpla acum cu lucrările?

Având în vedere că ing. Bernachi a fost arestat,
care va fi soarta acestor lucrări? – este întrebarea adresată primarului Cuteanu de cei
104000 de braşoveni.
- Activitatea nu s-a oprit nicio secundă. Vom
anula contractul cu ing. Bernachi, iar lucrările
vor fi preluate de compania de apă a oraşului,
care după ultima lege se bucură de auto-guvernare. Sperăm că până în toamnă se vor
termina lucrările, iar braşovenii vor avea apă
potabilă de calitate – a răspuns dr. Cuteanu.
- De ce a vrut ing. Bernachi să-l mituiască pe
inginerul Bughianu?
- Dl. Bughianu a fost detaşat de Ministerul de
Interne, a fost conştiincios şi corect, a întocmit
mai multe rapoarte legate de diferite conflicte.
Ing. Bernachi i-a oferit 50.000 lei avans, şi încă
200.000 lei plătibile în rate, ca să-i susţină cauza. Slavă Domnului că mai există şi funcţionari
cinstiţi... – afirmă primarul Cuteanu.

(Miért tartóztatták le Bernachi
mérnököt, a brassói vízvezetéki munkálatok vállalkozóját? În: Brassói Lapok, nr. 177, 5 august 1939, p.5)
Dinu Eva
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Restaurantul unde
servesc roboții
Într-un restaurant futurist
din estul Chinei, câțiva
androizi și roboți gătesc
și aduc la mese ceea ce comandă clienții.
Localul s-a deschis săptămâna trecută la Kunshan (provincia
Jiangsu, estul Chinei) și oferă
mâncăruri specifice bucătăriei
regionale, însă serviciul nu este
deloc tradițional, potrivit AFP.
Doi roboți primesc clienții la
intrare cu câteva formule de
politețe prietenoase și patru androizi de talie mică aduc la mese
felurile de mâncare în farfurii.
În prezent, în restaurantul său,
personalul robotizat este prezent
nu doar în sala de mese, ci și în
bucătărie. Aici 'lucrează' doi
roboți impozanți, unul care se
ocupă de alimentele fripte sau
prăjite, celălalt de ravioli și de
diferitele garnituri. Ei sunt
aprovizionați de câțiva salariați

Iolanda şi Dana Nicolaescu au făcut pace! După ce
mai bine de un an s-au luptat pe averea regretatului
regizor, zilele trecute, sora lui Sergiu Nicolaescu şi văduva acestuia s-au împăcat. Averea măiestrului a fost
motivul conflictului dintre cele două femei. Nemulţumită
că fratele ei i-a lăsat Danei toate bunurile sale, Iolanda
a cerut în instanţă anularea testamentului lăsat de Nicolaescu. Acum, însă, lucrurile au luat o altă întorsătură. Dana a fost cea care a făcut primul pas spre
împăcare. Ea s-a interesat la bucătăreasa, femeia care
lucrează de ani buni pentru familia Nicolaescu, de starea de sănătate a cumnatei sale, şi a aflat că toată
tensiunea dintre ele i-a făcut rău bătrânei. De altfel, şi
Iolanda a realizat că cearta cu Dana nu-i aduce nimic
bun, şi s-a hotărât să-şi schimbe atitudinea. „Simt că
mi s-a luat o piatră de pe inimă. M-am împăcat cu
Dana şi asta îmi face bine. Era păcat să stăm certate,
mai ales că eu am nevoie de cineva care să aibă grijă
de mine”, a declarat Iolanda Nicolaescu pentru ziarul
Libertatea.

Monica Gabor s-a întors în ţară după un an!

în carne și oase, care știu să pregătească și felurile de mâncare
mai sofisticate.
Song Yugang, fondatorul restaurantului, a declarat cotidianului local Xiandai Kuaibao că
fiecare robot costă circa 40.000
de yuani (4.860 de euro), aproape cât salariul anual al unui sa-

lariat normal. „Roboții înțeleg
aproximativ 40 de fraze și expresii uzuale. Nu se îmbolnăvesc,
nu cer concediu și nici zile libere”, explică patronul restaurantului, adăugând că roboții
trebuie încărcați timp de două
ore la priză pentru o autonomie
de cinci ore.

„Câinele japonez”, de Tudor Cristian Jurgiu,
propunerea României la Oscar 2015
„Câinele japonez”, debutul
în regia de lungmetraj al lui
Tudor Cristian Jurgiu, este
propunerea României la ediţia
din 2015 a premiilor Oscar,
la categoria „cel mai bun film
străin”, a declarat Mihai Kogălniceanu, directorul general
al Centrului Naţional al Cinematografiei
Debutul în lungmetraj al regizorului Tudor Cristian Jurgiu a avut premiera mondială
în secţiunea competiţională
New Directors a Festivalului

Iolanda şi Dana Nicolaescu renunţă la război!

Internaţional de Film de la
San Sebastian şi a fost distins
la Festivalul Internaţional de
la Varşovia cu premiul secţiunii 1-2 , dedicată regizorilor
aflaţi la primul sau al doilea
lungmetraj.
„Câinele japonez”, care spune povestea emoţionantă a reconcilierii dintre un tată şi fiul
lui, plecat de ani mulţi din ţară,
a fost distins cu premiul pentru
cel mai bun film în competiţia
New Europe - New Names a
Vilnius International Film Fes-

tival (Vilnius IFF) „Kino pavasaris” din Lituania, dar şi premiul Zilelor Filmului Românesc
pentru debut la ediţia din 2014
a Festivalului Internaţional de
Film Transilvania (TIFF).
Filmul marchează revenirea
lui Victor Rebengiuc într-un rol
principal pe marele ecran. Alături de Rebengiuc, din distribuţia filmului fac parte actorii
Şerban Pavlu, Kana Hashimoto, Ioana Abur, Constantin Drăgănescu, Alexandrina Halic şi
Laurenţiu Lazăr.

Tom Hanks a lansat o aplicaţie pentru iPad
Actorul american Tom Hanks a
lansat o aplicaţie pentru iPad, numită Hanx
Writer, care permite
utilizatorilor să redacteze
texte aşa cum ar face-o pe
o veche maşină de scris, informează gala.fr.
Gratuită, aplicaţia permite utilizatorilor să redacteze texte ca şi
cum ar apăsa pe tastele unei
vechi maşini de scris.
Actorul a fost foarte
atent cu cele mai
mici detalii: se aud
sunetele tastelor,
zgomotul făcut
de tambur etc.
Totodată, aplica-

ţia are o versiune premium, cu
plată, care permite crearea de documente variate, cu noi fundaluri
de ecran şi fonturi diverse. Este
vorba de o nouă interfaţă care în
mod sigur va seduce numeroşi
nostalgici.
Pe contul său de pe platforma
online Twitter, starul a explicat că
„dorea să regăsească senzaţia unei
vechi maşini de scris manuale, să
audă zgomotul tastelor”. Actorul
este pasionat de maşini de scris
şi spune că adoră să scrie astfel
„dimineaţa, bându-şi cafeaua, indiferent unde ar fi în lume, dar
mai ales în bucătăria lui”.
„Viitorul se va scrie pe Hanx
Writer”, a mai spus starul hollywoodian.

Clienții restaurantului din
Kunshan sunt încântați de
experiența demnă de un film
SF. „Nu am văzut până acum
ca un robot să fie chelner. Sunt
încântată”, povestește o fetiță
de nouă ani, referindu-se la un
android gri-metalizat aproape
la fel de înalt ca ea.

După un an, în care a stat departe de plaiurile mioritice,
Monica Gabor a revenit, în ţară. Fosta soţie a lui Irinel
Columbeanu a plecat direct spre Mamaia, acolo unde
se afla fiica ei, Irina. Vedeta s-a aflat ultima dată în
România, vara trecută, atunci când şi-a înmormântat
mamă, iar acum ea s-a întors în ţara natală pentru a
se ocupă de parastasul acesteia. Vizibil schimbată,
palidă şi mai slabă, Moni a reuşit să-şi surprindă apropiaţii cu înfăţişarea ei. În plus, ea nu a fost deloc vorbăreaţă. „Am venit să-mi petrec timp cu fetiţa mea, cu
familia şi cu prietenii. Vă rog să ne respectaţi intimitatea”, le-a spus Moni ziariştilor, potrivit Cancan. După
despărţirea de Irinel Columbeanu, vedeta s-a stabilit
în SUA, iar Irina a rămas în grijă omului de afaceri.

