Ziar Gratuit
Isărescu, reales
preşedinte la BNR
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Mugur Isărescu a fost avizat
de Parlament pentru al cincilea mandat de guvernator al
Băncii Naţionale a României.
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Casa Sfatului
se reinventează
Muzeul este un produs turistic!
De aceea, Casa Sfatului, care
găzduieşte Muzeul Judeţean
de Istorie, va deveni o adevărată atracţie pentru vizitatori
şi chiar pentru comunitatea
braşoveană. Este ideea principală a strategiei de dezvoltare
a unui nou concept, mai comercial, pentru muzeu, proiect
gândit pentru consumatorul de
istorie, o istorie ferecată acum
în vechea clădire ce domină
Piaţa Sfatului. Întreg bugetul
instituţiei a fost regândit pentru
implementarea unei noi strategii de către noul director al
instituţiei, Nicolae Pepene. „La
anul pe vremea asta dorim să
avem la Casa Sfatului o expoziţie permanentă, înnoită”,
a declarat Nicolae Pepene,
director executiv Muzeul de
Istorie Braşov.
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Gata cu vacanţa,
din nou la treabă!
pag. 9

Vacanţa celor de la FC Braşov s-a teminat, iar de ieri
stegarii au revenit la antrenamente.

VALUTĂ

Euro
4,3993
USD
3,2516
Gram Aur 133,9923

METEO

Ploaie
12°C /17°C

Pepinieră în zona Noua

Noi bilete de tratament

Municipalitatea analizează
oferta singurei firme care a
participat la licitaţia organizată
pentru amenajarea celei mai
mari pepiniere din România,
utilizând fonduri europene.
Pepiniera urmează să fie amenajată în zona Grădinii Zoologice din Noua. Valoarea

Noi bilete de tratament pentru
seniorii braşoveni sunt disponibile la Casa Judeţeană de
Pensii Braşov. Biletele de tratament se acordă pensionarilor şi asiguraţilor în limita
numărului de locuri repartizat
de către Casa Naţională de
Pensii Publice Bucureşti. Pen-

contractului a fost estimată la
aproape 2,4 milioane lei fără
TVA, pentru o suprafaţă totală
a pepinierei de 18.714 mp.
Contractul de finanţare a fost
semnat în 19 noiembrie 2012,
iar perioada de implementare
a proiectului este de trei ani.
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tru seria nr. 9 au fost
repartizate 370 bilete de
tratament, din care 39 bilete
gratuite. „Ultima zi de ridicare
a biletelor alocate este astăzi,
17 iunie 2014” a declarat directorul executiv al Casei de
Pensii Braşov, Mady Brescan
(foto).
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A fost omorât în bătaie pentru o oaie şi un berbec. Este acuzaţia procurorilor în cazul unui bărbat de 39 de ani din
Bran. Principali suspecţi sunt chiar mama şi unchiul
victimei. O femeie de 66 de ani şi un bărbat în vârstă
de 78 de ani. Cei doi sunt arestaţi sub acuzaţia de
omor. Totul s-a întâmplat într-o gospodărie din Braşov.
Femeia a observat că din curte lipsesc o oaie şi un
berbec. Ea şi-a luat băiatul la întrebări, dar nu s-a oprit
aici. L-a chemat şi pe unchiul tânărului la faţa locului
pentru a-i aplica o corecţie. Victima a fost bătută, spun
procurorii, iar în cele din urmă a murit. După ce l-au
snopit în bătaie pe tânărul care vânduse oaia şi berbecul şi cheltuise banii, mama şi unchiul victimei au
anunţat autorităţile că băiatului i s-a făcut rău, iar apoi
a murit. În urma autopsiei, însă, s-a stabilit că sunt
indicii de omor. Prezumţia de nevinovăţie fiinţează până
când instanţele vor pronunţa sentinţe definitive.
Accident pe DN13 cu cinci victime. Duminică seară, pe
DN13, în afara localității Buneşti, pe DN 13, s-a produs
un grav accident de circulație. Un șofer, I.I , în vârstă
de 31 ani, domiciliat în localitate, în timp ce conducea
un autoturism marca VW Golf, într-o curbă periculoasă
la dreapta, a pierdut controlul direcţiei de mers, a intrat
pe contrasens şi a lovit frontal un autoturism marca
BMW, condus de S.O, care circula regulamentar pe
banda lui de mers. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto I.I şi a patru
pasageri aflaţi în cele două autoturisme, care au fost
transportaţi cu echipaje SMURD la Spitalul Judeţean
Mureş. În urma testării cu aparatul etilotest a conducătorului auto I.I, a rezultat că avea o îmbibaţie de
0,91mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările sunt
continuate de poliţiştii Poliţiei oraşului Rupea, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „vătămarea corporală
din culpă’’, şi „conducerea pe drumurile publice a unui
autovehicul de către o persoană care are o imbibaţie
alcoolică peste limita legală”.
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Marţi

Rusia a tăiat gazul Ucrainei.
România nu este afectată
Populația României nu
va fi afectată de sistarea
livrărilor de gaze rusești
către Ucraina, întrucât
există o cantitate suficientă de gaze înmagazinate, o capacitate
adecvată de extracție, iar
la ora actuală producția
internă depășește consumul, potrivit unui comunicat al Departamentului
pentru Energie.
„Am avut în această
dimineață
(n.r.
ieri
dimineață), împreună cu operatorul de transport gaze naturale Transgaz Mediaș, o
analiză a situației, iar din datele primite rezultă că avem
deja stocate peste 1,4 miliarde
de metri cubi de gaze naturale.
Mai mult, în ultima lună și inclusiv în prezent, producția internă a României depășește
consumul național, ceea ce ne
ajută foarte mult. Și să nu uităm că vin luni de vară, în
care consumul scade natural”,

Ieri dimineața Rusia a redus la zero livrările de gaze către Ucraina
a declarat ministrul delegat
pentru Energie, Răzvan Nicolescu.
Totuși, Departamentul pentru Energie a elaborat un plan
de măsuri pe care-l va implementa în cazul în care situatʼia
de conflict dintre Rusia și
Ucraina se va prelungi.
„Guvernul dă asigurări că
o problemă în alimentarea cu

gaze naturale a populației din
România este exclusă nu numai acum, dar și în lunile de
iarnă. Dar, cu toate acestea,
sperăm ca această dispută
dintre Rusia și Ucraina pe
tema gazelor să se soluționeze
cât mai rapid” a adăugat Răzvan Nicolescu.
Tocmai de aceea, ministrul
delegat pentru Energie a so-

licitat Comisiei Europene să
se implice în calitate de mediator în solutʼionarea rapidă
a acestui diferend.
Gazprom a anuntʼat, ieri că
a avertizat Comisia Europeană
în legătură cu posibile perturbări în aprovizionarea cu gaze
a tʼărilor europene dacă Ucraina, căreia a decis să-i aplice
sistemul de plată în avans pentru gazele furnizate, va preleva
gaze din volumul destinat tranzitului, relatează agentʼia de
presă France Presse. Gazprom
a redus livrările de gaze naturale către Ucraina imediat
după ora 06.00 GMT, când a
expirat termenul limită anuntʼat
de Gazprom pentru ca Naftogaz să achite cel putʼin o parte
din datoria acumulată.
Aproximativ 15% din gazele naturale consumate de
Uniunea Europeană tranzitează Ucraina și precedentele
războaie ale gazelor între
Moscova și Kiev în 2006 și
2009 au afectat aprovizionarea cu gaze a UE.

Mugur Isărescu, un nou mandat de
guvernator al Băncii Naţionale a României
Mugur Isărescu a fost avizat
ieri în unanimitate de comisiile
reunite de Buget, Finanţe-Bănci
din Parlament pentru al cincilea
mandat de guvernator al Băncii
Naţionale a României, cu o perioadă de cinci ani, poziţie pe
care ocupă de 24 de ani.
După ce a mulţumit actualului Consiliu pentru activitatea
sa, Mugur Isărescu a precizat,
într-o alocuţiune, în faţa comisiilor reunite, că în mandatul
care tocmai se încheie a fost
acoperită o perioadă dificilă în
care BNR a trebuit să ţină inflaţia sub control şi să se ocupe
stabilitatea cursului de schimb.

„(...) şi în direcţia pe care am
observat-o la BCE am început
să acordăm o atenție mai mare
stabilităţii financiare: s-a înfiinţat o structură separată pentru
aceasta şi în toate programele
pe care le-am avut începand cu
2009, un capitol substanţial a
fost acordat problemelor finan-

ciare”, a spus guvernatorul.
Isărescu a mai precizat că,
„din punctul de vedere al
stabilității financiare, criza care
s-a abătut asupra României nu
a însemnat niciun ban public
care să fie injectat în sistemul
bancar românesc”.
De asemenea, comisiile de
specialitate i-au avizat ieri pe
Florin Georgescu pentru pozitia
de prim-viceguvernator al
BNR, precum și pe Bogdan Olteanu și Liviu Voinea pentru
functʼiile de viceguvernatori, în
timp ce candidatura actualului
viceguvernator Cristian Popa a
fost respinsă.

Nouă chemare la arme. „Doar America
se poate opune unui dezastru în Irak”
Orașele irakiene cad unul
câte unul în mâinile
jihadiștilor din gruparea Statul Islamic din Irak și Levant.
Ieri, SIIL a capturat orașul
Tal Afar, cu o populatʼie de
200.000 de locuitori, în nordvestul tʼării. Imagini obtʼinute
de presa americană arată că
jihadiștii recurg la executʼii
în masă în localitătʼile pe care
le ocupă. Armata irakiană
pare total neputincioasă, pierzând provincie după provincie.

Pentagonul a început să trimită noi trupe și nave în zona
Golfului, pregătind o eventuală evacuare a personalului
diplomatic american din Irak,
dar și o potentʼială interventʼie
militară. Nava USS Mesa
Verde, cu 500 de militari la
bord, a sosit în Golf, pentru
a ajuta la o eventuală evacuare. Nava se adaugă portavionului USS George HW Bush,
crucișătorului USS Philippines Sea și distrugătorului
USS Truxton. În acest con-

text, administratʼia de la Washington s-a declarat deschisă
pentru discutʼii cu Iranul, în
vederea sprijinirii guvernului
șiit de la Bagdad, condus de
premierul Nouri al-Maliki,
transmite CNN. Statele Unite
vor lua în considerare „toate
opţiunile disponibile” pentru
stabilizarea Irakului, inclusiv
varianta atacurilor cu avioane
fără pilot şi cea a cooperării
cu Iranul, afirmă secretarul
de Stat american, John Kerry,
citat de NBC.

EVENIMENT

17 iunie 2014

3

Premieră la Facultatea
de Medicină din Brașov
Primul curs de chirurgie
fără bisturiu din România
adresat medicilor rezidenţi
se ţine chiar la Braşov. Este
vorba de un curs internaţional în ginecologie, organizat cu bani europeni
de Facultatea de Medicină
a Universităţii Transilvania.
Timp de 15 zile, oraşul nostru
găzduieşte experţi, profesori şi
specialişti din cadrul a nouă universităţi de prestigiu din Uniunea
Europeană. O altă premieră, dar
de data aceasta în spaţiul academic medical braşovean, este vizionarea, în timp real, chiar în
sala de curs a Aulei Universităţii,
a unei astfel de operaţii efectuate
la Maternitatea din Braşov.
Cursul se adresează medicilor rezidenţi, care au ocazia să
asimilieze cunoştinţe teoretice şi
practice despre chirurgia gineco-

Operațiile laparoscopice efectuate la Maternitate pot fi vizionate în timp real în Sala de curs a Aulei
logică minim invazivă, cu ajutorul
a trei echipamente.
„Este primul curs de chirurgie
minim invazivă adresat medicilor
rezidenți. Aceasta este o metodă

extrem de modernă de rezolvare
a cazurilor chirurgicale și probabil va substitui progresiv chirurgia
clasică. Profesorii din Turcia și
Grecia au venit cu un număr sem-

Târgul de turism rural „Sărbătoarea
pensiunilor, sărbătoarea margaretelor”
În acest sfârșit de săptămână
se va organiza, la Muzeul Naţional al Satului din Capitală, târgul
de turism rural „Sărbătoarea pensiunilor, sărbătoarea margaretelor”.
La acest eveniment, organizat
de către reprezentanţii Asociaţiei
Naţionale de Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC), vor
fi prezenţi proprietari de pensiuni
din judeţele Braşov, Covasna, Buzău, Iaşi, Suceava, Gorj, Vâlcea
şi din zona Munţilor Apuseni.
„Bucureştiul are, din fericire,
un colţ rural, şi acesta este Muzeul
Satului. Ne bucură şi ne onorează
faptul că această instituţie ne-a

Foto: www.infotravelromania.ro

fost alături permanent. Împreună
vom putea promova în continuare
turismul rural românesc, şi sunt
convinsă că acest eveniment va
oferi o mostră a ceea ce înseamnă
turism rural în ţara noastră. Astfel
vom atrage şi mai mulţi turişti
către pensiuni, natură şi tradiţii,

mai ales că bucureştenii vor avea
ocazia să discute direct cu proprietarii de pensiuni”, declară
Maria Stoian, preşedinte fondator
ANTREC.
Vizitatorii vor putea consulta
ofertele proprietarilor de pensiuni
şi se vor putea bucura de la un
program folcloric susţinut de o
serie de ansambluri de dansatori
şi de interpreţi din mai multe
zone ale ţării.
Tot în cadrul evenimentului
„Sărbătoarea pensiunilor, sărbătoarea margaretelor”, vor fi organizate şi expoziţii de produse
tradiţionale realizate de meşteri
populari.

Pricopie: Anul acesta vom avea subiecte
de același tip la examenele naționale
Ministrul Educatʼiei, Remus
Pricopie, a afirmat ieri că subiectele de la examenele de evaluare natʼională și bacalaureat
sunt de același tip ca și anul
trecut.
„Am avut ani în care examenele, fie de evaluare națională,
fie de bacalaureat, au fost concepute ca și cum ar fi olimpiade
naționale. Un profesor învață
din primul an de facultate că evaluarea se face la nivelul clasei, și
nu în funcție de cei mai buni cinci
elevi din clasă. Asta se întâmplă.

Subiectele de anul trecut au fost
corect calibrate, anul acesta vom
avea subiecte de același tip, nu cred
că vor fi mai ușoare, nu cred că

vor fi mai grele”, a declarat Pricopie la Palatul Parlamentului.
El a precizat că le-a cerut inspectorilor școlari să interzică
orice practică de colectare de
bani ca „protocol”. „Am cerut
inspectorilor să verifice respectarea legalității, să interzică orice practică de colectare de bani,
indiferent de motiv. Nu există
subiectul «protocol». Organizarea acestor examene se poate
face din fondurile alocate de la bugetul statului”, a arătat ministrul
Educatʼiei.

nificativ de rezidenți, ceea ce
transformă importanța acestui
curs în una balcanică” a declarat
conf.univ.dr. Marius Moga, coordonator curs, decan Facultatea

de Medicină Universitatea Transilvania Brașov.
„Proiectul are ca principal
scop îmbunătățirea și familizarea
rezidenților cu tehnici de chirurgie
ginecologică minim invazivă.
Avem, totodată, de la firmele care
produc aparatură de acest gen,
trei simulatoare prin care
rezidenții pot încerca diverse scenarii pentru a-și îmbunătăți coordonarea dintre mână și ochi”
a precizat dr. Nicuşor Bîgiu,
manager proiect, asistent universitar Universitatea Transilvania
Brașov.
Operaţiile laparoscopice, adică
cele în care se folosesc instrumente de specialitate cu care se
fac incizii foarte mici, au fost
efectuate la Maternitate de medici ai unităţii medicale şi au fost
vizionate în timp real în Sala de
Curs a Aulei Universităţii Transilvania. La cursul internaţional
participă medici rezidenţi din Ro-

mânia, Turcia şi Grecia.
„Este o oportunitate foarte
bună de a cunoaşte tehnicile şi
aparaturile cu care se lucrează,
este un start bun. Dacă ai cunoştinţe de bază în chirurgie şi o pregătire adecvată, poţi trece la
următorul pas: operaţiile laparoscopice” a spus Giorgios Pratilas, medic rezident Grecia.
„Acest curs are un caracter inovator. Odată, avem noțiuni practice susținute atât de profesori de
la noi, cât și de străini. În plus,
noi putem să vedem în direct
operații care se desfășoară la spitalul din Brașov și în același timp
după cursuri putem să exersăm
pe manipulatoare și instrumente
aduse special pentru noi” a adăugat Romina Sima, medic rezident. Proiectul european ce se
desfășoară la Brașov a fost
câștigat prin competitʼie în 2013
de Facultatea de Medicină a
Universitătʼii Transilvania.

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

Sfaturi pentru părinţi
Având în vedere că vacanţa de vară este o perioadă în care copilul
dumneavoastră este mai mult timp acasă (de multe ori singur sau pleacă
în tabără, la bunici, în excursie, etc) ar fi bine să discutaţi cu acesta și să-i
reamintiţi regulile care trebuie respectate pentru a fi în siguranţă.
Astfel:
◾ asiguraţi-vă că ştie să circule
corect pe stradă, respectă regulile de circulaţie şi se joacă
în locurile special amenajate.
◾ stabiliţi împreună cu copilul:
▸ să spună când iese din
casă/curte sau dacă vrea
să meargă undeva;
▸ să nu deschidă uşa persoa◾
nelor necunoscute;

internetul pentru a fi în si▸ să nu accepte să plece pe
guranţă. Să nu dezvăluie nijos sau cu maşina împreuciodată informaţii despre el
nă cu persoane pe care nu
sau familie şi să nu se întâlle cunoaşte;
nescă cu niciun prieten de pe
▸ să refuze să plece cu perinternet. Verificaţi periodic
soane cunoscute, fără
categoriile de servicii pe care
acordul dumneavoastră;
le utilizează şi întrerupeţi-le
▸ să nu poarte la vedere chedacă este cazul;
ia de la locuinţă;
▸ să nu urce în lift cu per- ◾ nu-i permiteţi să-şi invite
acasă prietenii sau colegii
soane necunoscute;
până nu vă cere acordul.
învăţaţi-l cum să folosească

În cazul în care copilul dumneavoastră a crescut și a ajuns la vârsta
adolescenţei, trebuie să știţi că anturajul pe care și-l alege poate avea
influenţe nocive asupra comportamentului acestuia.
testaţi felul cum cheltuie banii
În acest sens, oferim părinţilor ◾ informaţi-l în legătură cu fapde buzunar sau economiile iar
tul că poate să conducă un mocâteva sfaturi utile:
în caz că aveţi îndoieli staţi de
ped pe drumurile publice doar
◾ discutaţi despre pericolele şi
vorbă cu el;
dacă a împlinit 16 ani şi a abdependenţa de internet. Încusolvit cursul de legislaţie ru- ◾ urmăriţi comportamentul corajaţi-l să se orienteze şi către
pilului dumneavoastră, obsertieră în cadrul unei unităţi
alte activităţi (sportive, cultuvând dacă posedă lucruri care
autorizate de pregătire a conrale, etc);
nu-i aparţin;
ducătorilor auto;
◾ nu-i permiteţi să conducă autovehicule dacă nu posedă per- ◾ vorbiţi cu fiul/fiica dumnea- ◾ păstraţi o relaţie foarte apropiată faţă de copilul dumneavoastră despre prietenii pe
mis
de
conducere
voastră şi sprijiniţi-l atunci
care-i are şi întrebaţi-l unde şi
corespunzător;
când sesizaţi că trece prin mocum îşi petrece timpul liber;
◾ învăţaţi-l să nu urce în maşină
mente dificile sau devine retras
cu şoferul care a consumat ◾ luaţi seama de câţi bani disşi introvertit.
pune copilul dumneavoastră;
băuturi alcoolice;
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Flash economic
Costul întreţinerii pârtiilor din Poiană: 15 milioane de lei pentru
4 ani. Primăria Braşov a scos la licitaţie serviciul de ad-

ministrare a domeniului schiabil din Poiana Braşov pe o
perioadă de patru ani. Edilii ar urma să încheie cu câştigătorul licitaţiei un contract cadru care să fie valabil din
5 august 2014 până în 31 iulie 2018. Valoare estimată
fără TVA a acestui contract este cuprinsă între 5,32 de
milioane de lei şi 12 milioane de lei. Ofertantul trebuie să
facă dovada că poate dispune de cel puţin trei snow-mobile, un autovehicul 4×4, un utilaj terasier, dar şi de rezervoare pentru depozitarea combustibilului. Nu în ultimul
rând, trebuie să dovedească că a prestat servicii similare
în ultimii trei ani. Întreţinerea pârtiilor de schi din Poiana
Braşov se va face atât in extrasezon, cât şi în sezonul de
iarnă, astfel încât să se asigure exploatarea în condiţii
corespunzătoare de siguranţă.
Taxa pe construcții speciale, modificată la anul. Taxa pe
construcții speciale ar putea fi modificată începând cu 1
ianuarie 2015, dacă analiza ce va fi realizată în perioada
următoare de Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR)
va demonstra că impactul acesteia asupra mediului economic este mult mai mare decât cel preconizat, a declarat,
ieri Ionel Blănculescu, consilierul onorific al premierului
Victor Ponta. „CDR va realiza în perioada următoare o
analiză cu privire la impactul pe care taxa pe construcții
speciale o are asupra mediului economic din România.
Dacă acest impact se va dovedi că este mult mai mare
decât cel preconizat, atunci prevederile acestei taxe vor
fi modificate de la data de 1 ianuarie 2015. Concret, vom
corecta un element care poate afecta situațiile financiare
ale unor companii care nu au prognozat aceste cheltuieli”,
a afirmat Blănculescu. Potrivit acestuia, impactul inițial al
acestei taxe ar fi trebuit să se ridice la suma de 1,5 miliarde
lei, însă dimensiunea posibilă a încasărilor a fost redusă
la 400 milioane lei de către FMI.

ECONOMIC

Marţi

Pepinieră în Brașov
Municipalitatea analizează oferta singurei firme care a participat la
licitaţia organizată pentru amenajarea celei mai
mari pepiniere din România, utilizând fonduri
europene.
După ce, în luna aprilie, municipalitatea a recepţionat echipamentele şi maşinile necesare
pepinierei, printre care şi un
tractor cu braţ hidraulic de ultimă generaţie, care poate fi
operat prin joystick, în urmă
cu două săptămâni a fost organizată licitaţia pentru amenajarea propriu-zisă a
pepinierei. Pepiniera urmează
să fie amenajată în zona Grădinii Zoologice din Noua.
Valoarea contractului a fost
estimată la aproape 2,4 milioane lei fără TVA, pentru o suprafaţă totală a pepinierei de
18.714 mp. Lucrările includ
amenajarea terenului, execuţia
terasamentelor de pământ,
amenajarea secţiilor de cultură,
a solarului, amenajări pentru
protecţia mediului, construcţia
unei clădiri operaţionale, con-

Pepiniera urmează să fie amenajată în zona Grădinii Zoologice din Noua
strucţia unei remize pentru
Protecţie şi Stingerea Incendiilor, lucrări de instalaţii, lucrări de racordare la reţelele
de utilităţi, amenajarea drumurilor de acces şi alei.
Pepeniera este amenajată
prin proiectul ,,Îmbunătăţirea
valorii economice a pădurii
prin achiziţionarea de echipamente şi maşini şi producerea
de puieţi forestieri de calitate
pentru fondul forestier proprietate publică a municipiului Braşov”, proiect finanţat din
Fondul European Agricol pen-

tru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală. Valoarea totală
eligibilă a proiectului este de
4.358.945 lei, din care 60%
reprezintă finanţare nerambursabilă, iar 40% - contribuţia
beneficiarului – Municipiul
Braşov, prin Regia Pădurilor
Kronstadt.
Proiectarea pepinierei urmăreşte obţinerea unui număr
cât mai mare de puieţi la unitatea de suprafaţă, în sortimentele dorite, de calitate
corespunzătoare şi cu costuri

cât mai mici. Se preconizează
că se vor produce anual
87.000 bucăţi de puieţi de răşinoase (molid, brad, pin, larice),
şi 18.000 de puieţi de foioase
(fag, paltin de munte, gorun).
În total, 105.000 puieţi apţi de
plantat vor acoperi 85,15% din
totalul lucrărilor de împădurire
necesare anual în pădurile administrate de RPLP Kronstadt.
Contractul de finanţare a fost
semnat în 19 noiembrie 2012,
iar perioada de implementare
a proiectului este de trei ani.
A.P.

Proiectul drumurilor forestiere, gata pe
două treimi
Lucrările pentru amenajarea
a nouă drumuri forestiere şi
construcţia drumului Crucur
- care face legătura între cartierul Noua, zona Grădinii
Zoologice şi Timişul de Jos sunt realizate în proporţie de
70%.
Proiectul „Accesibilizarea
fondului forestier proprietate
publică a Municipiului Braşov,
prin construirea de drumuri
noi şi reabilitarea de drumuri
forestiere existente” a demarat
la mijlocul anului trecut şi se
va încheia, speră municipalitatea, până în luna noiembrie.
Drumul forestier Crucur
este singurul din proiect care
se construieşte de la zero. Calea de acces are o lungime de
aproape 10 km şi o lăţime de
4,5 metri, fiind construit din
piatră spartă. De-a lungul său
au fost prevăzute 25 de staţii
de încrucişare (spaţii unde
drumul este mai lat, pentru a
fi posibilă intersectarea a două
maşini mari, care vin din sensuri opuse), două staţii de întoarcere şi 33 de podeţe pe
sub care trec tuburi de dren.
Până în acest moment, drumul
a fost croit dintr-un capăt în
altul, au fost realizate terasamentele de pământ pe aproape toată lungimea lui şi s-au
montat o serie de poduri şi
podeţe.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei, Sorin Toarcea, în prezent se lucrează mai
ales la amenajarea tronsonului
al treilea, care face legătura
între Dâmbul Morii şi Timişul
de jos, de-a lungul căii ferate.
Pe celelalte două tronsoane terasamentele de pământ sunt
finalizate, iar în unele locuri
chiar şi cele de piatră. În paralel, se lucrează şi la reabilitatarea celorlalte nouă drumuri
incluse în proiect. „Din păcate,
vremea ne creează mari probleme, mai ales pe drumul
Crucur, pentru că se lucrează
cu utilaje de mari dimensiuni
şi acolo unde nu există terasament de piatră accesul este
foarte dificil, din cauza pământului ud. Am solicitat firmei care execută lucrările să
încerce, acolo unde este posibil, să lucreze şi dacă vremea

este nefavorabilă, mai ales la
partea de reabilitare a drumurilor existente. Sper ca până
în luna noiembrie să reuşim
să finalizăm acest proiect”, a
declarat primarul George
Scripcaru.
Scopul acestui proiect este
de a acesibiliza zona forestieră,
atât pentru valorificarea ei din
punct de vedere economic, cât
şi pentru a putea asigura lucrările de silvicultură. Nu în
ultimul rând, se doreşte şi dezvoltarea activităţilor de agrement din această zonă, în
principal cele legate de drumeţii.
Lungimea totală a drumurilor forestiere din cadrul acestui proiect, inclusiv a drumului
Crucur, este de 28,369 km.
Valoarea lucrărilor este de
4,82 milioane lei, din care
TVA 933.525,3 lei.
A.P.
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Persoanele cu dizabilități vor
beneficia de sprijin la angajare
800 de tineri de peste
18 ani cu dizabilități
care părăsesc sistemul instituționalizat
de protecție a copilului și persoane de etnie romă își pot
îmbunătăți competențele personale și
profesionale și abilitățile de identificare
a unui loc de muncă
prin intermediul proiectului „Motivare
pentru Ocupare”.
Tinerii vor beneficia de
servicii de informare și
consiliere profesională,
motivare, formare profesională, mediere pe piatʼa
muncii și acompanierea la
locul de muncă. Beneficiarii vor fi îndrumatʼi către
cursuri de calificare și recalificare pentru locurile Fundația Motivation România va ajuta persoanele cu dizabilități pentru a-și găsi un loc de muncă
de muncă cele mai căutate.

„Ce are original proiectul
nostru și abordarea cu care
încercăm să convingem oamenii să vină la noi? Sunt
două lucruri. Pe de o parte,
vorbim de un program de
motivare — două zile în
care facem un program intens de motivare, încercăm
să facem oamenii să capete
încredere în ei înșiși, să se
repoziționeze în ceea ce
privește propria viață și carieră, să își fixeze niște
obiective, să se țină de ele,
să își asume responsabilitatea propriei vieți. În al
doilea rând, este un proiect
bun, din punctul nostru de
vedere, pentru că ne permite să le oferim oamenilor
ce curs își doresc. (...)
Noi ne-am gândit nu să
dăm niște cursuri prestabilite de noi, ne întâlnim cu
oamenii și vedem care sunt
interesele lor reale, profe-

sionale, evident că ne uităm
și la piața muncii”, a declarat
coordonatorul proiectului,
Gabi Comănescu.
Totodată, se va lucra și cu
400 de specialiști pentru eliminarea prejudecătʼilor și stereotipurilor și crearea de
așteptări pozitive cu privire
la potentʼialul de integrare socială și profesională a grupurilor vulnerabile. Specialiștii
sunt reprezentantʼi ai agentʼiilor publice/private care furnizează servicii sociale și de
ocupare grupurilor vulnerabile, din administratʼia publică
locală și organizatʼii neguvernamentale, voluntari, angajatʼi
și manageri de companii.
Proiectul se va derula în regiunile București-Ilfov, NordEst, Sud-Vest, Sud-Est și SudMuntenia pe o perioadă de 18
luni, iar cei interesatʼi pot contacta Fundatʼia Motivation
România.

De la1 iulie, școlile de șoferi se scumpesc
Cursurile oferite
de şcolile de şoferi
s-ar putea scumpi cu
30 la sută de la 1 iulie. Această măsura
vine pe fondul unor
schimbări legislative
impuse de Autoritatea Rutieră Română,
şi sunt prevăzute
într-un ordin al Ministerului Transporturilor.
Instructorii nu vor
mai putea ţine începând din luna iulie
mai mult de 210 ore de condus pe lună, cu elevii. Astfel,
şcolile de şoferi susţin că sunt
nevoite să mărească tarifele,
potrivit realitatea.net.
De asemenea, potrivit aceluiaşi ordin al ministerului, în-

cepând cu 1 iulie, şcolile de
şoferi trebuie să îşi înregistreze cursanţii la Autoritatea Rutieră Română, într-un registru
unic. Acest lucru este necesar
pentru a exista o evidenţă
clară a orelor de practică ale

viitoriilor şoferi.
Nicolae Ştefan, instructor auto, explică
ce înseamnă de fapt
aceată prevedere.
„Programul ne spune că, dacă dumneavoastră aveţi ora planificată la 15, şi nu-mi
veniţi la oră, eu nu-l
pot chema pe cel de la
ora 17 la ora 15, şi
pentru asta ce fac,
stau degeaba, stând
degeaba, nu sunt încasări, salariile vor fi
din ce în ce mai mici”, a precizat instructorul auto.
Aceste măsuri ar urma să
intre în vigoare de la 1 iulie
şi sunt prevăzute într-un Ordin al Ministrului Transporturilor.

Consultanţă pentru bolnavele de cancer
Asociaţia M.A.M.E. a lansat proiectul „Suport şi Consiliere pentru Sănătatea Sânului” cu scopul de a oferi
gratuit femeilor diagnosticate
cu cancer de sân din România
suport, informare, consiliere
medicală, consiliere psihologică şi consultanţă juridică.
Femeile din toată ţara vor putea accesa www.planetaroz.ro,
platforma online dedicată
proiectului, un spaţiu virtual
de informare şi interacţiune

între femei şi medici, pe de o
parte, şi paciente şi psihoterapeuţi, pe de altă parte. „Depistarea precoce a cancerului
de sân este foarte importantă.
Conform Societăţii Americane
de Cancer, supravieţuirea la
5 ani în stadiile 0 şi I este de
100%, în stadiul II de 93%,
în stadiul III de 72%, iar în
stadiul IV de 22%. De aceea,
ne bucurăm că acest proiect
încurajează femeile, pe cât posibil, să se prezinte la exame-

nele clinice la medicul de familie şi, ulterior, la medicul
specialist”, a declarat dr. Cornelia Niţipir. Aceasta a mai
precizat că printre avantajele
diagnosticării precoce a cancerului de sân se numără faptul că se optează pentru
terapii conservatoare, ce afectează mai puţin calitatea
vieţii, nu este nevoie întotdeauna de chimioterapie, iar
tratamentul este mai puţin
costisitor pentru societate.
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Coroana, primul hotel
modern din Braşov

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Krone, cum s-a numit la început
Hotelul Coroana este considerat
primul hotel modern din oraş şi reprezintă una dintre bijuteriile arhitecturale ale Braşovului.
Elegantul hotel a fost ridicat în 1910
şi, pentru a răspunde cererii tot mai
mari de locuri de cazare, în 1927 se
extinde până în strada Postăvarului.
Clădirea atrage privirile prin arhitectura Art Noveau și Baroque,
având toate serviciile unui hotel modern. Iată cum suna o reclamă a vremii, pentru atragerea clienţilor la
Coroana: „O casă de prim rang. 100
de camere cu confort modern. Lumină
electrică proprie. Ascensor. Încălzire
centrală. Băi în hotel. Garaj pentru
automobile. Bucătăria cea mai aleasă,
vinurile şi lichiorurile cele mai fine...”

De la gară, turiştii veneau cu trăsura,
iar apoi cu maşina de piaţă, un fel
de taxi de azi. Hotelul avea şi un omnibuz care făcea curse oraş – gară
şi ziua şi noaptea.
Pe lângă vilegiaturiştii obişnuiţi, la
Coroana trăgeau scriitori sau pictori
celebri care îşi petreceau la Braşov
câteva luni de vacanţă. Tot aici a avut
loc prima şezatoare literară din Braşov, în anul 1923. Sunt renumite şuetele de la cafeneaua hotelului, la care
luau parte George Coşbuc, Cincinat
Pavelescu, Lucian Blaga, Octavian
Goga sau Emil Cioran.
Coroana a fost cel mai atrăgător şi
select hotel din Braşov, până în 1939,
când a intrat în concurenţă cu Aro
Palace.
E.C.
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Muzeul de Istorie
se va reinventa
Muzeul este un produs
turistic! De aceea, Casa
Sfatului, care găzdu ieşte Muzeul Judeţean
de Istorie va deveni
o adevărată atracţie
pentru vizitatori şi
chiar pentru comunitatea braşoveană.
Este ideea principală a strategiei de dezvoltare a unui
nou concept, mai comercial
pentru muzeu, proiect gândit
pentru consumatorul de istorie, o istorie ferecată acum
în vechea clădire ce domină
Piaţa Sfatului.
Întreg bugetul instituţiei a
fost regândit pentru implementarea unei noi strategii de
către noul director al instituţiei, Nicolae Pepene. Astfel,
în mare parte programele şi
proiectele stabilite la începutul anului au fost anulate pentru introducerea planului de
transformare a unuia dintre

Directorul Nicolae Pepene a prezentat noua strategie de atragere a turiştilor
cele mai importante simboluri
ale Braşovului care nu a fost
pus în valoare aşa cum ar fi
trebuit.
„În paralel, o să gândim
planul de expoziţie, după care
dorinţa mea ar fi să trecem
efectiv la amenajare, după ce
Consiliul Judeţean va aviza
documentaţia. Iar la anul pe
vremea asta să avem la Casa

Sfatului o expoziţie permanentă, înnoită”, a declarat Nicolae
Pepene, director executiv Muzeul de Istorie Braşov.
„În afară de aceste produse
noi, am discutat cu dl. director
Pepene probleme de ordin patrimonial. Pentru că aici avem
în vedere nişte relocări de spaţii, mai ales spaţiile de depozitare a produselor istorice.

O nouă serie de bilete de tratament
Noi bilete de tratament pentru seniorii braşoveni sunt disponibile la Casa Judeţeană de
Pensii Braşov. Biletele de tratament se acordă pensionarilor şi asiguraţilor în limita
numărului de locuri repartizat
de către Casa Naţională de
Pensii Publice Bucureşti.
Pentru seria nr. 9 au fost
repartizare 370 bilete de
tratament din care 39 bilete
gratuite.
Au fost alocate prin aplicaţia informatică 355 de bilete
de tratament în următoarele
staţiuni: Amara, 1 Mai, Bala,
Buziaş, Călimăneşti, Căciulata, Covasna, Eforie Sud, Felix,
Geoagiu, Govora, Lacu Sărat,

Herculane, Mangalia, Neptun,
Ocna Şugatag, Olăneşti, Pucioasa, Sângeorz, Sărată Monteoru, Saturn, Slănic Prahova,
Sovata, Tg. Ocna, Techirghiol,
Tuşnad, Vatra Dornei.
„Având în vedere că ultima
zi de ridicare a biletelor alocate este 17 iunie 2014, rugăm persoanele cărora le-au
fost repartizate bilete de tra-

tament să le ridice de la
sediul CJP Braşov, str.
13 Decembrie, nr. 43 A”
a declarat directorul
executiv al Casei de
Pensii Braşov, Mady
Brescan.
Lista cu alocarea biletelor de tratament este
afişată la sediul instituţiei şi
pe site-ul CJP Braşov la adresa www.casadepensiibv.ro.
La ridicarea biletului de tratament se vor prezenţa următoarele acte:
◾ numărul de înregistrare al
cererii;
◾ cuponul de pensie aferent
lunii MAI 2014;
◾ recomandare medicală.

Dumitru Avădanei, pe locul cinci
în Liga Profesorilor Excepţionali
Profesorul de biologie Dumitru Avădanei, de la Şcoala

Gimnazială Nr. 2 „Diaconu
Coresi”, cu 2014 de voturi,
s-a clasat pe locul al
cincilea în concursul
naţional „Liga profesorilor excepţionali”. Profesorul
Avădanei Dumitru
este coordonatorul
echipei TV2BV a
Şcolii Generale Nr.2
„Diaconu Coresi”
din Braşov. TV2BV
este singurul studio
de televiziune şi pre-

să şcolară online din învăţământul românesc și are în palmares rezultate de excepţie.
Locul ocupat de profesorul
braşovean este cu atât mai
meritoriu, cu cât peste 500 de
profesori s-au înscris în această competiţie. Câştigătorul primei ediţii a concursului „Ligii
profesorilor excepţionali”a
fost Aurelian Zisu, profesor
de limba şi literatura română
la Colegiul Naţional Carol I,
din Craiova. Acesta a obţinut
3465 de voturi.

Ocupăm astăzi, cu depozitul
Muzeului de Etnografie şi cel
de Istorie, una dintre cele mai
importante clădiri de birouri
din Braşov. Este vorba de clădirea de vizavi de magazinul
Star”, a precizat Mihai Pascu,
vicepreşedinte Consiliul Judeţean Braşov.
Directorul Casei Sfatului
spune că în acest moment numărul celor care păşesc în
Casa Sfatului este extrem de
redus, asta ţinând cont şi de
faptul că la Biserica Neagră
ajung anual peste 200.000 de
vizitatori, iar la Muzeul de Istorie doar 9.000.
Clădirea datează din secolul al XV-lea şi a fost aleasă
pentru crearea unui muzeu
care valorifică, dar şi conservă colecţii importante
de arheologie, documente,
monede, artă decorativă. De
asemenea, există şi o valoroasă bibliotecă ce deţine peste
15.000 de volume.
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„Milioane de Prieteni”
salvează urşii de la Zoo
Asociaţia de protecţie a animalelor „Milioane de Prieteni” şi-a exprimat intenţia
de a intra în posesia urşilor
scoşi la vânzare de Grădina
Zoologică din Reşiţa. „Dorim
să-i acordăm puiului de urs
ultima şansă de a fi eliberat
în natură şi reabilitat, pentru
a se bucura de libertatea pe
care numai urşii sălbatici o
pot gusta. Acordăm tot suportul logistic şi ne ocupăm
de întreaga operaţiune,

având personal veterinar
specializat. Contăm pe buna
intenţie a administraţiei locale şi sperăm că, odată ce
ne vor ceda urşii, îşi vor
putea obţine autorizaţia de
mediu”, a declarat Cristina
Lapis, preşedintele AMP
Braşov. Reprezentanţii Grădinii Zoologice din Reşiţa au
anunţat că se văd nevoiţi să
renunţe la doi urşi aflaţi în
captivitate, pe motiv că nu
mai au spaţiu.

Peste 300 de braşoveni
au alergat la crosul Hospice
Cea de a şasea a ediţie a
Crosului Hospice s-a desfăşurat în weekendul trecut pe
Aleea de sub Tâmpa, iar la
start s-au aliniat sute de persoane de toate vârstele. Toţi
participanţii au alergat pentru a dărui speranţă celor
care sunt angajaţi într-o
cursă mult mai dificilă, cea
cu o boală incurabilă. Pe
lângă alergătorii care s-au
înscris individual, la cros au
luat parte şi echipele mai
multor companii private din
Braşov. „Casa Hospice Spe-

ranţei face o treabă minunată, zi de zi, se vede că au
un mare respect pentru
ceea ce fac şi trebuie susţinuţi şi cu bani” a declarat
Harmut Hohaus, general
manager firmă. Banii proveniţi din sponsorizări şi taxe
de înscriere la cross însumează peste 17.000 de lei.
Întreaga sumă va fi folosită
de Hospice pentru a acorda
în continuare servicii de îngrijire paliativă copiilor şi
adulţilor diagnosticaţi cu boli
incurabile.
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Invenție: introduci PIN-ul în
bancomat doar cu privirea
de la un dispozitiv de
urmărire a privirii şi,
în funcţie de imaginea
pe care o vede aceasta, calculăm pe ce numere vrea să apese. O
persoană care ajunge
în faţa unui bancomat
pentru a scoate banii
priveşte ecranul pe
care sunt cifrele, fixează cifrele codului PIN
şi primeşte acceptul în
sistem, fără a mai folosi mâinile. Este o
aplicaţie prin care se
Membrii echipei de
evită frauda la ATMstudenţi în anul al treiuri, pentru că un evenlea de la Facultatea de
tual hoţ nu vede codul
Matematică-InformaPIN tastat”, a explicat
tică a Universităţii
Anca, pentru Media„ B a b e ş -B o l y a i ”
fax.ro. Potrivit studen(UBB) Cluj-Napoca Invenția, dacă va fi implementată, va oferi mai multă siguranță operațiunilor de tranzacție
tei, aplicaţia se
au participat la încebazează pe un dispoputul lunii la un concurs de tip
Anca Davidel, care face parte adresăm sistemelor de securi- zitiv de urmărire a privirii, The
hackathon, un maraton de pro- din echipă, a povestit că apli- tate, începând cu ATM-urile Eye Tribe Tracker, care costă
gramare, în cadrul evenimen- caţia este o premieră pentru Ro- băncilor, dar aceasta poate fi 99 de dolari şi care este sub fortului tehnologic Techsylvania, mânia, dar şi care sunt extinsă şi la sisteme de securitate ma unui paralelipiped de 20 de
unde au reuşit să dezvolte apli- beneficiile acesteia pentru sis- a unor locuinţe. Aplicaţia noas- centimetri lungime şi o grosime
caţia IT într-un interval de circa temele de securitate ale bănci- tră preia coordonatele la care de 1,9 centimetri, cu o greutate
18 ore.
lor. „Prin aplicaţia SecurEye ne se uită o persoană pe un ecran de 70 de grame.
O echipă de şase
studenţi clujeni
a dezvoltat o
aplicaţie IT, în
premieră, care
permite introducerea codului
PIN într-un bancomat fără folosirea mâinilor,
doar cu ajutorul
privirii, şi prin
care se poate
evita frauda la
ATM-uri.
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Pe scurt
Doi exploratori au încheiat, în premieră, un tur al Groenlandei
pe schiuri. Un explorator belgian și unul canadian au de-

venit primii oameni care au încheiat un tur al calotei glaciare groenlandeze, parcurgând peste 4.000 de kilometri
în 55 de zile, pe schiuri și folosind zmeie pentru a trage
săniile cu echipamente și alimente, conform Reuters.
Aventurierul belgian Dixie Dansercoer și canadianul Eric
McNair-Landry s-au folosit de curenții de aer polari pentru
a se deplasa, trași de zmeie, pe o rută circulară, făcând
un tur al Groenlandei. „Este o premieră pentru că oamenii
nu s-au mai gândit să urmeze o rută circulară”, a comentat Dansercoer pentru agenția britanică de presă.
Vechiul record de distanță străbătută în regiunea Arctică
este de 3.120 de kilometri și a fost stabilit în 2009 de
aventurierul britanic Adrian Hayes, care a traversat calota
glaciară a Groenlandei de la sud la nord.

A restituit după 61 de ani o carte împrumutată de la bibliotecă
Ron Webster, un bărbat în vârstă de 91 de ani, a restituit, cu o întârziere de 61 de ani, o carte pe care a
împrumutat-o de la biblioteca Universităţii din Liverpool
în 1953, amenda de 4.500 de lire sterline (5.650 de
euro) datorată instituţiei fiindu-i anulată de bibliotecar,
conform lexpress.fr. Ron Webster, fost asistent de cercetare la Universitatea din Liverpool, a împrumutat în
1953 cartea „Structure and Function in Primitive Society”, de Alfred Radcliffe-Brown, şi a păstrat-o până
când a plecat la Londra, 61 de ani mai târziu. Penalizările strânse în toată această perioadă au ajuns la
suma de 4.500 de lire sterline (5.650 de euro). „Toată
lumea l-a prevenit pe Ron că ar trebui să plătească o
amendă importantă dacă restituia cartea”, a spus nepotul lui Ron Webster. În faţa acestui gest neaşteptat,
bibliotecarul universităţii, Phil Sykes, a decis să anuleze
amenda.

Virusul care a ucis 40 de milioane
de oameni ar putea reapărea
Virusul gripei aviare care
circulă în natură conţine toate
ingredientele genetice pentru
a forma un agent patogen similar aceluia care a declanşat
pandemia devastatoare din
1918, potrivit unui studiu publicat în Statele Unite.
O echipă internaţională de
virusologi a identificat opt
gene în mai multe tulpini de
virusuri gripale, izolate în organismul raţelor sălbatice,
care prezintă similarităţi remarcabile cu cele care alcătuiesc virusul vinovat de
pandemia de gripă din 1918,
care a făcut cel puţin 40 de

milioane de victime pe plan
mondial, scrie Mediafax, citând AFP.
„Există rezervoare de gene
în natură care au potenţialul,
prin recombinare, de a provoca pandemii grave în viitor”,
a subliniat Yoshihiro Kawaoka, virusolog la Universitatea
Wisconsin-Madison.
Încercând să evalueze riscul ca un astfel de virus să
ajungă să dobândească cele
opt gene, cercetătorii au
folosit o metodă denumită
„genetică inversă” pentru a
recrea un agent patogen ce
diferă faţă de cel din 1918 cu

doar 3% în structura aminoacizilor pe baza cărora îşi produce proteinele. Ei au produs
astfel un virus mai virulent
pe şoareci şi dihori decât un
virus gripal obişnuit, însă nu
la fel de patogen ca acela din
1918.
Noul virus, format din gene
care circulă în organismul păsărilor sălbatice şi domestice,
arată că acele ingrediente genetice pot, potenţial, să se
combine pentru a crea un
agent patogen periculos şi capabil să provoace o pandemie, a subliniat Yoshihiro
Kawaoka.

Descoperire de senzație în adâncul Terrei
O descoperire recentă
scoate la lumină modul cum
ar fi luat naștere mările şi
oceanele. Cercetătorii au descoperit un rezervor uriaş de
apă în adâncul Pământului,
care este de trei ori mai mare
ca volumul tuturor oceanelor
planetei noastre. Apa se află
într-o rocă albastră numită
ringwoodită, care se află la
700 de kilometri adâncime,
în mantaua Pământului, adică
în stratul de rocă fierbinte
care se află între scoartʼă şi
miez, relatează New Scientist.

Noua descoperire contrazice teoria acceptată de unii
geologi, care cred că apa a
venit pe Terra adusă de comete. Este posibil ca mările
şi oceanele să se fi format
treptat, din apa care a ieşit la
suprafaţă din acest uriaş bazin
subteran.
Dacă acest ocean uriaş sar afla la suprafaţa planetei,
vârfurile munţilor ar fi singurele zone de uscat de pe
planetă, adaugă cercetătorul.
De asemenea, rezervorul
acesta explică de ce suprafaţa
oceanelor a rămas neschim-

bată de milioane de ani, adaugă Steven Jacobsen, de la
Universitatea Northwestern
din Evanston, Illinois.
Echipa lui Jacobsen a folosit 200 de seismografe, pentru
a studia undele seismice generate de peste 500 de cutremure.
Măsurând viteza undelor
seismice la diferite adâncimi,
cercetătorii au aflat ce tipuri
de roci se află în calea undelor. Astfel au descoperit şi
apa, pentru că în această zonă
undele au încetinit, străbătând
mai greu rocile umede.
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Goluri multe la
Cupa Mondială
Echipa Franţei a învins, duminică, la Porto Alegre,
cu scorul de 3-0 (1-0), selecţionata Hondurasului, în
grupa E de la Cupa Mondială, în care francezii au
avut superioritate numerică mai mult de o repriză
şi în care s-a validat un gol pentru prima oară în istorie datorită tehnologiei Goal-Control.
Golurile au fost marcate de
Benzema '45 (penalti), '72 şi
Valladares '48 (autogol).
În minutul 43, Wilson Palacios a fost eliminat după ce
a primit al doilea cartonaş galben şi implicit pe cel roşu pentru un fault asupra lui Pogba.
Penaltiul acordat în urma
acestei faze de arbitrul Sandro
Ricci a fost transformat de
Benzema.
La golul al doilea al Franţei,
jucătorii reprezentativei Hondurasului şi selecţionerul Luis
Suarez au protestat, însă, conform imaginilor oferite de tehnologia Goal-Control 4-D,
mingea trimisă de Benzema a
lovit bara, iar apoi a revenit la
portarul Valladares, care a deviat-o în propria poartă. Acesta a fost primul gol din istoria
fotbalului validat datorită tehnologiei Goal-Control 4-D.

Reprezentativa Elveţiei a
câştigat, cu scorul de 2-1
(0-1), meciul susţinut, duminică, la Brasilia, în compania

Ecuadorului, în prima etapă a
grupei E de la Cupa Mondială.
Pentru Ecuador a marcat Enner Valencia '22, iar pentru
Elveţia au înscris Mehmedi
'48 şi Seferovici '90+3. În minutul 70, Drmici a marcat
pentru Elveţia, însă golul a fost
anulat pe motiv de ofsaid.
Tot la limită s-a impus și
Argentina, care a trecut cu 2-1

(1-0) selectʼionata Bosniei, în
grupa F de la Cupa Mondială.
Argentinienii au deschis scorul repede în minutul trei după
autogolul lui Kolasinac. În
partea secundă, Messi a punctat pentru 2-0 în minutul 65.
Ibisevic a stabilit scorul final
în minutul 84, marcând primul gol din istoria Bosniei la
un Campionat Mondial.

Lionel Messi a punctat decisiv în meciul
de debut al Argentinei la Mondial

Fetele merg la Euro...
Naţionala de handbal feminin a României a învins la
Baia Mare reprezentativa Belarusului, în ultimul meci
din grupa 6 preliminară, cu scorul de 32-20 (15-6) şi sa calificat la turneul final al Campionatului European din
luna decembrie. Marcatoarele României în partida de
duminică au fost Nechita 8 goluri, Perianu 5, Elisei Ardean 4, Băbeanu 4, Buceschi 4, Neagu 3, Ciuciulete 2,
Hotea 1, Pintea 1. În manşa tur, tricolorele s-au impus
la Mogilev, cu scorul de 30-28 (14-13), iar cu dubla victorie împotriva Belarus şi 4 puncte în clasament, obţine
calificarea la turneul final al Campionatului European
din 2014. Liderul grupei 6, Norvegia, este calificată la
turneul final al CE din acest an încă din luna martie,
când a încheiat „dublele” cu România (25-23 şi 30-18)
şi cu Belarus (33-29 şi 32-24), având maximum de puncte, 8. Turneul final al CE din 2014 va avea loc între 721 decembrie, Ungaria şi Croaţia fiind calificate direct
în calitate de naţiuni gazdă ale competiţiei. Celelalte locuri vor fi ocupate de primele două clasate din fiecare
din cele şapte grupe preliminare. Tragerea la sorţi a grupelor CE din luna decembrie va avea loc în 19 iunie, la
Zagreb.

...băieții nu!
Echipa naţională de handbal masculin a României a
fost învinsă, duminică, în deplasare, de reprezentativa
Suediei, cu scorul de 27-21 (15-7), în manşa retur din
play-off-ul Campionatului Mondial din 2015, ratând astfel
calificarea la turneul final al competiţiei din Qatar. Marcatorii României în meciul de duminică au fost Ghionea
7 goluri, Sadoveac 4, Csepreghi 4, Fenici 3, Buricea 2,
Cristescu 1, în timp ce pentru Suedia s-a remarcat Ekberg 8 goluri. În urmă cu o săptămână, la Bucureşti, tricolorii au cedat la limită în manşa tur, cu scorul de 24-25
(9-8). În "dubla" cu Suedia, naţionala României a fost
condusă de noii antrenori, francezul Christian Gaudin şi
Rareş Fortuneanu, care ar putea continua pe banca tehnică şi după disputarea partidelor din play-off, în funcţie
de discuţiile cu FR Handbal. Turneul final al Campionatului Mondial din 2015 va avea loc în Qatar. La turneul
final sunt calificate Spania, Franţa, Danemarca şi Croaţia,
pentru celelalte nouă locuri calificante din Europa luptând
echipele angrenate în play-off.

Halep se menține pe 3!

Gata cu vacanța, din nou la treabă!
Vacantʼa celor de la FC
Brașov s-a teminat, iar de ieri
stegarii au revenit la antrenamente. La prima reunire au
fost prezentʼi următorii jucători: Mutu, Iacob, Căucă,
Străutʼ, Wagner, Machado,
Santos, Serginho, Madeira,
Cătălin Munteanu (transferat
de la Dinamo București), Grigorie, Păun, Buga, Ionutʼ Hlinca (jucător aflat în probe, de
la Gloria Bistritʼa), Ispas, Frâncu, Dumbravă, Enceanu, Potecu, Haria Popa și Manea.
Învoitʼi, Marinescu, Lecko,
Marian Constantinescu și
Aganovic, au lipsit de la reunire, dar sunt așteptatʼi astăzi
sub Tâmpa. Tot astăzi va sosi
la Brașov și mijlocașul Călin
Cristea, transferat de la Pandurii Târgu Jiu.
Lista de „sosiri”, foarte scurtă!
Cătălin Munteanu nu a mai
primit o ofertă de prelungire
a contractului din partea celor
de la Dinamo și a acceptat
oferta echipei de sub Tâmpa.
Pentru cel poreclit “cap de
zmeu” aceasta este a doua
aventură în tricoul galben-ne-
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După o vacanță destul de scurtă, stegarii au revenit în iarbă!
grilor. „Am lucrat cu nea Cornel timp de 2 ani la Dinamo.
Ne-am înțeles foarte bine și
acesta este unul dintre motivele pentru care am ales să
revin la FC Brașov. Sper să
avem un sezon echilibrat, un
an mai bun, să avem liniște
și să terminăm în primele 10
la finalul sezonului” a spus
Munteanu. Dacă pentru moment lista la capitolul sosiri
este săracă, mult mai multe
sunt numele care nu se mai
regăsesc în lotul stegarilor.
Davide Dias a semnat cu Poli
Iași, în timp ce Cristi Ionescu,
Marius Constantin, Fonseca,

Szekely, Moraru și Iulian
Popa, nu au primit oferte de
reînoire a contractelor. Încă
neclară rămâne situatʼia atacantului Andrei Cristea, care
și-a depus memoriu pentru a
deveni jucător liber de contract, din cauza restantʼelor financiare.
„Sper să mai vină doi jucători!”
Tehnicianul stegarilor, Cornel
Tʼălnar, spune că mai are nevoie de un fundaș stânga și
de un atacant pentru a completa lotul de jucători cu care
va aborda campionatul viitor,
unul care se anuntʼă extrem de
dificil și în care stegarii au un

obiectiv clar: salvarea de la
retrogradare. „Am renunțat la
jucătorii care nu au dat randament în sezonul trecut. Cu
încă un fundaș stânga și un
atacant, cred că vom fi
echilibrați pe toate posturile.
Pentru stagiile de pregătire,
îmi doresc să am la dispoziție
un lot de 18 jucători, lângă
care să mai aducem 4-5 tineri
de perspectivă, care să crească. Am purtat o discuție cu
patronul echipei, Ioan Neculaie și sper ca problemele financiare să se rezolve cât mai
repede, pentru a ne putea
desfășura activitatea în
condiții normale” a spus
Tʼălnar la reunirea lotului. De
astăzi, stegarii vor urca în Poiana Brașov pentru un cantonament de opt zile, până pe
24 iunie. Pentru vizita medicală, care va fi făcută astăzi
și mâine, lotul stegarilor va fi
împărtʼit în două. Începând cu
data de 26 iunie, FC Brașov
se va afla în Slovenia pentru
un stagiu de pregătire în care
vor juca și cinci partide de verificare.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep se menține
pe locul 3 în clasamentul jucătoarelor profesioniste
(WTA), dat publicității luni, cu un avans de 290 de puncte
față de poloneza Agnieszka Radwanska, aflată pe poziția
a patra. Lider este Serena Williams, urmată de chinezoaica Na Li, care are un avans de 1.230 de puncte față
de Halep. Sorana Cîrstea a pierdut un loc față de săptămâna trecută și se află acum pe 29, Monica Niculescu
a urcat o poziție și se află pe 65, Irina Begu este pe 80,
după ce a urcat și ea o treaptă, după cum Alexandra
Cadanțu este mai sus cu un loc față de săptămâna precedentă, pe 84. Pe Alexandra Dulgheru o mai despart
cinci locuri de „top 100”. La dublu, cea mai bună româncă
este Monica Niculescu, ea menținându-se pe locul 40.

Spurs, campioană în NBA!
San Antonio Spurs este noua campioană NBA. Texanii
au surclasat din nou pe Miami Heat, de această dată în
Meciul 5 al finalei ligii profesioniste nord-americane de
baschet masculin – ediția 2013/14. Rezultatul acestei
partide a fost de 104-87. Kawhi Leonard a avut 22 puncte, 10 recuperări, Manu Ginobili a contribuit cu 19 puncte,
Patty Mills a adăugat 17 puncte, Tony Parker a avut 16
puncte, iar Tim Duncan a terminat cu 14 puncte și 8 recuperări pentru Spurs. În replică, LeBron James a avut
31 puncte, 10 recuperări, 5 pase decisive, Chris Bosh
a adăugat 13 puncte, 7 recuperări, iar Dwyane Wade a
terminat cu 11 puncte pentru Heat. Finala s-a terminat
cu scorul general de 4-1. Kawhi Leonard a fost desemnat
MVP al finalei NBA. El are 22 de ani, fiind al 2-lea cel
mai tânăr MVP al ultimului act din istoria ligii nord-americane. Este al 5-lea titlu NBA pentru San Antonio Spurs
după cele obținute în 1999, 2003, 2005 și 2007. Tim
Duncan și antrenorul Popovich sunt cei care au contribuit
la toate aceste titluri. Manu Ginobili și Tony Parker au
cucerit al 4-lea titlu NBA.

DIVERTISMENT

Spectacol de
gală la Cityplex
guvern? Cu toţii s-au întâlnit
pe străzile Bucureştiului. La
23 de ani de la Revoluţie, românii se întorc pe străzile Bucureştiului, recucerind spaţiul
public. Regizorul le urmăreşte
poveştile pe parcursul unui
an de zile, de la debutul protestelor până la referendumul
pentru demiterea preşedintelui. Un film despre oameni în
acelaşi timp impulsivi şi curajoşi, pierduţi şi devastaţi,
despre o revoluţie care devine
o absurditate tragică. Acesta
nu e un film didactic despre
un eveniment politic, ci mai
degrabă un portret intim, personal, despre oameni şi poveştile lor din stradă. Un film
despre o lume confuză, aflată
într-o continuă tranziţie între
un trecut comunist şi un viitor
incert.

În cadrul programului
Europa Cinemas, mâine, 18 iunie 2014, la ora
18:30, la Cityplex Braşov va fi proiectat documentarul „Bucureşti,
unde eşti?”, semnat de
Vlad Petri.
Filmul relatează firul evenimentelor din 2012 petrecute în Piaţa Universităţii din
Bucureşti focusându-se pe atmosfera străzii şi poveştile
protestatarilor. La spectacolul
de gală va fi prezent şi regizorul Vlad Petri. Intrarea este
liberă, în limita locurilor disponibile. Rezervări la numărul: 0368.409.064
Ce au în comun un fost ofiţer de poliţie, un dresor de
câini, fondatorul unui partid
politic şi protestatarii anti-

Concert de orgă
la Biserica Neagră
Astăzi de la ora 18.00 sunteţi aşteptaţi la concertul estival de orgă de la Biserica
Neagră. Concertul durează, în
medie, 30 de minute, iar biletul de intrare este de 10 lei,
copiii cu vârsta mai mică de
7 ani şi elevii (în baza carne-

Bancuri

tului de elev) beneficiind de
gratuitate.
A 62-a stagiune a concertelor estivale de orgă din acest
an de la Biserica Neagră stă
sub semnul aniversării a 175
de ani de la inaugurarea orgii
Buchholz.

◾ Moşule, cum ai reuşit să ajungi
la vârsta de 100 de ani?
– Ehei, dragul moşului... tre’ să ai
răbdare.
◾ Un scoţian intră la o benzinărie
şi întreabă:
– Cat costă o picătură de benzină?
Băiatul de la pompă îi răspunde:
– Ei, chiar o picătură nu costă nimic,

v-o dau eu pe gratis!
La care scoţianul spune:
– Atunci picură-mi şi mie vreo
zece litri!
◾ Iese şeful companiei din biroul
său şi strigă în gura mare:
– Eu am spus să nu vă văd fumând
în timpul orelor de lucru!
La care şeful iritat primeşte răspuns:
– Dar cine a spus că noi lucrăm?

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

BUCUREŞTI, UNDE EŞTI? -PREMIERĂ(AP-12), 80 minute, Documentar
ora: 18:30
GRACE OF MONACO -PREMIERĂ(AG), 103 minute, Biografic, Dramă
orele: 14:00, 20:15
SUB ACEEAŞI STEA -PREMIERĂ(THE FAULT IN OUR STARS)
(AP-12), 125 minute, Romantic, Dramă
orele: 16:00, 22:15
O ALTĂ ADRESĂ DE POMINĂ
(22 JUMP STREET)
(N-15), 112 minute, Comedie
ora: 20:00

-PREMIERĂ-

CHEF -PREMIERĂ(AP-12), 115 minute, Comedie
orele: 18:15, 22:45
URMA SCAPĂ TURMA
(A MILLION WAYS TO DIE IN WEST)
(N-15), 116 minute, Comedie
orele: 15:45, 20:30

EDGE OF TOMORROW:
PRIZONIER ÎN TIMP -3D(EDGE OF TOMORROW)
(AP-12), 113 minute, Acţiune, SF
orele: 15:30, 22:30

Expoziţii

MALEFICENT -3D(AG), 97 minute, Aventuri, Fantastic
orele: 13:30, 18:00
X-MEN: VIITORUL ESTE TRECUT -3D(X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST)
(AP-12), 131 minute, Acţiune, Aventuri, Fantastic
ora: 13:15
Seara
filmului
românesc la
Casa
Baiulescu
La Mansarda
Casei
Baiulescu,
ora 17.00, are
loc proiecţia
filmului
românesc Supravieţuitorul (2008). Regia: Sergiu
Nicolaescu. Distribuţia: George Mihăiţă, Vladimir
Găitan, Sergiu Nicolaescu.
Intrarea este liberă.

◾ 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. Lucrările ce figurează în cadrul expoziţiei
deschid o fereastră către laboratorul creaţiei celor mai
importanţi pictori români din secolul XX (Nicolae
Tonitza, Gheorghe Petraşcu, Theodor Pallady, Iosif
Iser, Ştefan Dimitrescu, Ion Theodorescu Sion etc.
◾ Muzeul Casa Mureşenilor găzduieşte expoziţia
Universul familiei. Vizitatorii sunt invitaţi să
descopere obiecte utilizate frecvent, intrate în ritualul
cotidian, supuse schimbărilor de gust şi preferinţe.
Fotografiile fac parte din arhiva av. Constantin Hiott
şi a boierilor Poenari (Oltenia) – ramura Bălănoi, şi au
fost donate muzeului de către moştenitori.
◾ Epoziţia Marile cărţi mici la Casa „Ştefan Baciu”
(Str. Dr. Gh. Baiulescu nr. 9). Vizitatorii sunt invitaţi
să descopere o colecţie de 38 de cărţi în miniatură, din
patrimoniul Muzeului „Casa Mureşenilor” Braşov.
◾ Epoziţia Mărturii din vechiul Schei la Muzeul de
Etnografie Braşov (B-dul Eroilor 21A). Expoziţia îşi
propune să readucă la viaţă vechiul Schei prin
fotografii inedite.

Marţi

Horoscopul zilei
Berbec. Astăzi trebuie să încerci să te adaptezi oricărei situaţii
noi în care eşti pus/ă, chiar dacă pare mai greu decât ai fi
crezut. Fii atent/ă la planurile pe care ţi le faci.
Taur. E posibil ca un coleg să nu se conformeze regulilor
din simplul motiv de a-ţi atrage atenţia. Ia măsuri cu privire
la acest lucru, dar pentru început încearcă să fii paşnic/ă.
Gemeni. Este ziua perfectă pentru a face unele schimbări în
planurile tale, astrele sunt de partea ta. Lupta pentru a fi cel
/cea mai bună şi adaptează-te noilor cerinţe.
Rac. Astăzi vei primi unele sarcini care au nevoie de o rezolvare rapidă, aşa că foloseşte-ţi toate resursele în acest
scop. Rezolvă urgent tot ce ţi se cere.
Leu. Orgoliul tău iese la iveală astăzi şi e posibil să pari
destul de arogant/ă în faţa altora. Încearcă să renunţi la
tupeu, dar nu îţi pierde încrederea în tine.
Fecioară. Ai atât de puţină energie astăzi, încât nu mai ai
forţa nici să critici. Vei descoperi însă partea bună al acestui
aspect şi vei vrea să îţi schimbi comportamentul de acum.
Balanţă. Dacă vei gândi pozitiv, ai toate şansele să îţi atingi
obiectivele propuse. Nu este deloc greu, mai ales că ai în
jur oameni optimişti şi veseli.
Scorpion. Îţi va fi greu astăzi să te adaptezi schimbărilor,
însă trebuie să încerci măcar. Chiar dacă nu crezi că vei
reuşi, zilele ce vor urma îţi vor confirma acest lucru.
Săgetător. Scepticismul tău poate deveni ridicol astăzi, pui
răul înainte indiferent despre ce este vorba. Fii deschis/ă
schimbărilor şi adaptează-te cum o fac şi ceilalţi.
Capricorn. Este timpul să îţi atingi obiectivele pe care ţi leai propus, astrele sunt de parte ta astăzi. Foloseşte-te de
orice oportunitate care ţi se oferă şi nu spune nu ofertelor.
Vărsător. Vei fi în centrul atenţiei astăzi şi toate îţi merg
bine. Îi inspiri pe cei din jurul tău, îi atragi şi îi faci să te
placă din ce în ce mai mult. Nu ai motive să fii trist/ă!
Peşti. Fie că îţi convine sau nu, o schimbare este pe cale să
se producă şi nu poţi face nimic în această privinţă. Chiar
dacă îţi va părea ciudat, aceste lucruri trebuia să se întâmple.

Sudoku
4

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

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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Rezolvarea sudoku din numărul trecut

1
3
4
8
9
2
6
5
7

6
5
7
1
3
4
8
2
9

8
2
9
5
7
6
3
4
1

9
7
8
2
4
5
1
3
6

2
4
1
3
6
7
5
9
8

5
6
3
9
8
1
4
7
2

3
8
5
6
2
9
7
1
4

7
1
2
4
5
8
9
6
3

4
9
6
7
1
3
2
8
5
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„Pictura pe sticlă de la Cincu”
Există la Cincu un loc
mai ferit ochiului grăbit,
„Căbănuţa”, i se mai
spune, nicidecum din
cochetărie, susţine Ermil Rădulescu, sau din
preţiozitate, construcţia
asemănându-se întradevăr cu o căbănuţă,
deşi la origini nu era altceva decât o şcoală în
miniatură, cu 2 săli de
clasă, cât ajungea pe
atunci pentru micul
grup de elevi.
În jurul ei era multă iarbă
străbătută de o potecă. „Căbănuţa” găzduia în iunie 1979
două ateliere şcolare: de pictură pe sticlă şi de tâmplărie.
Animator şi profesor, unul
şi acelaşi om – Nicolae Suciu
(foto), el însuşi artist încununat cu lauri la prima ediţie a
Festivalului naţional „Cântarea României” şi cu sorţi noi
de izbândă în actuala confruntare republicană.
El era cel care a creat cu
vreo 5-6 ani în urmă, „cercul
de pictură pe sticlă”, pe lângă
şcoala generală din Cincu, judeţul Braşov. Iar după afirmări constante ale membrilor,
în anul şcolar recent încheiat,
1978-1979, cercul a devenit
clasă a Şcolii populare de artă,
în iunie 1979 fiind vreo 24
de elevi.
Ceea ce au deprins de la
profesorul-artist Suciu, se pu-

tea vedea, ca într-o expoziţie
permanentă, pe pereţii uneia
dintre clasele „căbănuţei”. În
cea mai bună şi autentică tradiţie a acestei „îndeletniciri
româneşti”, lucrările elevilor
destănuiau o „extraordinară
sete de împlinire a genului”.
Mai ales că „pictura pe sticlă
poate aduce încă noutăţi în
expirmare”, declara prof.
Nicolae Suciu. Şi îi învăţa pe
elevii săi – unii făceau naveta,
şi nu laveta, de la Făgăraş –
tainele pregătirii culorilor,

„cum se naşte cerul culorii
albastre, pata roşului intens,
dar şi auriul cu patina lui de
strălucire stinsă”. În acelaşi
timp, însă, prof. N. Suciu nu
admitea conturul la întâmplare, falsa naivitate, mimarea ei,
care nu avea nimic în comun
cu „spontantaneitatea”, cu
candoarea şi puritatea liniei.
Stăruind în a privi lucrările
elevilor de la „Căbănuţă”,
Ermil R. recunoştea mai întâi
de toate satul în mişcările lui
fireşti, satul cu veşnicia sa,

vorba lui Blaga, Lucian, nu
Vasile, care putea marca mai
tranşat ca la oraş mersul
nevivaldian al anotimpurilor.
Satul în ipostazele lui profund
comunicante, lucrul câmpului
şi bucuria jocului. Şi era absolut interesant de remarcat
„dorinţa învăţăceilor în tehnica picturii pe sticlă, de a găsi
semnul potenţând acţiunea,
dinamica interioară a compoziţiilor”. Personajele lor nu
stăteau niciodată „ca la fotograf”; viaţă prindeau şi marile
figuri ale istoriei scumpei
noastre patrii, subiect care revenea „obsesiv de obsedant”
în lucrările cincanilor, şi nu
numai ale lor. Pagini de glorie,
de epopee se adunau în
imagini „inedit sugestive”.
Era proprie în această tehnică a picturii pe sticlă „atitudinea anume revelată cu o
graţie şi un simţ al duiosului
peste care, trecând, privirea
cea mai gravă se destinde întro adâncă senzaţie de frumos”.
În ediţia din 1979 a Festivalului naţional „Cântarea României”, profesor şi elevi au
lăsat în toate etapele desfăşurate până atunci o „remarcabilă impresie”. Dar puţini
ştiau despre „căbănuţa” unde
se năşteau cu migală şi cu
„caldă visare” aceste lucrări
de pictură pe sticlă.
„Drum Nou” – 17 iunie 1979

Domnului Director al ziarului „Carpaţii” Braşov.
Cu respect îmi permit a vă
ruga, să binevoiţi a insera în
corpul ziarului D-voastră următoarele rânduri:
În seara zilei de 15 Februarie s’a ţinut în saloanele Redutei, balul C. F. R. Trebuie
să remarc, că acest bal prin
aranjamentul şi felul său ori-

ginal şi caracteristic, ar fi fost
unul dintre balurile cele mai
reuşite, dintre toate câte s’au
ţinut în sesiunea acestui carnaval, dacă elementul românesc, foarte numeros,
reprezentat în special prin tineret, n’ar fi fost întrucâtva
rău impresionat prin purtarea
cam puţin chibzuită a unor
membre şi membri din Onor.
Comitet organizator.
Să-mi daţi voie, să vă relatez faptul care m’a determinat

să vă scriu aceste rânduri.
După epuizarea programului
cu ordinea de dans, adecă
aproximativ cătră orele 2, la
cererea publicului (şi îmi place
a crede, că la cererea publicului unguresc, sau a aceluia
care înclină spre acesta) s’a
comandat un csárdás. Csárdás-ul când este jucat de
elemente cari îl simt, întrebuinţând o expresie proprie a
acestora, a fost jucat şi repetat
în 2 rânduri fără intermitenţă,

Din presa maghiară
Firma Tellmann şi Speil

Magazinul de postavuri şi produse artizanale a fost înfiinţat de Karl Fabricius în anul 1825, într-o perioadă când
transportul se desfăşura în condiţii vitrege. Calea ferată
încă nu exista, iar comercianţii se deplasau cu ajutorul
căruţaşilor din Hălchiu şi Szeged, iar un drum până la
Viena sau Cracovia dura câteva săptămâni. Fondatorul
a reuşit odată cu trecerea anilor să-şi dezvolte afacerea
prin comercializarea unor produse de calitate. În anii ’50
afacerea a fost preluată de fii lui, Fabricius Karl şi Fabricius Gustav, primul ocupându-se de partea administrativă,
iar al doilea de partea comercială. În perioada lor, aici
se comercializa şi praf de puşcă. Magazinul avea contracte comerciale cu Moldova şi Turcia.

Karl Fabricius făcea parte din sistemul administrativ al
oraşului, el ocupând şi funcţia de preşedinte al Camerei
de Comerţ şi Industrie Braşov. În anul 1906 cei doi se
retrag din afacere şi firma va fi preluată de Victor Tellmann
şi Ede Speil, sediul fiind în Şirul Grâului nr.8 (azi Piaţa
Sfatului, partea nordică). Ei au extins afacerea, înfiinţând
secţia de amenajări interioare, dispunând de o gamă
largă de covoare, cuverturi şi perdele. Şi secţia de linoleumuri era foarte bine aprovizionată, acest produs având
o mare căutare. Firma Tellmann & Speil a furnizat linoleumul pentru Hotelul şi restaurantul Corona, pentru sălile
de sport de la şcolile evanghelice, pentru Şcoala elementară de băieţi, birourile Czell, vila Peter Scheeser,
sanatoriul Depner, drogheria lui Neustädter şi pentru
multe alte magazine.

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

Iulian Cătălui

Voci din public – Atenţiune!... Se joacă ceardaşul!
Primim următoarele din partea
unui cititor al ziarului nostru:
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în tot cazul de o durată destul
de lungă şi regret că nu vă pot
preciza timpul după cronometru.
Elementul românesc, tânăr
şi conştient, cerând, să se joace ceva româneşte, a întâmpinat atât opunerea dârje a unei
părţi din Comitetul organizator, cât şi din partea muzicantului Bela şeful orchestrei,
înconjurat de cei din comitet.
N’am crezut niciodată, că
la un bal al unei instituţiuni

Dinu Eva

româneşti de Stat să fie posibil, ca un comitet organizator
românesc, să încurajeze un
dans naţional unguresc în detrimentul unuia românesc. Vă
rog să credeţi, că aceste rânduri nu sunt pornite dintr’un
spirit şovinist, căci atunci aş
da dovadă de o regretabilă neraţionare, când ştiut este, că
la toate balurile se joacă cu
mare predilecţie dansurile aşa
zise moderne şi internaţionale. Prin urmare, fără să fiu ostil faptului, că s’a jucat csárdás,
nu pot tolera însă ca elementul

românesc cu jocurile sale să
fie trecut în rangul al doilea
şi tocmai de către aceia cari
ar trebui să-i încurajeze, susţinând jocurile româneşti.
Vă rog Domnule Director
să mă scuzaţi, în cazul, că am
abuzat de ospitalitatea distinsului D-voastră ziar.
Braşov, 19 Februarie 1923.
Vă salut, Un spectator
Carpaţii – Anul III, nr. 148,
Duminecă 25 Februarie 1923
Cristina Baciu

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”
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BMW, cele mai vândute
maşini de lux în lume
Bayerische Motoren
Werke AG (BMW) şi-a
menţinut în mai poziţia
de lider mondial al vânzărilor de automobile
de lux, datorită cererii
pentru sedanuri Seria 5
şi SUV-uri X5, care au
ajutat compania să-şi
depăşească rivalele
Audi şi Mercedes-Benz,
transmite Bloomberg.
Luna trecută, BMW a
înregistrat o creştere a vânzărilor de 10%, la 153.023
vehicule, în timp ce Mercedes-Bnez, brandul de maşini
de lux al producătorului auto
german Daimler AG, a înregistrat un avans al vânzărilor
de 10,4%, la nivelul record
de 134.031 vehicule, iar Audi,
divizie a Volkswagen AG, a
anunţat o expansiune a livrărilor de 10,8% în mai, la
152.000 unităţi.
În perioada ianuarie-mai
2014, Audi şi Mercedes s-au

apropiat de BMW. În primele
cinci luni ale anului, vânzările
Mercedes-Benz au urcat cu
14%, la nivelul record de
641.384 vehicule, în timp ce
Audi a vândut cu 72.516 mai
multe maşini decât rivala sa,
iar BMW a vândut cu 8.200
mai multe maşini decât Audi.

Dar lansarea în martie a noilor modele de vârf C-Class
şi GLA ar putea ajuta Mercedes să reducă decalajul în
a doua parte a anului, susţin
analiştii.
Daimler AG, proprietarul
Mercedes, şi Volkswagen AG,
compania care deţine Audi,

Sistemul de pretensionare a centurii
de siguranţă şofer
este montat în stâlpul
central şi, în cazul producerii unui impact frontal sub
un anumit unghi, retrage centura de siguranţă pentru a proteja ocupantul scaunului de
impactul cu volanul sau bordul
autovehiculului, explică Hyundai în documentele oficiale.
Defecţiunea se poate manifestă sub forma aprinderii mar-

torului „Airbag”,
iar posesorii maşinilor iX35
sunt invitaţi în service pentru
înlocuirea sistemului de pretensionare a centurii de siguranţă a scaunului şoferului.
Operaţiunea este gratuită, iar
durata medie va fi de 20 minute. Nu s-au înregistrat accidente legate de posibilul defect.

Nemţii vor să construiască
primele autostrăzi digitale
Germania va avea o secţiune de autostradă experimentală, pe care vor testa
conceptul unui drum digital,
anunţă nemţii de la Automobil Produktion.
Ideea vine de la Alexander
Dobrindt, Ministrul Federal
al Transporturilor din Germania, care a decis că vrea să introducă un asemenea segment
pentru a-i testa utilitatea
pentru industriile implicate.
Ministrul spune că sistemul de
comunicare între drum şi vehicule ar putea fi util transportatorilor, care l-ar putea folosi
pentru a reduce viteza cu care
circulă vehiculele lor pentru a

Grupul auto american Ford a decis să păstreze producţia
modelului Fiesta (maşina cu cele mai mari vânzări din
gama sa) în Germania, după ce a ajuns la un acord de
reducere a costurilor cu forţa de muncă la uzina de la
Koln, transmite Reuters. Noul acord salarial publicat marţi
pune capăt mai multor luni de speculaţii potrivit cărora
Ford ar putea transfera producţia noului Fiesta la uzina
sa din România, unde 3.600 de angajaţi asamblează
deja modelul B-Max la Craiova. Costurile cu mâna de
lucru în industria manufacturieră din Germania erau în
2012 de 36,98 euro/oră per angajat, comparativ cu 29,56
euro în Japonia, 25,87 euro în SUA şi 3,78 euro în România, potrivit institutului economic IW. Ford a închis
deja două uzine din Marea Britanie în 2013 şi, la finele
acestui an, vrea să facă acelaşi lucru şi cu uzina de la
Genk, Belgia, ceea ce înseamnă eliminarea a 5.700 de
locuri de muncă în total.

Sistem inovativ care îi ajută pe şoferi să evite accidentele

Hyundai recheamă în service
675 de maşini din România
Hyundai a demarat în România o campanie de rechemare pentru 675 de maşini
iX35 fabricate în Cehia la
care vor fi înlocuite sistemele
de pretensionare ale centurii
de siguranţă de la scaunul şoferului, scrie 0-100.ro.
Printre mărcile care au mai
făcut rechemări în service în
acest an, în România, se numără Yamaha, Land Rover, Dacia,
Toyota, Jaguar, Honda, Nissan,
Mitsubishi şi Mercedes-Benz.

E oficial: Ford nu va produce modelul Fiesta în Craiova

evita timpii de aşteptare provocaţi de cozi, iar acest lucru
ar ajuta la reducerea consumului de carburant al acestora
şi al costurilor de transport pe
secţiunea respectivă. Sistemul
este capaabil să suporte şi comunicarea între vehicule, care
ar putea să ajute la evitarea
cozilor prin reducerea vitezei
cu care circulă vehiculele care
se aproprie de ambuteiaj.
Implementarea unei secţiuni de autostradă inteligente,
echipată cu diverşi senzori şi
sisteme de comunicare wireless, ar ajuta producătorii de
automobile să introducă mai
repede automobile autonome.

Din păcate, această tehnologie
ar putea fi costisitoare pentru
guvernele care apelează la ea,
iar acest lucru ar putea să ducă
la taxe noi pentru şoferii care
apelează la respectivele autostrăzi.
În prezent, unul dintre cele
mai mari obstacole în faţa automobilelor autonome este legislaţia, neexistând norme care
să permită circulaţia acestor
vehicule pe toate drumurile
publice, fără excepţii şi probleme în caz de accident. Maşinile autonome se află deja
de câţiva ani în atenţia marilor
constructori auto, cum ar fi
Mercedes-Benz şi Volvo.

vrea să detroneze BMW din
poziţia de lider mondial al
vânzărilor de automobile de
lux până la sfârşitul deceniului. Cei trei producători auto
se aşteaptă în 2014 la al patrulea an consecutiv de vânzări record, datorită redresării
cererii în Europa.

Un sistem de siguranţă dezvoltat de ingineri germani îi
ajută pe şoferi să efectueze mai uşor şi mai sigur manevre
de evitare a unui obstacol pe care îl întâlnesc intempestiv.
Sistemul – Emergency Steering Assist (ESA) – este dezvoltat de producătorul german de componente auto TRW
Automotive. Compania lucrează la acest proiect alături
de oameni de ştiinţă de la Universitatea Tehnică din Dortmund, iar ESA s-ar putea regăsi în componenţa maşinilor
produse în masă până în 2018, scrie agenţia germană
de presă DPA. Dezvoltatorii subliniază faptul că ESA nu
este un sistem autonom, care transferă controlul de la
şofer la computer, ci are rolul de a optimiza reacţia conducătorului auto în ceea ce priveşte viteza şi precizia, a
explicat Carsten Hass, reprezentant al TRW.
Compania poartă discuţii cu mai mulţi producători de
automobile interesaţi de sistem, dar deocamdată nu a
fost semnat niciun acord.

