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Noul şef al Poliţiei
Rutiere Braşov
pag. 2

Comisarul şef de poliţie
Vasile Vlad a preluat atribuţiile funcţiei de şef al Serviciului Rutier.

Festivalul Muzicii
de Cameră
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Festivalul Muzicii de Cameră se va desfăşura în
perioada 28 iunie – 3 iulie
2014, la Sala Patria.

VALUTĂ

Euro
4,3847
USD
3,2205
Gram Aur 135,7544

METEO

Parţial noros
11°C /20°C

Zeci de persoane au fost atrase de ceremonialul militar şi religios organizat
în Piaţa Tricolorului, alături de oficialităţi
locale şi cadre militare. Stropirea cu apă

sfinţită a simbolului identităţii naţionale,
înălţarea pe catarg a drapelului, dar şi
defilarea gărzii de onoare au marcat activităţile dedicate tricolorului.
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Se dau biletele gratuite pe RAT

Microhidrocentrale vândute

Pensionarii îşi vor putea lua,
de la 1 iulie, biletele gratuite
pentru transportul în comun.
Şi persoanele asistate social
vor putea merge cu autobuzele R.A.T. fără să achite costurile tichetelor de călătorie.
Regia Autonomă de Transport
Braşov a anunţat că va începe

Hidroelectrica va vinde 27
de Centrale Hidroelectrice
de Mică Putere, cu o putere
totală instalată de 20,3 MW
şi o energie de proiect de
60,6 GWh, în cadrul licitaţiilor deschise cu strigare din
perioada 15-18 septembrie.
Cinci microhidrocentrale se

distribuţia trimestrială a acestora de la începutul lunii viitoare. Atenţie, însă, nu vor
primi asemenea bilete persoanele care beneficiază de gratuitate totală în baza unor legi
speciale şi nici pensionarii ale
căror venituri depăşesc 1.000
de lei lunar.
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află în judeţul Braşov. Este
vorba de CHEMP Tărlung 1,
CHEMP Tărlung 2, CHEMP
Tărlung 3, CHEMP Tărlung
4 şi CHEMP Hălchiu Moară.
Pentru participarea la licitaţie,
ofertanţii trebuie să depună
d o cum en t ele la s e d iul
Hidroelectrica.
pag. 4

2
Şeful arestului conduce Poliţia Rutieră din Braşov
Comisarul șef de poliție Vasile Vlad este împuternicit
să îndeplinească, de ieri, atribuțiile funcției de șef al
Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului Judeţean
de Poliţie din Brașov. Asta după ce judecătorul de la
Tribunal Brașov a decis arestarea pentru fapte de corupţie a comisarului şef Claudiu Tămîrjan, cel care a
condus, timp de 10 ani, Serviciul Rutier din Braşov. Tămîrjan este cercetat penal sub acuzaţiile de trafic de
influenţă, instigare la abuz în serviciu şi folosirea de
informaţii ce nu sunt destinate publicităţii. Decizia de
arestare preventivă a lui Claudiu Tămîrjan a fost contestată, iar magistraţii Curţii de Apel din Braşov vor pronunţa, în următoarele zile, o hotărâre definitivă.
Prezumţia de nevinovăţie fiinţează în cazul suspectului
până când instanţele care îl vor judeca pentru fapte de
corupţie vor pronunţa o sentinţă definitivă.

Spulberaţi de trenul internaţional Braşov-Budapesta
Un bărbat din Bistriţa-Năsăud a murit, iar altul este
grav rănit după ce căruţa în care se aflau a fost lovită
de trenul internaţional Braşov-Budapesta, în timp ce
încerca să traverseze calea ferată pe un drum secundar.
Accidentul a avut loc ieri între localităţile Domneşti şi
Mărişelu, unde o căruţă în care se aflau doi bărbaţi a
încercat să traverseze calea ferată pe un drum secundar, fiind lovită de trenul internaţional Braşov-Budapesta,
care avea trei vagoane şi aproximativ 50 de călători.
„Căruţa a încercat să treacă peste calea ferată pe un
drum secundar. Trecerea la nivel era semnalizată cu
crucea Sfântului Andrei. Am înţeles de la unii localnici
că au existat cândva şi bariere”, a spus Marius Rus,
purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă Bistriţa-Năsăud.
Victima care a supravieţuit accidentului a fost dusă la
Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa. Poliţia Transporturi Feroviare a început o anchetă în acest caz.
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Din 1 iulie se dau biletele
gratuite pe RAT Brașov
Pensionarii îşi vor
putea lua, de la 1
iulie, biletele gratuite
pentru
transportul în comun. Şi persoanele asistate
social vor putea
merge cu autobuzele R.A.T. fără
să achite costurile
tichetelor de călătorie.
72 000 de pensionari din judetʼ
vor beneficia de această facilitate.
Potrivit unei hotărâri date de
Consiliul local beneficiază, lunar,
de 15 călătorii gratuite pe toate
liniile R.A.T. Braşov, cu excepţia
liniei 20 (Livada Poştei – Poiana
Braşov), următoarele categorii
de persoane ce au domiciliul stabil în municipiul Braşov:
a) persoanele vârstnice, definite astfel de Legea nr. 17/2000,
cu completările ulterioare, respectiv femeile peste 63 de ani şi
bărbaţii peste 65 de ani, persoane
asistate social;

b) pensionarii, indiferent de
vârstă şi de categoria pensiei: invaliditate, de urmaş (numai în
caz soţ/soţie), anticipată, anticipată parţială, limită de vârstă
şi cu venituri nete sub 1.000 de
lei.
Nu vor primi asemenea bilete
categoriile de pensionari care
beneficiază de gratuitate totală
în baza unor legi speciale: deportaţi, foşti deţinuţi politic, veterani de război şi IOVR,
revoluţionari 1989 şi 1987. De
asemenea, nici pensionarii ale
căror venituri depăşesc suma

netă de 1.000 de lei lunar nu vor
primi bilete gratuite. . „Acordarea călătoriilor gratuite pe bază
de bilet se va face după prezentarea următoarelor documente:
original şi copie după buletin/
carte de identitate; original şi
copie după cuponul privind pensia pentru luna iunie 2014; declaraţie; alte acte doveditoare a
sursei de venit” a declarat directorul general al R.A.T. Braşov,
ing. Cristian Radu.
Înainte de primirea biletelor
gratuite, beneficiarii HCL
261/2012 vor completa o de-

claraţie pe proprie răspundere din care să
rezulte că nu au alte
venituri decât cele din
pensie. Formularul
pentru aceste declaraţii va fi pus la dispoziţie de către R.A.T.
Braşov la toate punctele de distribuţie.
La ridicarea biletelor, beneficiarul trebuie să aibă asupra sa şi
cuponul de pensie în
original, pentru a i se aplica pe
acest document o ştampilă de
control, care atestă primirea tichetelor. Cuponul de pensie în
original trebuie să fie din luna
anterioară momentului acordării
biletelor, respectiv luna iunie a
acestui an. Regia va distribui biletele gratuite prin toate casieriile
proprii. Persoanele vârstnice care
nu au nicio sursă de venit îşi vor
putea ridica biletele gratuite doar
de la casieria situată la sediul
R.A.T. de pe Hărmanului, nr.
49, de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00.

Republica Moldova semnează Acordul de
Asociere cu Uniunea Europeană
Republica Moldova, Ucraina
şi Georgia vor semna astăzi
capitala Belgiei, Bruxelles,
Acordurile de Asociere cu
Uniunea Europeană, un prim
pas spre aderarea la blocul economic şi politic european. Preşedintele Comisiei Europene,
portughezul Jose Manuel Barroso, a precizat miercuri că
evenimentul semnalează angajamentul CE faţă de dezvoltarea celor trei state
est-europene. „Pentru Uniunea
Europeană, aceste semnături
vor reprezenta un angajament
solemn de a însoţi Georgia, Republica Moldova şi Ucraina

pas cu pas pe calea transformării acestor ţări în democraţii
stabile şi prospere”, a afirmat
liderul popular. Conform Mediafax, politicianul portughez
a negat însă că Bruxelles-ul ar
dori să aibă „o relaţie exclusivă” cu est-europenii, construită
în defavoarea Moscovei.
În ultimele săptămâni, liderii
europeni au dat asigurări că
semnarea acordurilor de asociere nu afectează în nici un fel
relaţiilor ţărilor semnatare cu
Moscova. La rândul lor, Guvernele din Republica Moldova, Ucraina şi Georgia au
afirmat de mai multe ori că do-

cumentele nu interzic legăturile strânse cu Rusia. Totuşi,
politicienii est-europeni au subliniat că statul rus nu are nici
un drept de a spune ce fel de
relaţii pot stabili vecinii săi cu
Uniunea Europeană. Preşedintele României, Traian Băsescu,
a afirmat într-un interviu acordat Jurnal TV, că semnarea
acordului de asociere este un
moment politic de mare importanţă pentru Chişinău. „Vineri va fi semnarea oficială a
unui acord prin care Republica
Moldova optează clar pentru
drumul european”, a explicat
şeful statului.

SRI vrea dreptul de a percheziţiona
calculatoarele românilor
Serviciul Român de Informaţii vrea dreptul de a percheziţiona calculatoarele
românilor. Mai mult, are de
gând să impună „înmatricularea” tuturor dispozitivelor
care accesează internetul.
Motivul? Infracţionalitatea
cibernetică este în creştere,
scrie realitatea.net.
Generalul SRI Dumitru
Dumbravă a declarat, la
Comisia de Tehnologia
Informatʼiilor și Comunicatʼii din cadrul Camerei De-

pu tatʼilor, acolo unde se
dezbate proiectul de Lege
privind securitatea cibernetică, că rea litatea virtuală în
care trăim nu mai are răbdare cu dezbaterile îndelungate ale legilor în Parlament,
atâta vreme cât „în fiecare
secundă sunt 8 noi utilizatori
ai Internetului și 18 victime
ale diverselor fraude pe Internet. În 24 de ore se scriu
250.000 de coduri mali țioase. Un troian poate să
infecteze în zilele noastre

1,2 miliarde de PC-uri. Noi
putem să avem răbdare, dar
realitatea obiectivă și virtuală nu are răbdare cu noi.
Câte victime au fost de
când discutăm noi această
lege?”. Generalul SRI spune că este normal ca serviciile să poată avea acces
oricând la datele de logare
dintr-un computer infectat,
care poate e folosit în criminalitatea cibernetică fără
ca utilizatorul lui să știe
(din cauza unui virus).
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Școlile nr. 9 şi 15 vor
avea săli de sport noi
Municipalitatea intenţionează să continue
programul de construcţie a sălilor de sport la
şcolile din Braşov, prin
două noi investiţii, la
care doreşte să înceapă
construcţia încă din
acest an.
Proiectele tehnice pentru
sălile de sport ale şcolilor generale nr 9 şi 15 vor fi elaborate până în luna septembrie,
pentru ca apoi să fie organizate licitaţiile pentru lucrări.
„Sperăm să avem gata proiectele până în luna septembrie şi să facem apoi cât mai
repede licitaţia pentru lucrări,
pentru a ne apuca de execuţia
propriu-zisă chiar din acest
an. Aceste două săli de sport
noi sunt parte din strategia
noastră de a dezvolta sportul
de masă şi de a oferi fiecărei
şcoli din municipiul Braşov o
sală de sport şi condiţii bune
pentru desfăşurarea orelor de
educaţie fizică. Cu câţiva ani
în urmă, din păcate, în multe
dintre şcolile braşovene, orele
de sport se ţineau într-o sală
de clasă sau în alte spaţii improvizate din incinta unităţilor
de învăţământ. Având în vedere importanţa acestei discipline pentru sănătatea elevilor,
consider că este obligaţia
noastră să asigurăm toate facilităţile necesare pentru ca
orele de sport să se desfăşoare

Festivalul de Film Victoria, la a doua ediţie. După ce în 2013

a readus, după 16 ani de absenţă, proiecţiile cinematografice în oraşul Victoria, Festivalul de Film revine şi în
acest an la Casa de Cultură din oraş, dar şi în aer liber,
cu filme româneşti vechi şi noi, o competiţie de scurtmetraje, documentare sau activităţi precum ateliere de reciclare creativă, bike trips, drumeţii, concerte şi petreceri
în aer liber. Evenimentul, a cărui gazdă va fi actorul Dan
Bordeianu, se va desfăşura în perioada 26-29 iunie şi
se va deschide cu filmul „Closer to the Moon”, în regia
lui Nae Caranfil.

Festivalul „Roşcuţa de primăvară” la Sânpetru .

Primăria a construit deja la şcoli săli
de sport destinate gimnasticii, dar
care pot găzdui şi sporturi de echipă
în cele mai bune condiţii”, a
spus primarul municipiului
Braşov, George Scripcaru.
Municipalitatea a preluat
modelul acestor săli de sport
după proiecte construite prin
Compania Naţională de Investiţii, un exemplu fiind sala
de sport a şcolii nr. 31. Sala
a fost dată în folosinţă în luna
noiembrie a anului trecut şi
a costat 851.042 de lei. Sala
are o suprafaţă construită de
385 de metri pătraţi, un teren
de sport cu dimensiuni de
9x18 metri şi o capacitate de
60 de persoane, fiind destinată în principal gimnasticii.
Pe lângă spaţiul de gimnastică, sala are un cabinet medi-

Se licitează spațiile pentru
comercializarea pepenilor
în pieţele braşovene
Primăria Braşov, prin Serviciul Administrare Pieţe, organizează luni, 30 iunie, ora
15.30, licitaţia pentru ocuparea locurilor special amenajate pentru comercializarea
pepenilor în pieţele braşovene. Potrivit purtătorului de
cuvânt al Primăriei, Sorin
Toarcea, vor fi scoase la licitaţie 40 de locuri în cele cinci
pieţe agro-alimentare din
oraş. „Serviciul Pieţe a anunţat deja asociaţiile producătorilor de pepeni din Dăbuleni
şi din judeţul Ialomiţa, pentru
a-i anunţa despre această licitaţie. De la 1 iulie, în pieţele
din Braşov se vor găsi pepeni”, a declarat purtătorul
de cuvânt al Primăriei.
Spaţiile scoase la licitaţie
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au între 10 mp şi 20 mp. Cele
mai căutate pieţe de către
producătorii de pepeni sunt
Piaţa Dacia şi Piaţa Astra. În
Piaţa Astra, anul trecut au fost
cele mai mici preţuri la pepenii româneşti.
A. P.

cal situat la parter, cu acces
direct pe terenul de sport, un
birou pentru profesor, cu vedere, de asemenea, către spaţiul pentru gimnastică,
vestiare, grupuri sanitare şi
spaţiu de depozitare a materialelor sportive.
După acest model, au fost
construite la Braşov şase noi

săli de sport pentru instituţiile
de învăţământ, dintre care
cinci au fost finanţate de la
bugetul local, iar una a fost
executată cu finanţare de la
bugetul de stat, prin Compania Naţională de Investiţii
(CNI). Trei dintre cele şase
săli pot găzdui şi jocuri de
echipă.
A.P.

Centrul Cultural Reduta şi Primăria Comunei Sânpetru vă
invită în acest weekend, la cea de a IVa ediţie a Festivalului
„Roşcuţa de primăvară”. Festivalul este organizat de Primăria
Comunei Sânpetru.
Sâmbătă, de la ora 12.00, la baza sportivă a comunei
vor avea loc competiţii sportive. Apoi de la ora 14.00, va
fi un spectacol cu formaţii din judeţ pe scena amenajată
la baza sportivă a comunei. Seara se va încheia cu un
foc de artificii. A doua zi de festival se va deschide la ora
9.30 cu o paradă cu atelaje şi cai însoţiţi de fanfară. Apoi,
de la ora 12.00, pe la scena amenajată la baza sportivă
va avea loc un serviciu religios şi un program de muzică
de fanfară, urmat de un festival folcloric, ce se va încheia
seara. Dintre protagoniști amintim pe Daniela Condurache
și orchestra Plaiuri Transilvane, grupul de solişti Ţara Bârsei şi Claudia Miriţescu.
Șinca Nouă promovează tradițiile românești în străinătate. Ansamblul Folcloric „Șinca Nouă” a reprezentat zilele trecute
cu succes Țara Făgărașului la un festival care a avut loc
la Florența, în Italia. Tinerii din Șinca Nouă au poposit
timp de trei zile în Italia și le-au prezentat străinilor prezenți
la eveniment mai multe suite de dansuri românești. În
urmă cu 8 ani a fost înființat în Șinca Nouă Ansamblul Folcloric. De atunci, săptămânal, la căminul cultural dansatorii
fac repetiții cu coregraful lor, care este chiar primarul comunei, Dumitru Flucuș. De atunci, ansamblul a ajuns la
mai multe festivaluri în străinătate. Anii trecuți au fost în
Turcia, Germania, Polonia și Belgia. Ultimul festival la care
au participat a fost în Italia, la Florența. Tinerii au participat
la un schimb intercultural cu trupe din mai multe țări, la
un festival de tradiții. Iar demonstrațiile celor din Șinca
Nouă, în străinătate, nu se opresc aici. Aceștia vor reprezenta cu mândrie România și în special Țara Făgărașului,
în 27 august în Antalya, în Turcia.
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Flash economic
Scad tarifele de roaming de la 1 iulie. Tarifele pentru serviciile

de roaming din Uniunea Europeană vor scădea de la 1
iulie cu 20-55%, a anunţat autoritatea din comunicaţii
(ANCOM). „Scăderile tarifare sunt între 20-55% faţă de
tarifele aplicabile în prezent, astfel că utilizatorii vor plăti
maximum 0,19 euro/minut (fără TVA) pentru un apel
efectuat, 0,05 euro/minut (fără TVA) pentru primirea unui
apel şi cel mult 0,06 euro (fără TVA) pentru trimiterea
unui mesaj text (SMS), cea mai mare reducere fiind înregistrată în cazul serviciilor de date (inclusiv accesul la
internet), pentru care tariful maxim va fi de 0,20 euro/MB
(fără TVA)”, potrivit ANCOM. Însă furnizorii pot să pună
la dispoziţia clienţilor tarife mai mici sau alte planuri tarifare, precum cele din ofertele speciale pentru perioadele
de vacanţă.
Restructurarea creditelor a fost aprobată. Guvernul a adoptat
ieri ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Codului fiscal prin care se reglementează unele
deduceri pentru credite în cazul persoanelor fizice cu venituri mici. Prin aceste facilități fiscale acordate populației
îndatorate se urmărește majorarea veniturilor disponibile
și, de aici, creșterea consumului cu efecte favorabile asupra creșterii economice. Pentru a beneficia de deducerea
specială lunară pentru credite restructurate, contribuabilii
respectivi trebuie să realizeze venituri brute din salarii,
la funcția de bază sau venituri brute din pensii de până
la 2.200 lei, inclusiv, în fiecare lună a perioadei impozabile
în care se acordă deducerea. Persoanele fizice, titulare
ale unor contracte de credite supuse restructurării au
dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a
unei sume sub formă de deducere specială pentru credite,
acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile, numai pentru veniturile din salarii realizate la locul unde se
află funcția de bază. Deducerea se acordă lunar, nu mai
mult de 900 lei.

ECONOMIC

Vineri

Hidroelectrica vinde cinci
microhidrocentrale din județ
Hidroelectrica va vinde,
în cadrul licitațiilor deschise cu strigare din perioada 15-18 septembrie
2014, 27 de Centrale Hidroelectrice de Mică Putere, dintre care cinci se
află în județul Brașov, potrivit agerpres.ro.
Microhidrocentralele au o putere totală instalată de 20,3 MW
și o energie de proiect de 60,6
GWh.
Activele supuse vânzării sunt
structurate în 17 pachete și sunt
situate în 9 judetʼe: Suceava —
CHEMP Neagra Șarului 1,
CHEMP Neagra Șarului 2,
CHEMP Șaru Dornei 1,
CHEMP Șaru Dornei 2,
CHEMP Fălticeni, CHEMP
Gura Haitii 1, CHEMP Gura
Haitii 2, CHEMP Lucaciu,
CHEMP Panaci; Brașov —
CHEMP Târlung 1, CHEMP
Târlung 2, CHEMP Târlung 3,
CHEMP Târlung 4, CHEMP
Hălchiu Moară; Hunedoara
— CHEMP Valea Cracului 1,

CHEMP Valea Cracului 2,
CHEMP Valea Cracului 3,
CHEMP Zeicani; Neamț —
CHEMP Neagra, CHEMP
Bolovăniș, CHEMP Cracău 1;
Sibiu — CHEMP Tălmaciu,
CHEMP Rășinari; Bacău —
CHEMP Caralitʼa; Maramureș
— CHEMP Chiuzbaia; Arad
— CHEMP Sebiș și Arges —
CHEMP Limpedea.
Dosarele de prezentare întocmite de Hidroelectrica SA
pentru vânzarea fiecărui pachet

de active pot fi procurate de
luni până vineri, începând cu
data de 26 iunie până pe 18
august 2014, între orele 9,00
și 15,00, de la sediul Hidroelectrica SA.
În vederea participării la
licitatʼie, ofertantʼii vor depune
documentele de participare la
sediul Hidroelectrica SA, în
plicuri sigilate, până la data limită de 3 septembrie 2014, ora
15,00, deschiderea plicurilor
urmând să aibă loc în perioada

8-11 septembrie 2014.
În etapele precedente, începând cu iulie 2013, au fost
vândute 21 de Centrale Hidroelectrice de Mică Putere,
la pretʼul total de 69,283 milioane lei, circa 15,746 milioane euro.
Microhidrocentralele sunt
capacitătʼi de productʼie din surse regenerabile care până la o
putere instalată de 10 MW sunt
beneficiare ale schemei de sprijin prin certificate verzi.

Schimbări cu privire la recuperarea taxei de poluare
Potrivit unui ordin recent publicat în Monitorul Oficial, contribuabilii care au obţinut, în
baza unei hotărâri judecătoreşti
executorii, dreptul la restituirea
sumelor reprezentând taxa pe
poluare pentru autovehicule şi
taxa pentru emisiile poluante
provenite de la autovehicule vor
putea să-şi recupereze banii întrun interval de 5 ani, eşalonat în
cuantum de 20% pe an scrie
zf.ro. La o distanţă de aproape
4 luni de la publicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 8/2014 (pentru modificarea
şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare), prin care se prevedea
posibilitatea recuperării taxei
auto pentru poluare plătite, sta-

bilită în 2012, pe calea unei decizii în instanţă, vineri 20 iunie,
în Monitorul Oficial nr. 454 a
fost publicat Ordinul comun al
ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrul
finanţelor nr. 365/741/2014
(privind procedura de efectuare
a plătʼilor sumelor prevăzute prin
hotărâri judecătorești având ca
obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule și a
taxei pentru emisiile poluante
provenite de la autovehicule).
Acest ordin stabileşte procedura efectivă de recuperare a
taxei, precum şi setul de formulare necesare contribuabililor
care au obţinut o hotărâre definitivă şi irevocabilă, executorie
în acest sens. Însă cea mai im-

portantă prevedere a acestui ordin se referă la restituirea taxei
pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a
20% din valoarea acesteia, precum şi a dobânzii aferente, cheltuielilor de judecată şi a altor
sume decise prin hotărârea instanţei.
Cu alte cuvinte, alături de taxa
propriu-zisă, contribuabilul mai
are dreptul de a obţine şi recuperarea taxei judiciare de timbru
aferente acţiunii în instanţă pentru recuperarea taxei auto (10%
din valoarea pretinsă, dar nu
mai mult de 300 de lei), onorariul avocatului, în situaţia în
care contribuabilul a ales să fie
apărat de un profesionist şi alte
sume stabilite de instanţă.

Listarea „Electrica” la bursă: bătaie pe acţiuni!
Etapa de subscriere pentru
oferta publică de actʼiuni Electrica s-a încheiat cu succes iar
gradul de suprasubscriere este
de peste 200%, a declarat ieri,
ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu.
El a adăugat că suma totală
va fi comunicată după încheierea discutʼiilor privind alocarea unei cote mai mari de
actʼiuni pentru micii investitori.
Potrivit lui Gabriel Dumitrașcu,
director general al Directʼiei
Generale de Privatizare și Administrare a Participatʼiilor Sta-

tului, pe tranșa investitorilor
institutʼionali 25% dintre subscrieri sunt ale investitorilor români - fonduri de pensii și, în
premieră, SIF-urile, 23% investitori institutʼionali din Marea Britanie, 17% din Polonia
și 13% din SUA.
România vrea să obtʼină cel
putʼin 1,95 miliarde de lei de
pe urmă vânzării unui pachet
majoritar la distribuitorul de
energie electrică. Statul român
a oferit 177 milioane noi
actʼiuni Electrica urmând ca,
după vânzare, participatʼia sta-

tului să se reducă la aproximativ 48,8%. Oferta publică
initʼială prin care Electrica a
scos la vânzare 51% din actʼiuni
s-a încheiat pe 25 iunie, iar pe
tranșa micilor investitori sunt
disponibile 7% din actʼiuni
(12,4 milioane de actʼiuni), în
timp ce investitorilor mari de
retail le sunt destinate 8% (14,1
milioane) din titlurile din
operatʼiune. Oferta a început la
pretʼuri cuprinse între 11 lei/
titlu și 13,5 lei/ titlu, compania
vizând să atragă minim 435
milioane euro.
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De ce persoanele de peste
40 de ani slăbesc mai greu
Odată ce atinge vârsta de mijloc, unei persoane îi este mult
mai greu să dea jos şi ultimele
două-trei kilograme pentru a
ajunge la greutatea pe care o
doreşte.
Huffington Post a identificat motivele care ar putea sta la baza acestei situaţii.
Un somn neodihnitor. Somnul se
pare că este cel mai simplu mod de
a pierde în greutate. Cercetătorii
spun că persoanele care dorm mai
puţin au tendinţa de a se îngrăşa.
Privarea de somn schimbă de fapt
metabolismul, ceea ce înseamnă că
încetineşte arderea caloriilor.
Prea multă gimnastică, în loc de mai
puţină mâncare. Este cunoscut faptul
că pierderea în greutate se poate
realiza printr-o combinaţie între
dietă şi exerciţii fizice. Nutriţioniştii
spun că, în lupta cu kilogramele,
reducerea consumului de alimente
este mult mai eficientă decât creş-

terea timpului alocat activităţii fizice.

Fructe şi legume nespălate. Pesticidele
de pe produsele proaspete conţin sub-

stanţe care se pare că au legătură cu
obezitatea şi creşterea în greutate.

Sfatul este simplu: spălaţi bine legumele şi fructele înainte de a le consuma şi încercaţi să cumpăraţi produse ecologice.
Păstrarea alimentelor în plastic. Bisfenolul A (BPA) – care se găseşte în
recipientul de plastic pentru apă, în
plasticul cu care sunt învelite alimentele pentru a fi menţinute în stare
proaspătă - poate fi un duşman al metabolismului, prin impactul său asupra
sistemului endocrin. Renunţaţi la plastic în favoarea sticlei sau a produselor
marcate "fără BPA".
Temperatura camerei este prea mare.
Scăderea temperaturii camerei ajută
organismul să producă un hormon
care stimulează producerea aşa-numitei "grăsimi maro”. “Nu vă faceţi
griji, grăsimea maro este prietenul
dumneavoastră. Ea are rol în a păstra
calde organele, prin arderea caloriilor,
ceea ce este un lucru bun. Grăsimea
maro tinde să dispară odată cu înaintarea în vârstă, ceea ce nu este un
lucru bun”, conchide publicaţia

Risc dublu de moarte prematură pentru
cei care se uită trei ore pe zi la televizor
Adulţii care se uită la televizor
cel puţin trei ore pe zi sunt expuşi unui risc dublu de moarte
prematură, în raport cu cei care
petrec mai puţin timp în faţa micului ecran, conform unui studiu
apărut miercuri în revista American Heart Association
„Privitul la televizor constituie
unul dintre principalele comportamente sedentare ale modului
nostru de viaţă (...). Rezultatele
noastre merg în aceeaşi direcţie
ca studiile precedente, care
indică o legătură între timpul
petrecut în faţa televizorului şi
mortalitate”, a declarat Miguel
Martinez-Gonzalez, coordonatorul studiului şi profesor de sănătate publică la Universitatea
Navarra, din oraşul spaniol

Pamplona.
Cercetătorii au studiat 13.284
de adulţi spanioli sănătoşi, cu o
vârstă medie de 37 de ani, dintre
care 60% femei, cu studii superioare, pentru a stabili o legătură
între trei tipuri de comportamente sedentare şi riscul de
mortalitate. Aceste comportamente au fost privitul la
televizor, faptul de a petrece
timp în faţa calculatorului şi faptul de a conduce maşina.
Participanţii la studiu au fost
urmăriţi, în medie, timp de 8,2
ani. Autorii studiului au
constatat 97 de decese, dintre
care 19 au fost cauzate de boli
cardiovasculare, 46 de cancer şi
32 de alte cauze. Dublarea riscului de mortalitate s-a menţinut

după ce a fost luat în calcul un
ansamblu de alţi factori, asociaţi
de asemenea cu o mortalitate
mai ridicată, au precizat oamenii
de ştiinţă.
„Rezultatele studiului nostru
indică faptul că adulţii ar trebui
să fie mai activi, să evite perioadele lungi de sedentarism şi să
îşi limiteze timpul petrecut în faţa
televizorului între o oră şi două
ore pe zi”, a avertizat profesorul
spaniol.
Potrivit American Heart Association, este nevoie de cel puţin 150 de minute de activitate
fizică moderată pe săptămână sau de cel puţin 75 de minute
de exerciţii fizice susţinute pentru a avea o stare de sănătate
optimă.

Avantajele și dezavantajele
fiecărei poziții de somn
Se pare că pozitʼia în care
dormim noaptea spune multe
despre personalitatea noastră.
Statistic, 74% dintre oameni
dorm pe o parte, 16% pe burtă
și 10% pe spate.
Pozitʼia de fetus reflectă, de
exemplu, un bun echilibru psihologic și o anumită stabilitate
emotʼională. Dormitul pe spate
ajută la diminuarea arsurilor de
stomac și împiedică aparitʼia ri-

durilor pe torace. Femeile care
dorm pe spate riscă mai putʼin
să aibă sânii căzutʼi când îmbătrânesc. Dormitul pe spate intensifică sforăitul.
Dormitul pe o parte reduce
sforăitul și încurajează o
circulatʼie bună. Este pozitʼia pe
care o recomandă medicii femeilor însărcinate. Însă pozitʼia
pe o parte poate produce dureri
de umeri și șolduri.

Și pozitʼia pe burtă este recomandată pentru reducerea sforăitului. Este însă singurul avantaj. Dormitul pe burtă produce
dureri de spate și ceafă. Nu este
o pozitʼie recomandată femeilor
care nu vor să aibă o piele îmbătrânită pe piept.

C

BRAȘOVUL ISTORIC

6

Vineri

Liceul Unirea,
fosta Şcoală de fete

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Colegiul Naţional „Unirea” din Braşov este
în prezent unul dintre cele mai prestigioase
licee din judeţul Braşov. De-a lungul timpului
Colegiul a avut mai multe denumiri printre
care: „Şcoala Civilă de Fete de Stat”, „Şcoala
Superioară de Fete din Braşov”, „Liceul
«Principesa Elena»”, „Liceul de Fete”.
Clădirea liceului a fost construită în anul
1897. În anul şcolar 1898–1899, Şcoala Civilă
de Fete de Stat îşi deschide porţile în noua
clădire, în limba maghiară, având un număr
de 227 eleve. Până în anul şcolar 1903–1904
nu s-a specificat naţionalitatea elevelor,

numai ce limbi vorbeau: maghiară, română, În consiliul profesoral extraordinar ţinut în
ziua de 20 ianuarie 1959, sărbătorindu-se
germană.
100 de ani de la Unirea Principatelor RomâÎn 1919, directoratul Şcolar Regional din
ne, profesorii au decis în unanimitate şi cu
Sibiu a organizat în clădirea gimnaziului mare entuziasm ca liceul să poarte numele
maghiar de fete o şcoală românească de fete de „Unirea”.
sub numele de Scoala Superioară de Fete din
După anul 1990 liceul cu orientare umanistă
Braşov. Fiind o şcoală de fete, programa cus-a deschis şi mai mult către studiul limbilor
prindea pe lângă orele de studiu, ore de lucru străine. Rezultatele foarte bune obţinute de
manual şi de gospodărie. Din anul şcolar 1922– elevi şi de profesori au făcut ca din 24 ianua1923 şcoala s-a numit Liceul de Fete „Prin- rie 2000 liceul să fie transformat în Colegiul
cipesa Elena”, denumire păstrată până în anul Naţional „Unirea”. Din anul şcolar 2005–
1948. După reforma învăţământului din 3 au- 2006, colegiul are şi filieră gimnazială, oriengust 1948, liceul s-a numit „Liceul de Fete”. tată către studiul intensiv al limbilor străine.
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Ziua Drapelului Naţional
ca tricolorul să fie în cât mai
multe locuri, şi aici noi ca români ar trebui să facem mai
mult”, a declarat primarul
George Scripcaru.
Ziua Drapelului Naţional al
României a fost instituită pe
26 iunie a fiecărui an, prin legea nr. 96 din 20 mai 1998.
Pe 26 iunie 1848, Guvernul
Provizoriu al Ţării Româneşti,
a emis Decretul nr 1, prin care

Ziua Drapelului Naţional a fost sărbătorită ieri
la Braşov printr-un ceremonial militar şi prin
înălţarea drapelului în
Piaţa Tricolorului, pe catargul din faţa Primăriei
Braşov.
Drapelul a fost adus în piaţă, binecuvântat de un preot
militar, sărutat de către reprezentanţii Prefecturii, Consiliului Judeţean şi Primăriei
Braşov şi ridicat pe catarg în
acordurile Imnului naţional al
României. La eveniment au
fost invitaţi reprezentanţi ai
instituţiilor civile, militare şi
religioase, veterani de război,
cadre militare în rezervă şi în
retragere, elevi şi cetăţeni ai
Braşovului. Evenimentul s-a
încheiat cu o scurtă paradă
militară.
„Drapelul naţional este pentru fiecare dintre noi simbolul
apartenenţei la acelaşi neam
şi la aceleaşi valori spirituale.
Respectul şi preţuirea pentru
identitatea neamului trebuie

să fie o constantă a poporului
român şi a fiecăruia dintre
noi, care nu se poate degrada
indiferent de transformările
pe care societatea le suportă
în timp”, a declarat Mihai
Mohaci, subprefectul judeţului
Braşov.
„Ca şi cetăţean, cred că
într-o perioadă în care imaginea României are mult de
suferit, cei care simţim româneşte şi ne simţim români cu
adevărat trebuie să participăm
la evenimente ca acesta, iar
participarea la Ziua Drape-

lului Naţional ar trebui să
devină o normalitate. Ca
reprezentant al Consiliului
Judeţean, este o onoare ca alături de celelalte instituţii să
particip la un astfel de eveniment”, a spus Mihai Pascu,
vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Braşov
„Astăzi am participat la o
sărbătoare deosebită, pentru
că militarii braşoveni preţuiesc
drapelul naţional poate mai
mult decât ceilalţi cetăţeni.
Drapelul de luptă ne aminteşte
mereu de dreptul şi obligaţia

Le oferă o casă copiilor abandonaţi

Deşi s-a născut în Germania, la scurt timp a fost adusă
în ţară şi abandonată în Spitalul de Copii din Braşov. Este
vorba despre o fetiţă pe nume
Andreea, cu care soarta nu a
fost chiar atât de crudă până
la urmă, asta pentru că a ajuns
la o familie de asistenţi maternali din Bod.
Micuţa creşte acum alături
de alţi trei copii abandonaţi
şi are un cămin ca-n poveşti:
cu jucării nenumărate, cu vor-

be dulci şi mult alint, dar
mai ales cu căldură sufletească transmisă de o
mamă şi un tată devotaţi
până la culme.
Când ajungi în casa familiei Rognean din Bod ai
senzaţia că ai păşit direct
în lumea copiilor. Şi aşa
este, pentru că aici locuiesc
patru suflete abandonate
de părinţi, dar care şi-au găsit
a doua casă şi o familie adevărată. Cu multă iubire, îndemânare şi răbdare sunt
educaţi cei patru, care sunt
stăpâni în casa familiei
Rognean. Doi dintre copii
sunt gemeni şi au doar
11 luni, iar Ioana, care şi
ea a fost abandonată în spital a împlinit de curând 6
luni. Şi Daniela, dar şi Teodor Rognean au meseria de
asistenţi maternali.

Pe feţele copiilor se citeşte
fericirea şi împlinirea, iar dragostea transmisă de cei doi
asistenţi maternali este imensă
şi foarte sinceră.
Ca cei patru copii mai sunt
şi alţii. Din fericire, în judeţul
nostru cifra celor abandonaţi
a scăzut de la 55 anul trecut la
49 anul acesta. Reprezentanţii
Direcţiei pentru Protecţia Copilului spun că jumătate dintre
ei se întorc în familii sau ajung
la asistenţi maternali.

Tabără de muzică la Braşov
Liceul Teoretic „Johannes
Honterus” în colaborare cu
Centrul Cultural Reduta, a
găzduit în această săptămâană, cea de a X-a ediţie a proiectului internaţional Music
Camp. La acest proiect au
participat 230 de elevi ai şcolilor gimnaziale şi ai liceelor
din municipiul Braşov.
Evenimentul este organizat
de Asociaţia Music Camp In-

ternaţional, în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Braşov. Preşedintele şi fondatorul acestei organizaţii este
dirijor Constance Ruth Fortunato.
Proiectul Music Camp oferă copiilor posibilitatea de a
descoperi un vast repertoriu
coral, ce cuprinde o mare varietate de stiluri. Aceştia cântă
în limba română, latină, rusă,

greacă, spaniolă şi engleză şi
participa la unul din următoarele cursuri de instrumente:
fluier sopran, fluier alto, fluier
tenor, chitară, vioara, violoncel, clopoţei rezonanţi, clopoţei clasici şi instrumente de
percuţie Orff. Copiii susţin
astăzi, un concert final, la ora
15:00, la Sala Patria. Ei sunt
acompaniaţi de membri ai Orchestrei Operei Braşov.

noatră, a militarilor, de a apăra independenţa şi unitatea
României. Este o onoare pentru noi să privim la drapelul
de luptă, pe care îl apărăm cu
sfinţenie”, a declarat Tudorică
Petrache, comandantul Garnizoanei Braşov şi al Brigăzii
2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”.
„Tricolorul este un semn de
mândrie şi un simbol naţional
pe care ar trebui să îl purtăm
în minte şi în suflet zi de zi.
Este adevărat că unii mai fac
şi exces de zel, însă este bine

tricolorul roşu-galben-albastru
devenea Drapel Naţional.
De Ziua drapelului autorităţile publice şi celelalte instituţii ale statului sunt obligate
prin lege să organizeze programe şi manifestări culturaleducative, cu caracter
evocator sau ştiinţific, consacrate istoriei româneşti, precum şi ceremonii militare
specifice, organizate în cadrul
unităţilor Ministerului
Apărării Naţionale şi
ale Ministerului de Interne.
Constituţia României prevede la articolul 12, alineatul 1 că
„Drapelul României
este tricolor; culorile
sunt aşezate vertical,
în ordinea următoare
începând de la lance:
albastru, galben, roşu”.
Proporţiile, nuanţele
culorilor precum şi
protocolul drapelului
au fost stabilite prin
Legea nr. 75 din 16 iulie 1994.
A.P.
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Pe scurt
Operaţia Cenuşăreasa - goana după un picior perfect
Industria frumuseţii a lansat pe piaţă un nou trend: piciorul perfect. Procedura prin care se ajunge la un asemenea rezultat poartă numele de operaţia Cenuşăreasa.
Indiferent de costuri şi durerea pe care o presupune o
asemenea intervenţie, femeile care vor să fie perfecte
sunt dispuse să o facă cu orice preţ. Clinicile care fac
o asemenea intervenţie promit clientei un picior de reclame, cu dimensiunile perfecte la oase, degete, călcâie,
aspect etc. Piciorul trebuie să fie fără pic de imperfecţiune, să arate extraordinar în încălţăminte. Există numeroase femei care ocolesc încălţămintea decupată
pe motiv că au picioarele urâte, le urăsc efectiv. Atunci
această operaţie de reconstrucţie sau înfrumuseţare
este calea potrivită pentru ca ele să revină la normalitate.
Operaţiile pot depăşi şi 7.000 de dolari, în funcţie de
complexitatea lor, dar rezultatul este cel care contează.
Ca în cazul personajului de poveste, Cenuşăreasa, pantoful odată pus în picior trebuie să se potrivească şi să
arate perfect.

Prof. dr. ing. Eugen Iordăchescu, de la Institutul „Proiect” Bucureşti
este omul care a salvat
mai multe clădiri (blocuri şi lăcaşuri de cult)
de frenezia arhitectonică a lui Nicolae Ceauşescu.
El este inventatorul metodei
translaţiei imobilelor şi a mutat
de-a lungul carierei sale 29 de
clădiri, dintre care 13 sunt biserici sau mănăstiri.

S-au scurs 25 de ani de
atunci şi puţini dintre tinerii
de azi ştiu că translarea inventată de român a salvat din calea “sistematizărilor” un bloc
cu 80 de apartamente din municipiul Alba Iulia.
Blocul A2, cu o lungime de
100 de metri şi o greutate de
7.600 de tone, era amplasat
perpendicular pe B-dul Transilvaniei, un important ansamblu urbanistic de pe Platoul
Romanilor, din Municipiul
Alba Iulia.

Mutarea blocului s-a făcut
fără probleme, în timp ce curioşii de la faţa locului priveau
uimiţi cum… se mişcă blocul,
cu tot cu locatari. Doar familiile de la parterul clădirii au
fost nevoite să-şi părăsească
pentru un timp locuinţele, restul au privit din balcoane mutarea construcţiei cu o înălţime
de 17 metri şi lăţimea de 12
metri, care a fost despărţită în
două clădiri independente.
Fiecare corp al construcţiei
a fost susţinut de un cadru pur-

tător, o platformă de beton,
care a fost ridicată cu ajutorul
unor prese. Platforma era aşezată pe roţi şi se deplasa pe
şine, fiind împinsă de dispozitive hidraulice comandate
de la un pupitru electric.
Autorul invenţiei, ing. Iordachescu, nu s-a temut niciun
moment de vreun accident,
chiar dacă blocul era conectat
la reţelele de apă, gaz, canalizare şi electricitate, pentru că
nimeni nu s-a abătut de la regulile stabilite de el.

Doi soți nonagenari au murit în ziua în
care au fost nevoiți să stea separați
De 68 de ani de când erau căsătoriți, George și Dorothy
din Ashton-under-Lyne (Marea Britanie) nu s-au despărțit
nicio zi. Când cei doi soți nonagenari au fost nevoiți să
stea separați, s-a întâmplat tragedia: au murit la interval
de câteva ore, scrie Daily Mirror. George (91 de ani) sa îmbolnăvit de pneumonie acută, iar soția lui, Dorothy
(92 de ani), a chemat ambulanța. George a fost transportat la spital, aceea fiind prima zi în care cei doi urmau
să fie despărțiți, după 68 de ani de căsnicie. Câteva
ore mai târziu, Dorothy s-a simțit rău și a fost dusă și
ea la spital. Soții au murit în aceeași zi, la interval de
zece ore.

In Transylvania, primul festival din
România organizat pe o pârtie de schi
Între 10 şi 13 iulie 2014, distracţia se mută la festivalul In
Transylvania, în judeţul Braşov,
zona turistică Sâmbătă – Drăguş din Ţara Făgăraşului. Cu
un mix bun de muzică, teatru,
activităţi de aventură şi competiţii sportive, In Transylvania,
primul festival din România organizat pe o pârtie de schi, se
prezintă încă de la prima ediţie
ca un eveniment de top în rândul festivalurilor din ţară.
În cele 4 zile de festival urcă
pe scenă trupe străine precum
Kiril Djaikovski ft. TK Wonder
(Macedonia), Dubioza Kolektiv (Bosnia), Alternosfera şi
Zdob şi Zdub (Republica Moldova), Operenzia (Ungaria),
Iva Nova (Rusia), Nico de
Transilvania (Anglia) dar şi româneşti: Şuie Paparude
(foto), Subcarpaţi, Luna Amară, Domino, Jak DC, Touluse
Lautrec, Aura şi mulţi alţii urmând să fie anunţaţi în lunile
ce urmează.
Localizat pe o pârtie de schi
la poalele munţilor Făgăraş, la o altitudine
de 690 m şi înconjurat de pădure,
festivalul oferă o
perpectivă spectaculoasă asupra
Ţării Făgăraşului
cu toate atracţiile

turistice din zonă, iar pe timp
de seară acesta devine un adevărat spectacol vizual. În jur se
găsesc numeroase obiective şi
atracţii turistice: Cetatea Făgăraşului, Mănăstirea Sâmbăta,
Herghelia Sâmbăta, Cabana
Sâmbăta, Ştrandul Victoria,
Transfăgărăşanul, Bâlea Lac
dar şi satele din comunitatea
Ţării Făgărașului, păstrăvării şi
o multitudine de trasee turistice.
Astfel, festivalul In Transylvania îşi propune să contribuie
din plin la dezvoltarea turistică
a zonei şi să promoveze cultura
şi datinile Ţării Făgăraşului.
Aflată la o distanţă de 3 ore
şi jumătate de Bucureşti, o oră
de Sibiu şi o oră de Braşov, amplasarea festivalului oferă peste
2000 de locuri de cazare pe o
rază de 3 km. Celor care preferă să stea la cort le-am pregătit un camping în
mijlocul unei
poieni chiar

lângă zona de festival.
Pe lângă muzică, teatru şi
alte activităţi menite să facă atmosfera una de neuitat, In
Transylvania şi Clubul Sportiv
Smart Atletic organizează Maratonul Transilvaniei, o competiţie sportivă cu 2 probe
independente: MTB Cross-country şi Trail Running. Fiecare
întrecere are 2 trasee pe grade
de dificultate mediu şi avansat.
Accesul în zona festivalului
se face pe baza abonamentului
sau biletului de o zi disponibile
în reţeaua de bilete myticket.
Preţul unui abonament este de
70 de lei, iar biletele de o zi variază între 10 şi 35 de lei. Mai
multe informatʼii găsitʼi pe
www.intransylvania.ro,
www.facebook.com/intransylvania

SPORT

27 iunie 2014

9

Convinși să plece în Slovenia
Messi a reușit o dublă
pentru Argentina în meciul cu Nigeria, scor 3-2
(2-1) și astfel sud-americanii s-au calificat în optimi de pe prima poziție
a grupei F, cu maxim de
puncte.
Avalanșă de goluri în ultimele partide disputate în grupa
F, de la Campionatul Mondial
de fotbal. La Porto Alegre, starul argentinian Lionel Messi a
dat recital și a reușit o dublă în
victoria sud americanilor, 3-2
în jocul cu Nigeria. Messi a
deschis scorul încă din minutul
3, dar replica Nigeriei a venit
60 de secunde mai târziu și
Musa a egalat. La ultima fază
a primei reprize, Messi a executat perfect o lovitură liberă
și Argentina a intrat la cabine
în avantaj. Imediat după reluare,
Musa a reușit și el un gol de
generic, și tabela indica din nou
egalitate. Argentina nu s-a lăsat
impresionată și Rojo a punctat
pentru 3-2 în minutul 50, rezultat care a rămas nemodificat
până la finalul timpului regulamentar.
Meci bun făcut de Bosnia. Meci
spectaculos și la Bahia, între
Bosnia Hertʼegovina și Iran,
formatʼii rămase fără șanse la
calificare înaintea întâlnirii directe. Bosnia a deschis scorul
în minutul 23 prin Dzeko. Bosnia a fost echipa mai prezentă
în joc și Pjanic a majorat în minutul 59 diferentʼa pe tabela de
marcaj. Iranienii nu au depus
armele și în minutul 82 Goochannejhad a redus din
diferentʼă. Emotʼiile din tabăra
bosniacă au fost însă risipite
doar un minut mai târziu, când
Vrsajevic a punctat pentru 31. Cu maxim de puncte acumulate, Argentina se califică
fără probleme în optimile de
finală. Nigeria face și ea pasul
mai departe, gratʼie celor 4
puncte strânse, în timp ce Bosnia Hertʼegovina – 3puncte și
Iran – 1 punct, părăsesc
competitʼia.
Show elvețian. Elvetʼia a făcut
spectacol la Manaus, contra
Hondurasului, într-o partidă
ce a contat pentru grupa E a
Campionatului Mondial de
fotbal. Elvetʼienii au prestat

un joc exact și s-au impus la
scor de neprezentare, 3-0 (20). Toate golurile naţionalei
din „Ţara Cantoanelor" au
fost marcate de Shaqiri (foto
sus) (6, 31, 71). Jucătorul lui
Bayern Munchen este al doilea elvetʼian care reușește un
hattrick la un campionat mondial, după Sepp Hugi (1954)
și primul fotbalist care marchează toate cele trei goluri
cu stângul după 64 de ani!
Ultimul a fost brazilianul
Ademir, în meciul cu Suedia,
din 1950. Shaqiri a reușit
aseară al 50-lea hattrick din istoria
Cupei Mondiale și totodată
al
doilea de la
actuala
e d i tʼ i e ,
după cel
semnat
de colegul
său de la
Bayern Munchen, Thomas Muller, în
meciul cu Portugalia. Elvetʼia
nu mai reușise o victorie atât
de categorică la un campionat mondial de la victoria
împotriva României, în
1994, când a câștigat cu 41.
Franța a oprit motoarele. Singurul meci în care nu s-a înscris
miercuri seară la Cupa Mondială, a fost cel de pe stadionul
Maracana din Rio de Janeiro,

dintre Ecuador și Frantʼa. Didier
Deschamps a operat nu mai
puţin de şase schimbări în formula de start faţă de
meciul anterior. Astfel și-au făcut
aparitʼia pe teren
Sagna, Koscielny,
Digne,
Schneiderlin,
Sissoko şi Griezmann. Chiar şi
în aceste condiţii

„Les Bleus” au jucat bine în
faţa unei echipe a Ecuadorului
obligată să câştige. Francezii
au avut o posesie mai bună decât sud-americanii, dar nu au
reușit să înscrie. Cel mai bun
om al Ecuadorului a fost portarul Alexander Dominguez.
Frantʼa-Ecuador s-a încheiat 00, deşi formatʼia din Hexagon
a jucat mai bine de 40 de minute cu un om mai mult pe teren, după ce Antonio Valencia
a fost eliminat. Cu 7 puncte
acumulate, Frantʼa a încheiat
grupa E pe primul loc. Un bilet
pentru optimile de finală a
prins și Elvetʼia care a acumulat
6 puncte. Ecuadorul cu 4 puncte și Honduarsul fără punct
acumulat, părăsesc competitʼia.
În optimile de finală, Frantʼa va
juca împotriva Nigeriei, luni 30
iunie, la Brasilia, iar Argentina
va întâlni Elvetʼia martʼi 1
iulie, joc programat la
Sao Paulo.

Stegarii vor pleca în cantonamentul din Slovenia. Galben-negrii au avut o discutʼie
cu președintele Constantin Zotta înainte de antrenamentul de
ieri dimineatʼă și au fost
convinși să renuntʼe la protest
și să facă deplasarea în Slovenia. Președintele brașovenilor
le-a promis jucătorilor că în cel
mai scurt timp își vor primi
restantʼele financiare și astfel
Buga și compania vor pleca în
cantonamentul extern. În Slovenia, stegarii vor juca pe 30
iunie împotriva formatʼiei FK
Zadar din prima ligă din
Croatʼia, pe 2 iulie contra bulgarilor de la Slavia Sofia, pe 4
iulie vor da piept cu ucrainienii
de la Karpaty Lvov, iar pe 7

iulie se vor duela cu NK Osijek
din prima ligă croată. Lotul care
va face deplasarea în Slovenia
este următorul: portari: Iacob,
Mutu, Căucă – fundași: Vagner,
Străuţ, Machado, Santos, Leko,
Frîncu, Serginho, Dumbravă –
mijlocași: Horia Popa, Ciocîlteu, Bruno Madeira, Aganovic,
Cătălin Munteanu, Petriş, Enceanu, Călin Cristea, Ștefan Grigorie – atacantʼi: Marian
Constantinescu, Georgian Păun
și Mugurel Buga. Antrenamentul de ieri dimineatʼă a fost condus de secundul Florentin Petre.
Echipa a rămas peste noapte la
Arad și va pleca în această
dimineatʼă spre Slovenia. Tehnicianul Cornel Tʼălnar s-a alăturat lotului aseară la Arad.

Se întărește atacul stegarilor
Pe ultima sută de metri înainte
de plecarea în cantonamentul din
Slovenia, stegarii au reușit să rezolve împrumutul atacantului Liviu Ganea de la CFR Cluj.
Vârful, care în cariera sa a mai
trecut și pe la Dinamo, CS Otopeni și Astra Ploiești, va juca în
următorul sezon sub Tâmpa. El
va face deplasarea împreună cu

galben-negrii în cantonamentul
din Slovenia. Liviu Ganea are
20 de selectʼii la natʼionala sub 21
de ani a României, pentru care
a punctat de șase ori. De asemenea el are și o convocare la
natʼionala de seniori a României.
În sezonul trecut Liviu Ganea a
jucat cinci partide pentru CFR
Cluj și nu a reușit să înscrie.

O nouă achiziție a „lupilor”
Oficialii de la Corona Wolves
Brașov pregătesc noul sezon, în
care au de apărat titlul natʼional și
titlul de vicecampioni ai Ligii Mol.
Mai marii clubului de sub Tâmpa
au reușit un transfer de senzatʼie.
Extrema Arpad Mihaly, în vârstă
de 33 de ani a semnat un contract
pe un sezon cu Corona. Mihaly
a evoluat timp de opt sezoane în
hocheiul american la echipe din
AHL. Jucătorul de 1.90 înăltʼime
și aproape 100 de kilograme a
câștigat campionatul Italiei cu Bolzano, Liga Mol cu echipa din
Miercurea Ciuc și a evoluat în ultimele patru sezoane în liga austriacă. El are peste 150 de meciuri
jucate în American Hochei League. El are cetătʼenie română așa
că nu va ocupa un post de stranier

în cadrul lotului. În ceea ce
privește ultimul loc de stranier
din echipă, oficialii de la Corona
negociează revenirea americanului
Kevin Wehrs, dar sunt în discutʼii
și cu altʼi doi fundași valoroși. Pentru postul de antrenor, brașovenii
sunt în discutʼii cu doi tehnicieni
din Slovacia, unul din Cehia, unul
din Finlanda și unul din Suedia.
Începând din 1 iulie fanii hocheiului brașovean își pot achizitʼiona
abonamentele pentru noul sezon.
Un abonament valabil pentru toate meciurile de pe teren propriu
ale „lupilor” va costa 450 de lei.
Începând din 15 iulie, pretʼurile
abonamentelor vor crește la 500
de lei. Pretʼul biletelor pentru sezonul viitor va fi de 20 de lei pentru un meci.

Memorialul Mihai Ivăncescu
Timp de trei zile, baza spotivă
ICIM a fost gazda celei de-a 6a editʼii a Memorialului Mihai
Ivăncescu, turneu dedicat fostului
mare fotbalist brașovean și rezervat copiilor născutʼi între anii
2004-2007. La 2004 și 2007,
cei mai buni au fost cei de la ACS
Tâmpa. Didi Iași a câștigat la categoria 205, iar cea mai bună
echipă la 2006 a fost Inter Sibiu.
Micutʼii fotbaliști de la echipele
brașovene au acaparat însă premiile individuale. Astfel, la categoria 2004, cel mai bun portar a
fost declarat Vlad Dutʼă de la
ACS Tâmpa, golgeterul turneului
a fost Alexandru Naucef de la
FC Bentʼa, iar cel mai bun jucător
a fost declarat Arthur Eftincă de
la FC Brașov. La grupa 2005,

FC Brașov a dat cel mai bun portar, Cristian Balcan, dar și cel mai
bun jucător al turneului – Ene
Andrei. FC Brașov a avut un premiat și la categoria 2006: Dario
Lazăr, care a fost desemnat golgeterul turneului. Cel mai bun
portar la 2007 a fost Denis Petran
de la FC Brașov, iar ACS Tâmpa
a dat cel mai bun jucător al acestei
categorii: David Ungureanu.
Echipele care au urcat pe podium
la cea de-a 6-a editʼie a Memorialuli Mihai Ivăncescu la fotbal,
au primit cupe, medalii și diplome din partea organizatorilor, iar
cei care au fost desemnatʼi portarul, golgeterul și cel mai bun
jucător al fiecărei categorii de
vârstă, au fost recompensatʼi cu
echipament sportiv.

DIVERTISMENT

Festivalul Muzicii de Cameră
Festivalul Muzicii de Cameră, organizat de Filarmonica Braşov, se va
desfăşura în perioada
28 iunie – 3 iulie 2014,
găzduit fiind de Sala
„Patria”.
Festivalul Muzicii de Cameră s-a desfăşurat neîntrerupt
timp de 30 de ani (1970 –
2000) şi s-a reluat în anul
2003 la solicitarea publicului
meloman şi al interpreţilor,
în toamna anului trecut ajungând la ediţia a XXXVIII-a.
În acest an, Filarmonica Braşov doreşte să închidă activitatea Stagiunii 2013 – 2014
cu ediţia XXXIX a Festivalului Muzicii de Cameră. Repertoriul, ce va fi prezentat în
cadrul acestei ediţii a festivalului, pe parcursul celor 6 seri,
va cuprinde o vastă paletă stilistică.
Biletele se pot procura de
la Sala „Patria” din Bulevardul 15 Noiembrie, nr. 50.A,
tel. 0268.473.058. Preţul unui
bilet: 20 lei, preţ unic.
Programul complet:
◾ Sâmbătă, 28 iunie 2014,
ora 19.00 – Concert cameral – Deschiderea Festivalului
Muzicii de Cameră. Orchestra
de cameră a Filarmonicii Braşov
Dirijor: I. Ionescu-Galaţi
Program: J. S. Bach.

◾ Duminică, 29 iunie
2014, ora 19.00 – Recital cameral „Sonorităţi Ad Libitum”
Cvartetul „AD Libitum”
Program: Fr. Schubert,
W.A. Mozart, B. Smetana.
◾ Luni, 30 iunie 2014, ora
19.00 – Partea I – Recital cameral „Uverturi celebre”
Cvintetul „Cantabile”
Program: G. Verdi, G. Rossini, G. Bizet.
Partea a II-a – Recital
„French diKiss”
Program: Alexandra Fits şi
Guido van de Meent, Claude
Nougaro, Michel Fugain, Juliette Greco.

◾ Marţi, 1 iulie 2014, ora
19.00. Partea I – Recital cameral
„Maeştri ai jazzului simfonic”.
„Trio Contraste ”
Program: G. Gershwin, L.
Anderson, D. Brubeck, L.
Bernstein.
Partea a II-a – Recital cameral „Jazz şi sonorităţi balcanice”
Academic Clarinet Quartet
Program: J. Spikes, S. Joplin, Z. Apostolache, A. Templeton, P. Rivera, L. Weiner,
A. Shaw, B. Goodman.
◾ Miercuri, 2 iulie 2014,
ora 19.00
Partea I – Recital pentru

violoncel şi pian „Beethoven
şi marii compozitori ruşi”
Horia Mihail – pian
Program: L. van Beethoven,
A. Glazunov, A. Davidov, M.
Glinka,A. Scriabin, S. Prokofiev, S. Rachmaninov.
Partea a II-a – Recital cameral „Pas d’Action”
„Maxim Quartet ”
Program: A. Glazunov,T.
Olah, D. Dediu, P. Constantinescu, E. Doga, I. Stravinski,
C. Dimitrescu, A. Ponchielli.
◾ Joi, 3 iulie 2014, ora
19.00 – Concert cameral – Orchestra de cameră a Filarmonicii Braşov. Dirijor: Iulian Rusu.

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

MAIORUL -digital- -PREMIERĂ(MAYOR)
(AP-12), 99 minute, Crimă, Acţiune
Vineri: 15:15
Sâmbătă, Duminică: 11:45
LEGATURI DE SÂNGE -digital- -PREMIERĂ(BLOOD TIES)
(N-15), 127 minute, Crimă, Dramă, Thriller
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 19:15
TRANSFORMERS: EXTERMINAREA
-3D- -PREMIERĂ(TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION)
(AP-12), 157 minute, Acţiune, Aventuri, SF
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 18:15, 21:15
LINDENFELD, O POVESTE DE DRAGOSTE -digital(AP-12), 95 minute, Dramă
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 17:15
DIN GREŞEALĂ ÎMPREUNA -digital(BLENDED)
(AP-12), 117 minute, Comedie
Vineri: 22:00
Sâmbătă, Duminică: 17:30
CUM SĂ ÎŢI DRESEZI DRAGONUL 2 -3D(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2)
(AG), 103 minute, Animaţie, Aventuri (D=dublat,
S=subtitrat)
Vineri: 13:30 D
Sâmbătă, Duminică: 11:15 D, 11:30 D, 13:30 D
BUCUREŞTI, UNDE EŞTI? -digital(AP-12), 80 minute, Documentar
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:45
GRACE DE MONACO -digital(GRACE OF MONACO)
(AG), 103 minute, Biografic, Dramă
Sâmbătă, Duminică: 15:15

SUB ACEEAŞI STEA -digital(THE FAULT IN OUR STARS)
(AP-12), 125 minute, Romantic, Dramă
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 21:45
O ALTĂ ADRESĂ DE POMINĂ -digital(22 JUMP STREET)
(N-15), 112 minute, Comedie
Vineri: 17:30, 19:45
Sâmbătă, Duminică: 19:45, 22:00
EDGE OF TOMORROW: PRIZONIER ÎN TIMP -3D(EDGE OF TOMORROW)
(AP-12), 113 minute, Acţiune, SF
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:15
MALEFICENT -3D(AG), 97 minute, Aventuri, Fantastic
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 15:30
X-MEN: VIITORUL ESTE TRECUT -3D(X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST)
(AP-12), 131 minute, Acţiune, Aventuri, Fantastic
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 15:45

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

Concert Afganu la Braşov

◾ Duminică, 29 iunie 2014
CARAMITRU MĂLĂELE câte-n lună şi în stele – sala
mare, ora 20.00 – spectacol de deschidere a sălii mari
Preţul biletelor: categoria I 30 lei, categoria II 27 lei.

Asociaţia Culturală Museion, împreună cu
Universitatea „Spiru Haret” din Braşov, organizează
sâmbătă, 28 iunie 2014, ora 20:00, concert pop-rock
la Aula Magna a Universităţii „Spiru Haret”!
Protagonistul este Afganu’ (Aurel Dincă), însoţit de
prietenii lui. Aula Magna a Universităţii „Spiru Haret”
este situata pe str. Turnului 7. Preţ intrare: 10 lei.
Mai multe informaţii pe site-ul www.museion.ro sau
la telefon 0724.990.753.

Teatru la Dramatic

◾ Vineri, 27 iunie 2014
UN BILET SPRE FERICIRE – sala Studio, ora 19.00,
de Spiró György
Regia: Diana Lupescu
Cu: Bianca Zurovski, Mihai Bica

◾ Sâmbătă, 28 iunie 2014
TREI FEMEI ÎNALTE – sala Studio, ora 19.00
de Edward Albee
Regia: Sânziana Stoican
Cu: Virginia Itta Marcu, Gabriela Butuc, Ada
Condeescu, Relu Siriţeanu
Preţul biletelor: 10 lei. Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei.
◾ Duminică, 29 iunie 2014
OLENKA – sala Studio, ora 19.00
de Vasili Sigarev
Regia: Sânziana Stoican
Cu: Iulia Popescu, Demis Muraru, Relu Siriţeanu, Silviu
Debu
Preţul biletelor: 10 lei. Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei.

Cineclub la Baiulescu
Vineri, 27 iunie 2014, Mansarda Casei Baiulescu, orele
18,00 – Cineclub organizat împreună cu Asociaţia
Kunstadt
Cineclubul este o iniţiativă în colaborare, care îşi propune
să promoveze producţiile cinematografice româneşti
recente, proprii şi coproducţii, dar şi cele mai interesante şi
inedite producţii recente străine. În acelaşi timp scopul lui
este să educe publicul. Fiecare ediţie beneficiază de prezenţa
unui invitat (regizor, producător, actor), iar proiecţia filmului
este urmată de o sesiune de întrebări adresate de public
organizatorilor. Dialog moderat de Mara Oprişiu.

Vineri

Horoscopul zilei
Berbec. Astăzi trebuie să ai grijă cu persoanele care te tratează
cu autoritate. Chiar dacă pare amuzant la început, lucrurile
pot degenera şi vor ajunge să-ţi decidă viaţa.
Taur. Astăzi ţi se vor oferi multe oportunităţi, aşa că fii pregătit/ă să nu le laşi să treacă pe lângă tine! Eşti plin/ă de
idei mari, dar aşteaptă momentul potrivit
Gemeni. Tu ştii cel mai bine ce este mai avantajos pentru
tine şi mai ales ce nu este. Ascultă-ţi instinctul şi vei avea
parte de lucruri surprinzătoare.
Rac. Te afli într-o perioadă în care încrederea în tine creşte
pe zi ce trece. Trebuie să fii foarte atent/ă pentru a evita să
nu te transformi într-o persoană plină de sine sau obraznică.
Leu. Nu este nimic anormal dacă vrei să fii mai generos/oasă
cu persoanele dragi ţie. Atunci când îţi pasă de cineva, este
important să-i arăţi cât de valoros/oasă este pentru tine.
Fecioară. Astăzi, trebuie să readuci echilibru în viaţa ta socială.
Dacă eşti prea popular/ă şi eşti înconjurat/ă tot timpul de
oameni, rişti să îi ignori pe cei cu adevărat importanţi.
Balanţă. Vrei să faci o mulţime de schimbări astăzi, dar
înainte de toate trebuie să te asiguri că eşti capabil/ă de
acest lucru. Este posibil ca o decizie să te ducă spre eşec.
Scorpion. Relaţia ta amoroasă este în plină ascensiune astăzi,
aşa că bucură-te din plin de micile dovezi de iubire ale partenerei/partenerului.
Săgetător. Faptul că îi ajuţi pe alţii îţi face viaţa mult mai
interesantă. Dacă vreun coleg de muncă are nevoie de ajutor,
fă tot posibilul să fii alături de el.
Capricorn. Iubita ta/iubitul tău are nevoie de mai multă atenţie
şi nu este deloc greu să-i oferi asta. Dacă eşti singur/ă, îţi
poţi îndrepta privirea către o amică/ un amic din jurul tău.
Vărsător. Astăzi, trebuie să ai încredere în tine indiferent de
problemele care se ivesc. Forţa fizică şi mentală de care dai
dovadă te vor ajută să depăşeşti cel mai mare obstacol.
Peşti. Astăzi încearcă să acţionezi pe cont propriu şi nu
asculta părerile celor din jur. Este una dintre acele zile în
care eşti capabil/ă de fapte mari.

Sudoku
1
8
5
4
2
3
7
9
6

6
3
4
7
1
9
8
5
2

2
9
7
6
8
5
1
4
3

9
6
1
8
3
7
4
2
5

7
5
2
9
4
6
3
8
1

8
4
3
2
5
1
9
6
7

5
2
9
3
7
8
6
1
4

3
1
8
5
6
4
2
7
9

4
7
6
1
9
2
5
3
8

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

10

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

5
8
2
7
4
1
6
9
3

6
9
7
3
2
8
5
1
4

4
3
1
9
6
5
8
2
7

1
7
4
8
9
6
3
5
2

8
5
3
2
1
7
4
6
9

2
6
9
5
3
4
7
8
1

7
2
5
1
8
3
9
4
6

9
4
8
6
7
2
1
3
5

3
1
6
4
5
9
2
7
8

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

27 iunie 2014

„Repere ale sistematizării
municipiului Braşov”
A. Drugă a stat de vorbă
cu tov. arh. Pavel Manu,
pornind de la expoziţia
„Sistematizarea muncipiului Braşov”, deschisă
în iunie 1986 în foaierul
Teatrului Dramatic Braşov, care a suscitat un
„viu interes” în rândul
cetăţenilor.
Tov. ing. Gh. Neagu, directorul Institulului „Proiect” din
Braşov, spunea că Manu era
unul dintre specialiştii cei mai
autorizaţi să dea amănunte în
legătură cu schiţa de sistemtizare a urbei noastre, prima
întrebare a ziaristului referindu-se la datele statistice de la
care s-a pornit. R. Manu preciza că populaţia judeţului
Braşov a ajuns în 1986 la
685.000 de locuitori, din care
mai mult decât jumătate, respectiv 356.000 locuitori o
reprezenta populaţia muncipiului Braşov (Şi când te gândeşti că în 2014 avem doar
vreo 253.000 de locuitori, în
„muncipiu”, se sparie gândul!
n.n.). Din acest punct de vedere, Braşovul era în 1986 pe
locul 2 după Bucureşti!
În ce priveşte densitatea, „cu
325 locuitori la hectar, ne
aflăm pe unul din primele locuri din ţară”. În afară de
aceasta, legislaţia, condiţiile

naturale, relieful înalt pe de
o parte şi centura de cale ferată pe de alta, „ne obligă să
ne încadrăm strict în acest
perimetru”. Rezulta limpede
că singurele soluţii erau „remodelarea şi restructurarea
zonelor de locuit existente...”
Astfel, în perimetrul construibil de atunci vor trebui construite 15.000 locuinţe în
cincinalul de atunci şi alte
20.000 până în anul 2.000,
când se estima că „populaţia
municipiului va ajunge la
400.000 de locuitori sau mai
mult”. N-a mai fost să fie, nici
la creşterea populaţiei şi nici
la construcţia de locuinţe!
Drugă l-a mai întrebat pe
Manu dacă situaţia la care se
referea era valabilă şi pentru
unităţile economice, răspunsul
fiind pozitiv, adică, „orice extindere nouă trebuia să se facă
pe seama spurafeţelor libere
sau ocupate din perimetrul întreprinderilor. Nici un metru
pătrat în plus!”
Ce se preconiza în domeniile traficului rutier, feroviar
şi transport în comun, era următoarea întrebare druganiană, Pavel Man precizând că
potrivit schiţei, „reţeaua rutieră a muncipiului Braşov va
fi îmbunătăţită prin lărgirea,
modernizarea – majoritatea
arterelor principale cu două

benzi preconizându-se să aibă
patru, iar unele din cele cu patru benzi să fie lărgite la şase;
sînt gândite, totodată, unele
străpungeri care să mărească
fluenţa circulaţiei, cum este
semiinelara din noul centru
civic, străpungerea din strada
Morii, pentru a se lega străzile
Aurel Vlaicu şi Lungă, străpungerile de-a lungul căii ferate şi de-a lungul Timişului”.
În afara lor, în perspectivă,
schiţa prevedea în zona de
nord-est, o mare arteră ocolitoare, care va lega autostrada
DN1A cu oraşele Sf. Gheorghe, Sighişoara, ca şi o ocolitoare pentru transportul de
mărfuri pe calea ferată, astfel

ca Gara Braşov să rămână numai pentru transportul călătorilor.
În ce priveşte transportul în
comun, se menţiona, deocamdată, legarea marilor platforme industriale Autocamioane
şi Tractorul prin extinderea
transportului electric, respectiv linie de tramvai. Tot în
acest context, Man menţiona
ideea obsedantului (şi pentru
edilii şi politicienii braşoveni
de după 1989! n.n.) tunel de
sub Tâmpa, prin care să se
lege direct centrul oraşului cu
cartierul Valea Cetăţii.
„Drum Nou” – 26 iunie 1986

ea este necesară şi în viaţa mai
redusă a oraşelor şi satelor
noastre.

În deosebi
factorii sufleteşti ai vieţei
noastre naţionale, preoţii şi
învăţătorii,
cari în trecut
înfăţişau un
indestructibil
mănunchi de
raze de lumină, în ciuda
tuturor pasiunilor momentului, trebue să prezinte armonia
şi solidaritatea în faţa publi-

cului, căruia trebue să-i servească drept pildă.
Acţiunea lor culturală şi naţională este atât de mare, chemarea lor atât de nobilă, încât
în măreţia ei trebue să se topească tot ce este interes personal, ambiţie proprie, vanitate
vremelnică, iar unica lor rivalitate trebue să fie în zelul de
aşi servi neamul şi ţara.
Carpaţii, Anul III, Nr. 175,
Joi 17 Maiu 1923

Unirea ...
Urmărim unirea pe toate
tărâmurile, în toate manifestaţiile publice din Ardeal,
fiindcă unităţei materiale de
Stat, trebue să-i corespundă
unitatea sufletească şi morală, după cum trupului
uman, pentru a vieţui, îi este
necesar sufletul.
Şi dacă unirea între Românii din Ardeal este necesară în marile manifestări şi
în chestiunile de ordin general

Iulian Cătălui

Cristina Baciu
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Din presa maghiară
Fabrica de postavuri Scherg

În industria tânără a ţării noastre putem identifica puţine
fabrici care au fost înfiinţate la începutul secolului XIX.
Fabrica de postavuri condusă de Wilhelm Scherg şi asociaţii este una dintre acestea, cu o vechime de aproape
100 de ani, o fabrică care a rămas în proprietatea familiei
Scherg de-a lungul timpului şi s-a dezvoltat, ajungând
una dintre cele mai importante din ţară.
Fabrica a fost înfiinţată în anul 1823, de Michael Scherg,
membru al breslei postăvarilor şi tatăl actualului proprietar.
Comparând atelierul de acum 90 de ani cu platforma industrială de acum, unde maşini cu aburi cu 500 CP adunate în total pun în mişcare 162 de războaie de ţesut,
50 de maşini de tricotat, maşini de spălat lâna şi alte utilaje ajutătoare, putem aprecia munca depusă în timp
pentru a ajunge la performanţele de azi.

În anul 1823 fabrica dispunea de un singur război de
ţesut, fabricat din lemn, iar suveica era aruncată de doi
bărbaţi aşezaţi pe părţile laterale ale războiului. Lâna
era pieptănată cu carde manual. În anii ’30 apare prima
maşină de pieptănat lâna, iar maşina de tors abia peste
30 de ani. Acesta era situaţia în timpul fondatorului
Michael Scherg. După moartea lui, atelierul a fost condus
de soţia acestuia timp de 2 ani. În această perioadă, fiul
lor, Wilhelm Scherg studia secretele industriei textile în
Germania. Este interesant de amintit că văduva lui Michael Scherg a făcut primul pas de trecere de la lucrul
manual la lucrul industrial, ea achiziţionând în 1875 o
primă maşină cu aburi de 4 CP pentru angrenarea războaielor. În 1877, când Wilhelm Scherg va prelua conducerea fabricii, va aduce maşini cu abur de 10 CP şi
va cumpăra şi 4 războaie de ţesut mecanice.
Fabrica a funcţionat la început pe strada Nouă (azi str.Cerbului) într-o casă, apoi s-a extins şi în două case învecinate. 1883 Wilhelm Scherg va cumpăra terenul unde se
află acum fabrica. În acest moment intră în afacere şi
cumnaţii lui W. Scherg, Iosef Schreiber şi Georg Schmutzler. După moartea lui Schreiber, se alătură afacerii fii
lui, Iosef şi Wilhelm Schreiber.
Fabrica s-a dezvoltat treptat, şi a cunoscut 3 etape importante de extindere şi modernizare. Maşinile cu aburi
de 50 CP au fost schimbate cu alte de 150 CP, apoi de
400 CP, anul acesta fiind adusă una de 650 CP. Fabrica
a cumpărat alte două fabrici de textile de la Timişu de
Jos şi pe cea din Dârste, ajungând azi să ofere locuri de
muncă pentru 500 de angajaţi.
(va urma)

Reclamă în Brassói Lapok Emlék album 1894 – 1914.
Număr jubiliar. 12 aprilie 1914
Dinu Eva
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Biciclistele sunt
invitate la „SkirtBike”
A doua ediţie a Skirt Bike Braşov, evenimentul care îşi propune să
demonstreze că bicicleta poate fi un accesoriu
al feminităţii, va avea
loc pe 6 iulie 2014.
Parada va începe la ora
13.00, cu plecare din Parcul
Titulescu (vis-a-vis de Hotel
Aro Palace) şi se va încheia
în jurul orei 14.30 pe strada
Nicopole).
Parada Skirt Bike se adresează femeilor de toate vârstele, dedicate unui stil de viaţă
sănătos şi modern. Acestea
sunt invitate să participe îmbrăcate în ţinute cât mai chic,
pentru a demonstra că bicicleta reprezintă un accesoriu
al feminităţii, al frumuseţii şi
al libertăţii de mişcare.
Băieţii sunt şi ei aşteptaţi la
eveniment, având oportunitatea de a pedala într-o ţinută
elegantă alături de fete.

Printre surprizele de anul
acesta, Skirt Bike Braşov pregăteşte o expoziţie cu fotografii, concerte live şi muzică
bună, precum şi un atelier de
creaţie adresat micilor bicicliste prezente la eveniment
şi nu numai. Nu vor lipsi con-

cursurile cu premii ce se vor
desfăşura atât în ziua paradei
(la start, biciclistele vor primi
taloane de participare cu care
se pot înscrie la tombolă), cât
şi online.
Evenimentul este organizat
de Skirt Bike Braşov, în par-

Boabele de acai conţin aminoacizi, vitaminele A, B, C şi
E, precum şi minerale cum ar
fi potasiu, calciu, magneziu,
cupru şi
zinc. Aceste
fructe sunt
rapid perisabile şi
pentru a-şi
păstra prop r i e t ă ţ il e
trebuie
transformate în suc,
pudră şi incluse în su-

plimente alimentare. Pudra de
acai poate fi adăugată în sucuri, ceaiuri, iaurt, cereale sau
alte mâncăruri. „Boabele de
acai sunt incredibil de bogate
în antioxidanţi, cu unul dintre
cele mai mari niveluri testate
vreodată (de opt ori mai mult
decât coacăzele negre şi de
până la 30 de ori mai mult
decât vinul roşu), precum şi
vitamina E şi omega 3 (...).
Acest fruct menţine, de asemenea, strălucirea pielii şi încetineşte procesul de
îmbătrânire”, conform blogului de nutriţie Deliciously Ella.

Antonio Banderas îi poartă
sâmbetele lui Sharon Stone
Antonio Banderas şi Sharon Stone par din ce în ce
apropiaţi, după ce actorul s-a
despărţit de soţia sa, Melanie
Griffith, punând capăt unei
căsnicii de 18 ani, relatează
contactmusic.com..
Deşi Banderas (53 de ani)
şi vechea sa prietenă (56 de
ani) adoptă o atitudine „foarte
relaxată” faţă de o potenţială
poveste de dragoste, prietenii
susţin că există cu siguranţă
o „scânteie” între ei.
„Este totul foarte relaxat pe
moment şi vor să păstreze dis-

Florin Piersic a ajuns ieri la Clinica Medicală II din Cluj-Napoca, la secţia de ORL.
Profesorul Marcel Cosgarea
este medicul care l-a consultat pe actor. Florin Piersic le-a spus specialiştilor că
de mai bine de două săptămâni are dureri puternice în gât
şi că a încercat să îşi trateze
singur afecţiunea, până astăzi când a hotărât să se
prezinte la un doctor. Surse
din cadrul clinicii clujene
susţin pentru NewsCluj.ro că actorul a fost extrem de
deschis cu cadrele medicale şi a stat la consult aproximativ jumătate de oră, timp în care a primit şi tratamentul
pe care trebuie să îl urmeze. Florin Piersic este aşteptat
în perioada următoare la un control de rutină, iar dacă
durerea din gât nu va dispărea, aceleaşi surse susţin că
actorul va trebui internat.

Divorţ în showbiz: „Lucrurile scârţâiau de câţiva anişori

Una dintre obsesiile Victoriei Beckham:
Mă ajută să slăbesc şi să nu îmbătrânesc
Victoria Beckham, fosta
membră a trupei Spice Girls,
devenită ulterior creatoare de
modă, a declarat recent pe
contul ei de Twitter că este
„obsedată de fructele de acai”
datorită proprietăţilor lor antioxidante şi de favorizare a
pierderii în greutate, informează dailymail.co.uk.
Aceste fructe, asemănătoare ca dimensiuni şi culoare cu
coacăzele, cresc în arborii palmieri de acai din pădurile tropicale amazoniene şi au făcut
parte, timp de sute de ani, din
dieta populaţiilor indigene.

Florin Piersic a ajuns de urgenţă la spital

creţia din respect pentru Melanie, însă nu se poate nega
că există o scânteie”, a adăugat sursa.
Melanie Griffith, care are
o fiică în vârstă de 17 ani,
Stella, cu Antonio Banderas,
spune că se simte destul de
„ciudat” atunci când se gândeşte la posibila nouă relaţie
a acestuia, dar crede că amândoi trebuie să meargă mai departe şi să îşi continue vieţile.
Aceasta a fost cea de-a patra căsătorie pentru Melanie
Griffith şi cea de-a doua pen-

tru Antonio Banderas. Melanie Griffith a fost căsătorită
de două ori cu actorul Don
Johnson, iar al treilea mariaj
a fost cu actorul Steven Bauer,
din 1982 până în 1987. Antonio Banderas a fost căsătorit
cu actriţa spaniolă Ana Leza
din 1987 până în 1996.

teneriat cu Clubul Sportiv Joy
Bike, DirtBike şi Primăria
Braşov.
Prima ediţie Skirt Bike Braşov a avut loc în anul 2013 şi
s-a bucurat de prezenţa a 250
de participante.
A.P.

Prezentatoarea TV Maria Simion a decis să pună capăt
căsniciei sale de 14 ani. Maria a recunoscut, la emisiunea
„Agentul VIP”, de la Antena Stars, că între ea şi soţul ei
lucrurile nu mai mergeau aşa cum ar fi trebuit de câţiva
ani buni. Cei doi s-au hotărât să divorţeze la notar, fără
scandal, urmând să aibă custodie comună asupra fetiţei
lor. „Decizia am luat-o eu. Suntem din ce în ce mai ocupaţi.
Am luat-o pe drumuri separate. Lucrurile scârţâiau de
câţiva anişori. Am încercat de mai multe ori să remediem,
dar nu s-a mai putut. Îmi pare rău că s-a ajuns aici. Îmi
asum partea mea de vină. A fost primul meu iubit. În cei
17 ani de când suntem împreună, ne-am certat de 3 ori,
şi asta numai cu «M-am supărat pe tine»”, a mărturisit ea.

