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Disponibilizări masive
la CFR Marfă

Efortul studenţilor performanţi de la Universitatea
Transilvania a fost răsplătit.

Cum să ai o
vacanţă fără griji
pag. 5

În ziarul nostru găsiţi un
ghid complet al unei vacanţe perfecte în străinătate.

VALUTĂ

Euro
4,3888
USD
3,2239
Gram Aur 136,3499

METEO

Soare
12°C /22°C

„Anul trecut am fost sabotaţi şi
nu am putut să rezolvăm problema
CFR Marfă, acum probabil 2.500
de oameni o să-şi piardă locul de

muncă, dar ăsta e preţul pentru
sabotajele pe care le-am tot suferit
anul trecut”, a spus Ponta joia trecută în şedinţa de guvern, într-o

discuţie cu noul ministru al Trans- mărul de concedieri va depăşi
porturilor, Ioan Rus. În replică, 1.480 de persoane. Privatizarea
sindicaliştii anunţă că activitatea CFR Marfă a eşuat anul trecut.
CFR Marfă „se pierde” dacă nupag. 4

Campania de sterilizare a câinilor!

Locuri de parcare, fără căutare

La jumătatea lunii viitoare
începe a doua etapă a campaniei de sterilizare a câinilor,
derulată de Primăria Braşov,
prin Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân
(SGCS), împreună cu Asociaţia de protecţie a animalelor „Milioane de Prieteni”.

La sfârşitul săptămânii trecute
au fost scoase la licitaţie
parcările de reşedinţă din cartierul Şchei. Joi au fost programate spre licitare parcările
amenajate între Poarta Şchei
şi Piaţa Unirii. Pentru cele 126
de locuri disponibile, s-au înscris la licitaţie 57 de persoa-

Perioada de desfăşurare a
acestei etape este între 1530 iulie, însă braşovenii care
doresc să programeze intervenţia chirurgicală o pot face
deja, sunând la numerele
de telefon 0268/547.815
(SGCS) sau 0268/471.202
(Asociaţie).
pag. 2

ne, fiind atribuite 62 de parcări (unele persoane au câştigat licitaţii pentru mai multe
locuri). Vineri a fost rândul
proprietarilor de maşini din
zona Pietrele lui Solomon. Şi
de această dată, au fost adjudecate mai puţin de jumătate
din locuri.
pag. 3

2
Rămâne arest. Fostul şef al Serviciului Rutier din Braşov rămâne în arest. Magistraţii Curţii de Apel au respins vinerea
trecută contestaţia inculpatului împotriva deciziei Tribunalului
de a-l aresta pe ofiţer pentru 30 de zile. Claudiu Tămîrjan
este acuzat de fapte de corupţie. Potrivit unor surse judiciare,
în cursul zilei de vineri, au fost audiaţi la DNA Braşov şase
agenţi de poliţie, subalterni ai lui Tămîrjan, care sunt şi ei
suspecţi în acest dosar. De asemenea, alte aproximativ 30
de persoane, agenţi aconomici şi funcţionari publici, sunt
cercetate pentru cumpărare de influenţă.
Înjunghiat în inimă în plină stradă. L-a ucis cu o lovitură de

briceag aplicată direct în inimă. Aceasta este acuzaţia procurorilor în cazul unui tânăr de 26 de ani din satul Cuciulata.
Suspectul s-a luat la bătaie joia trecută cu un localnic de 49
de ani. La un moment dat, agresorul a pus mâna pe un briceag, şi-a lovit prietenul, iar acum va răspunde în faţa legii.
Totul s-a întâmplat în plină stradă. Suspectul a fost ridicat
de poliţişti la scurt timp după comiterea faptei. Prezumţia
de nevinovăţie fiinţează în cazul suspectului până când instanţa va pronunţa o decizie definitivă în acest dosar.

Brașoveancă dată dispărută. Este

de negăsit de trei săptămâni!
Vorbim despre o tânără braşoveancă despre care nu
mai ştie nimic din data de
şase iunie. Când a plecat de
la reşedinţa sa din Cluj Napoca, oraş unde îşi făcea studiile. Cazul Oanei Bîlbă a fost
făcut public deabia ieri, în speranţa unui ajutor din partea
opiniei publice. Tânăra de 23 de ani are 1,70 metri înălţime,
50 de kilograme, constituţie atletică, faţă ovală, ochi căprui,
ten măsliniu, păr şaten, lung şi drept. Persoanele care pot
furniza orice informaţii despre persoana dispărută sunt rugate
să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să
apeleze gratuit numărul unic de urgenţă 112.

Arestați pentru tâlhărie. Poliţia municipiului Săcele a fost se-

sizată de un localnic de 70 ani cu privire la faptul că, în noaptea de 04/05.06.2014 , a fost bătut de mai multe persoane
necunoscute care au pătruns în gospodăria sa din Săcele
și au furat bunuri alimentare în valoare totală de 100 lei. În
urma verificărilor și investigațiilor efectuate de polițiști, au
fost identificați și reținuți suspecții în acest caz, șapte săceleni
iar ulterior Judecătoria Brașov a emis pe numele lor mandate
de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile, sub aspectul comiterii infracțiunii de tâlhărie. Persoanele menționate
au fost încarcerate în arestul I.P.J.Brașov, iar polițiștii săceleni
continuă cercetările pentru documentarea întregii lor activități
infracționale.
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Se reia campania de
sterilizare a câinilor!
La jumătatea lunii
viitoare începe a
doua etapă a campaniei de sterilizare
a câinilor, derulată
de Primăria Braşov,
prin Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân
(SGCS), împreună
cu Asociaţia de protecţie a animalelor
„Milioane de Prieteni”.
Perioada de desfă- Scopul campaniei de sterilizare este reducerea potenţialului de câini vagabonzi
şurare a acestei etape este
între 15-30 iulie, însă braşovenii sterilizare, vedem cine îşi asumă risaj de a eutanasia câinii capcare doresc să programeze in- acest câine, câinele care este in- turaţi, în cazul în care aceştia
tervenţia chirurgicală o pot face trodus într-un inventar”, a de- nu sunt revendicaţi sau adoptaţi
deja, sunând la numerele de te- clarat George Scripcaru, în termen de două săptămâni
lefon 0268/547.815 (SGCS) primarul Municipiului Braşov. de la captuarea lor - nu are imsau 0268/471.202 (Asociaţia Sterilizările au fost efectuate în plicaţii foarte mari asupra Bra„Milioane de Prieteni”).
general gratuit sau, în cazul câ- şovului. Reprezentanţii primăriei
Campania de sterilizare a câi- nilor care au proprietari cu mij- spun că în urma protocolului înnilor a demarat în primăvara loace materiale mai bune, contra cheiat cu Asociaţia de protecţie
acestui an, prima etapă fiind în- unei taxe modice care să aco- a animalelor „Milioane de prietre 25 aprilie şi 15 mai. Potrivit pere strict costul materialelor teni” şi a campaniei de steriliexecutivului Primăriei, numai necesare intervenţiei chirurgi- zare, eutanasierile s-au făcut
prin intermediul SGCS s-au cale.
efectuat anul acesta 276 de steCampania de sterilizare virilizări. Scopul campaniei de zează nu doar câinii deţinuţi de
sterilizare este reducerea poten- persoane fizice, ci şi pe cei dePotrivit executivului Primăţialului de câini vagabonzi, astfel ţinuţi de persoane juridice, în
încât eutanasierea câinilor de pe special în zonele platformelor
riei, Serviciul pentru Gestiodomeniul public care sunt cap- industriale. Ultima etapă a camnarea Câinilor fără Stăpân
turaţi de SGCS să nu mai fie paniei este programată să se
funcţionează „în condiţii nornecesară. „Oamenii trebuie să desfăşoare între 1 şi 15 octommale şi cu respectarea legiînţeleagă că sterilizând evităm brie.
lor în vigoare”, însă există o
să eutanasiem câinii de pe raza
Suspendarea eutanasierilor nu
problemă legată de deficitul
municipiului Braşov. În acest fel are efecte notabile la Braşo. Potrivit
de personal. În prezent, serfacem şi un inventar al numă- executivului Primăriei, decizia
viciul are doar nouă dintre
rului de câini pentru că, adu- Curţii de Apel de la Bucureşti
cele douăsprezece posturi
când câinele în cele două locaţii - care suspendă legea care dădea
ocupate şi doar o echipă
- la Stupini sau în Triaj - pentru dreptul serviciilor locale de eca-

„numai în cazuri bine întemeiate medical, în cazul câinilor care nu mai
aveau şanse să se însănătoşească”. Îngrijirea câinilor din adăpostul SGCS
se face în continuare şi
cu ajutorul Asociaţiei
„Milioane de prieteni”,
care a ajutat, ca şi în anii
din urmă, şi la adopţia
unor câini din adăpostul
de la Stupini. În prezent,
în adăpostul SGCS se
află puţin peste 200 de
câini, capacitatea maximă
a adăpostului fiind de
280 de capete. De la începutul
anului, la Stupini s-au înregistrat
260 de adopţii, inclusiv cele făcute de Asociaţia „Milioane de
prieteni”, care deţine la rândul
său un adăpost pentru câini, în
Triaj. Aceşti câini sunt fie daţi
spre adopţie cu ajutorul unor
asociaţii internaţionale de protecţie a animalelor, fie îngrijiţi
pe tot parcursul vieţii în adăpostul asociaţiei.
A.P.

Posturi libere la Serviciul pentru
Gestionarea Câinilor fără Stăpân
mobilă pentru capturarea
animalelor de pe domeniul
public, personalul reuşind cu
greu să acopere permanenţa serviciului, 24 de ore din
24. Alături de angajaţii
SGCS lucrează şi trei voluntari din cadrul Asociaţiei „Milioane de prieteni”. Serviciul
are disponibile trei locuri de
îngrijitor.

Copil de zece ani, înecat
într-o piscină din Predeal
Un copil de zece ani s-a înecat, vinerea trecută, în piscina
unui hotel din staţiunea Predeal,
după ce a fost lăsat nesupravegheat de adultul care îl însoţea,
poliţiştii făcând cercetări pentru
ucidere din culpă în acest caz.
Băiatul a mers la piscina unui
hotel din Predeal, împreună cu
alţi cinci copii, ei fiind însoţiţi
de un adult de 41 de ani, tatăl
a doi dintre minori.
Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă (ISU) Braşov, Ciprian
Sfreja, a declarat că un echipaj
SMURD a fost solicitat să intervină la piscina respectivă în
jurul orei 17.00.
Medicii au încercat să-l resusciteze pe băiatul de zece ani,
însă fără succes. Poliţiştii din
Predeal au deschis o anchetă în
acest caz.

„Se fac cercetări pentru ucidere din culpă. Din primele verificări, principalul responsabil
ar fi adultul de 41 de ani care
ar fi trebuit să supravegheze copiii, ţinând cont că în zonă erau
avertismente în ceea ce priveşte
supravegherea minorilor la piscină”, a spus comisar şef Liviu
Naghi, citat de Mediafax.
La piscina respectivă erau afişe cu avertismente în care se
preciza că apa are o adâncime
de 1,80 de metri, iar copiii trebuie supravegheaţi.
S.D.
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Parcările de reşedinţă din
Şchei nu au avut căutare
La sfârşitul săptămânii
trecute au fost scoase la
licitaţie parcările de reşedinţă din cartierul Şchei.
Joia trecută au fost programate spre licitare parcările amenajate între Poarta Şchei şi Piaţa
Unirii (străzile C-tin Brâncoveanu, Băilor, Prundului etc).
Pentru cele 126 de locuri disponibile, s-au înscris la licitaţie
57 de persoane, fiind atribuite
62 de parcări (unele persoane
au câştigat licitaţii pentru mai
multe locuri). Cele mai solicitate zone au fost Prundului,
unde nouă locuri s-au atribuit
cu sume între 160 şi 310 lei/an,
şi Brâncoveanu, unde două locuri au fost atribuite cu 300 şi
respectiv 400 lei/an.
Vineri a fost rândul proprietarilor de maşini din Şcheii de
dincolo de Piaţa Unirii, către
Pietrele lui Solomon (străzile

Mai puţin de jumătate din locurile scoase la licitaţie au fost atribuite pentru parcările de reşedinţă din Şchei
Podul Creţului, Învăţătorilor,
Vasile Saftu, Egalităţii, Latină
etc). Şi de această dată, au fost
adjudecate mai puţin de jumătate din locurile amenajate. Astfel, pentru cele 129 de locuri

au licitat 39 de persoane, fiind
atribuite la final 61 de parcări
de reşedinţă.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei, persoanele
care nu au reuşit să obţină un

Aristotel Căncescu, reales vicepreședinte
al Partidului Național Liberal
Congresul PNL a ales,
sâmbăta trecută, noua conducere a partidului, după
votarea lui Klaus Iohannis
în funcţia de preşedinte al
PNL. Au fost astfel aleşi
cei 31 de vicepreşedinţi ai
partidului. Printre candidaţii aleși la funcţia de vicepreşedinte se numără şi
preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Aristotel
Căncescu, care este în acelaşi timp preşedintele PNL
Braşov şi preşedintele Ligii
Aleşilor Locali ai PNL.Vicepreşedinţii PNL sunt
membrii Biroului Politic
Naţional, care urmează să se
întrunească la începtul acestei
săptămâni pentru a stabili atribuţiile executive în cazul a 15
dintre cei 31 de vicepreşedinţi.
Klaus Iohannis, preşedinte al
PNL. Klaus Iohannis a fost
votat cu o largă majoritate în
funcţia de preşedinte al PNL,
în cadrul congresului extraordinar. „Această competiţie
a fost cea mai mare provocare
din cariera mea politică şi sunt
onorat că am fost ales preşedinte al PNL. Împreună cu
mine sunt majoritatea colegilor care au fost aleşi”, a declarat Klaus Iohannis.
„Congresul a votat pentru
fuziunea dintre PNL şi PDL şi

adeziunea PNL la PPE. Congresul a dovedit: PNL ştie ce
vrea în politica românească
şi anume 10 ani de guvernare
liberală. PNL este cea mai
bună echipă”, a mai spus Iohannis. Funcţia de secretar
general îi va reveni lui Marian
Petrache, preşedintele PNL
Ilfov, cel care a condus şi
campania pentru europarlamentare. Secretarul general
nu va fi ales de Congres prin
vot uninominal, ci de către
membrii Biroului Permanent
Naţional. Congresul a decis
ca numele prezidenţiabilului
PNL să fie stabilit de Delegaţia Permanentă între Klaus Iohannis şi Crin Antonescu.
„Dragi liberali, constat cu bu-

curie că suntem cea mai fericită situaţie în care poate fi
un partid serios, să aibă doi
candidaţi. Dacă suntem în
această situaţie, cred că în
acest moment este suficient să
ne bucurăm. Este suficient
dacă ne bucurăm că avem doi
candidaţi. Nu trebuie să votăm
nimic astăzi. Ultimul lucru pe
care mi-l doresc este să apară
o sciziune în partid. Nu mă feresc, însă, de nicio competiţie
şi dacă va fi să intru în competiţie cu domnul preşedinte
şi prieten Antonescu, aşa să
fie, dar nu astăzi. Cred că este
bine să avem înţelepciunea să
vedem lucrurile bune şi să nu
le stricăm, grăbindu-le”, a spus
Iohannis.

loc de parcare de reşedinţă în
cartierul Şchei vor putea să se
înscrie la licitaţia petnru restanţieri, organizată pe 29 septembrie, la ora 10.00. După
această dată, toate locurile ră-

mase libere vor fi transformate
în locuri de parcare publice,
unde plata se va face prin SMS,
la fel ca în toate celelalte zone
ale oraşului.
Licitaţii şi în luna iulie. În luna
iulie sunt programate mai multe
serii de licitaţii, pentru locuri
de parcare din zona centrală şi
cartierul Tractorul. Pe 2 iulie,
de la ora 10.00, se vor licita
parcările de pe Dealul Cetăţii
nr.103-117, Dealul de Jos nr.
5A, 5B, 7, 9,12, 14, 18, 20 şi
Str.Nicolae Filimon. Pe 4 iulie,
tot de la aceeaşi oră, sunt programate licitaţiile pentru strada
Bisericii Române nr. 52A, 52
B şi 52C. Pe 7 iulie este programată licitaţia pentru atribuirea locurilor de parcare nou
amenajate pentru strada Matei
Basarab (numerele 43, 70, 72,
74, 82, 84, 86, 88 şi 90). Pe 9
iulie sunt programate atribuiri
pentru străzile Traian Vuia nr.

1, 3 şi Karl Lehmann. Pe 11
iulie, urmează să fie licitate locurile de parcare nou amenajate
în zona Tractorul, pe strada str.
G-ral Dumitrache nr.10-12, str.
G-ral Mociulschi nr 7,9 şi str.
Manole Diamandi.
Din luna septembrie vor fi
programate de asemenea atribuiri pentru noi locuri de parcare, dar şi pentru restanţierii
din zone unde au fost deja organizate licitaţii.
Programările licitaţiilor pot
fi consultate pe portalul Primăriei Braşov (www.brasovcity.
ro), tab-ul „Primăria Braşov”,
meniul „Acte Normative”/”Regulamente”/”Regulament atribuire locuri de parcare”.
În municipiul Braşov sunt
amenajate 42.425 de locuri de
parcare de reşedinţă care pot fi
închiriate pe o perioadă de cinci
ani, la preţuri cuprinse între 120
şi 156 de lei pe an.
A.P.
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Flash economic
Privatizarea Poștei Române, amânată până în toamnă. Data

limită de depunere a documentelor de participare și a
ofertelor preliminare pentru privatizarea Companiei
Naționale Poșta Română a fost prelungită până în septembrie, ca urmare a solicitării unei importante
administrații poștale europene, a anunțat Ministerul pentru
Societatea Informațională. „Procesul de privatizare a
Poştei Române este în plină desfăşurare şi există în prezent premisele unei privatizări de succes, întrucât o mare
administraţie poştală europeană a cumpărat recent dosarul de privatizare a companiei. Fiind vorba de o documentaţie complexă, de o decizie importantă şi de o
tranzacţie majoră, s-a solicitat prelungirea termenului de
depunere a ofertelor preliminare. Consultantul împreună
cu echipa de privatizare desfăşoară discuţii împreună
cu alţi potenţiali investitori şi suntem încrezători în semnalele pozitive ale pieţei”, a declarat ministrul de resort,
Răzvan Cotovelea. Noua dată limită este 30 septembrie.

România va avea în doi ani peste 50 de clustere în turism. Numărul de clustere în turism (n.r. asocieri între autorităţi
locale, patronate, societăţi de stat şi private) va creşte
în următorii ani de la 6 la peste 50, ca urmare a campaniilor făcute de autorităţile din turism în ultima perioadă,
spune Mirela Matichescu, vicepreşedinte ANT. „În România sunt acum 52 de clustere, dintre care doar şase
sunt în domeniul turismului. Noi sperăm ca în următorii
doi ani să avem minim 50 de clustere în turism”, a declarat vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Turism
(ANT), potrivit Mediafax. Matichescu a spus că se aşteaptă ca numărul clusterelor să crească după ce autorităţile au început să promoveze acest sistem de
asociere. Oficialul ANT spune că autorităţile doresc să
aibă cel puţin un cluster pe judeţ, care să contribuie la
dezvoltarea zonei.

ECONOMIC

Luni

Urmează concedieri masive
la CFR Marfă
CFR Marfă va disponibiliza probabil 2.500 de
angajaţi, a declarat premierul Victor Ponta, care
a susţinut că acesta este
preţul pentru faptul că
Guvernul a fost „sabotat” anul trecut în încercarea de a rezolva
problemele companiei.
„Anul trecut am fost sabotaţi
şi nu am putut să rezolvăm
problema CFR Marfă, acum
probabil 2.500 de oameni o
să-şi piardă locul de muncă,
dar ăsta e preţul pentru sabotajele pe care le-am tot suferit
anul trecut”, a spus Ponta joia
trecută în şedinţa de guvern,
într-o discuţie cu noul ministru
al Transporturilor, Ioan Rus.
În luna iunie a anului trecut,
compania GFR, controlată de
omul de afaceri Gruia Stoica,
a fost declarat câştigătoare în
procesul de privatizare a companiei feroviare, oferind un
preţ de 202 milioane euro pentru 51% din acţiuni.
Tranzacţia nu a fost finali-

zată însă până la termenul
limită, 14 octombrie, pentru că unele bănci creditoare ale CFR Marfă nu
şi-au dat acordul pentru
schimbarea acţionariatului, iar Consiliul Concurenţei nu a avut timpul
necesar pentru a se pronunţa asupra operaţiunii.
„Cifra concedierilor la
CFR Marfă a fost stabilită
în noiembrie anul trecut
la 2.500 de oameni, trebuia făcută din februarie.
Nu s-a făcut. (...) Din pă- CFR Marfă, o companie controlată de stat care merge în pierdere
cate, fără aceste concedieri în luna august - şi aşa mai departe contractele”, a de- rilor de 16,8 milioane lei.
sunt probleme cu fondul de sa- clarat, atunci, pentru MediaGuvernul s-a angajat faţă
larii - rămânem fără fond de fax, preşedintele Federaţiei de FMI la o restructurare
salarii. Deci este o problemă Mişcare Comercial, Gheorghe agresivă a companiei CFR
foarte mare şi trebuie rezolvată Frăţică.
Marfă şi continuarea procefoarte rapid”, declara în urmă
Potrivit bugetului de veni- sului de privatizare cu un incu două săptămâni, fostul mi- turi şi cheltuieli pentru 2014, vestitor strategic.
nistru al Transporturilor, Dan CFR Marfă va renunţa la
Compania CFR Marfă,
Șova.
2.500 de angajaţi în acest an, controlată de stat prin MinisActivitatea CFR Marfă „se estimând că în cadrul com- terul Transporturilor, este cel
pierde” dacă numărul de con- paniei vor mai rămâne 6.376 mai mare transportator ferocedieri va depăşi 1.480 de de salariaţi. Bugetul prevede viar de marfă din România,
persoane, deoarece compania cheltuieli cu plăţi compensa- cu afaceri de 208 milioane de
nu va mai avea „cine să ducă torii aferente disponibiliză- euro anul trecut.

Noutăți legislative în domeniul fiscal
În Monitorul Oficial al
României nr. 462/24.06.
2014 s-a publicat Ordinul
Preşedintelui ANAF nr.
1672/2014 pentru modificarea unor formulare privind
administrarea impozitului pe
venit și contributiilor sociale,
prin care s-au modificat formularele de decizii de impunere anuală pentru veniturile
realizate de persoanele fizice
din România / din străinătate, decizii de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu
de impozit / contribuţii de
asigurări sociale de sănătate
pentru veniturile din cedarea
folosinţei bunurilor şi decizii
de impunere anuală pentru
stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, in
sensul introducerii în cadrul
acestora a unor secţiuni cu
„Date necesare efectuării
plăţii …” şi „Informaţii privind modalităţile de plată”:
În Monitorul Oficial al
României
nr.
455/23.06.2014 s-a publicat
O.U.G. nr. 40/2014 pentru
modificarea şi completarea
unor acte normative, precum
şi pentru reglementarea unor
măsuri fiscale, prin care au
fost aprobate următoarele
măsuri menite să asigure depăşirea dificultăţilor economico-financiare temporare
şi continuarea activităţii operatorilor economici, precum

şi creşterea încrederii contribuabililor în sistemul fiscal
şi administraţia fiscală:
- reglementarea unei excepţii în privinţa obligaţiei
de desemnare a unui împuternicit de către contribuabilii rezidenţi ai statelor
membre ale Uniunii Europene şi persoanele rezidente în
state semnatare ale unor convenţii, acorduri şi oricăror
altor instrumente juridice internaţionale la care România
este parte, dacă respectivele
documente conţin reglementări privind cooperarea administrativă în domeniul
fiscal şi recuperarea creanţelor fiscale;
- reglementarea posibilităţii emiterii şi comunicării actelor administrative fiscale
şi în formă electronică, posibilităţii contribuabililor de
a transmite la organele fiscale cereri ori alte acte procedurale utilizând mijloacele
de transmitere la distanţă,
precum şi reglementarea
unor reguli care să stabilească condiţiile în care ele se
realizează, în special cele referitoare la identificarea contribuabililor în mediul
electronic;
- reglementarea posibilităţii organului fiscal de a transmite, inclusiv în format
electronic, la solicitarea unor
autorităţi publice, documen-

tele privind situaţia fiscală a
unui contribuabil;
- includerea creanţelor stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF)
în sfera de aplicare a eşalonărilor la plată; relaxarea
condiţiilor de acordare şi
menţinere a eşalonării şi
completarea dispoziţiilor referitoare la modificarea deciziei de eşalonare la plată;
- anularea impozitului pe
venitul agricol, proporţional
cu gradul de calamitate constatat, pentru contribuabilii
care au desfăşurat în anul
2013 activităţi agricole individual sau în asociere, impuşi la normă de venit, şi
care au suferit pierderi de
venit ca urmare a unor factori externi;
- reglementarea stingerii
obligaţiilor privind impozitul
pe venit din activităţi independente, in baza plăţilor
efectuate cf. art. 19 din Legea nr. 146/1997, cu modificările şi completările
ulterioare, de avocaţi, notari
publici şi executori judecătoreşti în contul de venituri
al bugetului local „Impozit
pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici” al unităţilor
administrativ-teritoriale în a
căror rază îşi au domiciliul
fiscal.
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Recomandări pentru
o vacanță fără griji!
număr poate fi format atât de
părintʼii unui copil care a dispărut, care s-a pierdut sau
care a fugit de acasă, cât și
de către o persoană care
detʼine informatʼii despre un
copil dispărut. Prin acest număr vetʼi avea legătura cu o
organizatʼie cu experientʼă
care este în măsură să vă ofeCălătoresc în afara Euro- re sprijin și asistentʼă practică
pei, dar țara mea nu are am- de natură psihologică,
basadă sau consulat la juridică sau administrativă.
destinație. Pe cine ar trebui
Dacă avionul, trenul, autosă contactez dacă am nevoie buzul sau vaporul întârzie sau
de ajutor?
este anulat...
În calitate de cetătʼean al
Datorită normelor UE priunui stat membru al UE, vind drepturile pasagerilor, dacă
suntetʼi automat și cetătʼean al zborul sau călătoria dumneaUniunii Europene și, prin ur- voastră are întârziere de câteva
mare, avetʼi dreptul la ore, societatea de transport care
asistentʼă consulară dacă vă asigură călătoria trebuie să vă
aflatʼi în afara UE (chiar și în despăgubească în mod
cazul în care tʼara dumnea- echitabil. În cazul în
voastră nu este reprezentată). care călătoria este
Putetʼi cere ajutor la consula- anulată și trebutul sau ambasada oricărui stat ie să vă cazatʼi
membru al UE dacă, de într-un hotel
exemplu, suntetʼi arestat, atʼi aflat într-un
suferit un accident grav sau alt loc decât
atʼi pierdut documente impor- destinatʼia
tante.
dumneavoasDe asemenea, avetʼi dreptul tră finală, comla asistentʼă în situatʼii de pania aeriană sau
criză: Statele membre ale UE operatorul de transau obligatʼia de a ajuta, la ne- port feroviar ar trebui să suvoie, la evacuarea cetătʼenilor porte costurile de cazare.
în aceleași conditʼii ca cele Informatʼii detaliate privind
destinate propriilor cetătʼeni. drepturile dumneavoastră în aePutetʼi afla dacă tʼara dum- roporturile, porturile, autogările
neavoastră este reprezentată și gările din întreaga Europă
în tʼara de destinatʼie pe pagina sunt disponibile la adresa de inde internet a Comisiei Euro- ternet: http://ec.europa.eu/transpene dedicat protectʼiei con- port/passenger-rights/ro/
sulare: http://ec.europa.eu
Putetʼi păstra aceste informatʼii
/consularprotection/
de îndemână prin descărcarea
Unde să sun dacă mi-a unei aplicatʼii pentru smartphodispărut copilul?
ne: http://ec.europa.eu/transUniunea Europeană a con- port/passenger-rights/ro /mobivenit asupra unui număr unic le.html
pentru apeluri de urgentʼă
Am achiziționat un pachet
(116 000) pentru raportarea de servicii turistice, însă opecopiilor dispărutʼi în toate sta- ratorul meu a dat faliment. Pot
tele membre ale UE. Același obține o rambursare?
Odată cu începutul perioadei vacanțelor, când
milioane de europeni își
programează călătoriile
în Europa și pe alte
continente, iată câteva
sfaturi utile în cazul în
care vă confruntați cu o
problemă.

Directiva privind pachetele
de servicii turistice protejează
consumatorii europeni care
pleacă în vacantʼă și acoperă

pachetele pentru vacantʼă prestabilite care combină cel putʼin
două dintre următoarele servicii: (1) transportul, (2) cazarea și (3) alte servicii turistice, cum ar fi excursiile incluse în pretʼul de vânzare.
Protectʼia oferită de
directivă include: informatʼiile
din broșuri, dreptul de a anula
fără penalitătʼi, răspunderea în
ceea ce privește serviciile (de
exemplu, hoteluri de calitate
nesatisfăcătoare) și protectʼie
în cazul în care un operator
de turism sau o companie aeriană dă faliment.
În viitor, această protectʼie

Adio, stres în vacanță!
Vacantʼa este, teoretic, o perioadă de relaxare și odihnă,
o pauză necesară de la
activitătʼile profesionale. Practic, însă, ea poate fi și o sursă
de stres. Deși poate părea paradoxal, plecarea în concediu
provoacă anumitor persoane
o multʼime de griji și frământări.
Planificarea sejurului și îm-

pachetarea bagajelor conform
unei liste întocmite din timp
ne ajută să scăpăm de aspectele neprevăzute care ne pot
strica buna dispozitʼie când
ajungem la destinatʼie.
Concediul într-un loc îndepărtat, total diferit fatʼă de mediul cu care suntem obișnuitʼi,
nu este o idee prea bună după
o perioadă de stres foarte

va fi extinsă și la consumatorii
care rezervă pachete personalizate online (oferite fie de un
singur agent comercial, fie
de mai multʼi
agentʼi aflatʼi în
relatʼii de afa-

ceri), datorită unor noi propuneri ale Comisiei Europene,
sprijinite de Parlamentul European.
Ce trebuie să știu dacă doresc să îmi iau animalul de
companie (pisica, câinele sau
dihorul domestic) cu mine în
vacanță în UE?
În cazul în care călătoritʼi în
interiorul UE, putetʼi cu ușurintʼă
să luatʼi animalele de companie
cu dumneavoastră, dacă
respectatʼi următoarele reguli:
• În cazul în care călătoritʼi
cu un câine, o pisică sau un dihor domestic, asiguratʼi-vă ca
animalul a fost supus unei vaccinări antirabice și că această
informatʼie este înscrisă în
pașaportul animalului
dumneavoastră de
companie.
• În cazul în care
călătoritʼi în Irlanda,
Finlanda, Malta sau
Regatul Unit, animalul dumneavoastră de companie va
trebui să fie supus și
unui tratament antiparazitar.
• În cazul în care
câinele sau pisica are
o vârstă mai mică de 3 luni sau

dacă animalul de companie nu
este câine, pisică sau dihor domestic, se pot aplica normele
specifice fiecărei tʼări.
Mai multe informatʼii cu privire la acest subiect sunt disponibile la adresa de internet:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nat_rules_dogscatferret_en.htm
Dacă mă confrunt cu probleme atunci când fac cumpărături în vacanță în străinătate,
pe cine pot contacta acasă pentru a mă ajuta să obțin remedierea situației? Dacă avetʼi
reședintʼa în UE, Norvegia sau
Islanda, putetʼi beneficia gratuit
de asistentʼă la întoarcere!
Contactatʼi Centrul european
pentru consumatori (ECC) din
tʼara dumneavoastră dacă atʼi
avut probleme la închirierea
unui autoturism, la rezervarea
unui pachet de servicii turistice
sau a unui bilet de avion atunci
când călătoritʼi în UE, Norvegia
sau Islanda. Personalul centrului
poate, de asemenea, să vă ajute
să rezolvatʼi problemele pe care
le-atʼi întâmpinat la rezervarea
online a unor servicii turistice
auxiliare într-o altă tʼară europeană.
Ionela Damian

Ce se întâmplă dacă trebuie să apelez la serviciile
unui medic în străinătate?
Dacă vă îmbolnăviți sau suferiți un accident
în timpul unei călătorii într-o altă țară din
UE, în Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau
Elveția, aveți dreptul la îngrijiri medicale de
urgență. În acest scop, este necesar să
aveți la dumneavoastră cardul european de
asigurări sociale de sănătate (CEASS). Tratamentul de care veți beneficia va fi oferit
în aceleași condiții și la același preț ca și
în cazul cetățenilor asigurați în țara pe care
o vizitați. Prin urmare, nu uitați să solicitați
eliberarea gratuită a acestui document de
către casa de asigurări de sănătate.
Pentru a avea la dispoziție numerele de telefon de urgență de care ați putea avea ne-

voie și pentru a obține mai multe informații
privind tratamentele și costurile acoperite,
modul de depunere a unei cereri de rambursare și persoanele de contact în cazul
în care v-ați pierdut cardul, descărcați
aplicația specială pentru smartphone disponibilă la adresa: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=ro.
Aplicația este disponibilă în 24 de limbi.
Aplicația nu înlocuiește CEASS. Dacă
suferiți de boli cronice și aveți nevoie să vă
procurați medicamente în timpul călătoriei
în străinătate, înainte de plecare solicitați
medicului dumneavoastră eliberarea unei
rețete care poate fi utilizată transfrontalier.

Românii preferă autocarul în vacanță
mare la serviciu sau în viatʼa
personală. Este posibil să nu
ne placă și să implice un mare
efort de adaptare.
Revenitʼi la obiceiul siestei,
mai ales că 20-30 de minute
de somn după-amiază, întrun hamac, pe șezlong, la
tʼărmul mării sau într-o
poienitʼă de munte, fac minuni
pentru starea de bine.

Jumătate dintre turiştii care
cumpără o vacanţă aleg să călătorească cu autocarul,
pentru că plătesc cu peste
20% mai puţin decât pe un
sejur cu avionul, cei mai mulţi
dintre ei fiind tineri cu vârsta
între 18-27 de ani şi seniori
de peste 55 de ani, potrivit
Mediafax.ro.
„Peste 60.000 de turişti aleg

să călătorească în fiecare an
cu autocarul. Tinerii şi seniorii
sunt cei care preferă acest mijloc de transport. Alegerea
acestora este motivată atât de
considerente financiare, vacanţele cu autocarul având un
preţ mai redus, dar şi pentru
că o călătorie cu autocarul le
oferă turiştilor posibilitatea de
a descoperi mai multe locuri

în drumul lor către destinaţie”,
a declarat Marius Pandel, directorul executiv al unei firme
de turism din România.
Principalele cinci destinaţii
externe preferate de români
pentru vacanţele cu autocarul
sunt: Thassos, Halkidiki, Riviera Olimpului, Kusadasi şi
staţiunile de pe litoralul Bulgariei.
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Maternitatea,

fost liceu evanghelic

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Clădirea veche a fost construită
între anii 1911-1913 şi a fost utilizată ca liceu german (evanghelic)
aripă a liceului Honterus.
După naţionalizarea din 1948
clădirea adăposteşte „Spitalul
orăşenesc Ilie Pintilie”. În 1973
aici se mută Secţia de obstetrică-ginecologie a Spitalului Judeţean Braşov. După 14 ani, în 1987

se dă în folosinţă clădirea nouă
cu 7 nivele.
În prezent, Maternitatea poartă
numele doctorului Ioan Aurel
Sbârcea, care a fost cea mai proeminentă personalitate a obstetricii
şi ginecologiei din Braşov – întemeietor de Şcoală, recunoscut şi
respectat nu numai în mediul medical braşovean, ci în întreaga ţară.

Luni
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Gala şefilor de
promoţie – 2014
Efortul studenţilor performanţi de la Universitatea
Transilvania a fost răsplătit la final de an, printr-un
eveniment festiv organizat de conducerea Rectoratului, la Aula Sergiu T.
Chiriacescu.
Conducerea Universităţii
Transilvania i-a premiat pe cei
mai buni absolvenţi ai programelor de licenţă de la cele
18 facultăţi, respectiv Inginerie Mecanică, Inginerie Tehnologică şi Management
Industrial, Ştiinţa şi Ingineria
Materialelor, Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor,
Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Ingineria Lemnului,
Construcţii, Alimentaţie şi
Turism, Design de Produs şi
Mediu, Matematică – Informatică, Ştiinţe Economice şi
Administrarea Afacerilor, Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,

Educaţie Fizică şi Sporturi
Montane, Muzică, Medicină,
Litere, Drept, Sociologie şi
Comunicare.
„O gală care înseamnă respect pentru cei mai buni studenţi ai Universităţii noastre,
din cursul acestui an. Şi totodată îi premiem pe cei care

au obţinut locul I la diferite
concursuri naţionale şi internaţionale. Avem în total 29 de
astfel de studenţi.” a declarat
prof univ. dr. ing. Ioan Abrudan, rectorul Universităţii
Transilvania.
„Această execelenţă nu trebuie susţinută doar cu vorbe,

Locuitorii de pe străzile din centru s-ar
putea constitui în asociaţii civice stradale
Locuitorii de pe străzile
cu case din zona istorică a
municipiului Braşov, precum şi din alte 6 localităţi
din judeţ, s-ar putea constitui în asociaţii civice stradale, printr-un proiect al
Asociaţiei Împreună pentru
Dezvoltarea Comunităţii, în
parteneriat cu Asociaţia de
Parteneriat Comunitar APC
şi Depoul de Artă Urbană.
Astfel, prin „Asociaţii civice stradale – vecinătatea
activă”, s-ar asigura ajutorul
reciproc între locuitorii unei
străzi, întărirea relaţiilor de
vecinătate, dar şi o mai

bună colaborare cu toate
instituţiile prestatoare de
servicii.
Iniţiatorii proiectului
propun şi câteva acţiuni
propriu-zise prin care proiectul ar trebui pus în practică, cum ar fi panouri cu
informaţii pentru locuitorii
străzii, amenajări stradale
propuse de locuitori (spaţii
verzi, mobilier urban, mici
reparaţii, semnalizarea
obiectivelor istorice etc.),
servicii publice îmbunătăţite la propunerea cetăţenilor sau evenimente
culturale stradale.

Sanitas va suspenda acţiunile de protest
Ministrul Finanţelor Publice, Ioana Petrescu, a anunţat,
vinerea trecută, că negocierile
cu reprezentanţii Federaţiei
Sanitas s-au soldat cu o creştere a salariilor cu 10% pentru
personalul din sănătate, acţiunile de protest ale sindicaliştilor urmând să fie suspendate.
„În urma discuţiilor pe care
le-am purtat cu reprezentanţii
Federaţiei Sanitas din România am semnat un proiect de
acord de colaborare pe patru
puncte. Astfel, Ministerul Finanţelor Publice va susţine
creşterea salariilor cu 10%

pentru personalul din sănătate
cu salarii sub plafonul de
1.500 de lei. Această majorare
va avea loc în două etape, respectiv cu 5% la 1 decembrie
2014 şi cu 5% la 1 martie
2015. De această măsură vor
beneficia 126.000 de salariaţi
din sistemul sanitar”, a declarat Ioana Petrescu. Aceasta a
precizat, totodată, că va fi organizat un grup de lucru interministerial, care va lucra la
legea salarizării unitare.
„Vom organiza un grup de
lucru interministerial, care va
lucra la legea salarizării uni-

tare pentru a elimina inechităţile. În acest grup de lucru
va lucra şi Federaţia Sanitas,
urmând să prezentăm un raport final la 1 octombrie 2014.
De asemenea, Ministerul Finanţelor Publice împreună cu
Ministerul Muncii şi Ministerul
Sănătăţii vor face o analiză pe
baza datelor de care dispun,
în scopul identificării unor soluţii care să conducă la angajarea în sistem, pe locurile
vacantate bugetare, preponderent a personalului de specialitate medico-sanitară”, a mai
spus ministrul Finanţelor.

ci şi cu bani. Noi la
nivelul Consiliului
Judeţean Braşov am
premiat întotdeauna
performanţa şcolară. Îi
felicit pe cei care merită
această premiere”, a
declarat Mihai Pascu,
vicepr e ș edin t ele
Consiliului Judeţean
Braşov.
„Atâta timp cât ai o
muncă susţinută şi te
dedici a ceea ce faci, nu
este foarte greu. Din
punctul meu de vedere
foarte mulţi ar putea să
acceadă aici dacă s-ar
dedica şcolarizării lor”, este
de părere Dumitru Ciolan, şef
promoţie master Psihologie.
În concluzie, un final de an
fericit pentru câţiva dintre studenţii care au reuşit, pe parcursul anilor universitari, să
devină modele pentru colegii
lor de studiu.
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A revenit la şefia Casei
Judeţene de Sănătate
Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Braşov are
un nou preşedinte director
general. Dr. Cătălin Şeitan
a câştigat concursul pentru
acest post. El a concurat cu
dr. Ioana Sanda Stîncel.
Concursul pentru postul de
preşedinte-director general
a constat într-o probă scrisă,
susţinută pe 17 iunie, şi un
interviu, pe baza planului de
management care să cuprindă indicatorii de perfor-

manţă. Funcţia de conducere era vacantă de mai bine
de două luni, de când
medicul Călin Răuţia a demisionat din funcţie. Interimatul la şefia instituţiei a
fost asigurat de ec. Florica
Paraschiv, cea care deţine
postul de director adjunct
economic. Cătălin Şeitan a
mai fost director, dar al Direcţiei de Sănătate Publică
(DSP) Braşov, în perioada
iunie-decembrie 2009.

Rezultate mai bune
la Evaluarea Naţională
Rezultatele de la Capacitate
au fost afişate la avizierele
şcolilor unde absolvenţii de
clasa a VIII-a au dat examenele. Rezultatele finale vor
fi făcute publice în 4 iulie şi
pe site-ul Ministerului Educaţiei, edu.ro. În judeţul Braşov, 73,55% din candidaţi
au promovat examenul. Promovabilitatea este mai mare
decât anul trecut cu 5%. În
2013, 68,22% dintre elevi
au promovat examenul. Surprinzător a fost faptul că de
data aceasta promovabilita-

tea a fost mai mică la română decât la matematică. Astfel, la limba română au luat
minim 5.00, 71.98% dintre
elevi, iar la Matematică au
promovat 77,31%.
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Război între Sandu și Burleanu
Preşedintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat după Adunarea Generală a forului, în
urma căreia i s-a invalidat contractul de rentă viageră
preşedintelui de onoare Mircea Sandu, că acesta nu va
mai avea acces în biroul său din clădirea ce aparţine
federaţiei. „Astăzi mă bucur de o susţinere mult mai
largă decât am avut-o în data de 5 martie. Va trebui să
ne consultăm cu juriştii FRF în cazul invalidării contractului de rentă viageră a lui Mircea Sandu, dar în mod
cert vom duce la îndeplinire ceea ce Adunarea Genarală
a decis. Atât timp cât avem o decizie a Adunării Generale, iar acel contract specifica foarte clar inclusiv dreptul
de a ocupa un etaj sau două, aşteptaţi-vă la o asemenea
reacţie (n.r. - să-i fie interzis accesul)”, a spus Burleanu.
Întrebat dacă Sandu va uza de o clauză de 500.000 de
euro despăgubiri ca să păstreze contractul de rentă viageră, Burleanu a răspuns: „Este o întrebare pe care trebuie să i-o adresaţi lui Mircea Sandu, dar eu cred că
domnul Mircea Sandu, odată ce a fost acceptat ca preşedinte de onoare, îşi doreşte să onoreze fotbalul românesc şi nu cred că va acţiona o asemenea clauză.
Nu sunt într-o luptă sau într-un război cu Mircea Sandu,
dar ca manager al FRF am considerat, în urma reacţiilor
primite din ţară, să prezentăm acest contract fiindcă
Adunarea Generală din 5 martie nu a fost informată
despre acest contract. La fel, foarte mulţi membri din
Comitetul Executiv. Membrii afiliaţi au decis numai acordarea titlului de preşedinte de onoare şi nicidecum alte
facilităţi financiare”, a mai sups Burleanu.

Beneficii invalidate pentru Sandu
Renta viageră de 50.000 de euro pe an şi celelalte beneficii stabilite, la 5 martie, de Comitetul Executiv al
FRF pentru preşedintele de onoare Mircea Sandu au
fost invalidate de Adunarea Generală extraordinară a
federaţiei, care avut loc, sâmbătă, la Casa Fotbalului.
Adunarea Generală extraordinară a invalidat contractul
de rentă viageră dintre FRF şi Mircea Sandu şi a aprobat
iniţierea unei acţiuni în instanţă cu privire la anularea
contractului de rentă viageră. Pachetul de beneficii al
preşedintelui de onoare Mircea Sandu a fost adoptat
în Comitetul Executiv, înaintea Adunării Generale din
5 martie, care l-a adus în fruntea FRF pe Răzvan Burleanu. Conform pachetului stabilit atunci, Mircea Sandu
avea o rentă viageră în valoare de 75.000 de euro anual,
drept de administrare a etajului 2 al unei clădiri a FRF,
orice intervenţie chirurgicală sau recuperare medicală
plătită de FRF, o limuzină de la FRF şi benzina decontată indiferent de numărul de kilometri parcurşi, telefon,
personal angajat cu salarii în limita a 5.000 de lei lunar,
deplasări la meciurile echipei naţionale cu decontarea
cazării la hotel de cinci stele şi diurnă de 500 de euro
pe zi. Ulterior, Sandu a renunţat la 25.000 de euro din
cei 75.000, la limuzină şi la secretară. Noul conducător
al FRF, Răzvan Burleanu, a considerat drept „nesimţit"
pachetul de beneficii al preşedintelui de onoare şi a
promis că îl va supune dezbaterii AG.

Sandu merge în instanță
Preşedintele de onoare al FRF, Mircea Sandu, a declarat
că va apela la instanţă dacă se va pune în aplicare decizia cu privire la invalidarea rentei sale viagere şi a celorlalte beneficii stabilite de Comitetul Executiv în data
de 5 martie. Mircea Sandu spune că o astfel de decizie
nu poate fi aplicată retroactiv. „În ceea ce mă priveşte,
nu au decis nimic. Pentru că astfel de decizii nu se pot
aplica retroactiv. Noul statut va intra în vigoare odată
cu hotărârea instanţei. Dar hotărârile nu au retroactivitate. Oricum, în cazul în care aplică această decizie îi
voi da în judecată”, a spus Sandu.

Africa de Sud a surclasat Scoția
În al 6-lea meci-test al turneului de iarnă australă, la
Port Elizabeth, Africa de Sud a surclasat, cu 55-6 Scoția,
gazdele marcând nu mai puțin de 8 eseuri, în vreme
ce europenii nu au punctat decât din lovituri de picior.
Deși săptămâna trecută dăduse semne de slăbiciune,
după 31-30 chinuit cu Țara Galilor, Africa de Sud a făcut
o veritabilă demonstrație de forță, în timp ce Scoția a
suferit prima sa înfrângere din era noului manager, Vern
Cotter.
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Brazilia vs Columbia
în sferturi

Brazilia a trecut de Chile la lovituri de
departajare și va juca în
sferturile de finală împotriva Columbiei care a învins cu 2-0, naționala
Uruguayului.
Reprezentativa Braziliei s-a
calificat în sferturile de finală ale
Cupei Mondiale, după ce a învins
la Belo Horizonte, cu scorul de
4-3, în urma executării loviturilor
de departajare, selecţionata statului Chile. La finalul celor 90
de minute de joc şi a prelungirilor, scorul a fost egal, 1-1. Brazilia a deschis scorul prin David
Luiz în minutul 18, însă chilienii
au restabilit egalitatea prin starul
de la FC Barcelona, Alexis Sanchez, în minutul 32. În minutul
55 Hulk a marcat, însă golul nu
a fost validat de Howard Webb
pe motiv de henţ. La loviturile
de departajare pentru Brazilia au
punctat David Luiz, Marcelo şi
Neymar, iar Willian şi Hulk au
ratat. Pentru Chile au înscris
Aranguiz şi Diaz, în timp ce Pinilla, Sanchez şi Jara au ratat.
Claudio Bravo își laudă colegii.
Claudio Bravo, goalkeeperul reprezentativei statului Chile a analizat prestaţia naţionalei sale la
CM 2014 şi a tras concluziile.
Portarul transferat de FC Barcelona în această vară şi-a lăudat
colegii pentru efortul depus. „Trebuie să fim mândri. Plecăm cu

capul sus din
Brazilia. am avut o
prestaţie foarte bună
la acest Mondial. Am
avut în faţă cei mai
dificili adversari, Spania, Olanda sau Brazilia şi niciodată nu
am fost mai prejos.
Suntem trişti pentru că
era o şansă pentru a
ajunge departe la acest
turneu final”, a spus
Bravo la finalul partidei
cu Brazilia din optimile
de finală ale Cupei
Mondiale. Julio Cesar,
portarul Braziliei, a lăudat şi el
prestaţia adversarilor. „Ne aşteptam la un meci atât de intens. În
ciuda faptului că am făcut o primă repriză bună, Chile ne-a pus
în dificultate egalând”, a spus Cesar.
Columbia a defilat în fața Uruguayului. Reprezentativa Columbiei s-a calificat în sferturile de
finală ale Cupei Mondiale, după
ce a învins pe Maracana, cu scorul de 2-0 (1-0), selecţionata
Uruguayului, în optimile competiţiei. Golurile au fost marcate
de James Rodriguez, în minutul
28 şi 50. Astfel a fost stabilit primul sfert de finală, selectʼionata
tʼării gazdă, Brazilia, urmând să
joace pentru un loc în semifinale
împotriva Columbiei.
Starul James Rodriguez. James
Rodríguez a fost ales cel mai bun
jucător după faza grupelor şi con-

tinuă să facă
spectacol la Campionatul Mondial. Columbianul de 22 de ani
care joacă la Monaco a marcat
un gol senzaţional cu Uruguay.
În minutul 28, a preluat pe piept
o minge la 20 de metri de poartă
şi a şutat fabulos cu stângul, din
întoarcere, mingea lovind mai
întâi bara și apoi poposind în
plasa portʼii uruguayene. În minutul 51, James a reuşit „dubla”,
reluând în plasă din 6 metri o
centrare. James Rodríguez i-a
depăşit pe Messi şi Muller în clasamentul golgeterilor de la Mondial, cu 5 reuşite. El a înscris în
fiecare meci din grupă şi a devenit cel mai bun marcator la un
Mondial din istoria Columbiei!
5 goluri şi 4 pase decisive a reuşit
James Rodríguez la Mondialul
din Brazilia.
Falcao își laudă colegii. Starul Columbiei, Radamel Falcao, accidentat şi absent de la turneul final

din Brazilia, a salutat calificarea „istorică” a echipei sale
în sferturile de finală ale Cupei
Mondiale, după victoria, scor 20, din meciul cu Uruguay. „Istoric. Prima oară când echipa
noastră merge în sferturile Cupei
Mondiale. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru acest lucru”, a scris
pe Twitter jucătorul echipei AS
Monaco.
Favorite clare. În această seară
se joacă alte două meciuri din
optimile de finală ale Cupei
Mondiale, două partide cu favorite clare la calificare. Astfel, de
la ora 19.00 se dispută partida
dintre Frantʼa și Nigeria, iar de
la ora 23.00 are loc jocul dintre
Germania și Algeria. Frantʼa și
Germania sunt marile favorite
la calificare după ce au arătat
fortʼă în grupele Campionatului
Mondial. Aseară s-au jucat partidele Olanda - Mexic și Costa
Rica – Grecia. Meciurile s-au
terminat după închiderea editʼiei.

Concurs de triatlon la Brașov
A doua editʼie a „International Metropolitan Triathlon” va
avea loc la finalul săptămânii,
în judeatʼul Brașov. Competitʼia
este una extrem de dificilă, iar
traseul este foarte frumos. În
proba olimpică, se va înota 1,
5 kilometri pe lacul de la Codlea, apoi concurentʼii vor urca

pe biciclete și vor pedala 47
de kilometri pe traseul: Codlea – Vulcan – Cristian –
Râșnov – Poiana Brașov – Livada Poștei, după care vor alerga 10 kilometri pe traseul:
După ziduri – Facultatea de
Silvicultură – Aleea de sub
Tâmpa. În proba de sprint,

concurentʼii vor avea de înotat
500 de metri pe lacul de la
Codlea, vor parcurge 25 de kilometric în șaua bicicletelor pe
traseul: Codlea - Vulcan - Cristian - Brașov – Strada Lungă
- Strada Mureșenilor - Piatʼa
Sfatului și vor alerga 5 kilometri pe traseul Piatʼa Sfatului

– Strada Nicolae Bălcescu,
Aleea de sub Tâmpa. Pentru
buna desfășurare a competitʼiei,
pe 6 iulie 2014, circulaţia autovehiculelor pe şoseaua DN
1E, portʼiunea ce coboară din
Poiana Brașov în Livada
Poștei, va fi oprită între orele
10.00 -14.00.
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Halep e în optimi

9
Maxim trei mandate la federație
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat că modificările aduse Statului federaţiei includ şi limitarea la
trei a mandatelor unui preşedinte al Federaţiei Române
de Fotbal, deşi această propunere nu a fost prezentată
Adunării Generale extraordinare. „Am votat şi maxim trei
mandate pentru preşedintele federaţiei şi vârsta maximă
de 65 de ani”, a spus Burleanu. Totuşi, propunerea de
limitare a numărului de mandate ale preşedintelui FRF
nu a fost dezbătută în cadrul Adunării Generale, fiind
prezentată doar limita de vârstă a preşedintelui FRF 65 de ani. Până în prezent, un preşedinte putea deţine
un număr nelimitat de mandate şi nu exista o limită de
vârstă. Predecesorul lui Burleanu, Mircea Sandu, a deţinut
şase mandate de preşedinte al FRF.

Gâlcă vrea întăriri

Simona Halep își continuă drumul spre titlu la
Wimbledon, al treilea
turneu de Grand Slam
al anului. Pe iarba londoneză, Halep s-a distrat cu elvețianca
Bencici și a obținut biletele pentru optimi.
Jucătoarea de tenis Simona
Halep, locul 3 WTA şi cap de
serie numărul 3, a învins-o
cu scorul de 6-4, 6-1, pe elveţianca Belinda Bencici şi a
acces pentru prima dată în
carieră în optimile de finală
ale turneului de Grand Slam
de la Wimbledon. Halep s-a
impus după o oră şi zece minute de joc. Simona e prima
româncă în „optimi" la Wimbledon după 16 ani, de la Irina Spîrlea în 1998. Halep o
va întâlni acolo pe kazaha Zarina Diyas, numărul 72 mondial, care a trecut de Vera
Zvonareva, finalista din 2010,
7-6 (1), 3-6, 6-3. Simona Halep este la a patra participare
la turneul de Grand Slam de
la Wimbledon. În 2011 şi
2013, ea a ajuns în turul doi,
iar în 2012 a fost eliminată

în primul tur. Prin calificarea
în optimi, Halep și-a asigurat
un cec în valoare de 117.000
de lire sterline.
A fost greu doar cu Tsurenko.
Simona a avut un parcurs
foarte bun până acum la
Wimbledon. În primul tur al
turneului de la Londra, jucătoarea din Constantʼa a trecut
de brazilianca Teliana Pereira,
locul 88 WTA, în două seturi
identice, scor 6-2, 6-2. În turul secund de la All England
Club, românca a întâlnit-o pe
ucraineanca Lesia Tsurenko,
locul 170 WTA. După ce meciul a fost amânat o zi din
cauza ploii, Simona s-a impus
în trei seturi, scor 6-3, 4-6,
6-4. „Nu am făcut cel mai bun
joc al meu azi. A fost un meci
dificil. Mă aşteptam ca ea să
joace foarte bine şi a făcut-o.
Pe iarbă nu e uşor, fiecare
meci este dificil. Nu ştii niciodată cine va câştiga sau cine
va pierde, pentru că terenul
este foarte dificil. Am crezut
în şansa mea şi am luptat. În
setul trei m-am simţit bine.
Am renunţat la presiune şi tot
ce mi-am dorit a fost să lovesc
mingile şi să rămân agresivă.

Nu a fost cel mai bun meci al
meu, dar sunt foarte fericită
că l-am putut termina cu
bine”, a spus românca. În turul trei, Simona a învins-o pe
elvetʼianca Belinda Bencici,
locul 71 WTA, scor 6-4, 61.
Cine e Diyas? Simona Halep
va juca luni sau martʼi pentru
un loc în sferturile de finală
ale turneului de la Wimbledon în compania numărului
72 mondial, Zarina Diyas din
Kazahstan. Diyas, în vârstă
de 21 de ani, este o jucătoare
din noua generatʼie și se simte
foarte bine pe iarbă. La Wimbledon ea a trecut în primul
tur de frantʼuzoaica Kristina
Mladenovic, locul 107 WTA,
scor 7-6, 6-4. Apoi a eliminat-o pe Carla Suarez Navaro, favorita numărul 15 a
turneului londonez și numărul 15 mondial, scor 7-6, 57, 6-2, iar în turul trei a trecut
de finalista din 2010, rusoaica
Vera Zvonareva, locul 566
WTA, scor 7-6, 3-6, 6-3.
Diyas a făcut finală anul acesta pe iarbă la Nothimgham,
unde a fost învinsă de Pliskova. Diyas și Halep s-au în-

tâlnit anul acesta în turul trei
la Australian Open, atunci jucătoarea din România impunându-se cu scorul de 6-1,
6-4.
Surpriză de proporții. Numărul unu mondial, americanca
Serena Williams, a fost eliminată de franţuzoaica Alize
Cornet, locul 24 WTA, scor
1-6, 6-3, 6-4, astfel că Simona Halep, locul 3 WTA şi cap
de serie numărul 3, a devenit
jucătoarea cel mai bine clasată rămasă în competiţie la
Wimbledon. Este a treia oară
consecutiv când americanca
este eliminată în fazele incipiente la un Grand Slam. La
Roland-Garros, ea a părăsit
turneul în turul doi, iar la
Melbourne în optimi. Serena
Williams a câştigat la Wimbledon de cinci ori (2002,
2003, 2009, 2010, 2012) şi
a jucat două finale (2004,
2008). Vineri, jucătoarea chineză Na Li, numărul 2 mondial şi a doua favorită, a fost
eliminată, în turul trei, fiind
învinsă de sportiva cehă Barbora Zahlavova Strycova, locul 43 WTA, scor 7-6 (7/5),
7-6 (7/5).

Sandu se consideră trădat

Preşedintele de onoare al
FRF, Mircea Sandu, se consideră trădat de membrii Federaţiei Române de Fotbal,
care au votat, sâmbătă, cu largă majoritate invalidarea rentei
sale viagere, şi îl acuză pe fostul său colaborator Ionuţ Lupescu că îi vrea locul în
Comitetul Executiv al UEFA.
„Ori s-au făcut presiuni foarte
mari, ori oamenii sunt... Trădători sunt destui pe lumea
asta şi noi, prin gena noastră,
suntem trădători. Luaţi aminte
la războiale la care am parti-

cipat şi aşa mai departe. Asta
e viaţa! Eu m-am retras de
bună voie, nu am mai vrut să
candidez. M-am şi îmbolnăvit,
cu stres, cu toate astea... Până
la urmă cancerul este boala
stresului şi a poluării. Se adună. Am învins ceva ce greu este
de învins, o boală, care nu mai
este incurabilă astăzi, dar am
învins boala asta, păi ce pot
să mai pierd pe pământul
ăsta?”, a declarat Sandu. Întrebat dacă va avea probleme
în 2015, când sunt alegeri pentru Comitetul Executiv al

UEFA, Sandu, membru în
acest for, a răspuns. „Este pro-

blema FRF. Astăzi sunt convins
că nu mă vor propune. Există
şi Lupescu care militează pentru această chestie, ca să fiu
foarte deschis. Este unul dintre
mentorii domnului Burleannu.
Asta este. Am 62 de ani şi îmi
văd de viaţa mea. Treaba lor!”
Fostul preşedinte al FRF a mai
precizat că Ionuţ Lupescu a
fost primul care l-a trădat, în
2011, şi îl acuză pe actualul
director al Comiesiei Tehnice
a UEFA că îi vrea locul din
Comitetul Executiv al forului
european.

Steaua a plecat în al doilea stagiu de pregătire al verii,
în Anglia, în cantonamentul tradiţional al „naţionalei" Albionului. Tehnicianul din Ghencea, Costel Gâlcă, vrea
să pună la punct relaţiile de joc în vederea sezonului ce
va începe, oficial, pe 11 iulie, la meciul din Supercupă
cu Astra, dar speră să mai acopere măcar două dintre
cele 4 posturi pe care mai doreşte câte un jucător. Piesele
vizate de antrenor să completeze echipa actuală a roşalbaştrilor sunt un portar, un fundaş dreapta, un mijlocaş
defensiv şi un atacant central. Plecările lui Tătăruşanu,
Pintilii şi Piovaccari încă n-au fost acoperite cu jucători
valoroşi, în opinia tehnicienilor stelişti, chiar dacă pe posturile căutate de Gâlcă sunt doi sau chiar trei fotbalişti.
Steaua are 3 portari în lot: Arlauskis, Niţă şi Cojocaru.
Tot atâţia fundaşi dreapta şi închizători: Râpă, Varela şi
G. Matei, respectiv L. Filip, Prepeliţă şi I. Neagu. Şi doi
fotbalişti ce pot juca, la nevoie, ca vârf împins, Keşeru
şi Chipciu. Gâlcă vrea neapărat încă o variantă pe acest
ultim post, întrucât Stelei îi lipseşte un atacant puternic,
de forţă.

Bălgrădean pleacă în Turcia?
Titularul postului de portar al formației Dinamo din ultimii
ani, Cristian Bălgrădean, se pregăteşte să părăsească
echipa din Ștefan cel Mare. Goalkeeperul de 26 de ani
a plecat alături de echipă în Anglia, însă aşteaptă semnalul pentru a se alătura noii sale formaţii. Pentru jucător
există câteva oferte, printre care şi cea de la turcii de la
Genclerbirligi, locul 9, acolo unde joacă şi internaţionalul
Bogdan Stancu. Cei de la Toulouse, care l-au cumpărat
şi pe Dragoş Grigore, au renunțat momentan la transferul
goalkeeperului. „Pufi" s-a pregătit alături de dinamovişti
în primul cantonament însă îşi doreşte să plece în străinătate.

Șahtior ar putea juca la București
Şahtior Doneţk a fost obligată de UEFA să aleagă o altă
ţară în care să joace partidele din cupele europene. Mircea Lucescu a propus ca una dintre variante să fie România. „Avem două opţiuni: Bucureşti şi Istanbul”, a
anunţat la Dolce Sport antrenorul lui Şahtior. Campioana
Ucrainei e calificată direct în grupele Ligii Campionilor
şi, din cauza situaţiei foarte tensionate din ţară, UEFA ia interzis să organizeze partidele din Ligă pe teritoriul
Ucrainei. În noul sezon, pe Arena Naţională sunt deja
două echipe care vor juca partidele de acasă din cupele
europene: Steaua şi Astra.

Din nou Marc Marquez
Spaniolul Marc Marquez
(Honda) a câștigat Marele Premiu al Olandei,
la categoria MotoGP, a
8-a manșă a Campionatului mondial de motociclism viteză, în fața
italianului Andrea Dovizioso (Ducati) și a compatriotului și coechipierului
său de la Honda, Dani Pedrosa. Marquez, care a obținut
astfel a 8-a victorie în tot atâtea curse din acest sezon, i se
alătură în istoria Marilor Premii de motociclism italianului
Giacomo Agostini, care a reușit această performanță în
sezonul 1971, însă rămâne recordman absolut, cu 20
de victorii consecutive.

DIVERTISMENT

Vernisaj la Okian
Mâine, 1 iulie, de la ora
17.00, la Librăria Okian,
sunteţi invitaţi la vernisajul expoziţiei de pictură „Ştefan Mironescu
– 110 ani de la naştere”.
Prezintă: Veronica Bodea
Tatulea – artist plastic şi critic
de artă.
Ştefan Mironescu este unul
dintre puţinii artişti locali care
are parte de atâta atenţie din
partea iubitorilor de artă. La
10 ani de când Muzeul de Artă
din Braşov a comemorat 100
de ani de la naşterea lui, avem
ocazia să ni-l aducem din nou
în memorie, la 110 ani de
când, în 24 septembrie 1904,
s-a născut la Iaşi acest pictor
„a cărui creaţie axată aproape
exclusiv pe redarea meleagurilor braşovene, a ridicat
cu un har coloristic de o discretă poezie, peisajul local la
nivelul universalităţii” . Caracteristică de bază a picturii sale
este dorinţa unei adresări directe, pe înţelesul oamenilor şi
cu deplină eficientă comunicativă, deoarece opera sa,

aceea a unui migălos şi atent
cunoscător al tainelor meşteşugului şi impregnată de inefabilul înfiorărilor lirice, se
bizuie pe un fond al general
omenescului, asumat că normă
etică de creaţie. Pentru Ştefan
Mironescu imaginea lumii este

în primul rând aceea a unei
naturi investite de omenescul
trăirii, peisajele sale primind
o vibraţie de o energie aparte,
de ţară veche şi durabilă, sălaş
de civilizaţie, unde timpul nu
erodează. Practicând o pictură
a observaţiei şi a autoconfe-

Festivalul Muzicii de Cameră Bancul zilei
În această seară, de la ora
19.00, la Sala Patria, în cadrul Festivalului Muzicii de
Cameră, este recitalul
„Uverturi celebre”.
Concertează Cvintetul
Cantabile
◾ Ciprian Patriche – flaut
◾ Izsak Jeno – clarinet

◾ Emin Curtgearfar – oboi
◾ Florin Simion – fagot
◾ Sebastian Botea – corn
Şi French DiKiss
◾ Alexandra Fits – Voce
şi pian
◾ Guido Van De Meent
voce şi pian (Olanda).
Biletele se pot procura de
la Sala Patria.

O batrână stătea amărâtă pe un
balansoar, ţinându-l în braţe pe
motanul ei, Gicuţă. Deodată apare
o zână:
– Pentru că ai dus o viaţă cinstită
şi ai un suflet bun, îţi voi îndeplini
3 dorinţe!
Bătrâna:
– Vreau să fiu foarte bogată!
Zâna-i transformă casa în palat.
– Acum vreau să fiu tânără şi

siunii lirice, Ştefan Mironescu
a fost un artist cu o imensă experienţă dobândită în faţa şevaletului, în confruntare cu
motivul pe care a dorit să-l exprime în adevărul său şi în
acelaşi timp să-l îmblânzească
în acord cu propria vocaţie a
armoniei sufleteşti. Din tablourile lui transpare structura sa
de desenator, pensula sa iniţia
imaginea prin infinite şi inimitabile ducturi, parcurgând
tranşant suprafaţa şi chiar ezitările, „scrisul”, suprafeţele pe
care le supramaterializa, întregind prin urme şi umbre colorate imaginea, nu erau
simple transcrieri ale peisajului
contemplat. Timpul se strecoară printre degete, dar ar tistul,
mai devreme sau mai târziu,
poate să atingă cu mâna sa
porţile de lumină ale lumii.
Ceea ce înţelegem privind
creaţia lui Ştefan Mironescu,
spune Veronica Bodea Tatulea, critic de artă.
Expoziţia este găzduită de
Librăria Okian timp de o lună.
Librăria este situată pe str.
Mureşenilor, nr. 1, Braşov.

frumoasă!
O face zâna tânără şi frumoasă.
– Şi ultima dorinţă: vreau să-l
transformi pe motanul Gicuţă în
cel mai frumos bărbat din lume!
Zâna îi îndeplineşte şi ultima dorinţă şi dispare.
Câteva minute, femeia şi Gicuţă
se privesc in ochi. La care Gicuţă
se ridică şi îi şopteste la ureche:
– Nu-ţi pare rău acum ca m-ai
castrat? !

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

LEGATURI DE SÂNGE -digital– -PREMIERĂ(BLOOD TIES)
(N-15), 127 minute, Crimă, Dramă, Thriller
ora: 19:15
TRANSFORMERS:
EXTERMINAREA
-3D– -PREMIERĂ(TRANSFORMERS: AGE OF
EXTINCTION)
(AP-12), 157 minute, Acţiune,
Aventuri, SF
orele: 18:15, 21:15
LINDENFELD, O POVESTE DE
DRAGOSTE -digital(AP-12), 95 minute, Dramă
ora: 17:15
DIN GREŞEALĂ ÎMPREUNA -digital(BLENDED)
(AP-12), 117 minute, Comedie
ora: 22:00

CUM SĂ ÎŢI DRESEZI DRAGONUL 2 -3D(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2)
(AG), 103 minute, Animaţie, Aventuri, (dublat)
ora: 13:30

EDGE OF TOMORROW: PRIZONIER ÎN TIMP -3D(EDGE OF TOMORROW)
(AP-12), 113 minute, Acţiune, SF
ora: 13:15

BUCUREŞTI, UNDE EŞTI? -digital(AP-12), 80 minute, Documentar
ora: 13:45

MALEFICENT -3D(AG), 97 minute, Aventuri, Fantastic
ora: 15:30

GRACE DE MONACO digital(GRACE OF MONACO)
(AG), 103 minute, Biografic,
Dramă
ora: 15:15
SUB ACEEAŞI STEA -digital(THE FAULT IN OUR STARS)
(AP-12), 125 minute,
Romantic, Dramă
ora: 21:45
O ALTĂ ADRESĂ DE POMINĂ -digital(22 JUMP STREET)
(N-15), 112 minute, Comedie
orele: 17:30, 19:45

X-MEN: VIITORUL ESTE TRECUT -3D(X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST)
(AP-12), 131 minute, Acţiune, Aventuri, Fantastic
ora: 15:45
Expoziţii

◾ 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.

Luni

Horoscopul zilei
Berbec. Se pare că la serviciu nu prea aveţi spor la treabă şi
nu reuşiţi să vă mulţumiţi şefii. Vă sfătuim să nu vă
ambitʼionatʼi să terminaţi o lucrare pretenţioasă.
Taur. Nu prea reuşiţi să vă stabiliţi o listă de priorităţi. Pe
de o parte, ar trebui să terminaţi o lucrare importantă, iar
pe de altă parte, sunteţi presat de o problema financiară.
Gemeni. Primiţi de la partenerul de viaţă un cadou de care
vă bucuraţi foarte mult. Prietenii vă invită într-o excursie.
Nu rataţi ocazia!
Rac. Este o zi favorabilă întâlnirilor cu prietenii. Puteţi să
rezolvaţi o problema financiară a unui tânăr din familie.
Este momentul să demaraţi o afacere mai veche.
Leu. Începeţi o etapă nouă în viaţa socială şi pe plan sentimental. Fie porniţi o afacere, fie vă reorientaţi profesional.
Astăzi sunt favorizate contactele cu tinerii.
Fecioară. Aveţi un simtʼ practic deosebit, care vă poate ajuta
să demaraţi o afacere. După-amiază, un prieten de familie
vă propune o colaborare avantajoasă.
Balanţă. O rudă mai în vârstă va sfătuieşte să nu mai alergaţi
după câştiguri uşoare şi vă pune pe gânduri. Gândiţi-vă dacă
merită să vă sacrificaţi relaţile de prietenie pentru bani.
Scorpion. Aveţi o zi norocoasă şi treceţi cu bine peste toate
dificultăţile. Puteţi avea succes la examene. Relaţiile sentimentale merg bine. Nu neglijaţi odihna!
Săgetător. Sunteţi decis să faceţi schimbări în casă, dar partenerul de viaţă nu este de acord. Stabiliţi-vă clar priorităţile,
ca să nu aveţi probleme!
Capricorn. Aveţi şanse să rezolvaţi o problema financiară
care vă preocupă de mult. S-ar putea să vi se propună o colaborare, care vă va redă încrederea în propriile capacităţi.
Vărsător. Se pare că aveţi o zi grea. Aveţi dificultăţi pe plan
financiar, însă nu este cazul să vă faceţi griji. V-aţi propus
să faceţi ceva nou şi sunt şanse mari să reuşiţi.
Peşti. Aveţi o deosebită capacitate de comunicare şi rezolvaţi
uşor o mulţime de probleme. Puteţi avea succes în toate activităţile legate de cămin, dar şi în societate.
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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Din presa maghiară
Fabrica de postavuri Scherg (II)
În urmă cu 35 de ani în Braşov se producea manual pânză şi flaneluri, firma Scherg fiind prima
care a produs ţesături fine şi stofe de kamgarn.
Produsele Scherg au depăşit graniţele ţării, fiind
căutate în Bulgaria, dar şi pe piaţa asiatică şi europeană a Turciei. Produsele Scherg se vindeau
sub titulatură „Brassova” şi se bucurau de mare
căutare. Azi fabrici din Austria, Anglia şi Franţa
îşi promovează marfa sub această denumire, şi
din păcate se găsesc şi firme care reuşesc să
vândă marfă nu tocmai de calitate, folosindu-se
de această titulatură.
Renumele fabricii Scherg se datorează principiilor
solide de afaceri şi străduinţei de a oferi clienţilor
produse de calitate.

Liceul de fete „Principesa Elena” (azi „Unirea”)

Expoziţia Şcolii Normale
de Institutoare

Invităm călduros publicul
braşovean să viziteze expoziţia şcolii normale de institutoare, de sub conducerea
simpaticei şi vrednicei directoare, d-na Eugenia Orghidan,
din localul liceului de fete
„Principesa Elena”.
Multe rochi româneşti de o
distincţiune aleasă şi artă naţională splendid executată în
covoare, perne, ii, precum şi
broderii în lingerie de corp şi
masă, sub măiastra conducere
a d-şoarelor Boreănescu şi
Ştefanopol, vor răspiăti ochii
şi mulţumi sufletul românesc
al spectatorilor.

Două expoziţii de artă
la Braşov

Graţie iniţiativei d-nei
Emma Colonel Opran avem

în Braşov sala liceului dr. Meşotă o expoziţie de artă naţională a produselor fabricei
d-nului Popa din Lugoj.
Excelentul român şi bunul
patriot care este d-nul Popa,
cunoscut prin actele sale de
generozitate şi ocrotire a culturei româneşti, a făcut o operă de artă şi utilitate în acelaşi
timp, înfiinţând fabrica de ţesături din Lugoj.
Ţesăturile din această fabrică
sunt şi româneşti şi artistice.
Ţesăturile sunt româneşti
fiindcă sunt brodate pe tema
pitoreştilor şi fermecătoarelor
motive populare – a celor mai
variate şi autentice motive populare.
Din acest punct de vedere
ele sunt un adevărat document
etnografic.
Arta cu care sunt executate
ţesăturile de borangic şi co-

voare constitue o adevărată
minune.
Priveliştea lor este o dulce
armonie pentru ochi, o preţioasă podoabă.
Îndemnăm publicul să viziteze această expoziţie şi mai
cu seamă să cumpere, căci va
cumpăra adevărate lucruri de
artă, în care frumuseţea se îmbină cu trăinicia.
Foarte multe bucăţi au fost
reţinute de pe acum.
Expoziţia rămâne deschisă
până la 1 Septembre. D-na
Emma colonel Opran merită
toate felicitările pentru modul cum a organizat această
expoziţie, iar d-nului Popa i
se cuvine o sinceră recunoştinţă pentru ocrotirea ce o
acordă artei româneşti, prin
înfiinţarea fabricei dela Lugoj, din care, ca dintr’o măiastră uzină es atâtea minuni

O şezătoare culturală la Sânpetru
„În seara zilei 10 Februarie a. c. în com. Sânpetru
de lângă Braşov a avut loc
o frumoasă şezătoare-culturală organizată de harnicul preot local S. S. Preotul
Ion Nan. Produsul acestei
serbări a fost destinat în întregime fondului cultural
necesar înfinţărei în locali-

tate a unei biblioteci populare.
Serbarea, foarte reuşită,
a fost deschisă de corul local dirijat de însuşi S. S.
Preotul Ion Nan. A urmat
declamaţiuni, teatru, dansuri naţionale şi producţii
la vioară, executate de elevii
şcoalei române.

Din Braşov au asistat la
această serbare S. S. Preotul
N. Stinghe, d-l Al. Algiu, deputat de Săcele, d-na şi d-l
Caragea, droghist, d-l căp.
Marinescu, comandantul
comp. pe jandarmi etc.
S. S. Preotul Ion Nan a
mulţumit oaspeţilor veniţi din
Braşov cari dovedesc cu pre-

de frumuseţe, şi unde atâtea
femei şi fete de român, îşi
câştigă existenţa.
În altă sală a liceului „dr.
Meşotă” este expoziţia de
pictură a d-nei Valeria căpitan Florescu.
Artista abordează cu mult
curaj şi stăruinţă cele mai felurite genuri ale picturei: naturi moarte, figuri, peisaje,
bucăţi „de geure” etc. etc.,
punând în toate o notă robustă de inspiraţie, şi execuţie.
Totuşi, cele mai reuşite bucăţi ne par a fi naturile moarte.
Îndemnăm de asemeni publicul să viziteze şi să reţină
din lucrurile d-nei Valeria căpitan Florescu.
Carpaţii, Anul III, Nr. 185,
Sâmbătă 30 Iunie 1923

Fabrica Scherg are un magazin de desfacere în
Piaţa Sfatului şi este aprovizionat cu o gamă largă
de sortimente. Pe lângă postavurile şi stofele proprii, comercializează şi accesorii pentru croitorie.
Fabrica Scherg a reuşit să câştige respectul clienţilor şi a trecut de momentele dificile apărute dea lungul timpului. Sperăm să aniverseze în plină
glorie cei 100 de ani de existenţă, care se vor împlini în câţiva ani.
(sfârşit)
Reclamă în Brassói Lapok Emlék album 1894 – 1914.
Număr jubiliar. 12 aprilie 1914

Cristina Baciu

zenţa lor interesul ce-l poartă
mişcărilor culturale la sate.
A răspuns d-l deputat Al.
Algiu, care admirând reuşita
serbărei a felicitat pe S. S.
Preotul Ion Nan pentru activitatea culturală ce se desfăşură în parohia sa.
Poporul cerând să vorbească şi d-l căp. Marinescu, comandantul companiei de
jandarmi mulţumeşte tuturor
pentru manifestaţia ce i se

Dinu Eva

face şi laudă iniţiativa acelora
cari au organizat această şezătoare menită să strângă
rândurile între fraţii de acelaşi sânge.
Vorbeşte apoi S. S. Preotul
Dr. N. Stinghe care arată că
vieaţa neamului românesc a
fost menţinută în Ardeal prin
păstrarea tradiţiilor naţionale
şi preoţimea şi învăţătorimea
nu a precupeţit nici odată
munca în folosul neamului.

Astă-zi prin aceste şezători
se cheamă la cultură masele
poporului ca statul nostru să
poată progresa şi aşeza în
rândul statelor civilizate şi
puternice unde l’a ridicat vitejia armatei şi suferinţele de
veacuri ale întreg neamului
românesc”.
Carpaţii, Anul III, Nr. 145,
Joi 15 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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„Scara către Rai”
este reală
Artistul David McCracken a
realizat o sculptură uimitoare,
sub forma unei scări aparent
fără sfârşit, pe care a amplasat-o pe o plajă din Australia.
Lucrarea, intitulată „Micşorează şi urcă”, este o iluzie optică,

făcând să pară că este formată
dintr-un şir nesfârşit de trepte,
care se îndreaptă către cer.
Sculptura, situată pe plaja
Bondi din Australia, este deosebit
de spectaculoasă, deoarece iluzia
optică se menţine din toate unghiurile.

Jennifer Garner şi Ben Affleck, în pragul divorţului ?

Jennifer Garner şi Ben Affleck sunt de fix un deceniu împreună şi căsătoriţi de nouă ani, dar jurnaliştii de la Hollywood susţin că relaţia dintre cei doi este ca şi încheiată.
Deşi au trei copii împreună, Jennifer Garner nu mai suportă modul total nepotrivit în care Ben Affleck a ales săşi petreacă viaţa astfel că actriţa este pe punctul de a
intenta divorţ. Câştigător de premiu Oscar, Ben Affleck
are o imagine impecabilă, graţie echipei sale, dar în spatele acestei imagini se află un personaj care a ajuns dependent de droguri şi de jocuri de noroc. Iar Jennifer nu
vrea că cei trei copii ai lor să-i calce pe urme lui Ben. În
plus, s-a tot spus că Ben a înşelat-o în mai multe rânduri
pe Jennifer. Există şi zvonul că Jennifer accepta toţi paşii
greşiţi ai lui Ben tocmai pentru că acesta este un personaj
important la Hollywood şi o poate menţine pe linia de
plutire în materie de carieră profesională, dar ultimele
indicii arată că Jennifer s-a săturat de viaţa petrecută
alături de starul premiat cu Oscar pentru „Good Will Hunting” şi „Argo”.

S-au trezit cu Robert De Niro la uşă.
„Nu voia să piardă meciul!”

Actorul american Robert De Niro a întrerupt filmările de
la pelicula „The Intern” şi a mers în apartamentul unei
persoane pe care nu o cunoştea, în cartierul newyorkez
Brooklyn, pentru a urmări meciul de fotbal disputat între
echipele Statelor Unite şi Germaniei la Cupa Mondială
din Brazilia. Potrivit contactmusic.com, legendarul actor
american, care este pasionat de fotbal, nu a vrut să rateze
partida disputată de echipa naţională americană contra
Germaniei, joi, şi a decis să meargă în apartamentul
unei persoane necunoscute pentru a urmări acel meci.
Deşi echipa americană a pierdut partida cu scorul de 10, Robert De Niro a declarat că este totuşi foarte fericit
de faptul că naţionala ţării sale a trecut de faza grupelor
la Cupa Mondială din Brazilia.

Valsul lui Eugen Doga, capodoperă a sec. XX
Pentru tineri, numele lui
Eugen Doga nu spune prea
multe. Cunoscătorii ştiu însă
faptul că acesta este unul dintre cei mai buni compozitori
pe care i-a oferit Transnistria.
Maestrul are la activ mai
multe cantate, printre care:
„Curcubeul alb”; „Primăvara
omenirii”; „Vocea omenească”, dar şi poeme simfonice,
cum ar fi: „Inima veacului”.
A compus o simfonie, piese
instrumentale de cameră, romanţe, poemul simfonic
„Mama”, ciclul pentru orches-

tra de estradă „Ritmuri citadine”, ciclul coral „Marş gigant”, 4 cvartete de coarde,
cântece de estradă („Codrii
mei frumoşi”, „Cântec despre
oraşul meu”, „Cred în ochii
tăi”, „Florile dragostei”, „Iubeşte, iubeşte”, „Am visat
ploaia” etc.), cântece pentru
copii („Imn soarelui”, „Fie
soare întruna”, „Moş Crăciun” şi multe altele.
„Celebrul vals din filmul
„Gingaşa şi tandra mea fiară”
este una dintre cele mai faimoase compoziţii muzicale

ale secolului XX. În conformitate cu o decizie specială
a UNESCO, acest vals este
recunoscut ca fiind unul dintre cele patru capodopere muzicale ale secolului XX,
Ronald Reagan considerându-l drept cel mai bun vals al
secolului respectiv”, se arată
într-un comunicat trimis de
Centrul de Promovare şi Comunicare a FIE Iaşi, informează jurnalul.ro.
Maestrul, după căderea comunismului, s-a mutat în
Moscova.

O campioană, gravidă în luna a opta,
a alergat la proba de 800 de metri
Pasiunea pentru atletism a
făcut-o pe o campioană americană să participe la proba
de 800 de metri alergare deşi
este însărcinată în luna a opta.
Curajoasa sportivă spune că
a vrut să transmită, în acest
fel, un mesaj lumii despre ce

înseamnă pentru o femeie atletă de profesie să rămână însărcinată.
Deşi este în cea de-a 34-a
săptămână de sarcină, Alysia
Montano a parcurs cei 800 de
metri în 2 minute şi 32 de secunde – cu 35 de secunde mai
mult decât propriul record.
Chiar dacă nu a
câştigat, sportiva spune că e
mulţumită pentru că a reuşit
să ducă la capăt
cursa.
„Este prima
mea sarcină şi

am avut o mulţime de întrebări pentru doctorul meu şi
pentru moaşa mea în ceea ce
priveşte modul în care aş putea face acest lucru. Cu toţii
m-au încurajat atât de mult,
încât mi-am spus că este ceva
pe care îl pot face. Aşa arată
sarcina pentru o femeie care
este atlet şi vrea să-şi continue cariera”, a spus Alysia
Montano.
De patru ori campioană în
Statele Unite la proba de 800
de metri, Alysia Montano
mărturiseşte că, deşi sarcina
îi împlineşte viaţa, abia aşteaptă să se întoarcă pe pista
de alergare.

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.

