Ziar Gratuit
Noul comisar
român în CE
pag. 2

Europarlamentarul român
Corina Creţu va ocupa în
viitoarea CE portofoliul de
Politică Regională.
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Solomonfest – Serbarea
de toamnă a Junilor
Peste 10.000 de braşoveni şi turişti sunt aşteptaţi la eveniment

„Olimpicele”,
în noul sezon
pag. 9

Olimpia CSU Braşov şi-a
prezentat noul lot. Ashford
Shuanda şi Britney Jones
sunt noile achiziţii.

Stagiune deschisă
la Dramatic
pag. 10

Stagiunea se deschide săptămâna viitoare. Biletele
pentru primele spectacole
deja s-au pus în vânzare.

VALUTĂ

Euro
4,4287
USD
3,4200
Gram Aur 137,8948

METEO

Soare
12°C /22°C

Festivalul organizat de Uniunea
Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul vechi va avea loc pe 20 şi
21 septembrie, pe platoul de picnic

de la Pietrele lui Solomon. În cele
două zile de festival, organizatorii
vor oferi publicului spectacole de muzică populară, ateliere de echitaţie şi

aruncarea buzduganului, produse tradiţionale de sezon (pastramă la grătar,
mititei, must etc) şi bere la standurile
comerciale ale partenerilor evenimen-

tului. Junii vor pleca din faţa Primăriei
spre Pietrele lui Solomon, într-un alai
însoţit de muzicanţi şi câteva căruţe
ornate cu flori.
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Cadou pentru copiii din clasa 0

România, independentă energetic

Peste două mii de prichindei
braşoveni vor primi din partea
Primăriei Municipiului şi a
doi parteneri privaţi o trus:
de s:n:tate, dar şi câte un recipient pentru alimente şi
unul pentru apă. Cei mici vor
beneficia de produse pentru
igiena oral: şi de suplimente

România are nevoie de investiţii în sectorul energetic de 4
– 5 miliarde de euro pe an în
următorii zece ani, pentru ca,
în jurul anului 2020, să devină,
alături de Danemarca, singura
ţară independentă energetic
din UE, potrivit ministrul delegat pentru Energie, Răzvan

nutritive specifice vârstei lor.
„Trusa de sănătate” va fi distribuită copiilor prin Direcţia
de Servicii Sociale, în două
tranşe, în 15 septembrie urmând să o primească aproximativ 1.300 de copii, iar până
la sfârşitul lunii, şi restul.
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Nicolescu. Nicolescu a precizat şi sursele din care ar putea
proveni aceşti bani. În primul
rând, ministrul de resort a precizat că aceşti bani ar putea
proveni de la stat. A doua sursă de finanţare ar putea fi capitalul privat autohton.
pag. 3
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Dosare instrumentate de polițiștii de la Antifraudă
Sute de mii de lei pagubă în bugetul statului în cinci
dosare penale instrumentate de poliţiştii Serviciului de
Investigare a Fraudelor din Braşov. Suspecţii au fost
puşi sub acuzare fie pentru evaziune fiscal fie pentru
că n-au virat la stat impozite reţinute din salariile angajaţilor. Într-unul dintre dosare, în care este vizată infracţiunea de evaziune fiscal, reprezentanţii unei
societăţi comerciale din Braşov fie nu au înregistrat în
evidenţele contabile ale societăţii facturi privind achiziţia
a sute de kilograme de cartofi din Olanda, fie au înregistrat facturi fictive. Prejudiciul depăşeşte o sută de
mii de lei. În celelalte dosare, reprezentanţii a patru firme din oraş au reţinut de la angajaţi impozite şi taxe,
dar au uitat să le vireze la bugetul statului. Prejudiciul
depăşeşte 120 de mii de lei. Suspecţii sunt cercetaţi
penal şi vor suporta rigorile legii. Prezumţia de nevinovăţie fiinţează până când instanţa de judecată va
pronunţa sentinţe definitive.

Paramedicul rămâne în arest
Paramedicul acuzat că ar fi agresat sexual două fetiţe,
iar pe alte două chiar le-ar fi violat, în timpul unei tabere
desfăşurate la Râşnov acum mai bine de o lună, va rămâne în arestul IPJ Braşov. Bucureşteanul de 56 de ani
a fost arestat încă de vineri, însă a depus o contestaţie
la această decizie, care i-a fost marți respinsă de către
Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov. Astfel, paramedicul va rămâne după gratii până pe 4 octombrie, iar
Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărneşti va continua
cercetările pentru stabilirea unei soluţii finale. Prima
plângere împotriva bucureşteanului a fost depusă la Poliţia Râşnov, în data de 8 august, chiar de către directorul
taberei, iar apoi gestul a fost urmat de părinţii a trei dintre
minorele agresate. La câteva zile, părinţii altei fetiţe au
depus la rândul lor o plângere împotriva celui care ar fi
trebuit să le acorde minorilor doar asistenţă medicală.
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351 de miliarde de euro, pe
mâna noului comisar român
Jean-Claude Juncker a
decis ca europarlamentarul român Corina Creţu să se ocupe în
viitoarea CE de Politica
Regională, un portofoliu
care gestionează un buget de 351 miliarde de
euro în perioada 20142020, audierile din comisiile PE urmând să
înceapă la sfârşitul lunii
septembrie.
Potrivit informaţiilor de pe
site-ul Comisiei, Politica regională susţine crearea locurilor de muncă, competitivitatea,
creşterea economică, îmbunătăţirea calităţii vieţii şi dezvoltarea durabilă. Aceste investiţii
contribuie la punerea în aplicare a strategiei Europa 2020.
Politica regională exprimă,
de asemenea, solidaritatea UE
faţă de ţările şi regiunile mai
puţin dezvoltate, concentrând
fondurile în domeniile şi în
sectoarele în care acestea pot
avea un rol important.

România a primit un portofoliu important în viitoarea Comisie Europeană
Prin politicile regionale, CE
vizează reducerea disparităţilor economice, sociale şi teritoriale semnificative care
există încă între regiunile Europei. În opinia Comisiei, neabordarea acestor disparităţi
ar putea afecta unele dintre
bazele UE, inclusiv piaţa sa
unică extinsă şi moneda acesteia, euro.

În perioada 2014-2020, UE
va investi o sumă totală de 351
de miliarde de euro în regiunile Europei.
Aceşti bani, gestionaţi de
comisarul pentru Politică Regională, vor contribui la stimularea întreprinderilor mici
şi mijlocii, sprijinirea cercetării
şi a inovării, efectuarea de investiţii într-un mediu încon-

jurător mai curat, îmbunătăţirea accesului la tehnologiile
digitale sau dezvoltarea produselor şi metodelor de producţie noi. Totodată, CE va
finanţa eficienţa energetică şi
combaterea schimbărilor climatice, stimularea educaţiei şi
a competenţelor şi îmbunătăţirea legăturilor de transport
spre regiunile îndepărtate.

UDMR a finalizat proiectul de
autonomie pentru Ţinutul Secuiesc
Proiectul de lege pe care
UDMR vrea să-l propună în
Parlament prevede autonomia
Ţinutului Secuiesc pe criterii
etnice, în judeţele Harghita, Covasna şi Mureş.
„Tinutul Secuiesc se constituie ca o regiune autonomă
având personalitate juridică în
cadrul statului unitar şi indivizibil România, pe baza principiilor autonomiei locale
garantate de Constituţie şi prezentului statut, cuprinzând unităţi administrative din judeţele
Covasna, Harghita şi Mureş”,
se arată în document, potrivit
Hotnews.
Potrivit proiectului de lege
privind autonomia, Ţinutul Secuiesc ar urma să preia, pe lângă drumurile, podurile,
autostrăzile şi căile ferate regionale, şi drepturile asupra pă-

durilor şi a
minelor de
pe teritoriul
regiunii, care
vor trece în
patrimoniul Ţinutului Secuiesc.
Regiunea ar urma
să aibă steaguri şi steme proprii, dar şi un buletin
oficial unde ar fi publicate actele normative. Conform proiectului, regiunea ar urma să
fie condusă de un preşedinte
care va lua parte la şedinţele
Guvernului României.
O mare parte din taxe ar
urma să ajungă în bugetul regiunii, nu în cel al statului român. Este vorba, printre altele,
despre 20% din TVA-ul plătit
de firme, jumătate din veniturile din concesiuni şi închirieri,
din accizele pe energie, pe tu-

tun sau din veniturile din taxe administrative.
Limba maghiară va fi limbă
oficială în regiune, iar toate actele normative ar urma să fie
scrise atât în maghiară cât şi în
română. Cetăţenii regiunii vor
avea dreptul să se adreseze instanţelor în limba maghiară.
Potrivit proiectului de lege, instanţele vor fi formate pe criterii etnice: două treimi dintre
magistraţi trebuie să fie de etnie
maghiară.

Fostul director al Bancorex, Răzvan
Temeşan, despăgubiri uriașe
Tribunalul Bucureşti a decis
ca fostul preşedinte al Bancorex
Răzvan Temeşan să primească
de la Banca Comercială Română
(BCR) peste 4,5 milioane de
euro, ceea ce reprezintă drepturile
salariale din momentul în care
acesta a fost concediat, decizia
instanţei nefiind însă definitivă.

Tribunalul Bucureşti obligă BCR
să-i plătească lui Răzvan Temeşan drepturile salariale aferente
perioadei cuprinse între 27 februarie 2009 şi 9 septembrie
2014, în cuantum de 70.000 de
euro lunar. Suma trebuie achitată
în echivalentul în lei la cursul oficial al BNR din ziua plăţii efec-

tive, sume care trebuie să fie actualizate cu rata indicelui de inflaţie la data plăţii efective.
Răzvan Temeşan a fost preşedinte al Bancorex între 1992 şi
1997. În 1999, statul a preluat
împrumuturile neperformante
ale Bancorex, iar BCR a absorbit
restul activităţilor băncii.

EVENIMENT

11 septembrie 2014

3

Cum și-ar câștiga România
independenţa energetică
România are nevoie de
investiţii în sectorul
energetic de 4 - 5 miliarde de euro pe an în următorii zece ani, pentru
ca, în jurul anului 2020,
să devină, alături de Danemarca, singura ţară independentă energetic
din Uniunea Europeană,
a declarat ministrul delegat pentru Energie,
Răzvan Nicolescu.
„Am demarat revizuirea strategiei energetice naţionale şi o
primă concluzie care se desprinde este că România are un necesar de investiţii în sectorul
energetic de 4 - 5 miliarde de
euro pe an, în următorii zece ani,
astfel încât în jurul anului 2020
România să devină, alături de
Danemarca, singura ţară din
Uniunea Europeană indepen-

Investițiile în sursele alternative de energie nu trebuie neglijate
dentă din punct de vedere energetic”, a precizat Nicolescu.
El a precizat şi sursele din care
ar putea proveni aceşti bani. În
primul rând, ministrul de resort
a precizat că aceşti bani ar putea

proveni de la stat, dar, în opinia
sa, este greu de crezut că statul
poate deveni investitor în sectorul energetic, în condiţiile în
care trebuie să investească în alte
domenii prioritate cum ar fi să-

Grădiniță nouă inaugurată la Predeal
Luni, 15 septembrie, la ora 11.30,
cu ocazia începerii
anului școlar, Primăria Predeal va
inaugura noua grădiniţă cu program
prelungit, amplasată
pe str. Poiana Narciselor. Grădinitʼa
este pregătită să asigure conditʼii moderne de studiu
pentru 3 grupe
preșcolare, respectiv
pentru un număr de
70 de copii. Noua
locatʼie cuprinde atât săli de curs,
cât și dormitoare, sală de mese
și locuri de joacă adecvate, amenajate pe 3 niveluri: parter, etaj
și mansardă, fiind dotate cu mo-

bilier nou și echipamente de ultimă generatʼie. Valoarea
investitʼiei s-a ridicat la suma de
1.000.000 lei, incluzând racordarea la utilitătʼile publice și a

fost realizată din fondurile bugetului local, la initʼiativa și cu
sprijinul primarului localitătʼii,
Liviu Cocoș și a Consiliului Local Predeal.

Şcolarii vor primi fructe
în valoare de 64 de milioane de lei
Bugetul total alocat pentru
programul privind distribuirea
fructelor în şcolile din România
este de 64,6 milioane de lei, din
care 31,6 milioane de lei sunt
alocate de Uniunea Europeană,
iar diferentʼa de 33 de milioane
de lei reprezintă co-finantʼarea
asigurată de statul român, se
arată într-un comunicat remis
de Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
Guvernul României a adop-

tat, ieri, Hotărârea privind stabilirea fructelor distribuite, a
perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev
şi a fondurilor ne cesare pentru
distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de
fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de
implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei
publice, în cadrul programului
de încurajare a consumului de

fructe proaspete în anul şcolar
2014-2015. În anul școlar
2014-2015, a fost mentʼinută
limita valorii zilnice de 0,37 de
lei/copil, însă perioada de
distributʼie gratuită a fost extinsă
la 86 de zile, cu o zi mai mult
fatʼă de anul școlar 2013-2014.
Beneficiarii acestui program
sunt cei 1.765.712 de copii din
clasele pregătitoare și clasele IVIII, din învătʼământul de stat
și privat.

nătatea, educaţia sau armata.
A doua sursă de finanţare ar
putea fi, în opinia ministrului
Nicolescu, capitalul privat autohton, care, însă, este insuficient
dezvoltat.

În ceea ce priveşte atragerea
capitalului privat străin, Răzvan
Nicolescu a spus că se constată
un trend pozitiv, având în vedere
investiţiile realizate de marile
companii din energie care au
venit în România, dar competiţia în lume este puternică şi
România trebuie să devină mai
atractivă pentru investitori.
„Mai rămâne posibilitatea ca
aceste 4 - 5 miliarde de euro să
reprezinte finanţare din partea
companiilor de stat. Aici avem
un potenţial imens. Mă bucur că
inclusiv aceste procese de listare
a Nuclearelectrica, Romgaz,
Electrica, au făcut ca pentru prima dată, anul acesta, România,
la nivelul companiilor de stat,
să depăşească un buget total de
investiţii de un miliard de euro.
Bugetul pe anul 2014 al companiilor de stat din domeniul
energetic este de 1,3 miliarde de

euro”, a explicat Nicolescu.
El a mai spus că acest buget
trebuie să crească, potenţialul
real fiind de 2 miliarde de euro
pe an, iar avantajele suplimentare ale listării la bursă constau
în transparentizarea activităţii
şi impunerea regulilor de guvernanţă corporativă la companiile de stat de care acestea
au foarte mare nevoie.
În privinţa programului de
listare a companiilor de stat,
ministrul de resort a arătat că
speră ca, în prima parte a anului
2015, să se listeze Complexul
Energetic Oltenia, iar în a doua
parte a anului, Hidroelectrica,
după ce iese din insolvenţă.
Răzvan Nicolescu a mai spus
că se poartă discuţii inclusiv
pentru listarea OPCOM (operatorul pieţei de energie electrică şi gaze naturale din
România - n.r.).
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Această informare este efectuată de Primăria Comunei
Șercaia, Loc. Șercaia, Str. Principală, Nr. 82, Jud. Brașov,
Tel. 0268.245809, ce intenționează să solicite de la S.G.A
Brașov, aviz de gospodărire a apelor pentru investiția:
"Extindere alimentare cu apă și canalizare în Satul Șercaia,
Comuna Șercaia, Judetul Brașov- componenta C1: Extindere alimentare cu apă și branșamente" ce se va realiza
în Loc. Șercaia, Jud. Brașov. Această investiție este nouă.
Sursa de apa provine din rețeaua existentă. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor
nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor
pot contacta solicitantul de aviz la adresa sus menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii
și recomandări se pot adresa solicitantului sau persoanei
de contact: primar Paltin Cristinel, tel. 0744.631.489.
Această informare este efectuată de Primăria Comunei
Șercaia, Loc. Șercaia, Str. Principală, Nr. 82, Jud. Brașov,
Tel. 0268.245809, ce intenționeaza să solicite de la
S.G.A Brașov, aviz de gospodărire a apelor pentru
investiția: "Extindere alimentare cu apă și canalizare în
Satul Șercaia, Comuna Șercaia, Județul Brașov - componenta C2: Extindere canalizare ape uzate menajere și
racorduri" ce se va realiza în Loc. Șercaia, Jud. Brașov.
Aceasta investiție este nouă. În urma realizării investiției
vor rezulta permanent ape uzate care se vor racorda la
etapa de epurare existentă și se vor evacua în Pârâul
Șinca. Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completarile ulterioare. Persoanele care doresc să obțină
informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului
de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz
la adresa sus menționată. Persoanele care doresc să
transmită observații, sugestii și recomandări se pot
adresa solicitantului sau persoanei de contact: primar Paltin
Cristinel, tel. 0744.631.489.

ECONOMIC
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Litoralul românesc, mai
scump decât cel turcesc
Litoralul românesc a fost
în acest an mai scump
decât cel spaniol sau turcesc, după ce, cu doi ani
în urmă, era devansat
doar de cel bulgăresc
într-un top al celor mai
ieftine litoraluri, reiese
dintr-un studiu al Federaţiei Patronatelor în Turismul Românesc (FPTR).
„Creşterea taxelor, a preţului
combustibilului, gazelor şi energiei, dar şi lipsa măsurilor de
susţinere a turismului au făcut
ca în România valoarea coşului de vacanţă să crească. România este o destinaţie turistică
de litoral cu preţuri medii de
vacanţă, aflată într-un top al
celor mai ieftine destinaţii de
acest fel din Europa pe locul
patru, în urma competitorilor
Bulgaria, Spania şi Turcia, dar
înaintea Greciei, Croaţiei şi
Franţei”, spun oficialii FPTR.
România a coborât cu două
poziţii în clasament, faţă de
2012, când ocupa locul doi.

Pentru majoritatea românilor, vacanţa în propria ţară rămâne un lux, din cauza puterii scăzute de cumpărare
Potrivit ultimului studiu al
Poştei Britanice (Post Office)
privind coşul de vacanţă, în
care sunt monitorizate preţurile a opt produse alimentare
şi nealimentare de uz comun,
cele mai ieftine destinaţii de
vară din Europa sunt Bulgaria,
Spania şi Turcia.
După calculele Federaţiei
Patronatelor în Turismul Românesc (FPTR), România

ocupă locul patru, în urma celor trei ţări, cu un coş mediu
de vacanţă de 41,3 euro. Patronatul a luat în calcul staţiunea Neptun, recunoscută
pentru preţurile mici. Dacă sar fi calculat preţurile din Mamaia, este posibil ca litoralul
românesc să fie mai scump
chiar şi decât unele destinaţii
considerate de lux.
În urma analizei acestor

date, s-a constatat că Bulgaria
este cea mai ieftină destinaţie,
potenţialii turişti suportând
un cost total al coşului de vacanţă zilnic de 38,46 euro, iar
la polul opus, considerată
drept cea mai scumpă destinaţie de petrecere a vacanţei,
este Italia (staţiunea Sorrento), unde turiştii vor cheltui
80,89 de euro pentru aceleaşi
bunuri şi servicii.

Top investitori străini: SUA pe locul 12

COMUNICAT DE PRESĂ
Grupul de Acţiune Locală Asociaţia Transilvană Braşov Nord (GAL ATBN) anunţă prelungirea ultimei sesiuni de cereri de proiecte pentru
Măsura 41 pentru finaţarea proiectelor pentru Măsura 121. Modernizarea exploataţiilor agricole, finanţate prin Axa IV Leader, Măsura
41 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală, până la data de 26 septembrie 2014.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 41.121 sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice,
care practică în principal activităţi agricole – activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului
– a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE, şi care este înregistrată în Registrul unic
de identificare / Registrul agricol.
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:
◾ Persoană fizică;
◾ Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările şi completările ulterioare;
◾ Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările şi completările ulterioare;
◾ Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008)3 cu modificările şi completările ulterioare;
◾ Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
◾ Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
◾ Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
◾ Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
◾ Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
◾ Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
◾ Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991) cu modificările şi completările ulterioare;
◾ Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005) cu modificările şi completările ulterioare;
◾ Grup de producători constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare, doar cu condiţia ca investiţiile
realizate să deservească interesele propriilor membri;
◾ Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificările şi completările ulterioare), doar cu condiţia ca investiţiile
realizate să deservească interesele propriilor membri.
Fondurile disponibile pentru Măsura 41.121 sunt de 198.000 de euro, iar valoarea maximă nerambursabilă ce poate fi acordată unui proiect
este de 198.000 de euro. Valoarea maximă totală eligibilă a unui proiect nu poate depăşi 400.000 euro.
Se va respecta intensitatea sprijinului pe măsură, conform prevederilor ghidului solicitantului versiunea 10, disponibilă pe
site-ul www.apdrp.ro.
Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL ATBN din oraşul Rupea, str. Republicii nr. 124, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00 –
14.00. Termenul limită de depunere este 26 septembrie 2014, orele 14.00.
Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii 41.121 – Modernizarea exploataţiilor agricole sunt cuprinse în ghidul
solicitantului şi în anexele care îl însoţesc, disponibile pe web-site-ul www.galatbn.ro şi pe www.apdrp.ro. Aceste documente pot fi obţinute
şi de la sediul GAL ATBN, în variantă electronică şi/sau tipărită.
ATENŢIE! Solicitanţii vor utiliza versiunea 10 a Ghidul Solicitantului şi versiunea 5.7 a Cererii de finanţare, disponibile pe site-ul
www.apdrp.ro
Informaţii suplimentare puteţi afla la sediul GAL ATBN in oraşul Rupea, str. Republicii nr. 124, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00 –
14.00 sau la următoarele date de contact:
cristina.ciocan@galatbn.ro sau telefon – 0784298864;
cornel.negrea@galatbn.ro sau telefon – 0784298865;
luciana.cristea@galatbn.ro sau telefon – 0784298868.

Ministrul Economiei,
Constantin Niţă, s-a întâlnit
cu delegaţia Consiliului de
afaceri româno-american
(AMRO), condusă de preşedintele Consiliului, Eric
Stewart.
În cadrul discuţiilor a
fost evidenţiată aprecierea
oamenilor de afaceri americani pentru evoluţiile economice din România,
Ministrul Constantin Niţă trecând în revista recentele rezultate economice înregistrate
de ţară noastră, precum şi
priorităţile Ministerului Economiei legate de reindustrializarea ţării şi, în special, de
industriile de apărare şi aviaţie, de resursele naturale şi
energie, toate beneficiind de
un mare potenţial de creştere,
mai ales în contextul regional
de securitate.

,,Întâlnirea ne-a oferit posibilitatea de a discuta cu delegaţia AMRO despre
oportunităţile de investiţii în:
sectorul energiei, al construcţiilor de maşini, industria aviaţiei, industria militară,
industria farmaceutică, industria agroalimentară şi cea a
asigurărilor. România acordă
o mare atenţie Parteneriatului
Strategic cu SUA şi ne dorim
ca acest parteneriat să se reflecte şi la nivelul schimburilor
comerciale, respectiv la nivelul

investiţiilor americane pe
piaţă locală”, a declarat
Constantin Niţă, Ministrul
Economiei.
Conform statisticilor, volumul bilateral al schimburilor comerciale a fost, pe
primele şase luni ale anului
2014, de peste 1,4 miliarde
dolari, iar investiţiile directe
ale SUA se cifrau, la aceeaşi
dată, la 1,2 miliarde dolari (locul 12 în topul investiţiilor directe în România).
Ministrul Economiei a subliniat atenţia şi prioritatea
acordată de Guvernul României sprijinirii şi atragerii investitorilor străini, dar şi
contextul Parteneriatului Strategic cu SUA, care constituie
un cadru favorabil relaţiilor
relaţiilor comerciale dintre
cele două ţări şi atragerii de
investiţii americane.

Cele mai puternice branduri românești
Borsec, Dero și Gerovital
sunt pe primele pozitʼii în topul celor mai puternice 100
de branduri românești, realizat de revista Biz pe baza unui
studiu al companiei de cercetare Unlock Market Research.
Cele trei branduri sunt urmate în top 10 de Dorna, Arctic, Dacia, Elmiplant, Aqua
Carpatica, Farmec și Petrom.
Clasamentul continuă cu

Jolidon, Poiana, Fares, Rom,
eMag, Bucovina, Mobexpert,
Doina, Joe și Triumf.
„Dacă acum cinci ani vorbeai despre branduri românești, interlocutorii întrebau
mirați dacă avem 50 de branduri. Aveam, dar nu erau promovate, și nu ne păsa de ele!
După cinci ani în care am
promovat și prezentat cele mai
puternice 50 de branduri

românești, am realizat anul
acesta primul top 100 cu branduri românești puternice”, a
declarat Marta Ușurelu, redactor-șef, revista Biz, citat
într-un comunicat de presă.
Performantʼa mărcilor românești este măsurată în baza
a patru indicatori: investitʼia
de afectivitate în marcă, puterea mărcii, gradul de utilizare și notorietatea ei.
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Toţi copiii din clasa zero
primesc „trusa de sănătate”
Cei aproximativ 2.300
de copii din clasa zero
primesc anul acesta din
partea Primăriei Braşov
şi a sponsorilor o trusă
de sănătate.
Trusa constă într-un recipient special pentru apă sau
suc care să le asigure
micuţilor hidratarea pe parcursul orelor de şcoală, o cutie
pentru alimente (ambele achiziţionate din bugetul municipiului), un set de igienă dentară (pastă şi periuţă de dinţi,
produse de cosmetică dentară)
şi suplimente nutritive pentru
fortificarea organismului.
„Ne-am gândit că este benefic să începem cu clasa zero
această
campanie
de
prevenţie şi mă bucur foarte
mult că în urma demersurilor
făcute de domnul consilier lo-

cal Toro Tamas, firmele
Foto: Andrei Paul
Zdrovit România şi Dental
Med au răspuns apelului
nostru şi au venit alături de
noi în această campanie de
educaţie sanitară şi ne vor
furniza aceste produse necesare pentru igiena copiilor, dar şi pentru întărirea
organismului lor.”, a declarat viceprimarul Adina
Durbacă, în cadrul unei
conferinţe de presă.
La rândul său, Monika
Lorincz, reprezentantul
sponsorului, a declarat că
firma pe care o reprezintă
sprijină de mai mult timp
echipele de hochei şi handbal ale Braşovului şi, de
curând, are şi un parteneriat cu Direcţia de Servicii
Sociale a Primăriei. „Suntem bucuroşi să participăm Viceprimarul Adina Durbacă a prezentat cadourile pe care le vor primi copiii
la oferirea acestui cadou şi

copiilor din clasa zero”, a
spus reprezentantul Monika Lorincz. „Ne bucurăm
că participăm şi la această
acţiune, destinată copiilor
din clasa zero. Am mai avut
campanii de promovare a
igienei dentale în şcolile şi
grădiniţele braşovene şi
într-o a doua fază a acestui
proiect vom putea contribui
şi cu o campanie de educaţie, pe baza unor filmuleţe
interactive şi pe înţelesul
copiilor”, a declarat Lorelai
Sfarghiu, director medical
al firmei sponsor.
Potrivit viceprimarului
Adina Durbacă, acţiunea
are ca scop responsabilizarea copiilor în contextul
unei lipse a personalului
medical în şcoli, dar şi
oferirea unui cadou de început de an, aşa cum pri-

mesc şi cei din clasele întâi
„Primul ghiozdan”, cadou
care uşurează într-o oarecare
măsură şi efortul bugetar al
părinţilor.
„Trusa de sănătate” va fi
distribuită copiilor prin Direcţia de Servicii Sociale a
Primăriei Braşov, în două
tranşe, în 15 septembrie urmând să o primească aproximativ 1.300 de copii, iar
până la sfârşitul lunii, şi ceilalţi. O parte din fondurile
alocate de primărie provin
din economia realizată în
urma achiziţionării pachetului „Primul Ghiozdan”, destinat copiilor din clasele I,
iar restul vor fi alocate
printr-o rectificare bugetară
ce va fi propusă aprobării
Consiliului Local la finele
acestei luni.
A.P.

laboratoare mobile care să
permită depistarea virusului
și pentru formarea personalului medical (în cadrul Instrumentului care contribuie
la stabilitate și pace, sau
IcSP);
• 97,5 milioane de euro se
vor acorda pentru operatʼiuni
de sprijin bugetar în Liberia
și Sierra Leone, pentru a consolida capacitatea guvernelor
de a furniza servicii publice îndeosebi în domeniul
asistentʼei medicale - și stabilitatea macroeconomică.
Începând din martie 2014,
Comisia Europeană și-a sporit
necontenit sprijinul destinat
combaterii epidemiei și s-a

angajat să pună la dispozitʼie
un ajutor umanitar în valoare
totală de 11,9 milioane de
euro (inclusiv 8 milioane de
euro din cele 38 de milioane
de euro mentʼionate anterior
pentru consolidarea sistemelor de sănătate). Expertʼi umanitari au fost trimiși în
regiune pentru a monitoriza
evolutʼia situatʼiei și pentru a
asigura legătura cu organizatʼiile partenere și cu autoritătʼile locale.
Comisia Europeană colaborează îndeaproape cu statele membre ale UE în cadrul
Comitetului pentru securitate
sanitară pentru a le informa
cu privire la ultimele evolutʼii
ale situatʼiei și pentru a asigura
sincronizarea măsurilor. O
broșură cu sfaturi de călătorie
a fost aprobată de Comitetul
pentru securitate sanitară și
este disponibilă în toate limbile UE. Transmiterea de la
om la om a virusului Ebola,
care este extrem de contagios,
se produce prin contact direct
cu sângele sau cu alte fluide
corporale. Broșura cu sfaturi
de călătorie este disponibilă
în limba română la adresa de
internet:http://ec.europa.eu/he
alth/preparedness_response/d
ocs/ebola_infotravellers2014_
ro.pdf.
Ionela Damian

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV UE va aloca 140 de milioane de € pentru
COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII combaterea epidemiei cu virusul Ebola

Prevenirea tâlhăriilor

Atenţie! – Autorii tâlhăriilor, fie surprind victima într-un moment
de neatenţie, fie o acostează sub diverse motive, şi prin ameninţare
sau utilizarea violenţei o deposedează de bunuri.

Fiţi prudenţi !
EVITAŢI SĂ AFIŞAŢI
OSTENTATIV BUNURI
DE VALOARE!
EVITAŢI PLIMBĂRILE
ÎN ZONELE DE RISC
(ALEI ÎNTUNECATE,
PARCĂRI IZOLATE ETC)
NU ÎNCREDINŢAŢI COPIILOR BUNURI DE VALOARE
(TELEFOANE MOBILE, BIJUTERII ETC)
Dacă sunteţi victima sau martorul unei tâlhării, reţineţi cât mai multe
semnalmente ale autorului (vârstă, înălţime, constituţie fizică, forma
feţei, culoarea părului, a ochilor, dacă vocea are un accent anume,
vestimentaţia, semne particulare), cereţi numărul de telefon al unui
martor şi sesizaţi neîntârziat poliţia.

112 – apel de urgenţă
Campania „Infractorii te pot cunoaşte mai bine decât crezi !”

Comisia Europeană a
anuntʼat că va acorda 140 de
milioane de euro pentru a
ajuta tʼările din Africa de Vest
afectate în prezent de virusul
Ebola: Guineea, Sierra Leone,
Liberia și Nigeria. Pachetul
total în valoare de 140 de milioane de euro va fi împărtʼit
după cum urmează:
• 38 de milioane de euro
se vor acorda pentru consolidarea sistemelor de sănătate,
inclusiv în domeniul furnizării de asistentʼă medicală, al
securitătʼii alimentare, al aprovizionării cu apă și al salubrizării;
• 5 milioane de euro se vor
acorda pentru furnizarea de
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Principala poartă
a Cetăţii Brașov

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
În cadrul fortificațiilor Brașovului medieval un rol deosebit îl avea "adevărata" poartă a orașului, construită la
capătul străzii principale care se numea
Strada Porții (fosta Uliță a Căldărarilor, Strada Regele Carol, azi Republicii). Poarta a fost ridicată mai întâi în
a doua jumătate a secolului al XIV-lea,
o dată cu construirea primei incinte a
zidurilor oraşului, în vederea preîntâmpinării pericolului otoman. Incendiul din 1519 distruge o parte a clădirii,
reconstruită între 1522 şi 1524 sub formă de bastion semicircular, de 100 m
lungime, având găuri de tragere şi guri
pentru smoală topită.

În 1537, porţii i se adaugă un turn, înlocuit în 1650 – 1651. Acesta din urmă
avea un ceas mare şi era împodobit cu
fresce frumoase. Pe sub turn treceau
care şi pietoni cotind în unghi drept
printr-un gang întunecos. Urma un coridor lung de 100 m care putea fi baricadat în mai multe locuri. Seara, de
ambele părţi ale turnului se închideau
porti grele de stejar, mişcate pe şine de
fier. Ca şi Poarta Vămii, cea a Uliţei Căldărarilor avea un pod mobil peste apă.

hori. A fost grav afectată de incendiile
si cutremurele din 1650 – 1651, 1689
şi 1718 (fiind refăcută între 1724-1725),
dar cutremurul din 1802 a fost decisiv
pentru soarta sa.

Fiind în pericol să se prăbuşească, poarta a fost dărâmată în 1857. Pe o parte
din teritoriul vechii porţi a fost construită „Villa Kertsch” dărâmată şi înlocuită în anii ’70 cu turnul rotund
„Modarom”. Tot în zona porţii au fost
ridicate noua primărie a oraşului (astăzi
În lunile mai-august 1613, poarta a fost sediul unor magazine şi agenţii) şi Şcoala
Braşov).
întărită în vederea suportării unui ase- de meserii (azi Regionala CFR
(sursa text:
www.sextilpuscariu.wordpress.com)
diu din partea trupelor lui Gabriel Bat-
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Solomonfest – Serbarea
de toamnă a Junilor
Braşovenii vor avea din
nou ocazia să-i privească pe juni în alai, de data
aceasta fără cai.
Uniunea Junilor din Şcheii
Braşovului şi Braşovul vechi
va organiza pe 20 şi 21 septembrie, pe platoul de picnic
de la Pietrele lui Solomon, evenimentul „Solomon Fest – Serbarea de toamnă a Junilor”,
un eveniment menit să readucă
în actualitate nu numai maialurile junilor, ci şi tradiţiile şi
obiceiurile primilor români din
cetate. Evenimentul va fi deschis sâmbătă, în curtea interioară a Primăriei Braşov şi va
fi urmat de o paradă a junilor,
de la Primărie şi până la Pietrele lui Solomon.
În cele două zile de festival,
organizatorii, vor oferi publicului spectacole de muzică
populară, ateliere de echitaţie
şi aruncarea buzduganului,
produse tradiţionale de sezon

(pastramă la grătar, mititei,
must etc) şi bere la standurile
comerciale ale partenerilor
evenimentului. Activităţile se
vor desfăşura zilnic, între orele 12.00-18.00.
La Pietrele lui Solomon vor
fi instalate o scenă de 50 metri

pătraţi, corturi de bere şi spaţii
pentru grătare, corturi pentru
producătorii de pastramă, vin,
must şi prăjituri.
„Prin aceasta serbare câmpenească, Uniunea Junilor doreşte să ofere comunităţii
braşovene un eveniment cul-

Şi în acest an şcolar elevii silitori
pot primi burse de merit
Pe lângă gratuitatea la transport pe maximum două linii
RAT, elevii braşoveni mai pot
primi burse de ajutor social
sau de studiu, burse de merit
şi burse de performanţă, iar
de la sfârşitul anului şcolar
trecut, şi premii în bani pentru
premianţii claselor V-XII. Banii provin de la bugetul local.
Bursele de ajutor social, în
cuantum de 25 de lei/elev/
lună se acordă elevilor orfani
sau pe criterii medicale, precum şi elevilor din mediul rural şcolarizaţi în Municipiul
Braşov, ori elevilor proveniţi
din familii care nu realizează
un venit net mediu lunar pe
ultimele 12 luni pe membru
de familie mai mare de 50%
din salariul minim pe economie (900 lei) şi nu deţin tere-

nuri agricole mai mari de
20.000 mp în zonele culinare şi de şes sau mai
mari de 10.000 mp în
zonele de munte. Burse
de studiu, de 30 de
lei/elev/lună, primesc
elevii care provin din familii cu venit lunar pe
membru de familie pe
ultimele trei luni cel mult egal
cu salariul minim pe economie şi care au media generală
peste 7 şi nota 10 la purtare
în semestrul anterior celui în
care se acordă bursa.
Conform prevederilor
art.105 din Legea nr.1/2011
a educaţiei naţionale, finanţarea burselor se asigură din
bugetele locale, din sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată. În anul 2014 nu au

fost alocate sume defalcate
din TVA pentru finanţarea
burselor. Menţionăm că un
elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul
să opteze pentru cea care este
mai mare.
Pentru
anul şcolar 2013-2014, pentru
lunile septembrie, octombrie,
noiembrie şi decembrie, municipalitatea a rezervat în bugetul local suma de 250 mii
lei pentru plata burselor.

Artiştii care vin la Romanian Music Awards
A 12-a ediţie a celei mai
longevive gale de premiere
din industria muzicală românească începe vineri, pe 12
septembrie, în Piaţa Sfatului
din Braşov.
Covorul Roşu începe la
19.00, iar concertele sunt deschise prin apariţia excepţională a trupei R.A.C.L.A şi a
Andei Adam, care vor cânta
piesa-cult ”Nu mă uita”. Din-

tre cântăreţii care vor concerta
pe scena din Piaţa Sfatului
amintim: 3 Sud Est, Delia,
Oana Radu, Alex Velea, Guess Who, Connect-R, CRBL,
Antonia, Anda Adam, Elena
Gheorghe, Krem, Fly Project,
Nicole Cherry, Grasu XXL,
Speak, Voltaj sau Vunk - iar
lista continuă! Cel mai nominalizat muzician de anul acesta este Smiley, cu şapte

categorii la care a fost propus,
urmat de Andra, cu patru nominalizări. Gazdele evenimentului sunt Gina Pistol şi
Cosmina Păsărin, iar Covorul
Roşu este prezentat de Shurubel şi Zara.
Biletele pentru Romanian
Music Awards 2014 pot fi
achiziţionate de la standurile
din Piaţa Sfatului în ziua evenimentului şi costă 20 lei.

tural şi turistic
de calitate şi să
promoveze portul tradiţional,
jocurile şi tradiţiile gastronomice braşovene şi
româneşti”, a
declarat Alexandru Stănescu, purtător de
cuvânt al Uniunii Junilor din
Şcheii Braşovului şi Braşovul
vechi.
„Este un eveniment în primă
ediţie, care lărgeşte agenda
culturală a Braşovului şi pune
accent pe tradiţia junilor. Cred
că este un eveniment care care
ar putea fi organizat anual,
prin acest parteneriat dintre
Primăria Braşov şi Uniunea
junilor, şi aduce un avantaj în
plus pentru titlul de Capitală

Culturală 2020”, a declarat
primarul George Scripcaru.
Plimbări cu caleaşca şi tombole
pentru participanţi. În fiecare
dintre cele două zile vor avea
loc ateliere de călărie pentru
copii şi adulţi, în care vor puitea învăţa nu numai călărie

propriu-zisă, ci şi despre elementele de harnaşament şi
despre cum se strâng scăriţele
după înălţimea călăreţului,
aruncarea buzduganului, dans
şi hora junilor, demonstraţii
gastronomice şi culinare, în
care vor fi prezentate câteva
bucate specifice Şcheilor.
Un alt element de atracţie,
consideră organizatorii, vor fi
plimbările cu cele două trăsuri
elegante care vor putea fi închiriate în fiecare zi. De asemenea, în fiecare dintre seri
va fi organizată câte o tombolă, cu premii constând în
obiecte cu însemnele junilor.
A.P.

Programul evenimentului
Festivalul debutează sâmbătă, la ora 10.30, la
Primăria Braşov, unde grupurile de juni îi vor invita pe
primar şi consilierii locali să
li se alăture la paradă. La
ora 11.00 junii vor pleca din
faţa Primăriei spre Pietrele
lui Solomon, într-un alai însoţit de muzicanţi şi câteva
căruţe ornate cu flori în
care vor sta unii dintre junii
şi invitaţii lor. La Pietrele lui
Solomon va avea loc un
spectacol folcloric. Duminică este ziua maialului ju-

nilor. Dimineaţă, de la ora
10.30, ei vor pleca din Piaţa Unirii spre Pietrele lui
Solomon, într-un alai după
toate regulile străbune,
având în faţă şerjile şi comitetele, cu steaguri, cu
muzicanţi şi un mare alai
format din şcheieni şi braşoveni. La orele 11.30 va
începe spectacolul, cu detonări de chiuşoare, hora
Junilor, aruncarea buzduganului şi înmânarea cocardelor, apoi distracţia va
continua cu muzică.
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Gadgeturile anului de la Apple
Apple a prezentat marţi iPhone 6, reproiectat cu ecrane
mai mari faţă de modelele
precedente, cu colţuri rotunjite şi carcasa mai subţire, şi
Apple Watch, numind ceasul
inteligent viitorul capitol din
istoria companiei.
IPhone 6 are un preţ cuprins între
199 de dolari şi 399 de dolari, cu
un contract de abonament pe doi
ani, în timp ce preţul iPhone 6 Plus
este de 299-499 de dolari.
Telefoanele vor putea fi precomandate pe 12 septembrie şi vor fi
livrate pe 19 septembrie, potrivit
companiei.
Noile iPhone-uri vor fi dotate cu
procesor A8 de 64 de biţi, cu 25%
mai rapid faţă de cipurile modelelor
precedente. Telefoanele vor fi prevăzute şi cu un nou procesor de miş-

care pentru fitness şi aplicaţii de
monitorizare a sănătăţii.
Cu ecranele mai mari ale noilor
iPhone, Apple răspunde preferinţei
utilizatorilor pentru vizionarea de
conţinut video, navigare pe Internet
şi jocuri. Ecranele mai mari au reprezentat un avantaj concurenţial
important pentru concurenţi ai Apple precum Samsung, al cărui smartphone Galaxy S5 are ecran de 5,1
inci, iar noul model Note, lansat
săptămâna trecută, ecran de 5,7 inci.
Ceasul Apple Watch combină
funcţiile de monitorizare a sănătăţii
şi a activităţii de fitness cu comunicaţiile. Este de asemenea primul
produs nou lansat de Apple după
introducerea iPad în 2010.
Apple Watch este prevăzut cu un
soft reproiectat care funcţionează
cu o tastatură pe una din părţi. Aparatul cu ecran tactil este disponibil
în două dimensiuni, precum şi ca
model clasic, sport şi gold.
Ceasul poate fi folosit pentru măsurarea pulsului şi dispune şi de aplicaţii pentru
monitorizarea stării de sănătate.
Apple Watch va fi disponibil de la începutul anului 2015,
la un preţ de pornire de 349 de
dolari.

Joi

Pe scurt
Cât timp au voie copiii să se joace pe calculator
Un studiu al Universităţii Oxford a relevat că jocurile pe
calculator pot avea o influenţă bună asupra copiilor, cu
condiţia ca timpul zilnic petrecut cu astfel de activităţi
să nu depăşească o oră. Expunerea zilnică a copiilor la
jocuri video potrivite vârstei lor poate influenţa pozitiv
dezvoltarea abilităţilor sociale şi a percepţiei asupra
vieţii în general. În cadrul unui studiu realizat pe 4.899
de copii cu vârste cuprinse între 10 şi 15 ani, s-a observat
că cei care nu se jucau deloc pe calculator erau mai
puţin sociabili decât cei care se jucau cel mult o oră
zilnic. Problemele de hiperactivitate, afectarea atenţiei
şi a relaţiei cu cei din jur apar în cazul în care copiii
petrec mai mult de trei ore cu astfel de activităţi, zi de
zi, conform cercetării.

Scaunele auto pentru copii, mai murdare decât toaletele
O cercetare a Universităţii din Birmingham, în Anglia, a
scos la iveală că un scaun auto pentru copii este mai
murdar decât o toaletă. Analizele efectuate pe probe
recoltate din 20 de maşini au dus la indentificare a nu
mai puţin de 100 de tipuri de bacterii pe fiecare centimetru
pătrat al unui scaun auto, printre care salmonella şi E.coli,
în condiţiile în care o toaletă are pe o suprafaţă similară
50 de tipuri diferite de bacterii. Husele scaunelor auto
sunt spălate foarte rar, acestea fiind constant murdărite
cu urină sau resturi de mâncare, mai ales în cazul copiilor
cu vârste sub 3 ani. Mai mult, cercetarea a mai arătat
că maşina personală conţine mai multă mizerie şi bacterii
decât o locuinţă obişnuită, condiţii în care pasagerii pot
dezvolta nenumărate afecţiuni. Aproape 60% din şoferi
nu sunt conştienţi de faptul că mizeria acumulată în maşină poate reprezenta o problemă atât pentru sănătatea
lor, cât şi sănătatea pasagerilor. Iar 1 din 5 şoferi curăţă
interiorul autoturismului personal o singură dată pe an.

Experimentele cu „Particula lui Dumnezeu” ar
putea distruge universul
Bosonul Higgs are potenţialul de a distruge universul,
avertizează Stephen Hawking.
Spaţiul şi timpul s-ar putea
prăbuşi dintr-o dată, a mai
spus el. Din fericire, cercetătorii nu dispun de accelerator
de particule suficient de mare.
Existenţa Bosonului Higgs,
numit şi „Particula lui Dumnezeu”, a fost confirmată de
cercetători în 2012. La un nivel de energie foarte ridicat,
particula se poate destabiliza,
având potenţialul de a cauza
prăbuşirea spaţiului şi timpului, conform lui Hawking. Bosonul dă forma şi mărimea la
tot ceea ce există şi poate ge-

nera ceea ce se numeşte un „vacuum
decay” catastrofal
dacă este supus
unei sarcini extreme.
Din fericire,
spune cercetătorul,
acceleratorul de
particule al CERN
este „prea încet” şi
nu poate cauza o
astfel de catastrofă.
Însă, în viitor, oamenii ar putea dezvolta acceleratoare
mult mai puternice, punând
în pericol existenţa universului.
Existenţa „Particulei lui

Dumnezeu” a fost menţionată
pentru prima dată de către
cercetătorul britanic Peter
Higgs la începutul anilor '60,
dar nu a fost confirmată până
în 2012.

Angajarea în aviația militară americană,
condiționată de jurământul în fața lui Dumnezeu
Armata Aerului americană
l-a anuntʼat pe unul dintre
pilotʼii săi că trebuie să-i părăsească rândurile dacă nu acceptă să depună jurământul
utilizând formula ”Fie ca
Dumnezeu să mă protejeze!”,
potrivit declaratʼiei făcute
martʼi de responsabili ai acesteia. Pilotului - ateu - i-a fost
respinsă luna trecută cererea
de reangajare în armată din
cauza acestui refuz de a depune jurământ în fatʼa lui
Dumnezeu. El este pe cale, în

prezent, să înceapă o actʼiune
în justitʼie împotriva armatei,
a afirmat avocata lui. „Nu am
primit răspunsul Armatei Aerului la scrisoarea noastră.
Ea nu și-a exprimat nici cea
mai mică dorință a ajunge la
un acord amiabil”, a precizat
Monica Miller, avocată pentru
The American Humanist Association, care a preluat acest
caz.
Având data limită pentru
reangajare în armată stabilită
în noiembrie, acest sergent de

la baza aeriană din Creech,
statul american Nevada, al cărui nume nu a fost făcut public, va fi obligat să dea în
judecată guvernul într-un tribunal federal, a declarat ea
pentru AFP. În trecut, pilotʼii
puteau opta pentru o frază alternativă și evita astfel cuvintele „Fie ca Dumnezeu să mă
protejeze!” în momentul depunerii jurământului. Dar Armata Aerului a schimbat
această practică în octombrie
2013.
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„Olimpicele”, pregătite
de noul sezon
Patru nume noi şi multe jucătoare tinere la start
Olimpia CSU Brașov și-a
prezentat astăzi lotul, pentru
sezonul baschetbalistic 20142015. Americancele Ashford
Shuanda și Britney Jones au
lăsat Oradea și Târgoviște pentru a juca la Brașov. Cu echipa
de sub Tâmpa a semnat și
Gabi Măgurean, ultima dată la
Olimpia București, dar și sârboaica Zorica Mitov, venită de
la Sepsi Sfântu Gheorghe. Lotul Olimpiei pentru noul sezon
este format din 16 jucătoare.
Două dintrea acestea, Iulia
Brezoi și Teo Armanu, vor debuta în prima ligă la vârsta de
numai 15 ani. Media de vârstă
a Olimpiei este de 20,9 ani.
„Olimpia e un club bine organizat!” Americancele care vor
îmbrăca în acest sezon tricoul
Olimpiei au explicat de ce au
ales să vină la formaţiade la
poalele Tâmpei. “Am ales
Olimpia pentru că este un club
organizat, iar Dan Calancea
este un antrenor foarte bun.
De asta sunt aici. Sunt diferențe
între echipa din Brașov și cea
din Târgoviște, dar baschetul
se joacă la fel peste tot. Putem
să ne calificăm în play off. Am
muncit foarte mult vara asta,
și acest lucru sper să se vadă
în campionat”, a declarat fosta
jucătoare de la Târgovişte, Britney Jones. “Este o experiență
nouă și interesantă pentru
mine. Olimpia a făcut anul trecut un sezo bun, sper să se repete acest lucru și campionatul
acesta. Ne dorim și cred că este
posibil să ajungem în play off.”
a spus a spus şi Ashford
Shuanda. „Pentru mine este un
pas înainte, cu siguranţă! Am
făcut trecerea la seniorat, ma
bucur că am ajuns la Olimpia,
sper să ajut cât mai mult această echipă. Ne dorim să ne calificăm în play-off” a declarat
şi tânăra Gabi Măgurean.

Pe plajă stăm bine la fotbal!

Echipa naţională de fotbal pe plajă a României a învins,
marţi, cu scorul de 4-2, reprezentativa Poloniei, în ultimul
meci din prima fază a grupelor de calificare pentru Cupa
Mondială din 2015, şi a acces în faza următoare.Golurile
au fost marcate de Măciucă (3) şi Zaharia. În primele două
partide din grupă, România a învins Ungaria, scor 4-2, şi a
pierdut în faţa Austriei, scor 5-7. „După ce am pierdut pe
mâna noastră meciul cu Austria, jucătorii noştri s-au mobilizat
exemplar şi au reuşit să se califice în faza superioară a competiţie de pe primul loc. Fotbalul pe plajă se află la un nou
început în România, iar o calificare în premieră la un Campionat Mondial ar fi o reuşită extraordinară”, a declarat Ciprian
Paraschiv, manager pentru dezvoltare fotbalistică din cadrul
FRF şi şeful delegaţiei române la Jesolo (Italia), locul de
disputare a turneului de calificare. Cele 16 echipe rămase
în competiţie vor fi grupate, câte patru, în alte 4 grupe. Câştigătoarele din fiecare grupă vor merge la Mondialul din Portugalia.

Nemții au făcut instrucție cu tricolorii mici!

Echipa națională de tineret a României a fost surclasată de
formația Germaniei cu scorul de 8-0 (4-0), la Magdeburg,
în ultimul său meci din preliminariile Campionatului European
de fotbal Under-21 din 2015. Rând pe rând, în poarta României, care înaintea meciului avea șanse teoretice de calificare la barajul pentru turneul final din Cehia, au marcat
Yunus Malli (1), Philipp Hofmann (12), Amin Younes (16),
Jonas Hofmann (44, 89), Nico Schulz (63), Danny da Costa
(80) și Niklas Stark (86). Germania a avut și o bară, prin
Moritz Leitner (60). În ciuda acestui eșec, tricolorii antrenați
de Viorel Moldovan au terminat grupa pe locul al doilea,
după Germania, profitând de eșecul surprinzător al Muntenegrului, în Insulele Feroe (0-1). În clasamentul final al grupei,
Germania a terminat pe primul loc, cu 20 puncte, urmată
de România, 12 p, Muntenegru, 11 p, Irlanda, 8 p, Insulele
Feroe, 4 p. Chiar dacă a terminat grupa pe locul secund,
România a ratat calificarea la Campionatul European din
2015.

Surprize, surprize, în preliminarii!
Venită la Braşov de la o echipă de top a României, americanca Britney Jones vrea să facă performanţă sub Tâmpa
Lot mai bun ca anul trecut! Mutările făcute pe piaţa transferurilor de către Olimpia îl
mulţumesc pe tehnicianul Dan
Calancea. Cele două americance, sârboaica Mitov, Măgurean şi pleiada de jucătoare
tinere de mare perspectivă din
lotul echipei braşovene, au
crescut valoarea echipei. „Din
punctul meu de vedere, lotul
este mai puternic decât anul
trecut. Va fi însă un sezon extrem de greu, cam toate echipele s-au întărit. Obiectivul
nostru este calificarea în playoff. După aceea se poate întâmpla orice. Jocurile din
play-off sunt altfel. Contează
foarte mult pe ce loc termini
sezonul regulat, cu cine joci
după aceea” a punctat antrenorul Olimpiei, Dan Calancea.

Interesaţi şi de Cupa României.
Cupa României reprezintă un
alt obiectiv pentru cei de la
Olimpia. Primul adversar va
fi formatʼia din Alexandria, iar
în cazul în care brașovencele
vor trece în turul următor,
formatʼia de sub Tâmpa se poate gândi chiar la play-off.
Manșa tur se va disputa săptămâna viitoare. „Va fi o dublă
foarte dificilă cu Alexandria.
Dacă vom face pasul mai departe, putem spera la play-off”
spune principalul Olimpiei,
Dan Calancea.
Buget mic, ambiţii mari. Chiar
dacă au beneficiat de un buget
net inferior multor echipe din
primul eșalon, oficialii de la
Olimpia mizează pe integrarea
rapidă a jucătoarelor nou sosite, dar și pe unitatea de grup.
„Ne-am încadrat în buget, unul

din păcate mult inferior altor
cluburi, dar am reuşit să facem
câteva transferuri foarte bune.
Aveam nevoie de forţa unui pivot ca Zoricca Mitov şi de o
jucătoare cu o îndemânare deosebită, ca Britney Jones. Sper
să reuşim meciuri bune şi să
atragem cât mai mulţi oameni
la jocurile noastre. Ne propunem să egalăm performanţa
din sezonul trecut, calificarea
în play-off” a spus şi preşedintele comisiei de sport din cadrul Consiliului Judeţean
Braşov, Dragoş Crăciun. În
weekend, brașovencele vor
participa la Sfântu Gheorghe
la un turneu amical, alături de
campioana Bulgariei – Dunav
Ruse și Atomeromu KSC
Szekszard, formatʼie clasată pe
locul 6 în campionatul Ungariei.

Stegarii mizează pe o victorie cu Chiajna
După o pauză de două săptămâni, timp în care
natʼionala României a debutat
cu dreptul în campania de calificare pentru Campionatul
European din 2016, Liga 1
de fotbal va fi reluată în acest
weekend cu partidele ce contează pentru etapa cu numărul 6. Runda va fi deschisă
vineri, cu meciul de pe Tineretului, dintre FC Brașov și
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Concordia Chiajna. Fundașul
Mislav Leko este convins că
punctele vor rămâne la
Brașov. „Ne-am pregătit foarte bine în această perioadă
și vom învinge formația din
Chiajna. Ne gândim doar la
acest joc și la cele trei puncte.
Adrian Szabo a pregătit excelent acest meci, ne-a redat
încrederea. Cred că de la venirea lui echipa s-a exprimat

bine și în afară de meciul cu
Dinamo am reușit rezultate
pozitive. Chiajna este o echipă periculoasă, dar vom da
totul pentru a câștiga” a declarat Lecko. „Este un meci
crucial pentru noi. Scopul
nostru este să ajungem undeva la mijlocul clasamentului
și vrem ca după acest meci
să urcăm în ierarhie. Pentru
asta, trebuie să câștigăm.

Startul sezonului nu a fost
unul foarte bun. A fost și o
perioadă de turbulențe, s-a
schimbat și antrenorul, dar
acum totul este O.K. Este important să câștigăm cele trei
puncte în meciul de vineri și
doar la asta ne gândim
acum”, a declarat și mijloca șul galben-negrilor, Adnan
Aganovic. Partida va începe
la ora 18.30.

Marți seară s-au disputat ultimele partide din grupele de calificare la Campionatul European de Fotbal, Franța 2016,
iar surprizele nu au lipsit. Ciprul a dat lovitura în Bosnia, iar
Islanda s-a distrat cu Turcia. Rezultatele înregistrate sunt
următoarele:
Grupa A
Kazahstan - Letonia 0-0
Cehia - Olanda 2-1
Islanda - Turcia 3-0
GrupaB
Andorra - Ţara Galilor 1-2
Bosnia - Cipru 1-2
Grupa H
Azerbaidjan - Bulgaria 1-2
Croaţia - Malta 2-0
Norvegia - Italia 0-2

Niculescu, out la Hong Kong

Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu a fost eliminată în primul tur al turneului WTA de la Hong Kong, dotat
cu premii în valoare de 250.000 dolari. Niculescu a fost învinsă în trei seturi, 3-6, 7-6 (3), 6-1, în 2 ore și 26 minute de
joc, de principala favorită, jucătoarea germană Sabine Lisicki.
Pentru prezența pe tabloul principal al turneului, Monica Niculescu va primi un cec de 1.925 dolari, și un punct WTA.

Lituania și SUA, în semifinale

Aseară s-au disputat primele două partide din sferturile de
finală ale Campionatului Mondial de baschet masculin,
competiție găzduită de Spania. Lituania a fost prima care a
obținut biletele pentru semifinale, după ce a dispus de Turcia
cu 73-61. Balticii s-au impus datorită prestației excelente a
doi jucători: Seibutis, care a reușit 19 puncte în meci, în timp
ce Valanciunas a făcut nu mai puțin de 13 recuperări. În cel
de-al doilea joc al zilei, la Barcelona, SUA a făcut spectacol
cu Slovenia. La pauza mare, americanii aveau doar 7 puncte
avans: 49-42. La reluare SUA s-a dezlănțuit și a închis tabela
la 119-76. Klay Thompson a fost principalul marcator al partidei, cu 20 de puncte, urmat de Harden și Faried, cu câte
14 puncte reușite. Americanii au ajuns, astfel, la 17 victorii
consecutive la turneele finale ale Campionatului Mondial,
unde sunt neînvinși din septembrie 2006. Învingătoarele de
marți seară, Lituania și SUA, se vor întâlni în semifinale.
Aseară s-au jucat celelalte două partide din sferturi: SerbiaBrazilia și Franța-Spania.

DIVERTISMENT

Spectacole de
teatru la „Dramatic”
Săptămâna viitoare va
începe o nouă stagiune
la Teatrul Sică Alexandrescu. Biletele pentru
primele spectacole deja
s-au pus în vânzare.
Sâmbătă, 20.09.2014, ora 19.00
JAKE ŞI FEMEILE LUI
de Neil Simon – Sala Mare.
Duminică, 21.09.2014, ora 19.00
JAKE ŞI FEMEILE LUI
de Neil Simon – Sala Mare.
Joi, 25.09.2014, ora 19.00
OLENKA de Vasili Sigarev – Sala Studio.
Vineri, 26.09.2014, ora 19.00
POVESTIRI ALESE de
Donald Margulies – Sala Studio.
Sâmbătă, 27.09.2014, ora 19.00
SECTORUL S de Emanuel
Pârvu – Sala Studio.

Duminică, 28.09.2014, ora 19.00
FANTEZIILE SEXUALE ALE SOŢULUI MEU
APROAPE CĂ M-AU ÎN-

Conferinţă despre
prevenirea cancerului
Prof. dr. Pavel Chirilă, doctor în ştiinţe medicale, va susţine astăzi, de la ora 18.00, la
Sala Patria, o conferinţă cu
tema „Prevenirea Cancerului”.
Evenimentul va fi urmat de
lansarea cărţii cu acelaşi nume.
Intrarea este liberă.
„Excesul de carne, lactate,
dulciuri şi produse din făină

NEBUNIT de John Tobias –
Sala Mare.
Pentru cele două reprezentatii
ale spectacolul JAKE ŞI FEMEI-

LE LUI de Neil Simon, din datele
de 20 si 21 septembrie, biletele
s-au pus în vânzare la casieria
Teatrului Sică Alexandrescu.

Bancuri

constituie un prim pas greşit
care poate să genereze în timp
transformarea celulelor sănătoase în celule cancerigene.
Astfel, dacă limitezi consumul
de grăsimi animale incluzi porţii generoase de legume, cereale integrale şi reduci alcoolul,
te fereşti de această maladie”,
explică prof. Chirilă.

pentru bigamie?
◾ Dacă munca este sănătate curată Răspuns: – Două soacre ...
atunci să muncească numai cei bolnavi!
◾ Discuţie între doi prieteni:
◾ Bulă merge la doctor şi i se plînge: – Adică de ce un rege poate fi în– Doctore, sunt homosexual.
coronat la opt ani, dar nu se poate
– Vai de mine... Şi eu nici măcar nu căsători decât după ce a împlinit
m-am pieptănat!
şaisprezece?
– Păi nu-ţi dai seama? Una e să con◾ Examen la Facultatea de Drept: duci o ţară, alta e să conduci o feÎntrebare: – Care este pedeapsa meie!

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

KYRA KYRALINA
-PREMIERĂ(AP-12), 99 minute, Dramă
ora: 20:15
DARUL LUI JONAS
-PREMIERĂ(THE GIVER)
(AP-12), 97 minute, Dramă, SF
orele: 15:00, 19:45
CAPTIVUL
-PREMIERĂ(THE CAPTIVE)
(N-15), 112 minute, Thriller
ora: 21:15
LOVE BUS: CINCI POVEŞTI DE DRAGOSTE
DIN VIITOR
-PREMIERĂ(N-15), 72 minute, Dramă, Romantic
ora: 13:15
CAMERA GROAZEI
(KVINDEN I BURET)
(N-15), 97 minute, Crimă, Mister, Thriller
ora: 15:45

VÂNĂTOAREA DE SPIONI
(A MOST WANTED MAN)
(N-15), 122 minute, Thriller
ora: 18:00
EROI DE SACRIFICIU 3
(THE EXPENDABLES 3)
(N-15), 126 minute, Acţiune, Aventuri, Thriller
ora: 21:45

ŢESTOASELE NINJA -3D(TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES)
(AP-12), 103 minute, Acţiune, Aventuri,
Comedie, Fantastic, SF
orele: 13:30, 19:15
CASA MAGICIANULUI -3D(THE HOUSE OF MAGIC)
(AG), 85 minute, Animaţie, Aventuri (dublat)
ora: 17:30
HAI SĂ FIM POLIŢIŞTI
(LET’S BE COPS)
(AP-12), 104 minute, Acţiune, Comedie
ora: 17:00
GARDIENII GALAXIEI -3D(GUARDIANS OF THE GALAXY)
(AP-12), 122 minute, Acţiune, Aventuri, SF
ora: 15:15
LUCY
(N-15), 90 minute, Acţiune, SF
orele: 13:45, 22:15
Expoziţii
◾ Friederich Miess 1854–1935 – Expoziţie
retrospectivăla Muzeul de Artă Braşov (Bd. Eroilor nr.21)
◾ 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.

Joi

Horoscopul zilei
Berbec. Trebuie să faci o alegere grea astăzi, între o veche
pasiune şi un nou interes. Din fericire, ziua de astăzi nu
aduce cu ea niciun pericol, indiferent de opţiunile tale.
Taur. Relaţia ta amoroasă poate cunoaşte astăzi un moment
de cumpănă, însă nu trebuie să te panichezi. Încearcă să
rămâi calm/ă pentru a putea înţelege care sunt cauzele.
Gemeni. Astăzi trebuie să încerci să scapi de rutină şi să
aduci puţin aventură în viaţa ta. Pentru a nu scăpa lucrurile
de sub control, trebuie să verifici întotdeauna de două ori.
Rac. Este o zi perfectă pentru planuri şi pentru organizare.
Toate informaţiile importante pe care le deţii sunt în siguranţă
din cauza scepticismului de care dai dovadă.
Leu. Fără îndoială, ziua de astăzi va fi una plină de tensiuni.
Drumul spre succes nu este deloc uşor, mai ales când vine
vorba de carieră. E posibil să apară unele conflicte.
Fecioară. Astăzi spui da răsfăţului, mai ales dacă ai copii.
Chiar dacă ai unele lipsuri, asta nu înseamnă că trebuie să
te lipseşti de orice mică plăcere nevinovată.
Balanţă. Astăzi trebuie să laşi distracţiile deoparte şi să
încerci să te concentrezi mai mult pe ceea ce e cu adevărat
important.
Scorpion. Experienţa de viaţă te va ajuta astăzi să alegi corect
cu cine să stai de vorbă sau nu. Bazează-te pe intuiţie şi încearcă să îţi faci noi prieteni.
Săgetător. Nu îţi fie teamă de ce se poate întâmpla astăzi,
altfel rişti să atragi răul de partea ta. Nu ţi se pot pune piedici
în planurile pe care ţi le-ai făcut.
Capricorn. Ziua de astăzi îţi aduce multe oportunităţi, în ciuda
tuturor dificultăţilor pe care le vei întâmpina. Succesul din
carieră este foarte posibil atât timp cât iei atitudine.
Vărsător. Astăzi nu poţi fi refuzat/ă, aşa că orice greşeală pe
care o vei face îţi va fi iertată. Însă, trebuie să ai grijă să nu
depăşeşti limita, iar incompetenţa ta să creeze probleme.
Peşti. A venit momentul să renunţi la stilul tău libertin şi să
treci la acţiune. Renunţă la lene şi mândrie, şi încearcă să
aduci schimbarea în viaţa ta. Fii mai ambiţios/oasă!
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Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe verticală,
nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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Carantina Branului şi hotarul
dintre Transilvania şi Muntenia
„Braşov, 17 mai. Cam cu
100 de ani înainte de
aceasta, trăgându-se cordon de sănătate împotriva ciumei, carantina la
pasul Branului (Törz burg) s-a fost aşezat
aproape la cetăţuia de
acolo, aşa încât un număr de locuitori ai Transilvaniei, colibaşii de sus
numiţi, în munţii aceia
hotarnici cu Ţara Românească, rămaseră dincolo de linie, lipsiţi de
sloboda comunicaţie cu
ceilalţi locuitori ai patriei.
În urma căreia, ei, în vreme
de ciumă sau şi numai cu prepus de acea boală, numai sub
condiţia păzirii regulilor sănătăţii în lazaret, ca şi alţi supuşi româneşti şi turceşti,
putea trece încoace. Din
această stare a colibaşilor urmară până acum multe greutăţi şi piedici atât pentru ei
însuşi cât şi pentru ocârmuirea
de aici. Încât dorirea de obşte
a fost ca linia sănătăţii să se
mute odată, pe cât suferă
locurile aceastea muntoase,
tocmai între hotarele ambelor
ţări. Însă aceasta până acuma
din mai multe pricini cumpănitoare nu s-a putut pune în
lucrare.
Deci după ce Maiestatea Sa
a binevoit a hotărî ca în vre-

mile noastre linia între ţări să
se aşeze pretutindeni, unde
natura nu pune piedici neînvinse, tocmai la hotarul cel
cuvenit. Aşa urmă prea înalta
poruncă la pomeniţii colibaşi,
al căror număr trece peste patru mii de suflete, să se tragă
în linia sănătăţii şi a vămii.
Execuţia acestei prea înalte
porunci din parte militară s-a
încredinţat Excelenţei Sale
domnului general comandirend Baron de Bernhardt, din
partea politicească domnului
consilier de curte şi comisar
primar Bedeus de Scharberg,

iar din partea cameratică
domnului consilier de tezaur,
Conrad. Care, în 11 ale lunii
curente, au şi ieşit la faţa locului şi după ce preoţii şi cei
mai aleşi din norod ar fi fost
chemaţi pe ziua următoare la
linia carantinei, prea înalta
poruncă a Maiestăţii
Sale de a se trece linia
sănătăţii pe dincolo
de lăcaşele colibaşilor li s-a făcut cunoscută prin rostul
Sfinţiei sale a părintelui protopop Petru
Gherman, cetindu-li-se
proclamaţia înălţatului crăiesc Gubern, în limba românească (...).
Cunoscând românii colibaşi
preaînalta şi lor folositoarea
poruncă, fără cea mai puţină
retragere, se arătară mulţămitori şi supuşi. Proclamaţia se
împărţi în mai multe exemplare la preoţime spre a o ceti
şi tălmăci aceia şi în biserici.
Miliţia, hotărâtă a încheia linia
cea nouă şi a păzi lazaretul
pentru norodul trecut dincoace, se orândui la posturile sale.
După împlinirea periodului
de carantină, în ziua de astăzi

(17) linia cea dinăuntru se ridică cu totul şi colibaşii de sus
dobândiră slobodă intrare. Cu
acest prilej, preoţimea românească, povăţuită de preacinstiţii părinţi protopopi, făcând
la faţa locului slujba dumnezeiască, au îngrijit a vărsa
rugăciuni fierbinţi
pentru fericita viaţă
şi slăvita domnire
a Maiestăţii Sale
prea înduratului
nostru împărat
Ferdinand I. Carele, precum pentru
celelalte naţii strălucitului său schiptru supuse, aşa şi pentru noi românii
din zi în zi dă dovezi nouă de
a Sa îndurare şi îngrijire părinţească de a ne vedea luminaţi şi fericiţi.
Acestea se împărtăşesc publicului spre a precurma din
vreme oricare alte veşti false
ce în gura mulţimii lesne scălciază adevărul şi apoi capătă
aripi cu care zboară, înspăimântând.”
(Gazeta de Transilvania,
19 mai 1840)
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Din Gazeta Transilvaniei
Apel umanitar al Reuniunii Femeilor Române
în ajutorul răniţilor

Sosind şi în localitatea noastră numeroase transporturi
de soldaţi răniţi, Reuniunea Femeilor Române din Braşov
se vede îndemnată să roage doamnele şi domnişoarele
române să dăruiască din prisosinţa lor rufărie purtată:
cămăşi şi pantaloni, ciorapi bărbăteşti dar şi perne, pantofi
de casă, batiste, pânză pentru obiele şi mai departe: ciocolată, ţigarete, compoturi, pentru ca să putem simţi mângâierea că am alinat şi uşurat întrucâtva suferinţele
bravilor ostaşi.
Darurile să se trimită cât mai grabnic până la finele săptămânii la Internatul Orfelinat din Braşov, din strada Şirul
Spitalului nr. 10 (azi, strada Brâncoveanu).
(Gazeta Transilvaniei, nr. 191, 13 septembrie 1914)

Raportul asupra realizărilor din Braşov,
sub guvernarea PNŢ

Ministrul Voicu Niţescu, preşedinte al PNŢ Braşov, a prezentat la Braşov, în cadrul unei şedinţe, cele mai importante înfăptuiri realizate în oraşul şi judeţul Braşov.
Astfel, este prezentat succesul Primăriei în disputa privind
parcul din faţa Prefecturii, ce fusese expropriat, parcelat
şi distribuit în loturi de casă unor partizani politici. Primăria
a reuşit să anuleze această decizie şi să salveze astfel
unul din cele mai frumoase parcuri ale oraşului. De asemenea s-a reuşit introducerea curentului electric în Şcheii
Braşovului, s-au efectuat lucrări de canalizare şi pavaj.
Şcoala primară de stat din strada Morilor, de pe Tocile,
este în curs de finalizare şi s-a început clădirea noului
cămin pentru ucenici în strada Dârstei. În plus, se intenţionează construirea unui nou abator al oraşului. În ce
priveşte sectorul silvic, aici s-au rezolvat mai multe diferende între comunele din judeţ: Codlea şi Vlădeni, Ţânţari
şi Satu Nou, Râşnov şi Sohodol. Se încearcă aplanarea
conflictului ivit în chestiunea păşunii comunale disputată
de Râşnov şi Tohanul Nou. În comuna Bran se încearcă
rectificarea unor abuzuri de ordin agrar, iar la Prejmer
se finalizează împărţirea loturilor de proprietate.
(Gazeta Transilvaniei, nr. 91, 3 septembrie 1930)
Mihaela Lupu

Ruxandra Nazare

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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Cele mai trăznite
recorduri din 2015
Posesorul unei limbi de
peste 10 centimetri, un
fan al personajului James Bond şi o pisică
americană care face salturi impresionante au
fost incluşi în ediţia pe
2015 a Guinness World
Records, care sărbătoreşte 60 de ani de existenţă, informează AFP.
În acest an, californianul
Nick Stoeberl a intrat în istorie cu limba sa de 10,1 centimetri, desemnată cea mai
lungă din lume.
Marea Britanie apare în
acest volum aniversar cu doi

câştigători: londonezul Yannick Read, care a conceput
cea mai mică rulotă construită
vreodată – aceasta măsoară

mai puţin de 2,4 metri în lungime.
Nick Bennett, un alt britanic, cinefil pasionat, a devenit

Tudor Chirilă va deveni tată
în această toamnă

Cântăreţul Tudor Chirilă va
deveni tată în această toamnă.
Iulia, iubita solistului trupei
Vama, este însărcinată şi ur-

mează să nască peste două
luni, scrie presa tabloidă.
Cei doi formează un cuplu
încă din 2012, după cum susţin surse din anturajul lor, dar
au preferat să stea departe de
lumina reflectoarelor. Tudor
Chirilă a fost întotdeauna discret cu viaţa sa privată. După
despărţirea de Andreea Raicu,
solistul nu a mai făcut publică
nicio altă relaţie pe care a
avut-o. Nici despre Iulia, cea

care îi este iubită şi care îl va
face tătic pentru prima oară
peste câteva săptămâni, nu a
făcut vreo declaraţie.
Artistul are 40 de ani, iar
iubita lui este cu 11 ani mai
tânără
Începând cu această toamnă, Tudor Chirilă va face parte din juriul emisiunii „Vocea
României”, alături de Loredana Groza, Marius Moga şi
Smiley.

Marilyn Monroe, relaţie cu o femeie timp
de doi ani
Marilyn Monroe ar fi avut
o relaţie cu profesoara ei de
teatru, Natasha Lytess. Cele
două au locuit împreună timp
de doi ani, perioadă în care
s-au considerat „soţ şi soţie”,
relatează Daily Mail.
Marilyn Monroe i-a povestit la un moment dat amicului
ei, Ted Jordan, că ea şi Natasha se culcau împreună: „De
ce nu? Sexul e ceva ce faci cu
oamenii pe care îi placi. Ce
ar putea fi greşit într-un act
atât de natural?”, a spus Marilyn la un moment dat.
Într-un interviu acordat de
Natasha în anul 1962, aceasta
a mărturisit că actriţa stătea mai
tot timpul goală în locuinţa lor.

„Acasă, era mereu goală. 6
sau 7 sau 8 ore... ea stătea

dezbrăcată cât
era ziua de
lungă! Şi nu
exagerez!”, a
povestit ea.
De-a lungul
vieţii, Marilyn
Monroe a fost
căsătorită de
trei ori. Cu toate acestea, ea a
recunoscut de
mai multe ori
că ar fi fost
atrasă din
punct de vedere sexual şi de
femei, printre
care Joan Crawford, Marlene
Dietrich şi Barbara Stanwyck.

proprietarul celui mai mare
număr de obiecte-suvenir asociate francizei „James Bond”,
colecţionând 12.463 de articole de acest tip.
În ceea ce o priveşte pe Alley, o pisică americană, aceasta
a intrat în posteritate după ce
a realizat un salt de 1,83 metri,
cel mai lung din istorie.
În volum apare şi Karsten
Maas, un german care a creat
o crosă de golf de 4,39 metri,
cea mai lungă înregistrată
vreodată. „A trebuit să analizăm aproximativ 50.000 de
propuneri de record în acest
an, fapt care ne-a oferit un număr mare de noi performanţe,
din rândul
cărora am
putut să
alegem”, a
d e cla r a t
C r a ig
Glenday,
e d i t o r ul
volumului.

Ce ştie Jackie Chan despre România
Actorul Jackie Chan, care va veni astăzi la Bucureşti,
pentru a deschide evenimentul Zilele Filmului Chinezesc şi pentru a-şi lansa pelicula „Zodiacul Chinezesc”,
spune că ştia România de la Jocurile Olimpice, de la
Cupa Mondială şi de la turneele de tenis şi că îşi doreşte să viziteze ţara noastră. „Ca un tip din Hong
Kong, ştiu România de la Jocurile Olimpice, de la
Cupa Mondială şi de la turneele de tenis. Chiar aştept
cu nerăbdare să vizitez Mamaia şi Castelul lui Dracula,
dar, din păcate, stau aici (în România, n. r.) doar pentru
şase ore” a declarat actorul. Actorul a transmis şi un
mesaj pentru România: „Salutare tuturor! Mulţumesc
pentru sprijinul vostru. Sper să pot să mai vin în România şi, poate, chiar să fac un film aici”.
Jackie Chan, născut în 1954, este unul dintre cei mai
cunoscuţi şi mai iubiţi actori originari din Hong Kong,
reuşind să-şi construiască o carieră de succes în filmele cu arte marţiale.

Shakira va naşte tot un băiat
Cel de-al doilea copil pe care îl aşteaptă cântăreaţa
columbiană Shakira şi fotbalistul spaniol Gerard Pique
va fi tot băiat, anunţă presa spaniolă. Veniţi la Barcelona în vizită la fiica lor, părinţii cântăreţei, William
Mebarak şi Nidia Ripoll, au dat presei această veste,
menţionând că numele micuţului nu a fost decis încă.
Shakira a recunoscut, la sfârşitul lunii august, că era
din nou însărcinată, confirmând astfel zvonurile în
acest sens care începuseră să circule încă de la apariţia ei la Campionatul Mondial de Fotbal din Brazilia.
Împreună de mai bine de trei ani, renumita interpretă
şi fundaşul de la F.C.Barcelona mai au împreună tot
un băiat, Milan. Cadoul lui din 2015 pentru aniversarea
zilei de naştere va fi cu totul special: frăţiorul său,
care va veni pe lume tot în ianuarie.

