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METEO

Consilierii locali au votat ieri
proiectul de hotărâre privind
înfrăţirea dintre Braşov şi
Nürnberg. Între Braşov şi ora-
şul german Nürnberg există
numeroase asemănări. În
Nürnberg trăiesc 70.000 de
persoane născute în România,
iar cel mai mare investitor din

Braşov este din Nürnberg, ast-
fel că autorităţile din cele două
oraşe au decis să îşi dea mâna
şi să se înfrăţească. De-a lun-
gul istoriei au existat nume-
roase similitudini şi chiar
personaje marcante care s-au
implicat în viaţa celor două
oraşe.

Confederaţia Naţională Sin-
dicală „Cartel ALFA” solicită
Guvernului să aloce resurse
pentru majorarea în etape
anuale a salariilor bugetarilor,
în paralel cu includerea – în
Legea pentru aprobarea pla-
foanelor unor indicatori spe-
cificaţi – a valorii de referinţă

corespunzătoare coeficientului
de ierarhizare 1.00 la nivelul
salariului minim pe economie,
valabil începând cu 1 ianuarie
2015, potrivit unei scrisori
deschise adresată, de sindica-
lişti ministrului Muncii şi Pro-
tecţiei Sociale, Rovana Plumb.

Salarii majorate pentru bugetariBraşov s-a înfrăţit cu Nürnberg

Scrisoare deschisă
către premier 
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Vremea revanşei
pentru stegari 

Stegarii vor întâlni dumini-
că, de la ora 19.00, în de-
plasare, vicecampioana
României, Astra Giurgiu. 

Începe 
Turnirul Cetăţilor

„Turnirul Cetăţilor”, aflat
la cea de a cincea ediţie, se
va desfăşura în acest wee-
kend la Bran. 
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Aristotel Căncescu, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, alături de două asociaţii
de pensionari, solicită din nou Gu vernului să aloce bani pentru subvenţionarea

transportului în comun intrajudeţean pentru persoanele de vârsta a treia

Două asociaţii de pensionari, alături de
reprezentanţii administraţiei judeţene,
se luptă pentru ca şi persoanele de vârsta
a treia din judeţ să beneficieze de gra-

tuitate pentru transportul în comun in-
trajudeţean. De aceea, fondurile necesare
pentru susţinerea acestui proiect social
vor fi solicitate de la Guvern. „Solicităm

din nou sprijinul Guvernului în acest
sens, dat fiind faptul că orice formă de
ajutor acordată pensionarilor de către
autorităţile publice reprezintă o măsură

necesară pentru o categorie socială de-
favorizată, cu o situaţie materială pre-
cară” a declarat Aristotel Căncescu,
preşedintele CJ Braşov. pag. 7
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Președintele PDL Brașov,
George Scripcaru, a anun�at
ieri  că, în urma protocolului
PDL și FC, acesta are efect și
în plan jude�ean. Astfel, la
Brașov, până în prezent,  acest
lucru s-a derulat ca și etapă la
nivel municipal, iar în Biroul
Permanent Municipal al PDL,
iar la organiza�iile de tineret,
femei și pensionari procesul
este în desfășurare până la ni-
velul organiza�iilor de cartier.

Astăzi, va fi ședin�a la ni-
velul Biroului Permanent
Jude�ean, unde vor fi coopta�i
cei șapte reprezentan�i ai FC,
primvicepreședinte – Dumitru

Ioan Puchianu, doi
vicepreședin�i, trei secretari
executiv și unul adjunct.

„La fel se va întâmpla și în
teritoriu. Cred că este un lucru
foarte important, în FC există
membri și persoane de calitate,
oameni care au o preocupare
la nivelul organziațiilor terito-
riale și dincolo de aspectul po-
litic, este important din punctul
de vedere al resursei umane.
Ideea este de a adăuga, nu de
a diminua din partea celeilalte
părți. Mă bucur foarte mult că
s-a produs această fuziune,
chiar dacă de-a lungul timpu-
lui au fost alte idei și proiecte

și să tragem concluziile care
sunt necesare, să înțelegem că
împreună contăm mai mult,
decât fărâmițați, pe spectrul
politic românesc”, a declarat
Scripcaru. Scripcaru a mai
anun�at că, la sfârșitul lunii au-
gust, începutul lunii septem-
brie, va avea loc o întâlnire a
tuturor aleșilor locali ai PNL
și PDL la Brașov, primari,
președin�i de consilii jude�ene,
viceprimari și consilieri
jude�eni, pentru a armoniza
colaborarea acestora în con-
junctura fuziunii PNL cu
PDL.

Sebastian Dan 

Taxa de pod de la Fetești, suspendată în
weekend, a anunțat Victor Ponta 

Premierul Victor Ponta a
anunţat ieri că plata taxei de
trecere a podului peste Dunăre
de la Feteşti - Cernavodă va fi
suspendată permanent la sfârşit
de săptămână, spunând că
CNADNR este incompetentă
în a identifica un sistem în care
şoferii să achite taxa fără a sta
la coadă.

„Am reuşit ca întotodeauna,
când o instituţie sau o compa-
nie nu e în stare să rezolve o
problemă simplă, CNADNR a
reuşit să facă tot o catastrofă
la bariera de la Feteşti. Oame-
nii cred că nu se mai duc în va-

canţă de groaza că... nu ştiu
cum s-au gândit orele alea, poa-
te gândesc eu mai bine şi îi
anunţaţi că de vineri până luni
nu se plăteşte acolo, la Feteşti.
Ţinem oamenii pentru 13 lei,
ne batem joc de ei şi faptul că
CNADNR e atât de incompe-
tent încât nu e în stare să facă
un sistem să poată oamenii să
treacă mai repede, să plătească,
nu e vina oamenilor”, a declarat
Ponta în şedinţa de Guvern.

Ponta i-a spus ministrului
Transporturilor, Ioan Rus, că
ştie că mai mult merge spre
Transilvania decât spre litoral,

dar poate arată că există o so-
luţie de rezolvare la "ce nu au
fost în stare ăştia să facă atâţia
ani", deoarece nu a fost găsit
încă un om suficient de inte-
ligent să prezinte un sistem în
care şoferul să poată achita
taxa fără a aştepta la rând 2-
3 ore.

„Deocamdată, rezolvăm ro-
mâneşte, adică ridicăm barie-
ra trei zile, dar eu am speranţa
că dumneavoastră, cu spiritul
antreprenorial, reuşiţi să găsiţi
o soluţie ca să nu ne mai ba-
tem joc de oameni”, i-a spus
Ponta lui Rus.

Senatorul PNL Sebastian
Grapă a declarat că pre-
mierul Victor Ponta nu
este Noe, pentru că Gu-
vernul PSD a intrat la
apă. 

„Nu este prima oară când se
fac exerciții de imagine, cum
este cazul demiterii şefului de
la Apele Române, care era ple-
cat într-un concediu planificat
din luna ianuarie, aşa cum se
ntâmpla în instituţiile de stat.
Vom vedea dacă persoana de-
misă nu va fi promovată peste
o lună la o altă agenţie din su-
bordinea Guvenrului. Aşa cum
s-ai întâmplat când greii Ro-
mâniei erau plimbaţi cu barcă
într-o apă adâncă de 40 de cen-
trimetri”, a afirmat ieri Grapă. 

Acesta susţine că tragedia cu
care se confruntă România în
ultimele zile tinde să scoată la
iveală o serie de adevăruri re-
feritoare la dimensiunea socială
şi electorală a societăţii româ-
neşti a anului 2014. 

„Avem un Guvern care se

pare că a intrat la apă, fiind
total depăşit de situaţie! Avem
miniştri din domeniul apelor şi
mediului care nu pot concepe
măsuri eficiente de prevenire a
dezastrelor şi calamităţilor.
Avem un vicepremier care eva-
luează situaţia doar prin prisma
şefilor de post, ignorând apa-
ratul administrativ al propriului
minister. Acestora li se adaugă

o serie de secretari de stat şi
directori de agenţii care ţin si-
tuaţia sub atentă supraveghere
de pe malul apelor. Nişte ape
mai exotice, fireşte! Faptul că
directorul Agenţiei Apele Ro-
mâne a fost «aruncat de pe
punte» de dragul unei imagini
pozitive a premierului, care se
doreşte a fi un om politic ca-
pabil să adopte măsuri radicale,

nu schimbă cu nimic situaţia!
Drama celor afectaţi nu se vin-
decă doar cu demisii! Totuşi,
aceasta pare a fi, în aceste zile,
imaginea Guvernului condus
de cel ce se doreşte a fi noul
căpitan al României! Arca lui
Victor pare a fi în derivă, cu un
echipaj ce nu poate cârmui Ro-
mânia!”, a conchis Grapă.

Sebastian Dan 

Viitura de pe râul Luncavăț din județul Vâlcea a luat pe nepregătite autoritățile 

Grapă: Ponta nu e Noe, pentru
că Guvernul a intrat la apă

Ministrul Transporturilor a rămas fără carnet de conducere 
Ministrul Transporturilor, Ioan Rus, a rămas fără permis
de conducere după ce a fost prins de poliţie circulând
cu viteză mare pe un drum județean din județul Cluj.
Ministrul Ioan Rus a primit acasă o scrisoare din partea
polițiștilor, după ce oamenii legii au vizionat imaginile
înregistrate de camera video de pe maşina de poliţie.
Ei au constatat că autoturismul ministrului se deplasa
cu viteză mare, relatează stiridecluj.ro. Ioan Rus le-a
transmis autorităților că el se afla la volanul mașinii,
motiv pentru care permisul i-a fost suspendat pentru
90 de zile. Ministrul Transporturilor a susţinut un exa-
men de legislaţie rutieră, iar cele 90 de zile de sus-
pendare s-au transformat în 30 de zile. Această
posibilitate este prevăzută de lege.

Amnistie pentru pensionari
În ultimele zile au fost relatate cazuri de pensionari
care s-au sinucis de teamă că vor fi obligaţi să returneze
banii pe care îi primiseră ilegal timp de câţiva ani. Drept
urmare, Guvernul va aproba un act normativ pentru
amnistia pensionarilor care trebuie să returneze statului
o parte din banii încasaţi anterior. „Vreau până la ur-
mătoarea şedinţă de Guvern, până începe Parlamentul
să lucreze, să veniţi cu un proiect de act normativ prin
care să găsim o soluţie de amnistie pentru pensionarii
care, din diverse motive, trebuie să dea acum nişte
bani înapoi. Mi se pare cumplit faptul că se sinucid oa-
meni pentru lucruri care s-au întâmplat în trecut, sunt
chemaţi acum să îşi vândă casele, să ... . Cred că aşa
cum am putut să facem pentru funcţionari publici sau
pentru alte categorii, cred că avem obligaţia să facem
pentru pensionari şi faptul că a trebuit să se întâmple
nişte nenorociri, oameni care au fost citaţi pe la diverse
instituţii, cred că e un lucru regretabil şi vreau să veniţi
cu un proiect de lege”, i-a transmis Victor Ponta minis-
trului Muncii, Rovana Plumb. 

PDL Brașov  a „înghițit” Forța Civică



Cei mai buni elevi braşo-
veni de la colegiile tehnice din
Braşov au fost premiaţi ieri,
în prezenţa consilierilor locali,
de primarul George Scripca-
ru, în cea de-a doua etapă a
Galei Premiilor celor mai buni
elevi braşoveni. 

„Împreună cu Consiliul Lo-
cal, am decis să îi recompen-
săm pe elevii merituoşi  din
clasele a cincea până în cla-
sele a douăsprezecea, care ob-
ţin premiul I, II sau III  la
finele anului şcolar în respec-
tivele clase. Am făcut galele
premiilor pentru cei mai buni
elevi în urmă cu o lună, însă
liceele cu profil tehnic au o pe-
rioadă mai lungă a activităţii
de învăţământ. Am considerat
că este firesc să-i invităm şi
pe ei pentru a le oferi o diplo-
mă  și o floare, iar banii sunt
deja la şcoală. I-am invitat as-

tăzi ca să îi apreciem la fel
cum am făcut-o şi cu ceilalţi
colegi ai lor, fără nicio discri-
minare”, a declarat primarul
Braşovului. 

Cei 38 de elevi au obţinut
premiile I, II sau III în clasa
din care fac parte şi au fost
premiaţi mai târziu decât co-
legii lor de la liceele teoretice,
deoarece structura anului din
învăţământul tehnic face ca
mediile să fie încheiate mai
târziu. Premiile sunt acordate

prin hotărârea Consiliului Lo-
cal, ca o măsură în plus de în-
curajare a performanţei
şcolare. Conform hotărârii
Consiliului Local, se acordă
la sfârşitul anului şcolar, pen-
tru toţi elevii din clasele V-
XII care se situează pe
locurile I, II şi III, suma de
300, 200 şi respectiv 100 de
lei, ca recompensă pentru per-
formanţa lor şcolară. Banii
sunt alocaţi de la bugetul lo-
cal.  A.P. 

Militari de la ISU Brașov, în 
sprijinul cetățenilor din județul Dolj

Un detașament alcătuit din
20 de militari de la Inspecto-
ratul pentru Situa�ii de
Urgen�ă “�ara Bârsei” Brașov
a plecat spre jude�ul Dolj pen-
tru a interveni în zonele afec-
tate de inunda�iile de la
începutul acestei săptămâni.

„Alături de cei 20 de mili-
tari, am deplasat în zonă și
trei motopompe și o barcă.
Militarii vor interveni cu
promptitudine în zonele afec-
tate și vor ajuta populația la
salvarea bunurilor din gospo-
dărie, acolo unde sunt solici-

tări. Vor sta atât cât va fi ne-
voie”, a anun�at astăzi șeful
ISU “�ara Bârsei” Brașov,
colonelul Stelian Rechi�ean.

Jude�ul Dolj a fost unul din-
tre jude�ele din sudul �ării
afectat de ploile toren�iale din
ultimele zile.

Consilierii locali au votat
ieri proiectul de hotărâre
privind înfrăţirea dintre
Braşov şi Nurnberg. 

Potrivit proiectului de hotă-
râre, primele contacte pentru o
relaţie mai apropiată între cele
două oraşe cu istorii care nu o
dată s-au intersectat a avut loc
în 2006, printr-un schimb de
scrisori între primarii celor două
urbe. 

În 2009, Excelenţa Sa, dom-
nul Andreas von Mettenheim,
Ambasadorul Germaniei la Bu-
cureşti, a efectuat prima sa vizită

în afara capitalei, vizitând Bra-
şovul, pentru a discuta cu auto-
rităţile publice locale despre
modul de convieţuire şi cola-
borare dintre români şi saşi şi
despre cum se derulează cola-
borările economice şi sociale
cu germanii.  Ambasadorul
Germaniei la Bucureşti a pre-
cizat că a ales Braşovul datorită
istoriei comune româno – ger-
mane în această zonă, dar şi pen-
tru că Braşovul are o activitate
intensă în dezvoltarea relaţiilor
cu oraşele şi statul german. 

Şi noul ambasador al Germa-
niei, Excelanţa Sa, domnul Wer-

ner Hans Lauk, noul Ambasador
al Republicii Federale Germania
în România, a vizitat Braşovul
la sfârşitul anului trecut.

Au fost purtate discuţii despre
dezvoltarea economică a Bra-
şovului, despre menţinerea bu-
nului cultural german şi
importanţa învăţământului în
limba germană. S-a pus accentul
pe importanţa Şcolii Profesio-
nale Germană Kronstadt, un
model de bună practică pentru
toată România, proiect iniţiat de
către firmele germane din cadrul
Clubului Economic German
Braşov şi susţinut de către Pri-

măria municipiului Braşov. La
sfârşitul întâlnirii cu autorită�ile
locale, ambasadorul Germaniei
a precizat că reprezintă o prio-
ritate colaborarea în domeniul
economic şi industrial, că va
sprijini proiectele comune în
acest domeniu, iar percepţia Bra-
şovului în cadrul ambasadei este
una pozitivă, mulţumită legătu-
rilor economice şi culturale. 

În cadrul vizitei oficiale a de-
legaţiei municipiului Braşov la
Nürnberg, la invitaţia primarului
Nurnbergului, Ulrich Maly, cei
doi edili au semnat un partene-
riat de colaborare ce are ca scop

identificarea de programe co-
mune în domeniul educaţiei,
culturii şi în domeniul econo-
mic.

O primă colaborare între Bra-
şov şi Nürnberg va fi pentru ob-
ţinerea titlului de Capitală
Culturală Europeană în 2021 de
către Braşov. Cu această ocazie,
primarul oraşului Nürnberg şi-
a arătat dorinţa şi disponibilitatea
privind stabilirea unei relaţii de
înfrăţire între cele două oraşe. 

Nürnberg este principalul oraş
din Franconia şi al doilea oraş
ca mărime din Bavaria, cu peste
500.000 de locuitori. Fiind con-

semnat încă din 1050, este prin-
tre cele mai vechi şi pline de is-
torie oraşe din Germania.

Între Braşov şi oraşul ger-
man Nürnberg există nume-
roase asemănări. În Nürnberg
trăiesc 70.000 de persoane năs-
cute în România, iar cel mai
mare investitor din Braşov este
din Nürnberg, astfel că autori-
tăţile din cele două oraşe au de-
cis să îşi dea mâna şi să se
înfrăţească. De-a lungul istoriei
au existat numeroase similitu-
dini şi chiar personaje marcante
care s-au implicat în viaţa celor
două oraşe. A.P.

Braşov-Nurnberg - orașe înfrățite 

Gala premiilor şi pentru 
cei mai buni elevi din liceele tehnice
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Listele proiectelor respinse în
cadrul Programului privind in-
stalarea sistemelor de încălzire
care utilizează energie regene-
rabilă, inclusiv înlocuirea sau
completarea sistemelor clasice
de încălzire, publicată în
31.07.2014, se pot consulta ac-
cesând următorul link:
http://www.afm.ro/casa_ver-
de_pf.php.

Conform art. 18 alin (1) Con-
testaţii din Ghidul  de Finanţare
din 20 aprilie 2011 a Progra-
mului privind instalarea siste-
melor de încălzire care

utilizează energie regenerabilă,
inclusiv înlocuirea sau comple-
tarea sistemelor clasice de în-
călzire:

Se poate depune contestaţie
privind decizia Comitetului di-
rector la sediul Autorităţii, în
termen de 10 zile de la data co-
municării rezultatelor, respectiv
de la postarea listei cu dosarele
de finanţare respinse pe site-ul
Autorităţii.

În acest sens, persoanele ale
căror proiecte au fost respinse,
trebuie să trimită contestaţiile
la sediul Administra�ei Fondului

pentru Mediu, București, str.
Spaiul  Independen�ei nr 294
corp A, sector 6, împreună cu
documentele rectificatoare.

Toate persoanele din listele
de respingeri vor fi contactate
telefonic, potrivit unui comuni-
cat de presă transmis de Agen�ia
pentru Protec�ia Mediuului
Brașov. 

Pentru judeţul Braşov au fost
aprobate 255 de cereri  pentru
sesiunea Programul Casa Verde
2011 şi aprobate şi decontate
până la această dată un număr
de 199 cereri.

Din august, România importă 
produse agroalimentare moldoveneşti

Legumele şi fructele moldo-
veneşti, interzise în Rusia, sunt
aşteptate pe pieţele din Belarus
şi Kazahstan. Iar Ucraina a eli-
minat taxa suplimentară perce-
pută neargumentat de la
producătorii moldoveni. Şi Ro-
mânia este gata, de la 1 august,
să primească produsele agroa-
limentare din Republica Mol-
dova. 

Săptămâna viitoare, mai
mulţi producători şi exportatori
moldoveni vor merge la Bucu-
reşti. România şi alte state ale
Uniunii Europene caută soluţii
de depozitare a unei cantităţi de

circa 70 mii de tone de fructe
produse de fermierii moldoveni,
în special mere şi prune, precum
şi a viitoarei recolte de struguri,
până când acestea vor putea fi
vândute pe piaţa europeană, fără
taxe vamale. Ministrul Agricul-
turii din Republica Moldova,
Vasile Bumacov, consideră că
restricţiile impuse în iulie de
Rusia la importul de fructe şi
legume din Moldova sunt ne-
întemeiate. "Exportatorii mol-
doveni erau unii dintre cei mai
exemplari. Noi am încercat să
fim corecţi tot timpul. Atunci
când am văzut că există proble-

me cu berea sau vodca din Rusia
am sesizat producătorii respec-
tivi, dar nu am ieşit cu sticla de
bere în faţa publicului. Acum
dacă au fost impuse aceste res-
tricţii, a venit timpul ca şi noi să
răspundem la fel, dar nu agresiv.
Noi vom încerca să fim corecţi,
fiindcă ţinem mult la această
piaţă", a declarat Vasile Buma-
cov, citat de Publika.md. Mi-
nistrul Agriculturii a estimat,
anterior, că embargoul impus
de Federaţia Rusă pentru fruc-
tele din Moldova vor provoca
producătorilor agricoli pierderi
de circa 150 milioane de dolari.

Confederația Națională
Sindicală "Cartel ALFA"
solicită Guvernului să
aloce resurse pentru
majorarea în etape
anuale a salariilor buge-
tarilor, în paralel cu in-
cluderea a valorii de
referință corespunză-
toare coeficientului de
ierarhizare 1.00 la nive-
lul salariului minim pe
economie, valabil înce-
pând cu 1 ianuarie 2015. 

„Legea 240/ 2010, privind
salarizarea unitară a persona-
lului plătit din fonduri publice,
cuprinde 110 clase de salari-
zare cu o serie corespunzătoa-
re de coeficienți de ierarhizare.
Aplicarea co   e ficienților de ie-
rarhizare stabiliți într-un ra-
port între salariul minim și
maxim de 1 la 15 avea ca
obiectiv micșorarea discre -
panțelor salariale existente în
sistemul public (aflate într-un
raport între salariul minim și
cel maxim de 1 la 45). De ase-

menea, era prevăzută alinierea
de jos în sus a salariilor per-
sonalului bugetar, prin în -
mulțirea coeficienților cu
valoarea de referință, de-a
lungul unei perioade de șase
ani. Deși au trecut deja patru

ani de la adoptarea legii, în
loc să fie aplicați corect
coeficienții de ierarhizare pen-
tru a ridica salariile de la baza
piramidei de salarizare, s-a
realizat exact efectul opus”,
sus�ine președintele CNS

„Cartel Alfa”, Bogdan Hossu. 
Potrivit acestuia, din cauza

neactualizării valorii de
referin�ă (echivalentul pentru
coeficient 1.00), care la data
intrării în vigoare a legii era la
nivelul salariului minim, res-
pectiv 600 lei, practic clasele
de salarizare de la 1 la 17 s-au
eliminat, aplatizând toate sala-
riile încadrate între coeficientul
1.00 și 1.49. „Din cauza aces-
tei aplatizări, un muncitor ne-
calificat fără experiență va
avea același salariu cu unul
calificat, de exemplu cu un
șofer sau cu un pompier, cu un
doctor debutant'”, a explicat
Hossu. În acest context,
președintele „Cartel Alfa” so-
licită Executivului alocarea -
în fondul de salarii - a resur-
selor pentru majorarea în etape
anuale a salariilor bugetarilor
(majorare prevăzută la nivelul
de cel pu�in 15%/an), conform
co efi cien�ilor de ierarhizare
din grilă, aplicată pornind de
la clasele de salarizare din baza
piramidei.

În distribuția salarială, România are un număr disproporționat de mare de
salariați încadrați cu salariul minim pe economie, atrag atenția sindicaliștii

Cer majorarea salariilor
bugetarilor în etape anuale

Flash economic
Cel mai avansat centru de vizualizare 3D din Europa
OMV Petrom, cel mai mare producător de țiței și gaze
naturale din sud-estul Europei, a inaugurat, la
București, cel mai avansat centru de vizualizare 3D
din Europa, pentru geologi și specialiști în explorare,
investiția fiind de aproximativ 500.000 de euro. Cen-
trul este situat la sediul central al companiei. Gary
Ingram, director în cadrul Diviziei de Explorare și
Producție, spune că investiţia va permite echipelor
tehnice să îmbunătățească interpretarea informațiilor
geologice și proiectarea operațiunilor de explorare
și exploatare. Centrul le permite inginerilor să vizua-
lizeze, în mod 3D, imagini ale zăcămintelor de petrol
și gaze, pe un ecran de patru metri. Cu ajutorul si-
mulatorului, geologii caută zonele unde sunt delimi-
tate diferite straturi de roci, pentru a descoperi
acumulări de țiței și gaze naturale, având posibilitatea
să navigheze prin diferitele secțiuni ale straturilor
de roci.

BCR reduce dobânda la creditul Prima Casă
Banca Comercială Română (BCR) modifică oferta
de preț pentru creditul ipotecar Prima Casă prin re-
ducerea marjei de dobândă de la 2,5% la 2,2% pen-
tru clienții care nu virează salariul într-un cont BCR,
dobânda finală fiind de 4,62% pe an, potrivit unui
comunicat al băncii. BCR precizează că va păstra
oferta pentru clienții care își încasează sau vor încasa
salariul la BCR, marja de dobândă fiind de 2% pe
an, iar dobânda de 4,42% pe an. Din august 2009,
BCR a acordat credite în valoare de peste 5,5 mi-
liarde lei în cadrul Programului Guvernamental Prima
Casă și a ajutat aproximativ 34.000 de familii să își
achiziționeze prima locuință. Cele mai multe credite
au fost contracte de clienți din Capitală (peste 40%).

Brașovenii  respinși la programul 
„Casa Verde 2011” pot face contestații 



Busuiocul se numără printre
cele mai apreciate plante aro-
matice, care prezintă și multe
avantaje pentru sănătate. Site-
ul passionsante.be trece în re-
vistă câteva dintre ele. Busu-
iocul este cunoscut pentru
efectele sale antispastice, în-
deosebi asupra aparatului di-
gestiv. Este recomandat femei-
lor însărcinate și care alăptea-
ză, pentru proprietă�ile sale ga-
lactogene (care stimulează
secre�ia de lapte). Bogat în vi-
taminele A și C, în calciu și
fosfor, are o ac�iune antioxi-
dantă care contribuie la înce-
tinirea îmbătrânirii celulare.
Uscat, busuiocul furnizează și
vitamina K, esen�ială în pro-

cesul de coagulare a sângelui.
Este cunoscut și ca antiin-

flamator, antibacterian și an-
tiseptic. Aplicat pe piele, poate
alunga �ân�arii. În plus, îi cal-
mează pe cei neliniști�i,
stresa�i sau care sufe-
ră de insomnii.

La fel ca alte plante aromatice
- coriandrul, de exemplu -, bu-
suiocul nu trebuie fiert multă
vreme fiindcă se înnegrește și
devine amar.

Ca să își păstreze cât mai
bine savoarea, este recoman-
dabil să fie consumat crud -
frunze sau tocat - sau să fie

adăugat în mâncare chiar la
sfârșitul preparării

termice.

Consumul unei băuturi
compuse din lapte și soia
după o activitate fizică este
benefic pentru sănătatea
mușchilor. Nu este o re�etă
miraculoasă, dar are meritul
de a fi naturală, fără riscuri
pentru sănătate și simplu de
pregătit, relatează joi passion-
sante.be.

Cercetători de la Universi-
tatea Texas au făcut un test pe
sportivi amatori cu vârste cu-
prinse între 19 și 30 de ani.
Testele s-au desfășurat în

două etape, participan�ii pri-
mind proteine din lactoser
(extrase din lapte) sau un
amestec de lapte și soia (25%
proteine din soia, 50%
caseină - proteină din lapte -
și 25% proteine din lactoser).
S-au efectuat biopsii muscu-
lare înainte de activitatea fi-
zică și la cinci ore după. Între
cele două momente, sportivii
au consumat una din cele
două băuturi.

Rezultatul a arătat că ames-
tecul lapte-soia are un dublu

avantaj: prelungește biodispo-
nibilitatea aminoacizilor (fur -
niza�i de proteine) necesari
creșterii musculare și, în
același timp, frânează degra-
darea proteinelor din mușchi,
lucru care favorizează recupe-
rarea lui. Autorii studiului con-
sideră că acest demers - com-
binarea proteinelor animale cu
cele vegetale - poate fi o stra-
tegie eficientă pentru cei afla�i
în căutarea unor solu�ii simple
care să le favorizeze sănătatea
musculară.

Berea, bogată în vitamine
şi minerale, este benefică
pentru sănătate, iar cer-
cetătorii au constatat,
printre altele, că previne
maladia Alzheimer și re-
glează echilibrul hormo-
nal, conform dailymail.co.
uk.

Berea conţine toată gama de
aminoacizi esenţiali, substanţe
minerale cum ar fi fosfor, iod,
magneziu şi potasiu, fiind de
asemenea bogată în calciu. În
acest sens, un studiu al cerce-
tătorilor de la Universitatea
Tufts din Statele Unite, efectuat
în 2009, a relevat
faptul că un consum
moderat de bere

protejează densitatea minerală
a oaselor.

Pentru a obţine cele mai mari
beneficii pentru sănătate, cer-
cetătorii recomandă consumul
de bere nepasteurizată, deoare-
ce pasteurizarea reduce
valoarea nutriţională prin înlă-
turarea componentelor "vii".
Cel mai bun tip de bere este cel
nefiltrat, deoarece filtrarea eli-
mină drojdia, bogată în vitami-
na B.

Berea are conţinut redus de za-
haruri. Dacă o doză de cola con-
ţine şapte linguriţe de zahăr, iar
o cantitate comparabilă de suc
de portocale, şase linguriţe, un
pahar de 250 de mililitri de

bere conţine doar o linguriţă de
zahăr. În plus, berea reprezintă
93% apă, având astfel proprie-
tăţi hidratante.

Având în vedere conţinutul
redus de zaharuri al acestei
băuturi, consumul moderat pre-
vine diabetul. Un studiu din
2010, efectuat pe un grup de
38.000 de bărbaţi din Statele
Unite, a stabilit că persoanele
care au consumat un pahar sau
două de bere pe zi, timp de pa-
tru ani, au înregistrat o scădere
a riscului de diabet de tip 2 cu
până la 25%.

Berea previne maladia Alzhei-
mer. Deşi berea este asociată de
obicei cu pierderile de
memorie, dacă este consumată
în exces, cercetătorii britanici
indică faptul că această băutură
ar putea preveni maladia Al-
zheimer. Această maladie, aso-
ciată cu nivelurile crescute de
aluminiu din organism, ar putea
fi prevenită printr-un consum
moderat de bere, bogată în si-
licon organic, care reduce can-
titatea de aluminiu din corp. Po-
trivit unui studiu din 2008, pu-

blicat în revista Food
And Chemical Toxicolo-
gy, siliconul a redus ab-
sorbţia de aluminiu din
tractul digestiv şi a în-
cetinit acumularea aces-
tui metal în organism şi
ţesutul cerebral. Berea ar
trebui însă consumată cu
moderaţie - deoarece per-
soanele care au consumat
peste un litru de bere pe zi
s-au confruntat cu pier-
deri de memorie.

Berea reglează echi-
librul hormonal. Cer-
cetătorii au desco-
perit că fitoestroge-
nii din hamei -
compuşii asemănă-
tori cu estrogenul,
din anumite plante,
printre care şi legumi-
noasele - contribuie la
reducerea bufeurilor şi al-
tor simptome specifice me-
nopauzei. De asemenea, berea
are proprietăţi afrodisiace şi re-
laxante, datorită conţinutului de
hamei, ceea ce favorizează creş-
terea libidoului.

Busuiocul, plantă aromatică cu 
multiple avantaje pentru sănătate
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Laptele și soia ajută la întărirea mușchilor 

Berea-benefică pentru sănătate 
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Bastionul Cojocarilor 

Foto: colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Vineri

Menţionat mai târziu decât restul for-
tificaţiilor din cetatea Braşov, se pare
că Bastionul Cojocarilor, sau Tăbăcari-
lor cum i se mai spune, a fost construit
în jurul anului 1452 şi încredinţat spre
apărare breslei „tăbăcarilor roşii”. Avea

formă de turn semicircular, cu o parte
deschisă înspre Bastionul Postăvarilor.
La început a avut doar goluri de tragere
şi guri pentru smoală topită. Arcurile
de cărămidă ce se mai văd şi astăzi au
fost făcute însă mai târziu.

Fortificaţia comunica cu Bastionul
 Postăvarilor printr-o galerie de-a lungul
zidului exterior.

A fost renovat în anul 2005. 

(www.wikipedia.org)
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Aristotel  Căncescu
(foto),  preşedintele
Consiliului Judeţean
Braşov, alături de două
asociații de pensionari
solicită din nou Gu -
vernului să aloce bani
pentru subvenţionarea
transportului în comun
intrajudeţean pentru per-
soanele de vârsta a treia.

„Revenim la solicitarea
noastră nr. 4330/16.04.2014,
prin care vă adresăm un apel
de solidaritate cu nevoile per-
soanelor vârstnice din judeţul
Braşov, pentru care dorim să
asigurăm accesul gratuit la
serviciul de transport în co-
mun local şi intrajudeţean.

Solicităm din nou sprijinul
Guvernului în acest sens, dat
fiind faptul că orice formă de
ajutor acordată pensionarilor
de către autorităţile publice
reprezintă o măsură necesară
pentru o categorie socială

 defavorizată, cu o situaţie
 materială precară, însă cu o
pondere însemnată, care se
apropie de 50% din totalul
populaţiei judeţului nostru.

Din păcate, bugetul alocat
Judeţului Braşov de Guvern
în acest an este aproape la
acelaşi cuantum cu cel de anul
trecut şi cu 20% mai mic decât
cel din 2012, astfel că nevoile
administraţiilor locale din ju-
deţ sunt satisfăcute cu greu.
Judeţul Braşov a primit, pen-

tru 2014, 41 de milioane de
lei din cotele defalcate din
TVA şi impozitul pe venit, bani
pe care a trebuit să îi repar-
tizeze tuturor localităţilor din
Braşov şi care s-au dovedit de
la bun început insuficienţi pen-
tru soluţionarea problemelor
deosebit de serioase cu care
acestea se confruntă. 

Mai mult, o serie de fonduri,
în cuantum de aproape 2 mi-
lioane Euro, care ar fi trebuit
să fie accesate de către judeţul

nostru pentru reabilitarea de
drumuri judeţene au fost re-
distribuite de către Guvern că-
tre alte domenii, fapt care a
afectat şi mai mult bugetul ju-
deţului. În acest context, ne gă-
sim în situaţia de a nu putea
veni în întâmpinarea proble-
melor cetăţenilor de vârsta a
treia din judeţul Braşov fără
sprijinul financiar al Guver-
nului României şi vă adresăm
respectuos rugămintea de a
identifica şi aloca sumele ne-
cesare în vederea asigurării
gratuităţii transportului în co-
mun pentru toţi pensionarii, la
nivelul întregului judeţ Braşov.
Cu stimă, 

Aristotel Căncescu,
preşedintele Consiliului

Judeţean Braşov, 
Vasile Zaharescu,
Sindicatul Liber al

Pensionarilor Braşov,
Gros Constantin,

«Asociaţia Pensionarul»
Gros Constantin”

Scrisoare deschisă
către premier

O sută de beneficiari ai ser-
viciilor de asistenţă socială acor-
date prin Direcţia de Servicii
Sociale a Primăriei Braşov au
primit pachete cu ajutoare ali-
mentare, prin grija fundaţiei Car-
refour şi a Crucii Roşii Braşov. 

„S-au distribuit 100 de pache-
te cu alimente pentru beneficiarii
care primesc alocaţie de susţi-
nere familială şi care au venituri
sub 450 de lei pe lună pe mem-
bru de familie. Sunt familii cu
trei, patru sau chiar şase copii

şi care se bucură pentru fiecare
ajutor material pe care îl pri-
mesc. Le mulţumim Crucii Roşii
– Filiala Braşov, Direcţiei de
Servicii Sociale şi mai ales Fun-
daţiei Carrefour şi Carrefour
România. Este prima noastră
colaborare şi sperăm să mai
avem şi alte astfel de partene-
riate.”, a declarat viceprimarul
Adina Durbacă, care a participat
ieri la distribuirea ajutoarelor. 

În Braşov există în evidenţele
DSS 10.000 de persoane vâr-

stnice cu venituri sub 500 de lei,
1.500 de persoane cu handicap
grav, 1.000 de persoane cu di-
zabilităţi accentuate,100 de ca-
zuri de copii ai căror părinţi sunt
plecaţi la muncă în străinătate
şi care trebuie atent tinuţi sub
observaţie. Adăugăm la listă alte
aproape 250 de familii cu copii
care trăiesc cu salariul minim
pe economie. Majoritatea ali-
mentelor provin din coşurile de
donaţii instalate în supermarke-
turile Carrefour.                A.P.

21 de profesori din Tiraspol, la Braşov

Alimente pentru săracii municipiului 
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Astăzi începe Festivalul 
de Film Istoric la Râşnov 
Cea de-a şasea ediţie a
Festivalului de Film Istoric
Râşnov zi debutează astăzi
la ora 20:00 cu concertul tru-
pei de rock alternativ byron
şi continuă cu proiecţia pe-
liculei „Closer to the moon”,
ce va avea loc în prezenţa
regizorului Nae Caranfil. 
„Festivalul de Film Istoric
Râşnov 2014 se va desfă-
şura sub umbrela a două
mari teme – „Marele Război”
şi „Anul 1989”. Acestea re-
prezintă două momente im-
portante pentru istoria lumii,
cât şi pentru cea a Româ-
niei. De aceea, prin filmele
pe care le proiectăm şi prin
dezbateri dorim să readu-
cem aceste momente istori-
ce în atenţia publicului larg.
Acestora li se vor adăuga şi
o serie de evenimente spe-
ciale, unul dintre ele fiind în-
tâlnirea cu mari sportivi
români care ne au făcut să
fim mândri prin participarea
lor la Olimpiada de la Los
Angeles 1984”, a declarat
Mihai Dragomir, coordona-
torul Festivalului de Film Is-
toric Râşnov.
Sesiunea de dezbateri va
începe azi cu prelegerile

academicianului Ioan Aurel
Pop şi a vicepreşedintelui
Institutului Cultural Român.
Primul weekend de festival
va fi dedicat Marelui Răz-
boi, temă ce va fi abordată
de către lectorii prezenţi la
Râşnov pe 2 şi 3 august: is-
toricii Adrian Cioroianu, Ge-
orgeta Filitti, Petre Otu şi
Horia Şerbănescu şi eseis-
tul şi diplomatul Theodor
Paleologu. A doua zi de fes-
tival va aduce la Râşnov
fanfara Armatei Libaneze şi
trupa Penta Pneuma din
Dresda, urmate pe 3 august
de un recital Ozana Bara-
bancea (voce) şi Puiu Pas-
cu (pian). Cinefilii vor putea
viziona în aceste două zile
producţiile „Last voices”, „La
Grande Illusion”, „Grand Bu-
dapest Hotel” şi, în premie-
ră, filmul „The Promise”. Pe
tot parcursul festivalului, iu-
bitorilor de istorie le-au fost
pregătite şi trei expoziţii ine-
dite: „Corneliu Coposu, un
învingător”, „Transnistria:
temniţa limbii române” şi
„Centenarul Marelui Război
1914 – 1918”.
Festivalul de Film Istoric
Râşnov durează 10 zile. 

Profesorii Liceului Teoretic
„Lucian Blaga” din Tiraspol,
Transnistria, participă în perioa-
da 31 iulie – 6 august la tabăra
„Basarabia, mai aproape de Eu-
ropa”, organizată de Asociaţia
de Dezvoltare LINK, în parte-
neriat cu Consiliul Judeţean. 

Pe parcursul şederii la Bra-
şov, cele 20 de cadre didactice,
împreună cu directorul liceului,
Ion Iovcev, se vor întâlni cu
reprezentanţii autorităţilor pu-
blice şi cu cei ai Bisericii Or-
todoxe Române, vor participa
la un seminar pe tema con-
strucţiei europene şi vor avea
o întâlnire cu lectorii partici-
panţi la Festivalul de film is-
toric de la Râşnov. 

Totodată, vor vizita şi o serie
de obiective din domeniul cul-
tural şi turistic, cum ar fi: Mu-

zeul „Prima Şcoală Româneas-
că”, Mânăstirea Brâncoveanu
de la Sâmbăta de Sus, Biserica
fortificată de la Prejmer, Cas-
telul Bran, Rezervaţia de
zimbri de la Vama Buzăului şi
Cetatea Râşnov. 

Vizita are loc ca urmare a
semnării, la data de 27 iunie
2014, a acordului de asociere
dintre Republica Moldova şi
Uniunea Europeană, şi are
drept scop prezentarea sistemu-
lui educaţional românesc după
aderarea României la Uniunea
Europeană, precum şi o mai
bună cunoaştere a valorilor eu-
ropene. Invitaţia de a participa
la acest program de tabere a
fost lansată Liceului „Lucian
Blaga” din Tiraspol în luna mai
a acestui an, cu ocazia eveni-
mentului „Basarabia 200+2”,

al cărui invitat de onoare a fost
domnul Ion Iovcev, directorul
singurei instituţii de învăţămînt
în limba română din Tiraspol.

În urmă cu două săptămâni,
în perioada 11 – 18 iulie, un
grup de 20 de elevi români de
la acelaşi liceu a petrecut o
săptămână la Braşov, într-o ta-
bără similară, la invitaţia Aso-
ciaţiei de Dezvoltare LINK, cu
sprijinul Primăriei Municipiu-
lui Braşov şi a Universităţii
„Transilvania”.

Liceului Teoretic „Lucian
Blaga” este singura instituţie
de învăţământ în limba română
din Tiraspol şi se confruntă cu
mari greutăţi provocate de
conducerea autoproclamatei
republici Transnistria, care în-
cearcă închiderea acestei insti-
tuţii de învăţământ.@@ A.P.
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Scaun auto pentru copii, 
brevetat de spionajul american

Interceptările telefonice și
supravegherea comunica�iilor
prin internet sunt specialitatea
Agen�iei Securită�ii Na�ionale
(NSA), dar se pare că spionii
americani manifestă un interes
special și pentru scaunele auto
destinate copiilor, remarcă
AFP.

NSA a depus un brevet în
1993 pentru un scaun de copil
care nu se deosebește prea mult
de cele propuse în zilele noastre
de firmele Volvo sau Chrysler,
potrivit revistei Foreign Policy,

apărută miercuri.
„Beneficiile pentru securita-

tea națională ale acestui scaun
nu sunt explicate în brevet”, se
amuză să constate publica�ia
pe site-ul său internet.

În total, NSA - care se află
în centrul scandalului intercep-
tărilor izbucnit anul trecut în
urma dezvăluirilor fostului con-
sultant Edward Snowden - a
depus 270 de brevete din 1979
până în prezent.

Unele dintre ele sunt pe linia
activită�ii NSA, ca brevetele

despre metode de criptare a
datelor sau despre analize vo-
cale. Există, de asemenea, un
brevet care permite agen�ilor
de securitate să știe dacă cartela
SIM a unui telefon mobil a fost
înlocuită sau retrasă. Dar alte
brevete prezintă un interes mai
limitat pentru securitatea
na�ională.

„Face parte din practicile
NSA să depună brevete pentru
invenții”, s-a mul�umit să co-
menteze un purtător de cuvânt
al agen�iei.

O echipă de arheologi a
descoperit, într-un mormânt
aflat în nordul Atenei, o cupă
de vin despre care se crede
că ar fi apar�inut lui Pericle,
celebrul general, orator și om
de stat atenian, conform dpa.

Cupa din ceramică, frag-
mentată în 12 bucă�i, a fost
descoperită în cursul unor
săpături efectuate în cartierul
atenian Kifissia. Arheologii au
identificat numele Pericle
inscrip�ionat sub una dintre
toartele pocalului, alături de nu-
mele altor cinci bărba�i, printre
care și cel al fratelui mai mare
al lui Pericle, Ariphron. „Nu-

mele Ariphron este foarte rar”,
explică Angelos Matthaiou, se-
cretar al Societă�ii Epigrafice
elene. 

În plus, specialistul elen în
înscrisuri vechi a precizat că
este sigur în propor�ie de 99%
că este vorba despre Pericle și

fratele său pentru că numele
Ariphoron este gravat de-
asupra celui al lui Pericle,
așa cum se obișnuia între
fra�i, în ordinea nașterii. 

El a mai precizat că aceas-
tă cupă a fost folosită, pro-
babil, cu o ocazie specială.

Pericle este considerat
unul dintre cei mai proeminen�i
lideri din antichitatea elenă, în
Epoca de Aur a elenismului din-
tre războiul cu perșii și războiul
peloponesiac. Pericle a fost con-
ducător al Atenei din 443 până
în 429 î.Hr., când a murit de
ciumă, într-o epidemie care a
lovit Atena.

Efectul de maree, forţele
gravitaţionale exercitate
de Terra asupra Lunii, în
copilăria acesteia, în
urmă cu 4,4 miliarde de
ani, sunt cele care i-au
imprimat satelitului for-
ma sa de lămâie, potrivit
unui nou studiu realizat
de cercetătorii ameri-
cani, publicat în Nature.

Satelitul natural al Pămân-
tului nu este perfect sferic, ci
uşor aplatizat. Luna este, de
asemenea, deformată printr-o
uşoară proeminenţă pe faţa sa
vizibilă şi o alta pe faţa sa as-

cunsă.
Echipa cercetătorului Ian

Garrick-Bethell (Universitatea
California din Santa Cruz) ex-
plică această formă particulară
prin "efectul de maree", forţele
gravitaţionale exercitate de Ter-
ra în timpul copilăriei Lunii, în
urmă cu 4,4 miliarde de ani.

Sistemul solar s-a format în
urmă cu circa 4,5 miliarde de
ani. Potrivit teoriei admise în
prezent de cercetători, Luna a
apărut în urma unei coliziuni
masive suferite de Terra, care
la rândul ei abia se formase.

Potrivit cercetătorilor, pri-
mele forţe gravitaţionale exer-

citate de Terra, pe atunci aceas-
ta fiind mai apropiată de Lună,
au încălzit în mod inegal su-
prafaţa Lunii, pe când aceasta
plutea pe un ocean de roci în
fuziune. Fenomenul i-a impri-
mat Lunii forma sa uşor alun-
gită, ca o lămâie.

Ulterior, în timp ce Luna se
răcea, aceleaşi forţe au defor-
mat exteriorul Lunii, modelând
cele două proeminenţe.

Acelaşi efect de maree a sin-
cronizat mişcarea de rotaţie şi
evoluţie a Lunii în aşa fel încât
astăzi pământenii văd mereu
aceeaşi faţă a satelitului.

Autorii noului studiu spun

că înţelegerea motivelor pentru
care Luna are această formă
poate ajuta la descifrarea unui
mare număr de fenomene geo-
logice care au avut loc după
formarea acesteia. De exemplu,
numai faţa vizibilă a Lunii pre-
zintă uriaşe câmpii vulcanice.

Luna se află la o distanţă
medie de Terra de 384.000 de
kilometri şi se îndepărtează
aproximativ 3,8 centimetri pe
an. Circumferinţa sa la ecuator
este de 10.920 de kilometri,
de 3,7 ori mai mică decât cea
a Terrei (puţin peste 40.000 de
kilometri).

De ce Luna are
forma unei lămâi

Pangolinii, mamifere pe cale de dispariție
Misterioșii pangolini, mamifere cu solzi care trăiesc în Africa
și în Asia de Sud-Est, sunt pe cale de dispariție, carnea lor
fiind extrem de apreciată în Asia, atrag atenția reprezentanții
Convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate
de faună și floră sălbatice. Animalul este singurul mamifer
din lume al cărui corp este acoperit cu solzi, un fel de armură
împotriva prădătorilor din natură. Din păcate, nu îi pot apăra
și de braconieri. Consumatorii sunt gata să plătească sume
mari pentru carnea lor, trufanda la mesele din Asia. În me-
dicina tradițională chineză, solzii de pangolin constituie un
leac împotriva multor boli, printre care psoriazisul sau
circulația sanguină proastă.
Pangolinii cântăresc între 2 și 35 kg, în funcție de specie,
și măsoară între 30 și 80 cm. 

Dinozaurii ar fi putut supraviețui
Dinozaurii ar fi putut supraviețui dacă asteroidul care a dus
la dispariția lor ar fi lovit Pământul cu câteva milioane de
ani înainte, relevă un studiu realizat de cercetători britanici
În momentul în care uriașul meteorit cu diametru de 10 ki-
lometri lungime a lovit zona în care se află azi Peninsula
Yucatán (Mexic), Pământul trecea printr-o agitație medio-
ambientală ce includea o intensă activitate vulcanică, o
schimbare a nivelului mării și o variație a temperaturilor.
Aceste condiții au slăbit considerabil mediul de viață al di-
nozaurilor, mai ales al celor ierbivori. Această vulnerabilitate
i-a făcut să aibă mai puține șanse de a supraviețui la impactul
asteroidului, care a provocat tsunami, cutremure, incendii
de pădure și variații bruște ale temperaturii. Teoriile arată
că au supraviețuit doar cei care au putut să zboare și care
au evoluat până la transformarea lor în păsările de azi. Cer-
cetătorii cred că, dacă asteroidul ar fi lovit Terra cu câteva
milioane de ani înainte, când varietatea speciilor era mai
amplă, probabil că dinozaurii ar fi supraviețuit.
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Pe scurt

Arheologii au descoperit o cupă de 
vin care i-ar fi aparținut lui Pericle



Campioana României,
Steaua București, a terminat la
egalitate, scor 2-2 (0-1), partida
susţinută în deplasare, în faţa
formaţiei FK Aktobe din Ka-
zahstan, contând pentru prima
manşă a turului trei preliminar
al Ligii Campionilor. Steaua a
deschis scorul în minutul 44
prin Keşeru. Chipciu a şutat de
la 20 de metri, Sidelnikov nu a
putut reţine, mingea deviind din
pieptul portarului până la Ke-
şeru, care a reluat din şase metri
în vinclul din dreapta portarului
kazah. FK Aktobe a stabilit ega-
litatea în minutul 57. Arlauskis
a ieşit greşit la o lovitură de colţ
executată de pe partea dreaptă,
iar Korobkin a reluat cu o lo-
vitură de cap din colţul careului
de şase metri. Steaua a revenit
în avantaj în minutul 78, când
şutul lui Prepeliţă de la aproxi-
mativ 40 de metri a fost deviat
puţin de Arzumanian, sufi-
cient ca Sidelnikov să fie în-
vins pentru a doua oară.
Aktobe a restabilit egalitatea
prin Ar zu manian, care a pro-
fitat de marcajul slab al lui La-
tovlevici şi a preluat în marginea
careului de şase metri, după
care a înscris sub transversală.
Returul va avea loc în 6 august,
de la ora 20.30, la Bucureşti,
pe Arena Naţională.

Rămâne doar rezultatul...  Steaua
a făcut doar egal la Aktobe, 2-
2, după un joc slab făcut de cam-
pioana României. Costel Gâlcă
spune că steliştii nu s-au putut
exprima tehnic din cauza gazo-
nului denivelat, dar în acelaşi
timp recunoaşte că nici n-au
prins cea mai bună zi. „A fost
un joc foarte dificil pentru noi,
mai ales din cauza calităţii slabe

a terenului, care a ajutat-o pe
Aktobe să-şi creeze o mulţime de
ocazii. A avut şi avantajul (n.r.
Aktobe) că noi am făcut multe
greşeli. Ne aşteptam să câştigăm
aici. Dar cred că vom câştiga la
Bucureşti”, a declarat tehnicianul
Stelei, Costel Gâlcă.

Kazahii, nemulțumiți! Antreno-
rul celor de la Aktobe,Vladimir
Gazzaev, nu este mulţumit după
remiza de pe teren propriu cu
Steaua, scor  2-2. Tehnicianul
kazahilor se aşteaptă la un retur
foarte greu, însă are speranţe că
echipa sa poate merge mai de-
parte. „Sunt extrem de dezamăgit
de rezultat. Eu cred că scorul nu
reflectă jocul care a fost pe teren.
Echipa noastră a făcut un joc
de bună calitate, un fotbal plăcut.
Consider că meritam victoria.
Dar ăsta e fotbalul din Liga
Campionilor, orice greşeală pe
care o faci, eşti taxat. La retur

vom face tot ce putem pentru a
scoate un rezultat bun. Ştiu că
va fi foarte greu. Jucăm împo-
triva unei echipe foarte bune, un
adversar cu adevărat puternic.
Dar nimic nu este imposibil”, a
spus Vladimir Gazzaev.

Duckadam nu are emoții pentru
retur.  Jocul Stelei a lăsat mult de
dorit în confruntarea cu Aktobe,
iar acest lucru a a fost remarcat
și de președintele de imagine al
grupării din Ghencea, Helmuth
Duckadam. „Pentru a treia oară
în acest sezon de Champions
League am jucat foarte slab în
prima repriză. Nu am atacat, nu
am avut angajament, apărarea
nu s-a descurcat deloc! Am luat,
oricum, o opţiune importantă
pentru calificare, nu am deloc
emoţii în privinţa returului. Nu
mi-a plăcut Lemnaru, mă aştep-
tam la mai mult de la el, chiar
dacă a jucat puţin. E clar că are

nevoie de timp de adaptare”, a
declarat preşedintele Stelei.

Keșeru, la cota 13! Cu golul reu-
şit în Kazahstan, Keşeru a ajuns
la cota 13 în tricoul Stelei. Ale-
gerea lui Costel Gâlcă s-a dove-
dit astfel foarte inspirată, cu atât
mai mult cu cât Keşeru şi-a do-
vedit forma bună şi în primele
meciuri din acest debut de se-
zon: două goluri în Cupa Ligii,
cu Rapid, şi un gol în campionat,
cu aceeaşi echipă, fiind momen-
tan golgheterul trupei lui Gâlcă.
„E mai bine că s-a terminat 2-
2 pentru că există mai mult in-
teres pentru meciul retur. E bine
că a venit şi Lemnaru, ca să fie
concurenţă. Eu vreau să joc ti-
tular meci de meci pentru că asta
e meseria mea, să dau gol, şi aţi
văzut că am dat gol. Nu mă tem
de concurenţa cu Lemnaru. Nu
voi pleca de la Steaua”, a declarat
Claudiu Keșeru după meci.

Keșeru a fost unul dintre marcatorii Stelei în Kazahstan

Rezultat bun,
joc mediocru
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Halep va fi numărul 2 mondial! Simona Halep va urca pe locul
secund în ierarhia WTA! Constănțeanca se află în acest mo-
ment pe locul 3 în ierarhia mondială, iar distanța care o des-
parte de chinezoaica Na Li este de 175 de puncte (6960,
față de 6785).  Asiatica a anunțat ieri pe contul personal de
Facebook că va absenta la toate turneele din circuitul US
Open Series (Montreal, Cincinnati și US Open), astfel că va
pierde cele 1690 de puncte strânse la aceste competiții în
2013. În urma deciziei câștigătoarei din acest an de la Aus-
tralian Open, Na Li va fi depășită în clasamentul mondial de
Simona Halep, care va deveni astfel prima jucătoare din Ro-
mânia ce ocupă locul 2 în ierarhia WTA. Halep a decis să
nu se prezinte la startul competiției din Canada și va participa
la întrecerile de la Cincinnati și New Haven, înaintea ultimului
turneu de Grand Slam al anului, US Open. 

Hănescu, out din primul tur la Cortina. Tenismanul român Victor
Hănescu a fost învins de sârbul Victor Troicki, cu 6-3, 6-4,
în runda inaugurală a turneului challenger de la Cortina
(Italia), dotat cu premii totale de 42.500 euro, după o oră și
14 minute. Partida fusese programată inițial marți, dar a fost
amânată de două ori din cauza ploii. Victor Hănescu (33 ani,
148 ATP), al șaselea favorit al turneului, rămâne cu o singură
victorie în patru meciuri în fața lui Viktor Troicki Troicki (28
ani), aflat acum pe 625 în lume, după ce a ispășit o suspen-
dare de un an. Hănescu s-a impus în 2009, la Doha, cu 6-
4, 6-2 în primul tur, în timp ce Troicki a câștigat în 2008, cu
6-4, 6-1, în primul tur la Miami, și în 2009, cu 6-3, 6-3, în
primul tur la Roma. Românul, care și-a anunțat miercuri re-
tragerea din echipa de Cupa Davis, va primi doar 440 de
euro pentru participarea la competiția de la Cortina. Troicki,
fost număr 12 mondial (2011), a venit din calificări.

Tecău merge mai departe! Perechea formată din tenismanul ro-
mân Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat
în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului
ATP de la Washington, dotat cu premii totale de 1.399.700
dolari, grație victoriei cu 7-6 (7), 6-3 în fața cuplului francez
Julien Benneteau/Michael Llodra.Tecău și Rojer și-au asigurat
un cec de 9.610 dolari și 90 de puncte ATP, iar în sferturi vor
înfrunta favoriții nr. 2 ai probei, Alexander Peya (Austria)/Bruno
Soares (Brazilia), care au trecut în runda inaugurală de pe-
rechea Treat Huey (Filipine)/Dominic Inglot (Marea Britanie),
cu 7-5, 7-6 (5).

Handbalistele trag tare. După cantonamentul dinTurcia, vice-
campioana României la handbal feminin își continuă pregă-
tirea sub Tâmpa. Fetele antrenate de Bogdan Burcea au
încheiat astăzi perioada acumulărilor fizice. Miercuri
brașovencele au susținut și un test cu formația din Slobozia,
iar astăzi va avea loc un nou meci amical, de data aceasta
cu formația din Sebeș. “Se anunță o luptă mai dură pentru
medalii, în acest sezon. Majoritatea echipelor s-au întărit,
sunt mulțumit de lotul avut la dispoziție. Poate am mai fi avut
nevoie de un portar, nu am reușit să-l transferăm, asta este
situația, ne vom descurca și ne vom bate cu orice adversar.”
a declarat principalul Coronei, Bogdan Burcea. Pe 15 și 16
august, formația de sub Tâmpa va participa la un turneu la
Cluj, iar pe 20 august este programat un amical cu HCM
Roman. În zilele de 22 și 23 august, cu doar o săptămână
înainte de startul noii ediții de campionat, la Brașov va avea
loc un turneu de pregătire.

Surprize,  surprize... Azerii de la Qarabag și ciprioții de la AEL
Limassol au oferit surprizele, în partidele disputate miercuri
seara, în prima manșă a celui de-al treilea tur preliminar din
UCL. Lille și Beșiktaș sunt ca și califcate în play-off, iar Zenit
St Petersburg trebuie să remonteze un handicap de un gol
pentru a obține calificarea. Rezultate complete înregistrate
în partidele disputate, miercuri, în prima manşă a turului trei
preliminar al Ligii Campionilor, sunt următoarele: FK Qarabag
(Azerbaidjan) - FC Salzburg (Austria) 2-1; HJK Helsinki (Fin-
landa) - APOEL Nicosia (Cipru) 2-2; AEL Limassol (Cipru)
- Zenit Sankt Petersburg (Rusia) 1-0; Dnepr Dnepropetrovsk
(Ucraina) - FC Copenhaga (Danemarca) 0-0; Grasshopper
Zurich (Elveţia) - OSC Lille (Franţa) 0-2; Feyenoord Rotterdam
(Olanda) - Beşiktaş Istanbul (Turcia) 1-2; Standard Liege
(Belgia) - Panathinaikos Atena (Grecia) 0-0; Ludogoreţ Raz-
grad (Bulgaria) - Partizan Belgrad (Serbia) 0-0; - la echipa
Ludogoreţ, Cosmin Moţi a fost integralist şi a primit un cartonaş
galben în minutul 50. Aalborg BK (Danemarca) - Dinamo
Zagreb (Croaţia) 0-1; NK Maribor (Slovenia) - Maccabi Tel
Aviv (Israel) 1-0; Legia Varşovia (Polonia) - Celtic Glasgow
(Scoţia) 4-1; Meciurile retur vor avea loc la 5 şi 6 august.

Steaua nu a strălucit în Kazahstan 

Vremea revanșei...
Meci foarte dificil pentru FC

Brașov, în etapa cu numărul doi
a primei ligi de fotbal. Stegarii
vor înâlni duminică, în deplasare,
vicecampioana României, Astra
Giurgiu. În primul joc oficial al
sezonului, galben-negrii au cedat
în fa�a Astrei, chiar pe Tinere-
tului, 1-4 în Cupa Ligii, iar acum

jucătorii lui Cornel �ălnar își
doresc revanșa. Goalkeeper-ul
Brașovului, Florin Iacob vrea să
închidă poarta  în partida de la
Giurgiu. „Se poate spune că a
venit vremea revanșei. Mergem
la Giurgiu să scotem un rezultat
bun. Eu îmi propun la fiecare
meci să închid poarta. Astra este

o echipă puternică, are jucători
de valoare” este de părere por-
tarul stegarilor, Florin Iacob.
„Este un meci important pentru
noi, cu o echipă foarte bună, an-
grenată în cupele europene. Fie-
care punct este important. Astra
practică un joc bun, agresiv. Im-
portant este ca noi să fim într-o

formă bună la ora meciului și
să nu mai repetăm greșelile pe
care le-am făcut în jocul din
Cupa Ligii și în cel cu Petrolul”,
a declarat mijlocașul galben-ne-
grilor, Ștefan Grigorie. Partida
dintre Astra Giurgiu și FC
Brașov se va disputa duminică,
de la ora 19.00.
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Turnirul Cetăţilor a
ajuns la cea de a 5-a edi-
ţie şi ca de obicei va
aduce o mulţime de sur-
prize, atât artistice cât
şi culinare. Prima mani-
festare din acestă ediţie
va avea loc weekendul
acesta la Bran, urmând
ca la sfârşitul săptămâ-
nii viitoare Turnirul să
ajungă la Cetăţuia de pe
dealul Straja din Braşov. 

Organizatorii evenimentului
promit că această ediţie va fi
una spectaculoasă şi plină de
surprize pentru braşoveni şi
pentru turişti. 

„Turnirul Cetăţilor pregă-
teşte un super spectacol, mă
refer aici la Trupa Hipnosys,
showuri cu foc, atât la Bran
în acest weekend 2–3 august
cât şi la Braşov weekendul vii-
tor 9–10 august. Am invitat-o

pe Cornelia Tihon,
o artistă extraordi-
nară, care inter -
pretează la 26 de
instrumente,  î i
avem pe cavalerii
Terramedieş, pe
Paladini, îi avem
pe Cimpoier ii
Transilvania, care
vor deschide pa -
radele noastre”,
a spus Anemona
Hermeneanu, or-
ganizator. 

„Noi promovăm
aceste evenimente
medievale în toată
Europa la toate
târgurile de turism
unde Asociaţia de Dezvoltare
şi Promovare Turistică este
prezentă că promoveze cetăţile
şi fortificaţiile braşovene care
sunt umplute de viaţă prin
aceste evenimente” a declarat

Cristian Macedonschi, direc-
tor Asociaţia de Dezvoltare şi
Promovare Turistică. 

Pe lângă suprizele artistice
pregătite, organizatorii l-au
adus la eveniment şi pe

 Regele Ciolanelor, care va
prepara pentru musafirii eve-
nimentului tot felul de bună-
tăţi. Participarea şi intrarea la
evenimentele din cadrul Tur-
nirul Cetăţilor va fi liberă. 

Horoscopul zilei
Berbec. Renunţă la critică astăzi, o persoană din jurul tău nu
mai suportă acest lucru. E posibil să fie vorba de iubita ta/
iubitul tău, care va ceda nervos cu siguranţă. 
Taur. Arăţi mai bine ca oricând astăzi, aşa că acum este mo-
mentul să atragi persoane pe care ai pus ochii, sau poate
chiar să faci o mişcare importantă la locul de muncă. 
Gemeni. Înţelegerea este cheia succesului astăzi, aşa că în-
cearcă să afli ce anume îţi creează probleme în familie sau
la serviciu. Comunică deschis cu cei din jurul tău!
Rac. Relaţionezi altfel cu cei din jurul tău astăzi, şi va fi mult
mai palpitant ca până acum. Lucrurile vor merge din ce în
ce mai bine pentru toţi cei implicaţi. 
Leu. Îi vei îngrijora pe cei din jurul tău, pentru că nu mai
eşti la fel de energic/ă cum obişnuiai să fii. Zâmbeşte şi asi-
gură-i că este doar o stare care mâine deja va fi uitată.
Fecioară. Încearcă să îi organizezi pe cei din jurul tău astăzi,
oricum este specializarea ta. Îţi va fi destul de uşor mai ales
că ai o putere de convingere inimaginabilă. 
Balanţă. Poţi obţine tot ce îţi doreşti dacă ai suportul celor
din jur astăzi. Asta poate să însemne obiective atinse la
locul de muncă sau o nouă prietenie în peisaj. 
Scorpion. Astăzi va fi vorba mai mult de alţii decât de tine,
dar ar trebui să îţi încarci bateriile şi să revii spectaculos în
peisaj. Ajută atunci când e nevoie de tine.
Săgetător. Trebuie să încetineşti ritmul, altfel vei avea mai
multe probleme decât poţi să rezolvi. Dacă eşti liniştit/ă, cu
siguranţă vei progresa încet, dar sigur. 
Capricorn. Să înveţi mereu ceva nou te va duce departe. Este
mai uşor ca oricând să treci peste probleme dacă ai cunoştinţe
tot mai vaste. 
Vărsător. Detaliile te vor înnebuni astăzi, dar încă faci faţă
situaţiei. Asigură-te să le spui celor din jur ceea ce vor să
audă, au nevoie să fie menajaţi.
Peşti. Este ziua perfectă pentru a începe un proiect nou,
energia de care dai dovată e tocmai bună. Poate fi vorba
chiar şi de o nouă relaţie sau despre orice altceva. 

„Turnirul Cetăţilor”
la Bran
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Ediţia a V-a a Festivalul Musica Bar-
censis intră în cea de-a doua lună de
concerte de muzică sacră în Ţara Bârsei.
Biserica fortificată din Prejmer se ală-
tură celorlalte biserici prin găzduirea a
cinci concerte camerale în fiecare du-
minică după-amiază. Şi la acest sfârşit
de săptămână doritorii au la dispoziţie
două concerte la care pot participa ală-
turi de familie şi prieteni în Râşnov şi
Prejmer.

Mâine, 2 august, de la ora 18:00, la Bise-
rica Evanghelică din Râşnov, ansamblul
Penta Pneuma va prezenta un program
special pentru copii. Muzicienii din
Chemnitz (Germania) îi vor purta pe cei
prezenţi prin povestea muzicală „Petrică
şi lupul” de Serghei Prokofiev, în aran-
jament pentru cvintet de suflători, avân-
du-l ca narator pe Klaus Philippi.
Concertul se desfăşoară în colaborare cu
Festivalul de Film Istoric Râşnov.

Duminică, 3 august, de la ora 17:00, Bise-
rica fortificată din Prejmer va fi gazda
primului concert din seria „Diletto Mu-
sicale” susţinut de tenorul Liviu Iftene,
duo-ul Cell’Arpa şi Corul de Tineret Bach
al Bisericii Negre (Jugendbachchor) sub
conducerea muzicală a dirijorului Steffen
Schlandt. Programul conţine muzică ro-
mantică germană şi franceză pentru cor,
lucrarea principală a concertului fiind
compoziţia „Otčenáš” de Leoš Janáček.

Concerte de muzică sacră la Biserica fortificată Prejmer 

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

LUCY
-digital- -PREMIERĂ-
(N-15), 90 minute, Acţiune, SF
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 14:00,
16:00, 18:00, 20:15, 21:45

HERCULES
-3D-
(AP-12), 98 minute, Acţiune, Aventuri
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 15:15,
19:15, 21:15

MEA CULPA
-digital-
(N-15), 90 minute, Acţiune, Crimă
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 19:45

AVIOANE: 
ECHIPA DE INTERVENŢII
-3D- şi -2D-
(PLANES: FIRE AND RESCUE)
(AG), 83 minute, Animaţie, Aventuri,
dublat
Vineri: 13:15, 13:30, 17:15

Sâmbătă, Duminică: 11:15, 11:30, 12:00 (2D),
13:15, 13:30, 17:15

SEX TAPE -digital-
(N-15), 90 minute, Comedie
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 22:15

PLANETA MAIMUŢELOR: REVOLUŢIE -3D-
(DAWN OF THE PLANET OF THE APES)
(AP-12), 130 minute, Acţiune, SF, Thriller
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 15:00, 17:45

Expoziţii 
◾ Expoziţie de sculptură – Mihail Nicolae
Bohăţel – Oameni şi păsări la Kronart Gallery
(Str. Postăvarului, nr. 18)
◾ Friederich Miess 1854–1935 – Expoziţie
retrospectivă la 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,
din patrimoniul Muzeului „Casa Mureşenilor”
Braşov.
◾ Mărturii din vechiul Schei
la Muzeul de Etnografie Braşov (Bd. Eroilor 21A). 
Expoziţia îşi propune să readucă la viaţă vechiul
Schei prin fotografii inedite. 
◾ Expoziţie de fotografie veche – Albumul de

familie la românii şi ceangăii din zona Săcele la
Muzeul de Etnografie Braşov (Bd. Eroilor 21A).

Astăzi în Braşov

7 3 4 8 2 9 6 5 1
1 9 8 4 6 5 2 3 7
5 6 2 3 1 7 8 9 4
2 4 6 9 5 1 3 7 8
3 1 5 6 7 8 9 4 2
8 7 9 2 3 4 1 6 5
6 5 7 1 8 3 4 2 9
4 8 3 5 9 2 7 1 6
9 2 1 7 4 6 5 8 3
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Din presa maghiară
Universitatea Liberă Latină din Braşov (I)
Braşovul e plin de persoane amabile, vesele şi curioase,
venite din toate colţurile Europei. De ce au venit la Bra-
şov? Pentru a-şi îmbogăţi cunoştinţele în cultura latină.
Cultura latină este promovată de instituţia „Universitatea
Liberă Latină”. De şase ani, în fiecare vară Universitatea
Liberă îşi deschide porţile la Braşov. Ea a luat fiinţă acum
7 ani. Primul an s-a desfăşurat la Piatra Neamţ, apoi a
fost organizată la Braşov. Fondatorul şi rectorul Univer-
sităţii este profesorul universitar Nicolae Şerban din Iaşi.
Este o instituţie apolitică şi promovează fraternitatea şi
cultura. Poate din această cauză unii n-au auzit de ea.
La secretariatul Universităţii Latine 
Secretariatul Universităţii Libere Latine se află în sediul
Asociaţiunii Culturale Astra. Este după-masă, soarele
arde afară, iar înăuntru secretarul Universităţii Libere şi
a Astrei, Lony Finchilescu ne arată caietul în limba fran-
ceză în care este cuprinsă esenţa instituţiei: 
„Cours de Vacances 1939”
„Français, Italien, Espagnol, Portugals, Roumain”
Universitatea Liberă Latină are secţii de română, franceză,
italiană, spaniolă şi portugheză. Profesori universitari re-
marcabili stau la catedră şi în funcţie de cerinţe predau
limbile alese pentru începători sau literatură şi critică
pentru cei care mai cred că în viaţă este importantă in-
teligenţa şi cultura.
Secretarul Finchilescu este un tânăr inteligent şi cu des-
chidere. Ne prezintă o scurtă statistică despre participanţii
din acest an, de vârste diferite, care au venit să se aşeze
în băncile liceului Meşotă şi să înveţe despre Diderot,
Racine, despre renaşterea poporului spaniol sau despre
cum a aşezat în rime Dante infernul.
Sunt mulţi cursanţi anul acesta. Până acum 250 de per-
soane, din care 40 de francezi. Evidenţiază câteva nume
din grupul francez: monsieur Henri Tronchon, profesor
universitar la Strasbourg, autor a mai multor opere literare
şi monsieur Pierre Trahard, poet, critic, profesor univer-
sitar la Paris, membru al Academiei Franceze. Împreună
cu ei mai sunt: profesorul Jean Thibaudet şi mademoiselle
Dijonat, profesor universitar la Iaşi. Ceilalţi sunt studenţi
şi intelectuali de vârste diferite.
Din Polonia au venit 16 persoane, grupul lor fiind condus
de monsieur Alexander Wolowski, fiul magnatului de pre-
să, proprietarul renumitului Kurrier Polski.
Sub conducerea baronului De Ramsay, din Finlanda a
venit un grup de 15 persoane.
Ceilalţi cursanţi sunt din ţară. Că ce naţionalitate au nu
se ştie, fiindcă Universitatea este interesată doar de ce
îi interesează pe cursanţi. Cu siguranţă sunt şi maghiari,
şi saşi.
(Reporterul face o paranteză şi povesteşte că în urmă
cu câteva zile, când oaspeţii francezi din Braşov sărbă-
toreau de 14 iulie dansând pe străzi, a observat un grup
de tineri cu semnul zvasticii în piept, care îi studia pe
francezi din spatele ochelarilor de soare. Oare au venit
şi ei la Braşov pentru cultură?)
Secretarul Finchilescu îl asigură pe reporter că la Uni-
versitate nu sunt cursanţi din Germania. Şi nu există nici
insigne. Cultura nu are nevoie de insigne.

(va urma)
(B. Dénes Kató. A brassói Latin szabadegyetemen nincsen

politika s talán ezért tanulhatnak itt kulturát és megbecsülést
öt nemzet fiai. În: Brassói Lapok, nr. 166, 23 iulie 1939)

D-l N. Iorga, marele
dascăl al generaţiei
noastre, şi-a desvoltat
în sala liceului „Andreiu
Şaguna” conferinţa sa
despre „Starea socială
şi politică actuală a ţă-
rilor româneşti”.

A fost mai mult o „cause-
rie”, o conversaţie, decât o con-
ferinţă, dar o conversaţie
vioaie, scăpărătoare de spirit,
câte odată agresivă de sarcasm,
pe tema unor observaţii juste
asupra păcatelor care bântue
societatea românească.

De sigur ne va fi agreabil
ceece am să spun – declară d-
l N. Iorga. Eu nu sunt un om
agreabil, sunt din ce în ce mai
desagreabil, dar vina nu este a
mea: să se schimbe societatea
şi pe măsură ce se va schimba,
mă voi schimba şi eu.

Ce trebue să facem în ac-
tuala stare în care se găseşte
ţara românească?

Unii spun că fiecare familie
să aibă cel puţin un ministru.
Fostul ministru va fi aşezat la
fereastră şi arătat trecătorilor:

– Îl vezi pe ăsta? Nu e mare
lucru de capul lui, dar a fost
ministru.

Alţii spun că fiecare trebue
să fim cel puţin odată deputat
ori senator – pentru aceea cât
mai multe alegeri nu ar stri-
ca: poate ne vine rândul la
fiecare.

Alţii spun să creiem cât mai
multe bănci şi o clasă de oa-
meni bogaţi. Fericirea şi pres-
tigiul unei ţări nu constă într’un
cât mai mare număr de oameni
bogaţi.

Concepţia marxistă a istoriei
spune: cunoscând stomachul
unei ţări, îi voi cunoaşte sufle-
tul. E cea mai grosolană con-
cepţie, împotriva căreia se
revoltă în primul rând cel care
cunoaşte istoria.

Ceeace călăuzeşte popoarele
şi omenirea, factorul determi-
nant, nu este stomachul, ci spi-
ritul. Apoi d-l N. Iorga, cu verva
sa într’o continuă ascendenţă, a
intrat în partea a doua a confe-
rinţei sale, vorbind despre starea
de suflet ce domneşte actual-
mente în ţara noastră, biciuind
cu sfârcul de foc al satirei, relele
de care suferim şi indicând de
unde poate veni scăparea.

Ce trebue să facem?
Politică, de sigur, politica este

o îndeletnicire a unui Stat liber,
la noi însă politica trebue să fie
cea din urmă îndeletnicire a
unui român.

Activitatea economică?
Să o facem, dar pe bazele şi

în limitele ei normale şi fireşti.
Ceeace trebue să facem în

primul rând este să ne consa-
crăm activităţei intelectuale.

Ce am făcut pentru cultura
poporului român de după
răsboiu? Ne întrebăm cu
 remuşcări.

Trebuia să facem biblioteci,
nu am făcut. D-l N. Iorga, arată
în trecut ceeace s’a făcut în Po-
lonia – ţară mai puţin consoli-
dată ca a noastră, – după
informaţiile altora. Apoi arată,
din propriile sale informaţii,
culese la faţa locului ce s’a făcut
în Ceho-Slovacia, până şi în
Slovacia, ţara cea mai părăsită
şi prigonită de Unguri; s’au in-
stituit biblioteci la oraşe, biblio-
teci la sate.

Noi nu avem o bibliotecă pu-
blică, nici chiar în Bucureşti
capitala României-Mari.

Lipsiţi de cultură, noi nu nu-
mai că nu putem da măsura
forţei şi valorei noastre, nu nu-
mai că nu putem să ne ridicăm
prestigiul în afară, dar ne sim-
ţim umiliţi în faţa altor elemen-
te, care intră în compoziţie
României de astă-zi, şi cărora
împrejurări mai fericite le-au
îngăduit să agonisească mai
multă cultură.

Al doilea, ce monument, ce
lucrare de stil, am adăogat noi,
la cele găsite în ţările realipite.
Priviţi în acest Braşov, pe care
îl cunosc de mult, pe care l-am
vizitat adeseori şi spuneţi-mi

ce am adăogat noi aci? În al
treilea rând, ne lipseşte o foaie
mare de publicitate, un mare
cotidian cultural, economic şi
cinstit informativ, care răspân-
dit într’o cât mai largă măsură
în popor să-l pună în curent cu
tot ce se întâmplă vrednic de
luare aminte, să-l călăuzească
în vălmăşagul faptelor şi să-i
orienteze conştiinţa.

Cine e vinovat că nu s’au fă-
cut toate acestea, că nu s’a făcut
nimic după răsboiu pentru cul-
tura neamului: Statul ori So-
cietatea? Şi unul şi celălalt.

Trebue ca Statul sub presiu-
nea societăţei, să creeze sufletul
de care are nevoe această so-
cietate – a încheiat d-l N. Iorga
în mijlocul aplauzelor frenetice
ale numerosului public, care l’a
ascultat cu multă atenţie, im-
presionat de temeinicia obser-
vaţiilor, iluminat de rachetele
de vervă şi spirit ale acestui ne-
milos critic, dar veşnic creator
pe toate terenurile.

(Carpaţii, Anul III, Nr. 203,
Vineri 2 Noemvrie 1923)
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Conferinţa d-lui
N. Iorga la Braşov

1 august 2014

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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După 40 de ani, din nou
împreună. Trupa braşo-
veană Grup 74 a pregătit
un concert aniversar care
se vrea o surpriză atât
pentru cei care îi ştiu pie-
sele, cât şi pentru cei mai
tineri dintre spectatori.
Evenimentul va avea loc
vineri, 8 august, de la ora
17, în Piaţa Sfatului.

În 1974, câţiva tineri dor-
nici de a face muzică de cali-
tate înfiinţează Grup 74, o
trupă pop rock ce debutează
la Casa de Cultură a Studen-
ţilor. Urmează apariţii la cele
mai importante la festivaluri
din ţară.

„Ascultând Beatles, Rolling
Stone, am dorit să fiu parte
din această latură a muzicii
şi chiar am devenit un rocker.

Aveam plete, iar din cauza lor
am avut şi necazuri la facul-
tate” îşi aminteşte Sandu Al-
biter, membru fondator
Grup 74. 

„Aveam plete, şi când m-am
dus prima dată la liceu, femeia
de serviciu a vrut să mă bată
cu mătura deoarece a crezut că
sunt un golan „ povesteşte cu
zâmbetul pe buze Mihai Avram
– fost membru Grup 74. 

Şi după ’90 trupa a avut
succes, având numeroase con-
certe atât în ţară cât şi în străi -
nătate.

„Am participat la Galele de
rock de la Costineşti şi am făcut
o foarte bună impresie. Era pri-
ma dată când Grup 74 venea
cu un material strict hard rock.
Era pe scenă alături de Iris,
Cargo, Holograf şi alte trupe
foarte în vogă la vremea aceea
„ a adăugat Adrian Văluşescu
– fost membru Grup 74. 

Trupa a conti-
nuat să cânte
până aproape de
anul 2000. O par-
te din cei 50 de
muzicieni care au
făcut parte din
formaţie înce-
pând cu anul
1974 au conti-
nuat să cânte şi
după ce au plecat,
iar alţii s-au
orientat către alte
domenii.

„Eu în prezent
încă mai compun piese, pentru
că nu te poţi desprinde com-
plet de vremea aceea” spune
George Irimescu – fost mem-
bru Grup 74. 

„Acum sunt director al unei
multinaţionale, în domeniul fi-
nanciar „ a precizat Mircea
Crişan – fost membru
Grup 74

Mircea Vanca a cântat cu
Grup 74 încă de la înfiinţare.
La concertul aniversar de pe
8 august nu va cânta la flaut
aşa cum o făcea pe vremuri.

„Voi aduce pe scenă publi-
cului câteva arii de operă,
pentru că între timp, în aceşti
30 de ani, meseria mea este
cea de cântăreţ de operă” spu-

ne Mircea Vanca – fost mem-
bru Grup 74. 

La iniţiativa lui Sandu Al-
biter, cel care a fost liderul
trupei, o parte dintre foştii co-
legi vor susţine un concert ani-
versar – 40 de ani Grup 74 .
Ei repetă de zor de câteva săp-
tămâni, pentru concertul de
săptămâna viitoare.

Grup 74 – concert
aniversar în Piaţa Sfatului

10 sfaturi ale Papei pentru a fi fericit
Papa Francisc recomandă

închiderea televizorului în tim-
pul cinei pentru favorizarea
dialogului între membrii fa-
miliei, într-unul dintre cele
zece sfaturi pentru o viaţă mai
fericită oferite într-un interviu
acordat săptămânalului argen-
tinian Viva, relateză NBC
News, în pagina electronică.

Suveranul pontif susţine că
menţinerea televizorului des-
chis în timpul mesei împiedică
membrii familiei să comunice
unii cu ceilalţi. Familiile tre-
buie să ţină televizorul închis
când stau la masă pentru că
chiar dacă acesta este util pen-
tru a rămâne la curent cu şti-
rile, deschiderea lui în timpul
mesei „nu te lasă să comunici”
cu ceilalţi, explică Papa.

El le recomandă, de aseme-
nea, părinţilor să îşi facă timp
să se joace cu copiii şi să se
bucure de artă şi cultură. „Con-
sumerismul ne-a adus anxietate
şi stres”, adaugă el, afirmând
că duminicile ar trebui să fie
sărbători de familie.

Printre alte sfaturi, Papa
Francisc recomandă evi-
tarea criticilor la adresa
altora. „Faptul că ai ne-
voie să îi vorbeşti de rău
pe alţii arată o stimă de
sine scăzută. Aceasta în-
seamnă: «mă simt atât
de mic încât în loc să mă
ridic pe mine trebuie să
îi trag pe alţii în jos»”,
explică Papa. „Să laşi lu-
crurile negative să treacă
repede este sănătos”,

adaugă el.
De asemenea, Suveranul

pontif le cere oamenilor să fie
deschişi şi generoşi cu ceilalţi
şi să nu facă prozelitism. Res-
pectaţi credinţa altora, în-
deamnă Papa, adăugând că
„Biserica creşte prin atracţie,
nu prin prozelitism”.


