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METEO

Consiliul Județean Brașov a
aprobat vineri raportul de eva-
luare privind situația econo-
mico-financiară a parcului
industrial Carfil. Experții
CECCAR și ANEVAR, care
au întocmit raportul de eva-
luare, au precizat că  valoarea
de piață a activelor parcului

industrial Carfil este de
14.088.613,88 de lei (peste
3,14 milioane de euro), din
care 2.845.240 de lei – terenul
de 18.699 mp, 10.874.931 lei
– clădirile și construcțiile spe-
ciale și 368.442,88 lei – mo-
bilier, instalații tehnice și
mijloace de transport.

Preţul gigacaloriei livrate po-
pulaţiei de Tetkron va creşte
cu 10 lei, începând de la 1 ia-
nuarie 2015. Potrivit directo-
rului Tetkron, Adrian
Dinulescu, costurile cresc cu
10 -15 lei pe apartament, în
funcţie de volumul fiecărui
apartament. Tariful este re-

zultatul simulărilor făcute în
directă corelare cu costul gi-
gacaloriei produse în centra-
lele de apartament, al cărei
cost va fi, pentru primul se-
mestru al anului 2015, tot 210
lei/Gcal. Consumatorul  be-
neficiază de un discount aco-
perit de bugetul local. 

Cresc facturile la încălzireCât valorează Carfilul?

Soare
10°C /23°C

Bani de la Consiliul
Județean pentru Aeroport
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Atenție, șoferi!
Străzi cu restricție

Restricţii de circulaţie pe Bi-
sericii Române şi Griviţei da-
torate modernizării  reţelei de
apă potabilă. 

Cetățean de onoare
al Brașovului 

Inginerul Panait Niculescu a
primit vineri tittlul de Cetăţean
de Onoare al Municipiului
Braşov. 
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Banii provin din fondul de rezervă al
președintelui CJ și transferați la capitolul
investiții. La licitația pentru faza a doua
a Aeroportului de la Ghimbav s-au în-

scris trei firme, Consal SA Brașov, Ni-
colaj SRL (firmă cu capital italian) și
asocierea dintre Morani Zărnești și SC
Aero Project București. Valoarea totală

estimată a acestor lucrări este de
28.661.780 de lei. „Lucrările sunt si-
milare ca la pistă la aceste bretele de le-
gătură, dar nu sunt atât de complexe,

ţinând cont că sunt de dimensiuni mai
mici şi sperăm să fie finalizate cât mai
repede”, a explicat președintele CJ
Brașov, Aristotel Căncescu. pag. 3

Consilierii județeni au aprobat, vineri, transferul sumei de 2 milioane de
lei pentru continuarea lucrărilor la Aeroportul Internațional de la Brașov
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Se modernizează reţeaua de apă potabilă

22,27% dintre absolvenții de
clasa a XII-a au promovat exa-
menul de bacalaureat, sesiunea
august - septembrie 2014, în-
ainte de contestații, potrivit unui
comunicat al Ministerului
Educației Naționale.

„Din totalul celor 52.389 de
absolvenți de clasa a XII-a
prezenți în sălile de examen, au
promovat 11.666, respectiv
22,27%. Rezultatul este cu
aproximativ 1% mai mare decât
cel înregistrat în aceeași sesiune
a anului 2013”, precizează

MEN în comunicatul citat.
Din totalul candidaților

respinși, 248 au fost eliminați
pentru fraudă și 9.753 au
obținut medii între 5,00 și
5,99.

Media finală pentru promo-
varea examenului de bacalau-
reat trebuie să fie minimum 6.
Cele mai multe medii înregis-
trate în sesiunea august — sep-
tembrie au fost pe segmentul
6,00 — 6,99, și anume 10.038.

Astăzi, 1 septembrie, în in-
tervalul orar 12,00 — 16,00,

elevii nemulțumiți pot  depune
con testații. Soluționarea con -
tes  tațiilor se va realiza între 2
și 3 septembrie iar rezultatele
fi nale vor fi făcute publice pe
4 septembrie. În sesiunea din
iulie, 68,22% dintre absolvenţii
de clasa a XII-a din judeţul Bra-
şov au promovat examenul de
bacalaureat.

În sesiunea similară celei
de acum, din august- septem-
brie 2013, procentul de pro-
movare din judeţul Braşov a
fost de 22,9%.

Noi focare de boala limbii albastre, confirmate
Noi focare de boala limbii

albastre au fost descoperite în
județul Prahova. Este vorba de
patru noi focare confirmate în
gospodăriile din Prahova, nu-
mărul total al focarelor ajun-
gând în acest județ la șase.

Potrivit directorului Direcţiei
Sanitar-Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor
(DSVSA) Prahova, Mihai Te-
recoasă, analizele de laborator
făcute la Laboratorul naţional
de referinţă al Institutului de
Diagnostic şi Sănătate Anima-
lă au confirmat existenţa a pa-
tru noi focare de boala limbii
albastre în localităţile Bertea,
Aluniş, Surani şi Poseşti. Cele
patru focare confirmate se
adaugă altor două focare exis-
tente la o stână din localitatea

Cărbuneşti şi într-o gospodărie
din comuna Ariceştii Zeletin.

Această boală nu afectează
omul, dar produce pagube eco-
nomice. Pierderile economice
se datorează costurilor aferente
eradicării bolii, incluzând: des-
păgubirea pentru animalele
ucise, cheltuielile legate de ac-
tivităţile de eradicare a bolii
(personal, materiale, echipa-
mente etc.), cheltuieli pentru
ecarisarea teritoriului şi a ac-
tivităţilor de dezinsecţie şi de-
zinfecţie, a precizat ANSVSA.

Boala limbii albastre este
cauzată de un virus din genul
Orbivirus, care este transmis
prin înţepătura unor specii de
insecte hematofage, din genul
Culicoides, şi nu prin contactul
direct între animale. Boala

afectează animalele rumegă-
toarele şi are caracter sezonier.
Potrivit ANSVSA, care citează
literatura de specialitate, o in-
sectă hematofagă poate călă-
tori până la 1,5 - 2 kilometri
pe zi într-o zonă, iar în anu-
mite condiţii meteorologice
(vânturi predominante pe o
anumită direcţie şi perioadă,
în condiţii favorizante), insec-
tele pot fi purtate la distanţe
mult mai mari, ce pot atinge
până la 200 de kilometri pe zi.
Focare de boala limbii albastre
la bovine au fost confirmate
pentru prima dată în România
în Buzău, iar la scurt timp vi-
rusul s-a extins şi în Vrancea,
judeţe unde au fost înregistrate
şi decese provocate de această
boală.

Ultimul tronson al străzi Bi-
sericii Române, cel dintre in-
tersecţiile cu străzile De
mijloc şi Lungă, va fi blocat
circulaţiei, timp de două săp-
tămâni, pentru efectuarea lu-
crărilor de modernizare a
reţelei de apă potabilă. 

Potrivit constructorului, în-
cepând de astăzi, 1 septembrie
şi până pe 15 septembrie, stra-
da va fi închisă circulaţiei
auto, cu excepţia maşinilor de
intervenţie (Salvare, Poliţie,
Pompieri). 

Nici măcar riveranii nu vor
avea acces cu maşina în zonă,
deoarece strada este foarte în-
gustă şi nu permite desfăşu-
rarea lucrărilor, în condiţii de
trafic sau în cazul în care ar
exista maşini parcate pe ca-
rosabil. 

Astăzi se vor face şi anun-
ţurile către proprietari şi sem-
nalizarea lucrărilor, iar
constructorul va efectua mă-
surători pentru stabilirea tra-

seului săpăturii, iar de mâine,
se va lucra efectiv. Lungimea
lucrării pe acest segment este
de 140 de metri. Vor fi mon-
tate conducte magistrale cu
diametrul de 0,5 metri dia-
metru, din fontă ductilă, şi ţevi
de distribuţie din polietilenă,
cu diametrul de 160 mm. 

Lucrarea va fi finalizată

până pe 15 septembrie, ur-
mând ca apoi constructorul
să se mute cu lucrările pe stra-
da Crişan. Schimbarea con-
ductelor de apă pe strada
Bisericii Române a început în
luna iulie şi a vizat trei seg-
mente, respectiv De Mijloc –
Avram Iancu, Avram Iancu –
Mihai Viteazu, şi tronsonul

De mijloc – Lungă. Lucrările
realizate până acum totalizea-
ză aproximativ 1 km liniari
de conductă. 

Pe Griviţei continuă restricţia
la două benzi de circulaţie. Şi lu-
crările de pe Griviţei au ajuns
la ultimul tronson. Tot de as-
tăzi, constructorul se va apuca
de tronsonul dintre străzile
Mircea cel Bătrân şi zona
Onix (chiar înainte de maga-
zin), pe o lungime de 330 de
metri. Circulaţia va rămâne
restricţionată la două benzi în
dreptul lucrărilor, desfăşurân-
du-se pe două benzi, în am-
bele sensuri, pe segmente de
50 de metri. Se va monta ma-
gistrala de 800 mm din fontă
ductilă şi conductă de distri-
buţie din polietilenă cu dia-
metrul de 160 mm.  

Lucrările au început din 1
august, au 45 de zile ca ter-
men de finalizare şi au cuprins
strada Plevnei, apoi Bulevar-
dul Griviţei. A.P.

Restricţii de circulaţie pe
Bisericii Române şi Griviţei

Suspect de tâlhărie prins de polițiști, imediat după  sesizare
În data de 28 august 2014, ora 12.15, o patrulă a Secției
5 Poliţie Braşov a fost sesizată de un cetățean cu privire
la faptul că, în ziua respectivă, în timp ce se afla pe Bu-
levardul Ştefan cel Mare din municipiul Brașov, un  tânăr
i-a furat un telefon mobil. Polițiștii au efectuat căutări și
verificări în zona comiterii faptei și la scurt timp de la se-
sizare, la intersecţia străzilor Soarelui și Cometei, l-au
prins pe suspectul în acest caz, un săcelean de 15 ani.
De asemenea, în urma căutărilor efectuate, în zona imo-
bilului cu numărul 5 de pe strada Cometei, poliţiştii au
găsit telefonul mobil al reclamantului. Tâlharul a fost
arestat preventiv pentru 30 de zile. 

Condamnat la închisoare capturat de polițiști
În weekendul trecut au fost organizate și desfășurate ac-
tiuni în județ, în vederea depistării persoanelor pe numele
cărora instanțele de judecată au emis mandate de exe-
cutare a pedepsei cu închisoarea. Polițiștii au prins în
municipiul Brașov un covăsnean de 45 ani, pe numele
căruia a fost emis de Judecătoria Brașov, în data de
02.07.2013 mandat de executare a trei ani și șase luni
închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.
Suspectul a fost încarcerat în penitenciarul Codlea.

Prinși la furat de lucernă
În data de 28 august 014, ora 16.00, Postul de Poliţie
Tărlungeni a fost sesizat prin Serviciul 112 despre faptul
că un localnic a surprins în ziua respectivă, pe un câmp
agricol ce îi aparține, doi tineri necunoscuți care îi furau
lucerna. Pentru a-şi asigura scăparea, tinerii au lovit pro-
prietarul terenului cu o furcă, după care au fugit de la
locul faptei. În urma activităților investigative efectuate
de polițiști au fost identificați suspecții în acest caz, doi
săceleni de 21 și 17 ani. Primul dintre ei a fost reținut iar
magistrații au dispus arestarea lui preventivă pentru tâl-
hărie, iar celălalt este cercetat în stare de libertate.

Aproape 80% au picat Bacalaureatul 

Foto: A
ndrei Paul



Duminică, 7 septembrie, va
avea loc cea de-a III-a ediție a
Forumul Economic Transilva-
nia, ocazie cu care se va semna
Protocolului de Colaborare între
Casa de Comerț Balcanică/Gre-
miul Levantin, organizatorul
evenimentului, și Asociația Par-
curilor Industriale Tehnologice
Științifice și Incubatoarelor de
Afaceri din România (APIT-

SIAR), în vederea creșterii
competitivității economice la ni-
vel regional.

Casa de Comerţ Balcanică a
iniţiat deja o serie demersuri ne-
cesare pentru ca legislaţia româ-
nească din domeniul economiei
să fie aliniată la normele euro-
pene, prin impunerea unor fa-
cilităţi fiscale care sunt deja
practicate în spaţiul european,

astfel ca mediul de afaceri au-
tohton să fie cu adevărat sprijinit
de stat. Evenimentul va avea loc
de la ora 11.00, la sediul Came-
rei de Comerț Balcanice din stra-
da Carpaților  nr. 14, iar cu
această ocazie vor fi inaugurate
și Institutul Diplomatic Comer-
cial „Regina Maria” și Institu-
tului de Terapii Alternative
„Nikola Tesla”.

Un monument închinat imnului de Stat
va fi construit în Șcheii Brașovului
Ziua de sâmbătă 6 septem-

brie va rămâne una cu o
semnificație deosebită în isto-
ria Brașovului. Biserica Orto-
doxă Română, Mitropolia
Ardealului, prin Parohia Sfânta
Treime din Șcheii Brașovului,
va semna cu ordinal Suveran
al Sfintei Fecioare Maria con-
tractul de mandat, pentru ri-
dicarea „Monumentului
Im nu lui de stat al României”.

Bazele acestui monument se
vor pune în Șcheii Brașovului,
unde a răsunat prima dată cân-
tecul revoluţionar „Deşteaptă-
te, române!”. 

Actualul Imn al României,
„Deşteaptă-te române!”, a fost
compus de Gheorghe Ucenes-
cu – eminentul elev al lui An-
ton Pann, care era profesor la
Biserica Sfânta Treime din
Șchei  - fiind o melodie adap-

tată după cântecul popular
„Din sânul maicii mele”. 

O consemnare autobiogra-
fică a discipolului lui Anton
Pann, Ucenescu, arată că el
însuşi e autorul moral al me-
lodiei: „Poetul Andrei Mu -
reșianu, ca rudenie cu parohul
Bonifatie Pitiş, venea vara des
la grădinile parohului pentru
aer şi pentru cireşe. Sosind fu-
riosul an 1848, poetul caută
o melodie după care să com-
puie pentru acest an un sonet
care să se cânte între amicii
ce era să se adune la grădina
parohului pentru o petrecere
de seară, cu mâncări şi beuturi
în onoarea cireaselor. Am cân-
tat multe cântece de probă, iar
sosind la următorul cânt, «Din
sânul maicii mele», şi cântân-
du-l, a rămas poetul pe lângă
această melodie“. Astfel, imnul

a fost cântat pentru prima oară
la Braşov, într-o grădină din
Schei, şi nu în data de 29 iulie
1848 la Râmnicu Vâlcea, aşa
cum este îndeobşte cunoscut.

Versurile îi aparţin lui An-
drei Mureşianu, „Casa Mu-
reşenilor” fiind în zilele
noastre „Muzeul Imnului Na-
ţional”.

Protocolul de semnare va
avea loc la Sediul Ordinului
Sfintei Fecioare Maria, de pe
strada Carpaților nr. 14, în-
cepând cu ora 15.00, ocazie
cu care se vor decora și per-
soanele care au contribuit la
promovarea Ordinului. 

Nu în ultimul rând, de la
ora 16.30, va avea loc și lan-
sarea volumului „Terra – Pla-
neta sufletelor rătăcite”  a
generalului de brigadă în re-
zervă, Gheorghe Dragomir. 

Forumul economic transilvania - a iii-a ediție 

eveniment 31 septembrie 2014

Bani pentru Aeroport 
de la Consiliul Județean

Consiliul Județean
Brașov a aprobat, vine-
rea trecută, transferul
sumei de 2 milioane de
lei (20 de miliarde de
lei vechi) din fondul de
rezervă al
președintelui CJ și
transferați la capitolul
investiții.

Banii sunt destinați conti-
nuării lucrărilor la Aeropor-
tul Internațional de la
Ghimbav, a precizat vice pre -
ședintele Consiliului Ju de -
țean Brașov, Mihai Pascu.
Acesta a anunțat că, la
licitația pentru faza a doua
a Aeroportului de la Ghim-
bav, s-au înscris trei firme,
Consal SA Brașov, Nicolaj
SRL (firmă cu capital ita-
lian) și asocierea dintre Mo-
rani Zărnești și SC Aero

Project București.
Valoarea totală estimată a

acestor lucrări este de
28.661.780 de lei, fără TVA,
iar între lucrări se numără
construcția căii de rulare
ALFA, care are va avea o
lungime de  212 metri, o
lățime de 23 metri și acos-
tamente de 7,5 metri pe fie-
care latură. Totodată, în
această etapă este cuprinsă
și amenajarea suprafeței de
parcare, îmbarcare și debar-
care (apron) ce asigură zona
necesară derulării activi -
tăților specifice aeroportuare,
de îmbarcare, debarcare, ve-
rificări sau alimentări pentru
avioane. Această „parcare”
va avea o suprafață totală de
17.750 de metri pătrați.

Din suma totală estimată
pentru aceste investiții,
10.046.020 lei (fără TVA)

reprezintă valoarea pentru
execuția canalizării pluviale
și drenajul pentru pista de
decolare – aterizare, inclusiv

legăturile cu canalizările plu-
viale pentru celelalte
suprafețe de mișcare și eva-
cuarea apelor colectate. Per

total, lucrările diverse și ne-
prevăzute sunt estimate la
10% din valoare, respectiv
872.950 de lei.

„Lucrările sunt similare ca
la pistă la aceste bretele de
legătură, dar nu sunt atât de
complexe, ţinând cont că sunt
de dimensiuni mai mici şi
sperăm să fie finalizate cât
mai repede”, a explicat
președintele CJ Brașov, Aris-
totel Căncescu, care i-a in-
vitat pe consilierii județeni
la inaugurarea pistei, care va
avea loc până la finele lunii
septembrie. 

Pista aeroportului are o
lungime de 2.850 de metri,
o lățime de 45 de metri, iar
suprafața pe care se
construiește investiția este
de 209 hectare. Investiția to-
tală se ridică la peste 50 de
milioane de euro, fiind pri-
mul aeroport din România
construit de la zero după
1990.

Sebastian Dan 
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Doar 8% din populația Ro-
mânia utilizează în prezent
comerțul electronic, în timp
ce ținta europeană în dome-
niu vizează pragul de 47%,
a declarat, joi, secretarul de
stat în Ministerul pentru So-
cietatea Informațională Dia-
na Voicu, la „European
Digital Youth Summit“
(EDYS).

„Este nevoie să realizăm
mai multe planuri de acțiune,
pentru a crește volumul
comerțului electronic din Ro-
mânia, de la nivelul actual de

8%, până la ținta europeană
de 47%. Comerțul electronic
(e-commerce) este deosebit
de important pentru dezvol-
tarea unei țări, deoarece se
facilitează achiziționarea
unor produse mai ieftine, mai
diversificate, costurile cu
transportul tradițional scă-
zând semnificativ, prin utili-
zarea dronelor. În ceea ce
privește piața unică digitală,
aceasta este promovată prin
sporirea securității online,
prin finanțarea dezvoltării de
platforme online pentru tran-

zacționarea bunurilor și a
serviciilor, atât la nivel
național, cât și transfronta-
lier”, a afirmat Diana Voicu. 

Potrivit acesteia, Strategia
Națională Agenda Digitală
pentru România este
influențată de cea europeană,
punându-se accent pe inte-
roperabilitate și pe asigurarea
cadrului legislativ necesar. 

În prezent, numai 5% din
populația României folosește
serviciile de e-government,
ținta fiind aceea de a ne apro-
pia de pragul de 35%. 

Teodorovici: România a devenit un lider 
în absorbția fondurilor europene

România avea în urmă cu doi
ani rate foarte scăzute de
absorbție a fondurilor europene,
însă între timp a devenit un lider
în absorbția fondurilor europe-
ne, a declarat joi, la Zagreb, mi-
nistrul Fondurilor Europene,
Eugen Teodorovici, în debutul
vizitei sale oficiale de două zile
în Croația, relatează agenția
croată de presă Hina.

Rata de absorbție era în 2012
de 8,5%, iar în prezent rata de
absorbție a ajuns la 37%, a spus
ministrul român. „Obiectivul
nostru pentru perioada 2007-
2013 este de 80% din cele 19,2

miliarde de euro alocate Româ-
niei pentru această perioadă, în
timp ce obiectivul pentru urmă-
toarea perioadă, 2014-2020,
este de a crește rata de absorbție
la 100% din cele 43 de miliarde
de euro alocate României”, a
afirmat Teodorovici la o
conferință de presă
comună cu vicepre-
mierul croat Branko
Grcic, ministru al
Dezvoltării Regio-
nale și Fondurilor
Europe, a  daugă
Hina. Teodo-
rovici, care

anterior a prezentat experiența
României în administrarea fon-
durilor europene, a spus că Ro-
mânia a înregistrat cele mai
mari probleme în atragerea fon-
durilor pentru proiecte de me-
diu, de transport și de achiziții
publice. 

El a afirmat de ase-
menea că Româ-
nia și-a simplificat
sistemul de achiziții
publice, făcându-l
cel mai simplu
sistem din Euro-

pa pentru sec-
torul privat.

Consiliul Județean
Brașov a aprobat astăzi
raportul de evaluare
privind situația econo-
mico-financiară a par-
cului industrial Carfil.

Experții CECCAR și ANE-
VAR, care au întocmit rapor-
tul de evaluare, au precizat că
valoarea de piață a activelor
parcului industrial Carfil este
de 14.088.613,88 de lei (pes-
te 3,14 milioane de euro), din
care 2.845.240 de lei – terenul
de 18.699 mp, 10.874.931 lei
– clădirile și construcțiile spe-
ciale și 368.442,88 lei – mo-
bilierul, aparatură – birotică,
instalații tehnice și mijloace
de transport.

În acest context, raportat la
numărul total de acțiuni al
societății, respectiv 116.490,
valoarea de pornire la vânzare
a unei acțiuni este de 120 de lei.

Raportul de evaluare mai

relevă faptul că, pe termen
mediu, trebuie făcute investiții
de 1,5 milioane de lei în rea-
bilitarea construcțiilor și
500.000 de lei pentru rețelele

de utilități.
Interesantă este și evoluția

raportului cifra de afaceri /
profit net (în lei), din ultimii
trei ani. Astfel, datele sunt ur-

mătoarele: 2011 – 1.705.071
/ 4,231, 2012 – 1,744,408 /
25,212, iar în 2013 –
1.807.062 / 51.861.

Sebastian Dan

Cât valorează parcul
industrial Carfil?

Flash economic
FMI a aprobat Ucrainei o nouă tranşă de împrumut
FMI a aprobat vineri Ucrainei o nouă tranşă de 1,4 mi-
liarde de dolari dintr-un program de finanţare pe doi ani
în valoare de 17 miliarde de dolari, în pline tensiuni cu
Rusia din cauza separatiştilor din estul ţării, transmite
AFP. Programul de finanţare de 17 miliarde de dolari a
fost aprobat de FMI în luna aprilie, iar instituţia a furnizat
atunci o primă rată de 3,2 miliarde de dolari, pentru a
ajuta Ucraina să iasă din criza economică. Board-ul FMI
şi-a dat acordul vineri în urma unui audit asupra finanţelor
Ucrainei şi intervine într-un moment în care criza din estul
ţării se amplifică. Recesiunea din Ucraina s-a agravat în
trimestrul al doilea, cu o contracţie a PIB de 2,3%, după
un declin de 2% în trimestrul anterior.

Fondul Proprietatea vrea să fie listat la Londra
Managerul Fondului Proprietatea se concentrează pe două
direcții majore: reducerea capitalului social ca urmare a răs-
cumpărărilor de acțiuni deja realizate și listarea secundară
a companiei la Bursa din Londra. Listarea secundară a Fon-
dului Proprietatea a devenit o prioritate pentru administratorul
unic Franklin Templeton Investment Management. Intrarea
pe o altă piață de capital a fost oricum un obiectiv al ma-
nagementului încă de la instalarea din 2010, însă inițial a
fost aleasă Bursa de la Varșovia. Între timp, schimbarea
acționariatului a dus și la alegerea Bursei din Londra pentru
a doua listare, unul dintre motive fiind ușurința cu care fon-
durile internaționale de investiții își pot vinde acolo deținerile.
Fondul Proprietatea a reușit o evoluție foarte bună în ultimii
ani, măsura succesului fiind dată de sumele date acționarilor
sub formă de dividende sau returnare de capital fără a reduce
valoarea activului net (VAN). S-a obținut astfel și o micșorare
a discontului dintre valoarea de piață și VAN, care la mo-
mentul listării la BVB din 2011 se ridica la peste 50% pentru
a ajunge la un maxim de peste 60%. 

Doar 8% din populația România utilizează
comerțul electronic. Europenii - 47%



Deși mai sunt patru luni
până la Revelion, a gen -
țiile  au lansat deja pa-
chete turistice, cu redu-
ceri semnificative.

Reduceri mari sunt aplicate,
în această perioadă, pentru
destinațiile interne. „Până la
15 septembrie, agențiile specia-
lizate pe turism intern vor avea
reduceri între 30 și 50%, iar
tarifele sunt accesibile celor cu
un venit mediu“, spune Traian
Bădulescu, consultant turism,
citat de zf.ro. 

Touroperatorul Bibi Touring
a lansat cea de-a doua ediţie a
programului de Înscrieri ultra-
timpurii pentru sezonul de iar-
nă în România. Un pachet de
trei nopți la un hotel de trei ste-
le la Bușteni, cu demipensiune,
cină festivă de Revelion, poate
fi cumpărat acum la un preț de
829 lei, adică jumătate din

prețul inițial. De asemenea, o
vacanță de patru nopţi la Pre-
deal, cazare la trei stele, cu mic
dejun, cină, masă festivă,  spec-
tacol şi muzică live în seara de
Revelion, invitaţi surpriză și
multe altele costă 170 euro în
loc de 340.

Potrivit FPTR, anul trecut,
25.000 de persoane au optat
să-și petreacă vacanța de iarnă
la munte, iar 30.000 de per-
soane au plătit pentru ofertele
de Revelion ale hotelurilor din
marile orașe.

În cazul ofertelor pentru Re-
velioane în zone exotice,  re-
ducerile sunt mai mici. 

Prestige Tours, care face
parte din Happy Tour Group,
tocmai a lansat pachete de
vacanță către Maldive și Sri
Lanka, disponibile pentru Re-
velion, cu plecare din
București. Zborurile sunt di-
recte, operate în colaborare cu

operatorul aerian Fly Dubai.
Potrivit reprezentanților com-

paniei, pachetele pentru Mal-
dive pornesc de la 3.718 euro,

iar perioada de călătorie este
26 decembrie 2014 - 2

ianuarie 2015.
Sejururile pot fi achi zi țio -

nate prin early booking, cu o
reducere de 5%.

De aceeași reducere pot be-
neficia și turiștii care aleg Sri
Lanka, unde tarifele pornesc
de la 1.969 euro pentru perioa-
da 29 decembrie 2014 - 5 ia-
nuarie 2015. 

O altă destinație exotică,
foarte populară în rândul ro-
mânilor, este Dubai, un pachet
complet de șapte nopți  având
prețuri de la 812 euro. Cei care
se hotărăsc din timp și rezervă
Revelionul în Dubai beneficia-
ză de reduceri de până la 30%,
pentru rezervări de tip early
booking.

Pentru petrecerea sărbători-
lor de iarnă de anul trecut, în
străinătate au călătorit peste
10.000 de români, în creștere
cu aproximativ 30% față de
anul anterior.
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LOCURI DE MUNCĂ VACANTE 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJOFM Braşov din Str. Lungă nr. 1A camera 8, sau la telefon 0268.416.879

administrator 1
agent comercial 1
agent de securitate 5
agent de vânzari 1
agent servicii client 6
ajutor ospătar 2
ambalator manual 1
analist calitate 1
asfaltator 1
asistent manager 1
barman 3
brutar 1
bucătar 4
cameristă hotel 3
casier 5
chimist 1
cofetar 1
colector (recuperator) creanțe/debite 1
conducător activitate de transport rutier 1
confecționer-asamblor articole din textile 2
consilier instituții publice 2
consilier juridic 1
consilier/expert/inspector/referent/economist în eco-
nomie generală 3
consilier/expert/inspector/referent/economist în ge-
stiunea economică 1
contabil 2
controlor bilete 1
crescător de păsări 1
croitor-confecționer îmbrăcăminte, 
după comandă 1
curier 1
dulgher (exclusiv restaurator) 4
electrician de întreținere și reparații 4
electrician montator de instalații automatizate 1
electromecanic 1
electromecanic automatizări și telecomunicații 2
expeditor internațional 1
faianțar 2

fasonator cherestea 1
femeie de serviciu 5
fierar betonist 5
fochist pentru cazane de abur și de apă fierbinte 1
frezor universal 1
frezor universal 1
funcționar informații clienți 5
gestionar depozit 4
grădinar 1
îmbuteliator gaz petrol lichefiat 1
inginer automatist 1
inginer căi ferate, drumuri și poduri 1
inginer chimist 1
inginer construcții civile, industriale și agricole 2
inginer constructor instalații 1
inginer de cercetare în ingineria sanitară şi protecţia
mediului 1 
inginer electrotehnist 1 
inginer industrializarea lemnului 2 
inginer instalaţii pentru construcţii 1 
inginer mecanic 2 
inginer producţie 1 
îngrijitor clădiri 1 
îngrijitor de copii 1 
îngrijitor spaţii hoteliere 1 
instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze 1 
instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze 1 
instalator reţele termice şi sanitare 2 
izolator termic 1 
lăcătuş construcţii metalice şi navale 1 
lăcătuş mecanic 2 
lăcătuş-montator 2 
lucrător bucătărie (spălător vase mari) 6 
lucrător comercial 7 
lucrător gestionar 1 
lucrător gestionar 1 
manipulant mărfuri 9 
maşinist la maşini mobile pentru transporturi inte-
rioare 1 
maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist) 1 
mecanic agricol 1

mecanic auto 1 
mecanic utilaj 1 
menajeră 1 
montator subansamble 4 
muncitor necalificat în industria confecţiilor      10 
muncitor necalificat la ambalarea produselor 
solide şi semisolide 2 
muncitor necalificat la ambalarea produselor 
sub formă de praf şi granule 1 
muncitor necalificat la asamblarea, 
montarea pieselor                                                10 
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli
zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet 1 
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli
zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet 1 
muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, 
şosele, poduri, baraje 1 
muncitor necalificat la spargerea şi tăierea 
materialelor de construcţii 1 
muncitor necalificat la spargerea şi tăierea 
materialelor de construcţii 1 
operator introducere, validare şi prelucrare date 1 
operator la maşini de tricotat rectiliniu 2 
operator la maşini-unelte cu comandă numerică 6 
operator la maşini-unelte semiautomate 
şi automate 1 
operator la tratarea apei tehnologice 1 
operator vânzări prin telefon 1 
ospătar (chelner) 4 
patiser 2 
paznic 2 
pregătitor, completator de 
echipamente tehnice şi SDV-uri 1 
programator 2 
proiectant inginer mecanic 1 
rectificator universal 1 
reglor maşini-unelte 1 
reprezentant comercial 2 
sculer-matriţer 1 
şef atelier 1 
şef de sală restaurant 1

şef schimb 1 
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 6 
şofer de autoturisme şi camionete 5 
spălător vehicule 2 
spălătoreasă lenjerie 2 
specialist în domeniul calităţii 1 
stivuitorist 4 
strungar universal 2 
sudor                                                                       13 
sudor manual cu arc electric 1 
tâmplar universal 2 
tâmplar universal 1 
tehnician analist calitate 1 
tehnician asigurarea calităţii 1 
tehnician electromecanic 1 
tehnician energetician/electrician 2 
tehnician mentenanţă electromecanică - automatică
echipamente industriale 2 
teleoperator financiar-bancar 1 
topitor aliaje tipografie 1 
tractorist 1 
vânzător 2 
vânzător ambulant de produse alimentare 1 
vopsitor 1 
vopsitor industrial 2 
zidar rosar-tencuitor 1 
zugrav 2

agent de intervenţie pază şi ordine 1 
curăţitor-sablator 1 
frezor universal 3 
instalator apă, canal 1 
lăcătuş mecanic 1 
maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist) 1 
muncitor necalificat în industria confecţiilor 1 
muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, 
şosele, poduri, baraje 2 
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 1 
sudor 2 
vânzător 1

Braşov

Făgăraş

Oferte pentru Revelion, 
cu prețuri tăiate la jumătate
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Prima bibliotecă publică
braşoveană care a funcţionat
pe baza unui regulament a
fost creată în anul 1835, în
cadrul Casinei Române. Fon-
dul de carte a trecut apoi
parţial în patrimoniul Bi-
bliotecii ASTRA. Această
Asociaţie Culturală Transil-
vană, înfiinţată în 1861, a
avut iniţiativa deschiderii în
anul 1930 a bibliotecii publi-
ce „Dr. Alexandru Bogdan“,
cu sediul într-o veche şi fru-
moasă clădire construită în
anul 1888 – Casa Baiulescu.

Sediul central al Bibliotecii
Judeţene, situat pe B-dul.
Eroilor nr. 35, se află din
1969 în clădirea construită
în perioada 1926-1928 într-
un cadru natural de mare
frumuseţe, lângă Centrul Is-
toric al Braşovului şi în
apropierea drumului spre
Poiana-Braşov.

Din 1992, Biblioteca Jude-
ţeană Braşov poartă numele
lui George Bariţiu. 

În prezent, Fondul secţiei
„împrumut adulţi” din cadrul
Bibliotecii Judeţene George

Bariţiu Braşov are caracter
enciclopedic, având cărți de
Lingvistică, Religie, Informa-
tică, Psihologie, Economie,
Marketing, Drept, Literatură
Medicină, Matematică, Astro-
nomie, Transporturi, Ştiinţe,
Mediul înconjurător, Protecţia
şi poluarea mediului, Industrii
şi meserii diverse, Fizică, Chi-
mie etc. 

De asemenea, Biblioteca Ju-
deţeană dispune de săli de
lectură, cu o capacitate de
160 de locuri, deţinând un
fond de peste 280.000 de vo-

lume, care oferă cititorilor
posibilitatea de a consulta
orice publicaţie din depozitul
general. Îşi înnoieşte bilunar
colecţiile cu peste 200 de tit-
luri noi.  Alături de acestea,
biblioteca doreşte să vină în
întâmpinarea publicului
prin centrele culturale en-
glez, francez, maghiar şi prin
propunerea celor mai diver-
se evenimente: lansări de
carte, întâlniri cu persona-
lităţi, conferinţe, proiecţii de
filme, club de jazz, seminarii
muzicale, recitaluri, expoziţii
tematice de carte.

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Istoricul Bibliotecii
Județene din Brașov



Brănenii se mută la Sibiu.
Nu este vorba despre să-
teni, ci despre comoara
care există în muzeul sa-
tului amenajat în parcul
din vecinătatea castelu-
lui. 

Muzeul  în aer liber, admi-
nistrat de către Ministerul Cul-
turii, prezintă principalele tipuri
de gospodării, locuințe, anexe
gospodărești, construcții eco-
nomice și instalații de prelucra-
rea a lemnului și a țesăturilor
din lână. Problema este că, de
câțiva ani, terenul pe care acesta
este amplasat este în litigiu, fiind
revendicat. 

Ținând cont că este un simbol
pentru Brașov și se zvonește că
autoritățile vor să mute întreg
patrimoniul la Sibiu, fostul di-
rector al muzeului, doctorul în
etnografie Ioan Prahoveanu
(foto), a inițiat un demers de
salvare a acestuia, depunând o

solicitare pentru ca obiectivul
să fie preluat în patrimoniul
Consiliului Județean Brașov. 

„Este singurul muzeu în aer
liber din județ și în incinta sa
există un valoros patrimoniu.
Ar trebui preluat de Consiliul
Județean, fiindcă patrimoniul
se degradează și este păcat de
el. Acest muzeu se poate chiar
autofinanța prin organizarea
de diverse evenimente”, a pre-

cizat Prahoveanu. Consiliul
Județean a mai avut un demers
birocratic pentru preluarea
acestui muzeu și în 2006, când
a fost emisă o hotărâre în acest
sens, dar demersul nu a putut
fi dus la capăt, din cauza  liti-
giului în ceea ce privește tere-
nul. 

În acest muzeu au fost aduse
și reconstruite unele dintre cele
mai vechi și mai reprezentative

construcții din zona  Branului,
dar și construcții pastorale, cum
ar fi „hodăile”, care există și
în ziua de azi pe dealurile greu
accesibile din zonă. 

Muzeul a fost deschis pentru
public în 1961, iar casele
țărănești sunt construite din
lemn și au câte două sau trei
camere. Pe mijloc era tinda,
care era frumos împodobită cu
ștergare țesute la războaie de
către femei în casele lor. În
stânga și în dreapta ei erau ca-
mere. În stânga era camera de
zi și în dreapta era camera de
oaspeți. 

În spatele tindei era celarul
sau cămara. Aceste case erau
acoperite cu șindrilă sau șiță
obținută din prelucrarea lem-
nului de brad, în gospodării,
cu barda sau cu cuțitoaia, și
fixate bine. La ședința de vi-
neri, aleșii județului au decis
să reia demersurile de pre-
luare a muzeului.

Salvați Muzeul
Satului de la Bran!

Consilul Local Braşov a votat
în unanimitate propunerea de
acordare a titlului de Cetăţean
de Onoare al Municipiului Bra-
şov inginerului Panait Nicules-
cu. 

„Sunt onorat şi mulţumesc
Primăriei şi Consiliului Local.
Sunt mândru pentru acest titlu.
Citind lista celor 477 de cetăţeni
de onoare ai municipiului Bra-
şov, primul este Nicolae Titules-
cu, şi eu sunt alături de el, pe
poziţia 478. Am venit în '52 la
Braşov, îmi plac baschetul şi teh-
nica, am făcut un milion de bi-
ciclete la Tohan şi cinci milioane
de radiatoare la Romradiatoare
şi vă urez tuturor sănătate şi mai
ales noroc, că pe Titanic au fost
mulţi sănătoşi”, le-a spus Panait
Niculescu, fost consilier local,
celor din sală. 

Panait Niculescu s-a născut
în judeţul Constanţa pe 15 oc-

tombrie 1934, şi a
absolvit Institutul de
Mecanică din Bra-
şov, promoţia 1957,
şi Institutul Politeh-
nic Bucureşti – Pos-
turi Universitare
Inginer Economist,
promoţia 1970. În
anii studenţiei a
practicat baschetul,
jucând la cluburile
CSU, Voinţa Bra-

şov, 6 Martie Zărneşti. Şi-a în-
ceput activitatea profesională în
anul 1957, până în anul 1966,
la Uzina 6 Martie din Zărneşti,
ca inginer – Şef Secţie Biciclete.
În perioada 1966 – 1978 şi-a
continuat activitatea profesio-
nală la Fabrica de Radiatoare şi
Cabluri din Braşov, ca inginer
– Şef Secţie Radiatoare, execu-
tând şi livrând industriei româ-
neşti circa 3 milioane radiatoare
de Dacia şi alte 2 milioane ra-
diatoare sau răcitoare pentru
Uzina de Autocamioane din
Braşov. Şi-a continuat activitatea
profesională la Centrala de Au-
tocamioane şi Tractoare, maşini
Agricole din Braşov, în perioada
1978 – 1990, ca inginer – Şef
Serviciu Aprovizionare, iar din
anul 1990 până în anul 2004 a
fost Director General şi Preşe-
dinte al Consiliului de Admi-
nistraţie la SC Romradiatoare

SA Braşov. În acea perioadă a
făcut privatizarea societăţii prin
metoda MEBO, devenind astfel
Societate Comercială cu capital
privat reuşind, în final, să pro-
ducă schimbătoare de căldură
pentru intern şi export (Italia,
SUA, Ungaria, Slovacia, Franţa,
Polonia) în proporţie de 45-
55%.

În perioada 1996 – 2000
şi 2000 – 2004 a fost Consilier
Local al Municipiului Braşov,
din partea PSD, al cărui mem-
bru este şi în prezent.

De-a lungul timpului, Pa-
nait Niculescu s-a remarcat şi
în activitatea sportivă. În perioa-
da 1990 – 2004 când a fost di-
rector general la SC
Romradiatoare SA Braşov, a
înfiinţat clubul FVK (Fotbal –
Volei – Baschet – Karate) sus-
ţinând cu carte de muncă peste
80 de sportivi. A avut echipe în
Divizia A la volei fete sub în-
drumarea profesorului şi antre-
norului emerit Tănase şi baschet
băieţi – CSU – Romradiatoare,
sub conducerea antrenorului
emerit Gică Roşu.

Din anul 2008 şi până în
prezent este Preşedintele Secţiei
de Baschet al Clubului CSU
Braşov, în cadrul căruia activea-
ză 100 de persoane şi membru
C.A al Clubului “Ţara Bârsei”.

A.P.
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Factură mai mare pentru
încălzirea centralizată

Preţul gigacaloriei livrate po-
pulaţiei de Tetkron va creşte
cu 10 lei, începând de la 1 ia-
nuarie 2015. Potrivit directo-
rului Tetkron, Adrian
Dinulescu, costurile cresc cu
10 -15 lei pe apartament, în
funcţie de volumul fiecărui
apartament. Tariful este rezul-
tatul simulărilor făcute în di-
rectă corelare cu costul
gigacaloriei produse în centra-
lele de apartament, al cărei cost
va fi, pentru primul semestru
al anului 2015, tot 210 lei/Gcal. 

Consumatorul final benefi-
ciază de un discount acoperit
de bugetul local la plata la ter-
men a costului încălzirii, el
plătind în prezent doar 171,28
lei/gigacalorie, la un preţ actual
aprobat de 200 lei/gigacalorie.
De la 1 ianuarie 2015, dis-
countul, care în prezent este
de 14,36%, va scădea la 10%,
iar preţul plătit efectiv de un
braşovean al cărui apartament
este conectat la sistemul cen-
tralizat de încălzire va fi de
189 lei (faţă de 210 lei cât re-
prezintă preţul de livrare apro-
bat). Potrivit reprezentanţilor
Tetkron, aplicarea tarifului
mediu de 210 lei/Gcal, îm-
preună cu discountul de 10%,

are drept efecte pozitive scă-
derea efortului financiar de la
bugetul local privind subven-
ţia, în timp ce menţine un tarif
atractiv şi competitiv în raport
cu centralele de apartament,
fiind totodată suportabil pen-
tru populaţie.

Mai mult, costul Gigacalo-
riei va continua să crească în
anii următori. „Guvernul Ro-
mâniei şi-a asumat faţă de
FMI, BM şi CE, angajamente
concretizate în Memorandu-
mul privind Calendarul de
Eliminare a Preţurilor Regle-
mentate la Gazele Naturale,
în care sunt menţionate eta-
pele de creştere a preţurilor
la gazele naturale furnizate
consumatorilor casnici. Ţi-
nând cont de creşterile preţu-
rilor la gazele naturale ca
efect al obligaţiilor asumate
de Guvern (în perioada oc-
tombrie 2014 - octombrie
2018 aceste tarife vor înre-
gistra creşteri de la 54.6
lei/Mwh la 119 lei/Mwh, adi-
că o creştere cu 118%), este
nevoie şi de ajustarea etapi-
zată a tarifelor la energia ter-
mică livrată populaţiei”, se
arată în documentul citat. 

A.P.

Panait Niculescu a fost desemnat
„Cetăţean de Onoare“ al Braşovului
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Ca de obicei în ultimii ani,
începutul toamnei găseşte
oraşul de  la poalele Tâmpei,
sub zodia tenisului. Începând
de astăzi, pe terenurile bazei
Olimpia, se vor disputa par-
tidele ediţiei cu numărul 19,
BRD Braşov Challanger. Eli-
minat în primele faze la US
Open, ultimul turneu de
Grand Slam al anului, câşti-
gătorul de anul trecut de la
Braşov, austriacul Andreas
Haider Maurer, va încerca
să-şi apere titlul. România
va fi bine reprezentată la edi-
ţia din acest an de la Braşov.
Pe tabloul principal sunt pre-
zenţi trei sportivi. Alţi patru
au primit wild-carduri din
partea organizatorilor, în
timp ce 17 tenismeni din ţara
noastră se vor duela în cali-
ficări pentru a prinde un loc
pe tabloul principal. 

De la US Open, la Braşov. Fa-
voritul principal al turneului
de la Braşov este austriacul
Andreas Haider Maurer, ni-

meni altul decât câştigătorul
de anul trecut. Clasat pe lo-
cul 110 în ierarhia ATP, Hai-
der Maurer a cedat greu în
primul tur la US Open. Ar-
gentinianul Roberto Bautista
Agut a avut nevoie de cinci
seturi pentru a trece de aus-
triac: 5-7, 7-6, 1-6, 7-5, 6-
1! Favoritul numărul 2 al
turneului de la Braşov, spa-
niolul Pere Riba (116 ATP),
a părăsit şi el US Open, tot
din turul 1. Riba a pierdut în
faţa francezului Adrian Ma-
narino, în patru seturi: 6-3,
5-7, 3-6, 2-6. BRD Braşov
Challanger 2014 este dotat
cu premii totale în valoare
de 35.000 de euro. Câştigă-
torul va primi un cec în va-
loare de 5.035 de euro, dar
şi  80 de puncte în clasamen-
tul ATP. 

Ungur –Crivoi, în primul tur!
Runda de debut a turneului
de sub Tâmpa, propune un
meci foarte interesant între
doi tenismeni români: Adrian

Ungur (137 ATP) -Victor
Crivoi (269). Cel de-al treilea
tenismen român acceptat di-
rect pe tabloul principal, Ma-
rius Copil, va primi replica
sârbului Pedja Krstin. Petru
Luncanu, Victor Cornea (cei
doi se vor întâlni în primul
tur!), Patrick Ciorcilă şi Dra-

goş Dima au primit wild-
card-uri din partea organiza-
torilor şi vor fi prezenţi direct
pe tabloul principal. Progra-
mul complet al jocurilor de
pe tabloul principal, partide
care vor debuta în această di-
mineaţă începând cu ora
11.00, este următorul:

Braşovul, sub
zodia tenisului

Steaua s-a pus pe transferat
Ratarea calificării în grupele Champions League i-a pus pe
gânduri pe cei de la Steaua. Oficialii grupării din Ghencea
au realizat că echipa trebuie rapid întărită pentru a face faţă
jocurilor din Europa League, dar şi pentru a ataca cel de-al
treilea titlu consecutiv. Astfel, vineri, formaţia din Ghencea
a reuşit să-l împrumute de la Chievo Verona, pe fostul jucător
al Vasluiului şi Astrei, Paul Papp. Înţelegerea cu italienii este
valabilă un sezon, iar la final Steaua are prima opţiune la
cumpărare. Ieri la prânz, Steaua a mai dat o lovitură pe piaţa
transferurilor şi l-a readus în Ghencea pe fostul căpitan, Ale-
xandru Bourceanu. Ca şi Papp, Bourceanu vine sub formă
de împrumut,  Trabzonspor acceptând să-l lase un sezon
în Ghencea. El fusese cedat la turci în iarnă pentru 1,3 mi-
lioane de euro. La Steaua, mijlocaşul a bifat 80 de meciuri
în Liga 1 şi a punctat de 3 ori. Bourceanu, care urmează să
sosească astăzi din Turcia, a acuzat în ultima perioadă pro-
bleme medicale, dar e pe final cu recuperarea şi în curând
va fi apt de joc.  

Alexe, „câine” până la iarnă!
Veste excelentă pentru fanii dinamoviști! Atacantul Marius
Alexe (24 de ani), revenit din împrumutul de la Sassuolo, a
decis să își continue contractul cu Dinamo cel puțin până
la iarnă, astfel că antrenorul Stoican îl va avea la dispoziție
în atac în acest sezon. Deoarece nu a găsit nicio ofertă avan-
tajoasă în această vară, Alexe a decis să rămână la Dinamo,
de care este legat prin contract până în iunie 2016. Atacantul
a lăsat în spate problemele medicale și a intrat câteva minute
în partida cu FC Brașov, urmând ca în săptămânile următoare
să ajungă la capacitate fizică maximă. Alexe va rămâne cu
același salariu înscris în acte, chiar dacă șefii lui Dinamo și-
ar fi dorit ca acesta să accepte diminuarea contractului
actual, scadent peste doi ani. Alexe a jucat pentru Dinamo
peste 100 de meciuri de campionat, între 2008 și 2013.

Începe campania pentru EURO 2016
Lotul de fotbal al României se va reuni astăzi la Mogoșoaia,
în vederea partidei cu Grecia, din 7 septembrie, primul meci
al tricolorilor din preliminariile Campionatului European de
fotbal 2016. După cum informează site-ul oficial al Federației
Române de Fotbal, selecționerul Victor Pițurcă și-a convocat
jucătorii la ora 13,00. Selecționerul va susține o conferință
de presă de la ora 12,30. Antrenamentul de la ora 18,00,
programat tot la Mogoșoaia, va fi deschis în întregime
reprezentanților mass-media. Lotul complet pentru partida
cu Grecia, a fost anunţat de selecţioner aseară. Stranierii,
au primit convocările de vineri 29 august. Aceştia sunt:
Costel Pantilimon (Sunderland), Ciprian Tătăruşanu (Fio-
rentina), Gabriel Tamaş (Watford), Vlad Chiricheş (Totten-
ham), Dorin Goian (Asteras), Cosmin Moţi (Ludogorets),
Dragoș Grigore (Toulouse), Răzvan Raţ (PAOK), Mihai Pintilii
(Al Hilal), Gabriel Torje (Konyaspor), Alexandru Maxim (VfB
Stuttgart), Bogdan Stancu (Genclerbirligi), Ciprian Marica
(Konyaspor).

Tecău, în optimi la US Open!
Perechea Horia Tecău/Jean-Julien Rojer (România/Olanda),
cap de serie numărul 9, s-a calificat, sâmbătă, în optimile
de finală ale probei de dublu masculin din cadrul US Open,
ultimul turneu de Grand Slam al anului. Tecău şi Rojer au
învins în turul doi, cu scorul de 4-6, 6-3, 6-4, cuplul Jan-Len-
nard Struff/Dominic Thiem (Germania/ Austria). Meciul a
durat o oră şi 44 de minute.În runda următoare, Horia Tecău
şi Jean-Julien Rojer vor întâlni perechea spaniolă David Mar-
rero/Fernando Verdasco, cap de serie numărul 7.

„Nu sunt robot!”
Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 2, a
fost eliminată, vineri, în turul trei la US Open, ultimul turneu
de Grand Slam al anului, fiind învinsă, cu scorul de 7-6 (6),
6-2, de croata Mirjana Lucici-Baroni, 32 de ani, locul 121
WTA, sportivă venită din calificări. „Nu ştiu cine s-a aşteptat
şi nu s-a aşteptat, poate mulţi oameni s-au aşteptat să câştig
acest turneu, dar nu sunt robot, sunt un om normal. Multe
jucătoare pot să mă bată pentru că şi ele muncesc zilnic,
aşa că nu mi-am pierdut încrederea în mine, am avut rezultate
bune anul acesta, am încredere să merg mai departe şi
totuşi să nu uit că sunt numărul doi mondial şi că am ajuns
aici prin muncă. Am încredere în mine şi acest meci nu mă
va demoraliza, dar o să învăţ din el mai multe lucruri", a de-
clarat Halep.

Challangerul de la Braşov atrage şi anul acesta nume importante din tenisul mondial

A început CM de baschet !
Sâmbătă s-a dat startul într-

o nouă ediţie a Campionatului
Mondial de baschet, competiţie
găzduită anul acesta de Spania.
SUA a făcut instrucţie cu de-
butanta Finlanda, 114-55,  la

fel ca şi Spania în jocul cu Ira-
nul: 90-60. Grecia nu a avut
probleme cu Senegalul 87-64,
iar Serbia  a trecut clar de Egipt:
85-64. La competiție participă
24 de țări împărțite în 4 grupe.

Primele 4 echipe din fiecare
grupă se califică pentru optimi,
unde joacă încrucișat (A1-B4,
A2-B3, C1-D4 etc). Campioa-
na mondială en titre este SUA,
care a câștigat titlul acum 4 ani

în Turcia. În faza grupelor, me-
ciurile se dispută la Granada,
Sevilla, Bilbao, Las Palmas, iar
optimile, sferturile, semifinalele
la Madrid și Barcelona, iar fi-
nala la Madrid.

Start la BRD Braşov Challanger 2014 

[1] A Haider-Maurer (AUT) vs. E Lopez-Perez (ESP)
Y Reuter (BEL) vs. Qualifier
[WC] P Luncanu (ROU) vs. [WC] V Cornea (ROU)
Qualifier vs. [6] C Buchanan (USA)
[4] A Ungur (ROU) vs. V Crivoi (ROU)
R Machado (POR) vs. J Mertl (CZE)
A Veic (CRO) vs. [WC] P Ciorcilă (ROU)
[WC] D Dima (ROU) vs. [8] J Pospisil (CZE)
[7] M Copil (ROU) vs. P Krstin (SRB)
J Eysseric (FRA) vs. A Karatsev (RUS)
V Rudnev (RUS) vs. A Sikora (SVK)
M Bourgue (FRA) vs. [3] F Arguello (ARG)
[5] G Melzer (AUT) vs. Qualifier
Qualifier vs. F Cipolla (ITA)
L Grigelis (LTU) vs. [Alt] L Pouille (FRA)
R Marcora (ITA) vs. [2] P Riba (ESP)

Programul jocurilor



Cu moralul ridicat de ulti-
mele două rezultate pozitive
(1-1 la Cluj, cu Universitatea
şi 2-1 pe teren propriu cu
ASA Târgu Mureş), FC Bra-
şov a sperat în continuarea
seriei pozitive şi în runda cu
numărul 6 a primei ligi de
fotbal. Proverbialul “nu exis-
tă doi, fără trei” nu a fost pus
însă în practică de stegari.
Fără să facă un meci strălucit,
Dinamo s-a impus cu 2-1 şi
a mai pus trei  puncte în pro-
priul cont. Graţie succesului
de sâmbătă seara, Dinamo a
ajuns la cota 12 puncte şi a
urcat pe locul patru al clasa-
mentului. Mai mult, trupa lui
Flavius Stoican a rămas fără
înfrângere în actuala stagiu-
ne. De cealaltă parte, FC Bra-
şov s-a „scufundat” pe locul
13, primul retrogradabil. 

Ghinionistul Ganea… Dina-
mo și-a respectat statutul de
favorită și a început meciul
cu FC Brașov în atac. Bi-
linski a tras primul semnal
de alarmă. După doar 13 mi-
nute, polonezul l-a întins se-
rios pe Iacob, dar
goal-keeperul „stegarilor” a
fost la post. Pauza părea să
găsească cele două formaţii
la egalitate, dar Cordoş nu a
fost de acord cu acest lucru.
În minutul 34, Dorin Rotariu
a executat perfect o lovitură
de colţ, iar Andrei Cordoş,
scăpat de marcaj, a reluat im-
parabil în poarta stegarilor.
Galben-negrii nu au avut şan-
să pe finalul primului mitan,
când fostul „câine”, Liviu
Ganea, a fost la câţiva centi-
metri de egalare, dar mingea
reluată cu capul a trecut foar-
te aproape de ţintă, şi Dina-
mo a intrat astfel în avantaj
la cabine.

Nu i-au mai ieşit schimbările!
La partidele cu U Cluj şi
ASA Târgu Mureş, Adrian
Szabo a avut inspiraţie când
a efectuat schimbările în
echipă, iar acest lucru a fost
resimţit şi de tabela de mar-
caj. În „Groapă”, Szabo nu

a repetat mutările de pe ban-
că. Cu intenţia de a schimba
soarta partidei, tehnicianul
stegarilor l-a aruncat în luptă
şi pe Mugurel Buga în minu-
tul 60. Nici „Pele” nu a putut
face mare lucru, iar Dinamo
s-a desprins. Matei a dublat
avantajul gazdelor în minutul
64 din pasa lui Rotariu, care
a reuşit astfel al doilea asist.
Imediat după gol, trupa lui
Flavius Stoican s-a retras în
apărare şi le-a permis „ste-
garilor” să-şi încerce norocul.
În cele din urmă, oaspeţii au
marcat prin Adnan Aganovic
în minutul 85. Deşi braşove-
nii au mai avut câteva încer-
cări până la final, a fost
insuficient pentru a smulge
un punct in extremis.

Primul eşec pentru Szabo.
Szabo a suferit sâmbătă seara
prima înfrângere de la reve-
nirea pe banca tehnică a Bra-
şovului. „Nu m-a surprins
Dinamo. La faza fixă a pri-
mului gol mă gândeam că
așa se va întâmpla, dar ju-
cătorii mei nu au fost suficient
de pregătiți. În prima repriză

nu am făcut un joc consistent,
iar acest lucru ne-a costat.
Un rezultat de egalitate ne-
ar fi bucurat, dar în prima
repriză am jucat fără convin-
gere... Am arătat şi astăzi că
putem să jucăm, să con-
struim. Dinamo are jucători
de mare valoare, chiar şi ti-
neri” , a spus Adi Szabo la
finalul partidei. Revenit în
Ştefan cel Mare, dar de data
aceasta în tricoul galben-ne-
gru, mijlo cașul Cătălin Mun-
teanu a fost primit frumos de

suporterii dinamovişti. „Am
mai jucat împotriva lui Di-
namo. Lumea m-a primit OK.
Pentru mine e important, am
petrecut aici aproape șapte
ani, am câștigat titluri, cupe.
E o onoare pentru mine că
lumea nu m-a uitat. Eram pe
o pantă ascendentă, echipa
juca bine, dar azi nu ne-am
ridicat la nivel. Dacă în-
scriam  mai repede, poate
aveam o șansă”, a spus după
joc mijlocaşul stegarilor, Că-
tălin Munteanu.

Pofta de gol a lui Aganovic nu a fost suficientă pentru ca stegarii să reuşească un rezultat bun în „Groapă”

Socoteala de acasă nu s-a
potrivit în „Groapă”
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Debut cu dreptul pe semicerc
Vicecampioana României la handbal feminin, Corona
Braşov, a început cu dreptul noua stagiune. În etapa i-
naugurală a sezonului 2014-2015, handbalistele antrenate
de Bogdan Burcea şi Dumitru Berbece au câştigat la Plo-
ieşti, cu 29-21. După o primă repriză modestă, în care s-
au văzut chiar conduse pe tabelă, braşovencele au revenit
de la cabine mult mai motivate şi au făcut legea pe teren.
„Am început mai greu meciul. Mă bucur că în a doua re-
priză am reușit să ne apărăm și să reușim să câștigăm,
asta e cel mai important”, a declarat după joc portarul
Coronei, Denisa Dedu. „Meciurile sunt apropiate, sperăm
să adunăm cât mai multe puncte și să creștem de la meci
la meci”, a spus și Bogdan Burcea, antrenorul echipei
brașovene. În etapa cu numărul 2, Corona Braşov va
primi vineri, 5 august, de la ora 18.30, replica celor de la
Cetate Deva. Antrenorul principal Bogdan Burcea, pre-
şedintele secţiei de handbal Vasile Kraila şi cea mai bună
jucătoare din România în sezonul 2013-2014, Aurelia
Brădeanu, vor fi invitaţii emisiunii 100% Sport, de astăzi. 
(Mix 2 Tv, 18.30)
Liga Naţională handbal feminin, etapa 1
SCM Craiova - HCM Baia Mare 21-32
„U” Alexandrion Cluj - HCM Roman 29-29
HC Zalău - CSM Bucureşti, sâmbătă 19-26
CSM Ploieşti - ASC Corona Braşov 21-29
Dunărea Brăila - SC Mureşul Tg. Mureş 36-23
CSM Unirea Slobozia - HCM Rm. Vâlcea 23-22
Partida CSM Cetate Deva-Universitatea Neptun Con-
stanţa s-a disputat aseară şi s-a terminat după închiderea
ediţiei.

Cacic câştigă sub Tâmpa
Turneul ITF de la Braşov a revenit sârbului Nikola Cacic.
Favoritul numărul 1 al turneului desfăşurat pe arenele
complexului Dinamo a trecut în ultimul act de portughezul
Frederico Silva, cotat cu şansa a doua la câştigarea tro-
feului. Cacic s-a impus cu 6-4, 4-6, 7-5. În setul decisiv,
Silva a avut 5-4 şi a servit pentru câştigarea Superbe
Trophy, dar Cacic a reuşit să întoarcă şi să-şi adjudece
meciul. „A fost o săptămână grea, mă  bucur că am făcut
faţă şi am reuşit să câştig finala. Silva a servit pentru
meci, pot spune că am avut şi noroc, chiar dacă a pierdut
îl felicit pentru replica dată în finală. Îi felicit pe cei de aici,
pentru modul în care a fost organizat acest turneu” ne-a
declarat Cacic. 

Steaua, victorie chinuită cu Viitorul!
Campioana României, Steaua Bucureşti, a obţinut o vic-
torie chinuită în runda cu numărul 6 a primei ligi de fotball,
semn că ratarea calificării în grupele Champions League,
încă nu poate fi trecută cu uşurinţă de echipa din Ghencea.
Pandurii Târgu Jiu s-a impus la Mediaş, iar Ceahlăul a
câştigat în faţa Chiajnei. Rezultatele înregistrate în wee-
kend în runda a 6-a sunt următoarele:
Gaz Metan Mediaş – Pandurii Târgu Jiu 0-2 (0-1)
Buleică 35, Matulevicius 87
Ceahlăul Piatra Neamţ – Concordia Chiajna 2-0 (0-0)
Achim 71, 76
Dinamo-FC Braşov 2-1(1-0)
Cordoş 34, Cosmin Matei 65/Aganovic 86
Viitorul Constanţa – Steaua 0-1 (0-0)
Iancu 51
ASA Târgu Mureş – FC Botoşani 2-1 (1-0)
N'Doye 36, N'Doye 85/ Hadnagy 78
Partidele Astra Giurgiu – CSU Craiova şi Petrolul Ploieşti -
CFR Cluj, s-au disputat aseară şi s-au terminat după închi-
derea ediţiei. Etapa va fi încheiată  astăzi cu meciurile Oţelul
Galaţi-Rapid (18.30) şi Universitatea Cluj – CSMS Iaşi. 

Programul etapelor 7, 8 şi 9
Liga Profesionistă de Fotbal a făcut cunoscut programul
etapelor cu numerele 7, 8 şi 9. După pauza cauzată de jo-
curile echipei României pentru campania de calificare la
EURO 2016, FC Braşov va juca pe teren propriu, vineri
12 septembrie, cu Concordia Chiajna, partidă care va în-
cepe la ora 18.30. În etapa cu numărul 8, stegarii vor juca
la Piatra Neamţ, cu Ceahlăul. Partida se va disputa dumi-
nică, 21 septembrie, de la ora 16.00. Etapa cu numărul 9
va găsi echipa de sub Tâmpa tot în deplasare şi tot în zona
Moldovei. Sâmbătă, 27 septembrie, galben-negrii vor juca
la Botoşani, partidă programată să înceapă la ora 18.30.  

Unirea debutează cu dreptul
Tărlungeniul a debutat cu

dreptul în sezonul 2014-
2015 al eşalonului secund.
Sâmbătă dimineaţa, formaţia
din vecinătatea Braşovului
a trecut cu 2-1, pe teren pro-
priu, de FC Olt. Tabela a

fost prima dată modificată
în minutul 44, când Şerban
a prins un şut excelent de la
25 de metri. La doar 2 mi-
nute de la reluarea actului
secund, Elek a scos o lovi-
tură de la 11 metri, transfor-

mată cu siguranţă de căpi-
tanul Liviu Nicolae. Unirea
a  rămas în 10 oameni, după
ce Liviu Nicolae a văzut al
doilea galben în minutul 72,
iar oaspeţii au profitat şi au
redus din diferenţă în minu-

tul 83 prin Giurcă. Formaţia
lui Daniel Bona  a gestionat
bine finalul jocului, care a
găsit echipa oaspete în atac,
dar punctele au rămas până
la urmă în vistieria Unirii. 

Stegarii au cedat la limită în jocul din Ştefan cel Mare 

Dinamo: Marc - Fai, Durimel, Cordoş, Grecu - Bărboianu,
Miranda - C. Matei (Gavrilă '79), Elton (Şerban '69), Ro-
tariu - Bilinski (Alexe '46)
Antrenor: Flavius Stoican.
FC Braşov: Fl. Iacob - Vagner, Leko, Machado, Serginho
- Madeira, C. Munteanu (Ciocâlteu '59) - Constantinescu
(Buga '53), Aganovici, Grigorie (Enceanu '66) - L. Ganea.
Antrenor: Adrian Szabo.
Cartonaş galben: Vagner '89
Arbitri: George Cătălin Găman (central) - Gabriel Sabin
Stroe, Marius Marchidanu (asistenţi) - Cristina Dorcioman
(rezervă)
Observatori: Augustus Constantin, Constantin Stătescu

Dinamo – FC Braşov 2-1 (1-0)



DIVERTISMENT10 Luni

Festivalul  „Braşov In-
ternational Film Festival
& Market” va avea loc la
Centrul Cultural Reduta
Reduta în perioada 4 -
14 septembrie. În cele
11 zile de festival ur-
mând a fi proiectate
nouă filme în concurs şi
două în serile de gală
ale festivalului.

Ediţia din acest an a festi-
valului aduce în faţa publicului
filme americane, britanice,
dar şi din Republica Domini-
cană, Bangladesh sau Ghana. 

Caracteristica principală a
festivalului este că sunt înscri-
se doar filme nonviolente.

„Tinerii cineaşti din lume
cred că dacă filmul conţine
scene de violenţă, filmul are
un mai mare succes de public
şi de casă. Noi vrem să de-
monstrăm că nu este aşa, că
şi filmele non-violente sunt fil-
me foarte bune care se bucură
de public. Dovadă, filmele cu
cele mai importante succese
de casă sunt cele de familie,
produse de studiorile Disney”

a declarat regizorul Bruno Pis-
chiutta, directorul artistic al
festivalului.

Tema din acest an a festi-
valului este Africa, temă că-
reia îi vor fi dedicate filmele
de deschidere şi de închidere
ale festivalului.

Cele 11 filme care vor fi
prezentate în timpul Festiva-
lului

-4 septembrie - Joi 20:00,
în afara competiţiei

PUNCTURED HOPE -
CANADA

-5 septembrie - Vineri
20:00, în competiţie

ENDLESS LOVE - SUA
-6 septembrie - Sâmbătă

20:00, în competiţie
THE GREAT BEAUTY -

ITALIA
-7 septembrie - Duminică

20:00, în competiţie
ANNA KARENINA - UK
-8 septembrie - Luni

20:00, în competiţie
ONCE UPON A FISH -

REPUBLICA DOMINICA-
NĂ

-9 septembrie - Marţi
20:00, în competiţie

LES MISÉRABLES - UK
-10 septembrie - Mier-

curi 20:00, în competiţie
FLIGHT - SUA
-11 septembrie - Joi

20:00, în competiţie
ABOUT TIME - UK
-12 septembrie - Vineri

20:00, în competiţie
HOP - SUA *dublat în

română*
-13 septembrie - Sâm-

bătă 20:00, în competiţie
THE GLOW OF THE FI-

REFLY - BANGLADESH
-14 septembrie - Dumini-

că 20:00, în afara competi-
ţiei

WHEN YOU LOVE SO-
MEONE - GHANA.

În serile de gală, de des-
chidere şi închidere a festi-
valului, preţul unui bilet va
fi de 20 de lei, iar în serile
de concurs acestea vor costa
10 lei.

Horoscopul zilei

Berbec. Sunteţi nemulţumit de tot ce se petrece şi aveţi ten-
dinţa să-i criticaţi pe toţi. Vă sfătuim să vă temperaţi spiritul
critic, pentru că riscaţi să fiţi considerat arogant. 
Taur. Dimineaţă s-ar putea să vă simţiţi fără vlagă la serviciu
şi să nu puteţi termina o lucrare începută mai demult. Riscaţi
să primiţi reproşuri din partea colegilor.
Gemeni. Problemele sentimentale vă indispun. Şi relaţiile cu
prietenii pot avea de suferit, dacă îi evitaţi. În schimb, aveţi
un spor deosebit în activităţi casnice.
Rac. Se pare că nu sunteţi mulţumit de nimic şi vă enervaţi
din orice. Nu suportaţi glumele şi vă aprindeți uşor. Încercaţi
să nu exageraţi şi să vă păstraţi calmul!
Leu. S-ar putea ca dimineaţă şeful să vă dea o veste care să
vă schimbe complet planurile pentru azi. Starea de confuzie
pe care o resimţiţi este trecătoare. 
Fecioară. S-ar putea să aveţi divergențe cu partenerul de
viaţă, pentru că nu sunteţi de acord cu schimbările pe care
doreşte să le facă în casă. 
Balanţă. Întâmpinaţi dificultăţi pe plan sentimental şi finan-
ciar. Păstraţi-vă calmul şi înarmaţi-vă cu răbdare! Ar fi bine
să ţineţi cont de sfaturile prietenilor apropiaţi.
Scorpion. Dimineaţă sunteţi agitat din cauza amânării unei
întâlniri de afaceri în care v-aţi pus mari speranţe. Vă sfătuim
să vă temperaţi nervozitatea.
Săgetător. Dimineaţă sunteţi dezamăgit profund, pentru că
un coleg pe care îl consideraţi prieten încearcă să vă dis-
crediteze. E bine să-l ignorați.  
Capricorn. Vă afectează mult lipsa de corectitudine a unui
partener de afaceri şi vă pierdeţi încrederea în el. Vă sfătuim
să fiţi prudent în tot ce faceţi. 
Vărsător. Dimineaţă s-ar putea să fiţi indispus după ce aflaţi
că o rudă este foarte bolnavă.  Nu vă puteţi concentra prea
bine, aşa că nu este recomandabil să luaţi decizii importante. 
Peşti. Ar fi bine să amânaţi afacerile şi întâlnirile cu persoane
importante. Dimineaţă s-ar putea ca o rudă mai tânără să
vă ceară un împrumut. 

Festival de film 
la Centrul Reduta 
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Sudoku

9 1 6 2 4
7 5
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Cinema
Cityplex Braşov 
Str. Bazaltului nr. 2, 
în incinta Eliana Mall

KVINDEN I BURET – CAMERA
GROAZEI (N-15) DIGITAL
PREMIERA
Orele: 20:00

A MOST WANTED MAN –
VÂNĂTOAREA DE SPIONI (N-15)
DIGITAL
PREMIERA
Orele: 22:00

THE EXPENDABLES  3 – EROI DE
SACRIFICIU 3 (N-15) DIGITAL
PREMIERA
Orele: 17:45, 22:30

LA GRAN FAMILIA ESPANOLA –
NUNTĂ IN OFSAID (AP-12)
DIGITAL
Orele: 13:45, 18:00

STEP UP : ALL IN – DANSUL

DRAGOSTEI: BĂTĂLIA
STARURILOR (AG) 3D
Orele: 13:00, 20:15

TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES – ȚESTOASELE NINJA
(AP-12) 3D
Orele: 17:30, 19:15

SIN CITY: A DAME TO KILL FOR –
SIN CITY: AM UCIS PENTRU EA (N-
15) 3D
Ortele: 21:15

THE HOUSE OF MAGIC – CASA
MAGICIANULUI (AG) 3D
DUBLAT
Orele: 13:30

LET’S BE COPS – HAI SĂ FIM
POLIȚIȘTI (AP-12) DIGITAL
Orele: 15:30

GUARDIANS OF THE GALAXY –
GARDIENII GALAXIEI (AP-12) 3D
Orele: 15:15

LUCY – LUCY (N-15) DIGITAL
DUBLAT
Orele: 15:45
Expoziţii 
◾ Expoziţie de sculptură – Mihail Nicolae
Bohăţel – Oameni şi păsări la Kronart Gallery (Str.
Postăvarului, nr. 18)
◾ Friederich Miess 1854–1935 – Expo ziţie
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.

Astăzi în Braşov

◾ Angajatul:
- Şefule, mi-aţi promis o mărire de salariu când
veţi fi mulţumit de mine. Sunteţi deja?
- Cum aş putea fi mulţumit de cineva care vrea

mărire de salariu?!
◾ Tati, tati, îmi cumperi şi mie un iPhone 5 de
32 Gb, camera 8 mp şi ecran de 4 inch?
- De ce nu te droghezi şi tu ca ceilalţi copii?
◾ Cum iese un negru după ce-l arunci în Marea

Roşie?  -Ud
Şi dacă-l mai arunci o dată? -Nervos
◾ - La ce ne mai foloseşte telefonul fix?
Să ne găsim mobilul prin casă.

Bancuri
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zIARELE BRAşOvULUI DE ALTăDATă1 septembrie 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”

Unii binevoitori, ori super-
ficiali, au căutat să explice, nu
să indrituiască – asta ar fi fost
cu neputinţă – atitudinea duş-
mănoasă şi răsboinică a mem-
brilor partidului aşa zis
„naţional” împotriva vechiului
regat, prin doctrina politică a
regionalismului. Chiar dacă lu-
crurile ar sta aşa, atitudinea
politicianilor cari conduc par-
tidul, zis „naţional” nu ar fi
mai puţin condamnabilă. Visul
secular al tuturor luptătorilor
naţionali, ca şi instinctul mas-
selor româneşti de-alungul vea-
curilor, a fost realizarea unităţei
naţionale, contopirea într’un
stat unitar a tuturor elementelor
etnice româneşti pe care vitre-
gia evenimentelor istorice le
risipise sub dominaţii streine.

Or, regionalismul quintezen-
ţiază o doctrină diametral opu-
să concepţiei de unitate
naţională.

Regionalismul înseamnă

desmembrarea organismului
de Stat, ruperea unităţei naţio-
nale de fapt, pentru a cărei rea-
lizare s’au străduit de veacuri
gânditorii şi luptătorii româ-
nismului ca şi sforţările ano-
nime ale colectivităţii
neamului, pentru a cărei isbân-
dire vechiul regat a jertfit pe
câmpul de răsboiu un milion
de flăcăi.

Regionalismul politic, după
cum indică însă-şi titulatura
acestei doctrine, înseamnă des-
lipirea fiecărei regiuni din uni-
tatea geografică şi politică a
unui Stat.

Consecuent doctrinei d-lor
Vaida şi Maniu, ar urma ca
după Ardealul scos din armo-
nia de Stat a României Mari,
să avem o Oltenie şi chiar o
Dobroge, independentă de
funcţionarea organismului ro-
mânesc, fiecare de capul ei.

Doctrina regionalismului în
ea însă-şi e absurdă şi păgubi-
toare în cel mai înalt grad uni-

tăţei României Mari, pe
care abia o văzurăm clădită,
pe temelia unor aspiraţii secu-
lare şi unor jertfe glorioase.

In intimitatea sufletească şi
în ascunzişurile gândului celor
din partidul aşa zis naţional
cari au luat o atitudine atât de
duşmănoasă şi răsboinică faţă
de vechiul regat plămădeşte
însă ceva cu mult mai inferior
de cât o doctrină absurdă şi
primejdioasă.

Regionalismul lor, în sine e
pur şi simplu egoismul care
urcă şi coboară toate gradele
şi nuanţele, de la realizarea
imediată a poftelor materiale,
până la beţia măririlor şi de-
menţa stăpânirei absolute, es-
clusive a Ardealului.

Regionalismul lor e mono-
polizarea în câte-va mâini –
atât de strălucit afirmate în
Consiliul Dirigent a întregei
pieţi a Ardealului, cu imensele
lui bogăţii materiale, cu nepre-
ţuitele lui energii sufleteşti, cu
marea lui importanţă politică

în complexul de
Stat al României Mari.

Protestarea împotriva
amestecului vechiului Regat
în trebile Ardealului în inti-
mitatea şi fundul obscur al cu-
noştinţei lor înseamnă
protestarea, poate inconştientă
– şi asta ar contribui la ierta-
rea greşelei lor – a egoismului
care se vede ameninţat în as-
piraţiile lui spre satisfacţia
poftelor, vanităţilor şi ambi-
ţiilor.

Concepţiunei egoismului pe
care o vădeşte atitudinea duş-
mănoasă a conducătorilor
membrilor aşa zisului partid
naţional faţă de vechiul Regat,
Ardealul real opune concep-
ţiunea altruismului şi patrio-
tismului, concepţiunea unităţei
României Mari în care trebuia
să se contopească potrivit le-
gilor armoniei şi simetriei toa-
te vechile provincii româneşti.

Carpaţii, Anul II, Nr. 7,
Luni 13 Februarie 1922

Din presa maghiară

Gheorghe Alexianu, rezident regal al ţinutului Bucegi, a
cerut conducerii oraşului Braşov să achiziţioneze casa
în care a trăit Andrei Mureşanu, autorul imnului renaşterii
naţionale „Deşteaptă-te, române!”, şi s-o transforme în
muzeu. Întrucât municipalitatea nu a găsit suficiente re-
surse pentru dobândirea casei, s-a hotărât ca o parte
din cheltuieli să fie suportate şi de Ţinutul Bucegi. S-a
hotărât ca în această casă să fie colecţionate şi expuse
vestigiile renaşterii naţionale, în cinstea lui Andrei Mu-
reşanu. S-a mai hotărât şi ridicarea unei statui într-o pia-
ţetă a Braşovului, în memoria marelui poet, care în cele
mai grele clipe a naţiunii române a compus poezia „Deş-
teaptă-te, române!”. Pentru realizarea acestor propuneri
s-a înfiinţat o comisie condusă de prim-ministrul Armand
Călinescu. Comisia a fost formată din Patriarhul Româ-
niei, episcopi români, consilieri regali, membrii ai Gu-
vernului, rezidenţii regali, comandantul străjerilor,
preşedintele Serviciului Social, primarul Bucureştiului şi
al Braşovului. Banii necesari se vor strânge prin colectă
socială.

(Andrei Muresanunak múzeumot és szobrot 
szentelnek Brassóban. În: Brassói Lapok, 

nr. 189, 19 august 1939, p.6)

Dinu Eva

Muzeu şi statuie pentru cinstirea 
lui Andrei Mureşanu la Braşov

EGOISM nu REGIONALISM
- Două concepţii -

Scrântit
„Gazeta Transilvaniei” are regretul de a anunţa, că d-l Iuliu Maniu,

vrând să coboare dintr’un automobil şi-a scrântit... piciorul.
Probabil că democraticul politician nu s’a obişnuit încă bine să

se plimbe în oligarhicele automobile, sau te pomeneşti că e la mijloc
un atentat al infamului guvern, căci –  vorba „Gazetei Transilvaniei”
– nu degeaba trăim în plină teroare liberală.

Dar, dacă în campania electorală, d-l Iuliu Maniu şi-a scrântit
piciorul, după cum de mult şi-a scrântit capul, asta e semn rău: în
ziua alegerei îşi va frânge gâtul...

Teroare 
Trăim în plină teroare guvernamentală! Strigă „Răcnetul Tran-

silvaniei” ca pe vremurile lui Caţavencu de veselă amintire. 
Şi trăim în plină teroare guvernamentală, pentrucă şi fiindcă:
Vre-o câţiva indivizi cari întreţinându-se timp cam îndelungat cu

Bachus şi Gambrinus, turburând liniştea publică au fost trimişi la
răcoare pentru a se răcorii de caloriile alcoolului.

Mai suntem în plină teroare guvernamentală, fiindcă cei mai
mulţi preoţi, neavând credinţa cu geniul politic al d-nului Mihai Po-
povici şi Voicu Niţescu îşi afirmă simpatiile pentru partidul liberal.
Şi mai suntem în plină teroare guvernamentală, fiindcă cetăţenii nu
mai tolerează derbedeilor plătiţi de d-l Mihai Popovici să le turbure
întrunirile.

De aceia „Răcnetul Transilvaniei” răcneşte la disperare.

Domniţa Marioara s’a logodit
Românimea a serbătorit Luni logodna frumoasei şi mândrei

noastre Domniţe Marioara cu Alexandru, voevodul Sârbilor, Croaţilor
şi Slovenilor. Dorim ca fericirea Domniţei noastre, frumoasă ca o
zână din poveşti, cu viteazul voevod al Serbiei mari, pe lângă bucuria
ce o revarsă în sufletul tuturor românilor, căci evenimentele din

familia noastră regală aparţin marei familii româneşti, să însemne
începutul nu numai al unei ere de prietenie adâncă între cele două
popoare, atât de strâns legate prin actele de durere şi glorie ale răs-
boiului, ci începutul dreptăţei integrale fără care nu poate fi prietinie
sinceră şi adevărată între neamuri. Punem sub graţioasa ocrotire a
mândrei Domniţe şi a eroicului Ei soţ pe fraţii noştri de pe valea
Timocului şi din Macedonia care a fost anexată Jugo-Slaviei. Fie
ca această fericită căsătorie, care pecetlueşte cu poezia dragostei
regale istorica prietenie între cele două neamuri vecine, să însemne
preludiul actului de dreptate ce trebue făcut în Banat, care trebue
să fie întreg al nostru. Cu aceste sentimente românii din toate un-
ghiurile ţărei urează regalilor logodnici viaţă lungă încununată cu
rozele fericirei şi cu laurii gloriei.

Carpaţii, Anul II, Nr. 9, Vineri 24 Februarie 1922

Baciu Cristina
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Obama, luat la mișto din cauza costumului
Costumul bej purtat de

președintele SUA, Barack
Obama, în timp ce vorbea
despre criza din Ucraina și
conflictele din Siria și Irak
a incendiat rețelele sociale
imediat după conferința de
presă a acestuia.

Comentariile postate pe
Twitter au făcut aluzie, de
exemplu, la titlul unei cărți
a președintelui Obama,
„The Audacity of Hop” (În-
drăzneala de a spera), care a
devenit: „The Audacity of
Taupe”(Îndrăznealea culorii

'taupe').
Au continuat, în aceeași

notă ironică, cu ”Yes we tan”

- aluzie la celebrul slogan
din campania prezidențială
a lui Barack Obama din
2008, „Yes we can”. Unii
utilizatori de Twitter au sa-
lutat ”curajul” preşedintelui
american. Însă Jared Keller,
a cărui atenţie a fost atrasă
de tăietura demodată a hai-
nei, a scris, pe un ton sar-
castic, „preşedintele Obama
a venit să vă vândă o asi-
gurare împotriva tornade-

lor”.
Casa Albă nu a difuzat ni-

ciun comentariu.

Mai multe imagini cu Adolf
Hitler în tinerețe,
nemaivăzute până
acum, au fost găsite
în podul unei case
americane, la 15
ani de la moartea
proprietarului.

Sergentul Paul T.
Lipari a supra vi e -
țu it Debarcarii din
Normandia și a
mai servit cauza
încă 16 luni înainte de a reveni
în America, iar atunci când a
părăsit Europa a luat cu el mai
multe suveniruri secrete, inclu-
siv fotografii ale lui Adolf Hit-
ler din tinerețe, articole din
ziare, hărți, scrisori, scrie
life.time.com.

Toate aceste amintiri au fost
păstrate în podul casei sale din
California, iar ele au fost des-
coperite abia acum de către fa-
milia sergentului, după 15 ani
de la decesul acestuia. Totul s-
a întâmplat din cauza nepoatei

sergentului, care este editor foto
la TIME, și care, întâmplător,
în cadrul unei discuții cu mama
sa despre a 70-a aniversare de
la Debarcarea din Normandia
a aflat despre existența fotogra-
fiilor document în podul casei.

Provocarea găleții cu
gheață („Ice Bucket
Challenge"), acțiune cu
scop caritabil care a
atins dimensiuni globa-
le a adunat din donații
peste 100 de milioane
dolari, de la o lună de la
debut, potrivit AFP. 

Anunțul a fost făcut de
ALS Association (Asociația
SLA) care luptă împotriva
maladiei Lou Gehrig sau scle-
roza amiotrofică laterală, boa-
lă neurodegenerativă de care
suferă și fizicianul Stephen
Hawking.

Suma exactă a fost de
100.900.000 de dolari, com-
parativ cu 2,8 milioane de do-
lari donați anul trecut, în
aceeași perioadă (29 iulie -
29 august), a precizat
asociația.

„Recunoștință este un cu-
vânt care nu poate exprima
ceea ce simțim”, a spus
președintele asociației Barba-

ra Newhouse, adăugând că
„acești bani vor fi folosiți pen-
tru a finanța cercetarea de
specialitate și pentru a ajuta
oamenii atinși de această ma-
ladie”, scrie AFP.

Asociația așteaptă donarea
de bani pentru susținerea
acestei cauze, însă mii de oa-
meni din întreaga lume se dis-

trează începând din luna iulie,
filmându-se în timp ce își
toarnă o găleată de apă de la
gheață pe cap, provocându-i
și pe alții să facă același lu-
cru.

Sute de celebrități din în-
treaga lume, între care vedete
din show, politicieni, analiști,
sportivi au intrat în joc, între

aceștia numărându-se Taylor
Swift, Shakira, George W.
Bush, Katy Perry, Tom Crui-
se, Matt Damon, Usain Bolt,
Jeff Bezos, Gisele Bundchen,
Justin Bieber, Mark Zucker-
berg, Stieven Spielberg, Ne-
ymar, Kate Moss, David și
Victoria Beckham, amintește
AFP.

Provocarea găleții cu gheață
a dus la donații record

Charlize Theron în război cu industria cosmeticelor
Actriţa sud-africană Charlize Theron (39 de ani) a
criticat industria produselor de înfrumuseţare, pe
care o acuză că se adresează cu precădere femeilor
foarte tinere, infomează dailymail.co.uk. „Este ironic
că am construit lumea frumuseţii în jurul vârstei de
20 de ani, când (fetele, n.r.) nu au niciun concept
despre înţelepciune, nu înţeleg ce este viaţa, având
câteva relaţii extreme. Trebuie să crească şi să se
simtă încrezătoare şi să simtă valoarea a ceea ce
sunt (...)”, a declarat Charlize Theron, pentru Wo-
men's Wear Daily. „Şi cred că acesta este un lucru
atât de frumos. Şi de aceea cred că oamenii spun
că femeile ajung în partea cea mai bună a vieţii lor
în jurul vârstei de 40 de ani”, a mai spus actriţa.De
asemenea, Charlize Theron a spus că societatea
pare să vadă femeile în vârstă ca pe nişte „flori moar-
te”. „Este ca şi cum ne-am ofili pentru un motiv anu-
me. În schimb, bărbaţii sunt precum vinurile fine, cu
cât îmbătrânesc, cu atât arată mai bine”, a explicat
vedeta.

Cronica Cârcotaşilor va avea un nou prezentator
Emisiunea Cronica Cârcotaşilor va avea un nou pre-
zentator, scrie Radar Media. Actorul Alex Bogdan de
la Mondenii va prezenta alături de una dintre bebe-
luşe, au declarat surse apropiate echipei de producţie
pentru Radar de Media. Cronica Cârcoţaşilor va de-
buta în noul sezon în data de 19 septembrie 2014 şi
va veni cu noutăţi în privinţa formatului. Cel care l-
a selectat pe noul prezentator este chiar Şerban Hui-
du, care va fi în continuare producătorul emisiunii.
Alex Bogdan, de la Mondenii, va fi prezentatorul prin-
cipal al emisiunii Cronica Cârcotaşilor. Până acum,
Cronica Cârcotaşilor a fost prezentată Mihai Găinuşă
şi Codruţ Kegheş, dar cei doi vor prezenta din toamnă
emisiunea „Cusurgiii”, la Prima TV.

Fotografii cu Adolf Hitler, în premieră
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