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Ungur s-a calificat
în sferturi

Tenismanul român A dri an
Ungur s-a calificat în sfer-
turile de finală ale turneului
BRD Braşov Challenger.
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Pe primul loc în preferinţele vizitatorilor este Cetatea Râşnov, 
urmată de cetăţile Rupea şi Făgăraş

O filială a Băncii Transilvania
din cartierul Răcădău din mu-
nicipiul Braşov a fost jefuită
ieri noapte. Purtătorul de cu-
vânt al Poliţiei Judeţene Bra-
şov, Liviu Naghi, a declarat
că, potrivit imaginilor surprin-
se de camerele de luat vederi
ale băncii, în unitatea bancară

au intrat două persoane care
au forţat uşa de acces. Con-
form sursei citate, după ce au
furat caseta de valori care
cântăreşte aproximativ 50 de
kilograme, cei doi atacatori
au fugit din bancă, intervenţia
acestora durând 40 de secun-
de.

Creştinii din Braşov au parte
de o serie de evenimente or-
ganizate cu ocazia naşterii
Sfintei Fecioara Maria. Bise-
rica Ortodoxă Română, Mi-
tropolia Ardealului, prin
Parohia Sfânta Treime din
Şcheii Braşovului, va semna
cu ordinal Suveran al Sfintei

Fecioare Maria contractul de
mandat pentru ridicarea „Mo-
numentului Imnului de stat al
României”. Bazele acestui
monument se vor pune în
Şcheii Braşovului, unde a ră-
sunat prima dată cântecul re-
voluţionar „Deşteaptă-te,
române!”

Monument ridicat în ScheiBancă jefuită ca-n filme 

Record de turişti la
Cetăţile medievale
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6 ani de SMURD
la Braşov

Din 2008, 23.947 persoane
a căror viaţă atârna uneori de
„un  fir de păr”  au fost salvate
de echipajele SMURD. 

Strada Castelului,
redeschisă parţial

Primul tronson de pe strada
Castelului, cuprins între stră-
zile Dobrogeanu-Gherea şi
M. Weiss, se redeschide. 
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METEO
Parţial noros
14°C /21°C

Toate aceste obiective istorice au fost
reabilitate de-a lungul timpului cu fon-
duri importante de la Consiliul Jude-
ţean. De aceea, administraţia judeţeană

lucrează cu ajutorul specialiştilor de la
Muzeul de Istorie la elaborarea unor
circuite turistice pentru cei ce vor să
viziteze nu doar oraşul Braşov, ci şi îm-

prejurimile medievale.  „Investiţiile fă-
cute de noi au început să dea rezultate.
Pentru că Cetatea Râşnov a fost a Con-
siliului Judeţean şi am cedat-o Primă-

riei. Investiţia de reabilitare a Cetăţii a
fost făcută, în principal, cu bani de la
noi” a declarat Aristotel Căncescu, pre-
şedintele CJ Braşov. pag. 7
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După ce în ultima lună a fost
în şantier pentru reparaţii ca-
pitale, primul tronson de pe
strada Castelului, cuprins între
strada Constantin Dobrogea-
nu-Gherea şi strada Michael
Weiss,  se redeschide circula-
ţiei. Lucrările continuă pe stra-
da Castelului,  însă pe tronsonul
cuprins între str. Michael Weiss
şi intersecţia cu str. Apollonia
Hirscher (la sensul giratoriu de
la transformator). Această por-
ţiune de 250 de metri va fi în-

chisă circulaţiei auto, de azi. 
Pentru început, pe acest tron-

son vor intra operatorii de uti-
lităţi, care vor face intervenţii
la propriile reţele, urmând apoi
ca drumarii să reamenajeze
strada şi să îi facă finisaje cu
piatră cubică. Într-o a treia eta-
pă, lucrările, şi implicit restric-
ţiile de circulaţie, se vor muta
pe porţiunea dintre str. Apol-
lonia Hirscher şi str. George
Coşbuc, în zona Olimpia (îna-
inte de pantă). Acest ultim tron-

son are 290 de metri. „O dată
cu finalizarea străzii Castelului
ne vom apropia de finalizarea
proiectului început în urmă cu
10 ani, pentru reabilitare a stră-
zilor din Centrul istoric. Am
reuşim să reabilităm, şi inclusiv
să înlocuim covorul asfaltic cu
piatră cubică pe câteva din cele
mai importante străzi din cen-
tru şi să le transformăm în pie-
tonale pe majoritatea”, a
declarat primarul George
Scripcaru.

Program naţional din toamnă în școli: 
„Ascultă 5 minute de muzică clasică!”

Radio România Muzical şi
Ministerul Educaţiei au sem-
nat un protocol de co-
laborare în cadrul
căruia proiectul „As-
cultă 5 minute de
muzică clasică” de-
vine program naţio-
nal în şcoli,
începând cu anul
şcolar 2014-2015,
potrivit unui comu-
nicat transmis joi.

Conform sursei
citate, Radio România Muzi-
cal pune la dispoziţia profe-
sorilor cele mai importante
piese muzicale din repertoriul
românesc şi universal, însoţite

de explicaţii ale căror scop
este familiarizarea elevilor cu

muzica clasică.

„ Î n
efortul nostru de educare a co-
piilor considerăm că este de
datoria noastră să ieşim din
studiourile de emisie şi din să-

lile de concerte şi să mergem
direct la ei. Este foarte impor-
tant pentru copii să înţeleagă

ceea ce ascultă.
Doar în
felul acesta
ajung să
iubească
muzica cla-
sică. Avem
nevoie de
generaţii cu
o educaţie
diversă, nu
doar de pri-
zonieri ai teh-

nologiei”, spune Liliana
Staicu, manager Radio Ro-
mânia Muzical.

În anul 1990 a început
să încolțească la Tîrgu
Mureș Serviciul Mobil de
Urgenţă, Reanimare şi
D e s c a r c e r a r e
(S.M.U.R.D.) care apoi s-
a extins și la alte județe. 

În data 5 septembrie 2008
SMURD a fost ope ra�io nalizat
și la nivelul Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă
„�ara Bârsei” al Judeţului
Braşov, până atunci I.S.U.J.
Brașov intervenind doar pen-
tru descarcerări.  

La data opera�ionalizării
erau introduse în interven�ie
patru autospeciale, două am-
bulanţe de prim ajutor tip B
și două ambulanţe de terapie
intensivă mobilă de tip C care
au fost distribuite la De ta șa -
mentul 1 de Pompieri Brașov
și Detașamentul 2 de Pom-
pieri Brașov. Pe parcursul anu-
lui 2009, Serviciul Mobil de
Urgenţă, Reanimare şi Des-
carcerare a fost completat
când au intrat în interven�ie
autospeciale tip B.

În prezent, SMURD Bra -
șov are în  dotare 13 auto-spe-
ciale, 10 ambulanţe de prim

ajutor tip B și 3 ambulanţe de
terapie intensivă mobilă de tip
C, care sunt distribuite în
subunită�ile inspectoratului.

Începând cu data de 28
martie 2013, la nivelul jude-
ţului Braşov a fost operaţio-
nalizat dispeceratul comun al
Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă „Ţara Bârsei” al
judeţului Braşov şi al Servi-
ciului Judeţean de Ambulanţă.
Dispeceratul integrat se află
la sediul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Ţara Bâr-
sei” al judeţului Braşov, acolo
unde sunt preluate apelurile

de urgenţă 112 din competen-
ţa celor două instituţii. De-a
lungul celor 6 ani de activitate,
la nivelul Inspectoratului pen-
tru Situaţii de Urgenţă „Ţara
Bârsei” al judeţului Braşov s-
a intervenit la un număr de
22.540 de solicitări. Au fost
asistate, din punct de vedere
medical, 23.947 persoane,
dintre care 21.485 adul�i și
24.620 copii, a căror via�ă
atârna uneori de „un fir de
păr” reuşindu-se, de cele mai
multe ori, salvarea acestora. 

Astăzi, la 6 ani de la înfiin -
�are,  Serviciul Mobil de Ur-

genţă, Reanimare şi Descar-
cerare la Brașov  înseamnă o
structură complexă, dinamică
şi adaptabilă realităţii cotidie-
ne, și a reuşit să se impună, să
constituie un model de dăruire
şi profesionalism prin activi-
tatea continuă și cu sârguin�ă
desfășurată de către cadrele
Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă „�ara Bârsei” al
judeţului, în  cooperare cu
personalul  Serviciului
Jude�ean de Ambulan�ă și
Unitatea de Primire Urgen�e.

Echipajele SMURD au salvat mii de vieți 

6 ani de SMURD la BrașovCurs de conducere defensivă
Cursul este organizat de tinerii democrat liberali pentru
tinerii braşovenii. Evenimentul va avea loc duminică,
7 septembrie, pe circuitul de la Prejmer şi vine ca ur-
mare a accidentelor rutiere petrecute în ultima perioadă
pe străzile din oraş. Cursul, care va avea două probe,
va fi susţinut cu sprijinul a doi piloţi din Campionatul
Naţional de Viteză pe traseu montan.   ”Acest curs con-
stă în probă teoretică şi probă practică  şi am cerut şi
sprijinul Ambulanţei Braşov. Cursul este gratuit și va
începe la ora 10.  Orice tânăr poate participa” a precizat
Octavian Ciovică, preşedintele Organizaţiei de Tineret
PDL Brașov.

„România, grădina Europei“ 
O expoziţie care promovează valorile României va fi
organizată în acest weekend în Piața Sfatului.  Expoziția
numită „România, grădina Europei” este organizată de
Asociaţia „Cele mai frumoase sate din România”
(AFSR). „Fiecare judeţ este prezentat sub forma unei
mese cu o grafică special concepută pentru a face re-
levant şi uşor de identificat pentru fiecare vizitator, prin-
cipalele valori, obiective turistice şi culturale, produse
simbol, personalităţi marcante”, spun oragnizatorii.
Pentru prezentarea județului Braşovului, Asociația a
ales satele specifice şi câteva din valorile şi tradiţiile
locale. „Panoul Braşovului va avea pe laturi obiective
turistice precum Cetatea Râşnov, Biserica Neagră, Bi-
serica Sf. Nicolae sau Castelul Bran, iar în interior vor
fi prezentate cele mai reprezentative sate din judeţ,
printre care Vama Buzăului, Şinca Nouă sau Drăguş.
De asemenea, va fi promovat cel mai important pictor
pe sticlă din România, Nicolae Suciu, care este din
Cincu”, a declarat Nicolae Marghiol, preşedinte al
AFSR. Până acum, această expoziţia „România, Gră-
dina Europei. Descoperă comorile României!” a trecut
prin Bucureşti, Arad şi Timişoara. 

Primul tronson de pe strada Castelului 
va fi deschis circulației auto



Interven�ie extremă
pentru pompierii
brașoveni. Aceștia au
fost solicita�i ieri să
intervină într-un fast
food din centrul
orașului, unde o fe-
meie care lucra în bu-
cătărie și-a prins
mâna într-un mala-
xor.

„Este vorba despre
o femeie de 51 de ani
care lucra în bucătă-
rie, pregătea coca. Aceasta și-
a prins mâna în malaxor. A
fost o intervenție foarte difi-
cilă, deoarece cuva malaxo-
rului era dintr-un material
foarte rezistent și a fost foarte

greu să o tăiem pentru a scoa-
te mâna femeii în siguranță.
Orice mișcare greșită putea
să agraveze starea de sănătate
a victimei”, a declarat lt Ci-
prian Sfreja, purtătorul de cu-

vânt al ISU Brașov. Ulterior,
pacienta a fost transportată la
Spitalul Clinic Jude�ean
Brașov, iar starea de sănătate,
spun surse medicale, este
bună.

Peste 100 de perche-
ziţii în Braşov şi în alte
11 judeţe din ţară într-
un dosar penal în care
sunt vizate infracţiunile
de spălare de bani şi eva-
ziune fiscală. Zeci de
persoane au fost aduse
ieri la audieri, ancheta fi-
ind coordonată de la Bu-
cureşti.  

S-au emis 67 de man-
date de aducere în acest
caz, fiind vizate mai multe per-
soane fizice şi juridice bănuite

de comiterea infracţiunilor de
evaziune fiscală şi spălare de

bani în domeniul con-
strucţiilor. Mai exact,
suspecţii ar fi acţionat
prin intermediul unor fir-
me fantomă şi ar fi făcut
achiziţii fictive, se pre-
cizează într-un comuni-
cat al IGPR. Pre  judiciul
este estimat la 10 milioa-
ne de euro. Prezumţia de
nevinovăţie fiinţează în
cazul suspecţilor până
când instanţele de jude-

cată vor pronunţa sentinţe de-
finitive. 

Hoții au dat o spargere
mai ceva ca în filme.
Este vorba despre se-
diul Băncii Transilvania
de pe strada Tâmpei nr.
8A. Hoții nu au luat
 cutiile cu bani de la
bancomat, ci au furat
efectiv seiful băncii!!

Primele informaţii furni-
zate de poliţişti arată că jaful
a avut loc în noaptea de
miercuri spre joi, în jurul
03.00, la o filială a Băncii
Transilvania din cartierul Ră-
cădău din municipiul Braşov.

Purtătorul de cuvânt al Po-
liţiei Judeţene Braşov, Liviu
Naghi, a declarat că, potrivit
imaginilor surprinse de ca-
merele de luat vederi ale
băncii, în unitatea bancară
au intrat două persoane care
au forţat uşa de acces.

Conform sursei citate, cei

doi au desprins apoi cutia
de valori şi au fugit, lăsând
la locul faptei mai multe
obiecte, printre care şi ranga
cu care au acţionat. După ce
au furat caseta de valori care
cântăreşte aproximativ 50
de kilograme, cei doi ataca-
tori au fugit din bancă, in-
tervenţia acestora durând
aproximativ 40 de secunde.

„Alarma s-a declanșat
imediat, iar reprezentanții
companiei de pază cu care
BT are contract au ajuns
prompt la fața locului. În
prezent sunt în derulare pro-
cedurile specifice de inves-
tigare de către organele
abilitate, pentru stabilirea
persoanelor responsabile, iar
BT acordă întregul suport în
acest sens. Suma este asigu-
rată, așa încât nu sunt ris-
curi de pierdere nici pentru
clienți, nici pentru bancă”,

se arată în comunicatul băn-
cii.

De asemenea, banca pre-
cizează că agen�ia corespun-
de cerin�elor Legii 333/
2003 privind paza obiective-
lor, bunurilor, valorilor și
protec�ia persoanelor, fiind
dotată cu sisteme de supra-
veghere, are pază umană pe
perioada zilei și contract cu
o firmă de pază, iar perso-
nalul este instruit.

Potrivit unor surse din rân-
dul anchetatorilor, în cutia
de valori erau peste 200.000
de lei, însă prejudiciul ur-
mează să fie stabilit împreu-
nă cu reprezentanţii băncii.
Poliţiştii şi procurorii anali-
zează acum imaginile de pe
camerele de supraveghere
montate la sediul instituţiei
financiare şi încearcă să-i
captureze pe suspecţi.

Sebastian Dan 
O bancă din Brașov a fost jefuită într-un timp record: în aproximativ 40 de secunde

Lovitură ca în filme 
la o bancă din Răcădău!

Şi-a prins mâna într-un malaxor de aluat
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Evaziune fiscală şi spălare de bani!
Prejudiciu: Zece milioane de euro
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Compania Naţională de Au-
tostrăzi şi Drumuri Naţionale
din România dă asigurări că se
lucrează din greu pe şantiere,
dar niciun kilometru nu a fost
inaugurat până acum.  Nici con-
tracte noi nu prea au fost sem-
nate. 

În 2014 ar trebui inauguraţi
în jur de 60 de km de autostra-
dă. Sunt construcţii şi aşa în-
târziate, începute în 2011 şi cu
termene de finalizare expirate
încă de anul trecut. Cel mai
avansat este şantierul de la ul-
timul tronson dintre Orăştie şi

Sibiu, care s-au putea încheia
în noiembrie.

Pentru şoferi ar fi o mare bu-
curie, pentru că ar putea merge
de la Sibiu la Deva fără să mai
iasă în DN 1. În plus, locuitorii
din Miercurea Sibiului ar scăpa
de chinul de a vedea zilnic prin
faţa caselor aproximativ 40 de
mii de maşini. Vorbim despre
cei 23 de kilometri dintre Să-
liştea şi Cunţa.

Un alt tronson care ar putea
fi inaugurat este primul lot din
autostrada Nădlac-Arad. Lăsat
de izbelişte după ce firma

Romstrade a intrat în insolven-
ţă, cu greu compania de dru-
muri a găsit o altă firmă care
să continue lucrările. Noul con-
structor a reuşit să toarne asfal-
tul până la graniţa cu Ungaria.
A rămas însă partea cea mai
dificilă.

Lotul 1 intre Nădlac şi Pecica
are 22 de km. Chiar dacă va fi
gata în acest an, şoferii nu vor
putea circula pe noua autostradă
pentru că bucata nu are legă-
turile făcute cu Ungaria şi Dru-
mul Naţional 7.

Preşedintele ASF: Asigurările auto se vor
scumpi

Preşedintele ASF, Mişu Ne-
griţoiu, a afirmat, că „cel mai
probabil” asigurările auto o să
se scumpească, deoarece pagu-
bele produse în urma acciden-
telor sunt din ce în ce mai mari,
iar daunele nu pot fi acoperite.
De asemenea, şi preţurile la asi-
gurările obligatorii pentru lo-
cuinţe ar putea creşte.

„Probabil o să se mai scum-
pească, pentru că altfel de unde
să acopere aceste costuri lumea.
Acum, daunele sunt mai mari
decât erau înainte”, a precizat
preşedintele ASF, potrivit b1.ro. 

Vestea că asigurările auto
obligatorii se scumpesc vine
după ce pre�ul acestor poli�e a

crescut deja cu 10 la sută faţă
de anul trecut. Mişu Negriţoiu
este de părere că poliţele RCA
ar trebui să fie şi mai scumpe,
ca urmare a accidentelor ru-
tiere tot mai multe.

„Dacă nu rezolvăm la timp
toate reclamațiile sau toate dau-
nele, este păcat că sistemul are

deficit de finanțare și atunci tre-
buie să umblăm la bază”, a afir-
mat Mişu Negri�oiu.

Preşedintele ASF a mai spus
că şi preţurile la poliţele pentru
locuinţe ar trebui să crească,
pentru că prima încasată pe ter-
men mediu şi lung este insufi-
cientă.

Agricultura şi construc-
ţiile au frânat creşterea
economică, atât în al doi-
lea trimestru, cât şi la ni-
velul primelor şase luni
din acest an, perioadă
pentru care INS a calculat
un PIB de 279,352 miliar-
de lei. 

INS a revizuit recent în scă-
dere estimările de PIB pentru
primul trimestru 2014, de la o
creştere faţă de trimestrul an-
terior de 0,2% la o scădere de
0,2%. Astfel, România a rein-
trat în recesiune tehnică, având
două trimestre consecutive de
contracţie a PIB. Potrivit date-
lor publicate de Eurostat, Ro-
mânia a înregistrat cea mai
mare scădere economică din
UE 28 în al doilea trimestru al
anului, de -1%.

Contribuţii la creşterea PIB,
în primul semestru, au avut in-
dustria (+1,4%), cu o pondere
de 31,4% la formarea PIB şi
al cărei volum de activitate s-
a majorat cu 4,6%, şi informa-

ţiile şi comunicaţiile (+0,3%),
cu o pondere de 4,1% la for-
marea PIB şi al căror volum
de activitate s-a majorat cu
8,7%, a anunţat Institutul Na-
ţional de Statistică (INS).

Din punctul de vedere al uti-
lizării PIB, cele mai importante
contribuţii la creşterea PIB în

primele şase luni ale anului le-
au înregistrat cheltuiala pentru
consumul final al gospodăriilor
populaţiei (+3,3%), cu o pon-
dere de 65,6% la utilizarea PIB
şi al cărei volum s-a majorat
cu 5,1% şi exportul net
(+1,0%), consecinţă a creşterii
cu 12,8% a exporturilor de bu-

nuri şi servicii corelată cu creş-
terea mai redusă a volumului
importurilor de bunuri şi ser-
vicii, cu 10,6%.

Produsul Intern Brut, ajustat
sezonier, estimat pentru trimes-
trul al doilea, a fost de 163,008
miliarde lei preţuri curente, în
scădere, în termeni reali, cu 1%
faţă de primul trimestru şi în
creştere cu 1,5% faţă de aceeaşi
perioadă a anului trecut.

O contribuţie pozitivă sem-
nificativă au avut-o impozitele
nete pe produs (+0,8%), a că-
ror pondere la formarea PIB a
fost de 13,4% şi care au înre-
gistrat o creştere a volumului
lor de 6,2%.

Reducerea volumului de ac-
tivitate din construcţii, cu 3,6%,
a avut un impact negativ asupra
evoluţiei PIB, contribuţia sa la
creşterea PIB fiind de -0,2%.

De asemenea, agricultura,
silvicultura şi pescuitul au avut
şi ele o contribuţie negativă la
creşterea PIB (-0,1%) ca ur-
mare a scăderii volumului de
activitate cu 4,8%.

Agricultura şi construcţiile
au tras în jos economia 

Flash economic
Facilităţi pentru hotelieri
Hotelierii ar putea beneficia de o serie de facilităţi fiscale,
printre care reducerea impozitului pe profit şi a contribuţiilor
sociale, şi ar putea primi garanţii de stat pentru credite
de investiţii, potrivit unui proiect al Departamentului pentru
IMM şi Turism, aflat în dezbatere publică. Proiectul pre-
vede şi reducerea taxei aferente licenţei de organizare a
jocurilor de noroc şi a taxei anuale aferente autorizaţiei
de exploatare a jocurilor de noroc, scrie Mediafax. Faci-
lităţile fiscale ar urma să stimuleze investiţiile în turism,
contribuind astfel la creşterea numărului locurilor de ca-
zare, la diversificarea serviciilor de agrement, care ar ex-
tinde sezonul, având ca efecte creşterea numărului de
turişti, ocuparea forţei de muncă şi creşterea consumu-
lui.
De ce să investești în Algeria 
Ambasadorul României în Republica Algeriană Demo-
cratică şi Populară, excelenţa sa Alexandru Marcel, a
prezentat ieri la Brașov oportunităţile de afaceri din Africa
de Nord. Algeria va beneficia de un program prezidenţial
de dezvoltare pentru perioada 2015-2019 în valoare de
260 de miliarde de dolari.  „Pentru oamenii de afaceri
români este o oportunitate desosebită, pentru că fiecare
poate să îşi găsească în domeniul în care este competent
o nişă în care poate intra pe piaţa Algeriană. Este o piaţă
care absoarbe tot, e în plină dezvoltare şi de aici opor-
tunităţi pentru fiecare,” a declarat  E.S Alexandru Marcel,
Ambasadorul României în Algeria. Pe piaţa algeriană se
poate intra fie prin exporturi de produse, şi asta pentru
că industria nu acoperă necesităţile populaţiei, fie prin
mici linii tehnologice consumatoare de energie. ”Sunt fa-
cilităţi fiscale importante, un om de afaceri care deschide
o linie productivă în Algeria, 5 ani de zile este scutit de
taxe, deci produsul respectiv va fi pentru 5 ani de zile
oricum cel mai ieftin de pe piaţă” a adăugat acesta. 

2014 este un an sărac în autostrăzi

Agricultura nu a mai salvat România, cum s-a întâmplat în 2012 şi 2013



Consumul de cei sau cafea nu
afectează inima, spre deosebire
de băuturile energizante, care pot
provoca probleme cardiace, au
relevat studii realizate de centre
de cercetare prestigioase din mai
multe �ări.

Specialiștii au men�ionat că
nici cafeaua, nici ceaiul nu
duc la o creștere a riscului
de deces pe motive car-
diovasculare, nici din alte
cauze cum ar fi infec�iile
sau cancerul. Un studiu
efectuat în Fran�a pe
131.401 pacien�i, cu
vârste cuprinse între 18
și 95 de ani, a demonstrat
că rata mortalită�ii din cauze car-
diovasculare nu are legătură cu
consumul de ceai și cafea.

Există o diferen�ă între ama-
torii de cafea și ceai, primii pre-
zentând riscuri mai mari de îm-

bolnăvire cardiovasculară, dar
de vină nu este cafeaua, ci stilul
de via�ă asociat, în general, cu

această băutură, a explicat afir-
mat Almudena Castro, de la Spi-
talul Universitar La Paz din Ma-
drid. Peste jumătate dintre marii
băutori de cafea fumează, în
timp ce persoanele care preferă

ceaiul duc o via�ă mai sănătoasă,
fac mai mult sport și sunt astfel
mai protejate de afec�iuni ale ini-
mii.

În schimb, o cercetare
realizată în Fran�a de către me-

dicul spaniol Eduardo Ale-
gria, cardiolog în San Se-

bastián, a pus în eviden�ă
pericolele asociate cu
consumul acestor
băuturi. 

„Mulți au impresia
greșită că au un aport de
vitamine, când beau ener-
gizant, când, în realitate,

produc o încărcătură de
adrenalină care duce la probleme
cardiace importante, mai ales la
tulburări de ritm cardiac”, a spus
Eduardo Alegria. Trebuie știut,
consumul regulat de fructe poate
diminua cu până la 40 % riscul
cardiovascular, spun medicii. 

Persoanele care folosesc
transportul în comun, merg pe
jos sau pe bicicletă ca să ajungă
la serviciu, au în medie cu 2,5-
3 kg mai pu�in decât cele care
preferă mașina, sus�ine un stu-
diu apărut în British Medical
Journal.

Autorii studiului - cercetă-
tori de la London School of
Hygiene & Tropical Medicine

și de la University College din
Londra - au înregistrat
indicele de masă corporală
(IMC) și nivelul de grăsime
de la 7.534 de persoane și au
comparat apoi datele în
func�ie de modul de deplasare
până la locul de muncă.
Dintre parti cipan�i, numai
10% au declarat că folosesc
transportul în comun, merg pe

jos sau pe bicicletă.
Rezultatul a fost edificator:

femeile aflate în această situa�ie
au în medie cu 2,5 kg mai
pu�in decât cele care recurg la
mașină, IMC-ul lor fiind cu
0,7% mai mic, iar bărba�ii care
nu apelează la automobil au în
medie cu 3 kg mai pu�in decât
conducătorii auto și un IMC cu
1% mai mic. 

O dietă alimentară care
include peşte,
consumat cel puţin o
dată pe săptămână, ar
putea ajuta la proteja-
rea unor părţi ale creie-
rului care sunt afectate
puternic de procesul de
îmbătrânire, potrivit
unui studiu citat de Reu-
ters.

Cercetătorii au descoperit
că, în cazul persoanelor cu
vârsta de peste 65 de ani care
mănâncă peşte în mod
regulat, creierul prezintă cu
14% mai multă materie cenu-
şie în regiunile asociate me-
moriei şi cu 4% mai multă
materie cenuşie în zonele res-
ponsabile de cogniţie, compa-
rativ cu creierul vârstnicilor
care nu includ peştele în dieta
lor.

Efectul asupra creierului a

fost independent de prezenţa
acizilor graşi omega-3 în sân-
gele participanţilor la studiu,
sugerând că persoanele cărora
le place peştele au un stil de
viaţă mai sănătos în general,
lucru benefic creierului, spun
cercetătorii.

„Includerea în alimentaţie a
peştelui, fie fript sau la cuptor,
arată existenţa unor diferenţe
mai mari privind stilul de viaţă
decât am fi putut deduce prin
măsurarea unei singure com-
ponente biologice”, a declarat
profesorul James Becker, de
la Universitatea Pittsburgh din
Pennsylvania, autorul principal
al studiului. „Chiar şi după ce
am verificat o serie de alţi fac-
tori care ar fi putut fi respon-
sabili pentru diferenţele legate
de sănătatea creierului, o dietă
bogată în peşte fript sau la
cuptor rămâne un semn im-
portant privind un creier să-

nătos”, a mai spus
Becker.

Acizii graşi omega-3,
care se găsesc în specii de
peşte ca tonul şi somonul,
sunt consideraţi benefici
pentru inimă şi creier,
fiind, posibil, responsa-
bili de prevenirea mic-
şorării normale a creie-
rului care apare odată cu
îmbătrânirea, potrivit unui
studiu anterior, publicat în ia-
nuarie 2014.

Cercetarea, publicată în
American Journal of Preven-
tive Medicine, precizează că,
la nivel mondial, există peste
20 de milioane de oameni care
suferă de demenţă, iar specia-
liştii se aşteaptă ca această
cifră să se dubleze la fiecare
20 de ani, ajungând la 80 de
milioane de oameni în 2040.

Orice schimbare a compor-
tamentului care ar putea ajuta

la o menţinere a funcţiilor cre-
ierului în limite normale, în
cazul persoanelor în vârstă,
merită să fie explorată „ca
metodă de influenţare a ris-
cului de instalare a demenţei”,
precizează studiul.

Pentru a examina rolul jucat
de dieta bogată în peşte şi le-
gătura cu beneficiile aduse de
acizii omega-3, cercetătorii au

analizat informaţiile colectate
pentru un alt studiu efectuat
în Statele Unite pe termen
lung, care a avut ca partici-
panţi adulţi cu vârsta de peste
65 de ani, monitorizaţi timp
de zece ani, între 1989 şi
1999. Medicii s-au concentrat
asupra a 260 de persoane fără
probleme legate de cogniţie şi
demenţă, cărora li s-au făcut

analize
de sânge în

timpul perioa-
dei de desfăşurare a

studiului.
Din acest grup, 163 de per-

soane consumau peşte fript
sau la cuptor cel puţin o dată
pe săptămână şi au fost clasi-
ficate drept consumatori re-
gulaţi. Ceilalţi 97 de partici-
panţi mâncau mult mai puţin
peşte sau deloc. Cercetătorii
au descoperit că creierul per-
soanelor care consumau peşte
în mod regulat avea mai multă
materie cenuşie. 

De ce e bine să mănânci
cât mai mult peşte

Consumul de ceai/cafea nu afectează inima 
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Folosirea transportului în comun ajută 
la menținerea siluetei (studiu)
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Poarta Schei

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Vineri

Poarta Schei, numită în documente şi
„porta valachica”, a fost ridicată în anii
1827-1828 pentru a uşura comunicarea
cu Cetatea a locuitorilor din Scheii
Brașovului. 

De altfel, cea mai mare parte a cheltu-
ielilor de construcţie au fost suportate
de negustorii români din Schei. 

Construită din piatră şi cărămidă în stil
clasic, Poarta Schei are forma unui arc
de triumf cu trei intrări, una principală de mari dimensiuni
în mijloc şi două intrări mai scunde în stânga şi în dreapta
care sunt destinate pietonilor. Inscripţia în latină marchează

momentul construirii porţii, cât şi precizarea că această
poartă a fost ridicată în urma vizitei împăratului Francisc I.
la Braşov în anul 1817. A fost renovată de curând.



Din ce în ce mai mulţi tu-
rişti vor să viziteze cetă-
ţile braşovene. Pe primul
loc în preferinţe este Ce-
tatea Râşnov, urmată de
Rupea şi Făgăraş. 

Toate aceste obiective istorice
au fost reabilitate de-a lungul
timpului cu fonduri importante
de la Consiliul Judeţean. De
aceea, administraţia judeţeană
lucrează cu ajutorul specialiş-
tilor de le Muzeul de Istorie la
elaborarea unor circuite turistice
pentru cei ce vor să viziteze nu
doar oraşul Braşov, ci şi împre-
jurimile medievale. 

Media obişnuită de vizitatori
la Cetatea Râşnov este de 1.600
- 1.700 pe zi, însă au existat şi
zile în care numărul turiştilor a
depăşit 3.000. Preşedintele
Consiliului Judeţean Braşov,
Aristotel Căncescu, apreciază
că acesta este rezultatul inves-
tiţiilor făcute de instituţie în rea-
bilitarea şi refacerea obiectivelor

istorice din judeţ şi Braşov. „In-
vestiţiile făcute de noi au început
să dea rezultate. Pentru că Ce-
tatea Râşnov a fost a Consiliului
Judeţean şi am cedat-o Primă-
riei. Investiţia de reabilitare a
Cetăţii a fost făcută, în princi-
pal, cu bani de la Consiliul Ju-
deţean” a declarat Aristotel
Căncescu, preşedintele Consi-
liului Judeţean Braşov. Instituţia
judeţeană a alocat 500.000 de
euro pentru infrastructura Ce-
tăţii Râşnov. Datorită acestui
proiect, obiectivul istoric este

iluminat, printr-o instalaţie am-
plasată de-a lungul zidurilor. In-
vestiţia a fost suportată din
bugetul Consiliului Judeţean şi
din fondurile locale ale oraşului
Râşnov. 

Pentru fiecare zid, reflectoa-
rele au fost poziţionate în aşa
fel încât să-l pună în evidenţă
cât mai bine. Achiziţionarea şi
montarea instalaţiei au costat
aproximativ 170.000 de lei.

Comunitatea din Râşnov tră-
ieşte în principal datorită acestei
investiţii, precizează şeful jude-

ţului. Acelaşi lucru se întâmplă
şi la Rupea, deşi numărul vizi-
tatorilor nu îl depăşeşte încă pe
cel al turiştilor ce vizitează Râş-
novul. Anul trecut, după ce a
fost redeschisă publicului, Ce-
tatea Rupea a avut aproape
70.000 de vizitatori. Şi Cetatea
Medievală a Făgăraşului a fost
vizitată de mii de turişti, în ul-
timii ani. Lucrările de reabilitare
a Cetăţii Făgăraşului au demarat
în 2011, după ce în ultimii 30
de ani monumentul istoric nu
mai beneficiase de reabilitări
importante. Cu ajutorul Consi-
liului Judeţean, lucrurile au în-
ceput să se mişte, astfel că
ansamblul arhitectural a început

să îşi schimbe înfăţişarea, dar
mai este încă nevoie de investiţii
de anvergură pentru finalizarea
întregului obiectiv. Proiectul de
reabilitare a întregii cetăţi fusese

estimat la
suma de 30
de  milioane
de euro, iar
până acum,
Consiliul Ju-
deţean a in-
vestit peste
10 milioane

de lei în reabilitări. Consiliulul
Judeţean continuă investiţiile
în reabilitarea cetăţilor vechi.
Una dintre cele mai impor-
tante investiţii derulate o re-
prezintă reabilitarea Cetăţii
Ţărăneşti din  Feldioara. Lu-
crările de reconstrucţie a Ce-
tăţii Feldioara costă
aproximativ 15 milioane lei,
fonduri asigurate de Consiliul
Judeţean. Din această sumă,
autoritatea judeţeană a virat
deja peste 1 milion de euro. 

Municipalitatea braşoveană
a obţinut toate avizele nece-
sare proiectului de extindere
a Colegiului Naţional „Dr.
Ioan Meşotă”, astfel că în pe-
rioada următoare pot fi de-
marate procedurile de

achiziţie a lucrărilor.
Investiţia este estimată la

18,85 milioane de lei, iar pro-
iectul presupune construirea
unui nou corp de clădire, între
sala de sport şi corpul princi-
pal. În noul imobil, care va

avea patru etaje, se vor ame-
naja 12 săli de clasă, un labo-
rator de informatică, o sală
multifuncţională pentru eve-
nimente, un cabinet medical
şi unul psihologic, bibliotecă,
precum şi spaţii administra-
tive, respectiv birouri şi can-
celaria profesorilor.

„Cele mai mari probleme
le-am avut cu obţinerea avi-
zului de la Pompieri, pentru
că în proiectul iniţial era pre-
văzut un lift, dar ni s-au soli-
citat două astfel de
echipamente”, a explicat vice-
primarul Braşovului Adina
Durbacă. Ea a precizat lucră-
rile vor dura mai mulţi ani,
iar finanţarea va fi asigurată
de la bugetul local. 

Direcţia de Servicii Sociale
Braşov a finalizat distribuirea
ghiodanelor şi rechizitelor ce
urmează a fi primite de elevii
claselor întâi. Au fost achizi-
ţionate 1911 ghiozdane cu re-
chizite, valoarea totală a
acestora fiind de 136.000 de
lei, în condiţiile în care pentru
derularea programului „Primul
ghiozdan”, municipalitatea a
alocat suma de 150.000 de lei.
„Cei 14.000 de lei rămaşi vrem
să-i redirecţionăm pentru plata

burselor sociale sau de merit”,
a declarat viceprimarul Braşo-
vului, Adina Durbacă.

Reamintim că în luna aprilie,
Consiliul Local Braşov a apro-
bat o hotărâre privind acorda-
rea unor burse sociale în
valoare de 25 de lei şi a unor
burse de studiu în valoare de
30 de lei. Acestea vor fi alo-
cate, lunar, elevilor provenind
din familii cu venituri reduse,
respectiv elevilor cu rezultate
constant bune la învăţătură.

Pentru plata acestor burse în
primele patru luni ale anului
şcolar 2014-2015, în luna iu-
nie, aleşii locali au aprobat alo-
carea sumei de 250.000 de lei.

La Cetatea Feldioara o
să finalizăm investiţiile.
Şi acolo vom avea tu-
rişti de numărul miilor,
aşa cum se întâmplă în
prezent cu Cetăţile Râş-
nov, Făgăraş şi Rupea. 

Aristotel Căncescu
preşedintele Consiliului Judeţean Braşov

Rechizite gratuite pentru 1900 de boboci
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Undă verde pentru extinderea 
Colegiului Naţional „Dr. Ioan Meşotă” 

Cetăţile medievale din judeţ
atrag turişti în număr record
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Pedalăm pe 14 septembrie la BikeRace !
Duminică, 14 septembrie

2014, în Piaţa Unirii Braşov
se va desfășura concursul de
mountainbike Bikerace Bra-
şov. Evenimentul reprezintă o
continuare a binecunoscutului
Duatlon Cetatea Braşovului.
Categoriile de participare sunt: 

• Masculin 14-29 ani
• Masculin 30-39 ani 
• Masculin 40+ ani 
• Masculin Elită 14+ ani
• Feminin 14+ ani 
Traseul concursului are o

lungime de 20 km şi va pleca
din Piaţa Unirii spre Pietrele
lui Solomon, va parcurge dru-
mul forestier până la Cariera
din Poiana Braşov, coborârea
realizându-se prin Poiana Ste-

hil şi Şaua Tâmpa. Sosirea va
avea loc în Piaţa Unirii, unde
fiecare biciclist va primi me-
dalia de finisher! Participanţii
trebuie să aibă împlinită vârsta
de 14 ani, iar traseul concur-
sului permite înscrierea în
competiţie atât bicicliştilor
amatori, dar şi a celor profe-

sionişti. Înscrierea în concurs
se face prin achitarea taxei de
participare şi prin completarea
datelor participantului în for-
mularul de înscriere. Detalii
sunt disponibile pe site-ul con-
cursului www.bikerace.ro. Or-
ganizator este Asociaţia
Cetatea Braşovului. 

Depăşeşte-ţi teama de a vorbi în public 
În urmă cu 90 de ani, în

SUA lua fiin�ă Toastmasters
International o organiza�ie
care își dorea să încurajeze
oamenii să-și atingă
poten�ialul maxim și să-și în-
deplinească visele.

Din 1924, prin intermediul
clubului, oameni din întreaga
lume și-au îmbunătă�it
abilită�iile de comunicare și
de leadership, precum și cu-
rajul de a alege schimbarea în
bine.

La ora actuală, Toastmas-
ters International a devenit un
punct de referinţă pentru

practicarea comunicării orale
şi dezvoltarea abilităţilor de
conducere ale membrilor săi.

În luna iulie, Clubul Toas-
tmasters Brașov a împlinit 4
ani de când membrii acestuia
și cei care doresc să asiste, vin
în fiecare mar�i, începând cu
ora 18.15 la sediul Prefecturii
Brașov cu scopul de a deveni
mai buni, cu scopul de a
depăși monotonia cotidianu-
lui.

Mar�i,  9 septembrie, de la
ora 18.15,  în cadrul ședin�ei
săptămânale de club se va or-
ganiza un concurs de discur-

suri umoristice, atât în limba
română cât și în limba engle-
ză. În urma acestui concurs
se vor alege membrii care vor
reprezenta Brașovul la faza
na�ională de discursuri
(București) unde au posibili-
tatea să fie aleși să reprezinte
România la faza europeană
(Frankfurt).

Evenimentul se desfăşoară
în Prefectura Brașov, Bule-
vardul Eroilor, nr. 5, camera
120. Intrarea este gratuită,
însă trebuie să ave�i asupra
dumneavoastră o carte de
identitate. 

Creştinii din Braşov au
parte de o serie de eve-
nimente organizate cu
ocazia naşterii Sfintei
Fecioara Maria.

Biserica Ortodoxă Româ-
nă, Mitropolia Ardealului,
prin Parohia Sfânta Treime
din Șcheii Brașovului, va
semna cu ordinul Suveran al
Sfintei Fecioare Maria con-
tractul de mandat, pentru ri-
dicarea „Monumentului
Imnului de stat al României”.
Bazele acestui monument se
vor pune în Șcheii
Brașovului, unde a răsunat
prima dată cântecul revolu-
ţionar „Deşteaptă-te, româ-
ne!”.

Semnarea protocolului va
avea loc astăzi, la Sediul Or-
dinului Sfintei Fecioare Ma-
ria, de pe strada Carpaţilor
nr. 14, începând cu ora 15.00,
ocazie cu care se vor decora
și persoanele care au contri-

buit la promovarea Or-
dinului. Nu în ultimul
rând, de la ora 16.30, va
avea loc și lansarea vo-
lumului „Terra – Planeta
sufletelor rătăcite”, a ge-
neralului de brigadă în
rezervă Gheorghe Dra-
gomir.

Iniţiatorii evenimen-
tului sunt „Ordinul Su-
veran al Sfintei Fecioare
Maria” şi Protopopiatul
Braşov al Bisericii Or-
todoxe Române.   Liviu
Pandele, comandor al
Ordinului Suveran al Fe-
cioarei Maria, a reiterat
faptul că, pe aceste me-
leaguri, a trăit un popor
ortodox, dreptcredincios
adică, iar tot ce au clădit de-
a lungul veacurilor înaintaşii
noştri, a avut strânsă legătură
cu ortodoxia, cu credinţa cu-
rată în Dumnezeu: „Aşa cum
zice Scriptura, prin  Mântui-
torul nostru Iisus Hristos:

„Cel ce nu adună cu mine, ri-
sipeşte”. Pământul acesta a
dat omenirii oameni de înaltă
ţinută morală şi de sfinţenie,
de mare valoare, a umplut ce-
rul de sfinţi. Să privim calen-
darul nostru ortodox şi să ne

cutremurăm de mulţimea sfin-
ţilor de-a lungul veacurilor de
istorie. Şi să enumerăm numai
câteva: Paisie de la Neamţ,
Nicodim de la Tismana, Ghe-
lasie de la Râmeț, Calinic de
la Cernica, Cuvioasa Paras-

chieva de la Iași, Teo-
dora de la Sihla, Vasile
de la Poiana Mărului”.

Ne pierdem  valorile cul-
turale. Ridicarea monu-
mentului Imnului de stat
al României mai are un
scop. Este un demers
prin care se doreşte atra-
gerea atenţiei opiniei
publice, dar şi a institu-
ţiilor publice asupra fap-
tului că există un amplu
proces de inculturaliza-
re, unde valorile reale
sunt înlocuite cu simbo-
luri care nu au nimic în
comun cu tradiţiile şi ro-
mânismul. Este un sem-
nal de alarmă asupra
pierderii identităţii na-

ţionale, în amplul proces ge-
neral de internaţionalizare.

„Cine mai pune preț pe cul-
tură? Românul nu mai citeşte
o carte, nu mai merge la Ope-
ră, nu mai studiază nimic, nu
mai admiră o pictură. A uitat

de toate acestea. A uitat de
Ciprian Porumbescu,  de Ge-
orge Enescu, de Ştefan Lu-
chian, de Nicolae Grigorescu,
de marii poeţi şi scriitori care
au creat o zestre estetică a po-
porului român, o zestre cul-
turală nepreţuită. Toată viaţa
lor a fost o jertfă. Clădiri de
patrimoniu se degradează pe
zi ce trece, la fel biserici vechi
pictate în cel mai pur stil ro-
mânesc. Nu mai investim în
astfel de lucruri, în schimb, zi
de zi, se înalţă clădiri moder-
ne, cu zeci de etaje, sedii de
firme, toate înţepând cerul cu
înălțimea lor. Nu suntem îm-
potriva acestora, dar se pierde
tot ceea ce este românesc.  Ro-
mânul a uitat să fie român, a
uitat să-şi apere valorile fără
de preţ ale ortodoxiei, darurile
cele nepreţuite, cum ar fi
dreapta credinţă, limba, ne-
amul, ţara aceasta frumoasă
şi bogată”,  mai spune Liviu
Pandele.

Monumentul Imnului Naţional al României va fi constuit la Biserica Sf.Treime din Şchei

Monumentul Imnului de Stat,
un apel de întoarcere la tradiție
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Tenismanul român, A -
dri an Ungur, favoritul
numărul patru, s-a cali-
ficat în sferturile de fina-
lă ale turneului BRD
Brașov Challenger. În
sferturi, Ungur va juca
împotriva cehului Pospi-
sil, favoritul numărul opt
al întrecerii bra șo ve ne.

Adrian Ungur s-a calificat
în sferturile de finală ale tur-
neului BRD Brașov Challen-
ger, dotat cu premii totale de
35.000 de euro. Ungur, al pa-
trulea favorit al competi�iei
de sub Tâmpa, a câștigat în
două seturi disputa cu portu-
ghezul Ricardo Machado,
scor 7-6 (3), 6-1. În primul
tur al turneului din orașul de
sub Tâmpa, Adi Ungur a tre-
cut de compatriotul său Victor
Crivoi în două seturi, 6-4, 6-
4, după o oră și 20 de minute
de joc. „Este foarte important
că am reușit să mă calific în
sferturi. Este un turneu ca ori-
care altul. Nu pot spune că

am venit aici să mă pregătesc
pentru meciul de Cupa Davis,
pentru că nu vor fi aceleași
condiții. Aici suntem la 600
de metri altitudine, este mai
frig, mingea sare altfel. Altele
vor fi condițiile la București.
Mă bucur că am reușit să trec
de Crivoi în primul tur, pentru
că eu am avut mereu meciuri
foarte grele cu el. Anul trecut
am jucat de trei ori și de două
ori m-a învins. Îmi place să
joc pe zgură, mă simt bine și
sper să fac o figură frumoasă
la Brașov. Este întotdeauna
dificil să joci acasă, în fața
propriilor suporteri. Este o
presiune suplimentară, dar
este frumos”, a spus Adi Un-
gur. „Nu au fost chiar cele mai
bune condiții pentru tenis, pen-
tru că a bătut vântul foarte
tare, dar aceste condiții au fost
pentru amândoi. Eu vin după
o perioadă de pauză și mi-a
fost destul de greu să intru în
meci. El era favorit astăzi și
a demonstrat acest lucru și pe
teren. Adi a ajuns să joace

foarte bine pe zgură și sper
să aducă puncte României în
meciul de Cupa Davis cu Sue-
dia”, a declarat la finalul jocu-
lui din primul tur, te  nismanul
român Victor Crivoi.

Copil a fost eliminat în turul
doi. Marius Copil a reușit să
se califice în optimi după ce
a dispus de sârbul Pedja
Krstin cu 6-3, 6-4 în primul
tur al competi�iei organizate
pe zgura de la Olimpia. Din
nefericire, Marius a fost eli-
minat în această fază a
competi�iei de rusul Aslan
Karatsev, care s-a impus în
două seturi, scor 6-3, 6-3.
„Pentru mine nu a fost ușor.
Vin după o accidentare care
m-a ținut departe de teren și
am început să mă mișc cu
doar trei zile înainte de a ajun-
ge la Brașov. Acest lucru se
vede în jocul meu. Îmi pare
rău că am ieșit din competiție,
pentru că îmi doream să am
cât mai mult jocuri pe zgură
înainte de partida de Cupa
Davis”, a spus Marius Copil. 

Urmează Cupa Davis. După
turneul brașovean, pentru
Ungur și Copil urmează me-
ciul de Cupa Davis dintre Ro-
mânia și Suedia, partidă ce
se va disputa pe arenele BNR
din capitală. „Va fi un meci
dificil, dar cred că noi plecăm
ca favoriți. Îl avem pe Adi
Ungur care joacă foarte bine
pe zgură și avem echipa idea-
lă la dublu, cu Horia și Flo-
rin. În mod normal ar trebui
să ieșim învingători”, a spus
Marius Copil. „Știu că Suedia
are un copil de 18 ani foarte
bun și de viitor și au și doi
dubliști foarte buni. Cu toate
astea, cred că noi suntem
favoriți. Avem un dublu ex-
traordinar cu Horia Tecău și
Florin Mergea și cred că sco-
rul va pleca de la 1-0 pentru
noi. Nu știu dacă este o pre-
siune în plus pe mine faptul
că sunt racheta numărul unu
a României după retragerea
lui Victor (nr. Hănescu). Sin-
cer, nici nu m-am gândit la
asta. Sper să fim la înălțime
și să-l înlocuim pe Victor cu
succes. Timp de zece ani el a
dus această echipă în spate,
acum este rândul nostru”, a
spus Adi Ungur. Căpitanul
nejucător al echipei Româ-
niei, Andrei Pavel, a anun�at
lotul pentru disputa cu Sue-
dia contând pentru play-off-
ul turului 1 al Grupei I din
Zona Euro/Africană. Pe lista
oficială înaintată forului in-
ternaţional de tenis au fost
nominalizaţi Adrian Ungur
(137 ATP), Marius Copil
(175 ATP), Horia Tecău (21
ATP la dublu) şi Florin Mer-
gea (39 ATP la dublu). Sâm-
bătă, la turneul de pe baza
Olimpia, Andrei Pavel va
sus�ine un meci demonstrativ
în compania lui Ilie Năstase. 

Tenismanul Adrian Ungur este mândru de reușita lui 

Ungur s-a calificat
în sferturi
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Clattenburg împarte dreptatea
Meciul Grecia - România, programat duminică, în preliminariile
Campionatului European din 2016, va fi arbitrat de o brigadă
din Anglia, cu Mark Clattenburg la centru, informează
uefa.com. Clattenburg, care a arbitrat în acest an şi Supercupa
Europei, va fi ajutat la cele două linii de Michael Mullarkey
şi Simon Beck. Asistenţi adiţionali vor fi Andre Marriner şi
Lee Probert, iar arbitru de rezervă Simon Bennett. Echipa
naţională a României va debuta, duminică, de la ora 21.45,
în preliminariile Campionatului European din 2016, urmând
să întâlnească selecţionata Greciei, pe Stadionul Karaiskakis
din Pireu.

Hoban va juca în Israel
Exclus din lot după ce la finalul returului cu Dinamo Zagreb
a sărit să-l bată pe managerul sportiv al clubului, Ovidiu
Hoban va fi împrumutat de Petrolul până la finalul sezonului
la Hapoel Beer Sheva. Hoban evoluează pentru Petrolul încă
din 2012, strângând 56 de prezențe în Liga 1, cu trei goluri
marcate. Are și șase selecții la echipa națională, fiind convocat
de Pițurcă pentru meciul cu Grecia, din preliminariile pentru
EURO 2016. Mijlocașul în vârstă de 31 de ani a mai jucat
în Liga 1 la U Craiova, FC Bihor, Gaz Metan și U Cluj. Acesta
a cucerit anul trecut Cupa României alături de Petrolul, re-
prezentând singurul trofeu din carieră.   

Teja, înlocuit de Ogăraru
Liga 1 s-a despărțit ieri de încă un tehnician. Antrenorul
Universității Cluj, Mihai Teja, îngroașă rândurile tehnicienilor
care și-au încheiat colaborarea cu echipa pe care au con-
dus-o de la debutul sezonului. „Am convenit de comun acord
să reziliem contractul. Am motivele mele, personale, nu doresc
să comentez. E mai bine aşa şi pentru mine, şi pentru echipă”,
a declarat Teja. Patronul Florian Walter s-a mișcat rapid şi a
găsit un înlocuitor surpriză pentru Mihai Teja. George Ogăraru,
fost fundaş dreapta la Steaua şi Ajax, va ocupa funcţia de
antrenor principal. Ogăraru nu va veni singur la Cluj, ci va fi
ajutat de olandezul Alfons Groenendijk. Acesta din urmă are
50 de ani şi va ocupa funcţia de director sportiv. Alfons a pre-
gătit în cariera sa echipa de tineret de la Ajax, dar şi echipele
de seniori Willem Tilburg şi Den Bosch, în Olanda. 

Meciuri amicale
Miercuri seara s-au disputat o serie de partide amicale
internaționale de fotbal. Cu un nou căpitan, Wayne Rooney,
Anglia a dispus de Norvegia cu 1-0, unciul gol al meciului
fiind reușit chiar de Rooney, din penalty în minutul 68. Proaspăt
transferat la Manchester United de la Real Madrid, argenti-
nianul Di Maria a fost omul meciului Germania-Agentina. La
aproape două luni după ce nemții au cucerit titlul mondial în
Brazilia, în finală cu sud-americanii, Argentina și-a luat revanșa.
Angel Di Maria a fost omul meciului, cu trei pase de gol și o
reușită! Argentina a închis tabela la 4-2, cu golurile semnate
de Aguero, Lamela, Fernandez și Di Maria. Pentru Germania
au înscris Schurrle și Goetze. Iată alte rezultate înregistrate
în partidele amicale: Rusia – Azerbaidjan 4-0, Ucraina-Mol-
dova 1-0, Danemarca-Turcia 1-2, Cehia-SUA 0-1, Irlanda-
Oman 2-0, Letonia-Armenia 2-0, Maroc-Qatar 0-0 și
Lituania-Emiratele Arabe Unite 1-1.

Serena e în semifinale
Jucătoarea americană Serena Williams, numărul 1 mondial,
dublă deţinătoare a titlului, s-a calificat în semifinalele turneului
US Open, învingând-o în sferturile de finală pe italianca Flavia
Pennetta, scor 6-3, 6-2. În turul următor, Williams, care are
în palmares 17 titluri de Grand Slam, o va întâlni pe sportiva
rusă Ekaterina Makarova, cap de serie numărul 17. În cealaltă
semifinală se vor întâlni Shuai Peng (China) şi Caroline Woz-
niacki (Danemarca), cap de serie numărul 10.

Lui Nole îi priește la New York
Novak Djokovic, liderul clasamentului ATP şi principal favorit
la US Open, s-a calificat în semifinalele ultimului turneu de
Grand Slam al anului. Sârbul s-a impus în patru seturi în faţa
scoţianului Andy Murray(nr. 8), cu 7-6, 6-7, 6-2, 6-4. Djokovic,
finalist la ultimele patru ediţii ale turneului american, îl va în-
frunta în penultimul act pe japonezul Kei Nishikori (nr. 10),
care l-a eliminat pe elveţianul Stanislas Wawrinka (nr. 3) după
un meci de cinci seturi: 3-6, 7-5, 7-6, 6-7, 6-4. Aseară s-au
jucat ultimele două meciuri din sferturile de finală: T. Berdych
(Cehia) – M. Cilic (Croația) și R. Federer (Elveția) – G. Monfils
(Franța). Partidele s-au disputat după închiderea ediției. 

Pleacă Victor Pițurcă!?
Siteul ittinews.net citează sur-

se de la Al Ittihad, care susţin
că selecţionerul României, Vic-
tor Pi�urcă, s-a înţeles cu
forma�ia saudită. Antrenorul ro-
mân ar urma să fie prezentat
oficial la Al Ittihad săptămâna
viitoare, după partida din debutul
preliminariilor Campionatului
European 2016, cu Grecia.
„Şansele ca eu să plec în Golf
sunt sub unu la sută. Nu este ni-

mic serios, nu am vorbit cu nici
un oficial de la Al Ittihad. Sunt
doar speculaţii”, a declarat în
urmă cu câteva zile selec�ionerul
Victor Pi�urcă, însă subiectul a
revenit în actualitate acum, după
ce tratativele dintre saudi�i și an-
trenorii Jose Canerro sau Bernd
Schuster s-au încheiat fără re-
zultat. Conform ittinews.net,
care citează surse din cadrul clu-
bului Al Ittihad, Piţurcă s-ar fi

înţeles cu şeicii și urmează ca
reprezentan�i ai grupării arabe
să ajungă la București pentru a
semna actele cu tehnicianul ro-
mân. Acelaşi site afirmă că Pi-
ţurcă va fi prezentat oficial după
meciul naţionalei României cu
Grecia. Contractul selec�io ne -
ru lui român ar urma să se întin-
dă pe două sezoane, iar Pi�urcă
ar câștiga în această perioadă
6,5 milioane de euro.
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Sculptorul braşovean
Horia Hudubeţ vă invită
la o nouă expoziţie ine-
dită. Homo Depen -
denţa” reprezintă o
colecţie de lucrări care
îl au pe om în prim plan. 

Sculpturile sunt expuse la
Galeria Europe, str. Mureşe-
nilor, nr. 1.

„Fiind o «expoziţie alarmă»,
dă-ţi răgaz la dialog. Cu tine.
Nu este vorba despre un ma-

nifest împotriva tehnologiei şi
a implicaţiilor la nivel perso-
nal, ci este o reacţie la in fluen -
ţele acesteia asupra umanităţii.
Consider că pentru cunoscă-
torii şi consumatorii de artă
braşoveni, această expoziţie
aduce un «altceva» faţă de ca-
nonul clasic al figurativului
uman, prin exprimarea clară

a ideii de «furt al libertăţii».
Acceptă invitaţia la meditaţie
şi autocunoaştere. Este o pau-
ză de respiraţie, înainte de a
continua dependenţa, în doză
zilnică, dependenţă care există
şi în afară conştientizării ei.

Te va bucura regăsirea”, spu-
ne artistul braşovean.

Una dintre lucrările colec-
ţiei, „Cine sunt?” va fi pre-
zentată şi la Paris, în
noiembrie, în cadrul „Expo-
ziţiei Independenţilor”. 

Horoscopul zilei
Berbec. Prima parte a zilei va veni cu surprize pe plan amoros.
Fie vei întâlni o persoană interesantă, fie, dacă eşti deja
într-o relaţie, vei primi o veste bună de la persoană iubită. 
Taur. Vei începe ziua în forţă. Atenţie, însă. Vei fi tentat/ă
să iei decizii pripite. Lasă timp de gândire pentru problemele
importante şi cere sfatul celor apropiaţi. 
Gemeni. Nu este o zi bună pentru muncă. Vei fi distras/ă în-
treaga zi şi nu vei avea deloc spor. Încearcă să te organizezi
şi rezolvă problemele care nu pot suferi amânare. 
Rac. Te aşteaptă o zi productivă, în care vei reuşi să rezolvi
multe dintre problemele pe care ai amânat să le înfrunţi.
Profită de energia pe care o ai.
Leu. Primele ore ale dimineţii te vor găsi plin/ă de energie
şi îţi vor oferi ocazia să începi proiecte care îţi vor aduce
câştiguri pe viitor. 
Fecioară. Astăzi te vei implica în activităţi care te privesc
strict pe tine. Eşti mai interesat/ă ca niciodată de persoana
ta şi eşti preocupat/ă să faci planuri de viitor. 
Balanţă. Nimic nu te mulţumeşte astăzi. Te-ai trezit într-o
dispoziţie proastă şi nimeni şi nimic nu va putea să schimbe
acest lucru. Spre seară, ai parte de o surpriză dragă.
Scorpion. Dai dovadă de multă energie şi creativitate la locul
de muncă astăzi. Acest lucru nu va trece neobservat de su-
periori şi te pot aştepta surprize plăcute.
Săgetător. Este o zi haotică pentru Săgetător. Ai numeroase
planuri pe care vrei să le duci la capăt, însă nu vei reuşi
deloc să te organizezi. 
Capricorn. Eşti în mijlocul unor modificări drastice. Mintea
şi corpul tău, în ultima vreme, sunt într-o continuă schimbare.
Astăzi, nu amână niciun proiect, altminteri vei avea probleme. 
Vărsător. Pasiunea ta este admirată de cei din anturajul tău
şi invidiată de alţii. Astăzi, fereşte-te de cei care nu-ţi sunt
prieteni. Vei avea de suferit din cauza bârfelor.
Peşti. Astăzi, emoţiile tale sunt puternice şi asta te a pune
în poziţii delicate. Încearcă să eviţi situaţiile stresante şi im-
plică-te în acţiuni care îţi fac plăcere.

Expoziţie 
de sculptură
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Serviciul pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tra-
diţionale Braşov din cadrul
Centrului Cultural „Reduta”
vă invită la sfârşitul acestei
săptămâni la următoarele eve-
nimente culturale din judeţul
nostru:

◾ La Feldioara, în acest wee-
kend, are loc „Festivalul
Cavalerii teutoni se reîntorc

în Cetatea Feldioarei”, edi-
ţia a IV-a.

◾ La Teliu în acest weekend
are loc Sărbătoarea Comu-
nei Teliu: Cântec de toam-
nă, ediţia a VIII-a.

◾ La Poiana Mărului duminică,
7 septembrie 2014, sunt Zi-
lele Comunei Poiana Mă-
rului, cu ocazia celebrării a
425 de ani de atestare do-
cumentară a localităţii.

Festivaluri în judeţ
◾ Într-o zi, Ion şi Gheorghe stăteau
de vorbă.
Ion îl întreabă pe Gheroghe:
– Gheorghe, câte cămăşi aveai pe
timpul lui Ceauşescu?
– Două.
– Din ce?
– Din mătase.
– Şi acum câte ai?
– Una.
– Din ce?
– Din alea două.

◾ Gigel, Ionel şi Bulă stăteau de
vorbă. Gigel spune că tatăl lui e
 inginer, iar Ionel se laudă că al lui
e avocat.
– Bulă, tatăl tău ce e?
– Medic stomatolog agricol!
– Adică? Ce face?
– Pune dinţi la greblă ...
◾ Logică feminină:
„Aseară am fost să-mi cumpăr o
rochie, dar am văzut nişte sandale
superbe! Aşa că mi-am luat poşeta
asta.” 

Bancuri

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

KYRA KYRALINA -PREMIERĂ-
(AP-12), 99 minute, Dramă
Vineri: 20:15
Sâmbătă, Duminică: 13:45, 20:15

DARUL LUI JONAS -PREMIERĂ-
(THE GIVER)
(AP-12), 97 minute, Dramă, SF
Vineri: 15:00, 19:45
Sâmbătă, Duminică: 17:45, 19:45

CAPTIVUL -PREMIERĂ-
(THE CAPTIVE)
(N-15), 112 minute, Thriller
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 21:15

LOVE BUS: CINCI POVEŞTI DE DRAGOSTE DIN
VIITOR -PREMIERĂ-
(N-15), 72 minute, Dramă, Romantic
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:15

CAMERA GROAZEI 
(KVINDEN I BURET)

(N-15), 97 minute, Crimă, Mister, Thriller
Vineri: 15:45
Sâmbătă, Duminică: 18:00

VÂNĂTOAREA DE SPIONI
(A MOST WANTED MAN)
(N-15), 122 minute, Thriller
Vineri: 18:00
Sâmbătă, Duminică: 22:15

EROI DE SACRIFICIU 3 
(THE EXPENDABLES 3)
(N-15), 126 minute, Acţiune, Aventuri, Thriller
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 21:45

ŢESTOASELE NINJA -3D-
(TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES)
(AP-12), 103 minute, Acţiune, Aventuri,
Comedie, Fantastic, SF
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:30, 19:15

CASA MAGICIANULUI -3D-
(THE HOUSE OF MAGIC)
(AG), 85 minute, Animaţie, Aventuri 
(dublat)
Vineri: 17:30
Sâmbătă, Duminică: 11:30, 17:30

HAI SĂ FIM POLIŢIŞTI
(LET’S BE COPS)
(AP-12), 104 minute, Acţiune, Comedie
Vineri: 17:00
Sâmbătă, Duminică: 15:00

GARDIENII GALAXIEI -3D-
(GUARDIANS OF THE GALAXY)
(AP-12), 122 minute, Acţiune, Aventuri, SF
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 15:15

LUCY
(N-15), 90 minute, Acţiune, SF
Vineri: 13:45, 22:15
Sâmbătă, Duminică: 11:45, 15:45

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2 -3D-
(CUM SA ITI DRESEZI DRAGONUL 2)
(AG), 102 minute, Animaţie, Aventuri
Sâmbătă, Duminică: 11:15

Expoziţii 
◾ 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.

Astăzi în Braşov

8 7 1 4 3 2 5 6 9
6 3 4 5 9 7 8 2 1
2 9 5 1 6 8 3 7 4
5 1 7 3 2 4 6 9 8
4 8 6 7 5 9 1 3 2
9 2 3 8 1 6 4 5 7
7 4 2 6 8 5 9 1 3
1 5 9 2 4 3 7 8 6
3 6 8 9 7 1 2 4 5
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Din presa maghiară
Presele de ulei din comune pot prelucra doar recolta
obţinută pe teritoriul comunei respective
Camera de Agricultură a primit o hotărâre din partea
Ministerului de Finanţe, care schimbă sistemul de
prelucrare a seminţelor oleaginoase. Ministerul de
Finanţe a constatat că sistemul actual de prelucrare are
multe scăpări şi păgubeşte atât statul, cât şi fabricile de
ulei. Presele de la sate se sustrag de la plata impozitelor
şi în secret reuşesc să comercializeze ulei în pieţe.
Astfel, s-a luat hotărârea ca în viitor presele din sate pot
prelucra doar seminţele oleaginoase recoltate de pe
teritoriul comunei din care fac parte. Este strict interzisă
prelucrarea recoltelor din comunele învecinate. Excepţii
se consideră cazurile în care nu există presă pe o rază
de 10 km. Pentru aplicarea acestei hotărâri, producătorii
de seminţe oleaginoase vor primi de la Ministerul
Finanţelor o adeverinţă specială în care va fi specificată

comuna de care aparţine terenul, producţia de
oleaginoase din comuna respectivă şi în ce sate există
prese pentru prelucrare. Aceste adeverinţe vor fi
eliberate în baza datelelor deţinute de primării, iar
organele financiare vor controla sever activitatea
preselor şi cantitatea de ulei obţinută. 
Proprietarii preselor sunt obligaţi să treacă pe aceste
adeverinţe cantitatea de seminţe oleaginoase prelucrată
şi cantitatea de ulei obţinută.

(A falusi olajprések csak saját községük termését
dolgozhatják fel. În: Brassói Lapok, nr. 195,

26 august 1939)

Aflăm cu plăcere, că
doamnele române din
Braşov, care au absolvit
cursul surorilor de cari-
tate, şi-au început astăzi
activitatea în spitalele
de răniţi din Braşov. 

Ni se spune că soldaţii ră-
niţi au avut o nespusă bucurie
şi mângâiere vorbindu-li-se în
graiul lor şi fiind pansaţi de
doamnele române. Prima ru-
găminte ce li s-a adresat, din

partea răniţilor, a fost să
li se procure cărţi, reviste
şi gazete, ca să le mai
treacă de urât şi să mai
uite de dureri. Între cei
răniţi se află şi câţiva ro-
mâni bucovineni.

Aducându-ni-se la cu-
noştinţă cererea răniţilor,
am trimis astăzi, prin
doamnele noastre, o nouă
serie de numere din zia-
rul nostru precum şi câ-
teva reviste şi cărţi.
Surorile de caritate, dom-
nişoarele Virgilia Braniş-
te, Tulia Găvruş şi Maria
Oncioiu primesc cu plă-
cere cărţi, reviste şi alte
daruri cu deosebire ţiga-
rete, pentru a le distribui

printre cei răniţi.
Mâine, duminică, la orele

13.30 va avea loc în sala Sfa-
tului distribuirea solemnă a
diplomelor de surori de cari-
tate doamnelor din Braşov,
care au absolvit cu succes cur-
sul de trei săptămâni urmat
sub conducerea medicilor de
la spitalul civil. 

(Gazeta Transilvaniei,
7/20 septembrie 1914)
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Inspectoratul muncei din
Braşov a lansat liste de subs-
cripţie pentru a se veni în aju-
torul celor 100 văduve şi 300
de orfani, rămaşi în cea mai
cumplită durere şi sărăcie în
urma dezastrului din minele
dela Lupeni.

Apreciând modul cum In-
spectoratul Muncei din Bra-
şov înţelege să-şi facă datoria,
la rândul nostru facem un căl-
duros apel către cititorii noştri

şi către întreg publicul de aci,
rugându-l stăruitor să dea tot
concursul generoasei iniţiative
a Inspectoratului muncei, pen-
tru a acoperi cu cât mai multe
sume şi iscălituri listele lan-
sate în acest scop.

Suferinţa, durerea şi neno-
rocirea sunt în mod fatal le-
gate de făptura omenească:
în inima aceluia care într’ade-
văr e om nu se poate ca sufe-
rinţa şi nenorocirea altuia să

nu găsească un prelung ecou,
din a cărui vibrare să nu por-
nească gestul de mângăiere şi
ajutorare.

Sub imperiu acestui dureros
ecou toţi cei din vechiul Regat
– sărac şi bogat – s’a grăbit
să-şi dea obolul pe altarul de-
zastrului dela Lupeni.

Publicul din Braşov nu va
fi mai prejos în generozitate,
în sentimentele de creştinism,
umanitate şi solidaritate so-

cială.
Da-ţi obo-

lul vostru pe
altarul dezas-
trului din Lu-
peni. Vă veţi

îndeplini
o datorie
faţă de
voi înşi-
vă şi faţă
de seme-
n i i
voştri, –
iar vădu-

vele şi orfanii din Lupeni vă
vor binecuvânta.

(Carpaţii, Anul II, Nr. 20,
Duminecă 30 Aprilie 1922)

Mihaela Lupu

Cristina Baciu

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Braşovencele, în
serviciul celor răniţi

Pentru victimele dezastrului din Lupeni

5 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”
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Cea mai apreciată des-
tinaţie, în funcţie de re-
comandările turiştilor
din intreagă lume, este
Costa Rica, conform ce-
lui mai recent studiu la
nivel mondial despre
piaţă turismului – The
Global Tourism Moni-
tor, realizat de Mercury
Research. 

În acelaşi clasament, Ro-
mânia ocupă locul 67, primul
loc în Europa fiind adjudecat
de Austria. 

Clasamentul celor mai
apreciate destinaţii turistice
a fost realizat în funcţie de
experienţa turiştilor şi de
gradul în care aceştia ar re-
comanda ţara respectivă po-
tenţialilor vizitatori. Costa
Rica a obţinut cel mai ridicat
scor la nivel mondial, 63, la
polul opus situându-se Tu-
nisia (-7). 

În Europa, liderul clasa-
mentului este Austria (58), ur-
mată de Italia (56), Croaţia
(54), Norvegia (53), Grecia
(52) şi Marea Britanie (52). 

Ţara cu cea mai bună pro-
movare turistică, este, în
schimb, SUA, beneficiind de
cea mai bună vizibilitate în
rândul vizitatorilor. În ultimul
an de la realizarea studiului,
13% dintre participanţii la
studiu au văzut reclame sau
oferte turistice pentru
această destinaţie. 

În Europa, în fruntea
clasamentului la pro-
movare se află Franţa
(11%), Turcia (11%),
Grecia (10%), Italia
(10%) şi Austria (7%). 

România se situează pe locul
67 în topul celor mai recoman-
date destinaţii turistice, obţinând
scorul de 26, însă doar 1% din-
tre străini au văzut în ultimele
12 luni oferte de vacanţă sau
alte modalităţi de promovare
pentru ţară noastră.

Cea mai apreciată
destinaţie turistică din lume 

O bancă din Rusia le împrumută o pisică
celor care iau un credit ipotecar

Cea mai mare bancă din
Rusia, Sberbank, oferă clien-
ţilor care accesează un credit
ipotecar mai mare de
100.000 de dolari posibilita-
tea de a împrumuta şi o pisi-
că, animal despre care tradiţia
rusă spune că aduce noroc,
dacă se plimbă într-o casă
nouă, relatează Bloomberg
Businessweek.

„Comandă o pisică pentru
inaugurarea casei tale şi adu
fericire şi noroc în căminul
tău”. Acesta este mesajul sub
care banca deţinută de stat îşi

promovează noua campanie,
prin care încurajează clienţii
să ia acasă o pisică, pentru câ-
teva ore, atunci când împru-
mută bani pentru o nouă
locuinţă.

Pisicile
împru-

mutate
clienţi-
lor aparţin unor
oameni, inclusiv anga-
jaţi ai băncii, care au fost de
acord ca animalele lor să facă

parte din „proiecte speciale”,
a explicat unul dintre purtă-
torii de cuvânt ai Sberbank,
Anastasia Vakhlamova. Ea a

precizat că banca a
început să primeas-
că cereri pentru
 pisicile „de împru-
mut” imediat după
lansarea campaniei,
la mijlocul lunii au-

gust.
Clienţii Sberbank

pot alege dintre zece rase de
pisici, printre care siameze,
tabby sau fără păr.

Al Pacino: „Viaţa ne copleşeşte.
Depresia e în fiecare dintre noi”

Actorul Al Pacino a făcut
dezvăluiri despre experienţele
sale cu depresia la o conferin-
ţă de presă la Festivalul de
Film de la Veneţia.

Cel mai nou rol principal al
lui Pacino este în filmul „The
Humbling” al lui Barry Levin-
son, unde interpretează un băr-
bat cu tendinţe suicidare.
Actorul mai are un al doilea
rol similar, unul secundar în
filmul „Manglehorn” – un lă-
cătuş singuratic a cărui inabi-
litate de a trece peste o dragoste
pierdută îl împiedică să meargă
mai departe cu viaţa lui.

La o conferinţă de presă Al
Pacino a fost întrebat dacă a
împărtăşit vreodată starea de
depresie a celor două perso-
naje pe care le interpretează,
scrie The Hollywood Report.
„Nu văd cum aş putea să nu
fiu deprimat câteodată, dar
nu sunt conştient de asta.” 

„Cum decurge? Spui că eşti
deprimat? Viaţa ne cam cople-
şeşte”, a continuat el. „Unele
lucruri te întristează. În prin-
cipiu ai vrea să fii puţin mai
fericit uneori. Dar «deprimat»
pare de atât de rău augur. E
de fapt în fiecare dintre noi. Ne

regăsim cu toţii în asta”.
„Oamenii cad în depresie şi

e foarte trist şi înfiorător. Am
simţit ceva asemănător câteo-
dată, dar nimic atât de grav.
Mă simt scutit şi sunt norocos.”

Actorul a mărturisit şi ce îl
face să fie cel mai fericit: „Am
trei copii. Aceasta a fost o ade-
vărată sursă de bucurie pentru
mine, plus prietenii pe care
i-am avut alături, oamenii pe
care i-am cunoscut de-a lungul
anilor, relaţiile pe care le-am
avut. Totul a contribuit la că-
lătoria uimitoare de până
acum. Simt că sunt ok.”

Diana Munteanu „dansează printre vise”
Diana Munteanu Niculescu este una dintre vedetele
care va participa la prima ediţie „Dansează printre
vise”, show care va începe la Antena 1. Având la bază
pasiunea pentru sport, vedeta are atuurile necesare
pentru a face faţă competiţiei şi pentru a avea o evo-
luţie cât mai bună pe ringul de dans. Însă acest lucru
va trebuie să-l demonstreze juriului, alcătuit din Mihai
Petre, Jojo şi Igor Munteanu, care îi vor puncta pres-
taţia. Vedeta e obişnuită cu antrenamentele fizice obo-
sitoare şi cu ritmul alert pe care le presupun
competiţiile de nivel înalt, aşa cum va fi şi „Dansează
printre vise”. „Am terminat Liceul Sportiv, am practicat
8 ani atletism şi m-a ajutat enorm în viaţă. M-a învăţat
să fiu un om ordonat, echilibrat şi ambiţios. De-a lungul
timpului am simţit că tot ce am acumulat atunci mi-a
folosit ulterior. Sunt sigură că şi acum va fi la fel”, a
declarat încrezătoare Diana.

Gest emoţionant pentru Mihaela Rădulescu!
La o săptămână de la moartea tatălui ei, Mihaela Ră-
dulescu încearcă din răsputeri să treacă peste această
etapă a vieţii. În continuare îndurerată, vedeta îşi con-
centrează toată atenţia asupra fiului ei, Ayan, pentru
a depăşi mai uşor momentele grele pricinuite de pier-
derea suferită. Cu toate astea, amintirile rămân. „În
continuarea vieţii... Copilul mă întrebă, la mic dejun
(azi, în prima zi de şcoală, când speram că se gân-
deşte la orice altceva:)), dacă, la un moment dat al
vieţii, ne-am putea muta la Orăştie – Arsenal Park!
Sau măcar dacă am putea să ne petrecem fiecare va-
canţă în această tabără militară. Prima dată a fost
acolo cu Tata (adică bunicul lui), în vara trecută... Mă
uit la micul meu soldat şi mă rog să-i fie mereu pace...”,
a fost mesajul postat de Mihaela Rădulescu, pe contul
personal de Facebook.


