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Salariu între 1400 şi 2200 de
euro. Aceasta este oferta unui
angajator neamţ, care vine la
Braşov pentru a oferi diverse
joburi celor care vor să lucreze
în Germania. Selecţia viitorilor
angajaţi se va face în 27 şi
28 august, iar în următoarea
perioadă se va stabili şi locaţia.

Vor fi oferite 69 de posturi în
domeniul hotelier – gastrono-
mic, pentru meseriile de bu-
catar, ospătar/personal servire
clienţi, receptioner, ajutor în
industria gastronomiei de sis-
tem şi manager restaurant/per-
sonal organizare banchet.

Asociaţia Naţională a Agen-
ţiilor de Turism din România
solicită Ministerului Aface-
rilor Externe informaţii clare
cu privire la situaţia de pe li-
toralul bulgăresc, în contextul
ultimelor avertizări privind
un posibil risc pentru sănă-
tate, referitor la declaraţiile

privind infestarea cu hepati-
ta A. Confuzia ar fi plecat,
susţine prim vicepreşedintele
ANAT, Alin Burcea, de la un
comunicat al Ministerului Să-
nătăţii din Bulgaria referitor
la o plajă din Varna unde s-au
depăşit normele microbiolo-
gice admise.

Pericol pe litoralul bulgăresc?Nemţii recrutează la Braşov 

Rezultate mai
bune la bac 

59% dintre candidaţi au
promovat, potrivit centra-
lizării a 97,80% din datele
de la nivel naţional. 

Festivalul Copiilor
la Reduta 

Copiii vor avea parte, pe
16 iulie, de o zi magică, în
compania trupei de teatru
Zurli. 
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Sunt deja în şantier, de săptămâna
trecută, şapte grădiniţe şi o şcoală din
municipiu (Şcoala Gimnazială nr. 13),
iar de astăzi încă două grădiniţe şi

Colegiul Naţional Aprily Lajos. Până
la sfârşitul săptămânii vor începe re-
paraţiile şi igienizările la alte trei şcoli,
trei colegii şi opt grădiniţe. Lucrările

constau în zugrăveli interioare, repa-
raţii ale lambriurilor, parchetului,
 instalaţiilor, acoperişului, hidroizola-
ţiilor, locurilor de joacă şi în igienizări.

Potrivit datelor Primăriei, în Braşov
sunt 86 de instituţii de învăţământ, iar
reparaţii se impun la 76.
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4,5 milioane lei este suma alocată 
în acest an pentru reparaţii curente
şi igienizări în grădiniţele, şcolile şi
liceele din municipiu
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Agenţia Naţională a Agenţiilor de Turism: Dăm în
judecată MAE, dacă nu clarifică situaţia din Bulgaria 

Ioan Niculae rămâne 
cu averea sub sechestru

Judecătorii Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie (ICCJ) au
respins contestaţia formulată
de Ioan Niculae în cazul se-
chestrului asigurător pus de
procurorii DIICOT pe mai
multe bunuri mobile şi imobi-
le ale omului de afaceri. Cur-
tea supremă a respins şi
contestaţia privind măsura se-
chestrului sechestrul asigură-
tor formulată de Nicoleta
Toncea, un apropiat al multi-
milionarului şi directorul gru-
pului de firme Interagro.
Decizia instanţei supreme este
definitivă. Omul de afaceri
Ioan Niculae - urmărit penal,
alături de apropiaţi ai săi, pen-
tru sustragere de sub sechestru
şi spălare de bani - a înstrăinat
fără drept, cu complicitatea
unor funcţionari de la Cadas-
tru, imobile şi părţile sociale

deţinute la firmele sale, susţin
procurorii Direcţiei de Inves-
tigare a Infracţiunilor de Cri-
minalitate Organizată şi
Terorism (DIICOT). Procu-
rorii DIICOT au dispus, în do-
sarul 146/D/P/2010, cunoscut
ca dosarul Romgaz-Interagro,
punerea sub acuzare a opt sus-
pecţi, ca urmare a cercetărilor
declanşate încă din 2012, îm-
preună cu poliţişti Direcţiei
de Combatere a Criminalităţii
Organizate. Potrivit ancheta-
torilor, Ioan Niculae a sustras
de sub sechestru mai multe
bunuri, „angrenând în această
activitate infracţională atât
membri ai familiei sale ori
persoane cu care se află în re-
laţii de prietenie, cât şi func-
ţionari din cadrul Oficiilor de
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară”.

Agenţia Naţională a Agenţii-
lor de Turism din România
(ANAT) spune că va da în ju-
decată MAE dacă nu clarifică
situaţia privind apa mării de pe
litoralul bulgar, acuzând diplo-
maţia română că a prezentat in-
formaţii eronate despre plajele
din Bulgaria.

„Avem o problemă cu MAE
pentru că ne creează prejudicii
şi transmite către cetăţenii ro-
mâni numai mesaje dramatice.
A fost un comunicat al Ministe-
rului Sănătăţii din Bulgaria care
arăta că pe o plajă din Varna
s-au depăşit normele microbio-
logice admise, iar MAE ca un
ziar de cancan a zis că toate pla-
jele au probleme. Bulgarii au re-
venit joi cu un comunicat oficial
în care arată că restul plajelor
nu sunt afectate, iar MAE nu a
preluat această comunicare, să
clarifice situaţia. Noi sperăm ca
luni să o transmită, dacă nu,
marţi avem consiliu, iar miercuri
dăm în judecată ministerul. Con-
siderăm că afectează interesele
economice a peste 1.000 de
agenţi economici care vând Bul-
garia. Dacă nu suntem în stare
să clarificăm, mergem în instan-
ţă”, a afirmat Burcea, citat de
Mediafax.

Într-un comunicat transmis
anterior, ANAT cere autorită-
ţilor române o reacţie fermă care
să confirme situaţia din Bulgaria
pentru a putea informa şi acţio-
na corect faţă de românii care
şi-au cumpărat vacanţe pe lito-
ralul bulgăresc.

„Informaţiile oficiale venite
din Bulgaria în urma monitori-
zării calităţii apelor pentru îm-

băiere în zonele Dobrici, Varna
şi Burgas arată că valorile in-
dicatorilor microbiologici cerce-
taţi sunt în conformitate cu cele
legale, nereprezentând un risc
de sănătate pentru populaţie şi
pentru turiştii care aleg să-şi pe-
treacă concediile în ţara vecină”,
se arată comunicatul ANAT.

MAE: Riscul ca apa mării să fie in-
fectată este limitat. MAE a remis,
ieri, un comunicat în care pre-
cizează, în baza ultimelor eva-
luări ale autorităţilor bulgare, că
riscul de infectare se limitează
la o zonă restrânsă din Varna.

În continuarea informărilor
de presă privind riscul ca apa
mării de pe litoralul bulgăresc
al Mării Negre să fie contami-
nată cu virusul hepatic A, Mi-
nisterul Afacerilor Externe face
următoarele precizări:

Avertismentul privind riscul
ca apa mării să fie infectată cu
virusul hepatic A și recoman-

darea vaccinării împotriva aces-
tui virus au fost făcute de șeful
sec�iei de hepatologie de la spi-
talul "Sf. Ivan Rilski" din Sofia
și preluate de numeroase agen�ii
de presă și publica�ii bulgare, la
30 iunie 2014.

Pe această bază și având în
vedere comunicatul oficial al
Inspec�iei Regionale de Sănătate
Varna din 3 iulie 2014, MAE
a publicat aten�ionarea de călă-
torie din diminea�a zilei de 4 iu-
lie 2014. MAE a instructat
Ambasada României la Sofia
să ceară informa�ii oficiale
autorită�ilor bulgare. Prin urma-
re, Ambasada României la Sofia
a solicitat încă de la data de 1
iulie 2014 pozi�ia oficială atât
a spitalului „Sf. Ivan Rilski” din
Sofia cât și a Ministerului bulgar
al Sănătă�ii în legătură cu aver-
tismentele publicate de media
bulgară însă, până la publicarea
„Informa�iei actualizate privind

calitatea apelor de îmbăiere pe
litoralul Mării Negre” a Minis-
terului bulgar a Sănătă�ii din
seara zilei de 4 iulie, Ambasada
nu a primit alte informa�ii din
partea autorită�ilor men�ionate.

Potrivit ultimelor evaluări fur-
nizate de Ministerul bulgar al
Sănătă�ii, riscul ca apa mării să
fie infectată este limitat la o zonă
restrânsă din Varna și nu sunt
afectate alte sta�iuni de pe lito-
ralul bulgăresc al Mării Negre.

Misiunea diplomatică a Ro-
mâniei la Sofia va monitoriza
în continuare situa�ia în cola-
borare cu autorită�ile bulgare
competente, urmând să infor-
meze în cazul în care apar noi
riscuri. Ministerul Afacerilor
Externe recomandă consultarea
periodică atât a site-urilor de
specialitate, cât şi a paginii web
a MAE (www.mae.ro), rubrica
Sfaturi de călătorie – Alerte de
călătorie.

MAE, somat să clarifice dacă litoralul bulgăresc prezintă sau nu risc pentru sănătate

MAE, amenințat cu instanțaBrașovean reținut pentru infracțiuni la Legea Circulației,  Sâm-
bătă seară, un brașovean de 50 ani, care conducea un
autoturism înmatriculat în Bulgaria, pe strada 13 Decem-
brie din municipiul Brașov, nu a păstrat o distanță cores-
punzătoare în mers și a intrat în coliziune cu un atelaj
cu tracțiune animală, rănind ușor conducătorul atelajului.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul  etilotest, re-
zultatul fiind de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar
ulterior i s-au recoltat probe biologice la spital, pentru
stabilirea alcoolemiei. În urma verificărilor efectuate de
polițiști s-a constatat că bărbatul nu deține permis de
conducere, iar autoturismul condus nu are asigurare, ne-
având drept de circulație pe teritoriul României, ca atare
a fost  reținut pentru infracțiuni la Legea Circulației, ur-
mând să fie prezentat magistraților brașoveni.
Jefuit în miez de noapte. Miercurea trecută Politia Munici-
piului Săcele a fost sesizată  de un localnic în vârstă de
75 ani cu privire la faptul că în noaptea respectivă, per-
soane necunoscute au pătruns fără drept în locuinţa sal-
au agresat fizic şi i-au furat două portofele în care se afla
suma de 270 lei şi carte sa de identitate. Polițiștii s-au
deplasat imediat la fața locului și au stabilit că agresorii
au pătruns în curtea persoanei menționate prin escala-
darea gardului și au intrat în locuinţă pe uşa de acces
lăsată descuiată. În locuință au fost surprinşi de proprie-
tar,care se trezise din somn, l-au lovit pe acesta cu pumnii,
au  furat dintr-un sertar cele două portofele,după care
au fugit. În urma verificărilor și investigațiilor efectuate
de polițiști, în weekend au fost prinși suspecții în acest
caz,trei tineri de 17,18 și 19 ani din cartierul Gârcieni,
Săcele, iar instanța de judecată a emis pe numele lor
mandate de arestare preventivă sub aspectul comiterii
infracțiunii de tâlhărie.
Atenţie, bani falşi prin Braşov! Bancnote false au fost de-
pistate de bancherii din Braşov, în ultima perioadă. Din
nefericire, numai ieri, până spre după-masă, două an-
gajate ale unor societăţi din oraş s-au trezit în această
situaţie. Amândouă s-au prezentat la aceeaşi unitate
bancară din municipiu şi au vrut să depună numerar, dar
le-au fost refuzaţi din bani, pe motiv că sunt falşi. Una
dintre femei nu este la primul necaz de acest fel. 
Agresorul fetei lui Adrian Enache, arestat. Libanezul care a
tăiat-o cu un cuţit pe fata artistului Adrian Enache a fost
arestat duminică pentru 29 de zile, în timp ce Diana Ena-
che rămâne internată în spital. Agresorul Dianei Enache
este un cetăţean libanez în vârtă de 46 de ani şi este
portar în complexul rezidenţial în care locuieşte Adrian
Enache. Potrivit Romînia Tv, fiica lui Adrian Enache, în
vârstă de 17 ani, l-a chemat în ajutor pe paznicul com-
plexului, atunci când a văzut că nu are curent în locuinţă.
Cei doi nu s-au înţeles însă, iar tânăra se pare că l-a
jignit pe bărbatul de origine libaneză. Kanan Ali a reac-
ţionat violent, simţindu-se jignit.



Promovarea Cetă�ii
Făgărașului ca fiind pe locul
2 în top cele mai interesante
castele din lume are și primele
efecte vizibile. Numărul
turiștilor la edificiu arhitec-
tural din Făgăraș a crescut, în
ultimele zile, cu peste 100 la
sută, potrivit bzf.ro.

Majoritatea a ajuns pentru
a vizita cetatea și a cunoaște
misterele acesteia, după ce
site-ul Hopper, un site dedicat
planificării călătoriilor a rea-
lizat un clasament al celor mai
frumoase și interesante castele
din lume, iar monumentul din
municipiul nostru a fost situat
pe locul doi înainte multor
alte castele renumite din
Fran�a, Canada, Marea Brita-
nie.

Așadar, recunoașterea va-
lorii inestimabile a Cetă�ii
Făgărașului i-a atras ca un
magnet pe turiștii de pretu-
tindeni, scrie jurnaliștii
făgărășeni.David locuiește în
California, și deși are rude în
Făăgraș,  a ajuns să viziteze
împreună cu nepotul său ce-
tatea Făgăraș,  după ce a aflat

de clasamentul realizat de site-
ul de călătorii Hopper.

Printre vizitatorii care au
vrut să cunoască istoria cetă�ii
s-a aflat și un grup din
București.

Îmbucurător este faptul că
nu numai numărul turiștilor
din �ară a crescut, ci și cel al
străinilor.

Noi zăcăminte de aur şi argint, 
scoase de stat la licitație

Noi zăcăminte de aur şi argint
vor fi scoase la licitaţie de statul
român. Explorarea de zăcăminte
va putea începe pe 24 de noi
perimentre. Vorbim despre cal-
car, lignit, iar în cazul a patru
dintre ele - de aur şi argint.

Cele patru perimetre în care
ar putea începe căutările de
aur se află în judeţele Hune-

doara, Bistriţa Năsăud şi Alba,
potrivit gandul.info. Ele însu-
mează 27 de kilometri pătraţi,
dublu faţă de cât are proiectul
Roşia Montană.

Ofertele pentru noua licitaţie
organizată de ANRM vor pu-
tea fi depuse până pe 14 au-
gust. Firmele care vor
con cesiona terenurile vor fi

anunţate pe 20 august.
În România mai există în

acest moment licenţe active de
explorare a aurului şi a argintului
în Maramureş, Bihor, Caraş-Se-
verin, Hunedoara şi Timiş. În
România nu a mai fost extras
aur de 8 ani, toate minele de aur
fiind înainte de aderarea Ro-
mâniei la Uniunea Europeană.

EURES România dispune
de 69 de posturi pentru
lucrătorii calificaţi în do-
meniul hotelier – gastro-
nomic, care doresc să
desfăşoare o activitate
sezonieră în Germania,
pentru care se va organi-
za selecţie la Braşov în zi-
lele de 27 şi 28 august
2014.

Centrala de Mediere a Stră-
inilor şi Specialiştilor ZAV
Bonn împreună cu Marriott
Hotel Frankfurt oferă locuri
de muncă pentru următoarele
meserii: bucătar (18 posturi),
ospătar /personal servire clienţi
(15 posturi), recepţioner (15
posturi), ajutor în industria gas-
tronomiei de sistem – McDo-
nald’s şi Burger King (15
posturi) şi manager restau-

rant/personal serviciu organi-
zare banchet (6 posturi). 

Pentru ocuparea posturilor
de bucătar, ospătar şi ajutor în
industria gastronomiei de sis-
tem sunt solicitate persoane
care au calificare profesională
încheiată, experienţă în dome-
niu şi cunoştinţe bune/foarte
bune de limba germană (nivel
A2 - B1/B2). 

Pentru posturile de recepţio-
ner şi manager restaurant/per-
sonal serviciu organizare
banchet, angajatorii germani so-
licită persoane care au atât cu -
noştinţe foarte bune de limba
germană, nivel C1 - C2, cât şi
cunoştinţe bune de limba en-
gleză, nivel B2, precum şi cali-
ficare şi experienţă în domeniu. 

Angajarea se face pe o pe-
rioada cuprinsă între 6 luni şi 1
an, cu posibilitate de prelungire,

în funcţie de angajator, începând
cu luna septembrie 2014. Sala-
riul oferit este de 1400 – 2200
euro brut/lună (în funcţie de ta-
rifele în domeniu şi de zona în
care se va desfăşura activitatea).
Timpul de lucru este de 40

ore/săptămână, se lucrează în
weekend şi de sărbătorile legale.
Cazarea poate fi asigurată de
către angajator gratuit/contracost
(270 euro/luna), iar întreţinerea
poate fi gratuită/negociabilă sau
pe cont propriu. 

Persoanele cu domiciliul în
judeţul Braşov care corespund
cerinţelor posturilor oferite, tre-
buie să se adreseze Consilierului
EURES din cadrul Agenţiei Ju-
deţene pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Braşov, Strada Lun-

gă, nr.1A, telefon, 0268/
416.807, int.102, pentru a fi în-
registrate în baza de date pentru
muncă în străinătate şi pentru
a primi invitaţie de participare
la selecţie. Înscrierea în baza de
date se realizează pe baza ur-
mătoarelor documente. 

- cerere tip (se completează
la sediul Agenţiei de Ocupare
a Forţei de Muncă); 

- copie act de identitate sau
paşaport (valabilitate minim 6
luni); 

- C.V model Europass (cu fo-
tografie) în limba germană (Le-
benslauf); 

- cazier judiciar în original
din care să reiasă că persoanele
nu au antecedente penale (ter-
men de  valabilitate 6 luni); 

- adeverinţă de la medicul de
familie, cu menţiunea „Clinic
sănătos/Apt pentru muncă”.

Nemții recrutează români pentru a lucra ca recepționeri în Germania

Nemții fac recrutări 
în domeniul hotelier
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Turiștii au „năvălit” la Cetatea
Făgărașului
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Asocia�ia Grupul
de Ac�iune Locală
TRANSCARPATI-
CA anun�ă lansarea,
în perioada  7 iulie
2014-5 august 2014
a primei sesiuni de
cereri de proiecte
pentru Măsura 112
„Instalarea tinerilor
fermieri” și pentru
Măsura 322 „Renovarea, dez-
voltarea satelor, îmbunătăţirea
serviciilor de bază pentru eco-
nomia şi populaţia rurală şi pu-
nerea în valoare a moştenirii
rurale”. 

Fondurile disponibile sunt
următoarele:

• pentru Măsura 121 -
32.000 euro nerambursabili, iar
suma maximă nerambursabilă
care poate fi acordată unui pro-
iect este de 32.000 euro.

• Pentru Măsura 322 -
368.121 euro nerambursabili,
iar suma maximă nerambursa-

bilă care poate fi acordată unui
proiect este de 200.000 euro.

Depunerea proiectelor se va
face la sediul GAL Transcar-
patica din Comuna Bran, Valea
Grajdului nr. 2, de luni până vi-
neri, în intervalul orar 10.00 –
14.00. Termenul limită de de-
punere este 5 aaugust 2014,
orele 14.00.

Informa�ii detaliate privind
accesarea și derularea Măsurii
112 și a Măsurii 322, în cadrul
Programului LEADER, la ni-
velul GAL Transcarpatica sunt
cuprinse în „GHIDUL SOLI-

CITANTULUI” și
Manualul de proce-
dură pentru imple-
mentarea Măsurii 41,
disponbile pe site-ul
Agentiei de Plă�i pen-
tru Dezvoltare Rurală
si Pescuit (www.
apdrp.ro) sau MADR
www.madr. ro, în vi-
goare la momentul

lansării Apelului de selec�ie
precum și în Apelul de selec�ie
accesibil pe www. galtranscar-
patica.ro. 

Varianta electronică (CD) și
pe suport tipărit a informa�iilor
detaliate aferente Măsurii 112
și Măsurii 322 vor fi disponibile
la sediul GAL.Adresa: Comu-
na Bran, Str. Valea Grajdului
nr. 2 

E-mail: gal.transcarpati-
ca@yahoo.ro

Web: www.galtranscarpati-
ca.ro 

Telefon: 0723.151.949

Calendarul obligațiilor fiscale în iulie
Calendarul obligaţiilor fis-

cale pentru luna iulie 2014
poate fi consultat atât pe por-
talul Direcţiei Generale Re-
gionale a Finanţelor Publice
Braşov www.finantepublice.
ro, la secţiunea Calendar obli-
gaţii fiscale, cât şi pe portalul
Agenţiei Naţionale de Admi-
nistrare Fiscală www.anaf.ro,

la secţiunea Asistenţă contri-
buabili, Calendarul obligaţii-
lor fiscale pe anul 2014/ Iulie.

Data de 15 iulie 2014 este
ultima zi pentru depunerea la
autoritatea vamală a urmă-
toarelor declaraţii semestria-
le:-Declaraţia privind
producţia de vinuri liniştite
realizată şi comercializată în

calitate de mic producător
aferentă semestrului I 2014; 

- Declaraţia privind achi-
ziţiile/livrările intracomuni-
tare de vinuri liniştite
efectuate în calitate de mic
producător aferentă semes-
trului I 2014.

Calendarul complet pe
www.finantepublice.ro.

Salariaţii cu normă întreagă
din România au lucrat anul
trecut în medie 2.099 de ore,
cel mai mult în rândul ţărilor
din UE, în timp ce liber-pro-
fesioniştii români, cu 2.024
de ore, se numără printre eu-
ropenii cu cea mai redusă ac-
tivitate, potrivit institutului
francez Coe-Rexecode.

România şi Grecia sunt sin-
gurele două ţări din UE unde
numărul de ore lucrate de an-
gajaţii cu normă întreagă a de-
păşit anul trecut pragul de 2.000
de ore.

Numărul de ore lucrate în Ro-
mânia a scăzut de la 2.103 în
anii 2011 şi 2012, arată datele
institutului francez de studii eco-
nomice Coe-Rexecode, obţinute
de la Eurostat, biroul de statisitcă
al UE.

România şi Grecia sunt ur-
mate de Ungaria, cu 1.969 de

ore în medie pe an, Bulgaria şi
Croaţia, cu câte 1.954 ore. 

Ţara cu cel mai redus număr
de ore lucrate a fost anul trecut
Franţa, cu 1.661 ore, urmată de
Finlanda, cu 1.648 de ore şi Sue-
dia, cu 1.685 de ore. Potrivit or-
ganizaţiei Eurofound, în
România, Ungaria, Polonia şi
Estonia au înregistrat anul trecut
cel mai lung program de lucru
agreat colectiv din UE, de 1.840
de ore.

În ultimii 15 ani, numărul de
ore lucrate în medie de un an-
gajat cu normă întreagă din Ro-
mânia a scăzut uşor, de la 2.104
ore în 1998 la 2.099 anul trecut.
Maximul acestei perioade a fost
înregistrat în 2003, când românii
au lucrat în medie 2.171 ore.

Cel mai mare declin din ulti-
mii 15 ani al numărului de ore
lucrate a fost înregistrat în Fran-
ţa, de 14,8%, urmată de Spania

(9,8%), Germania (8,9%), Sue-
dia (8,5%), Italia (7,6%) şi Ma-
rea Britanie (3,1%).

Românii ocupă prima poziţie
în UE şi după numărul de ore
lucrate pe an de angajaţii part-
time, cu 1.272 de ore în medie,
urmaţi de unguri, cu 1.146 ore,
polonezi, cu 1.074 ore, şi bel-
gieni, cu 1.073 ore. În Bulgaria,
angajaţii part-time au lucrat anul
trecut în medie 938 de ore.

Liber-profesioniştii din ma-
joritatea ţărilor europene lucrea-
ză semnificative mai mult decât
angajaţii cu normă întreagă, doar
în România şi alte trei ţări nu-

mărul de ore înregistrate anul
trecut de această categorie fiind
sub cea a angajaţilor.

Astfel, în România liber-pro-
fesioniştii au lucrat anul trecut
în medie 2.024 de ore, potrivit
Coe-Rexecode. Doar în Bulga-
ria, cu 1.744 ore, Estonia, cu
2.005 ore, şi Spania, cu 2.015
ore, liber-profesioniştii au avut
o activitate mai redusă anul tre-
cut.

Belgia, cu 2.659 ore, Austria,
cu 2.479 ore, şi Germania, cu
2.399 ore, sunt ţările în care per-
soanele din această categorie au
lucrat cel mai mult anul trecut.

Mitul românului leneș,
demontat

Flash economic
Taxa de pod de la Fetești-Cernavodă, suspendată în week-end.
Taxa de trecere a podului de la Fetești-Cernavodă va fi
suspendată în anumite intervale din timpul week-endului,
în intervalul 4 iulie - 31 august, se arată într-un comunicat
remis de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România (CNADNR). Potrivit comunicatului,
sistarea încasării tarifelor va fi valabilă pe sensul București
- Constanța, în zilele de vineri, în intervalul orar 18,00 -
24,00; în zilele de sâmbătă, în intervalul orar 6,00 - 12,00.
Pe sensul Constanța-București, tarifele nu vor fi încasate
în zilele de duminică, în intervalul orar 16,00 - 24,00.
CNADNR roagă participanții la trafic să își programeze
călătoriile astfel încât să fie evitate eventualele blocaje
de la stațiile de taxare.
Rata absorbției fondurilor europene a depășit 36%. Rata
absorbției fondurilor europene a ajuns la 36,03%, la 30
iunie, fiind în creștere cu 0,67 puncte procentuale față
de nivelul din 6 iunie, se arată într-un document postat
pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene (MFE). Astfel,
valoarea declarațiilor de cheltuieli transmise la Comisia
Europeană se ridică la 6,922 miliarde euro la finalul lunii
iunie. "S-a primit de la Comisia Europeană suma totală
de 8,90 miliarde euro, care reprezintă 46,33% din alo-
carea UE 2007-2013. Din aceste fonduri, plățile inter-
mediare rambursate însumează 6,793 miliarde euro,
ceea ce reprezintă 35,36% din alocarea UE 2007-2013",
se arată în document. Potrivit MFE, pentru cele șapte
programe operaționale au fost depuse 43.155 proiecte,
în valoare totală de aproximativ 73,6 miliarde euro, din
care cca. 48,5 miliarde euro reprezintă contribuție UE.
Din totalul proiectelor depuse au fost aprobate 16.977
proiecte, în valoare totală de aproximativ 36,4 miliarde
euro. Din această valoare, circa 22 miliarde euro repre-
zintă contribuție UE, ceea ce înseamnă aproximativ 114%
din alocarea UE 2007-2013.

Proiecte europene pentru tinerii fermieri

Românii şi grecii au lucrat anul 
trecut cele mai multe ore din UE



Consiliul Județean
Brașov și Inspectoratul
Școlar Județean Brașov,
împreună cu Asociația
OvidiuRo lansează con-
cursul de selecţie pentru
comunităţi partenere în
programul Fiecare Copil
în Grădiniţă (FCG). 

Proiectul are ca o -
biec tiv creşterea ratei de înscriere
şi prezenţă zilnică la grădiniţă a
copiilor de 3-5 ani din familii să-
race.  Termenul limită pentru tri-
miterea a pli ca �iei este 11 iulie
2014. 

„Atât instituțiile statului, cât și
reprezentanți ai societății civile
au încercat implementarea unor
proiecte, care să aducă soluții
problemelor sociale. Până în pre-
zent, însă, singura soluție care

poate avea efect pe termen mediu
și lung este asigurarea accesului
la educație al copiilor din
comunitățile sărace. Din acest
motiv, am susținut cu tărie par-
teneriatul cu Asociația Ovidiu-
Ro.” a declarat Mihai Pascu,
vice pre șe din te Consiliul Ju de -
�ean Bra șov.

„Ei sunt parte din viitorul țării.
Câtă vreme nu le acordăm atenție,
nu îi ducem la școală și nu-i edu-
căm, problemele vor deveni din
ce în ce mai com plicate” a spus
prof. Ariana Bucur, inspector
Școlar General.

Finan�at prin granturile SEE
2009-2014, în cadrul Fondului
ONG în România, proiectul se
adresează primarilor și directo-
rilor de grădini�ă din co mu nită�ile
rurale și urbane mici din aceste
jude�e. Suma totală a finan�ării
este de 244.131 €. În anul s�colar
2014-2015 vor fi sprijinit�i 500
de copii din comunita	t�i noi din
cele trei judet�e.  Metodologia de
concurs se regăsește pe site-ul
Asocia�iei OvidiuRo și poate fi
accesată aici: http://www.ovid.
ro/fcg/concurs-judetean/.

Asociaţia OvidiuRO a fost
înfiinţată în 2004 şi urmă reşte
ca fiecare copil sărac din Ro-
mânia să beneficieze de educa-
ţie timpurie de calitate şi să de-
vină, astfel, un membru activ al
societăţii.

Programul Fiecare Copil în
Grădiniţă (FCG) a fost lansat în
parteneriat cu Ministerul Edu-
caţiei în 2010 şi, în prezent, spri-
jină 1500 de copii din 25 de co-
munităţi. FCG a crescut frec-
venţa regulată a copiilor la gră-
diniţă de la mai puţin de 40%
la peste 80%, cu ajutorul con-
diţionării prezenţei zilnice la
grădiniţă de acordarea unor ti-
chete sociale în valoare de 50
de lei pe lună. OvidiuRo îşi pro-
pune ca, pe termen lung, să
transforme FCG în program na-
ţional, cu finanţare publică.
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administrator financiar (patrimoniu) - studii medii 1
agent de securitate 13
agent servicii client 20
ajutor ospătar 2
ambalator manual 14
asfaltator 5
asistent medical generalist 1
babysitter 1
barman 4
bucătar 7
călcătoreasă lenjerie 3
cameristă hotel 5
casier 7
chimist 1
ciontolitor tranșator carne 3
confecționer geam termoizolator 5
confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice 1
confecționer-asamblor articole din textile 5
confecționer-montator tâmplărie din 
aluminiu și mase plastice cu geam termoizolator 1
consilier juridic 1
consultant în management 1
contabil-șef 1
controlor calitate 4
controlor de calitate la turnare 1
controlor poartă 1
croitor-confecționer îmbrăcăminte, după comandă 3
detector pierderi apă și gaze 5
director vânzări 1

dulgher (exclusiv restaurator) 6
electrician de întreţinere şi reparaţii 4 
electrician în construcţii 1 
excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare
capacitate 2 
fierar betonist 3 
frezor la maşini roţi dinţate 1 
frezor universal 7 
funcţionar economic 1 
funcţionar informaţii clienţi 5 
gestionar depozit 1 
gestionar depozit 1 
inginer automatist 1 
inginer căi ferate, drumuri şi poduri 3 
inginer de sistem în informatică 1 
inginer de sistem software 1 
inginer electronist transporturi, telecomunicaţii 3 
inginer electrotehnist 2 
inginer instalaţii pentru construcţii 3 
inginer mecanic 3 
inginer producţie 1 
inginer tehnolog metalurg 2 
inginer tricotaje, confecţii 1 
îngrijitor clădiri 1 
îngrijitor de copii 2 
instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze 1 
izolator termic 1
lăcătuș mecanic 4
lucrător bucătărie (spălător vase mari) 5
lucrător comercial 12
lucrător gestionar 1

manager de zonă 1 
manipulant mărfuri 7 
maşinist pod rulant 1 
mecanic auto 1 
mecanic utilaj 5 
menajeră 3 
montator pereţi şi plafoane din ghips-carton 1 
montator subansamble 6 
muncitor necalificat în agricultură 1 
muncitor necalificat în industria confecţiilor 10 
muncitor necalificat în silvicultură 1 
muncitor necalificat la ambalarea produselor 
solide şi semisolide 6 
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor10 
muncitor necalificat la întreţinerea 
de drumuri, şosele, poduri, baraje 4 
muncitor necalificat la spargerea şi 
tăierea materialelor de construcţii 6 
operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din
ţesături, tricotaje, materiale sintetice 1 
operator la maşină de etichetat 3 
operator la maşini-unelte cu comandă numerică 3 
operator la maşini-unelte semiautomate şi automate 8 
operator la prelucrarea maselor plastice 1 
operator la prepararea produselor lactate 2 
ospătar (chelner) 7 
paznic 5 
pizzar 1 
primitor-distribuitor materiale şi scule 1
programator 1
proiectant inginer construcții 1

proiectant inginer mecanic 1 
recepţioner de hotel 2 
rectificator universal 3 
repasator 1 
reprezentant comercial 1 
responsabil proces 1 
secretar institut, facultate 1 
secretară 2 
şef atelier 1 
şef serviciu comerţ cu ridicată şi cu amănuntul 1 
şlefuitor, lustruitor 1 
şofer autobuz 1 
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 11 
şofer de autoturisme şi camionete 5 
spălătoreasă lenjerie 1 
stivuitorist 8 
strungar universal 1 
sudor 3 
supraveghetor săli spectacole 2 
tăietor geam 2 
tehnician proiectant 1 
tehnician tehnolog mecanic 1 
tehnician veterinar 1 
tinichigiu carosier 2 
turnător modelier 1 
vânzător 8 
vopsitor 1 
vopsitor auto 3 
vopsitor industrial 1 
zidar restaurator 2

Braşov

A.J.O.F.M. BRAŞOV
LOCURI DE MUNCĂ VACANTE 

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

Copiii care
au beneficiat de o

educație timpurie se simt atrași
de școală, sunt motivați și doresc să

finalizeze întregul parcurs școlar, spun pedagogii

Fiecare copil în grădiniță



6 BRAȘOVUL ISTORIC

Primele telescaune
în Poiana Braşov

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Luni

Poiana Braşov (în germană Schulerau)
a fost din vechi timpuri destinaţia dru-
meţiilor şi a practicării sporturilor de
iarnă. Prima menţiune documentară a
locaţiei datează din 1427, în contextul
 activităţilor de oierit ce aveau loc aici.
Schiorii au urcat Postăvaru încă din 1895,
iar în 1906 în Poiană a avut loc primul
concurs de schi. Până în preajma lui 1950,
staţiunea s-a menţinut în limitele dotă-
rilor naturale. Doar câteva vilişoare sau
cabane puteau fi zărite ici-colo. 

În 1951, la Poiana Braşov, au loc Jocurile
Mondiale Universitare de iarnă. Cu aceas-
tă ocazie, se dă în folosinţă un modern
hotel al sporturilor şi primul teleferic –
Poiana–Postăvarul – pe o lungime de
2.150 m. Urmează apoi alte şi alte ame-
najări şi dotări, care au adus Poiana la
înfăţişarea pe care o cunoaştem astăzi.
Domeniul schiabil în Poiana Braşov a fost
extins odată cu organizarea în 2013 a Fes-
tivalului Olimpic de Tineret. Poiana Bra-
şov dispune de 12 pârtii de schi cu grade
diferite de dificultate. (sursa: wikipedia)

C



Sunt deja în şantier, de săptă-
mâna trecută, şapte grădiniţe
şi o şcoală din municipiu
(Şcoala Gimnazială nr 13), iar
de astăzi încă două grădiniţe
şi Colegiul Naţional Aprily
 Lajos. Până la sfârşitul săptă-
mânii vor începe reparaţiile şi
igienizările la alte trei şcoli,
trei colegii şi opt grădiniţe. 

Necesarul lucrărilor de reparaţii
şi igienizări a fost stabilit pe baza
solicitărilor din partea unităţilor de
învăţământ, iar în urma încheierii
contractelor subsecvente de lucrări,
suma estimată pentru aceste lucrări
este de 4,5 milioane lei. 

Reamintim că, în anul 2013, mu-
nicipalitatea a semnat cu un grup de
zece firme un contract multianual
de reparaţii în instituţiile de învăţă-
mânt, valabil patru ani. În cadrul
contractului, se organizează o licitaţie
pentru câştigarea lucrărilor efective,
iar câştigătoare pe fiecare lucrare
este firma care oferă cel mai mic
preţ, dintre cele zece. Lucrările sunt

executate în baza unor
contracte subsecvente.
Acesta este primul an din
cei patru stabiliţi prin con-
tract. Lucrările constau
în zugrăveli interioare, re -
paraţii ale lambriurilor,
 parchetului, instalaţiilor,
acoperişului, hidroizolaţii-
lor, locurilor de joacă şi în
igienizări. 

Primarul George Scrip-
caru le-a cerut tuturor
 firmelor care execută re-
paraţiile şi igienizările ins -
tituţiilor de învăţământ să
finalizeze până la 15 au-
gust, astfel încât anul şcolar
să înceapă în bune condiţii. 

Potrivit datelor Primă-
riei, în Braşov sunt 86 de
instituţii de învăţământ
(46 de grădiniţe, 18 şcoli
şi 22 de licee sau colegii).
Dintre acestea, reparaţii
se impun la 76, iar igieni-
zări se vor efectua la toate
cele 86.                    A.P.

Au început lucrările
de reparaţii în şcoli

Municipalitatea lucrează la
o analiză a zonelor din oraş,
în vederea elaborării unui stu-
diu necesar amenajării unei
reţele de piste de biciclete care
ofere posibilitatea traversării
oraşului de la un capăt la ce-
lălalt, şi chiar conexiunea cu
localităţi din Zona Metropo-
litană. „Am cerut acest lucru
în comisia de circulaţie a mu-
nicipiului, iar Poliţia Rutieră
a solicitat ca elaborarea aces-
tui studiu să aibă în vedere
posibilitatea separării pistelor
de biciclete atât faţă de caro-
sabilul destinat circulaţiei
auto, cât şi faţă de zona pie-
tonală, prin bordurare sau altă
metodă de acest fel. Noi ne do-
rim ca amenajarea acestor
piste să se facă în perioada
de finanţare 2014 – 2020,
care va începe oficial la toam-
nă, şi până atunci trebuie să
avem pregătit acest studiu

pentru a elabora cererea de
finanţare”, a declarat primarul
George Scripcaru. 

La această analiză şi la ela-
borarea studiului vor fi invi-
tate şi organizaţiile din
municipiu care susţin mersul
pe bicicletă şi care, de altfel,
au avansat deja propuneri de
amenajări care să facă mersul
pe bicicletă mai sigur şi mai
atractiv în municipiul Braşov. 

Un prim pas în acest sens
a şi fost făcut, prin montarea,
la intrările pentru public ale
Primăriei, a unor dispozitive
de parcare pentru biciclete.
Este vorba de patru astfel de
dispozitive, fiecare având
câte trei locuri. Potrivit pri-
marului, astfel de dispozitive
vor fi montate şi în apropie-
rea altor clădiri publice din
centrul oraşului.            A.P.

La jumătatea acestei luni
începe a doua etapă a campa-
niei de sterilizare a câinilor,
derulată de Primăria Braşov,
prin Serviciul pentru Gestio-
narea Câinilor fără Stăpân
(SGCS), împreună cu Aso-
ciaţia de protecţie a animale-
lor „Milioane de Prieteni”.

Perioada de desfăşurare a
acestei etape este între 15-30
iulie, însă braşovenii care do-
resc să programeze intervenţia
chirurgicală o pot face deja,
sunând la numerele de telefon
0268/547.815 (SGCS) sau
0268/471.202 (Asociaţia
„Milioane de Prieteni”).Con-

form legii, toţi deţinătorii de
câini trebuie să îşi sterilizeze
animalele până la începutul
anului viitor. În caz contrar,
aceştia riscă o amendă cuprin-
să între 5.000 şi 10.000 de
lei. Costul unei proceduri de
sterilizare la un cabinet vete-
rinar este în jur de 350 de lei. 

Campanie de sterilizare a câinilor!
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Astăzi se afişează
rezultatele la bacalaureat
Primele rezultate ale exame-
nului de Bacalaureat 2014
vor fi afişate în această di-
mineaţă la centrele de exa-
minare din judeţul Brașov.
Contestațiile vor putea fi de-
puse înte orele 12:00-16:00.
În perioada 8 -10 iulie va
avea loc soluţionarea con-
testaţiilor, iar la data de 11
iulie vor fi afişate rezultatele
finale. Notele vor fi afişate şi
pe edu.ro, portalul Ministe-
rului Educaţiei destinat infor-
maţiilor despre examene.

La nivel national, 58,99%
dintre absolvenţii de clasa a
XII-a au promovat bacalau-
reatul în sesiunea iunie – iu-
lie 2014, după centralizarea
a 97,19% din date, potrivit
unui comunicat de presă al
MEN. Proporţia este mai
mare cu 3% comparativ cu
situaţia parţială centralizată
în iulie 2013, când era de
55,52%. În rândul celor pro-
movaţi, cele mai multe medii
au fost înregistrate pe seg-
mentul 8 – 8,99 – 24.497.

World Wild Found – Româ-
nia a semnat zilele trecute
un protocol de colaborare
cu Departamentul pentru
Ape, Păduri şi Piscicultură,
Regia Naţională a Pădurilor
Romsilva, Institutul de Cer-
cetări şi Amenajări Silvice şi
Greenpeace pe o durată de
doi ani, în scopul demarării
procedurilor necesare pen-
tru desemnarea unor situri
care urmează a fi incluse în
patrimoniul mondial UNES-
CO. Aceste situri vizează

pădurile virgine şi seculare
de fag din România. Printre
zonele din România propu-
se pentru a fi incluse în pa-
trimoniul UNESCO sunt şi
pădurile virgine din Şinca,
cu o suprafaţă de aproxima-
tiv de 350 ha. 

Primăria pregăteşte o reţea de piste pentru
biciclete

Pădurile virgine din judeţ,
în patrimoniul UNESCO
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Micuţii sabreri de la CSM
Braşov, au fost la înălţime la
Campionatul Naţional, găz-
duit la sfârşitul săptămânii tre-
cute de sala Floreasca din
capitală. Pregătiţi de profesorii
Mircea Manciuc şi Marius
Gălăţanu, braşovenii s-au în-
tros acasă cu două medalii de
argint şi una de bronz. La bă-
ieţi categoria 12-13 ani, prin-
cipalul favorit la cucerirea
titlului  naţional, Rareş Ailin-
că, a intrat în posesia medaliei
de argint. În finala cu Andrei
Zane de la CS Riposta Bucu-
reşti, la scorul de 7-7, sporti-
vului braşovean i-au fost
”refuzate” două tuşe clare, şi
Ailincă a trebuit să se mulţu-
mească doar cu argintul anul

acesta! Bine s-a descurcat şi
Andrei Cupeş, care s-a clasat
la final pe locul 6. Performan-
ţă foarte bună şi pentru echipa
de băieţi, la aceeaşi categorie
de vârstă. În componenţa Ra-

reş Ailincă, Andrei Cupeş,
Andrei Toboşaru şi Pavel Mi-
hail, echipa clubului CSM
Braşov a urcat pe treapta a
doua a podiumului, după ce
a pierdut finala cu cei de la

CS Riposta 1 Bucureşti. Fetele
de la CSM Braşov nu au ră-
mas nici ele datoare, şi au luat
bronzul la 10-11 ani, prin Va-
nesa Danciu (foto). Ana Ma-
ria Botezatu a fost la o singură
victorie de medalie, dar a în-
cheiat concursul pe locul 7,
în timp ce Elena Staicu s-a
clasat pe locul 10. În concur-
sul pe echipe, la categoria 12-
13 ani, fetele de la CSM
Braşov ( Vanesa Danciu, Ale-
sia Cîdă, Diana Chichernea
şi Ana Maria Botezatu) s-au
clasat pe locul 5. Tot o bra-
şoveancă, Bianca Statie, dar
care concurează pentru CSA
Steaua Bucureşti, a devenit
campioană naţională a cate-
goriei 8-9 ani.  

Argentina s-a calificat în a
patra semifinală a CM din is-
torie, după ce a dispus de Bel-
gia cu 1-0, la Brasilia, printr-un
gol marcat de Gonzalo Hi-
guaín ('8), la capătul unei faze
create de Lionel Messi. Ata-
cantul de 26 de ani de la Na-
poli a reuşit astfel primul gol
la această ediţie a Cupei Mon-
diale, dar al 21-lea în tricoul
naţionalei sale. Mai departe
merge şi Olanda, care a avut
nevoie de prelungiri şi lovituri
de departajare pentru a trece
de Costa Rica!  După cele 90
de minute de joc şi cele două
reprize de prelungiri, scorul a
fost egal 0-0. La loviturile de
departajare pentru Olanda au
marcat Van Persie, Robben,
Sneijder şi Kuyt. Pentru Costa
Rica au transformat Borges,
Gonzalez şi Bolanos, în timp
ce Ruiz şi Umana au ratat.

Pragmatism maxim,victorie
scurtă! Argentina-Belgia nu a
fost unul dintre cele mai reuşite
meciuri de la CM 2014. Un
ritm lent, trasee previzibile re-
petate exasperant, multe mingi
greşite de ambele părţi.  Fără
să joace deloc spectaculos, Ar-
gentina a dovedit un pragma-
tism feroce  şi s-a calificat în
semifinalele CM 2014. A tre-
murat serios în finalul meciului
cu Bosnia (scor 2-1), a doborât
Iranul în prelungiri (scor 1-0)
şi a învins la mare luptă Nige-
ria (scor 3-2). În optimi, Ar-
gentina a câştigat în prelungiri,
în minutul 118, cu Elveţia.
Sâmbătă, cu Belgia, sud-ame-
ricanii au deschis scorul repe-
de, iar apoi, treptat au început
să ucidă jocul, concentrându-
se să închidă spaţiile spre poar-

ta sa. "Diavolii" n-au mai şutat
atât de mult spre poarta adver-
să, cum o făcuseră în partidele
anterioare şi nici rezervele Lu-
kaku şi Mertens nu l-au mai
salvat pe Wilmots. Aşa s-a în-
cheiat aventura Belgiei la CM
2014, dar se poate spune că
Belgia de mâine s-a născut în
Brazilia.

Inspiraţia lui van Gaal duce
Olanda în semifinale! Olanda
era considerată mare favorită
în partida cu Costa Rica, din
sferturi, dar elevii lui Louis
van Gaal s-au lovit de o de-
fensivă americană excelent
pusă la punct de tehnicianul
Jorge Luis Pinto. Astfel,
Olanda a pistonat în gol, reu-
şind să se apropie rareori de
poarta apărată de Keylor Na-
vas. A fost 0-0 la capătul pri-
melor 90 de minute şi s-a

intrat în prelungiri, perioadă
de timp în care am notat şi
cele mai mari ocazii ale par-
tidei. Urena a fost aproape să
dea lovitura, în minutul 117,
dar şutul său, din unghi, a fost
respins cu piciorul de Jasper
Cillessen. În minutul 119,
Sneijder a prins un şut fabu-
los, de la circa 25 de metri,
şi mingea a lovit bara trans-
versală a porţii apărate de
Keylor Navas. În minutul
120, Van Gaal a luat o decizie
uluitoare, care însă avea să-i

aducă mult visata calificare
în semifinale. Tehnicianul
olandez l-a înlocuit pe Cilles-
sen cu Tim Krul, iar goalkee-
perul lui Newcastle United
avea să fie decisiv la loviturile
de departajare. Krul a parat
şuturile lui Bryan Ruiz şi Mi-
chael Umana, iar Van Persie,
Robben, Sneijder şi Kuyt au
marcat golurile care au asi-
gurat victorie Olandei, cu 4-
3. Reuşitele echipei din Costa
Rica au fost semnate de Bor-
ges, Gonzalez şi Bolanos.

Costa Rica a fost revelaţia Campionatului Mondial de fotbal din Brazilia!

S-au conturat semifinalele
la Mondialul brazilian

Victorie clară pentru stegari!
FC Braşov a reuşit o nouă victorie în cantonamentul din
Slovenia. Stegarii au făcut un joc foarte bun în compania
celor de la  ND Dravinja şi au închis tabela la 5-1. Punc-
tele braşovenilor au fost reuşite de Machado, Păun, Buga
(2) şi H.Popa. Garnitura de start a galben-negrilor a arătat
astfel: Iacob - Vagner, Machado, Leko, Serginho - Cos-
tantinescu, Madeira, Munteanu, Aganovic, Grigorie - Ga-
nea. După pauză au intrat: Santos, Străuț, Barna,
Enceanu, Popa, C.Cristea, Buga, Păun. „A fost un meci
controlat de echipa noastră în totalitate. Am marcat cinci
goluri, dar mai puteam înscrie lejer de încă trei-patru ori.
Am ratat și un penalty prin Aganovic, dar suntem pe dru-
mul cel bun. Trebuie să fim pregătiți pentru că debutăm
abrupt în noul sezon, cu meciuri foarte dificile”, a declarat
pentru site-ul clubului, principalul Cornel Țălnar. Astăzi,
FC Braşov va susţine ultimul amical al cantonamentului
din Slovenia,  în compania croaţilor de la NK Osijek. 

„Găzarii” bat tot în amicale!
Petrolul este echipa care a impresionat în meciurile ami-
cale din pre-sezon, echipa lui Răzvan Lucescu reuşind
să câştige toate cele cinci partide de pregătire din can-
tonamentul din Slovenia. Adrian Mutu a fost jucătorul
care a ieşit în evidenţă, atacantul în vârstă de 35 de ani
fiind cel mai prolific om al ploieştenilor: patru goluri şi o
pasă decisivă.  Elevii lui Lucescu jr. îşi propun ca în se-
zonul următor să câştige toate trofeele puse în joc, re-
zultatele din amicale contribuind semnificativ la creşterea
moralului. „Mereu te simţi bine când câştigi. Avem mai
multă încredere, dar asta nu înseamnă că am realizat
ceva până acum. Jucăm în patru competiţii diferite. Spe-
răm să ajungem în grupele  Europa League şi în restul
competiţiilor în care evoluăm avem ca obiectiv să le câş-
tigăm”, a declarat Filipe Teixeira, mijlocaşul portughez
al „lupilor”.

Neymar, pauză forţată!
Atacantul Braziliei, Ne-
ymar, indisponibil
până la finalul Cupei
Mondiale din cauza
unei fracturi a unei ver-
tebre, va reveni pe te-
ren în aproximativ 40
de zile, a anunţat,
sâmbătă, medicul
echipei braziliene, Jose Luiz Runco. „El reuşeşte să mear-
gă, să păşească. Nu va avea nicio problemă să joace
fotbal. Acest tip de fractură necesită între trei şi şase
săptămâni pentru vindecare completă. În 40-45 de zile,
el va fi apt de joc”, a declarat Runco. Jucătorul a părăsit,
sâmbătă, cantonamentul de la Teresopolis, pentru a mer-
ge la familia sa. Neymar a fost scos pe targă în minutul
88 al meciului de vineri cu naţionala Columbiei, câştigat
de Brazilia cu scorul de 2-1. El s-a accidentat la spate,
la un duel cu Zuniga, şi a rămas întins pe gazon, cu mâi-
nile la ochi, înainte de a fi scos pe targă. În urma unor
investigaţii, s-a constatat că Neymar a suferit o fractură
de vertebră.

Duel cu Portugalia, pe semicerc!
Echipa națională de handbal feminin tineret a României,
a pierdut sâmbătă seară meciul cu Rusia, 31-34, din gru-
pa D a Campionatului Mondial, și și-a aflat adversara
din optimi. Perianu și compania vor da piept cu Portugalia
în primul meci eliminatoriu, o formație ce a reușit să în-
vingă Suedia și să dea mari bătăi de cap Ungariei la
acest turneu. Partida va avea loc astăzi, de la ora 15:00.
Lusitanele au debutat cu o înfrângere severă la acest
turneu final, 16-29 cu Franța, dar a început să joace din
ce în ce mai bine din acel moment. Pentru Portugalia a
urmat o victorie surprinzătoare cu Suedia, 22-19, o în-
frângere la limită, 20-21 cu Ungaria, și a terminat grupa
cu alte două succese 34-28 cu Japonia și 29-22 cu Con-
go. În urma acestor rezultate, Portugalia a terminat pe
locul al treilea, după Ungaria și Franța. În cazul în care
România va învinge pe Portugalia, va întâlni în sferturi
câștigătoarea meciului Coreea de Sud-Serbia. Asiaticele
reprezintă surpriza de până acum de la turneul final,
reușind să câștige o grupă din care au făcut parte Croația
și Norvegia! 

Argentina şi Olanda, în careul de aşi la Cupa Mondială

Brazilia – Germania ( 08.07.2014, 23.00, Belo Horizonte)
Olanda – Argentina (09.07.2014, 23.00, Sao Paulo)

Campionatul Mondial de Fotbal,
Brazilia 2014
SEMIFINALE

Medalii pentru sabrerii de la CSM Braşov!



Jucătoarea cehă de tenis Petra
Kvitova, cap de serie numărul
6 şi locul 6 WTA, a câştigat,
sâmbătă, turneul de la Wimble-
don, impunându-se în finala cu
sportiva canadiană Eugenie
Bouchard, locul 13 WTA şi a
13-a favorită, scor 6-3, 6-0. Me-
ciul a durat 54 de minute. Kvi-
tova (24 ani) a primit un cec de
1.760.000 lire sterline și 2.000
de puncte WTA pentru acest
succes. Bouchard s-a ales cu
880.000 de lire și 1.200 de
puncte. Finala rezervată băieţi-
lor, Novak Djokovic(Serbia)-
Roger Federer(Elveţia), s-a
disputat ieri şi s-a terminat după
închiderea ediţiei.  

Bouchard, fără şanse... Kvitova
trecuse în semifinale de com-
patrioata sa Lucie Safarova, cap
de serie numărul 23, scor 7-6
(6), 6-1, iar Bouchard ajunsese
în finală după victoria din me-
ciul cu românca Simona Halep,
a treia favorită, scor 7-6 (5), 6-
2. Sportiva din Cehia, care îşi
adjudecase primul titlu la All
England Club în 2011, a bifat
primul turneu câştigat anul aces-
ta, după ce şi-a zdrobit adversara
de 20 de ani cu servicii şi retu-
ruri în forţă. Kvitova a câştigat
de două ori pe serviciul adver-
sarei şi s-a distanţat la 5-2. Ju-
cătoarea din Canada a sperat
într-o revenire, după ce a reuşit
break-ul, dar a cedat până la
urmă cu 3-6. În actul secund,
Kvitova nu i-a mai dat nicio şan-
să adversarei şi s-a impus cu un
categoric 6-0. Petra Kvitova, în
vârstă de 24 de ani, a mai câş-

tigat turneul de la Wimbledon
în 2011. Până la finala de sâm-
bătă, ea avea în palmares 11 tit-
luri de simplu: Dubai, Tokyo
(2013), Montreal, New Haven
(2012), Brisbane, Paris, Madrid,
Wimbledon, Linz, Turneul
Campioanelor (2011) şi Hobart
(2009).

Mai uşor decât s-ar fi aşteptat.
Kvitova şi-a dorit foarte mult să
facă “dubla” la Wimbledon şi a
reuşit acest lucru, la capătul unui
joc aproape perfect! Cehoaica
a gestionat perfect situaţia din
teren, şi s-a impus mult mai uşor
decât a crezut la început. „Am
avut o tactică foarte bună din
partea antrenorului, întotdeauna
ştie ce trebui să joc. Sunt fericită
să fiu aici şi să câştig trofeul”,
a declarat la final Kvitova. Afla-
tă la prima finală de Grand
Slam din carieră, Eugenie Bou-

chard va urca pe locul 7 mon-
dial graţie celor 1.300 de puncte
pe care le va primi pentru cali-
ficarea în finală la turneul lon-
donez. „Vreau să o felicit pe
Petra, ea a jucat fantastic în
aceste două săptămâni. Întot-
deauna mă voi întoarce cu plă-
cere la Wimbledon” a declarat
la final sportiva din Canada. 

Supriză în finala de dublu mas-
culin! Finala de dublu masculin
de la Wimbledon a dat unul
dintre cele mai spectaculoase
meciuri din competiţie. Dublul
format din Jack Sock şi Vasek
Pospisil i-a învins în ultimul act
pe fraţii Bryan în 5 seturi dis-
putate, scor 7-6, 6-7, 6-4, 3-6,
7-5. Fraţii Bryan au fost mari
favoriţi ai acestei finale, mai
ales că erau şi deţinătorii titlului.
Jack Sock şi Vasek Pospisil nu
erau capi de serie în acest tur-

neu. Sock și Pospisil au devenit
astfel prima echipă care câștigă
un Grand Slam la prima lor
participare împreună (cei doi
n-au mai jucat până acum în
această formulă), de la Lleyton
Hewitt și Max Mirnyi, care s-
au impus la US Open în 2000.

Errani/Vinci câştigă la dublu fete!
Perechea italiană Sara
Errani/Roberta Vinci, favorite
2, a câștigat, sâmbătă, finala
feminină a probei de dublu de
la Wimbledon, al 3-lea Grand
Slam al anului. Jucătoarele din
peninsulă s-au impus rapid, în
două seturi, 6-1, 6-3, în fa�a
perechii Timea Babos (Unga-
ria)/ Kristina Mladenovic
(Fran�a). În edi�ia din anul
2013, această finală a fost
câștigată de taiwaneza Hsieh
Su-Wei și chinezoaica Peng
Shuai.

Kvitova şi-a trecut în palmares al doilea titlu la Wimbledon!

Fără emoţii
pentru Petra
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Piovaccari, tot mai departe de Steaua
A devenit clar pentru stelişti că nu se vor putea baza pe
Federico Piovaccari şi în sezonul următor. Italianul pe
care campioana mai spera să-l împrumute pentru încă
un sezon va fi vândut definitiv. Sampdoria mai are o so-
luţie pe lângă oferta de la FC Tokyo, o propunere nouă
din Emiratele Arabe Unite. Piovaccari, 30 de ani, va alege
unde preferă să joace, în Japonia sau în Emirate, dar e
exclusă revenirea lui în Ghencea. Noul tehnician al Stelei,
Costel Gâlcă, l-a folosit pe Keşeru pe postul de vârf în
amicalele din vara aceasta, dar lotul nu conţine nici un
număr 9 clasic. Italianul a jucat la Steaua în 43 de partide
şi a înscris 16 goluri, fiind cel mai bun marcator din lotul
Stelei. 2,2 milioane de euro este cota lui Piovaccari pe
transfermarkt.

Probleme medicale pentru Di Stefano
Fostul fotbalist al echipei Real Madrid, Alfredo Di Stefano,
în vârstă de 88 de ani, este în stare gravă, după ce a su-
ferit un stop cardiac pe o stradă din capitala Spaniei.
Fostul fotbalist al echipei Real Madrid, Alfredo Di Stefano,
în vârstă de 88 de ani, este în comă, după ce a suferit
un stop cardiac, sâmbătă, în capitala Spaniei. „El a suferit
o criză cardiacă şi a fost dus la secţia de cardiologie de
la spitalul Gregorio Maranon. El este în comă şi îi urmărim
evoluţia”, a declarat un purtător de cuvânt al spitalului.

Borcea, de urgenţă la spital!
Fostul acţionar al lui Dinamo a ajuns sâmbătă noapte la
Spitalul de Urgenţă Constanţa, după ce s-a plâns că nu
se simte bine. Condamnat în Dosarul Transferurilor, Bor-
cea acuza dureri în zona toracelui, motiv care i-a deter-
minat pe medici să-l ducă în camera de resuscitare a
Spitalului de Urgenţă. În urma analizelor şi a investigaţiilor
mai amănunţite, medicii au ajuns la concluzia că în nici
un moment viaţa nu i-a fost pusă în pericol.Totuşi, fostul
finanţator al lui Dinamo ar putea rămâne internat pentru
mai multe investigaţii. Cristi Borcea a fost condamnat la
6 ani şi 4 luni de închisoare în Dosarul Transferurilor.

Victorie de moral pentru Steaua
Steaua a câştigat primul meci în pregătirile de vară, reu-
şind după o serie de trei înfrângeri consecutive să se
impună cu 4-1, în faţa modestei echipe engleze de liga
a treia Oldham Atheltic. Robert Vâlceanu a deschis scorul
în minutul 33, iar insularii au egalat în primele 10 minute
ale reprize secunde. Campionii României au răspuns
însă furibund prin reuşitele lui Varela (’68), Chipciu (’70)
şi Gabi Iancu (’75). 

Maradona, egalat de Messi!
Lionel Messi a stabilit un nou record în confruntarea sa
directă cu Diego Armando Maradona.
Argentinianul a jucat meciul său
cu numărul 91 la echipa naţio-
nală în partida câştigată împotri-
va Belgiei, 1-0, egalându-l pe
legendarul Diego Armando
Maradona. Cei doi îm-
part poziţia a şasea
într-un top al ce-
lor mai selec-
ţ i o n a ţ i
jucători. Lide-
rul clasamen-
tului este
Javier Zanetti,
cu 145 de jocuri
pentru selecţionata „pume-
lor”, urmat de Roberto
Ayala, cu 115 meciuri, Die-
go Simeone, cu 106 parti-
de, şi Javier Mascherano,
la egalitate cu Oscar Rug-
geri, cu 103 jocuri. La ca-
pitolul goluri marcate
pentru echipa naţională,
Messi este peste Marado-
na. Fotbalistul de 27 de ani
a înscris de 42 de ori, iar El
Pibe D'Oro a reuşit doar
34 de goluri.

Kvitova este noua regină de la Wimbledon

Start la BRD Bucharest Open 2014!
Simona Halep, cap de serie

nr. 1, la turneul de tenis BRD
Bucharest Open 2014, dotat
cu premii de 250.000 dolari,
va juca în primul tur, conform
tragerii la sor�i de sâmbătă de
la Arenele BNR, cu Kristina
Mladenovic (Fran�a), care a
învins-o pe româncă în turneul
de la Paris. Mladenovic a dis-
pus de Halep cu 7-6 (1), 6-4,
anul acesta, în primul tur la
Paris, la sfârșitul lunii ianuarie.

Cel mai probabil partida se va
disputa miercuri și Halep ar
avea astfel timp suficient pen-
tru o revenire totală, după ac-
cidentarea din semifinala de
la Wimbledon. Dacă va trece
de primul tur, Simona Halep
va juca cu învingătoarea dintre
Alexandra Krunic (Serbia) și
rusoaica Alexandra Panova.
Pe jumătatea sa de tablou, se
mai află Annika Beck (Ger-
mania), cap de serie nr 5, în

fa�a căreia a abandonat anul
acesta s-Hertogenbosch (la 7-
5, 2-3), și Klara Koukalova
(Cehia), cap de serie nr.3. Mo-
nica Niculescu va juca în pri-
mul tur cu Klara Koukalova,
iar Andreea Mitu va juca cu
poloneza Katarzyna Piter,
Cristina Dinu cu Nadia Kice-
nok (Ucraina). Raluca Olaru o
va avea ca adversară în primul
tur pe Karin Knapp (Italia), cap
de serie nr. 4. Ale xandra

Cadan�u are ca adversară pe
Petra Cetkovska (Cehia), cap
de seria nr. 7, în timp ce Irina
Begu va avea o adversară din
calificări. Alexandra Dulgheru
are cea mai dificilă misiune, ur-
mând să joace cu Roberta Vinci
(Italia), cap de serie nr. 2. Me-
ciurile de pe tabloul principal
încep astăzi, la ora 16,30. De
mar�i și până duminică inclusiv,
toate jocurile vor începe la ora
15.00.



DIVERTISMENT10 Luni

Asociaţia pentru forma-
re şi dezvoltare conti-
nuă, în parteneriat cu
Centrul Cultural Reduta,
organizează cea de-a
doua ediţie a Festivalu-
lui Copiilor, cel mai vesel
eveniment al verii dedi-
cat copiilor şi părinţilor.

Chiote de bucurie vor ră-
suna pe 16 iulie la Braşov, la
Centrul Cultural „Reduta”,
unde copiii vor avea parte de
o zi magică, în compania celei
mai cunoscute trupe de teatru

pentru copii din ţară, Trupa
Zurli şi Mirela Retegan.

Mirela Retegan, celebra
 autoare a cărţii „Mami, tati,
joacă-te cu mine”, „Tanti pre-
zentatoarea” a Trupei Zurli
va încânta cu jocurile special
pregătite pentru a învăţa pă-
rinţii şi copiii să petreacă timp
frumos şi de calitate împreună
la spectacolul „Am o căsuţă
mică”. Spectacolul are loc de
la ora 18.00, la Reduta. 

În plus, pe parcursul întregii
zile, copiii vor putea sa îşi în-
cerce iscusinţa şi să descopere

noi pasiuni, în
cadrul atelie-
relor special
dedicate lor.

Biletele se
achiziţionea-
ză de la Cen-
trul Cultural
Reduta, până
la data de 11
iulie 2014.
Preţul unui
bilet este de
30 lei, permi-
ţând accesul
la ateliere şi la
spectacol.

Evenimentul este organizat
în scopul de a strânge fon-
duri, alimente, dulciuri pen-
tru copiii de la Valea
Plopului, precum şi de a le

aduce acestora o bucurie uni-
că în vacanţă, printr-un spec-
tacol vesel al Trupei Zurli,
pe care să şi-l amintească cu
drag toată viaţa.

Horoscopul zilei
Berbec. Este o zi bună pentru studiu, mai ales în domeniul
artistic, pentru călătorii şi comunicare. Traversaţi o perioada
grea pe plan financiar, dar optimismul vă ajută să o depăşiţi. 
Taur. Începeţi o activitate de pe urma căreia veţi câştiga bine.
Dar, pentru că succesul să fie deplin, vă recomandăm să vă
temperaţi spiritul critic.
Gemeni. Traversaţi o perioada favorabilă din toate punctele
de vedere şi vă simţiţi înstare să depăşiţi orice dificultate. 
Aveţi ocazia să vă afirmaţi talentul artistic.
Rac. În sfârşit, şefii încep să vă aprecieze eforturile din ultima
perioadă. S-ar putea ca atmosfera tensionată din jur să vă
încurce planurile de afirmare în societate.
Leu. Dimineaţă aflaţi că trebuie să renunţaţi la o călătorie
în interes personal, ceea ce vă nemulţumeşte. Vă sfătuim
să treceţi cu calm peste acest moment. 
Fecioară. Este posibil să fiţi implicat într-un scandal la serviciu
din cauza bârfelor unei colege. Vă recomandăm să vă stă-
pâniţi şi să nu faceţi afirmaţii dure.
Balanţă. Vă sfătuim să evitaţi drumurile cu maşina. Există
pericolul să faceţi un accident de circulaţie. Oricum, fiţi
prudent! În privinţa afacerilor, ar fi bine să nu riscaţi nimic. 
Scorpion. S-ar putea să aveţi o controversă cu şeful direct şi
să reacţionaţi impulsiv. Vă sfătuim să fiţi prudent. Ar fi bine
să vă odihniţi mai mult. Sunteţi la un pas de extenuare.
Săgetător. S-ar putea să fiţi tensionat şi irascibil din cauza
sarcinilor de serviciu. Aveţi mult de lucru şi vă enervează
că nu vă sprijină nimeni.
Capricorn. Dimineaţă aflaţi că trebuie să plecaţi într-o călătorie
de afaceri. Este posibil că partenerul de viaţă să vă reproşeze
că nu v-aţi ales bine momentul, determinându-vă să amânaţi.
Vărsător. O dispută cu şefii s-ar putea să se soldeze cu anularea
unei delegaţii în care trebuia să plecaţi zilele acestea. Din
cauza oboselii, s-ar putea să resimţiţi o stare de tensiune.
Peşti. Vă irită problemele care apar din cauza neînţelegerilor
cu un partener de afaceri. Nu refuzaţi comunicarea! Sunt
şanse să ajungeţi la un punct de vedere comun. 

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

NEBUNIE ÎN LAS VEGAS
-digital- -PREMIERĂ-
(THINK LIKE A MAN TOO)
(AP-12), 106 minute, Comedie
orele: 13:45, 18:45

DRAGOSTE LA PERSOANA A TREIA
-digital- -PREMIERĂ-
(THIRD PERSON)
(N-15), 137 minute, Romantic, Dramă
orele: 16:15, 21:00

TRANSFORMERS: EXTERMINAREA -3D-
(TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION)
(AP-12), 157 minute, Acţiune, Aventuri, SF
orele: 13:30, 16:30, 19:30, 22:30

DIN GREŞEALĂ ÎMPREUNĂ -digital-
(BLENDED)
(AP-12), 117 minute, Comedie
ora: 17:30

CUM SĂ ÎŢI DRESEZI DRAGONUL 2 -3D-
(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2)
(AG), 103 minute, Animaţie, Aventuri (dublat)
ora: 13:15

O ALTĂ ADRESĂ DE POMINĂ
-digital-
(22 JUMP STREET)
(N-15), 112 minute, Comedie
ora: 22:00

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

MALEFICENT -3D-
(AG), 97 minute, Aventuri, Fantastic
ora: 20:00

Expoziţii 
◾ Epoziţia Marile cărţi mici la Casa „Ştefan Baciu”
(Str. Dr. Gh. Baiulescu nr. 9). 
Vizitatorii sunt invitaţi să descopere o colecţie de 38
de cărţi în miniatură, din patrimoniul Muzeului „Casa
Mureşenilor” Braşov.
◾ Epoziţia Mărturii din vechiul Schei
la Muzeul de Etnografie Braşov (B-dul Eroilor 21A). 
Expoziţia îşi propune să readucă la viaţă vechiul Schei
prin fotografii inedite. 

Astăzi în Braşov

Festivalul copiilor la Braşov

Co
m

ple
ta

ţi c
u c

ifr
e d

e l
a 1

 la
 9.

 Ci
fre

le 
să

 nu
 se

  re
pe

te
 ni

ci 
pe

 ve
rti

ca
lă,

nic
i p

e o
riz

on
ta

lă 
şi 

nic
i în

 ca
re

ur
ile

 m
ici

 de
 3x

3

Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Între 10 şi 13 iulie 2014,
distracţia se mută la festivalul
In Transylvania, care are loc
la Drăguş. Cu un mix bun de
muzică, teatru, activităţi de
aventură şi competiţii sportive,
In Transylvania, primul festi-
val din România organizat pe
o pârtie de schi, se prezintă
încă de la prima ediţie ca un

eveniment de top în rândul
festivalurilor din ţară. 

Accesul în zona festivalului
se face pe baza abonamentu-
lui sau biletului de o zi dispo-
nibile în reţeaua de bilete
myticket. Preţul unui abona-
ment este de 70 de lei, iar bi-
letele de o zi variază între 10
şi 35 de lei. 

Festivalul „In Transylvania”
◾ – Şi care este, în concluzie, starea
sănătăţii mele, doctore?
– Aş zice să nu vă cumpăraţi bunuri
casnice cu garanţia de doi ani…

◾ – Ieri în autobuz mi-a dispărut
telefonul mobil, hoți nenorociţi! se
plânse Costică amicului său.
– Lasă-l mă, dă-l încolo de telefon!

răspunse Mitică. Că doar de aia-i
mobil, să circule!

◾ Se spune că jocurile de noroc îţi rui-
nează viaţa, dar mie mi-au adus familia
mai aproape. A trebuit să vând casa
şi ne-am mutat într-o garsonieră.

◾ O insectă-cocalar către o insec-
tă-piţipoancă: – Ce faci, căpuşe?!

Bancuri

4 9 6 1 3 2 5 7 8
1 5 7 4 8 6 2 9 3
8 2 3 9 5 7 1 6 4
2 6 4 8 7 5 3 1 9
3 1 5 6 4 9 7 8 2
7 8 9 3 2 1 6 4 5
5 7 1 2 9 4 8 3 6
9 3 2 7 6 8 4 5 1
6 4 8 5 1 3 9 2 7
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Sărbătoarea cărţii româneşti
În 23 iunie, sub patrona-
jul Majestăţii Sale, va fi
deschisă „Luna cărţii”,
un eveniment important
în promovarea literaturii
române. Deschiderea
festivă a fost programată
iniţial pe 9 iunie într-o
hală special construită
în piaţa Senatului, dar
lucrările de construcţie
nu au fost finalizate la
timp. Hala modernă şi
încăpătoare oferă posibilitatea scriitorilor români să ame-
najeze standuri cu operele publicate, fotografii personale,
date biografice, pentru ca cititorul să cunoască şi mai
bine atât scriitorul, cât şi lucrările sale.
Pe vremuri, apariţia unei cărţi noi era semnalată cel mult
printr-o cronică scrisă, apoi cartea era expusă câteva
zile în vitrina librăriei, după care ajungea pe rafturi printre
celelalte cărţi, iar în final se mucegăia depozitat într-o
pivniţă. Dar în ultima perioada interesul pentru citit a
crescut şi se organizează din ce în ce mai multe eveni-
mente legate de lectură.
„Luna cărţii” a luat fiinţă la sugestia Majestăţii Sale. Regele
Carol al II-lea îşi petrecea timpul cu mare drag alături de
scriitori şi răsfoia cu interes cărţile abia ieşite din tipar.
Editura Fundaţia Regală este înfiinţat tot la iniţiativa
regelui şi sprijină scriitorii tineri talentaţi.
Acestă sărbătoare a cărţii este o ocazie bună pentru a
invita publicul la lectură, cărţile fiind vândute la preţuri
accesibile. Totodată atrage atenţia snobilor spre literatura
română şi le arată că este cel puţin la fel de valoroasă
şi interesantă ca şi literatura universală şi merită susţinută.
Şi prin acest eveniment, având sprijinul regal, scriitorii
români se fac cunoscuţi şi apreciaţi, şi le este recunoscut
rolul major jucat în viaţa culturală a poporului român. 

A román könyv ünnepe. 
În: Brassói Lapok, nr. 139, 23 iunie 1938

În vara anului 1978, pe
porţile unităţilor indus-
triale braşovene vor fi in-
trat , în calitate de „noi
lucărători”, şi absolvenţii
din acest an ai liceelor in-
dustriale, scria pentru
„DN” sociologul Al. De-
niforescu. Acest debut
profesional, pregătirea
lui, a fost subiectul unui
sondaj făcut la „Hidro-
mecanica” şi „Tractorul”. 

Întrucât absolvenţii din
1978 ai liceului „Hidromeca-
nica” erau familiarizaţi cu lo-
curile de muncă din această
întreprindere, unde şi-au făcut
„practica productivă”, declara
tov. ing. I Bîrhală, responsa-
bilul compartimentului de
 învăţământ, care adăuga:
„considerăm că nu sunt nece-
sare cine ştie ce acţiuni pentru
ca prima lor zi de muncă să
fie «o zi memorabilă». După
încheierea formelor de înca-
drare, aşa cum s-a procedat
şi cu alţi noi lucrători până
atunci, „tot aşa voi merge şi
cu aceştia în secţii să le arăt
locul de muncă, să le caut loc
la cămin, să-i dau în primire
maiştrilor, să le fac rost cât
mai repede de scule, bune şi
de un dulap pentru haine şi...
cred că toate acestea sunt su-
ficiente”, sublinia toarşu Bîr-
hală, care se dorea un fel de

tătuc al acestor absolvenţi. 
Se părea însă că aceste ac-

ţiuni nu erau suficiente, credea
Al. Deniforescu. Dovadă, re-
gretul exprimat de secretarul
comitetului UTC din între-
prindere, tov. Aurel Roman :
„... chiar dacă le vom asigura
cele mai bune condiţii mate-
riale (cazare, masă, haine de
lucru spălate şi reparate gra-
tuit, locuri de muncă pe mă-
sura aptitudinilor) mulţi dintre
absolvenţii liceului «Hidro-
mecanica» tot vor pleca de la
noi, fie spre alte întreprinderi
din Braşov, fie spre judeţele
natale!” 

Surprindea şi optica şi mo-
dul cum se cunoştea la comi-
tetul UTC problema integrării
absolvenţilor. Deniforescu spu-
nea aceasta întrucât în 1977
„întreprinderea nu a primit ab-
solvenţi ai liceului Hidro, de-

oarece de la liceul respectiv au
ieşit primii absolvenţi abia în
acest an”. Apoi, în anul 1977
„au fost încadraţi doar 5 (!)
absolvenţi de la alt liceu indus-
trial – iar din aceştia, numai
unul a părăsit întreprinderea,
deoarece a fost... încorporat
pentru stagiul militar. Şi atunci
unde sunt absolvenţii de liceu
industrial care „au părăsit”
«Hidromecanica» pentru alte
întreprinderi”? 

La întreprinderea „Tracto-
rul”, secretarul cu probleme
politico-ideologice al Comi-
tetului UTC din uzină, Gh.
Fulga (da, da, viitorul şef al
SIE, după „Loviluţia” din
1989!) informa: „Deşi nu ne-
glijăm asigurarea celor mai
bune condiţii materiale pentru
absolvenţii pe care îi aşteptăm
şi în acest an mai mult dinspre
Liceul industrial «Tractorul»,

noi urmărim cu deosebită
atenţie şi pregătirea psiholo-
gică şi morală a acestora pen-
tru munca industrială. Dată
fiind buna colaborare dintre
organizaţia noastră şi biroul
de învăţământ şi grupa de psi-
hosociologi de la serviciul
personal, faţă de anul trecut,
noi cunoaștem nu numai câţi
absolvenţi ne vor veni în mod
sigur şi unde anume îi vom
repartiza, ci şi care sunt op-
ţiunile, interesele lor profe-
sionale”. Era frumoasă
această declaraţie de principii,
considera Deniforescu, dar:
„stimate tovarăşe secretar de
la biroul învăţământ, am aflat
că din absolvenţii de la liceul
industrial au fost, anul trecut,
încadraţi 5, ceea ce ne face să
ne întrebăm unde sunt cei 150
de absolvenţi din 1977 ai Li-
ceului industrial «Tractorul»?
Au intrat chiar toţi la facul-
tăţi?”, se întreba, la prima ve-
dere revoltat, Al. Deniforescu,
dar nu era o revoltă reală, cre-
dem noi. Sociologul credea
că era nevoie de mai multă
grijă faţă de acest debut pro-
fesional, fiind necesar ca „pri-
mul pas” al absolventului de
liceu industrial în întreprin-
derile braşovene să nu se facă
la voia întâmplării. 
„Drum Nou” – 7 iulie 1978
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ7 iulie 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”

„Unde ne sunt... absolvenţii?”

„Festivalul Muzicii de Cameră-Braşov 1981: Un memorabil recital Enescu”
În ziua a patra a Festivalului

Muzicii de cameră din Braşov –
1981, începutul l-a făcut
 „muzica veche” a Renaşterii,
Barocului şi clasicismului mu-
zical înfăţişată de cvintetul de
suflători „Concordia” din Bu-
cureşti, una din „cele mai repu-
tate formaţii de acest gen din
ţara noastră”, scria pentru
„DN”, Radu Negreanu. 

Programul acesteia a cuprins
ravisante pagini din Haydn şi
Mozart, iar cu colaborarea de
„rafinată înţelegere artistică” a
tenorului Vladimir Deveselu,
piese pline de savoare şi pitoresc

melancolic, vorba lui Andrei
Pleşu, am adăuga noi, ale com-
pozitorilor renascentişti Bin-
chois, Ockeghem şi Monteverdi. 

Ca şi în celealte zile, Negrea-
nu a reţinut capacitatea artiştilor
interpreţi din Braşov care s-au
ridicat la un nivel demn de „cele
mai exigente estrade ale muzicii
camerale”, subliniind, în primul
rând, interpretarea de înaltă ţi-
nută artistică dată de pianista
Gabriela Popescu „Sonatei a III-
a” de George Enescu. Într-ade-
văr, zice R. Negreanu, ea a ştiut
„să se orienteze cu deplină si-
guranţă în complexitatea ţesă-

turii muzicale enesciene şi să
structureze astfel în mod lim-
pede şi convingător sonata, evi-
denţiind, totodată, întregul ei
parfum poetic”. Publicul a
aplaudat, de asemenea, duetul
Radu Hamzea – vioară, Horia
Cristian – pian, care au colaborat
cu „deosebit simţ al cântării în
ansamblu”, prezentând „impresii
din copilărie” de George Enes-
cu. Împreună cu „Suita săteas-
că”, scrisă cam în aceeaşi epocă,
ele ar putea fi considerate ca
două compoziţii surori – una
simfonică, cealaltă „mic came-
rală”, ambele exprimând în im-

agini programatice, pe alocuri
chiar descriptive, nostalgia, sau
„nostalghia”, vorba lui Tar-
kovski, satului natal. 

Un al treilea opus georgee-
nescian a răsunat în aceeaşi sea-
ră, amintindu-i din nou lui
Negreanu că ne aflam în anul
1981, anul centenarului marelui
compozitor. Cele 7 cântece pe
versuri de Clément Marot au
avut în persoana sopranei Vir-
ginia Manu – cu acompania-
mentul subtil nuanţat al pianistei
Yvonne Dumitrescu-Francken-
feld, – o interpretă de tempera-
ment vioi, comunicativ. 

Valoroasa formaţie braşovea-
nă de cvartet „Astra” a prezentat
lucrarea compozitorului W. Les-
ser din R.D.G., „un vechi prie-
ten al ţării noastre”. Plin de
spirit, de un umor debordant-
antrenant, punând în valoarea
„individualitatea fiecărui instru-
ment dar şi efectele sonore de
ansamblu”, cvartetul lui Lesser
a fost audiat cu deosebit interes,
iar autorul – prezent în sală – s-
a bucurat de aplauzele generoa-
se ale publicului braşovean. 

Unanimă admiraţie a suscitat
performanţa trioului multinaţio-
nal, compus din violonistul bul-

gar Mincio Mincev, ghitarista
braziliană Maria Livia São Mar-
cos şi violoncelistul Szabó Zoltan
din Braşov. Într-un timp foarte
scurt, de care au dispus pentru
repetiţie, aceşti „admirabili mu-
zicieni” au obţinut o omogenitate
a ansamblului senzaţională care
ar fi presupus un „studiu prea-
labil îndelungat”. Interpretarea
lor plină de vervă dată unor pa-
gini de Haydn şi Paganini, a în-
cheiat cu strălucire „această seară
memorabilă a festivalului”. 

„Drum Nou” – 4 iulie 1981

Din presa maghiară

Iulian Cătălui
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Regimul nazist german
a desemnat fără să ştie,
în anul 1935, imaginea
unui copil evreu drept
profilul perfect al be-
beluşului arian, cazul
fiind descoperit abia
după al II-lea Război
Mondial, relatează re-
vista Bild.

Soţii Jacob şi Pauline Le-
vinson, muzicieni talentaţi,
s-au mutat din Letonia la
Berlin în anul 1928. În con-
textul ascensiunii naziste,
marcată de intensificarea an-
tisemitismului, Pauline Le-
vinson şi-a dus, în 1935,
fetiţa în vârstă de şase luni,
Hessy, la un cunoscut foto-
graf din Berlin, potrivit Bild.

După câteva luni, Pauline
Levinson a fost înspăimân-
tată să vadă imaginea fetiţei
sale pe prima pagină a re-
vistei Sonne ins Hause. Spe-
riată că familia sa, de etnie
evreiască, ar fi putut fi de-

pistată de nazişti, Pauline a
mers la fotograful Hans Bal-
lin. Acesta i-a spus că ştia
care este etnia familiei, dar
că a prezentat fotografia
pentru un concurs care avea
scopul desemnării celui mai

frumos bebeluş arian. „Am
vrut să arăt cât de ridicoli
sunt naziştii”, i-a explicat fo-
tograful.

Şi a reuşit: imaginea a câş-
tigat concursul, fiind aleasă
de însuşi Joseph Goebbels,

ministrul nazist pentru Pro-
pagandă.

Temându-se de eventuale
probleme, familia Levinson
şi-a ţinut copilul acasă. Regi-
mul nazist nu a aflat niciodată
identitatea reală a copilului.

„Cel mai frumos bebeluş
arian”era de fapt evreu 

Tudor Chirilă, în juriu la „Vocea României”
Loredana, Marius Moga şi

Smiley vor porni în căutarea
celei mai spectaculoase voci,
împreună cu Tudor Chirilă,
care se va alătura echipei
de antrenori ce pornesc in
misiunea de a găsi Vocea
României. Pavel Bartoş va
fi gazda care dă savoare
show-ului şi însezonul 4 di-
fuzat în această toamnă.

Tudor Chirilă are o carieră
de peste 18 ani în muzică.
„De-a lungul timpului am re-
fuzat multe oferte în televiziu-
ne. Mi s-au propus diferite

formate, dar nu
reuşeam de-

loc să mă
imaginez
în postu-
ra de
TV host.
Actor şi

cântăreţ
e câteoda-

tă chiar prea
mult. Cu atât mai

legitimă devine întrebarea: –
De ce Vocea României? Pen-
tru că îmi place idea că aş pu-
tea să împărtăşesc câte ceva

din experienţa mea unor oa-
meni care vor să reuşească în
muzică. În viaţa mea am în-
văţat multe şi pe gratis de la
oameni generoşi.

În al doilea rând sper că
prezenţa mea în acest show va
aduce mai mult în atenţia pu-
blicului muzica pop-rock, care
în momentul de faţă nu bene-
ficiază de expunerea pe care
o merită. Mi-aş dori să găsesc
voci pe care să le conving să
cânte rock, să se exprime rock
sau pop-rock”, declară Tudor
Chirilă.

Fotomodelul şi actriţa ro-
mână Mădălina Ghenea fil-
mează alături de legendarul
actor britanic Michael Caine,
pentru pelicula „Youth”, în
regia lui Paolo Sorrentino. Se
pare că românca şi celebrul
actor de la Hollywood ar fi o
relaţie specială, dincolo de
graniţele platoului de filmare.
După Leonardo di Caprio şi
Gerarld Butler, Michael Caine
este un alt star celebru în lu-
mea întreagă, fascinat de fru-
museţea Mădălinei.

Mădălina Ghenea, în vârstă
de 25 de ani, şi Michael Cai-
ne, în vârstă de 81 de ani, fac
parte din distribuţia filmului

„Youth”, al regizorului italian
Paolo Sorrentino, alături de
alţi actori cunoscuţi, precum
Rachel Weisz, Harvey Keitel,
Jane Fonda şi Paul Dano.

Filmul „Youth” (La giovi-
nezza) spune povestea a doi
bătrâni prieteni – un dirijor şi
compozitor, pe de o parte, şi
un regizor, pe de altă parte,
care se gândesc la cât timp
le-a mai rămas de trăit, în
timp ce îşi petrec vacanţa în
Munţii Alpi. Filmul urmăreşte
eforturile celor doi de a se în-
toarce la cariera lor, precum
şi relaţiile pe care le au cu co-
piii lor, dar şi modul în care
aceştia interacţionează cu cei-

lalţi oaspeţi ai hotelului la care
sunt cazaţi.

Prinţul Charles divorţează ?
Sătul de certuri şi reproşuri, Prinţul Charles, moşteni-
torul Casei Regale din Marea Britanie, divorţează de
Camilla. Cel puţin asta susţine celebra publicaţie Globe.
Publicaţia menţionată scrie că divorţul celor doi ar cos-
ta-o pe Regina Elisabeta 350 de milioane de dolari.
Mai exact, atât ar fi cerut Camilla Casei Regale pentru
a nu divulga secrete scandaloase pe care le-a aflat de-
a lungul celor 30 de ani în care a trăit cu Prinţul Charles. 
Zvonurile că cei doi nu se înţeleg şi că în relaţia lor ar
există tensiuni au apărut încă de anul trecut. Cu toate
acestea, Casa Regală încearcă încă să păstreze apa-
renţele şi să-i arate pe cei doi ca pe un cuplu fericit.
Tot reporterii revistei Globe au scris recent că la baza
neînţelegerilor dintre prinţ şi soţia sa ar sta apetitul ri-
dicat al Camillei pentru băutură. Prinţul Charles şi Ca-
milla Parker-Bowles s-au căsătorit pe 9 aprilie 2005,
după mai mulţi ani de aşteptare, pe parcursul cărora
Camilla a fost treptat acceptată ca partenera oficială
a prinţului.

Cameron Diaz: Nu am fost construită să fiu mamă
Actriţa Cameron Diaz a declarat că nu crede că a fost
construită să fie mamă, dar că nu a fost deloc o decizie
uşoară să nu îşi întemeieze o familie. Diaz are în mo-
mentul de faţă are o relaţie cu rockerul Benji Madden
şi a precizat că decizia de a nu-şi întemeia o familie
nu a fost uşoară, spunând că ea nu a fost „construită”
pentru a fi mamă, informează contactmusic.com. „Un
copil, cu un copil trebuie să stai toată ziua, în fiecare
zi timp de 18 ani. Ideea de a nu avea un copil a făcut
lucrurile mai uşoare, dar asta nu înseamnă că a fost
o decizie simplă”, a spus aceasta. „Îmi place să protejez
oamenii, dar nu am fost construită să fiu mamă. (...)
Nu înseamnă că viaţa uneori nu îţi oferă momente gre-
le”, a mai spus Diaz.

Mădălina Ghenea a intrat în graţiile altui
actor celebru la Hollywood! 


