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Restricţii de
circulaţie pe DN10

Circulaţia rutieră va fi res-
tricţionată în weekend
deoa rece se desfăşoară o
competiţie sportivă. 
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METEO

Municipalitatea a finalizat
documentaţia pentru scoate-
rea la licitaţie a lucrărilor de
reparaţii capitale pentru cor-
pul A al Şcolii Gimnaziale
nr. 12, de pe strada De Mij-
loc nr. 41. Potrivit proiectului
tehnic, lucrările vor include
nu numai corpul de clădire,

ci şi sala de sport.Pentru cor-
pul şcolii, care este o clădire
cu demisol, parter şi un etaj,
sunt prevăzute lucrări de
consolidare, înlocuire a ţiglei
de pe acoperiş şi refacerea
structurii acoperişului. De
asemenea vor fi modernizate
grupurile sanitare. 

Evoluţia din prima jumătate
a anului 2014 demonstrează
o tendinţă de stabilizare a pre-
ţurilor la apartamentele din
Braşov, în timp ce preţul te-
renurilor pentru dezvoltări
imobiliare şi chiriile aferente
spaţiilor de birouri continuă
să scadă. Aşa arată piaţa imo -

biliară în prima jumătate anu-
lui 2014, potrivit unei analize
realizată de compania Darian.
Preţul de vânzare al aparta-
mentelor vechi din Braşov a
ajuns la o medie de 800 euro
pe metrul pătrat, aproximativ
la acelaşi nivel cu cel din
urmă cu 6 luni. 

Piaţa imobiliară, fără fluctuaţiiReparaţii capitale la Şcoala nr. 12

Parţial noros
16°C /24°C

Festival Internaţional
de Folclor în weekend
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Preţuri mai mici 
la bilete

Preţul biletului la meciul FC
Braşov – Oţelul Galaţi a scă-
zut de la 25 de lei la 10 lei
la tribunele I-a şi a II-a. 

Turnirul Cetăţilor,
la Braşov 

În weekend, la Cetăţuia
Braşovului, sunteţi aşteptaţi
la festivalul medieval „Tur-
nirul Cetăţilor.
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Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Reduta, 
cu sprijinul Consiliului Judeţean şi al primăriilor Braşov şi Predeal

Un sfârşit de săptămână al tradiţii-
lor şi obiceiurilor balcanice. Aşa se
anunţă weekendul care urmează
pentru braşoveni şi predeleni, dar

şi pentru turiştii care vor vizita cele
două oraşe. Vorbim despre cea de-
a opta ediţie a Festivalului Interna-
ţional de Folclor „Garofiţa Pietrei

Craiului” care va da culoare cen-
trului istoric al Braşovului dar şi
Pieţii Gării din staţiunea Predeal.
Peste o sută de tineri îşi vor pre-

zenta costumele populare şi dansu-
rile specifice ţării lor de origine în
cele două locaţii ale evenimentului.
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Ministrul Agriculturii, Da-
niel Constantin,  anun�ă că
decizia Rusiei de a interzice
majoritatea produselor ali-
mentare din UE va afecta
indirect producătorii români.
Oficialul spune că exportu-
rile din Europa s-ar putea re-
direcţiona pe continent,
inclusiv pe piaţa româneas-

că, creând presiune asupra
fermierilor. „Sancţiunile îm-
potriva statelor UE afectează
şi România, chiar dacă noi
nu exportăm foarte mult ali-
mente pe piaţa rusă. În
2013, România a exportat
în Rusia produse alimentare
de 41 milioane de euro. Ro-
mânia ar putea fi însă afec-

tată, pentru că o serie de alte
ţări din UE, care exportau
masiv în Rusia, vor trebui
să-şi găsească altă piaţă de
desfacere şi vor crea astfel
presiune şi asupra producă-
torilor români, printr-o con-
curenţă agresivă”, a declarat
Constantin pentru Mediafax.
Ministrul consideră că se im-

pun discu�ii și măsuri rapide
la nivelul Uniunii Europene.
Daniel Constantin a adăugat
că a vobit ieri cu comisarul
european pentru Agricultu-
ră, Dacian Cioloş, care a
afirmat că săptămâna viitoa-
re va avea loc o reuniune la
nivel tehnic la Bruxelles pe
această temă.

Dan Voiculescu află astăzi
dacă merge la închisoare

Decizia finală în dosarul
privatizării Institutului de Cer-
cetări Alimentare (ICA) va fi
anunţată astăzi de Curtea de
Apel Bucureşti, Dan Voicu-
lescu şi ceilalţi inculpaţi ur-
mând să afle atunci dacă vor
merge sau nu la închisoare.
Completul care a judecat do-
sarul va anunţa verdictul în
şedinţă publică. Ziua pronun-
ţării a fost anunţată, ieri,  după
ce avocaţii inculpaţilor au de-
pus la instanţă concluziile fi-
nale, în scris. Marţi, la ultimul
termen al procesului, Dan
Voiculescu a susţinut că re-
chizitoriul dosarului ICA este
„incorect” şi „bazat pe falsuri,
nu pe probe” şi că întreaga
urmărire penală s-a făcut în
lipsa sa pentru că timp de un
an şi trei luni a fost „vînat”de
procurori, fără a fi chemat la

DNA. Gheorghe Mencini-
copschi a spus că nu vrea ca
familia sa să ajungă în stradă,
Corneliu Popa a rugat instanţa
să ţină cont că are o fetiţă cu
probleme de sănătate, iar So-
rin Pantiş a susţinut că în do-
sarul ICA nu există prejudiciu.
Dan Voiculescu şi alte 12 per-
soane au fost trimişi în jude-
cată în acest dosar la începutul
lunii decembrie 2008. Procu-
rorii Direcţiei Naţionale An-
ticorupţie susţin că
pri va tizarea frauduloasă a ICA
ar fi fost făcută în folosul lui
Dan Voiculescu, fiind reali-
zată prin subevaluarea bunu-
rilor institutului cu peste 7,7
milioane de euro. Potrivit pro-
curorilor, prejudiciul produs
în urma acestei privatizări se
ridică la peste 60 de milioane
de euro.

Un strat de gheaţă de
zece centrimetri în pli-
nă vară şi 50 de turişti
blocaţi pe o vale între
Crucea Caraiman şi
Vârful Omu. Nu este
vorba despre un scena-
riu de film, ci de un fe-
nomen straniu care a
avut loc chiar acum în
luna august, în munţii
Bucegi. 

Toate după ce vremea s-a
răcit brusc, iar o ploaie cu
grindină a acoperit crestele
munţilor cu un strat consis-
tent de gheaţă. 

Mai mulţi turişti au solici-
tat ajutorul salvamontiştilor
pentru a scapa teferi din ca-
lea viiturii puternice. Şi tem-
peraturile le-au dat bătăi de
cap, după ce au scăzut brusc
de la 16 grade la 7 grade
Celsius, iar valul de frig i-a
luat prin surprindere pe oa-
menii care erau echipaţi cu
haine de vară. „Nu am știut
că este frig aici, că va da
grindină care se transformă
în gheață. Eu sunt în panta-
loni scurți” a spus un turist. 

Intervenţia salvamontişti-
lor şi a reprezentanţilor Jan-

darmeriei a fost una dificilă,
fiind vorba de un traseu ud,
cu pericol de alunecare. 

„Dimineață, vremea a fost
superbă, cu soare, dar între-
timp s-a răcit și am avut par-
te de ploaie cu gheață.
Schimbările bruște de vreme
le-au pus serioase probleme

turiștilor veniți în munții Bu-
cegi” a spus reprezentantul
salvamontiștilor. 

„Din cauza vremii nefavo-
rabile, pentru că a plouat
torențional pe munți, am fost
solicitați pentru recuperarea
unor turiști care au rămas
blocați, din cauza viiturii for-

mate, pe versanți” a precizat
şefului jandarmeriei din Buş-
teni.

Turiştii au fost îndrumaţi
de către salvatorii montani
către cabanele şi locurile de
refugiu de pe traseu pentru
a se adăposti şi încălzi.

Diana Bjoza 

Turiștii surprinși de viitură au solicitat ajutorul salvamontiștilor 

Furtună cu gheață în BucegiCirculație restricționată pe DN10 Brașov-Buzău
Circulația rutieră pe DN10 Brașov-Buzău va fi restricționată
în weekend cu ocazia desfășurării celei de a cincea etape
a Campionatului Național de Viteză în coastă Dunlop 2014.
Astfel, drumul dintre localitatea Teliu din județul Brașov
(km 127) și Brădet din județul Covasna (km 119) va fi închis
în intervalele orare care coincid cu desfășurarea concursului.
Mâine, 9 august, circulația va fi restricționată între orele
8.45-13.00, respectiv 15.00-20.00, iar duminică, 10 august,
între orele 8.45-12.00, respectiv 13.00-19.00, informează
într-un comunicat de presă  organizatorii manifestării, Auto
Blic Brașov. Evenimentul sportiv este organizat cu sprijinul
Inspectoratelor Poliție Județene Brașov și Covasna, a Bri-
găzii de Jandarmi Mobile Brașov și a Inspectoratului pentru
Situații de Urgență „Țara Bârsei” Brașov.  Până ieri, în
competiție se înscriseră  69 de echipaje.

Crucişătorul american USS Vella Gulf a intrat în Marea Neagră
Misiunea crucişătorului constă în îmbunătăţirea cooperării
operaţionale pentru îndeplinirea unor obiective comune şi
în demonstrarea angajamentului SUA privind întărirea se-
curităţii colective a aliaţilor NATO şi a partenerilor din regiune,
a anunţat Comandamentul Flotei a VI-a americane.  Cru-
cişătorul american s-a aflat de mai multe ori în ultima vreme
în Marea Neagră. Ultima dată, USS Vella Gulf a intrat în
Marea Neagră la 7 iulie. În ultimele luni, în contextul situaţiei
tensionate din Ucraina, în apele Mării Negre au venit mai
multe nave de război dotate cu rachete şi echipamente de
ultimă generaţie -  USS Donald Cook şi USS Truxtun, fregata
americană USS Taylor şi fregatele franceze Dupleix şi
Dupuy de Lome. Rusia a reacţionat de fiecare dată la pre-
zenţa în Marea Neagră a acestor nave, cerând respectarea
strictă a prevederilor Convenţiei de la Montreux, transmite
agenţia RIA Novosti preluată de Agerpres. Documentul,
semnat în 1936, limitează tonajul şi durata prezenţei navelor
de război ale altor ţări decât cele riverane Mării Negre. Ex-
perţii ruşi vorbesc despre un joc al nervilor cu privire la
această concentrare de nave război ale NATO în apele
Mării Negre.

Băsescu nu acceptă propunerile de miniştri
Preşedintele Traian Băsescu a anunţat, ieri, că a respins
propunerea ca Rozalia Biro să ocupe portofoliul Culturii şi
propunerea lui Claudiu Manda la conducerea ministerului
Bugetului. În urmă cu o săptămână, şeful statului anunţa
că nu intenţionează să le semneze celor doi numirile, dar
arăta că le dă timp fie premierului să le înlocuiască, fie
celor doi miniştri propuşi să se retragă. În lipsa oricărei
reacţii oficiale dinspre Guvern, Băsescu a retrimis cele
două variante la Palatul Victoria cu menţiunea „necores-
punzător”. În aceste condiţii, al doilea rând de propuneri
ale lui Victor Ponta trebuie automat acceptate, aşa cum a
decis Curtea Constituţională în 2007.

Anunț îngrijorător pentru producătorii români



RAT va pune la dispoziţia
operatorilor care efectuează cur-
se regulate speciale doar cape-
tele de linii, după ce va finaliza
construcţia terminalelor. Potrivit
unui ordin al Ministerului Ad-
ministraţiei „staţiile utilizate pen-
tru urcarea/coborârea
persoanelor transportate, în ca-
zul transportului local sau ju-
deţean de persoane prin curse
regulate speciale, sunt altele de-
cât staţiile publice şi trebuie să
asigure condiţii minime de si-
guranţă pentru persoanele trans-
portate”. În acest context,
municipalitatea ar trebui să
amenajeze staţii noi, cu alveole,
pentru autobuzele care trans-
portă angajaţii diferitelor firme
la serviciu sau acasă. Acest lucru
este destul de dificil, pentru că
traseele autobuzelor acestor fir-
me nu coincid de cele mai multe
ori, în unele locuri nu există po-
sibilitatea amenajării acestor sta-

ţii, amenajarea propriu-zisă ar
fi destul de costisitoare şi nu în
ultimul rând, chiar dacă ar fi po-
sibilă o astfel de soluţie, aceasta
ar îngreuna traficul. „ A fost o
perioadă în care aceste firme
au fost lăsate să oprească în sta-
ţii, dar s-a constatat că la orele
de vârf staţiile erau foarte aglo-
merate şi practic mijloacele de
transport în comun nu mai pu-
teau opri în staţii, pentru a de-
barca şi îmbarca călătorii în
siguranţă, din cauza maşinile
firmelor private de transport,
care, uneori, staţionau mai mult,
ca să îi aştepte pe toţi pasagerii.
Pentru moment, soluţia este ca
firmele de transport să oprească
în capetele de linie, cum ar fi cel
de la Stadionul Municipal. Oda-
tă cu finalizarea lucrărilor la ce-
lelalte capete de linie din oraş,
se va permite staţionarea ope-
ratorilor privaţi care execută
transport metropolitan sau alte

curse regulate, la peroane spe-
cial amenajate”, a declarat Sorin
Toarcea, purtătorul de cuvânt
al Primăriei. 

Deocamdată, municipalitatea
a eliberat un singur aviz de opri-
re în capătul de linie de la Sta-
dionul Municipal, la peronul
special amenajat pentru mijloa-
ce de transport în comun care
nu aparţin RAT Braşov, însă
împreună cu regia de transport
a încercat să rezolve problema
deplasării la serviciu a angaja-
ţilor de la firmele care se află
la periferia oraşului. Din luna
aprilie, operatorilor privaţi nu li
s-a mai permis oprirea în staţiile
RAT, însă unii şoferi au conti-
nuat să le utilizeze drept puncte
de îmbarcare/debarcare. Repre-
zentanţii RAT Braşov, împreună
cu Poliţia Locală, au derulat ac-
ţiuni de control în urma cărora
au fost încheiate 30 de procese
verbale de contravenţie. A.P.

Municipalitatea a finalizat
documentaţia pentru
scoaterea la licitaţie a lu-
crărilor de reparaţii capi-
tale pentru corpul A al
Şcolii Gimnaziale nr. 12,
de pe strada De Mijloc nr
41. 

Potrivit proiectului tehnic, lu-
crările vor include nu numai cor-
pul de clădire, ci şi sala de sport.

Pentru corpul şcolii, care este
o clădire cu demisol, parter şi
un etaj, sunt prevăzute lucrări
de consolidare, înlocuire a ţiglei
de pe acoperiş şi refacerea struc-
turii acoperişului, recomparti-
mentări, schimbarea tâmplăriei
şi a sistemului de încălzire, re-
facere completă a finisajelor. Vor
fi modernizate grupurile sani-
tare, iar pe două dintre niveluri
vor fi amenajate două grupuri
sanitare noi. În privinţa sistemu-
lui de încălzire, vor fi desfiinţate

sobele care funcţio-
nau cu gaz şi vor fi
înlocuite cu o insta-
laţie complet nouă,
alimentată de o cen-
trală termică proprie
pe gaz, deoarece
imobilul se află în
zona istorică, unde
nu există sistem
centralizat de încăl-
zire. 

De asemenea,
vor fi schimbate
toate instalaţiile sa-
nitare şi electrice şi
vor fi montate in-
stlaţii de curenţi
slabi (instalaţie
pentru detecţia şi prevenirea
incendiilor, instalaţie de sono-
rizare, instalaţie de suprave-
ghere video). 

Pentru a păstra aspectul istoric
al clădirii, potrivit avizului Di-
recţiei de Cultură, constructorii

vor fotografia întreaga clădire,
apoi vor trece la decopertarea
faţadei, montarea izolaţiei exte-
rioare şi refacerea faţadei origi-
nale, inclusiv cu montarea de
cărămizi aparente.

În cazul sălii de sport, sunt

prevăzute lucrări de consoli-
dare, reparaţii acoperiş, schim-
bare a tâmplăriei şi a
instalaţiilor, refacerea finisaje-
lor. Este prevăzută şi construc-
ţia unor grupuri sanitare
proprii, pe care imobilul nu le

are în prezent. Ca
şi în cazul clădirii
principale, sala de
sport va fi prevă-
zută cu centrală
proprie, pe gaz. 

„Sperăm ca
până la jumătatea
acestei luni, Auto-
ritatea Naţională
pentru Reglemen-
tarea şi Monitori-
zarea Achiziţiilor
publice să ne avi-
zeze documentaţia
de licitaţie, astfel
încât după 15 au-
gust să putem pos-
ta în Sistemul

Electronic de Achiziţii Publice
anunţul de licitaţie pentru lu-
crări. Dacă totul merge bine,
sperăm ca la sfârşitul lunii oc-
tombrie să înceapă lucrările
de reparaţii capitale. Aceste lu-
crări sunt foarte necesare şi

foarte complexe, deoarece clă-
direa a fost construită în anul
1905, iar de atunci nu s-au mai
făcut intervenţii majore, ci doar
lucrări obişnuite de reparaţii
şi întreţinere. Având în vedere
că vizăm inclusiv partea de
consolidare, am stabilit împreu-
nă cu conducerea şcolii ca în
perioada lucrărilor, activitatea
de învăţământ să se desfăşoare
exclusiv în corpul de clădire de
pe strada Şcolii”, a declarat
primarul George Scripcaru.
Potrivit documentelor tehnice,
costul estimat al lucrărilor este
de 5,1 milioane lei. În paralel,
continuă lucrările de reparaţii
la cele 86 de unităţi de învă-
ţământ din  Braşov, dintre care
46 grădiniţe, 18 şcoli generale
şi 22 de lice şi colegii. Până pe
12 iulie au fost încheiate 75 de
contracte cu opt firme de con-
strucţie, valoarea acestora fiind
de 3,5 milioane lei.  A.P.

Din toamnă, elevii vor folosi doar corpul de clădire de pe strada Şcolii, până la finalizarea lucrărilor

Licitaţie pentru reparaţiile
capitale ale Şcolii nr. 12

Autobuzele cu navetiști vor putea utiliza
drept staţii doar capetele de linii RAT
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În această lună şomerii bra-
şoveni pot urma gratuit cur-
suri de formare profesională
pentru următoarele meserii:
ospătar, bucătar, manichiu-
rist-pedichiurist şi barman.
Perioada în care vor începe
cele 4 cursuri de formare pro-
fesională este 22 – 28 august
2014, astfel: 22 august– os-
pătar şi bucătar; 26 august –
manichiurist-pedichiurist; 28
august – barman; 

Studiile necesare în vede-
rea participării la unul din
cursurile de formare profe-
sională sunt: şcoală profesio-
nală pentru cursurile de
ospătar şi barman şi studii mi-
nime obligatorii pentru cur-

surile de bucătar şi manichiu-
rist-pedichiurist. 

Durata cursurilor este de 3
luni pentru cursurile de ma-
nichiurist-pedichiurist şi bar-
man, 6 luni pentru cursurile
de ospătar şi bucătar. 

Aceste cursuri sunt orga-
nizate, în mod gratuit, pentru
persoanele în căutarea unui
loc de  muncă, înregistrate la
Agenţia pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Braşov (şo-
meri indemnizaţi şi neindem-
nizaţi). 

Înscrierea la cursurile de
calificare/recalificare se face
pe baza recomandării emise
de compartimentul de infor-
mare şi consiliere privind ca-

rieră/serviciul mediere, în
baza unei cereri însoţită de
următoarele documente: 

• actul de identitate, în ori-
ginal şi copie; 

• certificat de naştere, în
original şi copie; 

• actele de studii eliberate
în condiţiile legii, în original
şi copie; 

• actul medical din care să
rezulte starea sănătăţii per-
soanei şi faptul că aceasta este
aptă din punct de vedere me-
dical pentru exercitarea me-
seriei în care doreşte să se
califice ; 

• cerere de înscriere la pro-
gramul de formare profesio-
nală şi angajament. 

Gazele se scumpesc de la 1 octombrie
Preţul gazelor naturale livrate

populaţiei ar putea creşte cu mai
puţin de 3%, cum se prevedea
în calendarul prestabilit, în func-
ţie de evoluţiile pozitive în sen-
sul scăderii importurilor, a
declarat, ieri, Niculae Havrileţ,
preşedintele Autorităţii Naţio-
nale de Reglementare în Do-
meniul Energiei.  „Pentru
populaţie, conform calendarului,
rămâne creşterea de 3%, dar în
funcţie de evoluţiile favorabile
în sensul scăderii importurilor,
am putea ajunge la un nivel sub
cel anunţat, undeva între 1 şi
2%. Pentru energie electrică nu

avem nicio modificare de preţ a
tarifului”, a afirmat Havrileţ,
potrivit Agerpres.  

Pe de altă parte, tot de la 1
octombrie, tarifele la gazele na-
turale destinate sectorului non-
casnic nu vor creşte, neschimbat
urmând să rămână şi preţul

energiei electrice pentru popu-
laţie, potrivit oficialului. La sfâr-
şitul lunii iunie, preşedintele
ANRE menţiona că piaţa ga-
zelor pentru consumatorii in-
dustriali se va liberaliza în
totalitate pentru sectorul indus-
trial până la 31 decembrie 2015. 

Evoluția din prima ju-
mătate a anului 2014
demonstrează o
tendință de stabilizare
a prețurilor la aparta-
mentele din Brașov, în
timp ce prețul terenuri-
lor pentru dezvoltări
imobiliare și chiriile afe-
rente spatilor de birouri
continuă să scadă, po-
trivit unei analize reali-
zata de compania
Darian. 

Preţul de vânzare al apar-
tamentelor vechi din Braşov
a ajuns în primul semestru din
2014 la o medie de circa 800
euro pe metrul pătrat, apro-
ximativ la același nivel cu cel
din urmă cu 6 luni. Faţă de
primul an de criză – 2008 –
când preţul pe metru pătrat al
unui apartament era în medie
de 1.375 euro, scăderea este
de aproximativ 41%. 

În zona 1 (Răcădău, Cen-
trul Civic, M. Kogălniceanu),
apartamentele vechi cu două

camere, de exemplu, s-au vân-
dut cu preţuri cuprinse între
35.000 şi 50.000 de euro, în
timp ce pentru acelaşi tip de
apartamente din zone mai
slab cotate, cum ar fi Barto-
lomeu, preţurile au fost cu-
prinse între 26.000 şi 32.000
de euro.

În ceea ce priveşte aparta-
mentele noi, acestea s-au si-
tuat în primul semestru din

2014 la o medie de 928
eur/mp, aproximativ la același
nivel cu cel înregistrat în urmă
cu 6 luni şi, cu aproximativ
35% mai mici faţă de 2008.

În ceea ce priveşte terenu-
rile din Brașov, preţurile aces-
tora au înregistrat de-a lungul
crizei imobiliare o reducere
de aproximativ 63%, scăderea
în ultimele 12 luni fiind de
aproximtiv 5%.

Chiriile spaţiilor de birouri
din Braşov continuă să scadă,
relevă studiul privind analiza
pie�ei imobiliare realizat de
biroul Darian din Braşov. Ast-
fel, în zonele centrale şi cu
vad administrativ-comercial,
chiriile se situează în interva-
lul 10 - 15 euro mp/lună, iar
în zonele mediane chiriile au
oscilat între 6,5 şi 9 euro
mp/lună

Piața imobiliară din Brașov nu a mai înregistrat fluctuații majore în acest an

Preţul apartamentelor 
din Braşov se stabilizează

Flash economic
Blue Air vinde bilete prin terminalele PayPoint
Compania aeriană low-cost Blue Air a introdus o nouă
metodă de plată a biletelor de avion. Prin metoda, mult
simplificată și fără să mai fie nevoie să aștepte la rând,
cetățeanul care dorește să călătorească cu Blue Air,
poate achita biletul cu cash, direct la terminalele PayPoint.
Pentru a beneficia de această variantă, pasagerii trebuie
să selecteze opţiunea de plată prin PayPoint la achizi-
ţionarea online a biletelor de călătorie prin website-ul
Blue Air. Ulterior, se generează online un document pre-
văzut cu un cod de bare şi un cod de referinţă format
dintr-un şir de caractere. Clientul merge în cel mai apropiat
magazin partener PayPoint în termen de maxim 24 ore
de la data rezervării, unde fie îi înmânează agentului co-
mercial codul de bare pe suport de hârtie, pentru a-l sca-
na, fie îi comunică acestuia codul de referinţă. Clientul
plăteşte în numerar şi primeşte la final un bon emis de
terminal cu toate detaliile tranzacţiei (data plăţii, suma,
locaţia, furnizorul).

Hidroelectrica trece graniţa
Compania Hidroelectrica, cel mai mare producător de
energie din România, aflat acum în insolvenţă, vrea să
deschidă reprezentanţe în Belgrad şi Budapesta, a de-
clarat, ieri, Remus Borza, administratorul judiciar al pro-
ducătorului de energie electrică. Deschiderea acestor
reprezentanţe vine în contextul în care din luna noiembrie
piaţa energetică românească va fi interconectată cu pie-
ţele din Ungaria, Cehia, Slovacia. Borza a afirmat că re-
prezentanţa din Budapesta urmează să fie deschisă în
luna septembrie, iar cea din Belgrad la o dată ulterioară.
Hidroelectrica este controlată de stat prin Departamentul
pentru Energie. Compania este în însolvenţă din luna fe-
bruarie, a doua oară în mai puţin de un an, prima pro-
cedură fiind deschisă în perioada iunie 2012 - iunie 2013.

Cursuri de formare pentru șomerii brașoveni



Un nou studiu arată bene-
ficiile considerabile pe care îl
are consumul de peşte asupra
sănătăţii noastre.

Cercetătorii au demonstrat
că persoanele care consumă
peşte săptămânal au mai multă
materie cenuşie în zona din cre-
ier responsabilă cu memoria.

Studiul a fost publicat în
American Journal of
Preventive Me-
dicine şi s-a ba-
zat pe observa-
rea a 260 de
voluntari. Ei au
scris despre die-
ta pe care o au
şi apoi au fost
supuşi unor teste
la RMN.

Cercetătorii au

observat că subiecţii care mân-
cau peşte fiert sau preparat la
cuptor în fiecare săptămână
aveau mai multă materie ce-
nuşie, iar asta înseamnă că
aveau şi o memorie mai bună.

Cu toate acestea, studiul nu
a arătat o legătură între canti-
tatea de materie cenuşie din cre-

ier şi nivelul de acizi graşi ome-
ga 3 din sângele subiecţilor.

Studii anterioare sugerau
că aceşti acizi graşi care se
află în peşte previn declinul
cognitiv.

O cercetare mai recentă a
contestat însă această teorie,
pentru că suplimentele cu acizi

graşi omega 3 nu au niciun
rol asupra memoriei.

Prin urmare, al-
tceva din peşte

are efect bene-
fic, nu doar
omega 3,
spun cercetă-

torii, care atrag
atenţia că dieta

este cu adevărat
importantă pentru

sănătate.

Sfaturile medicului privind
luarea anumitor medicamente
în func�ie de mesele zilnice pot
părea irelevante însă sunt foarte
importante și trebuie �inut cont
de ele, conform unor farmaciști
germani cita�i de dpa.

Medicamentele trebuie luate
la intervale de timp regulate în
rela�ie cu mesele pentru că, în
func�ie de tipul de medicament,
alimentele pot accelera sau în-
cetini absorb�ia sa în organism.

De asemenea, alimentele pot
întări sau slăbi efectul me di ca -
�iei, conform asocia�iei far ma -
ciștilor din landul german Sa-
xonia Inferioară.

Dacă medicul îi recomandă
pacientului să ia un anumit me-
dicament înainte de masă, acest
lucru înseamnă de obicei un in-
terval de timp de 30 până la 60
de minute înainte de a mânca,
conform farmaciștilor.

Dacă medicul recomandă

luarea unui anumit medicament
în timpul mesei, acest lucru în-
seamnă de fapt ingerarea sa cu
câteva minute înainte de masă,
chiar în timpul mesei sau ime-
diat după ea.

Iar dacă medicul recomandă
luarea unui medicament pe sto-
macul gol, acest lucru înseamnă
de obicei fie ingerarea lui
diminea�a, imediat după trezire,
fie la cel pu�in 120 de minute
după ce a fost luată ultima masă.

Picioarele, parte a cor-
pului căreia nu-i acor-
dăm o atenție deosebită
cât timp totul pare să
funcționeze normal, pot
da indicii importante
despre starea generală
de sănătate. 

Membrele inferioare pre-
zintă uneori simptomele unor
boli grave care se pot mani-
festa mai întâi la extremită�ile
corpului. The Huffington Post
prezintă câteva simptome
frecvente la nivelul picioarelor
și sem ni fi ca �ia lor pentru să-
nătate.

Picioare reci. Pentru unii oa-
meni, a avea picioarele reci nu
este decât un fel de a vorbi.
Deși senza�ia de frig se poate
manifesta fără a exista cauze
medicale, a avea în mod con-
stant degetele de la picioare
reci poate fi un semn de
circula�ie proastă. Fumatul și
bolile aferente, precum bron-
hopneumopatia obstructivă
cronică, pot reduce ca pa citatea
plămânilor de a absorbi oxi-
genul bine, ceea ce contribuie

la reducerea nivelului de oxi-
gen în sânge. În plus, boala ar-
terială periferică a membrelor
inferioare și alte forme de boli
vasculare pot provoca o îngus-
tare a arterelor și împiedica
circula�ia sângelui.
Extremită�ile corpului, cum
sunt mâinile și picioarele, sunt
deosebit de sensibile la
circula�ia proastă a sângelui,
care se poate manifesta prin
senza�ii de frig. Când picioa-
rele sunt aproape tot timpul
reci sau insensibile, trebuie
consultat medicul.

Mâncărimi.  Deși sunt foarte
neplăcute, mâncărimile la pi-
cioare nu sunt un simptom al
unei boli grave. Infec�iile fun-
gice, precum micoza, cu nos -
cută și sub numele de 'piciorul
de atlet', sunt cele care pro -
voacă mâncărimile și pot ex-
plica și cojirea pielii de pe pi-
cioare. Aceste infec�ii se dez-
voltă în medii umede; în ge-
neral, ele apar între degete și
afectează mai ales persoanele
cărora le transpiră picioarele
foarte mult, în special în
încăl�ăminte strâmtă. 

Decolorarea pielii. O erup�ie
cutanată sau o infec�ie fun -
gică determină adesea cojirea
pielii care mai târziu devine
roșie. Dar decolorarea pielii
poate fi provocată de multe
alte boli. De exemplu, per-
soanele cu boala Raynaud au
o piele care își schimbă cu-
loarea foarte repede, ca
reac�ie la frig sau
stres. Zona afectată
devine albă când ar-
terele încep să se în-
gusteze și fluxul de
sânge este redus.
Uneori poate căpăta și o
nuan�ă de albastru și poate
deveni rece și amor�ită
când fluxul sanguin
este limitat. Când flu-
xul de sânge revine la
normal, pielea se
poate înroși înainte
de a reveni la culoarea
normală. În general, boala
Raynaud nu ascunde alte boli.
Cu toate acestea, în unele ca-
zuri, ea poate fi un indicator
precoce al unei maladii mai
gave, precum artrita reuma-
toidă sau lupusul.

Picioare umflate.  Ma-
joritatea oamenilor au
picioarele umflate la
un moment dat în
via�a lor.  Totuși, dacă
picioarele con tinuă
să fie umflate
mai mult de
două sau

trei
zile,

poate fi
vorba de

un simptom al
unei boli mai grave. Fluide
precum sângele se pot acumu-
la în picioare și provoca um-
flarea, caz în care este rezul-
tatul unei insuficien�e
cardiace, al unei boli de rinichi

s a u
chiar un

efect secun-
dar al unor medi-

camente pentru dia-
bet zaharat și hiper-

tensiune arterială. Um-
flarea picioarelor poate

fi și rezultatul unei inflama�ii
cauzate de poliartrita reuma-
toidă sau osteoartrita. În cazul
în care umflarea picioarelor
este înso�ită de durere în piept
sau ame�eli, aceste simptome
indică formarea unui cheag de
sânge sau o boală vasculară
gravă.

Durere în degetul mare. O du-
rere la extremitatea și în col�ul
unghiei degetului mare poate

indica dez-
voltarea unei un-

ghii încarnate. Dureri
bruște și severe localizate în
articula�ia degetului mare pot
fi rezultatul unei forme com-
plexe de artrită, numită gută.
Artrita reumatoidă poate ex-
plica și ea aceste dureri, pentru
că simptomele precoce ale bo-
lii au tendin�a de a afecta mai
întâi degetele, înainte de a se
extinde la mâini și picioare.

Unghii îngălbenite.  O infec�ie
fungică a unghiei începe de
obicei cu o pată galbenă sub
extremitatea unghiei.  În afară
de o durere ușoară și un inco -
nve nient de ordin estetic,
infec�iile unghiilor în mod
normal nu prezintă nici un risc
major pentru sănătate. Totuși,
dacă ave�i diabet zaharat, o
infec�ie fungică netratată  poa-
te provoca complica�ii mai
grave.

Cât de des trebuie să mâncăm peşte? 
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Cât de importante sunt sfaturile privind
luarea medicamentelor în funcție de mese

Bolile grave ale picioarelor
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Bastionul Fierarilor 

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Vineri

Aflat în colţul de nord-vest al cetăţii Bra-
şov, Bastionul Fierarilor (în dreapta im-
aginii) exista deja la 1521. Prima atestare
documentară este datată însă opt ani mai
târziu, în 1529. Având formă pentagonală,
bastionul este cons truit pe trei nivele, cu
guri pentru păcură şi goluri de tragere
în care se puteau instala şi tunuri de ca-
libru mic (bombarde). 

La început, probabil că pe locul Bas -
tionului Fierarilor se afla un turn, men-
ţionat încă din 1521, distrus de  inundaţia
din anul 1526, apoi refăcut în anul 1527,
când sunt amintite pentru prima oară
ruinele Turnului Fierarilor. 

Bastionul va fi extins în două rânduri, după
1526 şi în 1668. La 30 iulie 1667, o altă in-

undaţie, cauzată de o ploaie toren-
ţială, a distrus fortificaţiile din
acest loc, iar în 1668 Bastionul Fie-
rarilor a primit forma sa defini-
tivă. Marele incendiu din 21 aprilie
1689 a transformat şi această for-
tificaţie într-o ruină, fiind refăcut
de abia după 20 de ani. 

În interior, bastionul avea galerii
din lemn sprijinite pe console. După 1734,
va fi folosit doar în scopuri non militare,
precum depozit de grâne şi locuinţă. În
1820, în locul Turnului Fierarilor, s-a ri-
dicat o poartă mai mică – finisată de către
meşterul cons tructor Joseph Jani – având
stema Braşovului pe frontispiciu. Îngreu-
nând foarte mult circulaţia, şi această
poartă a fost demolată, în 1874. 

Bastionul a suferit importante reparaţii
la 1709, adăugându-i-se arcade de cără-
midă. În 1923 în bastion au fost aduse
Arhivele Braşovului aflate în Casa Sfatu-
lui, şi rămân aici definitiv. În 1938, clă-
direa a fost renovată, ajungând la forma
pe care o cunoaştem azi. 

(www.ro.wikipedia.org)



Un sfârşit de săptămână
al tradiţiilor şi obiceiu-
rilor balcanice. Aşa se
anunţă weekendul care
urmează pentru braşo-
veni şi predeleni, dar şi
pentru turiştii care vor
vizita cele două oraşe. 

Vorbim despre cea de-a
opta ediţie a Festivalului de
folclor internaţional „Garofiţa
Pietrei Craiului”, care va da
culoare centrului istoric al
Braşovului dar şi Pieţii Gării
din staţiunea Predeal. 

Peste o sută de tineri îşi vor
prezenta costumele populare
şi dansurile specifice ţării lor
de origine în cele două locaţii
ale evenimentului. Printre an-
samblurile participante în acest
an la festival se numără an-
samblul folcloric Sergiani din
Grecia, Gederlak Folk Art din
Ungaria, Mustafa Kemalpaşa
Spor Kulubü din Turcia, Mi-
loje Popovic Dak din Serbia,
Ansamblul Folcloric Poieniţa
al Centrului Cultural Reduta,
Ansambul Folcloric Maghiar
Buzavirag, Ansamblul Folclo-

ric German Korona, Ansam-
blul Folcloric Grecesc Efthi-
mos şi Corul Dyonisos.
Surpriza pregătită de organi-
zatori o reprezintă şi partici-
parea a unor grupuri etnice
din ţări străine care îşi desfă-
şoară activitatea în România.
Astfel, printre invitaţi sunt se
află şi un grup de dans co-
reean, un ansamblu filipinez
şi unul palestinian. 

„Am reuşit datorită spon-
sorilor şi a unei asociaţii care
se ocupă de integrarea emi-
granţilor în România să avem
şi grupuri etnice care locuiesc
şi îşi desfăşoară activitatea în
România şi au adus cu ei şi
moştenirea culturală din ţările
din care provin.” a declarat

Adrian Văluşescu, preşedin-
tele Festivalului. 

„Este singurul festival inter-
naţional de folclor din judeţul
nostru şi am reuşit să păstrăm
tradiţia, ajungând în prezent
la a opta ediţie.” a precizat
Marius Cisar, directorul Cen-
trului Cultural Reduta Braşov. 

Sâmbătă, 9 august este pro-
gramată prima zi a Festivalu-
lui Internaţional de Folclor
care se va desfăşura în Piaţa
Gării din Predeal, de la ora
18. Evenimentul se va încheia
duminică, 10 august, printr-un
spectacol de gală şi o paradă
a tuturor participanţilor, ce va
avea loc în Piaţa Sfatului, în-
cepând cu ora 16.00.

Diana Bjoza

Festival Internaţional
de Folclor 

După 40 de ani, din nou
împreună. Trupa braşoveană
Grup ’74 a pregătit un concert
aniversar care se vrea o sur-
priză atât pentru cei care îi
ştiu piesele, cât şi pentru cei
mai tineri dintre spectatori.
Evenimentul va avea loc as-
tăzi, 8 august, de la ora 17.00,
în Piaţa Sfatului.

Tot astăzi, de la ora 12.00,
la Librăria „Şt. O. Iosif” Bra-
şov are loc lansarea albumul
aniversar Grup ’74 „Din nou
împreună.”, ce conţine 15 pie-
se + o piesă bonus. 

„În luna august 1974, stu-
dent fiind la Facultatea de
 Silvicultură din Braşov, am în-
fiinţat Grup ’74. De câţiva ani

fomaţia nu a mai fost activă
concertistic, având doar apa-
riţii ocazionale, ca cea de la
TVR, la emisiunea «Timpul
chitarelor» a lui Doru Ionescu.
În acest an, 2014, în luna au-
gust, se împlinesc 40 de ani
de la înfiinţarea formaţiei
Grup ’74. Am hotărât împreu-
nă cu câţiva foşti membri să
marcăm momentul cu un con-
cert aniversar şi chiar cu o
apariţie discografică.” spune
Sandu Albiter, fondatorul-
Grup’74.

Formaţia braşoveană este
compusă din Sandu Albiter
(voce, chitară); Mircea Crişan
(voce, baterie, percuţie); Nae
Matei (keyboards); Adi Vă-
luşescu (keyboards); Gabi
Isac „Baştanu” (bas); Codruţ
Croitoru (voce); George Iri-
mescu (baterie).

În weekend, la Cetăţuia
Braşovului, cavalerii se vor
bate în luptă dreaptă, domni-
ţele vor suspina, iar Cimpo-
ierii din Transilvania ne vor
delecta. Este Turnirul Cetăţi-
lor! Cu umor, migală şi artă
va reînvia Evul Mediu timpu-
riu. Organizatorii au făcut pu-
blic programul complet al
celor două zile de evenimente. 

Nobili, cavaleri, paji şi dom-
niţe vă vor purta, pe nesimţite,
dincolo de Poarta Timpului.
Veţi asista la o zi de instrucţie
pentru paza cetăţii, la dansuri,
cadriluri şi alte delicatese
 „audio-video” medievale. 

Şi, bineînţeles, la Marele
Turnir. Călare! Cei mai cu-
rajoşi pot deprinde meşteşu-
gul armelor, în siguranţă,

protejaţi de cămaşa de zale.
Producători meşteri în ale
cuhniilor boiereşti vă aşteaptă
cu bucate alese: ciolane, pas-
trame şi altele de se topesc
în gură şi cer grabnică dezle-
gare la bere! 

Deschiderea festivalului are
loc mâine, 9 august, de la ora
15.00 cu o paradă a cavale-
rilor şi a domniţelor. 

Grup ’74 – concert aniversar 
în această seară în Piaţa Sfatului

Festivalul „Turnirul Cetăţilor” la Braşov 
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Dacă vremea de la Braşov
ne va permite duminică vom
putea asista la un adevărat
spectacol pe cer: „Super
Lună” şi ploaie de stele. Pa-
sionaţii de astronomie şi de
fotografie se vor bucura de
imagini inedite. Duminică,
Luna va fi perfect plină şi va

străluci mai mult decât
este normal. La fiecare
14 luni, astrul ceresc se
află la cea mai mică dis-
tanţă de Pământ. Aşadar
pe 10 august vom vedea
o Super Lună, după ora
21:00, de oriunde este

cer senin. Specialiştii spun
că cerul va fi străbătut de
până la 80 de „stele căză-
toare” pe oră. Următoarele
Super Luni vor avea loc în
septembrie 2015, noiembrie
2016, ianuarie 2018, februa-
rie 2019 şi aprilie 2020, scrie
click.ro.

Turiştii care vor ajunge în
zona Bran – Moieciu – Fun-
data vor avea la dispoziţie
un sistem mai modern de
informare turistică. Asocia-
ţia Bran – Moieciu – Fun-
data a obţinut o finanţare
europeană pentru achiziţia
unor sisteme de informare
turistică tip touchscreeen
care să poată fi montate în
spaţii exterioare, astfel ca
să fie disponibile în orice

oră din zi sau din noapte.
În total, vor fi achiziţionate
şase astfel de aparate care
vor fi montate în diverse
zone din cele trei localităţi,
valoarea investiţiei fiind es-
timată la 260.916,5 lei. Fi-
nanţarea este asigurată de
Agenţia de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pes-
cuit, în cadrul programului
Planului Naţional de Dez-
voltare Rurală.

Aparate moderne
de informare turistică 

Duminică, spectacol pe cer:
„Super Lună” şi ploaie de stele
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Cabana Sâmbăta, preferată de străini
Drumeţiile montane de pe

crestele Făgăraşului, cu oprire
peste noapte, sunt preferate
de străini şi nu de români.
Dovadă stă faptul că, de pildă,
la cabana de pe Valea Sâm-
betei cei mai mulţi care ajung
şi se cazează acolo sunt turişti
din alte ţări.

,,Vara aceasta am fost cău-
taţi de turişti cehi, polonezi,
israelieni, nemţi sau slovaci.
Românii care se cazează la
noi sunt foarte puţini. De
exemplu în ultimul weekend
am avut cazate 22 de persoa-
ne, doar jumătate din capaci-

tatea cabanei. Cei mai mulţi
dintre cei care au cerut cazare
au fost cetăţeni din afara gra-
niţelor”, a spus cabanierul Nae
Zadrăilă, citat de bunaziuafa-
garas.info.

O noapte la cabana Sâm-
băta costă 25 de lei – dacă se
optează pentru camerele cu
peste 4 paturi, sau 30 de lei –
dacă se optează pentru came-
rele cu 2 sau 3 paturi.

Clacă la Valea Zălanului, unde se află
și proprietatea prințului Charles
Aproape o sută de persoane

din �ară și străinătate vor parti-
cipa timp de zece zile la o clacă
în localitatea Valea Zălanului,
având ca scop construirea unui
spa�iu de agrement, ce va cu-
prinde o baie tradi�ională cu apă
minerală, o mofetă și spa�ii de
picnic și focuri de tabără. În Va-
lea Zălanului se află una dintre
reședin�ele favorite ale prin�ului
Charles al Marii Britanii, care
poate fi închiriată și de turiști.

„În 2006 am reînviat prima
baie tradițională de acest fel în
localitatea Peteni, un sătuc foar-
te micuț care aparține de Ză-
bala și care are aproape o sută

de locuitori. Ne-a plăcut foarte
mult că după ce am construit
această baie cu apă minerală
au început să se schimbe un pic
lucrurile în zonă, în sensul că
s-a simțit o mică dezvoltare în
jur, așa că am continuat șirul
clăcilor. E important nu numai
faptul că aceste locații au fost
reînviate, ci și faptul că aceste
clăci contribuie la formarea
unui spirit comunitar (...) Unii
vin cu munca, alții vin cu ma-
terialele, alții donează făină,
gem, ouă sau orice altceva pen-
tru hrana oamenilor. E impor-
tant pentru că dacă cineva este
implicat într-un fel sau altul

atunci devine mai sensibil și
mai responsabil (...) Claca se
va încheia în jurul datei de 15
august, iar pe 16 vom face in-
augurarea”, a declarat Albert
Zoltan, șeful Asocia�iei pentu
Dezvoltarea Turismului din ca-
drul Consiliului Jude�ean Co-
vasna, citat de agepres.ro. Băile
tradi�ionale secuiești, în fapt
niște piscine din lemn în aer li-
ber construite în apropierea iz-
voarelor de apă minerală, pot
fi folosite gratuit de către turiști.
Pe vremuri existau numeroase
astfel de băi, majoritatea pier-
dute prin desișurile pădurilor,
dar cu timpul s-au degradat. 

Multe și vrednice de auzit
lucruri sunt de faptele ce
s-au întâmplat în zilele
domniei lui Constantin
Vodă Brâncoveanu, care
mă voi nevoi a le scrie cât
voi putea”. (Stolnicul Cos-
tantin Cantacuzino – Isto-
ria Țării Românești)

Mul�imea documentelor emi-
se sub pecetea lui Constantin
Brâncoveanu și pentru el (peste
13000), precum și bogatul epos
popular ne oferă imaginea unui
voievod deosebit de activ, ne-
voit să �ină 26 de ani
domnia(Urcă pe tron în 28 oc-
tombrie 1688 și încheie tragic
domnia în 16 august 1714) de-
asupra unor frământări politice,
sociale și religioase și mai ales
să păstreze balan�a unui echi-
libru între cele două imperii:
turc și austriac, aflate cu puter-
nice implica�ii în soarta și des-
tinul �ării, includ în palmarezul

lor numeroase mărturii privi-
toare la rela�iile voievodului
Constantin Brâncoveanu cu
Șcheii Brașovului, care se în-

scriu în îndelungatul șir al vo-
ievozilor din Moldova și Mun-
tenia, afla�i în legătură cu
românii ortodoxi de pe melea-

gurile Brașovului.
Aflat la întâlnirea tuturor

drumurilor care duceau spre
Moldova și Munteania, firește

că Brașovul și-a dovedit
implica�iile sale în destinul is-
toric al �ărilor române și în vre-
mea voievodului Brâncoveanu.  

Oricine străbate Brașovul și
îi este dat să facă popas de odih-
nă în străvechea vatră istorică
a Șcheilor Brașovului, nu poate
să nu fie surprins de particula-
ritatea acestei așezări în care
arhitectura brâncovenească este
mărturisită de toate vechile
case, care nu au cunoscut încă
ultragiile chiciului modern.

Mai pu�in cunoscute (unele
chiar inedite) sunt mărturiile
rămase până astăzi pe manus-
crisele (catastife, hrisoave, ma-
nuscrise, inscrip�ii) din Șcheii
Brașovului, pentru că marii is-
torici (Nicolae Iorgsa, Ștefan
Meteș, Ioan Jinga ș.a.) l-au vă-
zut pe voievodul Costantin
Brâncoveanu mai mult în
rela�iile cu Cetatea Brașov și
mai pu�in cu românii din Șchei.
Cert este că în prima perioadă

a domniei, Constantin Brânco-
veanu avea o oarecare re�inere
fa�ă de aceștia, nemul�umirea
marelui voievod fiind generată
și de prezen�a în Șchei a agăi
Costantin Bălăceanu, preten-
dentul la tronul �ării
Românești, alături de care nu
se afla doar familia sa, dar și
mul�i dintre rubedeniile și foștii
boieri ai lui Șerban Cantacuzi-
no. După bătălia de la Zărnești
(1690) această contrapartidă
dispare din Șcheii Brașovului
și marele voievod dovedește o
reală și afectivă protec�ie pentru
românii din Șchei, care se con-
fruntau cu marile probleme ge-
nerate de Unia�ie. Astfel că
toate mărturiile pe care le aflăm
încă în Șcheii Brașovului vin
să infirme pretinsa ,,ostilitate”
a voievodului fa�ă de șcheieni
și biserica lor. (Va urma)

Pr. Vasile Oltean, directo-
rul Muzeului ”Prima Școală
Românească”

Expoziție despre Constantin Brâncoveanu, găzduită de Muzeul Primei Școli Românești

Tricentenar – Sf.Constantin
Brâncoveanu și Brașovul (I)
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Steaua a reușit să treacă
de Aktobe în turul trei
preliminar al Ligii Cam-
pionilor și este pentru al
11 an consecutiv calificată
în grupele com pe tițiilor
europene, in  diferent de
rezultatul din play-off-ul
Champions League. 

Campioana României,
Steaua București, s-a calificat
în play-off-ul Ligii Campionilor,
după ce a trecut cu 2-1, în
manșa a doua a celui de-al trei-
lea tur preliminar, de Aktobe,
din Kazahstan. După 2-2 în tur,
steliștii au avnt nevoie de numai
trei minute pentru a deschide
scorul pe Arena Na�ională, prin
Chipciu, care a finalizat cu un
șut la col�ul lung un contraatac
purtat în doi cu Adi Popa. În
minutul 39, Steaua a reușit faza
serii în Liga Campionilor: pase
în viteză, serviciu excelent a lui
Chipciu și reluare precisă a lui
Stanciu pentru 2-0. Steaua a in-
trat cu avantaj de două lungimi
la cabine, datorită inspira�iei lui
Arlauskis, care a salvat în poziţie
de unu la unu de două ori în faţa
lui Khayrullin. În minutul 59
Aktobe a rămas în doar 10 oa-
meni, după ce căpitanul lor, a
văzut cel de-al doilea cartonaș
galben și a fost trimis la cabine.
Chiar și în inferioritate nume-
rică, Aktobe a reușit să marche-
ze golul de onoare prin fundașul
Kapadze, în minutul 86. Steaua
– Aktobe s-a încheiat 2-1, re-
zultat care asigură prezenţa roș-
albaștrilor în grupele Europa
League, indiferent de deznodă-
mântul din play-off. Prima man-
şă din play-off-ul UEFA
Champions League are loc pe
19-20 august, iar returul pe 26-
27 august.

Gâlcă este încrezător. Steaua a
trecut cu 2-1 de Aktobe, în
manșa secundă a turului trei
preliminar și și-a asigurat pentru
al 11-lea an consecutiv prezen�a
în grupele cupelor europene.
Antrenorul Stelei, Costel Gâlcă,
preferă să nu se gândească la
posibilii adversari din faza ur-
mătoare a preliminariilor şi cre-
de că Steaua are forţa să treacă
peste orice rival.  „A fost un meci
important pentru noi, care ne-
a asigurat calificarea în Europa
League, dar noi vrem în grupele
Ligii Campionilor. Am întâlnit
o echipă foarte agresivă, lucru
de care ne era teamă. Mă inte-
resează ce joacă echipa şi jocul
din această seară îmi dă încre-
dere. Orice adversar vom întâlni
trebuie să jucăm şi să ne califi-
căm. Sper să trecem şi de play-
off. Îmi doresc și cred în
calificare pentru că am jucători

de valoare”, a spus principalul
Stelei, Costel Gâlcă.

Gazzaev a recunoscut superiori-
tatea Stelei. Tehnicianul forma-
ţiei Aktobe, Vladimir Gazzaev,
a recunsocut că Steaua a meritat
calificarea în play-off-ul UEFA
Champions League, deoarece
a fost mai puternică. „Felicit
echipa Steaua pentru calificare.
Este echipa mai puternică. S-a
văzut clar după cele două me-
ciuri. În unele momente nu am
avut noroc, ne-a lipsit experienţa,
dar Steaua a meritat să meargă
mai departe, pentru că este mai
puternică. Am avut ocazii de a
marca, însă nu au fost concre-
tizate. La un meci de asemenea
nivel trebuie să înscriem la fie-
care ocazie. Vom ţine cont de
greşelile pe care le-am făcut pen-
tru a nu le mai repeta. După
aceste două meciuri rămân la
părerea că am o echipă bună,

cu un viitor frumos”, a declarat
Gazzaev.

Cu ei se poate întâlni Steaua.
Steaua va juca împotriva uneia
dintre echipele Maribor (Slo-
venia), Legia Varşovia (Polo-
nia), Slovan Bratislava
(Slovacia), Malmo (Suedia) şi
Aalborg (Danemarca), în play-
off-ul Ligii Campionilor, infor-
mează site-ul UEFA. Pe tabloul
campioanelor, Steaua va fi cap
de serie la tragerea la sorţi care
va avea loc astăzi, de la ora
13.00, la Nyon. Celelalte patru
formaţii care vor fi în urna fa-
voritelor sunt FC Salzburg
(Austria), Apoel Nicosia (Ci-
pru), Bate Borisov (Belarus) şi
Ludogoreţ Razgrad (Bulgaria).
Echipa câştigătoare în dubla
manşă a play-off-ului se va ca-
lifica în grupele Ligii Campio-
nilor, iar învinsa va merge în
grupele Ligii Europa.

Chipciu a marcat primul gol al echipei Steaua în partida cu Aktobe

Steaua a trecut
de Aktobe
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Prețuri mai mici la bilete
După ce la meciul cu Petrolul, stadionul a fost aproape
gol, mai marii echipei FC Brașov au hotărât să micșoreze
prețurile biletelor și abonamentelor  pentru a atrage cât
mai multă lume la stadion. Dacă la meciul cu Petrolul,
un bilet a costat 25 de lei, pentru meciul cu Oţelul,  preţul
unui tichet este de doar 10 lei la tribuna I şi a II-a. „Am
redus şi preţul abonamentelor la 50 de lei, iar la meciul
cu Oţelul un bilet va costa 10 lei, astfel că aşteptăm ca
suporterii să vină în număr cât mai mare la stadion şi să
susţină echipa”, a declarat directorul general al stegarilor,
Constantin Zotta. Meciul FC Braşov – Oţelul Galați se
va disputa luni, de la ora 21.00, pe Stadionul Tineretu-
lui.

Ganea vrea mai mult
Antrenorul echipei de fotbal Rapid București, Ionel Ganea,
a declarat că își dorește ca Rapid să lupte pentru obiec-
tive mai importante decât evitarea retrogradării. „Rapid
București este un club cu o foarte mare tradiție și nicio-
dată nu cred că trebuie să aibă ca obiectiv doar lupta
pentru a evita retrogradarea. Noi dorim mai mult de la
această ediție de campionat”, a subliniat Ganea, care a
transmis un mesaj  și pentru jucătorii din lot. „Orice fot-
balist trebuie să-și câștige, prin muncă în cadrul antre-
namentelor, postul de titular în echipă. Nu ne permitem
să facem spectacol acum, principala prioritate este
reconstrucția”, a spus Ionel Ganea.

Benzema a semnat cu Real
Real Madrid a anunţat pe site-ul oficial că atacantul fran-
cez Karim Benzema şi-a prelungit contractul pentru încă
cinci sezoane cu gruparea de pe Santiago Bernabeu,
actuala înţelegere fiind valabilă până pe 30 iunie 2019.
Benzema joacă la Real din anul 2009, când a fost trans-
ferat de la Lyon. 2 titluri de campion are Benzema cu
Real Madrid, în palmaresul său mai figurând patru titluri
cu Lyon. Benzema, 26 de ani, a fost subiectul mai multor
zvonuri legate de plecarea sa de la Real în această vară,
Arsenal Londra fiind echipa care l-a dorit cel mai mult.
Sezonul 2013-2014 a fost excelent pentru francez, care
a marcat 17 goluri şi a dat 9 pase de gol în 35 de meciuri
din campionatul Spaniei.

Avram Iancu trece 
Canalul Mânecii
Petroșeneanul Avram
Iancu, de 38 de ani, a
început ieri dimineață
traversarea înot a Cana-
lului Mânecii, între coas-
ta britanică și cea
franceză, antrenorul său
estimând că sportivul
amator ar putea finaliza
cursa în lungime de 40
de kilometri în circa 15
ore. Înotătorul a început traversarea din zona Dover (sud-
estul Marii Britanii), de pe plaja Shakespeare Beach.
Traversarea se va face doar în slip și cu o cască pe cap,
nefiind permisă folosirea costumului de neopren. Înotă-
torul ar trebui să ajungă pe coasta franceză a Canalului
Mânecii în zona Cap Gris-Nez, aflată la cea mai mică
distanță față de malul englez. În ultimii 200 de ani, Ca-
nalul Mânecii a fost traversat înot de 900 de oameni,
dar printre ei nu se află niciun român. Statisticile mai
arată că din șase înotători, pregătiți după toate regulile
vieții sportive, doar unul reușește să câștige această
confruntare cu natura.

Djokovic s-a chinuit
Novak Djokovic s-a luptat mai bine de două ore şi jumă-
tate cu Gael Monfils pentru un loc în optimile tunreului
Masters Series, de la Toronto. Principalul favorit al tur-
neului canadian a câştigat la 2 primul set şi nu părea să
aibă probleme la calificare.  Excentricul francez a egalat
situaţia după un tie break tranşat la 4 şi a dus partida în
decisiv. În tie-break, Djokovic a condus cu 4-3 și a irosit
două servicii. Mai departe, Djokovic şi Monfils au mers
din nou cap la cap până în tie-break, unde liderul mondial
s-a impus la 2. Triplu campion la Toronto, sârbul se va
înfrunta în turul următor cu Jo Wilfried Tsonga. 

Trebuie să câștige cu Oțelul
FC Brașov a început foarte

prost noul sezon al Ligii I. Gal-
ben-negrii au pierdut primele
două meciuri din Liga 1, 0-1 aca-
să cu Petrolul Ploiești și 0-5 în
deplasare cu Astra Giurgiu. În
runda a treia a Ligii I, Buga și
compania întâlnesc forma�ia
O�elul Gala�i, o echipă care a avut
un debut de sezon, cel pu�in la
fel de rău ca și trupa de sub Tâm-
pa. FC Brașov nu își mai permite
pași greși�i pe teren propriu, mai

ales că în acest sezon lupta pentru
evitarea retrogradării va fi una
extrem de dură, nu mai pu�in de
șase forma�ii urmând a retrogra-
da din primul eșalon. „Am început
sezonul cu două meciuri împotriva
unor formații care se vor bate la
titlu. Nu cu Astra, Petrolul și
Steaua trebuie să luăm puncte,
noi trebuie să câștigăm împotriva
echipelor de valoare apropiată
cu noi. Urmează acum câteva me-
ciuri cu adversari mai accesibili,

dar nu va fi ușor. Și Oțelul are
două înfrângeri și va veni la
Brașov să se agațe de fiecare min-
ge și să încerce să câștige puncte.
E normal să fim supărați după
cele două eșecuri, dar clubul a
fost alături de noi, lucrurile intră
în normal și trebuie să facem tot
ce putem pentru a câștiga cu
Oțelul. Am muncit bine în această
săptămână la antrenamente și
vrem să obținem cele trei puncte”,
a declarat fundașul Ricardo Ma-

chado. „Fața echipei noastre se
va schimba după ce vom obține
prima victorie. Sperăm ca aceasta
să vină luni, cu Oțelul. Sezonul
este la început, dacă vom lua cele
trei puncte din meciul cu Oțelul
vom putea lucra în liniște. Cu toții
ne dorim să câștigăm următoarea
partidă. Sper să facem un meci
bun, să oferim și un spectacol
pentru cei care vor fi în tribune”,
a spus și mijlocașul stegarilor,
Marian Constantinescu.
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Festivalul Musica Bar-
censis se îmbracă în hai-
ne de sărbătoare cu
ocazia festivităţii de
 inaugurare a orgii Prau-
se a Bisericii Evangheli-
ce din Codlea.

Sfârşitul de săptămână mu-
zical va fi completat cu acor-
duri baroce la Biserica
fortificată din Prejmer.

Mâine, 9 august, de la ora
18:00, la Biserica Evanghelică
din Codlea, va avea loc inau-
gurarea valorosului instru-
ment istoric al bisericii,
proaspăt restaurat. După cinci
ani de lucru, orga Prause
cons truită în anul 1783 – cea
mai mare orgă din Ţara Bârsei
după orga Bisericii Negre –
îşi recapătă complet sonori-
tăţile sale aparte. 

Cu această ocazie vor con-
certa organiştii Peter Kleinert
(Germania) şi Klaus Dieter
Untch (Codlea), iar la final
constructorul de orgi Her-

mann Binder (Sibiu) va pre-
zenta publicului instrumentul
şi procesul de restaurare. 

Acesta este primul eveni-
ment muzical găzduit de Bi-

serica Evanghelică din Codlea
în cadrul Festivalului Musica
Barcensis.

Duminică, 10 august, de la ora
17:00, Biserica fortificată din

Prejmer va
fi gazda
concertu-
lui came-
ral susţinut
de Quar-
tetto Bras-
s o v i a .
Muzicienii
braşoveni
au pregătit
un pro-
gram cu
muzică ba-
rocă, cei
p rezen ţ i
având oca-
zia de a
asculta lu-
crări de
Chr. W.
G l u c k ,
Carl Ph.
Em. Bach,

P. Locatelli şi J.-M. Leclair.
Intrarea la ambele concerte

este liberă, participanţii având
posibilitatea de a face o do-
naţie în sprijinul festivalului.

Horoscopul zilei
Berbec. Chiar dacă ai unele dubii, astăzi treci la acţiune!
 Astrele te vor ajuta să vezi exact ce este mai bine pentru
tine şi vei putea să te mişti cu rapiditate. 
Taur. Nu poţi rezista tentaţiei, aşa că astăzi vei încerca ceva
nou şi netestat. Nu este cea mai bună zi pentru a-ţi asuma
riscuri, de aceea porneşte la drum cu unele limite! 
Gemeni. Trebuie să treci la treabă încă de dimineaţă, altfel
lucrurile vor deveni din ce în ce mai complicate. Nu te gândi
la ceea ce cred alţii despre tine. 
Rac. A venit momentul în care trebuie să ai mai multă grijă
de tine, de sănătatea ta. De abia după ce te ocupi de tine,
vei putea să îi ajuţi şi pe cei din jur. 
Leu. Te vei distra de minune astăzi, chiar dacă de obicei te
plictiseşti în aceste condiţii. Dispoziţia ta nu poate fi stricată
de nimic, iar diseară va fi şi mai multă agitaţie. 
Fecioară. Încerci să rezolvi o problemă, însă singura soluţie
este să abandonezi. Vei descoperi că este chiar uşor să treci
peste situaţii care te stresau.
Balanţă. Descoperă noi teritorii astăzi, dar trebuie să verifici
ce opţiuni ai. Nu îţi va părea prea bine la început, dar pe
parcurs îţi vei da seama că nu ai făcut o alegere proastă. 
Scorpion.  Ceva riscant se poate transforma astăzi într-o mare
oportunitate. Ideea este că nu ai cum să afli decât dacă
încerci, este vorba doar de tine şi de deciziile pe care le iei.
Săgetător. O persoană care te admiră în secret îţi captează
atenţia astăzi şi te pune pe gânduri. Nu te vei simţi deloc
bine la început, însă pe parcurs poate te răzgândeşti.
Capricorn. Te gândeşti numai la carieră astăzi, ceea ce în-
seamnă că vei începe să îţi depui CV-uri pentru un post
mai bun. Ambiţiile tale sunt binevenite.
Vărsător. Un amic îţi transmite un mesaj astăzi, cel mai pro-
babil este vorba de o invitaţie. Poate fi un eveniment special
pentru el, aşa că asigură-l că vei fi acolo. 
Peşti. Încă te bucuri de micile plăceri ale vieţii? Nu este
nimic greşit şi nu ar trebui să schimbi asta la tine. Încearcă
să te înveseleşti mergând la un film sau ieşind în oraş. 

Festivitate de inaugurare
la Musica Barcensis
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

În această seară, Smiley şi
band-ul său vor concerta live
la Goha Stu-
dio, prilej cu
care le promi-
te braşoveni-
lor un show
de neuitat,
presărat cu
cele mai bune hituri ale sale,
care l-au făcut celebru. Spec-
tacolul va începe la ora 23.00,

iar preţul unui bilet de intrare
este de 20 de lei.

În Times
Pub, în aceas-
tă seară sun-
teţi aşteptaţi
la un concert
exploziv ală-
turi de Trupa

Ză Band, iar mâine seară va
face show trupa PUBLIKA.
Concertele încep la ora 23.00. 

Concerte în cluburi
◾ Bulă se întoarce de la cumpără-
turi, lasă sacoşele jos, iar soţia sa
începe să se uite în ele:
– Măi Bulă, eşti nebun?! Două sticle
de vodcă, cinci litri de vin, doişpe
beri şi... două pâini?!
Bulă se uită lung la sacoşe şi îi răs-
punde:
– Ai dreptate, cam multă pâine ...
◾ Un bărbat supărat tare merge cu
un pistol într-un bar şi începe să

strige:
– Cine s-a culcat cu nevastă-mea?
Nu zice nimeni nimic. Bărbatul mai
strigă o dată:
– Cine s-a culcat cu nevastă-mea?!
Începe unul să radă.
– Ce e aşa amuzant?
– Nu ai destule gloanţe...
◾ Î. – Ce este un Perpetuum
 mobile?
R. – Un scoţian care aleargă după
un amic care îi datorează 10 cenţi.

Bancuri

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

GARDIENII GALAXIEI 
-3D- -PREMIERĂ-
(GUARDIANS OF THE GALAXY)
(AP-12), 122 minute, Acţiune,
Aventuri, SF
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 19:30

CUM SĂ EVADEZI DE PE PĂMÂNT
-3D- -PREMIERĂ-
(ESCAPE FROM PLANET EARTH)
(AG), 89 minute, Animaţie, Aventuri, SF
Vineri: 13:15, 17:30
Sâmbătă, Duminică: 11:15, 13:15,
17:30

LUCY -digital-
(N-15), 90 minute, Acţiune, SF
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 14:00,
16:00, 18:00, 20:00, 22:00

HERCULES -3D-
(AP-12), 98 minute, Acţiune, Aventuri
Vineri: 15:15, 17:15, 19:15, 21:15

Sâmbătă, Duminică: 15:15, 19:15, 21:15

AVIOANE: ECHIPA DE INTERVENŢII
-3D- şi -2D-
(PLANES: FIRE AND RESCUE)
(AG), 83 minute, Animaţie, Aventuri,
dublat
Vineri: 13:30
Sâmbătă, Duminică: 11:30, 12:00 (2D),
13:30, 17:15

SEX TAPE -digital-
(N-15), 90 minute, Comedie
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 21:45

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

Expoziţii 
◾ Expoziţie de sculptură – Mihail Nicolae
Bohăţel – Oameni şi păsări la Kronart
Gallery (Str. Postăvarului, nr. 18)
◾ Friederich Miess 1854–1935 – Expo -
ziţie retrospectivă la Muzeul de Artă Braşov
(Bd. Eroilor nr. 21)

Astăzi în Braşov

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

Orga Prause a Bisericii Evanghelice din Codlea (Foto: Steffen Schlandt)
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Devenit personaj de le-
gendă încă în cursul vie-
ţii sale, Badea Cârţan,
„om simplu, dar mare
prin trăirea intensă a iu-
birii faţă de ţară”, era de
loc din satul Oprea-Câr-
ţişoara – unul dintre nu-
meroasele şi pitoreştile
sate ale Ţării Făăgăra-
şului, scria pentru „DN”
prof. Anton Moisin, doc-
tor în istorie. 

Născut la 24 ianuarie 1849,
a inspirat, după moartea sa
(petrecută la 7 august 1911),
„peana” multor autori. Au
scris despe el publicaţii româ-
neşti, italiene, franceze, ma-
ghiare, germane şi austriece,
faima sa depăşind cu mult
fruntariile ţării. Martor al miş-
cării „memorandumului” din
anul 1892, în care românii îşi
expuneau situaţia şi cererile,
Badea Cârţan a fost alături de
fruntaşii mişcării atunci când
autorităţile regimului austro-
ungar le-au intentat „odiosul
proces” de la Cluj din anul
1894. Mai mult, Badea Cârţan
i-a urmat în peregrinările lor
prin închisorile din Seghedin
şi Vaţ, iar când n-a mai fost
lăsat, la Vaţ, să-i vadă, s-a aşe-
zat lângă poarta închisorii şi
le-a cântat din fluier „tulbu-
rătoarele doine de acasă” frun-
taşilor români condamnaţi. 

Având agerimea minţii şi
bunul simţ al omului din po-
por, însetat de istorie, Badea
Cârţan a voit să ştie „cât mai
mult despre trecutul neamului
nostru”. Astfel, el şi-a îndrep-
tat paşii spre Roma, pentru a
vedea „Columna lui Traian”,
unde „sunt scrişi în piatră ai
noştri”, cum i-a spus el surorii
sale înaintea plecării. Şi, ne-
având bani, a plecat pe jos.
Ajuns la Roma, s-a dus la Co-
lumnă şi a privit-o „cu nesaţ”.

Prinzându-l
noaptea, Ba-
dea Cârţan a
adormit lân-
gă ea, iar di-
m i n e a ţ a ,
când s-a tre-
zit, vestea că
„un dac a co-
borât de pe
Columnă” a
străbătut Ce-
tatea Eternă.
Atât de mare
era asemăna-
rea dintre în-
făţişarea şi
portul acestui
român sim-
plu din Ţara
Făgăraşului
cu strămoşii
săi daci, încât
apariţia sa „a
stârnit senza-
ţie”. Primit la

Vatican de Cardinalul Ram-
polla şi întrebat dacă este ro-
man, Badea Cârţan a răspuns
pe latineşte: „Cives romanus
sum!”, pentru a sublinia ori-
ginea romană, pe lângă aceea
dacă, a poporului nostru. Pro-
babil cardinalul a rămas „buş-
be” (bouche bée) auzindu-l
pe acest om simplu, din po-
por! 

Dar, dincolo de peregrină-
rile sale „pornite din dorul său
de istorie”, ceea ce i-a adus

faimă lui Badea Cârţan, a fost
„lupta sa pentru drepturile ro-
mânilor asupriţi”. Dându-şi
seama de marea nedreptate
care se făcea românilor, prin
piedicile aşezate de autorităţi
în calea însuşirii culturii în
limba română, el a adus, în
mod clandestin cărţi din Mun-
tenia în Ardeal. Mergând pe
jos, făcând la un singur trans-
port (dus-întors) cel puţin 140
de kilometri, Badea Cârţan a
dus în desagii săi, în total, pes-
te 100.000 de volume! Deşi
autorităţile i-au confiscat nu-
mai în anii 1904-1905 apro-
ximativ 76.700 de cărţi,
Badea Cârţan a reuşit să răs-
pândească multe altele. Tor-
tura, bătaia, temniţa, zăpezile
şi furtunile din munţi n-au
reuşit să-i frângă voinţa. Dar,
adunate, i-au cam frânt trupul.
La 62 de ani a închis ochii. E
înmormântat la Sinaia, pe
mormântul său fiind scris:
„Aici doarme Badea Cârţan,
visând întregirea neamului”.
Viaţa sa rămâne pilduitoare
nu numai prin patriotismul
care a luminat-o, ci şi prin
semnificaţia sa: „în acest om
din popor se întruchipa nă-
zuinţa adâncă a poporului spre
dreptate, libertate şi o viaţă
demnă”. 
(„Drum Nou” – August 1986)
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Cristina Baciu

Cele ce se petrec la poşta
din Ardeal întrec închipuirea
pesimistă: injuria, bătaia de
joc şi chiar incorectitudinea
– căci a fura mărcile de pe o
scrisoare constitue o hoţie –
răpesc funcţionărei serviciului
poştal nu numai necesara re-
gularitate, ci chiar siguranţa.

Am reclamat în nenumăra-
te rânduri: am produs cazuri

precise, palpabile, dovedite:
ni s’a făgăduit cercetări şi
sancţiuni.

Am aşteptat: totul a fost
zadarnic: nu s’a putut îndrep-
ta nici o iotă din anarchia ce
stăpâneşte serviciul poştal în
Ardeal.

Nu învinuim pe şefii supe-
riori: îi socotim funcţionari
credincioşi serviciului, oameni

de bună credinţă, însufleţiţi
de cele mai bune intenţii, ho-
tărâţi să pună ordine în ser-
viciile ce depind de ei.

Unii din aceşti şefi, recunos-
când dreptatea cererilor noas-
tre, ne-au răspuns: Ne vine să
ne luăm cu mâinile de cap!

Şi atunci, dacă nu se poate
exercita un remediu normal al
anarhiei ce domneşte la ser-
viciul poştal din Ardeal, se im-
pune ca o supremă şi drastică

soluţie, un remediu excepţio-
nal, a cărei eficacitate a mai
fost dovedită: militarizarea
serviciului poştal din Ardeal.

Sperăm că astfel ziarele vor
ajunge la destinaţie, mărcile
nu se vor mai fura şi scrisorile
nu vor dispare  în cine ştie ce
buzunare. 

(Carpaţii, Anul III, Nr. 206,
Vineri 23 Noemvrie 1923)

Iulian Cătălui

xxxx

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

„Un dac a coborât de pe
Columnă: Badea Cârţan”

Militarizarea poştei în Ardeal

8 august 2014

Unde găsiţi ziarul nostru
◾ Consiliul Judeţean Braşov 
◾ Primăria Braşov – Centrul de Informaţii

pentru Cetăţeni
◾ Casa Judeţeană de Pensii 
◾ AJOFM Braşov 
◾ Direcţia Finanţelor Publice Braşov
◾ Casa de Asigurări de Sănătate 
◾ Spitalul Judeţean Braşov 
◾ Maternitatea Braşov 
◾ Spitalul CFR 
◾ Magazinele: Elit – Rost Com, Rapid, 

Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”

Din presa maghiară
Fiul magnatului de presă polonez se mută de la hotel
în chirie la Braşov. Interviu cu Alexander Wolowski (II)
– Cu siguranţă mulţi citesc Kurrier Polski. Ce tiraj are?
– Nu pot să spun. La noi este secret profesional
Îi explic că la noi nu este secret tirajul.
– Vă cred. Dar la noi numai tirajul ziarului „oficial” este
public. Aţi auzit de acest ziar, Madame? „Gazeta Polska”
este ziarul „oficial”. Şi nu spun aşa, fiindcă e concurenţa.
Nu ne place cum sună acest „oficial”, dar ei primesc sub-
venţie oficial, în fiecare an, 2 milioane de zloţi.
– Vă rog, povestiţi despre situaţia presei poloneze.
– Ce pot să spun. Din păcate nu avem libertate în presă.
Este controlată prin diferite hotărâri.
– Dar salariile cum sunt?
– Depinde. Un redactor primeşte în jur de 2.000 zloţi pe
lună
Ne apucăm şi calculăm, corespunde cu 100.000 lei. Nu
e rău.

Se aşează un alt student la masa noastră, ţinând cartea
„Danton” de Louis Madelin. Privirea lui Wolowski tresare
văzând volumul. O carte superbă.
Are cunoştinţe vaste Wolowski. Vorbeşte cu uşurinţă
despre istorie, literatură sau filozofie. Şi este mereu curios.
De ce se numeşte în ungureşte pohár, iar în româneşte
pahar şi în poloneză la fel? Cu aparatul foto imortalizează
scenele din jurul lui.
Întreb de Danzig.
– Ce să vă spun despre Danzig? Aparţine Poloniei, a
fost clădit de polonezi. Influenţe germane au fost mereu
şi locuiesc şi germani aici. A fost mereu un oraş bogat.
Nemţii au încercat să ajungă la conducere şi parţial au
reuşit, dar pe clădirea Primăriei, construită în secolul XV,
şi acum se vede simbolul polonez, vulturul păzitor! 
Apoi a urmat Versailles... Danzig a devenit un oraş liber,
sub jurisdicţia Poloniei, cu condiţia că polonezii vor avea
aceeaşi drepturi ca şi germanii.
Polonia nu va renunţa niciodată la drepturile care i se
cuvin – spune cu o voce hotărâtă.
Noi, care suntem mai departe de Polonia, stăm temători
în vremurile de azi. Cei 40 de polonezi prezenţi la cursurile
din Braşov sunt încrezători şi plini de credinţă în faţa
puterii ameninţătoare vecine.
– Despre ce mai doriţi să scrieţi aici?
Despre minorităţi, despre Ardeal, care este o ţară „mis-
terioasă”. Mă interesează mult şi istoria maghiarilor ...
Báthory ... Hunyadi... 

(B. Dénes Kató. A lengyel ujságkirály fia. 
În: Brassói Lapok, nr. 172, 30 iulie 1939)

Dinu Eva
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James Cameron şi-a prezentat
documentarul realizat în Groapa Marianelor 

Regizorul canadian James
Cameron şi-a prezentat la
New York, documentarul
„Deepsea Challenge”, poves-
tea scufundării sale în adâncul
Oceanului Pacific, relatează
AFP.

În martie 2012, cineastul a
stabilit un record mondial, co-
borând singur, într-un mini-
submarin, până la 10.898 m
în Groapa Marianelor, locul
cel mai adânc din oceanul pla-
netar.

Precedentul record de co-
borâre în adâncuri data din
1960, când locotenentul în
marina americană Don Walsh
şi oceanograful elveţian Jac-
ques Piccard s-au scufundat
în Groapa Marianelor până la
10.916 m adâncime. Au ră-
mas însă acolo doar 20 de
 minute, spre deosebire de
 Cameron, care a stat trei ore.

„Sunt un tip curios şi simt
nevoia să merg să văd eu în-
sumi”, a declarat luni cineastul

de 59 de ani, la proiecţia fil-
mului său în 3D.

Pelicula prezintă toate eta-
pele expediţiei, de la visul din
copilărie, până la conceperea
minisubmarinului şi la reali-
zarea scufundării. Submarinul
de 8 metri lungime, botezat
 „Deepsea Challenger”, a fost
echipat cu o cameră 3D şi cu
proiectoare puternice necesa-
re pentru examinarea adân-
curilor unde lumina nu a
pătruns niciodată. 

Cel mai scump pro-
dus al companiei aus-
triece Marchi Mobile a
ajuns în Dubai, preţul de
vânzare la care a fost
achiziţionată extravagan-
ta rulotă fiind de trei mi-
lioane de dolari.

Rulota EleMMent Palazzo,
produsă de compania austriacă
Marchi Mobile, oferă confor-
tul unei adevărate locuinţe de
lux, având în dotare dormitor

matrimonial, cocktail loun-
ge şi chiar propria terasă pe
acoperiş.

Preţul impresionant plătit
de cumpărătorul din Dubai
este justificat şi de faptul că

rulota a fost personalizată şi
a fost placată cu aur, potrivit
www.iam-architect.com. 

Cea mai scumpă rulotă, a
cărei suprafaţă este de 215
metri pătraţi, dispune, toto-

dată, şi de un şemineu, plasme,
încălzire în pardoseală, sistem
audio de înaltă fidelitate, sis-
tem de climatizare controlată
şi poate atinge o viteză maxi-
mă de 150 km/oră.

Fericitul proprietar are
astfel ocazia de a se bucura
de confortul unei case de
lux, proiectată într-un design
futurist, în orice loc al lumii
ar dori să se îndrepte la vo-
lanul extravagentei rulote.

„Fără TVR, era doar Marin Andreea, un nimeni”
Andreea Marin a fost aspru criticată după ce a cerut des-
păgubiri de 100.000 de euro de la TVR, pentru că emi-
siunea sa „Preţuieşte viaţa” a fost scoasă de pe post.
„Înainte de orice, Andreea Marin nu ar trebui să uite că
televiziunea publică a lansat-o şi a promovat-o ani la rând,
iar fără TVR era nimeni, era doar Marin Andreea, nu o cu-
noştea nimeni. Dacă TVR a întrerupt colaborarea cu ea
la începutul anului, a fost doar din cauza situaţiei financiare
dificile, ar trebui să înţeleagă. Contractul ei e confidenţial,
nu ştiu ce cifre sunt acolo, dar nu poţi cere asemenea
sume uriaşe când au fost daţi sute de oameni afară şi se
vorbeşte despre noi restructurări. Dacă îşi respectă colegii,
Andreea îşi va reconsidera poziţia”, a declarat pentru
 ziarulring.ro Ion Popescu, preşedintele Confederaţiei sin-
dicale naţionale Meridian, care coordonează şi activităţile
Sindicatului pentru unitatea salariaţilor TV.

Horia Brenciu are o pasiune inedită
Showman-ul Horia Brenciu trăieşte la intensitate maximă
fiecare reprezentaţie pe scena X Factor, super show care
va începe în această toamnă la Antena 1, iar fiecare apa-
riţie a sa în cadrul concursului este gândită în cele mai
mici detalii alături de echipa de stilişti a emisiunii. Ba
mai mult, juratul X Factor şi-a pus la dispoziţie colecţia
sa impresionantă de butoni, adunaţi de-a lungul unei pe-
rioade mari de timp, de prin toate colţurile lumii. „Am
moştenit pasiunea de la tatăl meu, de la el am luat primii
butoni, pe vremea când eram tânăr şi şcoala nu îţi per-
mitea să ai cămăşi pentru butoni. Pasiunea a „răbufnit”
când am ajuns în Bucureşti şi trebuia să mă aranjez fru-
mos pentru TV. Oriunde merg, îmi cumpăr o pereche,
sau poate chiar mai multe. Costumul meu trebuie să fie
ca şi personalitatea mea – plină de surpriză. Dacă e tern,
şi eu sunt tern atunci. Ceea ce pun pe mine reflectă exact
felul meu de a fi – dus cu sorcova!”, a spus braşoveanul
Horia Brenciu.

Rulotă placată cu aur – 3 milioane de dolari

Portalul atchuup.com
publică o galerie foto
amuzantă, cu un hotel
din Nairobi, Kenya, „in-
vadat” de girafe.

Mai exact, hotelul este si-
tuat într-o pădure locui-

tă de girafe, iar acestea
se apropie nestingherite
de uşi şi geamuri şi inte-
racţionează cu turiştii.
Girafele sunt complet
 inofensive, însă le place
să fure din mâncarea tu-
riştilor.

C


