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Ieri a început montarea celor
250 de routere care vor pune
la dispoziţia călătorilor internet
wireless, care va putea fi acce-
sat de pe dispozitive mobile.
Echipamentele vor oferi posi-
bilitatea oricărui călător care
are la dispoziţie un dispozitiv
mobil (telefon inteligent, tabletă

etc) să se conecteze la internet
la o viteză de 21 Mbps. Această
viteză de trafic permite navi-
garea pe internet pentru cău-
tarea de informaţii, adrese,
locaţii de vizitat, obiective tu-
ristice. Serviciul va fi funcţional
în maximum 2 săptămâni. 

Începând de astăzi, 8 iulie,
braşovenii pot depune cereri
pentru obţinerea ajutorului
gratuit de material lemnos,
pentru sezonul rece noiem-
brie 2014 – martie 2015. Be-
neficiarii sunt cei care au
venitul net lunar pe membru
de familie sub salariul minim

brut pe economie şi care fo-
losesc pentru încălzirea lo-
cuinţei lemne de foc. Cererile
se pot depune la sediul Di-
recţiei de Servicii Sociale,
Str. Panselelor, nr.23, Bl.C7,
etajul I, în perioada 8 august
2014 – 30 octombrie 2014. 

Ajutor pentru încălzirea cu lemneInternet gratis pe RAT Braşov

A fost numit
ambasador

„Regele scrimei”, braşo-
veanul Mihai Covaliu, a
fost numit Ambasador al
Turismului Românesc. 

Deficit de personal
la Poliţia Locală 

În viitoarea şedinţă de Con-
siliu Local se va decide
creşterea numărului de per-
sonal la Poliţia Locală. 
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Din cei 144 de candidaţi ai Colegiul
ui Naţional „Andrei Şaguna, 91 (63%)
au obţinut medii peste 9.00, cea mai
mică medie fiind 6,80, care a fost sin-

gura medie sub 7,00. Aici e şi singurul
elev care a luat bac-ul cu 10 pe linie.
Per total, promovabilitatea la examenul
de bacalaureat în judeţul Braşov este

de 68,22 %, cu aproape şapte procente
mai mult faţă de anul trecut. După
centralizarea tuturor notelor obţinute
de elevii care au susţinut examenul de

bacalaureat, rata de promovare la nivel
naţional este de 59,25%. Braşovul
se află pe locul 6 în topul naţional al
judeţelor. pag. 7
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Poliţia Locală intenţionează
să angajeze mai mulţi oameni
care să se ocupe de ridicările
auto, de reglementarea circu-
laţiei, de intervenţie rapidă şi
de paza unor obiective, inclusiv
a RAT. Potrivit executivului
primăriei, în proiectul de ho-
tărâre care propune modifica-
rea organigramei Poliţiei
Locale, s-a luat decizia supli-
mentării cu patru a celor şapte
posturi din cadrul Biroului „Ri-
dicări auto”, numărul viitorilor
angajaţi ai acestui birou ur-
mând astfel să ajungă la un-
sprezece. Şase oameni în plus
vor primi şi poliţiştii locali de
la circulaţie, astfel că numărul
lor va ajunge la 21. La biroul
„Intervenţii”, care formează
„echipa de şoc” a poliţiei lo-
cale, efectivul va fi majorat cu
patru oameni, faţă de 15, câţi
sunt în prezent. 

Modificările sunt explicate
de executivul Primăriei prin
faptul că este necesară o inter-
venţie mai promptă mai ales
pe segmentul circulaţiei rutiere,
petnru că tot mai mulţi braşo-
veni s-au obişnuit să nu res-
pecte regulile de circulaţie şi
de parcare în primul rând.

Majorarea de personal cea
mai mare va avea loc însă la
Biroul siguranţă şi pază obiec-
tive, unde numărul mangaja-

ţilor va creşte de la 26 la 36.
Aici însă este vorba de perso-
nal contractual, ce va fi angajat
şi pentru că în această primă-
vară, între Poliţia Locală şi
RAT a fost încheiat un contract
de servicii de pază care nece-
sită această majorare de per-
sonal. 

Modificările de personal
sunt deocamdată pe hârtie, de-
oarece salariile mici nu prea îi
atrag pe cei care sunt în cău-
tarea unui loc de muncă. În
prezent, Poliţia Locală are 239
de posturi, dintre care doar
181 sunt ocupate. Dintre cele
58 de posturi vacante, 44 sunt
de poliţişti locali, iar diferenţa
reprezentă alte categorii de an-
gajaţi (personal TESA, jurişti,
dispecer etc). 

Zece dintre cele 58 de pos-
turi neocupate vor fi trecute
în categoria „debutant cu stu-
dii superioare”, pentru că po-

trivit datelor Primăriei, aceas-
ta este cea mai cerută cate-
gorie de posturi, şi permite
şi angajarea unor persoane
care nu au foarte multă ex-
perienţă. 

Potrivit unei adrese solici-
tate şi transmise Poliţiei Lo-
cale de către Prefectură,
numărul angajaţilor Poliţiei
Locale din Braşov poate
ajunge la maximum 276. 

Locuri mai multe şi la Grădina
Zoologică. Şi Grădina Zoolo-
gică Braşov şi-ar dori să an-
gajeze mai mulţi oameni.
Pentru că suprafaţa şi facili-
tăţile grădinii au crescut,
aceasta ar avea nevoie, potri-
vit executivului, de minimum
36 de angajaţi pentru a func-
ţiona corespunzător. În pre-
zent, deşi în organigramă sunt
30 de posturi, doar 19 sunt
ocupate, în mare parte tot din
cauza salariilor mici. A.P.

Jucătorii de tenis Si-
mona Halep şi Horia
Tecău, fostul cam-
pion la sabie Mihai
Covaliu, studenta de
etnie romă Anina Ciu-
ciu, informaticianul
Ionuţ Budişteanu şi
violonistul Alexandru
Tomescu au primit,
ieri, titlul de ambasa-
dori ai turismului ro-
mânesc, fiindu-le
înmânate paşapoarte
diplomatice.

Documentele le-au fost
înmânate celor şase amba-
sadori onorifici într-o ce-
remonie organizată la
sediul Guvernului.

Ministrul delegat pentru
Turism, Florin Jianu, a pre-
cizat că noii ambasadori
onorifici vor fi implicaţi
într-o serie de evenimente
de promovare a turismului ro-
mânesc, ministerul urmând să
organizeze o „caravană euro-
peană” de promovare a bran-

dului turistic românesc sau să
desfăşoare acţiuni de acest
gen la expoziţia internaţională
de la Milano de anul viitor şi

la alte târguri de profil. Bra-
şoveanului Mihai Covaliu i se
spune „regele sabiei” pentru
că nu a ratat niciun titlu, fie

el olimpic, mondial sau eu-
ropean. La care se adaugă
salba de medalii de argint
şi bronz. Este cel mai pre-
miat sabrer român din toate
timpurile. Mihai Covaliu,
alături de alţi câţiva sportivi
români, au fost incluşi de
Federaţia Internaţională de
Scrimă în topul celor mai
buni 100 de scrimeri ai tu-
turor timpurilor.  Campion
olimpic în 2000 la Sydney,
aur la Campionatele mon-
diale şi europene, argint şi
bronz la alte competiţii in-
ternaţionale. Toate trofeele
îi sunt la fel de dragi.

Preţuieşte toate medaliile,
fie ele de aur, argint sau
bronz. Rezultatele ca antre-
nor au continuat şi după
2009 – sportivii antrenaţi
de el au urcat pe podium la
marile competiţii. În pre-
zent este preşedintele Fe-

deraţiei Române de scrimă.
Mihai Covaliu este și

cetă�ean de onoare al munici-
piului Brașov. 

Mihai Covaliu este cel mai premiat sabrer român din toate timpurile

Un brașovean, printre noii
ambasadori ai turismului 

Au luat credite bancare cu acte false. Șapte braşoveni  vor
ajunge acum după gratii, după ce în perioada 2010-2011
au obţinut creditele, de la mai multe sucursale ale aceleaşi
bănci din Braşov. Grupul format din șase bărbaţi a luat
creditele chiar cu ajutorul angajatei unei băncii care a
facilitat acordarea împrumuturilor, au spus poliţiştii, care
au mai precizat că toate persoanele implicate în acest
caz au fost prinse în urma unei acţiuni de amploare des-
făşurată în Braşov, Ghimbav, Zărneşti şi Prejmer. ”Colegii
mei au capturat șapte persoane cu vârste cuprinse între
27 şi 48 de ani, este vorba despre șase persoane de sex
masculine şi una de sex feminin condamnate la pedepse
cuprinse între 2 ani şi 2 ani şi 8 luni de închisoare pentru
săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infrac-
ţional organizat, înşelăciune, uz de fals, complicitate la
înşelăciune şi complicitate la uz de fals” a declarat comisar
şef Liviu Naghi, purtător de cuvânt la IPJ Brașov.
Tâlhărită în Piața Dacia. Secţia 3 Poliție Brașov a fost se-
sizată de o femeie de 82 ani că o persoană necunoscută
i-a furat portofelul din geantă, în timp ce se afla la cum-
părături în Piaţa Dacia. Polițiștii s-au deplasat imediat la
fața locului și au identificat în piață persoana suspectă
în acesta caz, o sibiancă de 52 ani, stabilind că ea este
suspectă și într-un alt caz de furt comis în ziua respectivă
în aceeași piață, când unui brașovean de 77 ani i s-a
furat telefonul mobil din buzunar. Suspecta a fost reținută
de polițiști pentru furt calificat. 
A furat în complicitate cu casiera. Secţia 5 Poliţie Braşov a

fost sesizată de angajatul unui magazin că a fost prins
un bărbat  care a furat din magazin produse în valoare
totală de 1237 lei. Polițiștii s-au deplasat la fața locului
și au stabilit că persoana menționată, un brașovean de
22 ani, a acționat în complicitate cu o casieră de 18 ani
a magazinului. În urma unei înţelegeri prealabile, tânărul
a adus produsele menționate la casa de marcat unde
lucra tânăra, care nu a încasat contravaloarea produselor.
Ambii suspecți au fost reținuți de polițiști. 

Schimbări de organigrame  în
viitoarea şedinţă de Consiliu Local
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Cioacă ar putea fi eliberat
Cele două contesta�ii în

anulare formulate de fostul
poli�ist Cristian Cioacă îm-
potriva condamnării defini-
tive în dosarul uciderii so�iei
sale, avocata Elodia Ghines-
cu, urmează să fie conexate
într-un singur dosar, con-
form unei hotărâri pronun -
�a te ieri de un complet al
Cur �ii de Apel Pitești.

„Trimite cauza de față din
dosarul înregistrat sub numă-
rul 687/46/2014 al Curții de
Apel Pitești la dosarul cu nu-
mărul 679/46/2014, înregis-
trat la aceeași instanță ce are
ca obiect aceeași contestație
în anulare formulată de con-
damnatul Cioacă Constan-
tin-Cristian împotriva deciziei
penale nr. 358 din 18 iunie
2014 a Curții de Apel Pitești,
în vederea discutării conexă-
rii acestor dosare”, se arată
în încheierea de ședin�ă.

Hotărârea definitivă mai
prevede că instan�a urmează
să se pronun�e asupra unei
alte cereri a lui Cristian
Cioacă, cea de suspendare a
executării sentin�ei, până la
solu�ionarea contesta�iei,
precizează Agerpres.

Următorul termen în do-
sar, când ar putea fi luată în
discu�ie solicitarea de sus-
pendare a executării sen tin -
�ei, a fost stabilit pentru data
de 9 iulie. 

Cristian Cioacă se află la
Penitenciarul Colibași din
data de 18 iunie, când Curtea
de Apel Pitești l-a condam-
nat la 15 ani și 8 luni de în-
chisoare cu executare și cinci
ani interzicerea unor drepturi
în dosarul în care a fost ju-
decat pentru uciderea so�iei
sale, avocata Elodia Ghines-
cu, sentin�a fiind una defini-
tivă.

Ieri a început montarea
celor 250 de routere
care vor pune la dispo-
ziţia călătorilor inter-
net wireless, care va
putea fi accesat de pe
dispozitive mobile. 

„Vom încerca să montăm
routerele în aşa fel încât să
nu afectăm traficul şi orarele
de funcţionare ale autobuze-
lor. Estimăm că în aproxi-
mativ două săptămâni, cel
puţin pe rutele cele mai cir-
culate acest sistem să func-
ţioneaze. Este un prim pas
înainte de implementarea
proiectului de management
integrat al traficului pe mij-
loacele de transport ale RAT
Braşov şi cred că este o mo-
dalitate de a face cât mai
atractive mijloacele de trans-
port în comun şi de a-i atrage
pe călători, mai ales pe cei
tineri”, a declarat primarul
George Scripcaru. 

Echipamentele vor oferi
posibilitatea oricărui călător
care are la dispoziţie un dis-
pozitiv mobil  (telefon inte-
ligent, tabletă etc) să se
conecteze la internet la o vi-
teză de 21 Mbps. Această vi-
teză de trafic permite
navigarea pe internet pentru
căutarea de informaţii, adre-
se, locaţii de vizitat, obiective
turistice sau a destinaţiei fi-

nale a călătoriei, dar şi acce-
sul pentru postări pe reţelele
de socializare sau pentru con-
sultarea poştei electronice. 

Soluţia de finanţare a pro-
iectului este un parteneriat
cu un furnizor de servicii de
internet care oferă o conexiu-
ne stabilă cu trafic nelimitat,
prin echipamente individuale
alimentate de bateria fiecărui
autobuz. Costul estimat al
acestei facilităţi este de 3
euro pe lună, pentru fiecare
mijloc de transport, ceea ce
înseamnă o cheltuială totală
până la sfârşitul anului de

5.250 de euro, fără TVA.
„E-ticketing-“ul pe RAT, pe

cale de a fi pus în practică. Rea-
mintim că, recent, Consiliul
Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor a respins ultima
contestaţie a unei firme pen-
tru licitaţia din proiectul de
informatizare a sistemului de
transport public din munici-
piul Braşov, proiect blocat
deja de aproape un an. Dacă
firma acceptă decizia CNSC,
pe 4 august vor fi deschise
ofertele, iar apoi vor putea fi
semnate contractele de lu-
crări.  Lucrările au fost eva-

luate la aproape 24 milioane
de lei  fără TVA, iar banii
sunt asiguraţi aproape în to-
talitate din fonduri europene
nerambursabile. Proiectul
prevede un sistem informatic
de management al transpor-
tului public, care să permită
supravegherea fluxului de că-
lători şi, prin GPS, a mersului
autobuzelor pe toate liniile,
reglarea frecvenţei autobuze-
lor în funcţie de numărul de
călători, afişarea timpilor de
aşteptare în staţii, implemen-
tarea unui sistem electronic
de taxare etc. A.P.

Autobuzele RAT vor fi dotate cu echipamente speciale, astfel încât călătorii să aibă acces gratuit la internet

Internet gratuit
în autobuzele RAT 

Voiculescu: Eu nu sunt oligarh, sunt pensionar
La scurt timp după ce a fost audiat de judecătorii Curţii
de Apel în dosarul ICA, Dan Voiculescu a făcut câteva
declaraţii în faţa jurnaliştilor care l-au aşteptat pe scările
instituţiei. Fondatorul Partidului Conservator şi al Trustului
Intact a intrat într-o dispută verbală cu un jurnalist atunci
când acesta l-a întrebat pe ce loc se consideră în clasa-
mentul oligarhilor din România, după ce Ambasada SUA
îl plasase în Top 5. „Ambasada SUA are alte meniri decât
să stabilească lista oligarhilor... Nu e un concurs de lo-
curi... Eu nu sunt pe niciun loc, sunt un pensionar”, a
spus Voiculescu, menţionând că oligarhii, „pe lângă lu-
crurile rele, au şi lucruri bune, cum ar fi faptul că asigură
locuri de muncă”. Audierea lui Dan Voiculescu în faţa
completului de la Curtea de Apel Bucureşti a durat aproa-
pe o oră şi jumătate. Întrebat despre împrejurările în care
a participat la privatizarea ICA, afacerile, firmele şi asociaţii
lui, respective ce legătură cu cercetarea alimentară exista
între Grivco şi Intact. Deciziile de afaceri erau ale direc-
torilor, a arătat Voiculescu, menţionând că, după anul
2000 s-a detaşat de afaceri, pe care le-a transferat fiicelor
sale, “din motive personale” (şi-a pierdut soţia).
Transalpina este deschisă circulației, susține prefectul. Prefectul
de Vâlcea, Dumitru Cornoiu, a declarat, ieri, că Transal-
pina este deschisă circulației, în urma unor discuții cu
directorul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România (CNADNR), Ștefan Neaga.
„Având în vedere necesitatea accesului de circulație pe
drumul Transalpina din toate punctele de vedere, am
avut o discuție cu domnul Ștefan Narcis Neaga, directorul
CNADNR-ului. În urma acestei discuții, s-a clarificat prin
poziția directorului general, necesitatea marcării zonelor
periculoase, 'accidentogene', care pot provoca prejudicii
persoanelor care circulă în zona respectivă. Îi mulțumesc
domnului director general pentru amabilitatea de a sem-
naliza zonele cu mare risc, contribuind astfel la siguranța
rutieră a acestui drum care din punct de vedere tehnic
este nefinalizat. Menționăm că nu se aplică amenzi și
că drumul este circulabil”, a precizat prefectul de Vâlcea,
citat de agerpres.ro. În urmă cu trei săptămâni, potrivit
unui comunicat transmis de CNADNR, sectorul de drum
de pe șoseaua Transalpina cuprins între Obârșia Lotrului
și Rânca, care ajunge la aproximativ 2.100 m altitudine
și traversează județul Vâlcea, era închis circulației. 
Protest anti-Chevron. Un număr de 25 de activişti din şapte
ţări ai organizaţiei Greenpeace au protestat ieri în faţa
porţii de acces în perimetrul sondei de explorare a gazelor
de şist deţinută de compania Chevron la Siliştea - Pun-
geşti, manifestanţii instituind „zona specială de carantină
anti-Chevron”. Activiştii Greenpeace au afişat mai multe
bannere cu mesaje precum: „Pungeşti zonă de carantină
anti-Chevron”, „Nu fracturări hidraulice” şi „Stop abuzu-
rilor!”. 
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Câştigul salarial mediu no-
minal brut a fost de 2.328 lei
în luna mai, cu 2,8% mai mic
decât în aprilie. În cee ce pri-
veşte salariul mediu net, acesta
a ajuns la 1.682 lei, în scădere
cu 53 de lei (3,1%) faţă de luna
precedentă, a precizat Institutul
Naţional de Statistică (INS).

Potrivit sursei citate, cele mai
mari salarii medii nete s-au în-
registrat domeniile extracţiei
petrolului brut şi a gazelor na-
turale (5.512 lei), iar cele mai
mici în hoteluri şi restaurante
(959 lei).

INS a mai precizat că indicele
câştigului salarial real pentru
luna mai 2014 faţă de luna pre-
cedentă, calculat ca raport între
indicele câştigului salarial no-
minal net şi indicele preţurilor
de consum, a fost de 96,9%.

De asemenea, în luna mai
2014, în majoritatea activităţilor
din sectorul economic, nivelul
câştigului salarial mediu net a
fost mai mic decât în luna pre-
cedentă, având în vedere faptul
că în luna aprilie s-au acordat
premii ocazionale (inclusiv pen-
tru sărbătorile de Paşte), sume
din profitul net şi sume din alte
fonduri (inclusiv tichete de masă
şi tichete cadou).

Totodată, scăderile câştigului
salarial mediu net sunt cauzate
de nerealizările de producţie sau
de încasările mai mici (în func-
ţie de contracte), precum şi de
angajările de personal cu câşti-
guri salariale mici în unele ac-
tivităţi economice.

INS a menţionat că cele mai
semnificative scăderi ale sala-
riului mediu net s-au înregistrat

în intermedieri financiare (cu
excepţia activităţilor de asigurări
şi ale fondurilor de pensii), cu
20,7%. Potrivit sursei citate, s-
au mai înregistrat scăderi, între
10,0% şi 17,5%, în telecomu-
nicaţii, extracţia cărbunelui su-
perior şi inferior, activităţi
auxiliare intermedierilor finan-
ciare (inclusiv activităţi de asi-
gurare şi fonduri de pensii),
extracţia minereurilor metalife-
re, co lec tarea şi epurarea apelor
uzate şi între 8,0% şi 10% în
fabricarea altor mijloace de
transport, fabricarea altor pro-
duse din minerale nemetalice,
activităţi de asigurări, reasigurări
şi ale fondurilor de pensii (cu
excepţia celor din sistemul pu-
blic de asigurări sociale), fabri-
carea băuturilor şi transporturi
aeriene.

Lafarge vinde fabricile din România
Pentru a putea fuziona

cu Holcim, producătorul de
ciment Lafarge va vinde fa-
bricile din România, a
anunţat compania. Cele
două companii vor căuta
cumpărători pentru active
de aproximativ cinci mi-
liarde de euro. „Cele două
companii au înfiinţat un Comitet
de Dezinvestiţii în urma anun-
ţului referitor la planul de fu-
ziune din 7 aprilie, cu scopul de
a pregăti procesul de dezinves-

tiţii. Acest Comitet a elaborat o
listă a activelor propuse pentru
dezinvestiţie, pentru a anticipa
eventualele solicitări ale autori-
tăţilor din domeniul concuren-

ţei”, se arată într-un comu-
nicat comun al celor două
companii din România.

În România vor fi vân-
dute activele grupului La-
farge, care deţine două
fabrici de ciment la Hoghiz
şi Medgidia, dar şi o staţie
de măcinare la Târgu-Jiu şi

40 de site-uri de producţie. 
Investiţiile Lafarge în Româ-

nia au depăşit 700 de milioane
de euro şi are circa 1.000 de an-
gajaţi.

Infrastructura nu este cu
siguranţă punctul forte
al României iar  investi-
torii străini se gândesc
de zece ori înainte de a
demara afaceri într-o
ţară cu drumuri proaste.

Un şi mai mare dezavantaj,
respectiv pagubă în buget, pe
care lipsa infrastructurii îl cau-
zează, este faptul că exportu-
rile au şi ele de suferit şi
implicit economia ţării. În
anul 2013, exporturile au atins
aproape 50 de miliarde de
euro, reprezentând un nou
maxim istoric, însă dacă am
fi avut o infrastructură pusă
la punct, cu siguranţă cifrele
erau altele. Asta pentru că ma-
şinile şi echipamentele au do-
minat portofoliul de export al
ţării. Şi cu atât mai mult cu
cât exporturile reprezintă ac-
tivitatea cea mai relevantă în
evaluarea competitivităţii na-
ţionale. Ponderea exporturilor
în PIB reprezintă un indicator
al intensităţii internaţionali-

zării unei economii. Totul re-
iese chiar din Strategia Naţio-
nală de Export a României
2014-2020, document apro-
bat de Guvern şi publicat în
Monitorul Oficial.

„În evaluările Uniunii Eu-
ropene privind competitivita-
tea ţărilor membre, România
se înscrie în grupa nr. 4, cu
competitivitatea cea mai scă-
zută, atât la indicatorul

PIB/loc, cât şi în ceea ce pri-
veşte intensitatea tehnologică,
ceea ce scoate în evidenţă de-
calajul substanţial de compe-
titivitate pe care România
încă îl are în economia UE.
Alte vulnerabilităţi cu influ-
enţă directă asupra exportului
sunt legate de infrastructură,
inclusiv portuară, unde locul
ocupat de România în lume
la indicatorul dezvoltării in-

frastructurii portuare este
128, iar al celei rutiere 139.
România nu stă bine nici la
colaborarea între universităţi
şi mediile de afaceri, locul
115 în lume, ceea ce practic
reduce substanţial bazele dez-
voltării clusterelor de export
şi ale inovării”, arată docu-
mentul oficial.

În strategie sunt menţiona-
te domeniile, produsele pe
care acum România nu le ex-
portă, deşi vorbim de indus-
trii care cu decenii în urmă
erau înfloritoare. România
este astfel deficitară la expor-
tul de: animale vii; legume
proaspete şi congelate; sucuri,
legume, fructe; zahăr, prepa-
rate; preparate comestibile;
fibre textile; combustibili mi-
nerali; produse chi mice; tex-
tile; placaj, furnir; ceramică;
fontă şi laminate; neferoase
în afara produselor din alu-
miniu. În ultimii ani, marile
sectoare perdante au fost tu-
rismul de afaceri şi serviciile
financiare.

Drumurile proaste trag 
în jos exporturile României

Flash economic
Braşov, locul 5 la IMM-uri.  Un studiu realizat de Institutul
Naţional de Statistică arată că oraşul nostru se situează
pe locul 5 în ţară în ceea ce priveşte densitatea IMM-
urilor, cu aproape 26 de întreprinderi la mia de locuitori,
după Bucureşti cu 45, Ilfov, Cluj şi Timiş.  Media naţională
este de 19,72 de IMM-uri la mia de locuitori.  Braşovul
asigură cu 3,82% din numărul total de angajaţi în IMM-
urile active din economia României, după Bucureşti cu
20%, Cluj cu aproape 5%, Timiş, Constanţa şi Prahova
cu 3,89%. Din acelaşi studiu reiese că IMM-urile din ju-
deţul Braşov contribuie cu un procent de 6,44% în totalul
cifrei de afaceri din sectorul IMM, ceea ce indică o pro-
ductivitate a muncii superioară faţă de celelalte judeţe
dezvoltate.   Pe poziţiile următoare, cu valori apropiate
ale cifrei de afaceri în IMM se situează Ilfovul cu aproape
6%, ceea ce se explică prin proximitatea faţă de Capitală,
Clujul, Constanţa  şi Timişul cu 3,43%. 
Site-uri dedicate accesării fondurilor europene.  Paginile web
ale Autorităţilor de Management pentru Programul Ope-
raţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS
DRU) şi pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea
Competitivităţii Economice (POS CCE) au fost integrate
în site-ul Ministerului Fondurilor Europene, www.fonduri-
ue.ro. Astfel, acestea pot fi accesate din site-ul MFE sau
la următoarele link-uri: www.fonduri-ue.ro/posdru, res-
pectiv www.fonduri-ue.ro/poscce. Beneficiarii proiectelor
implementate în cadrul celor două programe vor găsi la
link-urile menţionate informaţii referitoare la legislaţia în
vigoare, inclusiv instrucţiuni ale Autorităţilor de Manage-
ment, proiecte de reglementări supuse consultării publice,
exemple de bune practici, registre de plăţi etc. De la 1
martie,  MFE a preluat activitatea şi structurile Autorităţilor
de Management pentru Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane şi pentru Programul Ope-
raţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.

INS: Salariul mediu net a scăzut în luna mai 



„Urşii fioroşi”, o asociaţie
sportivă a poliţiştilor locali bra-
şoveni care funcţionează de
mai bine de zece ani, a trecut
în semifinalele „Cupei Poliţiei
Naţionale” de echipa crimina-
liştilor de la Poliţia Naţională
şi a reuşit în cele din urmă un

loc trei în campionat, potrivit
executivului Primăriei, care şi-
a propus să-i premieze pe
„urşi” pentru aceste rezultat.
La campionatul de fotbal au
participat peste 25 de echipe
de poliţişti din toată ţara. „Ur-
şii” sunt buni nu numai la fot-

bal, ci şi la şah. La acelaşi cam-
pionat, Poliţia Locală Braşov
a reuşit să obţină locul al
doilea, iar următorul braşovean
s-a situat pe locul cinci în
această competiţie. Şi aceştia
vor fi premiaţi de Consiliul Lo-
cal. A.P.

În aceste zile la Victoria se
desfășoară cea de-a 10-a
edi�ie a Festivalului Inter -
na�ional de Toacă. Participă
peste 100 de copii din �ară și
străinatate care sunt înso�i�i
de preo�ii parohiilor de care
apar�in. Itinerariul după care
se  desfășoară festivalul este
plin de tradi�ii și de diferite
cântări bisericești. Întreaga
activitate începe  cu o vecer-
nie în sobor în cadrul căreia
fiecare preot prezintă zona
din care vine. A doua zi, de
la prima oră se dă startul
„Cântecului care zidește”.
Fiecare participant va bate
toaca sau va bate clopotele
îmbrăcat în costum popular
specific zonei pe care o re-
prezintă. La final, cei mai
buni concurenţi vor fi recom-
pensaţi cu premii, acordate la
fiecare categorie de vârstă.
Concursul este organizat cu
sprijinul Consiliului Local

Victoria, dar şi al Consiliului
Judeţean.  

Festivalul a fot ini�iat în
anul 1995 și a debutat drept
un concurs pe plan local.
Totul a început din dorin�a

copiilor din Victoria de a
bate toaca și de a trage clo-
potele. Astăzi, acest festival
se bucură de un mare renu-
me atât în �ară cât și peste
hotare.

Începând de astăzi, 8 iu-
lie, brașovenii pot depu-
ne cereri pentru obţine-
rea ajutorului gratuit de
material lemnos, pentru
sezonul rece noiembrie
2014- martie 2015. 

Beneficiarii sunt cei care au
venitul net lunar pe membru de
familie sub salariul minim brut
pe economie şi care folosesc
pentru încălzirea locuinţei lem-
ne de foc.

Ajutorul pentru încălzirea
locuinţei cu material lemnos se
acordă numai pentru locuinţa
de domiciliu sau reşedinţă.  La
stabilirea venitului net lunar al
familiei se iau în considerare
toate veniturile pe care membrii
acesteia le realizează prin
munca temporară sau orice alte
sume primite ca plată a muncii,
inclusiv cele care provin din
creanţe legale sau convenţii ci-

vile de întreţinere aflate
în executare, precum şi
indemnizaţii cu ca rac -
ter permanent. Excep-
ţie fac bursele de merit
pentru elevi şi studenţi,
ajutorul social, alocaţia
de susţinere pentru fa-
milia monoparentală,
precum şi bugetul
complementar pentru
persoanele cu handi-
cap.  Venitul net pe
membru de familie se
calculează cumulând veniturile
tuturor membrilor familiei rea-
lizate în luna anterioară depu-
nerii cererii şi împărţindu-l la
numărul membrilor care locu-
iesc în fapt la adresa înscrisă în
cererea pentru acordarea ajuto-
rului.

Cererile se pot depune la se-
diul Direcţiei de Servicii
Sociale, Str. Panselelor, nr.23,
Bl.C7, etajul  I, în perioada

08.07.2014 – 30.10.2014, după
următorul program: luni, marţi,
miercuri şi vineri între orele
8.30-16.00 şi joi între orele
8.30-17.30.

Acte necesare în vederea ob-
ţinerii în mod gratuit de
material lemnos:

- cerere tip (formularul se ri-
dică de la Direcţia de Servicii
Sociale) 

- declara�ie privind veniturile

realizate şi bunurile deţinute în
proprietate (formularul se ridică
de la Direcţia de Servicii So-
ciale)

- declaraţie pe propria răs-
pundere pentru persoanele fără
venituri

- acte de identitate pentru
solicitant şi membrii familiei
acestuia (xerocopie)

- adeverinţă de venit privind
venitul net realizat în luna an-

terioară depunerii ce-
rerii, pentru solicitant
şi membrii familiei
acestuia;

-  cupon pensie (xe-
rocopie)

- alte acte doveditoa-
re privind veniturile
realizate.

Soluţionarea cereri-
lor privind livrarea în
mod gratuit de lemne
de foc se va face în
urma efectuării la do-

miciliul solicitantului a unei ve-
rificări pe teren, în vederea ve-
rificării veridicităţii datelor în-
scrise în cererea şi declaraţia pe
proprie răspundere privind
componenţa familiei şi a veni-
turilor realizate de aceasta. Nu
pot beneficia de dreptul la ma-
terial lemnos pentru încălzirea
locuinţei:

a) familiile sau persoanele sin-
gure care beneficiază de ajutorul

pentru încălzirea locuinţei cu 
lemne, cărbuni, combustibili

petrolieri în condiţiile stabilite
de reglementările legale în vi-
goare.

b)familiile sau persoanele
singure care locuiesc în imobile
în care sistemul de încălzire a
fost proiectat să funcţioneze cu
alte surse de încălzire decât cu
material lemnos.

c) familiile sau persoanele sin-
gure care nu deţin o sursă de în-
călzire pentru material lemnos.

d)   familiile sau persoanele
singure care au în proprietate,
mai mult de un autoturism in-
diferent de capacitatea acestuia,
tractor, remorcă, deţin în pro-
prietate altă locuinţă în afara ce-
lei de domiciliu sau, peste 1000
mp teren agricol/intravilan. In-
formaţii suplimentare la
tel:0368-469995 int.820 sau la
adresa de e-mail dssbv@ya-
hoo.com.

Se pot depune cererile
pentru ajutorul de încălzire

Pe podium,  la campionatul 
naţional de fotbal pentru poliţişti
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Festival de bătut toaca la Victoria
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Braşov – Oraşul Stalin

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Marţi

Timp de zece ani, între 8 septem-
brie 1950 şi 24 decembrie 1960,
identitatea oraşului Braşov a fost
ştearsă de comunişti, iar localitatea
a purtat numele de Stalin, după Io-
sif Vissarionovici Stalin, şi a fost
capitala regiunii cu acelaşi nume.
Cu această ocazie, a fost montată
şi o statuie de bronz a lui Stalin si-
tuată în apropiere de Palatul Poştei,
cu faţa spre strada Republicii.

Ruşii au denumit 14 oraşe din toată
Europa după numele dictatorului.
Legenda spune că în România ar
fi fost vizat iniţial Sibiul, dar comu-
niştii au considerat că nu sună bine
Salam de Stalin şi astfel „onoarea”
a revenit Braşovului. Ca să nu se

creadă că ruşii au impus acest lucru,
s-a fabricat un document prin care
muncitorii din Braşov cereau insis-
tent ca oraşul să poarte denumirea
de Stalin. Pe 19 august 1950 cererea
apărea în ziarul „Drum Nou”,
pe 22 august 1950 era dat decretul
de schimbare al numelui, iar pe
25 august acelaşi an, „Drum Nou”
publică „salutul călduros” al
 Guvernului şi Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Român
(viitor Partid Comunist Român)
 vizavi de schimbarea numelui din
Braşov în Oraşul Stalin. Pe muntele
Tâmpa a fost scris cu brazi numele
lui Stalin pentru ca toată lumea să
salute schimbarea.

C



După emoţiile examene-
lor, absolvenţii claselor a
XII-a şi-au primit şi notele.
Astfel, după verificarea lu-
crărilor, promovabilitatea
la BAC în judeţul Braşov
este de peste 68%. Pro-
centul înregistrat este mai
mare cu 7% faţă de cel de
anul trecut.

Potrivit inspectorului ge-
neral adjunct al Inspectora-
tului Şcolar Judeţean (ISJ)
Braşov, Maria Szabo, un sin-
gur elev braşovean, de la Co-
legiul Naţional „Andrei
Şaguna” din Braşov, a reuşit
să obţină media 10 la baca-
laureat, unitatea de învăţă-
mânt fiind, de altfel, singura
cu promovabilitate sută la

sută din judeţ, la fel ca şi în
anii trecuţi.

De asemenea, la alte şase
licee procentul de promova-
bilitate este de peste 99%,
după ce unul sau doi elevi nu
au reuşit să obţină media 6,
potrivit sursei citate.

„Un exemplu este Colegiul
«Ioan Meşotă», care este, de
asemenea, un liceu foarte foar-

te bun, unde a
fost un singur
respins, prin
urmare pro-
movabilitatea
şcolii a fost de
9,93 la sută”,
a spus Maria
Szabo.

Pe de altă
parte, la un li-
ceu din Săce-
le, care nu are
clase a XII-a,
s-a prezentat
la examen un

singur candidat restanţier de
anul trecut, care nu a reuşit
însă să promoveze.

Anul trecut, promovabili-
tatea la bacalaureat în judeţul
Braşov a fost de 61,72 la sută,
înainte de contestaţii, şi a cres-
cut cu peste un procent, ajun-
gând la 62,88 la sută, după
corectarea celor 908 contes-
taţii. Cei care au contestat no-
tele obţinute mai au de
aşteptat încă trei zile până la
primirea rezultatelor finale.
Acestea urmează să fie solu-
ţionate în intervalul 8-10 iulie.
Notele tuturor candidaţiilor la
BAC 2014 sunt afişate pe
site-ul edu.ro.

La nivel naţional 59,25%
dintre absolvenţii de clasa a
XII-a au promovat bacalau-
reatul, înainte de contestaţii.
Rezultatul este superior cu 4
procente celui consemnat în
aceeaşi perioadă a anului
2013 (54,4%).

Lorena Budulan, care a ab-
solvit Colegiul Naţional
„Andrei Şaguna” din Bra-
şov, la secţia matematică-
informatică, este singura
din judeţ care a reuşit să
obţină media 10 la baca-
laureat, ea spunând că nu
vrea să urmeze un profil
real, ci visează să devină
designer vestimentar. „M-
am pregătit mai mult în ul-
timul an. Nu mi s-a părut
foarte greu la Bacalaureat.
Dacă la matematică şi la
informatică eram sigură că
o să iau nota maximă, la
română am fost puţin sur-
prinsă. Nu poţi fi niciodată
sigur la limba română, de-
oarece este o materie pu-
ţin subiectivă. Am fost
foarte bucuroasă să am

l u a t
10.00
curat,
m ă
s i m t
mândră
de acest lu-
cru”, a declarat adolescen-
ta, potrivit adevărul.ro. Cu
toate că a terminat un profil
real, Lorena îşi doreşte o
meserie care nu prea are
nimic în comun cu ştiinţete
real: vrea să devină desig-
ner vestimentar. De altfel,
în paralel cu liceul ea a fă-
cut şi Şcoala Populară de
Artă din Braşov. „Vreau să
merg la Facultatea de Arte
din Bucureşti, la design
vestimentar. Îmi doresc
mult să devin creator de
modă”, a mai spus fata. 

A luat 10 pe linie la Bac
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„Şaguna”– singurul liceu
unde toţi elevii au luat Bac-ul
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„Malu de Răsună”- Un fenomen
natural extrem de spectaculos

„Malu de Răsu-
nă”, din comuna
dâmboviţeană Bez-
dead, este una dintre
minunile mai puţin
cunoscute ale natu-
rii, sătenii putând
auzi aici foarte clar
discuţii ce au loc la
zeci de metri distan-
ţă datorită efectului
de ecou multiplu dat
de forma de relief,
scrie Agerpres.

Zona chiar a luat această de-
numire „Malu de Răsună”. Nu-
mele a fost dat pentru ecoul de
o claritate deosebită emis, fapt
ce constituie un punct de atrac-
ţie pentru turişti.

„Malu de Răsună” se află în
zona de nord a localităţii Bez-
dead şi este un perete aproape
vertical cu înălţimea de 20-25
de metri, compus din straturi
subţiri şi în formă de plăci de
ardezie, ce seamănă din depăr-
tare cu coardele unui imens in-
strument muzical. Combinaţia
coloristică deosebită face locul
şi mai atractiv.

E un lucru uimitor cum oa-
menii pot să dialogheze la zeci
de metri distanţă, iar convorbi-
rea să o auzi clar stând în apro-
pierea „Malului de Răsună”.

Din păcate, fenomenul este

cunoscut mai mult de cei din
zonă.

Oamenii din comună nu gă-
sesc explicaţii pentru fenomen.

„Bătrânii spun că de la Po-
top e aşa, de când s-a făcut Pă-
mântul. Ori o fi fost vreun
vulcan vreodată. Nu ştim noi.
Dacă se vorbeşte de aici răsună
râpa. Unii zic că e lucrătura
Diavolului, dar eu nu cred.
Dacă nu eşti de pe aici, te spe-
rii. Mai merg copiii să se joace
şi strigă p-acolo. Străini nu vin,
că nu au unde să se ducă, în-
colo ies la Breaza, rar, cine ştie
cum, să vină să vadă. Trebuia
unul dintre primarii pe care i-
am avut ori de la judeţ să pună
o placă pe care să scrie, să se
ştie”, spune Maria Vintilă, lo-
calnică din Bezdead.

Oamenii locului spun că stân-

cile care dau ecoul
nu s-au schimbat în
ultimii ani. Accesul
se face pe o potecă
şi oricând se găseşte
un localnic care să
îndrume persoanele
dornice să vadă
„Malu de Răsună”
şi să se convingă de
fenomenul neobiş-
nuit din zonă.

Cu ani în urmă,
la sărbători religioa-

se sau ale comunităţii era un
obicei: se cânta cu buciumul,
unii se aşezau lângă „Malu de
Răsună”, alţii în vale şi ecoul
era unul special.

Cei din Bezdead îşi pun spe-
ranţe de dezvoltare a localităţii
în promovarea turistică a „Ma-
lului de Răsună”. Ei spun că
dacă s-ar şti despre fenomenul
din satul lor, dacă ar fi drumuri
amenajate şi pensiuni, oameni
din toată ţara, dar şi străini ar
avea motive să vină să petreacă
câteva zile aici. 

Comuna Bezdead se află în
nord-estul judeţului Dâmbovi-
ţa, la egală distanţă - 15 kilo-
metri - între Valea Ialomiţei şi
Valea Prahovei. Accesul în co-
mună se face dinspre Pucioasa,
pornind din DN 71 Târgoviş-
te-Sinaia.

Născut în Viscri, Gheorghi-
ţă Lascu a plecat să mun-
cească pe alte meleaguri,
pentru că acasă nu-şi mai
găsea rostul.  Acum, este
şef în bătătura lui şi, mai
mult decât atât, are o afa-
cere care îi aduce în buzu-
narul familiei chiar şi 1500
de euro. 

Nea Gheorghiţă, zidar de me-
serie, a învăţat să facă ţiglă şi că-
rămidă, produse pentru
reconstrucţia caselor din Viscri
şi din alte 40 de sate vecine. 

Încă de când a plecat în lume
pentru a-şi putea întreţine familia,
a fost martorul degradării satului.
Casele părăsite cădeau una după
alta, iar sărăcia punea stăpânire
pe Viscri. „Când or plecat toţi
saşii în Germania, casele or în-
ceput să se degradeze. O început
să cadă tencuiala, să fie Viscri
urât. Satul era mai retras de
lume” povesteşte Gheorghiţă
Lascu. 

Cei de la Fundaţia Mihai Emi-
nescu Trust, ajunsă la Viscri în
urmă cu mai bine de 14 ani, au
găsit o soluţie pentru a reinventa
satul Viscri, cu ajutorul locuito-
rilor care şi-au luat soarta în
mâini şi au înţeles că pot trăi de
pe urma muncii lor, în mediul
în care s-au născut. „Noi eram
la şcoală şi făceam naveta. Şi râ-
deau de noi, colegii de şcoală.
Ştii cum e la voi la Viscri: când
plouă, voi umblaţi cu o cizmă şi
cu un bocanc. Cu cizma călcaţi
până apă, cu bocancul călcaţi
pe uscat. Deci aşa o fost. Da acu
i-am depăşit pe toţi din jurul nos-
tru” se mândreşte săteanul.  

Produsele pentru construcţia
caselor, făcute de mâna lui şi arse
în cuptorul din bătătură, sunt la
mare căutare în zona Viscri.
Gheorghiţă îşi fabrică ţiglele şi
cărămizile din nisip şi lut, cu aju-
torul lemnelor necesare cupto-
rului pentru ars. Toate aceste
materiale le are aproape de casă. 

„Eu mă trag din sămânţa de

cărămidar, bunicul meu o fost
cărămidar” îşi aminteşte Lascu. 

De dimineaţă până seară târ-
ziu, munceşte. Nu se plânge, pen-
tru că asta şi-a dorit încă de când
a fost în pribegie. Gheorghiţă a
vrut să poată munci în satul natal,
să aibă aproape toată familia şi
să îşi poată permite să trăiască
fără grijă zilei de mâine. 

Acelaşi Gheorghiţă mai face
şi var, cam o sută de tone pe iar-
nă, pentru că iarna nu are co-
menzi pentru ţiglă şi cărămidă
aşa că are de lucru tot anul. 

Peste 15.000 de turişti au vizitat
Viscri, satul vedetă al României,
doar în anul 2013. Numărul turiştilor
din satul braşovean  este de peste
30 de ori mai mare decât numărul
locuitorilor. Viscri a devenit cunoscut
peste hotare după ce Prinţul Charles
şi-a cumpărat aici, în urmă cu aproa-
pe 20 de ani, o casă. De atunci,
moştenitorul coroanei britanice vine

în fiecare an la reşedin-
ţa sa, dar şi în judeţul
Covasna, unde şi-a
cumpărat alte proprie-
tăţi. Reprezentanţii  Fun-
daţiei Mihai Eminescu
Trust, aflată sub patronajul Prin-
ţului Charles de Wales, sunt con-
vinşi că numărul vizitatorilor  va fi
atins cu siguranţă şi în 2014.

Satul vedetă al României

8 Marţi

Povestea cărămidarului din satul
Prințului Charles



În această seară, de la
ora 23.00, se joacă pri-
ma semifinală a Cam-
pionatului Mondial din
Brazilia. La Belo Hori-
zonte se va disputa par-
tida dintre Germania și
Brazilia, meci ce poate
fi oricând o finală de
Campionat Mondial.

Germania s-a calificat în
semifinale după ce a trecut în
sferturi de Fran�a cu scorul
de 1-0. Unicul gol al meciului
a fost înscris de fundașul Bo-
russiei Dortmund, Mats Hum-
mels. Francezii nu au reușit
să-și i-a revanșa pentru elimi-
nările din semifinale de la tur-
neele finale din Spania din
1982 și din Mexic din 1986.
„Panzerele” au făcut un meci
tactic aproape perfect, iar
atunci când francezii au reușit
să treacă de defensiva germa-
nă s-au lovit de un Manuel
Neuer aflat în mare formă.
Selec�ionerul nem�ilor, Joa-
chim Low, este de părere că
echipa sa are tot ce îi trebuie
pentru a câștiga Campionatul
Mondial. „Am jucat bine cu
Franţa, cele două echipe s-au
apărat eficient, au fost peri-
culoase şi în atac, dar ocaziile
nu s-au concretizat. Deja am
obţinut un rezultat deosebit şi
faptul că suntem constant la
acest nivel vorbeşte de la sine.
Avem jucători de mare cali-
tate”, a spus Low, în timp ce
Deschamps a opinat: „Am
avut ocazii, dar Germania are
mai multă experienţă şi a reu-
şit să gestioneze mai bine
avantajul. Neuer a fost în
mare formă. Nu a fost o dife-
renţă enormă între cele două
combatante”. 

Fundașii i-au calificat pe bra-
zilieni. Brazilia s-a calificat în
semifinalele Cupei Mondiale,
după ce a învins la Fortaleza,
cu 2-1, selecţionata Colum-
biei, una dintre cele mai fur-
moase echipe de la turneul

final. „Seleçao”  a reușit să
învingă trupa columbiană
după golurile reușite de doi
fundași, Thiago Silva și David
Luiz. Pentru columbieni, care
nu mai câştigaseră cu Brazilia
din 1991, a punctat noul star
al fotbalului mondial, James
Rodriguez din 11 metri. Din
păcate pentru brazilieni, ei i-
au pierdut pentru semifinale
pe Thiago Silva, suspendat, și
pe Neymar care este acciden-
tat.

Neymar ar putea reveni în fi-
nală!? Accidentat grav în par-
tida din sferturi contra
Columbiei, Neymar va absen-
ta de la semifinala cu Germa-
nia ce va avea loc mâine de
la ora 23.00. Jucătorul Bar-
celonei a fost la doar 2 centi-
metri să rămână paralizat,
însă a avut noroc și ar putea
chiar să for�eze o prezen�ă în
finala din weekend. Din
informa�iile jurnaliștilor bra-
zilieni, la reședin�a jucătorului
din Guaruja, Sao Paulo a avut
loc o întâlnire între jucător,
Zenaide Mauricio, medicul
celor de la Santos, Rafael
Martini, fizioterapeutul clu-
bului și Nicola Carneiro, spe-
cialist în probleme în zona
lombară și s-a discutat de po-
sibilitatea ca Neymar să joace
în weekend cu infiltra�ii. Din
păcate însă, această variantă
a fost dezmin�ită de către me-

ciul na�ionalei Braziliei, Jose
Luis Runco. Neymar a suferit
o fractură la nivelul celei de-
a treia vertebre lombare și pri-
mele previziuni erau că va
trebui să ia un repaus între 40
și 45 de zile.

Nemții merg pe scheletul
naționalei de tineret. A patra
semifinală consecutivă de
Mondial nu e un record în-
tâmplător pentru nemţi. Şase
dintre titularii lui Low care
au învins Franţa pe Maracana
au făcut parte din echipa de
start a selecţionatei de tineret
campioane europene în 2009.
Germania învingea atunci An-
glia în finală cu 4-0, iar în for-
maţie evoluau portarul Neuer,
fundaşii Boateng, Howedes şi
Hummels şi mijlocaşii Khe-
dira şi Ozil. Aceștia se vor re-
găsi probabil, dacă nu apar
probleme medicale, şi-n se-
mifinala de astăzi contra Bra-
ziliei.

Miză de 300.000 euro! Prin ca-
lificarea în penultimul act,
nemţii au încasat deja o sută
de mii de euro. Miza cuceririi
celui de-al patrulea titlul mon-
dial este însă foarte atractivă.
Un triumf pe 13 iulie, în finala
de la Rio, le-ar umple contu-
rile cu încă 300.000 de euro.
Elevii lui Low au un talisman,
folosit deja pe Maracana. Au
agăţat în vestiar tricoul adus
special din ţară, inscripţionat

pe mâneca stângă cu titlul din
2014 şi tapetat cu semnăturile
celor 23 de jucători.

Au scăpat de cartonașe. Un-
sprezece jucători care au pri-
mit câte un singur cartonaş
galben până acum la actuala
ediţie a Cupei Mondiale vor
beneficia de anularea acestor
avertismente, înainte de se-
mifinalele turneului din Bra-
zilia. Cei 11 jucători sunt
următorii: nem�ii Howedes și
Lahm, argentinienii Di Maria
și Garay, brazilienii Dani Al-
ves, Jo, Hulk și Ramires și
olandezii Blind, De Guzman
și De Vrij.

Cel mai frumos gol. Golul aus-
tralianului Tim Cahill în me-
ciul cu Olanda este „cel mai
frumos“ de la Cupa Mondială,
a afirmat fostul atacant bra-
zilian Ronaldo. Cahill a mar-
cat acel gol în minutul 21 al
meciului cu Olanda, pierdut
de Australia, scor 2-3, la 18
iunie. „Este cel mai frumos
gol din Brazilia şi va intra în
istoria celor mai frumoase go-
luri de la Cupa Mondială”, a
declarat Ronaldo. Campion
mondial în 2002 cu Brazilia,
Ronaldo şi-a exprimat regretul
că turneul final găzduit de ţara
sa a pierdut trei mari atacanţi:
„Benzema, eliminat cu Fran-
ţa, James Rodriguez, eliminat
cu Columbia şi Neymar - ac-
cidentat”.

Război total!
SPORT 98 iulie 2014

Game, Set, Match. Franța a fost în weekend la picioarele ro-
mâncelor. Jucătoarea română de tenis Irina Begu, favorită
numărul cinci, a câștigat finala de simplu a turneului ITF de
la Contrexeville din Franța, cu premii totale de 100.000 de
dolari după ce a dispus de Kaia Kanepi din Estonia, principala
favorită, cu 6-3, 6-4. În finala de dublu, Irina Begu și argen-
tinianca Maria Irigoyen, principalele favorite, au abandonat
la scorul de 6-3, 4-0 pentru cuplul Alexandra Panova
(Rusia)/Laura Thorpe (Franța), favoritele nr. 2. Jucătoarea
română de tenis Andreea Mitu, favorită numărul cinci, a
câștigat turneul ITF de la Denain din Franța, dotat cu premii
totale de 25.000 de dolari. Mitu a trecut în ultimul act de
franțuzoaica Fiona Ferro, cu 4-6, 6-2, 6-1. Tenismanul român
Petru-Alexandru Luncanu, favoritul numărul patru, a câștigat
turneul ITF de la Focșani, dotat cu premii totale de 10.000
de dolari, după ce l-a învins în finală pe italianul Omar Gia-
calone cu 6-4, 6-1.
Surdu va juca în  Moldova. Fostul atacant al echipei FC Brașov,
Romeo Surdu, va juca din sezonul viitor în campionatul din
Republica Moldova. Atacantul brașovean de 30 de ani a
semnat un acord valabil pe două sezoane cu ocupanta
locului șase din sezonul trecut al Diviziei Naţionale din Mol-
dova, Milsami Orhei. Surdu va începe antrenamentele cu
noua sa echipă la Brașov, unde cei de la Milsami Orhei efec-
tuează un cantonament. La Milsami, Surdu va fi coleg cu
alţi patru jucători români, fundaşul Rareş Soporan, mijlocaşii
Cornel Gheţi şi Adrian Grigoruţă și atacantul Cristi Bud. Ro-
meo Surdu şi-a început cariera la FC Braşov, apoi a jucat
pentru CFR Cluj, Steaua, Rapid, Apollon Limassol, iar în
ultimul sezon a evoluat la FC Braşov. Atacantul braşovean
are şi şase selecţii în echipa naţională.
Bălgrădean se desparte de Dinamo!?  Portarul Cristi Bălgrădean
este tot mai aproape de despărţirea de Dinamo. Clubul e
de acord să-l cedeze pe acesta în schimbul a 100.000 de
euro. Preşedintele Constantin Anghelache a confirmat că
Bălgrădean aşteaptă să plece în Azerbaidjan, oficialii dina-
movişti discutând cu mai mulţi impresari pentru a-i găsi un
angajament portarului titular al roş-albilor. Jucătorul nu știe
însă nimic despre o eventuală plecare. „Sunt sută la sută la
Dinamo, în momentul de faţă, nu mă gândesc să plec. Dacă
va fi o ofertă bună pentru mine şi pentru club, atunci voi lua
în calcul să mă transfer. Eu n-am auzit de nici un club interesat
de mine”, a spus Bălgrădean.
Sevilla îi spune adio lui Rusescu. Raul Rusescu n-are nici o
şansă de a continua la Sevilla în noul sezon. Presa spaniolă
scrie că atacantul are în acest moment două opţiuni. Una
este revenirea la Steaua. Potrivit ibericilor, roş-albaştrii s-au
interesat în ce condiţii l-ar putea împrumuta pe atacantul de
25 de ani. O altă variantă atractivă pentru Rusescu ar fi De-
portivo La Coruna. Nou-promovată în Primera, La Coruna
şi-a exprimat interesul pentru atacantul român. Rusescu a
jucat în retur la Braga, dar portughezii au decis să nu activeze
clauza de transfer definitiv.
Kroos va străluci la Madrid. Daca Barcelona i-a transferat pe
Bravo, Ter Stegen, Halilovic și Rakitic, Real Madrid l-a
achiziționat pe Kroos, cel mai eficient pasator de la Mondialul
din Brazilia. La sfârșitul turneului final din Brazilia, Kroos va
fi prezentat oficial de către Real Madrid. Mutarea lui Kroos
la Real Madrid este lăudată de o legendă a Germaniei,
Lothar Matthaus. „Felicitari, ați reușit să transferați un feno-
men", a spus Matthaus pentru spaniolii de la Marca. Matthaus
este sigur că alături de Kroos, marile nume de la Real Madrid
vor reuși să joace tot mai bine. „Alaturi de el, Cristiano Ro-
naldo și Gareth Bale vor exploda”, a mai spus Matthaus.
Aproximativ 25 de milioane de euro este suma de transfer
a lui Kroos de la Bayern Munchen la Real Madrid.

Dincă a semnat pe trei ani cu Corona
Vicecampioana României la

handbal feminin, Corona
Brașov, a reușit al doilea trans-
fer al sezonului. După ce au în-
regimentat-o pe Oana Bondar,
mai marii de la Corona Brașov
au convins-o pe extrema stânga
Nicoleta Dincă să semneze cu
clubul de sub Tâmpa pentru ur-
mătoarele trei sezoane. „Mă
simt foarte bine și sunt fericită
că am ajuns la Brașov, o echipă
cu tradi�ie în handbalul româ-
nesc. Este un pas înainte în ca-
riera mea și sper să profit de

șansa pe care  o am. Orice ju-
cătoare vrea să joace la o echipă
cu care să facă performan�ă. Să
evolueze în cupele europene și
să se lupte pentru locurile
fruntașe din campionat. Ne do-
rim să demonstrăm că formăm
o echipă bună. Va fi o
concuren�ă serioasă pe posturi,
dar doar așa putem progresa.
Mi se pare extraordinar că la
Brașov se construiește o echipă
formată doar din jucătoare din
România”, a spus Nicoleta
Dincă. De pe 14 iulie, timp de

10 zile, Brădeanu și compania
vor efectua un stagiu de pre-
gătire în Turcia, la Belek. Apoi,
până la debutul sezonului, pro-
gramat pe 31 august pregătirea
va continua la Brașov, fiind
prevăzute mai multe meciuri
amicale. Corona va debuta în
sezonul viitor pe 31 august, în
deplasare, cu CSM Ploiești.
Primul derby, cu HCM Baia
Mare, va avea loc la Brașov, în
etapa a 5-a. Cu CSM
București, Corona va juca în
runda a opta, în deplasare. 

Victorie în ultimul amical
FC Brașov a încheiat stagiul

de pregătire din Slovenia cu o
victorie clară, 4-1(2-1) cu NK
Zagreb. Trupa condusă de Cor-
nel �ălnar și Florentin Petre a
dominat autoritar jocul cu
croa�ii de la NK Zagreb.  Că-
tălin Munteanu a reușit o dublă,
Leko și Păun fiind autorii ce-
lorlalte două goluri. Tehnicianul
brașovenilor, Cornel �ălnar, a
început jocul în următoarea for-
mulă: Mutu – Vagner, Santos,
Machado, Sergihno – Constan-
tinescu, Madeira, Munteanu,

Călin Cristea – Grigorie –
Buga. Pe parcursul jocului an-
trenorul stegarilor a rulat tot lo-
tul de jucători, cu excep�ia
goalkeeper-ului Florin Iacob,
care este ușor accidentat după
meciul cu Dravinja. „A fost o
perioadă de pregătire foarte
dură, dar băie�ii s-au comportat
exemplar și au dat totul pe teren
la jocurile amicale. Atitudinea
lor, modul în care s-au pregătit
și evolu�iile pe care le-au avut
ne dau speran�e că putem avea
un sezon bun. Lotul a crescut

în valoare fa�ă de sezonul trecut,
jucătorii transfera�i acum
reușind să aducă un plus. Sur-
priza plăcută a reprezentat-o
ultimul venit, Barna”, a declarat
președintele galben-negrilor,
Constantin Zotta. Fundașul
stânga Daniel Ionu� Barna a
semnat un contract valabil doi
ani cu FC Brașov. În cantona-
mentul din Slovenia, FC
Brașov a remizat 0-0 cu Slavia
Sofia, a învins cu 2-0 NK Za-
dar, cu 5-1 ND  Dravinja și cu
4-1 NK Zagreb. 
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Piesa de teatru „Două
 liniuţe” este cea mai
nouă lucrare semnată
Lia Bugnar, care pune în
scenă, într-o manieră
tragic – comică, destine-
le a două cupluri, o ade-
vărată poveste de viaţă
şi, în acelaşi timp, per-
mite o interacţiune mai
apropiată cu femeile.

Iniţiativa apar�ine platfor-
mei Cerculfetelordeştepte.ro
cu scopul de a susţine dialogul
cu femeile din România. Lan-
sată în 30 noiembrie 2013, la
Bucureşti, pe scena Teatrului
Godot, piesa de teatru „Două
liniuţe” de Lia Bugnar s-a bu-
curat de un adevărat succes,
reuşind să transmită mesajul
unui auditoriu nu mai mic de
3.000 de spectatori. Este mo-
tivul pentru care porneşte într-
un turneu naţional în oraşele

Sibiu, Braşov, Timişoara şi
Iaşi, cu scopul cunoscut – de
a comunica un subiect încă
tabu. 

Luni, 21 iulie 2014, înce-
pând cu ora 19.30, Centrul
Cultural Reduta din Braşov
va fi gazda unei piese cu o
distribuţie de excepţie: Marius
Manole, Medeea Marinescu,

Irina Antonie, Anghel Da-
mian, Cătălin Babliuc, Istvan
Teglas. Spectatorii vor avea
ocazia să o vadă pe Lia Bug-
nar, care va urca pe scena
 alături de actori pentru a in-
trepreta unul dintre roluri. 

„Subiectul avorturilor e
unul foarte intim şi nu-i deloc
greu să pici în capcana de a

agresa spectatorul
cu el. Dintr-o sală
de spectacol, proba-
bil că unul din doi
spectatori au, într-
un fel sau altul, le-
gătură cu subiectul.
Pentru unii e un su-
biect dureros, pentru
alţii unul stânjenitor,
pentru unii poate fi
chiar subiect tabu
sau indecent. În lo-
cul din piesă unde
chiar se discută în
amănunt despre

avort am pornit toate motoa-
rele farmecului şi comediei, ca
să mă asigur că spectatorul
nu se va crispa şi că va urmări
povestea, empatic, în conti-
nuare.” spune Lia Bugnar. 

Biletele se pot achiziţiona
de la Casa de Biletele a Cen-
trului Cultural Reduta. Preţ
bilet: 40 lei. 

Horoscopul zilei
Berbec. Nu te simţi prea bine înconjurat/ă de multe persoane,
cel puţin nu astăzi. Încearcă totuşi să păstrezi aparenţele şi
să zâmbeşti frumos persoanelor pe care le ignori. 
Taur. Iei totul mult prea în serios astăzi, ceea ce înseamnă
că poţi face o tragedie dintr-un nimic. Eşti mai invidios/oasă
ca oricând, dar e posibil să ai dreptate. 
Gemeni. Astăzi trebuie să lupţi pentru a le demonstra celor
din jur ceea ce poţi. Cea mai importantă calitate a ta este
siguranţă pe care o emani, aşa că nu trebuie să ai dubii. 
Rac. Vei primi astăzi o propunere care pare prea frumoasă
ca să fie adevărată. Vestea proastă este că nu pare, chiar aşa
este. Încearcă să nu crezi orice şi acordă-ţi timp de gândire. 
Leu. Dacă ai ocazia să intri într-o competiţie astăzi, nu te
feri să o faci. Astrele sunt de partea ta şi te vor ajuta să ieşi
pe primele locuri. Seara va fi una plină de romantism. 
Fecioară. Un telefon mai vechi se confirmă a fi nerealist
astăzi, dar nu ai motive de supărare. Chiar dacă eşti rănit/ă
în orgoliu, trebuie să găseşti puterea de a o lua de la capăt. 
Balanţă. Astăzi totul se învârte în jurul banilor, aşa că asi-
gură-te că nu vei face cheltuieli mari. Este un bun moment
de a-ţi regândi bugetul şi de a cauta alte surse de venituri. 
Scorpion. Te simţi mai puternic/ă decât oricând astăzi, şi ai
destule motive pentru a te simţi aşa! Realizezi ce ai fost şi
unde ai ajuns, şi nu te poţi simţi altfel decât minunat. 
Săgetător. Trebuie să încerci să te cunoşti mai bine astăzi,
e posibil să îţi depăşeşti limitele fără să ştii ce poţi. Eşti blo-
cat/ă în programe fixe, de aceea ar fi cazul să schimbi. 
Capricorn. Ai încredere în deciziile pe care le iei astăzi, eşti
suficient de hotărât/ă încât să ştii exact ceea ce vrei. Este o
zi bună pentru a face mutări importante în viaţa ta. 
Vărsător. Astăzi îţi începi ziua cu unele dubii în suflet, şi cel
mai probabil este în strânsă legătură cu o decizie recentă.
Nu este rău, însă trebuie timp pentru a te acomoda.
Peşti. Ar trebui să fii capabil/ă ca astăzi să îţi canalizezi
emoţiile către ceva constructiv. Situaţia pare că se îmbună-
tăţeşte atât pentru tine, cât şi pentru cei dragi ţie.

Piesă de teatru
pe tema avortului

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

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Mâine, 9 iulie, de la ora
17.00, la Sala Patria, are loc
un recital cameral în cadrul
evenimentului „Armonii de
vară 2014”. 

Recitalul este organizat de
Liceul de Muzică „Tudor
Ciortea” în parteneriat cu Pri-
măria Municipiului Braşov.

Recital la sala muzicii de cameră
de la Patria ◾ Doi scoţieni stau de

vorbă:
– De ce nu porţi verighe-
ta?
– Săptămâna asta e rân-
dul nevestei să o poarte!

◾ Interviu la angajare,
Bulă se  prezintă foarte

interesat: 
– Caut de lucru!
– Aveţi experienţă?
– Da!... Am trei ani şi ceva
de când tot caut!

◾ Bulă se scufundă cu
maşina încet în apele unui
râu:

– Doamne, dacă exişti, e
timpul să-mi dai un semn.
– Ăla cu „pod dezafectat”
nu ţi-a ajuns? a tunat o
voce din ceruri.

◾ O sticlă plină cu vin
conţine mai multă filozo-
fie decât toate cărţile din
lume

Bancuri

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. 

◾ Expoziţie de fotografie veche – Albumul de
familie la românii şi ceangăii din zona Săcele
(mai – septembrie 2014) 
la Muzeul de Etnografie Braşov (B-dul Eroilor 21A).

Astăzi în Braşov

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
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Din presa maghiară
O expoziţie interesantă la Prejmer
Autorităţile sanitare au participat la o expoziţie inedită
organizată la Prejmer. Conducerea comunei împreună
cu reprezentanţii medicali au organizat o expoziţie despre
îngrijirea şi educarea copiilor. Scopul expoziţiei este să
arate familiilor cu mulţi copii ce înseamnă  îngrijirea co-
rectă, alimentaţia sănătoasă şi educaţia atentă. Expoziţia
a avut mare succes şi meritul îi revine în primul rând doc-
torului V. Seceleanu. S-au împărţit mai multe premii, iar
copiii din comună au primit îmbrăcăminte şi alimente în
valoare de 13 mii lei. 

A prázsmári gyermekiállítás. 
În: Brassói Lapok, nr. 139, 23 iunie 1938

Cea mai mare şi mai
sfântă datorinţă a părin-
ţilor – mai ales în vremu-
rile de azi, de adâncă
decadenţă morală – este
de a da copiilor lor o
creştere în învăţătura şi
frica lui Dumnezeu. Ori-
ce creştere nu va avea
rezultatul dorit – dacă
nu va fi pusă pe această
bază şi dacă nu o vor în-
soţi exemplele vii.

Dacă părinţii înşişi nu sunt
buni creştini, nu poate să exis-
te creştere religioasă morală.
Creştinismul adevărat numai
aceia îl înţeleg, cari îşi întoc-
mesc viaţa după învăţăturile
lui.

Omul senzual şi materialist
nu pricepe cele spirituale.
Cum vor putea părinţii să-şi
înveţe copiii cu seriozitate şi
cu stăruinţă ceea ce ei prea
puţin cred şi ceea ce stă în cea
mai grozavă contrazicere cu
viaţa lor?

Cum vor putea ei să capa-
citeze, să convingă pe copii şi
că ei sunt creaţi numai pentru
D-zeu şi împărăţia sa, dacă ei
înşişi trăiesc numai pentru
lume, vânează numai după
cele trecătoare şi de D-zeu se
îngrijesc numai la finea vieţii
şi atunci numai de formă?

Cum vor putea să-şi con-
vingă, că păcatul e singurul şi
cel mai mare rău al omului,
că nu trebuie făcut nici odată
şi în nici o împrejurare, că tre-
buie urât şi dispreţuit, dacă ei
în faţa copiiilor fără jenă îl să-
vârşesc, dacă se ceartă, se mâ-
nie, se blastemă şi-şi aruncă
vorbe urâte?

Cum vor putea sădi în su-
fletele copiilor frica sfântă şi
dragostea de D-zeu, dacă ei
nu o posed şi faţă de lucrurile
sfinte ei sunt cu răceală şi în-
dărătnicie? Scurt zis, este di-
rect imposibil a propovedui
bine şi cu succes creştinismul,

dacă însuţi numai cu numele
eşti creştin; în viaţă şi în fapte
eşti însă păgân.

Dar să presupunem, că sunt
şi astfel de părinţi, cari dacă
sunt creştini răi şi leneşi, totuş
au copii bine crescuţi, căci se
îngrijesc ca un preot ori cati-
het să le înfiltreze adevăratul
creştinism. Ne întrebăm, cu
ce rezultat vor face ei aceasta?
De sigur, cu puţin rezultat.
Cuvintele frumoase ale cati-
hetului îi mişcă pe copii, dar
exemplele mai mult decât cu-
vintele îi vor răpi. Copiii ob-
servă mai mult felul de
purtare şi de lucrare al părin-
ţilor şi văzând contrazicerea
între învăţătură şi faptă, de si-
gur îşi vor pierde stima şi în-
crederea faţă de părinţi, nu le
vor mai crede, se vor simţi
mai mult atraşi de puterea
exemplului şi vor face şi ei
aceea-ce văd, că fac şi părinţii.
Dacă mediul şi exemplul al-
tora are atâta influenţă asupra
copiilor după cum ne arată ex-
perienţa de toate zilele – cu
cât mai mult va influinţa
exemplul acelora, cătră cari
cu multă încredere e îndrep-
tată privirea copiilor!

Nu trebuie să uităm, că pre-
cum omul matur aşa şi copilul
în urma păcatului strămoşesc
este din fire mai mult aplicat

spre rău decât spre bine şi
dacă nu e supraveghiat de tim-
puriu mai uşor poate să devi-
nă rău şi stricat decât bun şi
moral.

Dacă copiii observă exem-
plul rău al părinţilor uşor vor
fi împintenaţi în înclinările
lor rele, se vor lega de cele pă-
mânteşti şi-şi vor însuşi acelaş
mod de cugetare şi de viaţă
ca şi părinţii lor!

Învăţătorul cel mai mare al
lumii, Mântuitorul Isus Chris-
tos, atât prin exemplul său cât
şi prin învăţătura sa d-zeiască
voieşte să ne conducă pe calea
cea dreaptă la împărăţia ce-
rească. Frumuseţea virtuţii a
reprezentat-o în întreg felul
său de lucrare şi învăţătura sa
s’a răspândit cu iuţeala fulge-
rului având roade atât de bi-
necuvântate între oameni. Ar
fi fost primită oare învăţătura
sa despre modestie, blândeţe,
răbdare, despre iubirea vrăş-
maşilor etc. şi s’ar fi putut
practica, dacă El însuş nu ar
fi fost modelul cel mai sublim
al acestor virtuţi şi dacă nu ar
fi dat cele mai strălucite do-
vezi despre toate acestea? (...)

„Vai omului, care supără pe
unul din aceşti mai mici, mai
bine ar fi lui de şi-ar lega o
piatră de moară de grumaz şi
s’ar arunca în adâncul mării”

zice scriptura, şi totuşi cât de
des se întâmplă aceasta şi cât
de fără grije sunt unii părinţi
în această privinţă! Ar trebui
să se gândească serios, că
ochii şi urechile copiilor lor
sunt îndreptate asupra a tot
ce fac ei şi imitează răul. Ori-
ce vorbă, orice pornire păti-
maşe, orice clevetire contra
deaproapelui, contra Bisericii
ori contra Religiunii este pia-
tră de scandal pentru ei. Pă-
rinţii răpiţi de spiritul lumesc
prin felul lor necreştinesc de
simţire şi de lucrare, pe ne-
observate conduc pe copiii lor
pe căi greşite, şi conduc la
prăpastie şi stricăciune veci-
nică. Aceştia sunt omorâtori
de suflete ai copiilor lor, iar
nu părinţi. Un tată şi o mamă
degenerată prin exemplul lor
rău şi prin purtare scandaloasă
sufleteşte îşi omoară copiii.

Răspunderea lor e mare şi
nu se vor putea justifica nici
când înaintea scaunului jude-
cătoresc, când înşişi copiii lor
vor fi acuzatorii!

Din cele de până acum re-
iese clar, că părinţii trebue să
fie exemple vii de virtute creş-
tinească dacă voiesc ca copiii
lor să fie bine crescuţi şi creş-
tini buni, folositori Bisericii,
neamului şi patriei. (...)

Speranţa României-Mari
sunt generaţiile tinere de azi.
Părinţii cari au dragoste de
această ţară, să părăsească du-
hul rău, materialistic al vremii
de acum, să primească pe
Christos în sufletul lor, şi să
se întoarcă la sfintele lui în-
văţături. Dând exemple stră-
lucite de religiozitate şi viaţa
creştinească prin copiii lor vor
asigura binele ţării şi al ne-
amului.

Dr. N. Stinghe paroh
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În 1984 apăruse la
Ed. „Kriterion” cel
de-al II-lea volum
„Hermann Oberth
– Briefwechsel”
(corespondenţă)
îngrijit şi prefaţat
de publicistul bra-
şovean Hans Barth,
iar recenzentul aces-
tei cărţi, ziaristul Dieter
Drotleff preciza că volumul
cuprindea corespondenţa re-
numitului savant de origine
română, de la începutul anu-
lui 1955 până în prezent şi
că selecţia a avut în vedere
trei criterii: scrisori care cu-
prind informaţii despre cos-
monautică şi istoria ştiinţei,
apoi din categoria acelora
care completează biografia
savantului şi, în fine, acelea
care aduc „noi mărturii ale
dragostei sale faţă de melea-
gurile natale şi oamenii
acestor locuri”. 

Astfel, au fost publicate o
serie de scrisori din cores-
pondenţa purtată cu cel mai
renumit elev al său, Wernher
von Braun, cu savantul Eugen
Sänger, cu diferite persona-
lităţi ale vieţii ştiinţifice. De
asemenea, au fost incluse în
volum, şi o serie din epistolele
dintre Hermann Oberth şi au-
torul cărţii de faţă. 

Parte din scrisorile puli-
cate în acest volum consitu-

iau „autentice do-
cumente” care

îşi aduceau
contribuţia la
„populariza-
rea muncii
de pionierat
efectuată de
H e r m a n n
Oberth (foto)

în domeniul cerce-
tării spaţiului interstelar

şi al tehnicii spaţiale”.
O fericită coincidenţă fă-

cea ca acest al doilea volum
să fi văzut lumina tiparului
în preajma celei de-a 90-a
aniversări a zilei de naştere
a savantului cu adevărat de
renume mondial, am adău-
ga, precum şi a desfăşurării
lucrărilor Congresului oma-
gial al Societăţii Internaţio-
nale de Astronautică
„Hermann Oberth” care are
loc la Salzburg – Austria şi
la care a fost invitat şi primul
cosmonaut român, Dumitru
Prunariu. 

Pentru strădania de a face
accesibile lucrările savantu-
lui Hermann Oberth unui
număr cât mai mare de ci-
titori, publicistul Hans Barth
merita „evidente aprecieri”,
concluziona jurnalistul Die-
ter Drotleff. 

„Drum Nou” – 8 iulie 1984

Cristina Baciu Iulian Cătălui

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Exemplul bun ca factor
al creşterii religios-morale

„Cartea braşoveană în librării: 
Hans Barth, Hermann Oberth –
Briefwechsel (vol. II)”

8 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”
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Compania americană
Detroit Electric a anun-
ţat că va construi mode-
lul SP:01 care va fi cea
mai rapidă maşină elec-
trică de serie din lume.
Detroit Electric SP:01 va
fi construit în Marea
Britanie. 

Creatorii
săi spun că
m a ş i n a
SP:01 este
capabilă
să accele-
reze de la
0 la 100
km/h în
3.7 secun-
de şi să atingă o
viteză maximă de 250 km/h,
scrie.automarket.ro. 

Caroseria sa este realizată
din fibră de carbon, ceea ce
aduce o masă de numai

1.067 kilograme, după cum
anunţau reprezentanţii mărcii
la o declaraţie anterioară. La
vremea respectivă, modelului
îi erau rezervaţi acumulatori
de 37 kWh,

care asigurau o
autonomie de peste 300 de
kilometri. Bateria modelului
putea fi încărcată în doar pa-

tru ore, iar sistemul de frânare
regenerativă ajuta la conser-
varea energiei cinetice pier-
dute în mod normal la frânare
prin stocarea acesteia în acu-
mulatorii litiu-ion din dotare.

Spre deosebire de modelul
prezentat anterior, cei de la

Detroit Electric spun că mo-
delul de serie va avea un nou
design, care urmează să fie
aprobat pentru producţie.
Dacă modelul electric va avea
succes, compania va introdu-
ce o berlină şi un supercar cu
patru locuri, dar acestea din
urmă vor fi dezvoltate şi cons -

truite în Detroit. 

Cea mai rapidă
maşină electrică 

Mercedes-Benz va reveni la motoare
cu şase cilindri în linie

Mercedes-Benz pregăteşte
o nouă familie de propulsoare
pentru viitoarele modele
E-Klasse şi SL. Acestea vor
folosi arhitectura clasică cu
şase cilindri în linie. Noua fa-
milie de motoare va fi regăsită
sub capota viitoarelor modele
din Clasa E şi SL, cel mai
probabil începând cu anul
2016. Noile propulsoare se
află acum în faza de dezvol-
tare şi testare. Vor exista atât
variante aspirate cât şi turbo,
marcând astfel revenirea Mer-

cedes la această ar-
hitectură clasică.
Mercedes-Benz a
renunţat la motoa-
rele cu şase cilindri
în linie la sfârşitul
anilor ’90 când a adoptat pro-
pulsoarele cu cilindri în V.
De-a  lungul timpului şi alţi
cons tructori tradiţionalişti au
renunţat la clasicul şase în li-
nie, doar BMW folosind în
continuare acest tip de motor. 

Revenirea celor de la Mer-
cedes la acest tip de motor

pare motivată de îmbunătăţi-
rea rafinamentului precum şi
de încercarea de a reduce ca-
pacităţiile cilindrice şi a îm-
bunătăţi consumul de
carburant. Se pare că noua fa-
milie de motoare va avea ca-
pacităţi cilindrice cuprinse
între 2.2 şi 3.5 litri. 

Bicicleta marca McLaren – 20.000 de euro!
McLaren a decis să schimbe

puţin macazul şi a trecut de la
maşini la biciclete. Alături de
specialiştii de la Specialized
Bicycle Components, McLa-
ren a dat naştere unei biciclete
cu un preţ destul de piperat.

Botezată S-Works McLa-
ren Tarmac, bicicleta va costa
20.000 de euro.

Bicicleta are la bază un mo-
del standard, botezat S-Works
Tarmac, îmbunătăţit însă cu
un cadru din fibră de carbon
cu ajutorul căruia masa totală
se reduce cu 10%. Pentru roţi,
McLaren a folosit din nou ex-
pertiza sa în prelucrarea fibrei
de carbon şi a gândit jante
uşoare.

Şi pentru ca bicicleta să fie
uşor identificată de fanii bran-
dului din Woking, McLaren a
cerut centrului său de perso-
nalizare să vopsească noul ca-
dru în portocaliul tradiţional.
Vor fi produse doar 250 de

exemplare, care vor veni la
pachet cu o pereche de pan-
tofi special S-Works Road şi
cu o cască S-Works Prevail.
Accesoriile vestimentare vor
adopta şi ele culoarea porto-
calie a bicicletei.

60% din tichetele din Programul „Rabla” au fost rezervate
Aproximativ 10.000 de tichete din Programul „Rabla”,
respectiv 60%, au fost deja rezervate în primele trei
luni de la lansarea program, cele mai multe în Bucureşti,
Argeş şi Constanţa, a anunţat ministrul Mediului, Attila
Korodi. Acesta a declarat că de la lansarea programului
au fost date aproximativ 3.000 de tichete pe lună şi
există posibilitatea ca, până în luna octombrie, să fie
epuizate toate tichetele. Korodi a precizat că din cele
17.000 de tichete disponibile pentru 2014, în primele
trei luni au fost rezervate aproximativ 10.000. În ceea
ce priveşte situaţia Programului „Rabla” pentru firme,
ministrul Mediului a spus că la sediul Administraţiei
Fondului pentru Mediu au fost depuse peste 1.000 de
dosare, acestea fiind în curs de analiză, fiind acceptate,
până în acest moment, 495 de tichete, din cele 3.000
care au fost alocate.

Câte mașini a vândut Dacia la nivel global
Vânzările globale de autovehicule sub brandul Dacia ale
grupului Renault au crescut cu 24,3% în primele şase
luni, la 263.110 unităţi, asigurând în cea mai mare parte
din avansul de 4,7%, la 1,37 milioane de maşini, al pro-
ducătorului auto francez.Vânzările de autoturisme ale
Dacia au crescut cu 22,7%, la 245.553 unităţi, iar cele
de autovehicule comerciale uşoare au urcat cu 52,9%,
la 17.557 unităţi, se arată într-un comunicat al grupului
francez. În Europa, vânzările grupului francez au avansat
cu 18%, de aproape trei ori mai rapid decât piaţa, la
776.236 autovehicule. „În prima jumătate din 2014, vân-
zările sub brand Renault din Europa au crescut, susţinute
de modelele Clio şi Captur. Dacia este brandul cu cea
mai rapidă creştere din regiune. Astfel, Renault a limitat
impactul declinului de pe pieţele emergente şi a menţinut
evoluţia pozitivă a grupului”, a declarat vicepreşedintele
executiv pentru vânzări şi marketing, Jerome Stoll.Renault
urmează să anunţe rezultate financiare la 29 iulie.
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