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România nu este
în pericol de război

99,9% nu va fi o agresiune
din partea Federaţiei Ruse
împotriva României, susţi-
ne Traian Băsescu. 
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METEO

Germanii ar putea investi în eficientizarea energetică la Braşov

Opt firme vor să renoveze clă-
direa pentru atelierele „Kron-
stadt”. Ofertele la licitaţia
organizată de municipalitate
au fost deschise şi toate cele
firmele participante sunt fir-
me braşovene. „Ne-am pro-
pus ca până la începutul lui
octombrie să finalizăm eva-

luarea ofertelor, astfel încât să
semnăm cât mai repede con-
tractul de execuţie şi să înce-
pem lucrările. În cadrul
acestui proiect, noi vom face
reabilitarea clădirii, iar parte-
nerii noştri vor veni cu partea
de dotare”, a declarat primarul
George Scripcaru.

Ieri după-amiază, un tricolor
lung de 150 metri a fost des-
făşurat în Piaţa Tricolorului
din Braşov, sub genericul
„Uniţi sub Tricolor”. Eveni-
mentul face parte din cam-
pania „Lunile Tricolorului”,
ce se desfăşoară în perioada
12 august – 12 octombrie şi

are ca scop promovarea uni-
tăţii naţionale, printr-o serie
de acţiuni ce vor avea loc pe
ambele maluri ale Prutului.
Lansarea campaniei s-a făcut
pe 12 august, în cadrul Uni-
versităţii de Vară de la Izvoru
Mureşului, din judeţul Har-
ghita. 

Tricolor record în BraşovAtelierele „Kronstadt”, renovate

Soare
15°C /22°C

Investiţii cu
sprijinul nemţilor 
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Campionii de la 
BRD Challenger

Haider-Maurer a câştigat la
simplu, iar Adrian Ungur/
Daniele Giorgini s-a impus
în proba de dublu.

Braşov– Capitala
Muzicii Uşoare

Cei mai buni cântăreţi ro-
mâni vor veni vineri în Pia-
ţa Sfatului la „Romanian
Music Awards”. 
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Primarul Braşovului, George Scripcaru şi
vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mihai
Pascu, s-au întâlnit vineri cu ambasadorul
Germaniei, Excelenţa Sa Werner Hans

Lauk (în imagine), pentru a discuta despre
relaţiile de colaborare dintre Braşov şi Ger-
mania. În cadrul discuţiilor, vicepreşedin-
tele CJ Braşov, Mihai Pascu, i-a prezentat

oficialului german proiectul în domeniul
creşterii eficienţei energetice la nivelul ju-
deţului Braşov, în cadrul căruia judeţul
Braşov ar avea nevoie de implicarea unui

finanţator german, pentru a avea şanse
mai mari în atragerea unor fonduri euro-
pene nerambursabile, precum şi proiectul
hidrocentralei de la Mândra. pag.3
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Ministrul delegat pentru
ape, păduri și piscicultură,
Doina Pană, a declarat că Sis-
temul de monitorizare a
trasabilită�ii lemnului, ce are
ca scop reducerea tăierilor ile-
gale de lemn și a evaziunii fis-
cale în domeniu, va deveni
obligatoriu la nivel na�ional
începând cu data de 8 octom-
brie. 

Doina Pană a declarat că
acest sistem a fost implemen-
tat în faza pilot în nouă jude�e
din �ară, iar în scurt timp va
fi extins în toată �ara.

„Am început cu trei județe,
pe urmă cu șase, iar la ora
actuală sunt nouă în acest sis-

tem. În urma pilotării, cule-
gând date, sistemul informatic
a mai suportat niște modifi-
cări și urmează ca săptămâna
viitoare, cel mai probabil, să
apară Hotărârea de Guvern
în forma finală. Am emis un
nou ordin de ministru prin
care extind pilotarea din 21
septembrie a.c. la nivel
național, astfel încât pe 8 oc-
tombrie, când intră în vigoare
hotărârea, să nu fie nimeni
care să nu fi folosit până acum
sistemul”, a declarat Doina
Pană, potrivit agerpres.ro.

Ministrul a subliniat că
acest sistem de monitorizare
este foarte benefic pentru că

va elimina concuren�a neloială
și introducerea pe pia�ă a lem-
nului provenit din tăieri ile-
gale.

Monitorizarea trasabilită�ii
lemnului se va face on-line
printr-un sistem bazat pe uti-
lizarea telefoanelor inteligente.
Practic, printr-o aplica�ie in-
stalată pe smartphone-urile
transportatorilor se va putea
urmări drumul lemnului din
pădure până la procesatorul
final.

Doina Pană a participat vi-
neri la Zilele forestierului, or-
ganizate în Poiana Brașov de
Asocia�ia forestierilor din Ro-
mânia.

Poşta Română va distribui cardurile 
de sănătate la nivel naţional

Compania Naţională Poşta
Română şi Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate
(CNAS) au semnat vineri, la
Palatul Victoria, acordul-ca-
dru pentru distribuirea cardu-
rilor de sănătate la nivel
naţional. Valoarea contractu-
lui este de 8,5 milioane euro
şi are o durată de patru ani.

Procesul de distribuire a
cardurilor de sănătate va în-
cepe pe data de 18 septem-
brie, iar volumul total ce

urmează a fi livrat, la nivel
naţional, este estimat la apro-
ximativ 13,6 milioane de car-
duri.

„Poşta Română se dovedeş-
te a fi cel mai important ju-
cător pe piaţa liberalizată a
serviciilor poştale, un partener
de încredere pentru astfel de
proiecte strategice. Prin con-
tractul încheiat astăzi cu
CNAS, operatorul naţional de
servicii poştale marchează tre-
cerea de la o politică de ma-

nagement de subzistenţă, la o
politică bazată pe criterii co-
merciale competitive, prin care
să recupereze cota de piaţă
pierdută în ultimii 20 de ani”,
a precizat directorul general
al Companiei Naţionale Poşta
Română, Alexandru Petrescu,
într-un comunicat de presă.

Acordul-cadru dintre Poşta
Română şi CNAS a fost sem-
nat, în prezenţa premierului
Victor Ponta şi a ministrului
Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu. 

Preşedintele Traian
Băsescu a vorbit din
nou, ieri, la Cotroceni,
despre Summit-ul
NATO de la Newport,
susținând că după
această reuniune Ro-
mânia a devenit o
ţară care va fi apărată
în orice scenariu în
care ar fi atacată.

„Unde am fost înainte de
summit și unde suntem
după. De pe tot flancul estic
erau Polonia și țările baltice
care aveau un plan de
contingență și implicit plan
de acțiune. Partea de sud a
flancului estic reprezentată
de Turcia avea de asemenea
un plan de acțiune în cazul
în care Turcia ar fi fost ata-
cată. România și Bulgaria nu
aveau un astfel de plan pentru
că erau considerate în afara
riscurilor de atac militar. Și
România are după acest sum-
mit un plan de contingență un
plan de acțiune în cazul în
care este atacată în condițiile

în care militarii de la NATO
au elaborat scenariile prin
care securitatea Romaniei ar
putea fi afectată. Scenariile se
referă la: atac de pe mare, atac
terestru atac de aviație”, a spus
Băsescu.

Acesta a mai afirmat, ieri,
că 99,9% nu va fi o agre-

siune din partea Federaţiei
Ruse împotriva României,
dar rămâne restul, care ţine
de un eventual comporta-
ment iraţional al acelei ţări,
astfel încât este bine că
există, după Summit-ul
NATO, un plan pentru apă-
rarea României.

Băsescu l-a contrazis to-
todată pe președintele
ucrainean Petro Poroshen-
ko care a declarat că Rusia
poate cuceri inclusiv
Bucureștiul

"Îl contrazic fără drept
de apel. Oricât ar fi Rusia
de mare putere, nu poate
face față la 28 de state în
care intră SUA, Marea Bri-
tanie, Germania... Nu aș
vrea să considere cineva că
este o reacție la declarația
dânsului de ieri, dar vreau
să vă asigur că acest sce-
nariu nu este valabil. Nu
poate fi invocat în viața cu-
rentă", consideră Traian
Băsescu.

Liderii NATO au apro-
bat vineri   la summit-ul din

Ţara Galilor înfiinţarea unor
comandamente care vor avea
rolul de a coordona un răs-
puns rapid al Alianţei la o
eventuală ameninţare la adre-
sa statelor membre.  Unul din-
tre aceste comandamente va
fi amplasat pe teritoriul Ro-
mâniei. 

Rusia nu-și permite un război cu NATO, susține președintele Traian Băsescu

NATO va apăra România 
în orice scenariu de război

Arestat pentru viol și agresiune sexuală
Paramedicul bucureştean suspectat că a agresat sexual
patru minore dintr-o tabără școlară din Râșnov a fost
arestat. Mandatul a fost emis de o instanță a Judecătoriei
Zărnești. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată
la Tribunalul Brașov. El este suspectat de două acte de
agresiune sexuală şi două de viol. Potrivit purtătorului
de cuvânt al Poliţiei Braşov, comisar şef Liviu Naghi, pe
data de 8 august, la Poliţia Râşnov a fost înregistrată o
sesizare venită din partea directorului unei tabere şcolare
din staţiune, care a reclamat că mai multe fetiţe sub 13
ani s-au plâns că ar fi fost atinse în zone intime de asis-
tentul medical în vârstă de 56 de ani. 

Ameninţat şi lovit într-o staţie RAT 
I s-a întâmplat unui brașovean de 26 de ani care aştepta
autobuzul. Omul a fost acostat de trei tineri cu vârste cu-
prinse între 18 şi 23 de ani. Sub ameninţări victima a ră-
mas fără toţi banii pe care îi avea în buzunar, 150 de lei.
Apoi, suspecţii s-au făcut nevăzuţi. Poliţiştii chemaţi la
locul faptei au început cercetările, iar agresorii au fost
încătuşaţi şi prezentaţi instanţei de judecată cu propunere
de arestare preventivă. Magistraţii au emis mandate, pen-
tru toţi cei trei suspecţi, pentru o lună, sub acuzaţia de
tâlhărie. Prezumţia de nevinovăţie fiinţează în cazul in-
culpaţilor până la pronunţarea unor sentinţe definitive.

Tentativă de spargere la o casă de amanet
Au spart o casă de amanet din Săcele, dar n-au furat ni-
mic din cauză că s-au speriat. Aşa poate fi prezentată
pe scurt acţiunea, din miez de noapte, a trei bărbaţi din
Săcele. Suspecţii au forţat uşa de acces în casa de ama-
net, au reuşit să intre, dar în doar câteva secunde au pă-
răsit incinta. Asta deşi în clădire erau cutii de valori şi
casa de bani. Poliţiştii urmează să stabilească motivul
pentru care suspecţii s-au răzgândit şi au fugit de la faţa
locului. Cei trei bărbați se află în prezent în arest.

Sistemul de monitorizare a trasabilității
lemnului, obligatoriu în ţară



Cei peste 1500 de
primari și consilieri
ai PNL și PDL, care
au participat la Liga
Aleșilor Locali ai
Alian�ei Creștin-Li-
berale de la Poiana
Brașov, au adoptat în
unanimitate o re zo -
lu�ie în șase puncte
prin care își exprimă
sprjinul pentru candi-
datura lui Klaus Io-
hannis la președin�ia
Ro  mâniei.

„Ne declarăm sprijinul ho-
tărât și necondiționat față de
candidatul ACL la alegerile
prezidențiale din 2014 - Klaus
Iohannis. Vom face tot ce ne
stă în putință, în limitele unei
competiții democratice, pentru
a îl sprijini în campania elec-

torală viitoare, iar Klaus Io-
hannis va fi viitorul Președinte
al României. Credem cu tărie
în proiectele și viziunea lui
Klaus Iohannis pentru Româ-
nia și vom contribui în mod
activ la implementarea măsu-
rilor propuse de acesta și în fi-
nal, la schimbarea României

în bine”, se arată în
documentul adoptat.

De asemenea, a leșii
locali ai PNL și PDL
prezen�i la reuniunea
de la Poiana Brașov s-
au pronun �at prin
această re zo lu �ie îm-
potriva Or donan�ei
55/2014 privind aleșii
locali.

„Ne respectăm ale-
gătorii, ne respectăm
angajamentele și nu

ne plac târguielile politice (...)
Toți am candidat și am
câștigat cu un obiectiv clar: să
facem lucruri bune pentru
comunitățile noastre și să
schimbăm în bine viața româ-
nilor. Ne vom lupta ca aceste
alegeri să fie corecte” se mai
arată, printre altele, în rezolu�ie.

Programul 100 de euro
pentru profesori va fi reintro-
dus într-o formă mai bună, de
această dată fiind vorba de
aproximativ 150 de euro ca
sumă forfetară, a declarat mi-
nistrul Educa�iei, Remus Pri-
copie. „S-a luat această
hotărâre și urmează să o for-
malizăm în săptămânile vii-

toare, este vorba de aproxi-
mativ 150 de euro ca sumă
forfetară, adică profesorii vor
avea decizia finală pentru fo-
losirea acestor fonduri”, a spus
ministrul Educa�iei.

El a adăugat că profesorii
vor putea folosi acești bani
pentru a-și cumpăra căr�i sau
vor putea merge la conferin�e

sau programe de formare pro-
fesională.

„Trebuie să ne gândim nu
numai la salariul propriu-zis,
ci și la condițiile în care un
profesor își exercită profesia”,
a mai declarat Remus Prico-
pie, el făcând referire și la
noul Regulament școlar aflat
în stadiul de finalizare.

Primarul Brașovului, Ge-
orge Scripcaru și
vicepreședintele Consi-
liului Județean, Mihai
Pascu, s-au întâlnit vineri
cu ambasadorul Germa-
niei, Excelența Sa Werner
Hans Lauk, pentru a dis-
cuta despre relaţiile de
colaborare dintre Braşov
şi Ambasada Germaniei. 

În cadrul discuţiilor, vice-
preşedintele CJ Braşov, Mihai
Pascu, i-a prezentat o fi cialului
german proiectul în domeniul
creșterii e fi cien�ei energetice la
nivelul jude�ului Brașov, în ca-
drul căruia judeţul Braşov ar
avea nevoie de implicarea unui
finanţator german, pentru a avea
şanse mai mari în atragerea
unor fonduri europene neram-
bursabile, precum şi proiectul
hidrocentralei de la Mândra. 

„Este un proiect integrat cu

o valoare foarte mare, ce pre-
supune realizarea unei unități
de producție, dar și amenajări
ce vizează mediul, prin creșterea
biodiversității sau dezvoltarea
turismului. O astfel de investiție
poate beneficia de finanțare eu-
ropeană, dar fondurile sunt alo-
cate direct de Bruxelles. Aici am

putea fi sprijiniți de
consultanții germani, care să
ne ajute în elaborarea proiec-
tului pentru obținerea finanțării
europene”, a spus Mihai Pascu. 

Excelenţa Sa Werner Hans
Lauk a apreciat potenţialul Bra-
şovului de a produce echipa-
mente de înaltă tehnologie. „Am

partici-
pat marți (n.r. 2 septembrie) la

semnarea memorandumului din-
tre Guvernul României și Airbus,
pentru producerea la Ghimbav,
începând cu 2016, a unor eli-
coptere Puma. Este o dovadă
că la Brașov se produc echipa-
mente de înaltă tehnologie. Din
acest punct de vedere, potențialul
acestei zone este foarte ridicat

și poate constitui un model
pentru România. De câte

ori am ocazia, promo-
vez acest oraș, atât

ca destinație turis-
tică, dar îi prezint
și a vantajele pen-
tru investitori. De
asemenea, fiecărei
misiuni economice

îi recomand să nu
se oprească doar la

București și la Guvern
ci să mearg în țară, pen-

tru a discuta cu autoritățile
locale, iar la Brașov există des-
chidere totală”, a declarat am-

basadorul, care se află în cea
de a cincea vizită oficială la
Brașov, la care se adaugă alte
multe vizite particulare. 

„Brașovul și Germania sunt
pe aceeași lungime de undă în
ceea ce privește dezvoltarea eco-
nomică și educațională. Sper ca
și în continuare Ambasada Ger-
maniei să promoveze Brașovul,
ca destinație turistică sau de
investiții”, a declarat, la rândul
său, primarul Braşovului, Ge-
orge Scripcaru.

Aeroportul şi existenţa unei
autostrăzi au fost din nou punc-
tele principale pe care oficialul
german a dorit să le sublinieze,
ca aspecte principale avute în
vedere de posibilii investitori
germani la Braşov. Pe de altă
parte, Werner Hans Lauk a de-
clarat că un atu principal al Bra-
şovului este calitatea resursei
umane, iar Braşovul oferă sa-
lariaţi bine pregătiţi. A.P.

Aleșii locali ai PNL și PDL îl susțin în
unanimitate pe Iohannis la președinție
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Pricopie: Programul 100 de euro 
pentru profesori va fi reintrodus 

Nemții ar putea investi în
eficientizarea energetică

Barajul de la Mândra ar putea fi terminat cu sprijinul germanilor,
spune Mihai Pascu, vicepreședinte CJ Brașov
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Primăria Braşov încearcă din
nou să găsească pe cineva inte-
resat de închirierea fostului ci-
nematograf „Popular”, aflat pe
Strada Mureşenilor.

Licitaţia are loc pe 11 sep-
tembrie. La licitaţiile de până
acum municipalitatea a primit
o singură ofertă, depusă însă la
câteva ore după termenul limită,
de o persoană fizică. 

Condiţia principală a închi-
rierii, la fel ca şi în cazul clădirii
de la intersecţia străzilor Repu-
blicii cu Michael Weiss şi a fos-
tului cinema „Astra”, este de a
păstra vechile funcţiuni ale imo-
bilului şi de a-l renova în între-
gime. În cazul fostului cinema
„Popular”, vor putea fi prestate
activităţi socio-culturale şi de
alimentaţie publică, iar costul
estimat al lucrărilor de reparaţii
este de 1,4 milioane euro. 

Reabilitarea acestei clădiri
face parte dintr-un program mai
amplu al municipalităţii, care
îşi doreşte să repare şi să repună
în funcţiune mai multe clădiri
din zona veche aflate în stare
de degradare.

„Sperăm ca anul acesta să
ducem la îndeplinire toate ho-
tărârile de consiliu local care vi-
zează reabilitarea celor patru
imobile din centrul istoric aflate
în patrimoniul municipiului şi
care au ca destinaţie zona ser-
viciilor publice, respectiv fostele

cinematografe Popular şi As-
tra, clădirea fostei Banco-
rex de la intersecţia
străzilor Michael Weiss
şi Republicii, şi clădirea
din strada Prundului
nr1. La fostul cinema
Popular, pentru care sun-
tem din nou în procedură
de licitaţie, doar o singură
persoană s-a arătat interesată
până acum, însă oferta a venit
prea târziu. Sper ca de această
dată să reuşim să facem închi-
rierea iar clădirea să fie reno-
vată”, a declarat primarul
George Scripcaru (foto). 

La toate cele trei imobile
scoase la licitaţie pentru închi-
riere, cei care le vor închiria vor
fi obligaţi prin contract să le şi
renoveze, în termen de cel mult
doi ani, şi să păstreze funcţiunile
clădirii.

La clădirea Bancorex, au în-
ceput deja lucrările de renovare,
aceasta fiind închiriată de o fir-
mă din Bucureşti, în urma unei
licitaţii la care au participat trei
firme. Activităţile ce se vor des-
făşura aici vor trebui să fie ban-
care, de tip office, şi comerciale.
Valoarea estimată a lucrărilor
de renovare este de 4,65 mi-
lioane euro. La Cinematograful
Astra, se vor păstra funcţiunea
de servicii socio-culturale. Li-
citaţia organizată de municipa-
litate a fost câştigată de o firmă

din Braşov, iar la licitaţie au par-
ticipat două firme. Investiţia
pentru reabilitare este estimată
la aproximativ 1 milion de euro. 

Clădirea din strada Prundului
nr 1, aflată în prezent în patri-
moniul municipalităţii,va fi rea-
bilitată şi transformată într-un
Centru Regional de Informare
şi Asistenţă pentru Turişti, pe
banii municipalităţii. Potrivit
primarului George Scripcaru,
centrul va oferi nu numai infor-
maţiile turistice uzuale, ci şi ori-
ce altă informaţie legată de o
problemă pe care un turist străin
ar putea să o aibă în Braşov, de
la relaţia cu autorităţile publice
şi legislaţie până la relaţia cu
furnizorii de servicii sau repre-
zentanţele diplomatice. Şi aici
lucrările au început, sunt reali-
zate de RIAL şi sunt estimate
la 800.000 de lei. Municipali-
tatea estimează că reabilitarea
clădirii se va încheia în termen.
de un an. A.P.

Ofertele la licitaţia orga-
nizată de municipalitate
au fost deschise săptă-
mâna trecută, şi toate
firmele participante
sunt firme braşovene.

„Ne-am propus ca până la
începutul lunii octombrie să
finalizăm evaluarea ofertelor,
astfel încât să semnăm cât mai

repede con-
tractul de e xe -
cu ție și să
în cepem lucră-
rile. În cadrul

acestui proiect, noi vom face
reabilitarea clădirii, iar par-
tenerii noştri vor veni cu partea
de dotare. Lucrarea este o eta-
pă necesară în realizarea aces-
tui proiect educaţional, de
pregătire a tinerilor în dome-
niile de activitate pentru care
există locuri de muncă pe piaţa
braşoveană, prin colaborarea
dintre autorităţile publice şi

mediul de afaceri. În cei doi
ani de când a fost înfiinţată
această unitate de învăţământ,
proiectul s-a dovedit a fi unul
de succes şi a fost replicat şi
în alte oraşe din ţară. Pentru
a optimiza pregătirea tehnică
a elevilor este necesar ca o par-
te din pregătirea practică să
se desfăşoare în aceste atelie-
re”, a declarat primarul Bra -
șo vu lui, George Scripcaru.

Licitaţia pentru lucrarea de
reamenajare a imobilului în
care se vor afla atelierele Şco-
lii Profesionale Germane

„Kronstadt” (SPGK) a fost
publicată pe site-ul SEAP
(Serviciul Electronic de Achi-
ziţii Publice) pe 18 august.
Suma alocată de municipali-
tate pentru acest proiect este
de 2,23 milioane lei inclusiv
TVA.  Partenerii privaţi,
membri ai Clubului Economic
German, se vor ocupa de echi-
parea şi dotarea acestor ate-
liere. 

Lucrările prevăzute în caie-
tul de sarcini cuprind refacerea
integrală a clădirii de ateliere
care a aparţinut fostului Liceu
Rulmentul, clădire care se află
într-un stadiu de degradare
avansat. Imobilul va fi refăcut
în totalitate interior şi exterior,
recompartimentat, vor fi în-
locuite instalaţiile electrice,
termice şi sanitare, vor fi rea-
bilitate grupurile sanitare şi va
fi refăcută hidroizolaţia terasei
pe o suprafaţă de 1.150 de
metri pătraţi.

Temenul de execuţie de la
momentul semnării contrac-
tului este de cinci luni. 

A.P.

Primăria va reabilita atelierele școlii profesionale 

Opt firme vor să renoveze clădirea
pentru atelierele „Kronstadt”

Flash economic
Românii din afara ţării primesc bani să-şi facă firme
Românii din diaspora vor putea accesa fonduri europene
prin POSDRU (Programul OperaţionalSectorial - Dezvol-
tarea Resurselor Umane), pentru a învăţa meserii căutate
pe piaţa externă şi pentru a-şi deschide afaceri, cu puncte
de lucru în străinătate. Ministrul Fondurilor Europene, Eu-
gen Teodorovici, spune că există şi o condiţie pentru ace-
ştia: ca sediile firmelor să fie în România. Peste 4 milioane
de români muncesc sau sunt stabiliţi în afara României.
„Vizăm cel puţin două zone: odată să pregătim românii
din afara ţării noastre, fie că sunt şomeri, fie absolvenţi
ai unei forme de învăţământ, fie alte categorii, pentru a-
şi putea găsi mai uşor un loc de muncă, din PODSRU al
nostru, cu bani europeni, fiindcă avem o axă dedicată
acestui tip de finanţare. Acesta ar fi un element, iar al
doilea chiar să-şi facă mici afaceri acolo unde locuiesc,
dar companiile să se deschidă în România, pentru ca
noi, în România, să luăm totuşi taxele şi impozitele unei
afaceri pe care o instituim într-un mediu economic, să
spunem mult mai facil, poate, dar afacerea să se facă
strict de români, cu români”, a declarat Eugen Teodorovici. 

Hidroelectrica vinde puţin
Producătorul de energie de stat Hidroelectrica a reuşit
să vândă doar o mică parte din energia scoasă la licitaţie
pe bursa de specialitate OPCOM, respectiv 131.400 MWh
din totalul de 1,95 milioane MWh, potrivit datelor dispo-
nibile pe site-ul bursei. Cumpărătorul este Alro Slatina,
care a achiziţionat 87.600 MW la preţul de 171,61 lei pe
MWh şi un alt pachet de 43.800 MW la preţul de 171,72
lei pe MWh. Perioada de livrare este 1 ianuarie 2015–31
decembrie 2015. Hidroelectrica ar fi vrut să vândă vineri
şi două pachete mari de energie, de câte 877.200 MW,
la un preţ de pornire de 174,5 lei pe MWh, însă niciun
cumpărător nu a răspuns la ofertă.

Încă o licitaţie pentru reabilitarea 
fostului cinema „Popular”



Cei mai mulți români
optează pentru cum-
părături online efec-
tuate o dată la 3 luni
(26%). Deopotrivă
bărbați și femei,
aceștia au vârsta cu-
prinsă între 40 şi 60 de
ani și un nivel de
educație și statut so-
cial ridicat, arată un
studiu realizat de
Exact Cercetare şi Con-
sultanţă.

Tocmai pentru că multă
lume apelează la internet
pentru cumpărături, au apă-
rut numeroşi comercianţi
care încearcă să vă păcă-
lească. Asociaţia pentru
Protecţia Consumatorilor
(APC) România ne arată ce
trebuie să ştim înainte de a
cumpăra online un produs
sau un serviciu.

• verifica�i dacă pe site
este indicată în mod vizibil
identitatea completă a co-
merciantului (denumirea,
adresa poştală şi
electronică, număr de tele-
fon, numărul de înregistrare
în registrul societăţilor co-
merciale şi cel de înregis-
trare fiscală etc.);

• apelaţi la centrul de ge-
stionare a numelor dome-
niilor de internet din statul
dumneavoastră (ROTLD,
WHOIS) pentru a verifica
dacă menţiunile legale în-
scrise pe site-ul comercian-
tului sunt aceleaşi cu cele
înscrise la acest centru;

• informaţi-vă pe alte site-
uri şi forumuri pentru a vă
face o idee asupra seriozi-
tăţii vânzătorului;

• evitaţi site-urile pe care
sunt indicate ca adresă sim-
ple cutii poştale şi/sau nu-
mere de telefon cu suprata-
xă ori numere de telefon al
căror prefix corespunde
unui alt stat decât cel din
adresa indicată;

• contactaţi comerciantul
pentru a cere informaţii su-
plimentare asupra produsu-
lui sau serviciului,
serviciilor post-vânzare sau
a condiţiilor de livrare. Mo-
dul în care se va răspunde
la aceste întrebări vă poate
oferi indicii asupra
seriozită�ii vânzătorului;

• verificaţi dacă site-ul
afişează condiţiile generale
de vânzare, o etichetă sau o
marcă de calitate. Informaţi-
vă asupra garanţiilor oferite

de aceste mărci de calitate;
• trebuie să aveţi posibi-

litatea de a consulta detaliile
comenzii şi preţul total şi de
a corecta eventualele erori
înainte de confirmare.

Directiva 2011/83/UE
privind drepturile consuma-
torilor la încheierea con-
tractelor stabileşte un ter-
men minim de 14 zile ca-
lendaristice de la momentul
livrării sau al încheierii con-
tractului în care poate fi
exercitat dreptul de denun-
ţare unilaterală. Dacă nu
sunteţi mul�umit de produ-
sul comandat, pentru
siguran�ă, returnaţi-l în 14
zile calendaristice, de pre-
ferinţă utilizând un serviciu
de trimitere cu confirmare
de primire. Vânzătorul vă
poate aplica o penalitate,
dacă valoarea produsului
este diminuată, dar nu ca
urmare a unei utilizări nor-
male pentru verificarea
funcţionalităţii
p r o dusulu i .
Nu trebuie
să vă justifi-
caţi decizia.
Va trebui să
plătiţi totuşi
taxele poştale

de returnare. Termenul de
exercitare a dreptului de de-
nunţare unilaterală poate fi
extins (până la 12 luni con-
form legislaţiei), dacă vân-
zătorul omite să vă comu-
nice, în timp util, informa-
ţiile privind dreptul de re-
tragere.

Ce cumpără românii de pe
net. Dintre cei care au
făcut cumpărături
online cel pu�in o
dată la 3 luni,
peste jumătate

au achizi�ionat produse
electronice sau electrocas-
nice (55%). Acestea sunt
urmate de produsele de îm-
brăcăminte și încăl�ăminte
(45%), parfumuri și produ-
se cosmetice (39%), căr�i
sau CD-uri (27%), jucării

sau jocuri (17%), produse
pentru îngrijirea lo -

cuin�ei (8%) și produ-
se alimentare (7%).

Reguli de aur ale cumpărăturilor de pe internet 
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LOCURI DE MUNCĂ VACANTE 

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

agent comercial 1 
agent de securitate 1 
agent de vânzări 3 
agent servicii client 6 
ambalator manual 2 
analist servicii client 1 
asfaltator 1 
asistent medical (studii superioare) 1 
asistent medical generalist 2 
barman 2 
bucătar 5 
camerista hotel 2 
casier 4 
conducător activitate de transport rutier 1 
conducător autospecială 1 
confecţioner încălţăminte ortopedică 1 
confecţioner-asamblor articole din textile 6 
consilier instituţii publice 2 
consilier juridic 1 
consilier/expert/inspector/referent/ 
economist în economie generală 3 
consilier/expert/inspector/referent/ 
economist în gestiunea economică 1 
controlor bilete 1 
croitor-confecţioner îmbrăcăminte, 
după comandă 1 
curier 1 
dulgher (exclusiv restaurator) 3 
educator puericultor 2 
electrician de întreţinere şi reparaţii 1 
electromecanic 1 
electronist depanator utilaje calcul 1 
fasonator cherestea 1 

femeie de serviciu 2 
fierar betonist 4 
fochist pentru cazane mici de abur 1 
frezor universal 2 
funcţionar informaţii clienţi 2 
gestionar depozit 4 
îmbuteliator gaz petrol lichefiat 1 
inginer automatist 1 
inginer căi ferate, drumuri şi poduri 1 
inginer chimist 1 
inginer construcţii civile, 
industriale şi agricole 4 
inginer constructor instalaţii 1 
inginer electrotehnist 1 
inginer geodez 1 
inginer industrializarea lemnului 1 
inginer instalaţii pentru construcţii 1 
inginer mecanic 4 
îngrijitoare la unităţi de ocrotire 
socială şi sanitară 1 
îngrijitor clădiri 1 
îngrijitor de copii 1 
instalator instalaţii tehnico-sanitare 
şi de gaze 2 
izolator termic 1 
lăcătuş construcţii metalice şi navale 2 
lăcătuş mecanic 3 
lucrător bucătărie (spălător vase mari) 4 
lucrător comercial 3 
maistru electromecanic 1 
manipulant mărfuri 3 
maşinist la maşini pentru 
terasamente (ifronist) 1 
mecanic agricol 1 
mecanic auto                                            1

mecanic utilaj 1 
menajeră 1 
muncitor necalificat în industria 
confecţiilor                                             15 
muncitor necalificat la asamblarea, 
montarea pieselor 4 
muncitor necalificat la demolarea 
clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci 
mozaic, faianţă, gresie, parchet 3 
muncitor necalificat la întreţinerea 
de drumuri, şosele, poduri, baraje 1 
operator la maşini de tricotat rectiliniu 1 
operator la maşini-unelte cu 
comandă numerică 7 
operator la maşini-unelte 
semiautomate şi automate 1 
operator vânzări prin telefon 1 
ospătar (chelner) 3 
patiser 3 
paznic 2 
proiectant inginer mecanic 1 
psihopedagog 1 
rectificator universal 1 
reglor maşini-unelte 1 
sculer-matriţer 1 
şef atelier 1 
şef formaţie 1 
şef schimb 1 
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 4 
şofer de autoturisme şi camionete 3 
spălătoreasă lenjerie 2 
stivuitorist 3 
strungar la maşini de strunjit 
roţi căi ferate 1 
strungar universal 2 

sudor                                                      12 
sudor manual cu arc electric 1 
tâmplar universal 2 
tehnician analist calitate 1 
tehnician asigurarea calităţii 1 
tehnician energetician/electrician 1 
topitor aliaje tipografie 1 
tractorist 1 
vânzător ambulant de produse alimentare1 
vopsitor industrial 2 
zidar rosar-tencuitor 2 
zugrav                                                      3

consilier/expert/inspector/ 
referent/economist în management 1 
contabil 1 
curăţitor-sablator 1 
director comercial 1 
frezor universal 3 
lăcătuş mecanic 1 
lucrător comercial 1 
maşinist la maşini pentru 
terasamente (ifronist) 1 
mecanic auto 1 
muncitor necalificat în silvicultură 1 
muncitor necalificat la asamblarea, 
montarea pieselor 2 
muncitor necalificat la 
spargerea şi tăierea materialelor 
de construcţii 3 
secretară 2 
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 3 
sudor 2 
vopsitor 1

Braşov

Făgăraş
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Monument dispărut:
Poarta Vămii 

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Luni

Poarta Vămii sau a Mănăstirii a fost prima poartă de
acces din cele trei porți ale cetății, din Braşov, situată la
capătul străzii Mureşenilor de astăzi (pe atunci strada
Vămii). Pe această stradă  se afla oficiul vamal, unde se
încasau vămile negustorilor români din Şcheii Braşovului,
Ţara Românească şi Moldova. Prima poartă a fost con-
stuită   în secolul XVI, însă după cutremurul din 1738, ea
s-a prăbușit complet. În locul vechii căi de acces în cetate
a fost construită, în 1838, o nouă poartă asemănătoare
celei din Şchei, în stil brandemburghez (meşter construc-
tor: Andreas Dieners) având câte două treceri pentru ve-
hicule şi pietoni (vezi fotografiile). În 1891, când au fost
puse şinele pentru tramvai, locomotiva cu aburi nu a în-
căput pe sub poartă, aşa că a fost demolată. 



Copiii din Feldioara,
Rotbav şi Colonia Re-
construcţia, care vor
merge în toamnă la
şcoală în clasa I, au pri-
mit ghiozdane, penare
complet echipate, caie-
te, dar şi pantofi.

Darurile au venit din partea
celui mai mare producător de
electrocasnice de lux din
lume, în parteneriat cu primă-
ria Feldioara. 

„Shoes for School - Paşi
spre viitor” este o campanie
de responsabilitate socială,

aflată la cea de-a
doua ediţie şi iniţiată
de o companie im-
portantă. 

„Anul acesta, 70
de copii au primit
cadouri. Este un
parteneriat frumos
cu această campanie
pe care dorim să-l
prelungim şi în ur-
mătorii ani”, a de-
clarat Sorin Taus,
primar Feldioara. 

„Pentru noi aceas-
tă acţiune este foarte
importantă pentru

că educaţia
este cel mai
important
lucru din viaţă. Nu
este doar o acţiune
simbolică pentru că
ştim încă de acum câ-
ţiva ani de când am
început proiectul că
unele familii nu pot

să-şi trimită copiii la şcoală.
Şi atunci am zis bine, educaţia
nu trebuie limitată din cauza
lipsei banilor, iar noi avem un
motto în companie: Am grijă!
Îmi pasă!” a declarat Hohaus
Harmut, director general

companie. Atât reprezentanţii
primăriei Feldioara, cât şi cei
ai companiei, spun că prin
aceste acţiuni şi-au propus să
încurajeze copiii să meargă la
şcoală, susţinând în acest fel
accesul la educaţie.

Donaţii de rechizite 
pentru boboci

Ieri după-amiază un trico-
lor lung de 150 metri a fost
desfăşurat în Piaţa Tricolo-
rului din Braşov, sub gene-
ricul „Uniţi sub Tricolor”.
Evenimentul face parte din
campania „Lunile Tricoloru-
lui”, ce se desfăşoară în pe-
rioada 12 august – 12

octombrie şi are ca scop pro-
movarea unităţii naţionale,
printr-o serie de acţiuni ce
vor avea loc pe ambele ma-
luri ale Prutului. Lansarea
campaniei s-a făcut pe 12 au-
gust, în cadrul Universităţii
de Vară de la Izvoru Mure-
şului, din judeţul Harghita.

Braşovul s-a înscris în seria
celor zece oraşe în care a fost
desfăşurat tricolorul, printre
care se numără Cluj-Napoca,
Piteşti, Iaşi şi Bucureşti. În
final, acesta va ajunge la Chi-
şinău, unde pe 14 septembrie
va fi organizată o amplă ma-
nifestaţie unionistă. „Acest
tricolor să ne ajute să legăm
înapoi acolo unde cu mulţi
ani în urmă România a fost
tăiată de o parte şi de alta a
Prutului. Iubită soră Basa-
rabie, îndrăzneşte! Te aştep-
tăm, te iubim, noi cei care
trăim aici în Carpaţi”, a de-
clarat arhiepiscopul Covasnei
şi Harghitei.

Biserica din Dâmbul Morii
este în mare sărbătoare mâi-
ne, 9 septembrie 2014, pentru
că îşi prăznuieşte hramul,
„Sfinţii, Drepţii şi Dumneze-
ieştii Părinţi Ioachim şi Ana”. 

Credincioşii sunt aşteptaţi
în această seară, de la ora
19.00, când se vor oficia Ve-
cernia cu litie, Aghiasma
mică şi Acatistul Sfinţilor Pă-
rinţi, iar mâine, de la ora
8.30, la Utrenie şi Sfânta Li-
turghie. 

În ziua de 9 septembrie, în
fiecare an, prăznuim pe Sfin-

ţii Ioachim şi Ana, părinţii
Sfintei Fecioare Maria, prin
intermediul cărora am aflat
Mântuirea. Ioachim şi Ana
au fost căsătoriţi timp de cin-
cizeci de ani fără să aibă co-
pii. Ei au trăit în linişte şi
credinţă, folosind doar o trei-
me din venitul lor pentru ei
înşişi şi dând o treime săra-
cilor şi o treime Templului,
fiind foarte înstăriţi. Prin post
şi rugăciune, dar mai ales prin
rânduiala lui Dumnezeu, ei
au avut un copil la bătrâneţe,
pe Fecioara Maria, Prea Sfân-

ta Născătoare de Dumnezeu.
Sfinţii Ioachim şi Ana sunt
adesea invocaţi în rugăciuni
de cuplurile care nu reuşesc
să aibă copii.

Construcţia bisericii de la
Dâmbul Morii a început în
anul 2007, dar aceasta nu este
încă finalizată. Preotul paroh
Constantin Neagovici lansea-
ză un apel către credincioşi
pentru a face donaţii în ve-
derea terminării lucrărilor.

Pentru mai multe detalii la
telefon 0724.502.398 sau
0769.700.007.

Drapel lung de 150 de metri, 
desfăşurat în Piaţa Tricolorului

Hram la Biserica din Dâmbul Morii
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A crescut procentul de
promovabilitate la bac
Rezolvarea contestaţiilor de
la sesiunea de toamnă a Ba-
calaureatului a adus la Bra-
şov o creştere de peste 4
procente. Astfel, s-a ajuns la
o promovabilitate de
29,66%, după ce 44 din cele
333 de lucrări pentru care au
fost depuse contestaţii au
fost admise. După admiterea
celor 44 de contestaţii, nu-
mărul absolvenţilor care vor
primi diploma de Bacalau-
reat ca urmare a acestei se-
siuni de toamnă se ridică la

312. Înainte de recorectare,
procentul lucrărilor cu note
de trecere la sesiunea de
toamnă era de 25,48%. Din-
tre contestaţiile admise, 42
sunt cu note între 6 şi 6,99
şi doar două cu note peste
7.Din cei 1.052 de elevi pre-
zenţi la probele din această
perioadă, doar 312 au fost
admişi. În sesiunea din vară,
în judeţul Braşov s-a înregis-
trat un procent de 69,63 %,
în timp ce media pe naţional
a fost de 60,65%.

Până miercuri, 10
septembrie, la
Un i ve rs i ta tea
Transilvania se
derulează ultima
etapă de înscrieri
pentru admiterea
în anul universitar
2014-2015. Cele 18 facultăţi
ale universităţii mai au 404
locuri fără taxă şi 1.825 cu
taxă la învăţământul de li-
cenţă de zi, 280 de locuri la
învăţământul de licenţă cu
frecvenţă redusă, 611 locuri

la învăţământul de licenţă la
forma de învăţământ la dis-
tanţă. La Master mai sunt
137 de locuri fără taxă şi
1.506 cu taxă la învăţămân-
tul de zi, plus alte 160 de lo-
curi la frecvenţă redusă.

Mai sunt locuri libere 
la Universitatea  „Transilvania”
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Echipa de hochei pe gheaţă Corona
Wolves Braşov a disputat ultimul test în-
ainte de debutul în noul sezon competi-
ţional. Elevii lui Miroslav Ihnacak au
învins fără drept de apel formaţia Dună-
rea Galaţi, scor 7-0 (1-0, 4-0, 2-0). Pentru
„lupii” Braşovului au marcat Molnar de
două ori şi Zsok, Saluga, Mihaly, Dumitru
şi Imecs. În perioada 10 -14 septembrie,
la Galaţi, haita de lupi a Braşovului dă
asaltul pentru primul trofeu al sezonului,

Cupa României. „Sunt mulţumit de
evoluția elevilor mei. Am reușit să aplicăm
tot ceea ce am dorit eu până acum din
punct de vedere tactic, chiar dacă am avut
un start mai greoi. Am jucat cu patru linii,
iar pe final am incercat cu trei linii şi
totul a fost foarte bine. Suntem pregătiți
să mergem la Galați, unde vom ataca pri-
mul trofeu, Cupa României”, a declarat
antrenorul hocheiştilor de la Corona Wol-
ves Braşov, Miroslav Ihnacak.

Echipa de baschet femi-
nin Olimpia CSU Braşov,
a disputat un prim joc de
verificare în compania
formaţiei Phoenix Galaţi.
Trupa condusă de Dan
Calancea s-a impus cu
scorul de 73-58 (26-11,
12-9, 12-17, 23-21).

Echipa de baschet feminin,
Olimpia CSU Braşov a început
pregătirile pentru noul sezon.
Fetele conduse de Dan Calan-
cea au jucat în acest weekend
un prim joc de verificare în
compania formaţiei Phoenix
Galaţi. „Olimpicele” au prac-
ticat un joc foarte bun, chiar
dacă au avut în faţă o echipă
care avea două săptămâni de
pregătiri în plus. Trupa de sub
Tâmpa, lipsită de aportul jucă-
toarelor Andra Haas, Sonia
Ursu şi Ana Ferariu, a dominat
autoritar primul sfert, la finalul
căreia conducea cu scorul de
26-11. Cu Britney Jones exce-
lentă pe faza ofensivă şi cu As-
hford şi Bartee foarte bune pe
faza defensivă, braşovencele şi-
au mărit avansul şi au intrat la
odihnă cu un avantaj de 18
puncte, scor 38-20. 

Repriză mai echilibrată. Re-
priza a doua a fost mai echili-
brată. Trupa braşoveană a cedat
din punct de vedere fizic, iar
acest lucru s-a văzut pe tabela
de marcaj. Sfertul trei a fost do-
minat de oaspete care s-au im-
pus la finalul celor zece minute
de joc efectiv cu scorul de 17-
12. În ultimul sfert al meciului
s-a mers cap la cap până în final
când Jones şi compania au
punctat din două aruncări libere
şi au câştigat sfertul cu 23-21.
Astfel, la finalul unui joc fru-
mos, Olimpia CSU Braşov s-a
impus cu scorul de 73-58.   

Un câştig mare pentru Olim-
pia. De departe cea mai bună
jucătoare de pe teren a fost Brit-

ney Jones. Americanca a fost
cu o clasă peste toate baschet-
balistele ce au intrat pe parche-
tul Sălii Sporturilor „Dumitru
Popescu Colibaşi”. Cu un dri-
bling ce ne aduce aminte de ce-
lebrul jucător american Isiah
Thomas, cu o precizie şi o pă-
trundere ce ne amintesc de Air
Jordan şi cu pase decisive ce ne
aduc aminte de Magic Johnson,
Britney Cimone Jones este o
jucătoare excelentă pentru bas-
chetul feminin românesc. Ea a
jucat în cariera ei în WNBA
pentru Chicago. „A fost un prim
meci, încercăm să ne intrăm în
ritm, încercăm să ne cunoaştem
mai bine, dar lucrurile au fost
foarte bune pentru noi în acest
prim meci. Eu joc pe postul de
conducător de joc şi încerc să
le conduc pe fete în teren, să le
trag după mine. Îmi place foarte
mult echipa, îmi place antreno-
rul şi iubesc oraşul, este extra-
ordinar de frumos. Eu sunt
foarte încrezătoare în potenţialul
acestei echipe şi cred că vom
avea un sezon foarte bun. Eu
văd această echipă între primele
trei-patru formaţii ale campio-

natului”, a spus jucătoarea celor
de la Olimpia CSU Braşov,
Britney Cimone Jones. Jones a
încheiat primul meci în tricoul
Olimpiei cu 30 de puncte în-
scrise. Pentru trupa condusă de
Dan Calancea au mai punctat
Munteanu 12, Bartee 10, As-
hford 8, Cioroiu 6, Măgurean
4 şi Teo Armanu 3. 

Test util. Tehnicianul Olim-
piei, Dan Calancea, s-a declarat
satisfăcut de modul în care s-
au comportat elevele sale la pri-
mul joc amical din această
perioadă a pregătirilor. „A fost
un test foarte util pentru noi.
Este primul joc de verificare şi
nu am avut toate jucătoarele la
dispoziţie. Andra Haas este cu
naţionala României la europea-
nul de 3x3 de la Bucureşti, So-
nia Ursu va ajunge sătămâna
aceasta, iar Ana Ferariu are o
săptămâna de vacanţă. În afară
de asta, Brandie Hoskins, care
şi-a dat acordul să vină să joace
pentru Braşov, s-a răzgândit şi
ne-a spus că nu mai vrea să joa-
ce în Europa şi că va rămâne
în SUA. În aceste condiţii sun-
tem nevoiţi să căutăm o altă

jcătoare străină. Sper ca până
săptămâna viitoare să avem lo-
tul complet şi să găsim cea mai
bună soluţie. Jones este un ade-
vărat câştig pentru această echi-
pă şi încă nu este la capacitate
maximă. Ea este o jucătare cu
foarte mare experienţă, care a
evoluat în WNBA şi care va tra-
ge echipa după ea”, a spus teh-
nicianul formaţiei Olimpia CSU
Braşov, Dan Calancea. „A fost
primul meci de pregătire. Mi-a
plăcut cum a arătat echipa în
faţa unui adversar care are
două săptămâni în plus de pre-
gătire. Cred că fatele care au
venit în această vară la Olimpia
au adus un plus de valoare. Din
păcate, Brandie Hoskins nu a
mai venit la Braşov şi suntem
în căutarea ultimului stranier.
Cred că săptămâna viitoare
vom avea lotul complet. Căutăm
o jucătoare care să poată aco-
perii poziţiile patru şi cinci. So-
nia Ursu şi Andra Haas se vor
alătura echipei săptămâna
aceasta”, a declarat şi preşedin-
tele comisiei pentru sport din
cadrul Consiliului Judeţean Bra-
şov, Dragoş Crăciun.

Britney Jones (nr 24) a fost cea mai bună jucătoare a meciului și se anunță a fii una dintre cele mai bune achiziții ale „olimpicelor ” 

Primul test
pentru „olimpice”

Înfrângere la Timişoara
Echipa de fotbal Unirea Tărlungeni a pierdut jocul disputat
în deplasare cu Politehnica Timişoara, scor 1-0. În etapa
a doua a Ligii a doua la fotbal, Seria 2, trupa lui Daniel
Bona a jucat de la egal la egal cu timişorenii, însă o fază
fixă a făcut diferenţa. În minutul 31, experimentatul fundaş
central al timişorenilor, Gabriel Cânu, a reuşit să deschidă
scorul. Braşovenii puteau egala în partea secundă, dar
Marcăş a luat la ţintă bara porţii adverse şi astfel partida
s-a încheiat cu victoria gazdelor cu 1-0. „A fost un meci
echilibrat, am dat o replică bună, am stat bine în teren
şi nu le-am lăsat spaţii adversarilor. Din păcate, am primit
gol dintr-o fază fixă şi deşi am avut ocazii nu am reuşit
să revenim pe tabela de marcaj. Am avut o ocazie uriaşă
de a egala, dar Marcăş a trimis în bară. Ne-am luptat
până la final. Sunt mulţumit de atitudinea băieţilor, dar,
din păcate, rezultatul este defavorabil şi plecăm de la Ti-
mişoara fără punct”, a declarat antrenorul formaţiei din
Tărlungeni, Daniel Bona. 

Stegarii sunt datori
Camera Naţională pentru Soluţionarea Litigiilor din cadrul
Federației Române de Fotbal a anunţat clubul FC Braşov
că este obligat să plătească suma de 13.500 de euro,
plus taxa de timbru de 455 de lei, jucătorului Iulian Popa.
În urmă cu ceva timp, brașovenii au fost somați de aceași
comisie să plătească 120.500 de euro, plus cheltuieli de
judecată de 1.820 de lei, către fotbaliştii Romeo Surdu,
Andrei Cristea, Alexandru Mateiu, Cristian Bordea şi Ja-
nos Szekely. După veștile rele a venit și una bună. Co-
misia de Recurs a Federației Române de Fotbal a decis
să reducă sancţiunea dictată de Comisia de Disciplină
împotriva clubului stegar ca urmare a incidentelor de la
meciul cu Oțelul Galați. Astfel, FC Braşov va achita o
amendă de 5.000 de lei, nu de 50.000 de lei.

Astra va juca la Giurgiu în Europa League
Astra a primit confirmare de la UEFA pentru a disputa
meciurile de acasă din Europa League pe stadionul din
Giurgiu. Astra va juca acasă pe 2 octombrie, cu Salzburg.
După o ultimă inspecţie a UEFA la stadionul din Giurgiu
înainte de returul cu Lyon, forul continental a considerat
că arena Astrei îndeplineşte condiţiile necesare găzduirii
meciurilor din faza grupelor Europa League. „Infrastructura
e pusă la punct, am terminat chiar acum un sediu foarte
modern pentru jucători, pentru media, pentru club. Sta-
dionul cred că arată foarte, foarte bine. Vin bani şi din
Europa League, nu sunt foarte, foarte mulţi ca la Cham-
pions League, dar sunt bani care ne ajută. După ce tragem
linia rămânem cu ceva. E important să rămânem cu per-
formanţe cât mai bune”, a declarat Dinu Gheorghe.

CFR aduce un fost jucător de la Manchester United
Vasile Miriuţă îşi freacă palmele de bucurie după ce clu-
jenii sunt aproape să-i aducă un jucător pe care-l urmărea
de un an, informează ştiridesport.ro. Conform sursei men-
ţionate, jucătorul dorit de Miriuţă este italianul Davide
Petrucci, în vârstă de 22 ani. Fotbalistul, care evoluează
pe postul de mijlocaş, şi-a reziliat contractul cu Manches-
ter United, şi ar urma să semneze un contract cu CFR
până vara viitoare, cu opţiune de prelungire pentru încă
doi ani. Clujenii l-au mai dorit şi în această vară, dar en-
glezii au cerut un milion de euro în schimbul jucătorului,
CFR fiind dispusă să ofere doar jumătate din sumă. Pe-
trucci şi-a făcut junioratul la AS Roma, dar a ajuns în
2008 la United la insistenţele lui Sir Alex Ferguson. Mij-
locaşul a mai fost împrumutat de Manchester în 2013 la
Petreborough şi Royal Antwerpen, echipe unde nu a
reuşit să se impună.

Chiajna l-a testat pe „prințul” Cristea
Concordia Chiajna profită de pauza competiţională cau-
zată de meciul nationalei cu Grecia şi testează jucători.
Ilfovenii au jucat un amical cu Oțelul, pe care l-au câștigat
cu 2-1, iar în această partidă l-au foslosit și pe fostul ju-
cător de la Steaua și Dinamo, Adrian Cristea. Chiajna a
perfectat încă un transfer. Șumudică a adus la echipă
un vârf de atac olandez. Donovan Deekman, jucător de
26 de ani, a debutat la Heerenveen, a trecut apoi prin
Belgia, la Lokeren şi s-a remarcat la Sparta Rotterdam,
unde a marcat de 20 de ori în 60 de jocuri din ultimele
două sezoane.

Ultimul test înainte de Cupa României



S-a încheiat turneul BRD
Brașov Challanger. Aus-
triacul Haider-Maurer a
câștigat la simplu iar pe-
rechea româno-italiană
Adrian Ungur/Daniele
Giorgini s-a impus în
proba de dublu. De-
monstrativul la care au
luat parte Andrei Pavel,
Ilie Năstase, Horia Tecău
și Adrian Ungur s-a bu-
curat de un interes ex-
trem de ridicat, tribuna
centralului de pe baza
Olimpia fiind neîncăpă-
toare.

Austriacul Andreas Haider-
Maurer favoritul numărul unu
al turneului de sub Tâmpa s-
a impus la simplu după ce a
câștigat partida cu francezul
Guillaume Rufin, jucător venit
din calificări, scor 6-3, 6-2.
Pentru victoria de la Brașov,
Andreas Haider Maurer a pri-
mit un CEC în valoare de
5.000 de euro și 80 de puncte
ATP. În concursul de dublu,
perechea Adrian Ungur/Da-
niele Giorgini (România/Ita-
lia) a câştigat BRD Braşov
Challenger, turneu dotat cu
premii totale de 35.000 de
euro. Ungur şi Giorgini au în-
vins în finală, cu scorul de 4-
6, 7-6 (4), 10-1, cuplul rus
Aslan Karatsev/Valeri Rud-
nev. Adrian Ungur a declarat
la final, cu zâmbetul pe buze:
„Aș vrea să îi mulțumesc par-
tenerului meu și prietenului
meu cu care m-am antrenat
patru ani la italiană. Grazie,
Dani, a fost o adevărată plă-
cere să jucăm împreună!”.
Campionii la dublu au fost
premiaţi cu 80 de puncte ATP
și au primit trofeul din partea

lui Horia Tecău, al 21-lea ju-
cător de dublu al lumii, asistat
de Ilie Năstase. 

Show cu Năstase şi Pavel.
După terminarea semifinale-
lor de simplu şi a finalei de
dublu, arena centrală de pe
baza sportive Olimpia, a de-
venit neîncăpătoare pentru
braşovenii veniţi în număr
mare să asiste la reprezentaţia
dată de Ilie Năstase, Horia Te-
cău, Andrei Pavel şi Adrian
Ungur. Cei patru tenismani
au făcut spectacol, au glumit
cu cei prezenţi în tribune şi
au fost aplaudaţi la scenă des-
chisă. În final, perechea Năs-
tase-Tecău a câştigat la
tiebreak setul disputat împo-
triva cuplului Andrei Pavel-
Adrian Ungur. „A fost un
adevărat spectacol şi am fost
impresionat de numărul mare

de braşoveni prezenţi în tri-
bună. Am văzut că a fost multă
lume şi la semifinalele de sim-
plu şi la finala de dublu a lui
Adi Ungur. E frumos să vezi
că tenisul este iubit la Braşov.
Cred că pentru asta trebuie să
le mulţumim şi fetelor, în spe-
cial Simonei Halep, care e nu-
mărul doi mondial şi care a
popularizat tenisul foarte mult
în România”, a declarat, la fi-
nalul demonstrativului, An-
drei Pavel.

Impresionat de spectatori. Ilie
Năstase a impresionat de nu-
mărul mare de spectatori
preyenţi la turneul de tenis de
la Braşov. „A fost un joc fru-
mos. Am făcut spectacol pen-
tru publicul din tribune. Nu
mai pot să alerg ca Horia sau
ca Adi Ungur, dar să nu uităm
că sunt 40 de ani diferenţă în-

tre noi. Tenisul nu se uită. Nu
credeam că am să văd atâta
lume astăzi la acest meci. A
venit lumea pentru noi, dar
am văzut multă lume şi la se-
mifinalele de simplu şi la fi-
nala de dublu. E un lucru
extraordinar că lumea vine să
se uite la tenis”, a spus Ilie
Năstase. „A fost ceva extraor-
dinar pentru mine să am şan-
sa să joc alături de Ilie
Năstase. Am crescut uitându-
mă la meciurile lui Ilie Năs-
tase şi nu credeam că voi
ajunge să joc împreună cu el.
A fost foarte frumos şi am fost
impresionat de numărul mare
de spectatori. Chiar dacă nu
mai aleargă ca la prima tine-
reţe, Ilie Năstase rămâne un
jucător excelent de tenis, cu
execuţii nemaipomenite”, a
spus şi Horia Tecău.

Daniele Giorgini și Adrian Ungur (foto stânga) au câștigat concursul de dublu la BRD Brașov Challenger

Ungur a câștigat la
dublu la Brașov
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„Mutu e copilul meu”
Selecţionerul Greciei, Claudio Ranieri, a declarat că atacantul
Adrian Mutu, pe care l-a pregătit la Chelsea, este precum
copilul său, subliniind că românul este un jucător plin de ca-
lităţi, însă a menţionat că şi Ciprian Marica, Bogdan Stancu
şi alţi „tricolori” sunt foarte buni. „Mutu este ca şi copilul meu.
Este un jucător plin de calităţi, un marcator de clasă. Însă
cred că şi Marica, Stancu şi alţii sunt jucători foarte buni”,
a spus Ranieri într-o conferinţă de presă. Claudio Ranieri a
precizat că pentru echipa României meciul cu Grecia este
un prilej de revanşă după barajul pentru Cupa Mondială,
pierdut în faţa grecilor. „Cred că echipele din grupă sunt
bune, mai puţin Insulele Feroe, celelalte sunt la fel de dificile.
Respectăm mult echipa României. România a pierdut ca-
lificarea la Cupa Mondială şi este un prilej bun de revanşă.
În plus, campionatul în România a început de şase etape,
iar la noi abia a început. Pregătirea este foarte importantă
acum”, a afirmat Ranieri. Echipa naţională a României a
debutat, duminică, de la ora 21.45, în preliminariile Cam-
pionatului European din 2016. Tricolorii au întâlnit selecţionata
Greciei, pe stadionul Karaiskakis din Pireu. Meciul s-a ter-
minat după închiderea ediției.

Șanse minime de calificare
România încă mai are şanse de calificare la Campionatul
European rezervat naţionalelor sub 21 de ani, dar pentru a
ajunge acolo naţionala lui Viorel Moldovan are nevoie marţi,
cu Germania, de o prestaţie excepţională, iar apoi să aştepte
jocul rezultatelor din celelalte grupe. România n-a mai par-
ticipat la faza finală a Europenelor de tineret din 1998, atunci
când turneul a fost găzduit de Bucureşti, iar tricolorii pregătiţi
atunci de Piţurcă au fost bătuţi de toţi adversarii şi au terminat
pe ultimul loc. Pentru a ajunge din nou la un turneu final al
Europenelor pentru tineret, fotbaliştii tricolori trebuie ca în
ultima etapă a grupei a șasea de calificare să învingă în de-
plasare Germania (naţională deja calificată), la cel puţin
două goluri diferenţă şi să beneficieze de o conjunctură fa-
vorabilă în celelalte grupe preliminare.

Finală surpriză la US Open
Surprize de proporţii în semi-
finale la US Open, unde vom
vedea o finală inedită. Jucă-
torul japonez Kei Nishikori
(foto) l-a învins cu scorul de
6-4, 1-6, 7-6 (4), 6-3, pe sâr-
bul Novak Djokovici, princi-
palul favorit, în semifinalele
turneului US Open, ultimul
Grand Slam al anului. Nishi-
kori, cap de serie numărul
10, s-a impus în două ore şi
52 de minute. În cealaltă semifinală croatul Marin Cilic, al
14-lea favorit al concursului american, a trecut fără drept de
apel de al doilea favorit al întrecerii, elveţianul Roger Federer.
Cilic l-a învins pe Federer în trei seturi, scor 6-3, 6-4, 6-4.
Astfel în finala ultimului turneu de Grand Slam al anului se
întâlnesc croatul Marin Cilici, al 14-lea favorit și japonezul
Kei Nishikori al zecelea favorit. Cei doi se află în premieră
într-o finală de turneu de Grand Slam.

Serena vs Wozniacki 
Numărul 1 mondial, americanca Serena Williams, s-a calificat
în finală la US Open, ultimul Grand Slam al anului, unde a
jucat aseară în compania danezei Caroline Wozniacki. Wil-
liams, dublă deţinătoare a titlului, a trecut în semifinale de
rusoaica Ekaterina Makarova, scor 6-1, 6-3, în timp ce Woz-
niacki a beneficiat de abandonul chinezoaicei Peng Shuai.
Serena a încercat să câştige un al 18-a titlu major, primul
din acest an. Pentru al şaselea titlu la US Open, ea trebuia
să o învingă pe Wozniacki, una dintre cele mai bune prietene,
pe care a învins-o de opt ori în nouă întâlniri. Partida s-a ter-
minat după închiderea ediției. 

Eliminat în semifinale
Tenismanul Victor Hănescu, cap de serie numărul 5, a ratat
calificarea în finala turneului challenger de la Alphen an den
Rijn (Olanda), dotat cu premii totale de 42.500 de euro. Hă-
nescu a fost învins în semifinale, cu scorul de 6-4, 6-3, de
spaniolul Daniel Munoz-De La Nava. Pentru participarea în
penultimul act al competiţiei, Victor Hănescu a obţinut 2.130
de euro şi 29 de puncte ATP.

Victorie pentru Brădeanu & Co
Corona Braşov are maximum de punc-

te după trei etape în Liga Naţională de
handbal feminin şi alături de Dunărea
Brăila par a fi singurele echipe capabile
să ţină ritmul cu principalele forţe ale
campionatului, HCM Baia Mare şi CSM
Bucureşti. Cu multe jucătoare de echipă
naţională în componenţă, Corona Braşov
are un start lansat în sezonul 2014-2015
al Ligii Naţionale de handbal feminin.
Echipa pregătită de Bogdan Burcea şi
Dumitru Berbece a obţinut duminică a
treia victorie consecutivă după ce s-a im-
pus cu 21-18 (11-7) pe terenul echipei
Neptun Constanţa. Pentru Corona Brașov

au marcat: Brădeanu - 5 goluri, Zamfir
- 4, Chiper și Apetrei câte trei goluri fie-
care, Tudor și Pricopi câte două reuşite,
Dincă și Hotea câte un gol. Tehnicianul
Coronei, Bogdan Burcea nu a fost  mul-
ţumit de atitudinea elevelor sale. „A fost
o victorie muncită. Am condus în
permanen�ă, în repriza a doua am avut
și un avantaj de șapte goluri, dar au fost
multe momente în care nu am avut ati-
tudinea corectă. Nu aceasta este valoarea
echipei noastre, trebuie să tragem con-
cluziile necesare, să păstrăm lucrurile
care au fost bune la acest joc şi să corec-
tăm cee ace am greşit astăzi. Au fost ratări

multe și am văzut neimplicare atât în apă-
rare, cât și în atac. Importante sunt cele
trei puncte cucerite, dar nu trebuie să mai
intrăm cu o astfel de atitudine pe teren”,
a declarat tehnicianul Coronei, Bogdan
Burcea. Brădeanu şi compania vor juca
runda următoare în deplasare împotriva
nou promovatei din Târgu Mureş, iar în
etapa a cincea la Braşov va veni cam-
pioana HCM Baia Mare. Alte rezultate
din această etapă: Unirea Slobozia – Du-
nărea Brăila 18-24, CSM Ploieşti – HCM
Roman 22-23, SCM Craiova – HCM
Râmnicu Vâlcea 24-18 şi HC Zalău –
Mureşul Târgu Mureş 27-25.
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Gala Romanian Music
Awards va avea loc vi-
neri, 12 septembrie, în
Piaţa Sfatului.

Evenimentul, ajuns la a XII-
a ediţie, va aduce pe covorul
roşu personalităţile muzicii
româneşti pentru un spectacol
ce va include premiere, scurte
concerte şi decernări de pre-
mii.

În 2013, la ediţia preceden-
tă, gala a fost prilejul mai mul-
tor surprize, premiere şi
momente deosebite. 

„Publicul este cel care a dic-
tat succesul acestui eveniment.
De aceea, probabil, circuitul
este generat de cei mai impor-
tanţi muzicieni ai momentului,
care aleg să fie alături de noi.
Până la urmă, oamenii ne
confirmă dacă facem ce tre-

buie, iar de la braşoveni
ne aşteptăm cel puţin la
acelaşi public extraor-
dinar ca şi anul trecut”,
declară Giovanni Fran-
cesco, directorul gene-
ral al televiziunii Music
Channel şi organizato-
rul Romanian Music
Awards.

Pentru început, Mu-
sic Channel se bucură
de prezenţa Cosminei
Păsărin şi a Ginei Pistol
în calitate de prezenta-
toare ale evenimentului,
dar nu separat, ca în
anii trecuţi, ci alăturate
într-un duo exploziv.

Cel mai nominalizat muzi-
cian de anul acesta este Smi-
ley, cu şapte categorii la care
a fost propus, urmat de An-
dra, cu patru nominalizări

Biletele pentru Romanian
Music Awards 2014 pot fi
achiziţionate de la standurile
din Piaţa Sfatului în ziua eve-
nimentului şi costă 20 lei.

Romanian Music Awards
este un eveniment organizat de
Music Channel cu sprijinul Pri-
măriei Braşov şi al Consiliului
Local al Municipiului Braşov.

Horoscopul zilei
Berbec. Ziua începe perfect pentru aceşti nativi, dar e posibil
să nu se termine la fel de bine. Dacă nu aveţi destule infor-
maţii, nu vă aventuraţi în fel şi fel de probleme.
Taur. Majoritatea taurilor sunt sociabili, se fac rapid plăcuţi
şi au o stare de spirit foarte bună. Este posibil ca astăzi să
vă gândiţi la o întâlnire amoroasă.
Gemeni. Astăzi este momentul adevărului. Dacă până acum
ţi-ai stors creierii cu o problemă, ei bine, astăzi trebuie să
iei decizia.
Rac. Sensibilitatea excesivă care îi caracterizează pe aceşti
nativi îi va face ca în această perioada să abordeze mult mai
raţional viaţa. Energia de care dai dovadă îţi este folositoare. 
Leu. În această zi este greu pentru nativii din Leu să găsească
ceva de făcut pentru a-şi epuiza energia. Este posibil să dai
peste unele obstacole în drumul tău spre succes.
Fecioară. Pentru Fecioare este o zi bună pentru a-şi arata ta-
lentele literare. Este ziua perfectă pentru a scrie texte sau
a trimite mesaje. 
Balanţă. Starea ta de spirit are de suferit. Nu lua decizii im-
portante în această zi şi dă dovadă de stăpânire de sine.
Dacă vrei să faci ceva, ţine cont de opinia celor din jur.
Scorpion. Nativii din Scorpion trebuie să se gândească serios
la viitor. Nu-ţi fie ruşine să le ceri ajutorul celor din jur şi
ţine cont de toate informaţiile pe care aceştia ţi le dau. 
Săgetător. Va fi foarte dificil pentru aceşti nativi să ajungă
la un numitor comun cu cei din jurul lor. Chiar dacă le vei
da dreptate, ceea ce vei spune va fi interpretabil.
Capricorn. Este o bună perioadă pentru a face schimb de ex-
perienţe şi pentru a vorbi cu cât mai multă lume. În timpul
discuţiilor, Capricornii vor reuşi să fie sarea şi piperul. 
Vărsător. Este posibil că în această zi nativii să aibă multe
gânduri negative. Încearcă să nu cazi în depresie şi fă tot
posibilul să vezi partea pozitivă a lucrurilor. 
Peşti. Atât persoanele apropiate Peştilor, cât şi cele care nu
au o relaţie bună cu aceşti nativi îşi vor juca foarte bine
cărţile în această perioada. Fiţi cu ochii în patru. 

Gala Romanian
Music Awards
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

La Centrul Cultural Reduta
se află în plină deşfăşurare
Braşov International Film
Festival & Market. Cinefilii
au ocazia să vadă zilnic, filme
non-violente americane, bri-
tanice, dar şi din Republica
Dominicană sau Ghana. 

Program: 
◾ 8 septembrie – 20:00, ONCE

UPON A FISH – Republica Do-
minicană

◾ 9 septembrie – 20:00 LES
MISÉRABLES – UK

◾ 10 septembrie – 20:00,
FLIGHT – SUA

◾ 11 septembrie – 20:00-
ABOUT TIME – UK

◾ 12 septembrie – 20:00, HOP
– SUA

◾ 13 septembrie – 20:00,THE
GLOW OF THE FIREFLY – Ban-
gladesh

◾ 14 septembrie – 20:00,
WHEN YOU LOVE SOMEONE –
Ghana

Festival de film non-violent
◾ Care este diferenţa dintre MITĂ
şi DAR? 
Un DAR este atunci când cel care
primeşte spune: „Mulţumesc!”,
iar cel care dă spune: „Să nu mai
vorbim despre asta!”. 

O MITĂ este atunci când cel care
dă spune: „Mulţumesc!”, iar cel
care primeşte spune: „Să nu mai
vorbim despre asta!”

◾ I: De unde avea Mihai Viteazu'
cizmele?
R: De la genunchi în jos. 

◾ – Tati, este adevărat că în unele
părţi din Africa, un bărbat nu îşi cu-
noaşte soţia până nu se căsătoresc?
– Asta se întâmplă peste tot fiule. 

◾ Ieri am fost la vânătoare, după
66 de împuşcături, cerbul a murit
de râs.

Bancuri

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

KYRA KYRALINA
-PREMIERĂ-
(AP-12), 99 minute, Dramă
ora: 20:15
DARUL LUI JONAS
-PREMIERĂ-
(THE GIVER)
(AP-12), 97 minute, Dramă, SF
orele: 15:00, 19:45
CAPTIVUL
-PREMIERĂ-
(THE CAPTIVE)
(N-15), 112 minute, Thriller
ora: 21:15
LOVE BUS: CINCI POVEŞTI DE
DRAGOSTE DIN VIITOR
-PREMIERĂ-
(N-15), 72 minute, Dramă, Romantic
ora: 13:15
CAMERA GROAZEI 
(KVINDEN I BURET)
(N-15), 97 minute, Crimă, Mister, Thriller
ora: 15:45

VÂNĂTOAREA DE SPIONI
(A MOST WANTED MAN)
(N-15), 122 minute, Thriller
ora: 18:00
EROI DE SACRIFICIU 3 
(THE EXPENDABLES 3)
(N-15), 126 minute, Acţiune, Aventuri, Thriller
ora: 21:45

ŢESTOASELE NINJA -3D-
(TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES)
(AP-12), 103 minute, Acţiune, Aventuri,
Comedie, Fantastic, SF
orele: 13:30, 19:15
CASA MAGICIANULUI -3D-
(THE HOUSE OF MAGIC)
(AG), 85 minute, Animaţie, Aventuri (dublat)
ora: 17:30
HAI SĂ FIM POLIŢIŞTI
(LET’S BE COPS)
(AP-12), 104 minute, Acţiune, Comedie
ora: 17:00
GARDIENII GALAXIEI -3D-
(GUARDIANS OF THE GALAXY)
(AP-12), 122 minute, Acţiune, Aventuri, SF
ora: 15:15
LUCY
(N-15), 90 minute, Acţiune, SF
orele: 13:45, 22:15

Expoziţii 
◾ Friederich Miess 1854–1935 – Expo ziţie
retrospectivă la Muzeul de Artă Braşov (Bd. Eroilor nr.21)
◾ Marile cărţi mici la Casa „Ştefan Baciu” (Str.
Dr. Gh. Baiulescu nr. 9). Vizitatorii sunt invitaţi să
descopere o colecţie de 38 de cărţi în miniatură.

Astăzi în Braşov

2 7 4 5 9 8 3 6 1
9 8 5 6 1 3 4 7 2
1 6 3 7 4 2 5 9 8
7 5 1 2 8 9 6 4 3
6 3 2 1 5 4 7 8 9
4 9 8 3 7 6 1 2 5
5 4 6 8 2 1 9 3 7
3 2 7 9 6 5 8 1 4
8 1 9 4 3 7 2 5 6
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Din presa maghiară
Orient Expressul circulă doar pe ruta Bucureşti – Budapesta
Datorită situaţiei internaţionale, precum şi măsurilor de
restricţionare luate de mai multe direcţii feroviare din
străinătate, conducerea Căilor Ferate Române a fost
pusă în situaţia în care să fie nevoită să anuleze câteva
legături internaţionale, iar alte trenuri internaţionale pot
circula doar în limita posibilităţilor. Începând de azi, Orient
Express format numai din vagoane de dormit şi care cir-
cula pe ruta Bucureşti – Budapesta – Viena – Salzburg

– München – Stuttgart – Strasbourg – Paris – Boulogne
– Londra, va circula doar până la Budapesta. Aceeaşi
situaţie există şi în cazul vagoanelor de dormit aparţinând
rapidului Ardealul, care circula în mod normal pe ruta
Bucureşti – Viena – Salzburg – Innsbruck – Zürich – Bale
– Belfort – Paris. Legăturile cu Franţa se derulează numai
prin Iugoslavia, Italia şi Elveţia, pe ruta Zagreb – Trieste
– Milano – Lausanne – Bale – Paris. Vagoanele de dormit
cu plecare din Bucureşti pentru Berlin cu traversare prin
Polonia, au fost retrase şi ataşate la trenurile accelerat
503 şi 504. Datorită închiderii graniţelor dintre Polonia
şi Germania, trenurile care traversau aceste ţări au fost
anulate.

(A Bucarestiből kiinduló Orient Express csak
Budapestig közlekedik. În: Brassói Lapok, nr. 200,

1 septembrie 1939)

Romanul acesta „Crimă
şi pedeapsă” este, fără
contrazicere, una din
puţinele capo d’opere
ale celui mai înalt geniu
omenesc. Rar s’au vă-
zut atâtea calităţi ar-
tistice adunate la un
loc într’o scriere, a
cărei frumuseţe
n’a fost întrecută
în nici o literatură
şi de nici un autor.

Este povestirea vieţei
unui student, Rascolnicoff,
care se crede a fi un om su-
perior, şi aşa fiind, el are drep-
tul să suprime vieţi omeneşti,
ca cel mai de rând asasin. Ras-
colnicoff, în închipuirea-i bol-
navă, se crede a fi supra-om
şi este îndrituit să ucidă pe cei
ce-i ese în cale şi-i se împo-
trivesc.

Pornind dela acest raţiona-
ment fals, el ucide în mod laş,
cu o lovitură de secure, pe o
femee slabă, bătrână, dezar-
mată, fără nici o rezistenţă,
care trăeşte din camătă, acor-
dând mici împrumuturi pe
amanete; şi apoi, pentru a nu
fi descoperit, acelaş „om su-
perior” ucide pe o altă neno-
rocită, pe sora primei victime.
Şi aceste amândouă crime

 inutile, pentru o nimica toată,
ca să ia cu
sine,

î n
emoţia momentului, câteva
cutiuţe de bijuterii fără mare
valoare şi de care nici nu se
foloseşte, căci îndată după co-
miterea îndoitei sale crime,
caută să se desfacă de ele, as-
cunzându-le sub o piatră pe
ţărmul Nevei.

Rascolnicoff îşi scuză fapta
sa odioasă în chip naiv şi stân-
gaciu, ca orice criminal de
ocazie: „N’am voit să prad;
voiam să văd dacă am calita-
tea omului superior; voiam să
văd dacă întrunesc însuşirile
unui Napoleon Bonaparte;
dacă, ca şi el, pot omorî, fără

să am mustrare de cuget sau
scrupul.

Şi după teoria aceasta sui-
generis, Rascolnicoff n’a

fost un Bonaparte, cum
îşi închipuia el înainte

de crimă, că va fi
după crimă. Era un
om de rând,
dintr’un aluat co-
mun, un nenoro-
cit. El, voind să
omoare „jivina de
cămătăreasă”, s’a

ucis pe sine însuş.
Conştiinţa nu-l sus-

ţinea, mustrările înce-
pură să-l copleşească, -

şi’n loc să aibă „liniştea na-
poleoneană”, după nefericita
lui expresie a văzut deodată
un personagiu mititel, fără
nervi tari, fără forţă, mai slab
ca „jivina de cărturăreasă”, un
tip detracat, care face pe cont
propriu, literatură proastă şi
care se duce, el însuşi, biciuit
şi gonit de conştiinţă, să se
predea justiţiei.

Peripeţiile pregătirei crimei,
a execuţiei ei, a mijloacelor
de-a se sustrage pedepsei, sunt
o povestire teribilă, îngrozi-
toare, cum arta n’a mai produs
alta, în nici o epocă. Gradaţia,
succesiunea şi înlănţuirea fap-
telor, analiza profundă şi ar-

gumentarea, fac din „Crimă
şi pedeapsă” unica lucrare cri-
minologică, a cărei cetire nu
poate fi întreruptă până la cea
din urmă filă. Atâta viaţă, atâ-
ta pulsaţie, atâta vibrare, atâţia
nervi, nu se găsesc în nici o
altă scriere. Dostoiewsky a
atins culmile cele mai înalte
ale sufletului şi ale creerului.

„Crimă şi pedeapsă” trebue
să fie citită de toată lumea fără
deosebire; şi „inteligenţa”, şi
marele public vor găsi aci sen-
zaţii şi emoţii intense, pe care,
în rare ocaziuni, le gustă omul
în viaţa lui.

A insista mai mult e de pri-
sos; nici Dostoiewsky, nici
„Crimă şi pedeapsă” n’au ne-
voe de reclamă.

„Crimă şi pedeapsă” apare,
în traducere îngrijită, în toate
zilele de lucru, cu ilustraţii
inedite, desenate de pictorii
noştri cei mai de talent, - şi
cu toată scumpetea tiparului
şi a hârtiei, fascicola nu va
costa decât 1 Leu 50. Pentru
cereri a se scrie pe adresa:
„Editura Romanelor Ilustra-
te”, Tip. „Poporul”, Str. Să-
rindar Nr. 17, Bucureşti. 

(Carpaţii, Anul II, Nr. 20,
Duminecă 30 Aprilie 1922)
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Ieri am petrecut la gară pe
soldaţii din Batalionul 3 de
Marş al Regimentului 2 de
Infanterie. Acelaşi respect,
aceleaşi scene când însufle-
ţite, când duioase ca şi la ple-
carea celorlalte numeroase
batalioane din Garnizoana
Braşovului.

În rând şi alături de soldaţi,
bărbaţi, femei, copii, părinţii,
mamele, soţiile şi copilaşii
celor ce plecau spre o ţintă

necunoscută. Cântece voini-
ceşti, chiote şi aclamări în
toate limbile străbăteau văz-
duhul. Nu lipseau însă nici
lacrimile din ochii celor care
se aveau atât de dragi şi care
se despărţeau acum atât de
greu.

Din şirul steagurile nume-
roase se desluşeau mândre şi
aducătoare de nădejdi într-
un viitor mai fericit, cele
 patru steaguri tricolore ro-

mâneşti sfin-
ţite zilele tre-
c u t e  î n
Biserica Sf.
Nicolae. Cu ei
a plecat şi co-
legul nostru
de redacţie
Ioan Brotea.
Părea vesel şi
nepăsător. În
m o m e n t u l
plecării trenu-

lui ne-a rugat să exprimăm
încă o dată doamnelor şi
domnişoarelor române, în
numele plutonului său,
mulţumite fierbinţi pentru
steagul dăruit, precum şi
pentru căciulile de iarnă
distribuite între soldaţii
plutonului său.

„Cu bine mergeţi dragii
mei şi să veniţi cu bine”...
(Gazeta Transilvaniei, nr. 201,

13/26 septembrie 1914)

Cristina Baciu

Mihaela Lupu

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Bibliografie. Ce este
„Crimă şi pedeapsă”

Plecarea soldaţilor din Gara Braşov

8 septembrie 2014

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

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

Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”
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Satul Mawsynram, din
nord-estul Indiei, este
oficial cel mai umed loc
din lume, aici căzând
anual peste 11.860 de
litri/metru pătrat de
precipitaţii, scrie desco-
pera.ro.

Localitatea se află pe dealul
Khasi, din statul Meghalaya.
Aici, locuitorii sunt nevoiţi să
se adapteze condiţiilor dificile
de trai, prin soluţii ingenioase,
după cum arată şi aceste fo-

tografii, realizate de Amos
Chapple.

Elevii se duc la şcoală pe
poduri făcute din rădăcini ale
arborelui de cauciuc, pentru
că dacă locuitorii ar folosi la
construcţii un lemn obişnuit,
acesta ar putrezi imediat din
cauza ploii care cade aproape
continuu.

Adulţii care trebuie să lu-
creze în aer liber se protejează
de ploaie cu ajutorul unor um-
brele speciale, care le acoperă
întregul corp, umbrele reali-

zate din frunze
de bambus şi de
bananier.

Vara, curenţii
de aer care se în-
dreaptă spre nord
pe deasupra vas-
telor câmpii din
Bangladesh adu-
nă foarte multă
umezeală.

Norii astfel formaţi ajung
deasupra acestui sat, unde de-
alurile sunt abrupte şi practic

blochează, comprimă norii,
care se descarcă aici şi astfel
plouă aproape constant.

Cel mai ploios loc
din lume

81.000 de dolari pentru a fi sărutat 
de actriţa Liz Hurley

Un sărut din partea actriţei
britanice Liz Hurley a fost
vândut cu 81.000 de dolari,
la o licitaţie în scopuri cari-
tabile, organizată de cântăreţul
Elton John.

Această licitaţie anuală este
organizată în scopul strângerii
de fonduri pentru fundaţia ca-
ritabilă de luptă împotriva
SIDA patronată de cântăreţul
Elton John, potrivit contact -
music.com.

La ediţia din acest an, care
s-a desfăşurat joi seară la re-
şedinţa din Marea Britanie a
lui Elton John, câştigătorul
unui sărut din partea actriţei

Liz Hurley, în
vârstă de 49
de ani, a fost
bancherul Ju-
lian Bharti.

Actriţa bri-
tanică Liz
Hurley (Eliza-
beth Hurley)
este cunoscu-
tă pentru rolu-
rile din „Pact cu diavoliţa/
Bedazzled” şi „Austin Powers
şi organizaţia secretă/ Austin
Powers: International Man of
Mystery”.

Liz Hurley este actriţă şi
model şi conduce o fermă cu

produse bio în Gloucestershi-
re. Vedeta s-a despărţit în no-
iembrie 2013 de logodnicul
său australian, fostul jucător
de cricket Shane Warne, iar
acum are o relaţie cu fotogra-
ful David Yarrow.

La cei 20 ani ai
săi, Patrick Schwar-
zenegger, fiul fostului
guvernator al Cali-
forniei nu îşi negli-
jează aspectul fizic,
poate şi cu gândul la
tatăl său care a fost
o legenda în body-
building.

„Exercițiile de di-
mineaţă! Vreau să
fiu în formă şi să mă
îngraş 3 kilograme”,
a scris tânărul pe o

reţea de socializare,
unde are zeci de mii
de fani.

În urma cu câteva
luni, Patrick Schwar-
zenegger, în vârs ta
de 20 ani şi iubita sa,
Taylor Burns, au fost
văzuţi pe o plajă din
Maui, în timp ce se
relaxau pe plaja, cei
doi fiind fotografiaţi
sărutându-se în apa
mării, scrie daily -
mail.co.uk.

Ultimul exemplar de ţestoasă din specia dispărută
„Geochelone Abigdoni” expus la New York
Fost simbol al conservării faunei pentru arhipelagul
Galapagos, „George singuraticul”, o ţestoasă de o sută
de ani care a murit în 2012, va fi expus la Muzeul ame-
rican de Istorie Naturală din New York, scrie agenţia
France Presse. „George singuraticul” era ultimul exem-
plar din specia „Geochelone Abigdoni”, specie ende-
mică insulelor Galapagos, situate la 1.000 de km de
coastele Ecuadorului. După ce expoziţia se va încheia,
la 18 septembrie, ţestoasa se va întoarce în Galapagos,
unde va fi unul dintre punctele de atracţie ale muzeului
dedicat ţestoaselor.

Un imigrant polonez, Aaron Kosminski, 
ar fi fost faimosul criminal Jack Spintecătorul
O mostră de ADN de pe un şal ne dezvăluie în sfârşit
adevărata identitate a lui Jack Spintecătorul, faimosul
criminal în serie responsabil pentru cel puţin cinci crime
violente petrecute la Londra, în toamna anului 1888,
susţine în exclusivitate Mail on Sunday. Faimosul cri-
minal era imigrantul polonez Aaron Kosminski, din car-
tierul Whitechapel (estul Londrei), unde au fost comise
crimele şi care ulterior a fost internat într-un azil. Afir-
maţiile se bazează pe analiza unui şal găsit în apro-
pierea corpului uneia dintre victime, Catherine
Eddowes, pe care s-a descoperit atât ADN aparţinând
femeii, cât şi ADN-ul ucigaşului acesteia. Descoperirea
a fost făcută după ce omul de afaceri Russell Edwards,
48 de ani, a cumpărat la licitaţie şalul şi a recurs la
ajutorul lui Jari Louhelainen, un expert de renume mon-
dial în analiza probelor genetice de la locul crimelor
istorice. Folosind tehnici de ultimă oră, Louhelainen a
putut să extragă ADN-ul vechi de 126 de ani din ma-
terial şi să-l compare cu ADN-ul urmaşilor lui Eddowes
şi ai suspectului, în ambele cazuri potrivirea dovedin-
du-se perfectă. 

Fiul lui Arnold, mai sexy ca Schwarzenegger
în tinereţe


