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Termenul pentru atestarea
produselor tradiţionale con-
form noii legislaţii a fost
prelungit cu încă două luni. 
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Consiliul Judeţean Braşov, în parteneriat cu Primăria Făgăraş, 
a alocat 600.000 de lei pentru reabilitarea Sălii Tronului

Începem şcoala în siguranţă!
Acesta este mesajul pe care îl
vor transmite elevilor braşo-
veni, dar şi cadrelor didactice
şi părinţilor, reprezentanţii
Agenţiei Judeţeane Antidrog
la debutul noului an şcolar.
Mai exact, este vorba de or-
ganizarea unui concurs de

creativitate la care vor putea
participa copiii şi adolescenţii
din toate unităţile de învăţă-
mânt din Braşov. Iniţiatorii
şi-au propus ca prin aceste ac-
tivităţi să crească gradul de
conştientizare şi informare
asupra riscurilor consumului
de droguri.

48 de magazine din oraş au
depus la Primăria Braşov no-
tificări pentru vânzarea cu preţ
redus a soldului de marfă din
stoc. Lor li se adaugă maga-
zinele care au oferte promo-
ţionale sau care lansează
produse noi, şi care deşi prac-
tică preţuri mai mici la aceste

produse, nu sunt nevoite să
anunţe municipalităţii reduce-
rile. Alte trei magazine, situate
în Brintex, Galeriile Orizont
şi strada Mureşenilor au anun-
ţat că vor lichida total marfa
pe care o au. Nerespectarea
prevederilor legale se sancţio-
nează cu amenzi. 

Liber la cumpărăturiCampanie antidrog în şcoli 

Investiţii la
Cetatea Făgăraşului
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Caravana scrimei
româneşti 

În Piaţa Sfatului, între orele
11.00-13.00, braşovenii se
vor întâlni cu nume cu greu-
tate din scrima românească.

O nouă stagiune
la Opera Braşov

Spectacolul cu opera „Tra-
viata”, de Giuseppe Verdi,
va avea loc sâmbătă,
13 septembrie, la ora 18.30. 
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METEO
Soare

14°C /22°C

„Sala va fi la fel cum arăta în secolul
al XVII-lea, cu mobilierul specific al
acelor ani. Va fi o sală a tronului cum
arăta ea, dar vom da utilitatea zilelor

noastre, pentru a se putea organiza
simpozioane, ceremonii, cu tehnica
(ascunsă) a zilelor noastre – internet,
acustică etc. Vor fi 70 de jilţuri, dar

sala va avea o capacitate de 300 de lo-
curi.” a declarat primarul municipiului
Făgăraş, Sorin Mănduc (în  imagine).
Zilele trecute a fost primit avizul de la

Comisia Naţională a Monumentelor
Istorice pentru refacerea Sălii Tronului
(cea mai mare după fosta Cramă) de
la Cetatea Făgăraşului. pag. 7
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Mircea Băsescu şi Marian
Căpăţână, trimişi în judeca-
tă în dosarul privind mita
primită de la familia lui Ber-
cea Mondial, rămân în arest
după ce Tribunalul Constan-
ţa a constatat, ieri, legalita-
tea şi temeinicia luării
măsurii arestării preventive.

De asemenea, instanţa a
respins ca nefondate cererile
lui Mircea Băsescu şi Ma-
rian Căpăţână de revocare
a măsurii arestării preven-
tive. Totodată, Tribunalul
Constanţa a respins cererea

lui Mircea Băsescu de înlo-
cuire a arestului preventiv
cu controlul judiciar, dar şi
pe cea a lui Marian Căpăţâ-
nă de înlocuire a arestului
preventiv cu arestul la do-
miciliu sau cu controlul ju-
diciar.

Decizia magistraţilor nu
este definitivă. Tribunalul
Constanţa a constatat lega-
litatea şi temeinicia luării
măsurii arestării preventive
faţă de Mircea Băsescu şi
Marian Căpăţână.

„Constată legalitatea şi te-

meinicia luării măsurii arestării
preventive faţă de inculpaţii
Mircea Băsescu şi Marian
Adrian Căpăţână - prin înche-
ierea FN /din data de 20.
06.2014 a judecătorului de
drepturi şi libertăţi din cadrul
Tribunalului Bucureşti- Secţia
I penală (dosar nr. 21084/
3/2014), menţinută prin înche-
ierea nr. 439/din 27.06. 2014,
(dosar 21084/3 /2014) a ju-
decătorului de drepturi şi li-
bertăţi de la Curtea de Apel
Bucureşti- Secţia I penală”, se
arată în decizia instanţei.

Omul de afaceri Cătălin Che-
lu a fost condamnat definitiv,
ieri, de judecătorii de la Curtea
de Apel Bucureşti, la şase ani
de închisoare în dosarul "Mită
la MAI", pentru tentativa de
mituire a fostului secretar de
stat în Ministerul de Interne,
Dan Valentin Fătuloiu.

Judecătorii au menţinut astfel
sentinţa dispusă, în primă in-
stanţă, de Tribunalul Bucureşti.

Curtea de Apel București a
decis totodată ca omul de afa-
ceri să nu mai poată ocupa vreo
funcţie în cadrul vreunei socie-
tăţi comerciale pentru o durată
de cinci ani.

Cătălin Chelu a fost acuzat

că, din august şi
până în 12 noiem-
brie 2010, i-a pro-
mis chestorului şef
Dan Valentin Fă-
tuloiu suma de un
milion de euro. În
schimbul banilor,
Fătuloiu - care,
potrivit procurorilor DNA, a
fost denunţător în acest dosar
- trebuia ca, în calitatea sa de
secretar de stat în Ministerul
Administraţiei şi Internelor, să
„îndeplinească acte contrare în-
datoririlor de serviciu, respectiv
să stopeze prelucrarea în sistem
integrat a informaţiilor din do-
sarele penale având ca obiect

infracţiuni comise de către Che-
lu Cătălin Constantin şi per-
soanele apropiate acestuia”.

În 23 noiembrie 2010, Fătu-
loiu a fost revocat din funcţie,
la scurt timp după scandalul pri-
vind mita de un milion de euro
care i-ar fi fost promisă de Che-
lu pentru a-i rezolva dosarele
penale. 

Mircea Băsescu rămâne în arest preventiv

Premierul rus Dmitri
Medvedev a declarat că
Guvernul Rusiei nu ex-
clude posibilitatea de a
închide spațiul aerian,
ca răspuns la noi sanc-
ţiuni sectoriale occiden-
tale, anunţa iItar-Tass.

Companiile aeriene europe-
ne au început să realizeze cal-
cule estimative ale pierderilor
provocate de închiderea spa-
ţiului aerian al Rusiei încă din
luna august, atunci când Mos-
cova a ameninţat pentru prima
dată că ar putea recurge la
aceasta măsură.

Cele mai afectate ar fi cur-
sele spre Japonia, nord-vestul
Chinei şi Coreea de Sud, ex-
cluzând, evident, cursele către
destinaţii din Federaţia Rusă.
Toate aceste zboruri folosesc
culoare care trec pe deasupra
Siberiei, pentru a ocoli zona
periculoasă a munţilor Hima-
laya, dar şi rutele sudice, mai
lungi şi relativ periculoase,
care ar trece prin zona Orien-

tului Mijlociu şi a Asiei de
Sud. Un grafic oferit de Fli-
ghtradar24.com pentru
Bloomberg arată că prin spa-
ţiul aerian rus trec în fiecare
săptămână 1.600 de zboruri
operate de companiile euro-
pene. Spre compara�ie, prin
culoarul nord-atlantic trec săp-
tămânal circa 4.000 de zboruri
(ale companiilor europene si

americane), potrivit BBC.
Cele mai multe zboruri ce fo-
losesc spaţiul aerian rus sunt
ale Air France – KLM (249),
urmate de cele ale Lufthansa
şi ale companiilor aeriene din
Austria şi Elveţia pe care le
controlează (220).

O modificarea a rutei sibe-
riene ar presupune un consum
mai mare de combustibil şi

chiar escale pentru alimen-
tare, ceea ce ar duce la o creş-
tere a preţului biletelor de
avion şi ar aduce pierderi
companiilor. Nu mai puţin
adevărat este că şi Aeroflot
ar avea de pierdut dacă ră-
mâne fără taxele de tranzit
plătite de companiile euro-
pene. Este vorba de 170 de
milioane de dolari (la nivelul
anului 2013), ceea ce a re-
prezentat 18% din venitul
Aeroflot pentru anul respec-
tiv. „Dacă transportatorii oc-
cidentali ocolesc spaţiul
nostru aerian, acest lucru ar
putea să conducă la falimen-
tul multor companii aeriene

care se clatină la marginea
prăpastiei în lupta pentru su-
pravieţuire”, a subliniat Med-
vedev. Până acum însă,
singura victimă clară a pro-
blemelor legate de traficul ae-
rian şi criza din Ucraina este
filiala low cost a Aeroflot, Do-
brolet, care, abia lansată, a fost
nevoită să-şi ţină avioanele la
sol începând din luna august.

Rusia ar putea să închidă spaţiul aerian ca răspuns la noi  sancţiuni
occidentale, a avertizat premierul rus Dmitri Medvedev

Ce efecte ar avea închiderea
spaţiului aerian rus

Inspector şcolar acuzat de  trafic de influenţă şi luare de mită
Procurorii DNA Brașov au început urmărirea penală sub
control judiciar a inspectorului şcolar Ladislau Lengyel,
acuzat de trafic de influență și luare de mită. Ladislau
Lengyel, în calitate de inspector școlar pentru învățământul
primar — secția maghiară, din cadrul ISJ Covasna, i-ar
fi dat înainte de examen subiectele de concurs unui can-
didat la concursul de ocupare a posturilor didactice.Potrivit
ordonanţei de dispunere a controlului judiciar, „în data de
23 iulie 2014, conform înțelegerii anterioare, pentru 'ser-
viciile' sale, inculpatul a primit de la acea persoană suma
de 600 de lei”, se arată într-un comunicat al Direcţiei Na-
ţionale Anticorupţie. În plus, potrivit procurorilor, Lengyel
ar fi primit 150 de lei în luna mai 2014, de la soţul unei
învăţătoare de gimnaziu, pentru a-i acorda acesteia nota
maximă după o inspecţie specială.Comunicatul DNA face
precizarea că „procurorii au beneficiat de sprijinul de spe-
cialitate al Serviciului Român de informații”.

Percheziţii la mai multe firme bănuite de evaziune fiscală
Poliţiştii au organizat, ieri,  percheziţii la mai multe firme
bănuite de evaziune fiscal în domeniul comercializării
programelor informatice. Printe firmele la care se fac des-
cinderi se numără şi SIVECO.Din cercetări a reieşit că în
contabilitatea producătorului de soft ar fi fost înregistrate
achiziţii fictive de servicii reprezentând crearea unor pro-
grame informatice care în realitate nu au fost prestate,
bugetul de stat fiind astfel prejudiciat cu peste trei milioane
de euro. Percheziţiile au avut loc în Bucureşti,  Ilfov şi
Giurgiu, la şapte adrese ale suspecţilor vizaţi şi la sediile
unor  firme. „În fapt, în scopul sustragerii de la plata taxelor
şi impozitelor către bugetul de stat, reprezentanţii unei
compani producătoare de programe informatice ar fi creat
un circuit infracţional format din peste 50 de societăţi co-
merciale prin care ar fi fost evidenţiate tranzacţii fictive
derulate în perioada 2009-2013, în valoare de 10 milioane
de euro”, potrivit Poliţiei Române. 

„Mită la MAI”: Cătălin Chelu, condamnat
definitiv la închisoare
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Campanie derulată în școlile brașovene împotriva
consumului de droguri în rândul elevilor 

Seism după seism 
în zona Vrancea

Două seisme au avut loc
duminică în judeţul Buzău, în
zona de activitate seismică
Vrancea, la diferenţă de patru
ore unul, faţă de celălalt, pri-
mul având magnitudinea de
2,8 grade pe scara Richter, iar
cel de-al doilea de 3 grade pe
scara Richter.

Cutremurul cu magnitudi-
nea de 3 grade s-a produs la
ora 21.40, în zona seismică
Vrancea, la o adâncime de
149 de kilometri şi a avut epi-
centrul în judeţul Buzău. Ora-
şele cele mai apropiate de
epicentrul cutremurului sunt
Covasna (34 de kilometri),
Târgu Secuiesc (50 de kilo-
metri), Vălenii de Munte (54
de kilometri), Săcele şi Râm-
nicu Sărat (56 de kilometri),
potrivit Institutului Naţional
pentru Fizica Pământului.

Seismul de 2,8 grade s-a pro-
dus la ora 17.26, la o adânci-
me de 149 de kilometri.
Oraşele cele mai apropiate de
epicentrul cutremurului sunt
Buzău (36 de kilometri),
Râmnicu Sărat (40 de kilo-
metri), Mizil (45 de kilo-
metri), Vălenii de Munte (47
de kilometri) şi Boldeşti-
Scăeni (59 de kilometri). Tot
în judeţul Buzău, în zona seis-
mică Vrancea, sâmbătă, la ora
18.55, s-a produs un cutremur
de 3,2 grade pe scara Richter.
Un alt cutremur cu magnitu-
dinea de 3,5 grade s-a produs
sâmbătă, la  ora 07.20, în ju-
deţul Vrancea. Cutremurul cu
cea mai mare magnitudine
produs anul acesta în Româ-
nia a avut 5 grade şi s-a înre-
gistrat la 29 martie, tot în zona
seismică Vrancea.

Reprezentanţii Agenţiei
Antidrog Braşov, alături
de cei ai instituţiilor lo-
cale partenere,  vor fi
prezenţi chiar pe 15
septembrie în  şcolile
din municipiul Braşov
pentru a le vorbi elevi-
lor despre consecinţele
extrem de grave ale
consumului de droguri,
dar şi pentru a-i invita
să se înscrie la concursul
”Începem şcoala în sigu-
ranţă”.

Iniţiatorii şi-au propus ca
prin aceste activităţi să crească
gradul de conştientizare şi in-
formare asupra riscurilor şi
efectelor negative ale consu-
mului de droguri de la vârste
tot mai fragede.

„Ne dorim ca încă din pri-
ma zi de școală să fim prezenți
în școli printr-o acțiune inte-
ractivă împreună cu
reprezentanții instituțiilor
autorităților locale, ai
societății civile. Dorim să lan-
săm un concurs în rândul ele-
vilor, îi provocăm să fie
creativi,  să lanseze un mesaj
pentru siguranță și pot câștiga
astfel premii substanțiale” a

declarat Anda Samson,  co-
ordonator psiholog la Centrul
de Prevenire, Evaluare şi Con-
siliere Antidrog. 

Tinerii sunt ţintele cele mai
uşoare pentru vânzătorii de
droguri, de aceea iniţiatorii
proiectului au conceput un
program de prevenţie şi com-
batere a consumului de stu-

pefiante pentru perioada
2014-2020.

„În ceea ce privește această
strategie legată de lupta îm-
potriva consumului de droguri,
urmăresc activitatea Agenției
Naționale de Luptă Antidrog
de mai mulți ani, și văd că
dânșii cu  toate resursele li-
mitate pe care le au, chiar pun

în practică ceea ce au de fă-
cut” a declarat  Claudiu Co-
man, președintele Autorită�ii
Teritoriale de Ordine Publică
Brașov (ATOP).

Strategia va urmări stoparea
consumului acestor produse,
inclusiv în zonele turistice, de-
oarece acolo există un
poten�ial de risc crescut.

Reprezentanţii Agenţiei Judeţeane Antidrog, alături de ATOP, au prezentat campania care se va derula în școli

Începem şcoala
în siguranţă! 

Tinerii liberali, alături de vârstnicii brașoveni
Vineri, 5 septembrie, tinerii Alianței Creștin-Liberale au venit
în sprijinul vârstnicelor aflate la Căminul de Bătrâne de la
Biserica Sfânta Treime din Șcheii Brașovului. Fondurile re-
zultate din acțiunea de donare de sânge de la Centrul de
Transfuzie Sanguină Brașov, au fost folosite de tinerii din
PNL și PDL pentru a veni în ajutorul doamnelor în vârstă
aflate în centrul de plasament. Toate bătrânele locatare ale
căminului au primit pachete constând în alimente de bază
și articole de igienă necesare traiului de zi cu zi. „Ieri
dimineață am răspuns, împreună cu tinerii democrați-liberali,
solicitării Ministerului Sănătății de a dona sânge, deoarece
sistemul este în mare impas, donatorii fiind puțini la nivelul
întregii țări. Am dorit ca noi, tinerii politicieni, să dăm un
exemplu și ne-am prezentat la Centrul de Transfuzii San-
guine Brașov. Am dorit ca acțiunea noastră să aibă o con-
tinuitate și am decis să facem o bucurie doamnelor în vârstă
aflate la Căminul de Bătrâne, oferindu-le alimente și articole
de igienă corporală din bonurile primite de la Centrul de
Transfuzii. Dorim ca această acțiune s-o desfășurăm pe-
riodic și le mulțumim colegilor din TDL pentru colaborarea
fructuoasă” a declarat Vlad Mocan, președinte TNL Brașov.

Cum va fi vremea în următoare perioadă. Administraţia Naţională
de Meteorologie a realizat o estimare a evoluţiei valorilor
termice şi a precipitaţiilor în intervalul 8 - 21 septembrie,
pentru toate regiunile din ţară. Pentru Transilvania, tempe-
raturile maxime, în medie de 24...27 de grade, din prima
săptămână a intervalului de prognoză, vor caracteriza în
continuare o vreme caldă pentru această dată calendaristică.
Minimele nocturne, la nivelul regiunii, se vor situa, în medie,
în ecartul 10...13 grade, dar vor fi mai scăzute în zonele
depresionare, în special în primele nopţi. Începând cu data
de 14 septembrie valorile de temperatură vor fi în scădere
uşoară, însă media regională, între 21 şi 25 de grade ziua
şi între 9 şi 11 grade noaptea, se va menţine uşor peste
normele climatologice ale perioadei. Probabilitatea de apa-
riţie a ploilor, foarte redusă în prima săptămână, va creşte
după data de 14 septembrie, dar sunt estimate ploi în general
slabe cantitativ.

Licitaţie istorică: Se vinde o capodoperă a lui Constantin Brâncuşi!
Una dintre cele mai semnificative opere ale lui Brâncuşi,
"Cuminţenia Pământului" a fost pusă în vânzare.
Sculptura este evaluată la aproape 20 milioane euro şi face
parte dintr-o colecţie bucureşteană privată. Ministerul Culturii
a fost invitat să facă o ofertă. Sunt aşteptaţi 21 de specialişti
străini, dar şi colecţionari importanţi de artă din ţară. De
asemenea, se ia în calcul ca lucrarea să rămână şi în Ro-
mânia, dacă statul, prin intermediul Ministerului Culturii va
face o ofertă care va fi acceptată de actualii săi proprietari.
Sculptura a fost realizată în 1907, alături de Sărutul şi Ru-
găciunea.
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Termenul pentru atestarea
produselor tradi�ionale con-
form noii legisla�ii va fi pre-
lungit, cel mai probabil până
pe 30 noiembrie 2014, a de-
clarat ieri vicepremierul Daniel
Constantin, ministru al Agri-
culturii și Dezvoltării Rurale.

„Pregătim ordinul pentru
prelungirea termenului privind
atestarea produselor tra dițio -
na le conform noii legislații, cel
mai probabil până la 30 no-
iembrie. Deocamdată foarte
puțini producători și-au rea-
testat produsele, iar data limită
este 11 septembrie”, a precizat
Constantin.

Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale (MADR)
a atestat până în prezent 116
produse tradi�ionale, dar a res-
pins alte 119 documenta�ii
pentru că nu îndeplineau

condi�iile din domeniu. Nu-
mărul dosarelor depuse a ajuns
la 235.

Legisla�ia din acest sector
nu a mai fost modificată din
2004 și din acest motiv a apă-
rut Ordinul comun 724/2013
al MADR, Ministerului
Sănătă�ii și Autorită�ii
Na�ionale pentru Protec�ia
Consumatorilor, care a fost pu-
blicat în data de 11 noiembrie
2013 în Monitorul Oficial și
a intrat în vigoare o lună mai
târziu.

Data  limită până când mai
pot fi atestate produsele
tradi�ionale, conform noii
legisla�ii, este 11 septembrie
2014. Acest sistem de înregis-
trare este unul voluntar, neta-
xabil și nu beneficiază de
protec�ie na�ională sau comu-
nitară.

Potrivit datelor MADR, di-
namica înregistrării produse-
lor tradi�ionale a crescut
semnificativ în ultimii cinci
ani, numărul acestora dublân-
du-se sau chiar triplându-se
în decursul unui singur an.
Dacă în 2005 au fost înregis-
trate la MADR 280 de pro-
duse, numai în anul 2011,
numărul acestora a explodat
până la 1.050.

La finele lui 2013, Româ-
nia avea atestate 4.400 de
produse tradi�ionale și era,
probabil, �ara cu cel mai mare
număr de produse atestate din
Uniunea Europeană. Singurul
produs tradi�ional românesc
care a ob�inut certificarea de
Indica�ie Geografică Prote-
jată (IGP) la nivel european
este Magiunul de prune To-
poloveni. 

Rompan: Evaziunea fiscală în 
panificație s-a diminuat cu 20%

Reducerea TVA la pâine de
la 24 la 9% a majorat producţia
fiscalizată în industria de mo-
rărit şi panificaţie la 225.000
tone în 10 luni, iar evaziunea
fiscală din domeniu s-a dimi-
nuat cu 20 de procente, spune
preşedintele Rompan, Aurel
Popescu.

Potrivit studiilor efectuate de
Rompan, evaziunea fiscală din
sectorul de morărit şi panifi-
caţie se ridica la circa un mi-
liard de lei înainte de reducerea
TVA la 9%, jucătorii din sector
estimând o diminuare până la
200 milioane de lei, în cel puţin
un an, scrie Agerpres. Piaţa de

morărit şi panificaţie şi-a reve-
nit pe parcursul ultimului an,
după un 2012 plin de falimente
şi societăţi în insolvenţă, iar
evaziunea fiscală s-a diminuat
până la un nivel de 40-45%,
faţă de 70% cât se înregistra
înainte de reducerea TVA, res-
pectiv la 1 septembrie 2013.

Primele 10 sectoa-
re economice din
România care înre-
gistrează cel mai
mare număr al fir-
melor intrate în in-
solvenţă au rămas
cu precădere n e -
schim bate în pri-
mul semestru din
2014, potrivit celui
mai recent studiu
al companiei de
evaluare a riscului
Coface România.

La finalul primei ju-
mătăţi a anului în curs,
pe primul loc se si-
tuează comerţul cu
amănuntul - 2.817 in -
solvenţe, urmat de comerţul
cu ridicata şi distribuţie -
2.107, construcţii - 1.882,
servicii pentru întreprinderi
- 1.060, hoteluri-restaurante
- 889, transporturi - 774, fa-
bricarea lemnului şi a pro-
duselor din lemn - 351,
agricultură - 330, fabricarea

articolelor textile, de îmbră-
căminte şi încălţăminte -
324, industria alimentară şi
a băuturilor alcoolice - 281.

Analizând evoluţia cazuri-
lor de insolvenţă pe rol în ul-
timii 5 ani, se observă o
tendinţă de consolidare a gra-
dului de concentrare a volu-

melor în primele trei, respec-
tiv cinci sectoare, potrivit Co-
face România. Astfel,
ponderea primelor trei sec-
toare care au înregistrat cele
mai multe dosare pe rol în in-
solvenţă în cifre absolute a
variat în ultimii cinci ani între
50% - 54%, iar pentru pri-

mele 5 sectoare între
65% - 70%.

„Aceste ponderi nu
sunt întâmplătoare şi
sunt determinate de fac-
tori structurali, precum
distribuţia sectorială a
tuturor firmelor active la
nivel naţional. Astfel,
primele cinci sectoare
care înregistrează cel
mai ridicat număr al in-
solvenţelor acoperă o
pondere similară şi din
punctul de vedere al fir-
melor totale active”, pre-
cizează compania de
evaluare a riscului.

Din analiza Coface,
realizată pe baza datelor
furnizate de Oficiul Na-

ţional al Registrului Comerţului,
rezultă că, pe parcursul primului
semestru al anului 2014, s-au
deschis 12.453 de insolvenţe
noi, în scădere cu aproximativ
10% faţă de aceeaşi perioadă
a anului anterior, când s-au des-
chis 13.855 de proceduri noi
de insolvenţă.

Industria textilă din România suferă în continuare

Sectoarele economice 
cu cele mai multe insolvenţe 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare de
continuare a procedurii privind emiterea aprobării
de dezvoltare a proiectului ”Platformă de depozitare
și gospodărire a gunoiului de grajd și a deșeurilor
menajere din comuna Șercaia”.
Primăria comunei Șercaia anunță publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de conti-
nuare a procedurii privind emiterea aprobării de dez-
voltare a proiectului de către APM Brașov, în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului
și de evaluare adecvată, pentru proiectul 
„Platformă de depozitare și gospodărire a gunoiului
de grajd și a deșeurilor menajere din comuna
Șercaia”.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fun-
damentează pot fi consultate  la sediul Agenției
Protecției Mediului din Brașov, str. Politehnicii, nr.3, în
zilele de luni-joi, între orele 8-14.00, precum și la urmă-
toarea adresă de internet: www.apmbrasov.ro /noutati.  

Flash economic
Mierea continuă să se scumpească din cauza scăderii producţiei.
Apicultorii din Harghita înregistrează cea mai scăzută
producție de miere din ultimii 50 de ani, influențată de
vremea friguroasă, fapt ce a dus la creșterea prețului.
Președintele Asociației Apicultorilor din Harghita, Lazar
Tibor, spune că vremea a fost extrem de capricioasă, cu
temperaturi scăzute înregistrate în timpul nopții, care a
făcut imposibilă acumularea nectarului. Din acest motiv,
albinele nu au avut ce să culeagă, iar producția este ex-
trem de slabă și se situează la 10-20% din cea înregistrată
în anii precedenți. „Prețul a crescut destul de mult și nu
prea se cumpără. Din acest motiv nici nu e indicat să
mai crească”, a spus Lazar Tibor, citat de Agerpres. Prețul
a crescut cu până la 30% față de anul trecut.

Termenul pentru atestarea produselor
tradiționale, prelungit până pe 30 noiembrie 



Curious Minds organizează
joi,  18 septembrie 2014 înce-
pând cu ora 16:30 prima con-
ferinţă dintr-o serie compactă
de evenimente IT dedicate de-
veloperilor din Braşov. În
cadrul evenimentului “Mobile
Platforms. Where to?”, care se
va desfăşura în incinta hotelului
Kronwell Braşov, experţi ro-
mâni şi străini vor dezbate noile
perspective ale principalelor
platforme mobile: Android,
iOS, Windows şi Blackberry. 

Cele mai importante tendinţe
din dezvoltarea aplicaţiilor mo-
bile şi impactul lor la nivel de
industrie, vor fi supuse atenţiei
publicului pasionat în cadrul
primului eveniment de tehno-
logie de acest gen de pe piaţa

braşoveană. Printre invitaţii
evenimentului se află Paul Ar-
deleanu, care va vorbi despre
Swift, noul limbaj de progra-
mare al platformei iOS, în timp
ce Marius Mailat va pune ac-
cent pe noutăţile platformei
Android. Despre proiecte uni-
versale pentru aplicaţii multis-
creen pe Windows vom afla de
la Petru Jucovschi. Elias Mar-
kelis va aduce în discuţie opor-
tunităţile de dezvoltare a apli-
caţiilor pentru Windows
Phone. Va exista şi o sesiune
de hardware cu Tudor Bă dică,
campion mondial la overloc-
king. 

Participanţii vor avea acces
la 8 sesiuni de prezentări şi
dezbateri prin înscrierea gra-

tuită pe site-ul conferinţei:
www.curiousminds.ro. 

„În Braşov sunt programa-
tori valoroşi atât în firmele de
outsourcing, cât şi în cele care
dezvoltă produse proprii. Dar,
din diferite motive, activitatea
zilnică ne acaparează timpul
şi energia, fără a mai avea re-
surse pentru ceea ce eu înţeleg
prin «privire dincolo de ori-
zont». Scopul acestei iniţiative
este să ajute la crearea unei
comunităţi dinamice de pro-
gramatori prin facilitarea ac-
cesului la informaţie, la nou-
tate, la dialog cu experţi de
talie naţională şi internaţiona-
lă” a declarat Cristi Irimia, di-
rector general Siemens Indus-
try Software. 

În perioada 1 septem-
brie – 20 octombrie, li-
ceele își pot înscrie elevii
la concursul anual al Uni-
unii Europene pentru ti-
nerii traducători „Juvenes
Translatores”. Înscrierea
se poate face la adresa de
internet ec.europa.eu/
translatores. Formularul
online este disponibil în toate
limbile oficiale ale UE.

Concursul, aflat la a 8-a
edi�ie, va avea loc în data de
27 noiembrie. Edi�ia 2014 este
deschisă elevilor născu�i în

1997. Vor putea participa pes-
te 751 de licee, fiecare putând
înscrie între 2 și 5 elevi. Elevii
vor traduce un text de o pagină
în func�ie de ale ge rea expri-
mată pentru oricare dintre cele

552 combina�ii posibile
între cele 24 de limbi ofi-
ciale ale UE.

Anul acesta, textele
care urmează a fi traduse
vor avea ca temă identi-
tatea eu ro pea nă. Acestea
vor fi notate de traducă-
tori din cadrul Comisiei
Europene, care vor selec-

ta câte un câștigător pentru fie-
care �ară. În aprilie 2015, to�i
câștigătorii vor fi invita�i la
Bruxelles pentru decernarea
premiilor.

Ionela Damian

48 de magazine din oraş
au depus la Primăria Bra-
şov notificări pentru vân-
zarea cu preţ redus a sol-
dului de marfă din stoc. 

Lor li se adaugă magazinele
care au oferte promoţionale
sau care lansează produse noi,
şi care deşi practică preţuri mai
mici la aceste produse, nu sunt
nevoite să anunţe municipali-
tăţii reducerile. Alte trei maga-
zine, situate în Brintex, Gale-
riile Orizont şi strada Mureşe-
nilor au anunţat că vor lichida
total marfa pe care o au.  Po-
trivit legii, perioada 1 august -
31 octombrie este destinată
educerilor de preţuri pentru
mărfurile de primăvară-vară,
rămase pe stoc. În acest
interval de timp, comercianţii
pot stabili, la alegere, o perioa-
dă de 45 de zile în care pot
efectua reduceri de preţ la  pro-

dusele de primăvară-vară, cu
condiţia să respecte reglemen-
tările legale în vigoare. „Vân-
zarea de soldare este orice vân-
zare care, printr-o reducere de
preţuri, are ca efect vânzarea
accelerată a stocului de mărfuri

sezoniere dintr-o structură de
vânzare cu amănuntul. Con-
form dicţionarului,  sold în-
seamnă rest, iar în în cazul de
faţă, este vorba de restul de
marfă, care se poate vinde la
preţ redus. Comercianţii au

obligaţia să notifice la
Primăria Municipiului Braşov
perioada în care efectuează
vânzările de soldare, cu cel pu-
ţin 15 zile înainte de începerea
operaţiunilor”, explică Sorin
Toarcea, purtător de cuvânt al

Primăriei. 
Notificările se mai pot de-

pune la sediul Poliţiei Locale,
str. Nicolae Bălcescu nr. 62-
64, de luni până joi, între orele
8.00-16.00 şi vineri, între orele
8.00-13.30, sau la Centrul de
Informaţii pentru Cetăţeni
(program cu publicul de luni
până vineri, între orele 8.00-
12.30 şi 13.30-16.00), situat
în Primăria Braşov, Bulevardul
Eroilor nr. 8, camera 1. Între
depunerea notificării şi vânza-
rea efectivă la preţ mai mic tre-
buie să treacă 15 zile, potrivit
legii. 

Notificările se depun la se-
diul Poliţiei Locale, str. Nicolae
Bălcescu nr. 62-64, de luni
până joi, între orele 8.00-16.00
şi vineri, între orele 8.00-
13.30, sau la Centrul de Infor-
maţii pentru Cetăţeni (program
cu publicul de luni până vineri,
între orele 8.00-12.30 şi

13.30-16.00), situat în Primă-
ria Braşov, Bulevardul Eroilor
nr. 8, camera 1. 

Vânzările  promoţionale nu
trebuie notificate la Primăria
Braşov, deoarece nu sunt con-
siderate reduceri de preţuri, la
fel cum nu sunt considerate re-
duceri de preţuri nici acţiunile
de promovare efectuate de
producători ori acţiunile de
lansare de produse noi pe
piaţă.  Pentru ca o vânzare să
fie considerată promoţie, tre-
buie să îndeplinească, în mod
cumulativ, următoarele condi-
ţii: să se refere la produse vân-
dute în mod curent şi să fie dis-
ponibile; să nu tindă la o vân-
zare accelerată a unui stoc de
mărfuri pe care comerciantul
nu îl va mai reaproviziona;
produsele promovate trebuie
să existe la vânzare pe durata
întregii perioade anunţate a
vânzărilor promoţionale. A.P.

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la reducerile de preţ se sancţionează cu amenzi 

Liber la cumpărături: 
48 de magazine au soldări

Curious Minds deschide seria conferințelor IT 
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Foto: Andrei Paul

Concurs adresat tinerilor traducători
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Poarta Ecaterinei

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Marţi

Poarta Ecaterinei (în germană
Katharinentor) a fost construită,
pentru a facilita accesul şcheie-
nilor în Cetatea Braşov, pe locul
unei vechi porţi din veacul al
XIV-lea sau al XV-lea, distrusă
de inundaţia din 24 august 1526,
cât şi în urma năvălirilor tur-
ceşti. Fiind situată la capătul
străzii Caterinei – care la rândul
ei a preluat numele de la mănăs-
tirea de călugăriţe ce fusese aco-
lo – poarta a primit denumirea
de Ecaterina. În 1559 a fost ri-
dicat şi turnul porţii, care se
vede şi astăzi. De formă pătrată,
pe trei nivele, construcţia are în
partea superioară patru turnu-
leţe ce simbolizau „Jus Gladii”,

un privilegiu medieval care dă-
dea conducătorilor braşoveni
dreptul de a aplica pedeapsa su-
premă. Bolta turnului e pictată
în stilul Renaşterii, iar arhitec-
tura acestuia este unică în lume.
Nemairăspunzând cerinţelor ne-
gustorimii române din Şchei,
poarta (cu excepţia turnului) a
fost dărâmată în 1827, un an
mai târziu construindu-se actua-
la Poartă Şchei. Mult timp tur-
nul  a fost zidit (vezi fotografia
alăturată). În prezent, turnul
porţii renovat adăposteşte expo-
ziţii periodice de artă şi istorie. 

(sursa text:
sextilpuscariu.wordpress.com)



Primarul municipiului
Făgăraş, Sorin Mănduc,
a anunţat ieri că zilele
trecute a fost primit
 avizul de la Comisia
 Naţională a Monumen-
telor Istorice pentru re-
facerea Sălii Tronului
(cea mai mare după fos-
ta Cramă) de la Cetatea
Făgăraşului.

În acest an s-a bugetat cu
ajutorul Consiliului Judeţean
Braşov şi de la bugetul local,
alocarea fondurilor pentru rea-
bilitarea Sălii Tronului, cea mai
importantă din Cetatea Făgă-
raşului.

„Sala va fi la fel cum arăta
în sec. al XVII-lea, cu mobilie-
rul specific al acelor ani. Va fi
o sală a tronului cum arăta ea,
dar vom da utilitatea zilelor
noastre, pentru a se putea or-
ganiza simpozioane, ceremonii,
cu tehnică (ascunsă) a zilelor

noastre – internet, acustică etc.
Vor fi 70 de jilţuri, dar sala va
avea o capacitate de 300 de
locuri. Am alocat 600.000 de
lei de la bugetul local şi de la
Consiliul Judeţean Braşov.
Sper să ne ajungă această
sumă, deoarece trebuie refăcut
totul, întrucât această încăpere
a fost depozit. Practic, trebuie
reabilitat tot, de la pereţi, in-

stalaţii electrice, pardoseală,
încălzire etc. Până la această
dată, erau erau refăcute 12 săli
din 1973, 12 am făcut noi, iar
restul sunt închise. În momentul
în care va fi reabilitată complet,
şi vor fi gândite destinaţii şi
funcţionalităţi pentru toate în-
căperile, mai mult ca sigur Ce-
tatea va dubla veniturile
Făgăraşului”, s-a arătat con-

vins primarul Mănduc.
Aflux impresionant de

mare de turişti.  În 2008,
la Cetatea Făgăraş (con-
form numărului de bi-
lete vândute) veneau o
mie de turişti/pe lună,
în medie. După promo-
varea neaşteptată în
Huffington Post, s-a
ajuns la 1013 maxi-
mum pe zi, în ziua de
Sf. Maria, în 14 august
2014.

„Toată luna august a
fost o medie de 800-900

de turişti în fiecare zi. De la 1
septembrie s-a redus, dar în
continuare vorbim de sute de
persoane care vizitează Cetatea
zilnic, iar acest lucru este foarte
important”, spune Mănduc.

Edilul a mai precizat că, pe
vremea regimului comunist, în
incinta Cetăţii exista un hotel
şi un restaurant, rămase în pa-
ragină după Revoluţie. „După

ce vom face canalizările, atât
fost cramă, cât şi hotelul (un
fost corp de gardă al fortifi-
caţiei) vor primi destinaţie tu-

ristică, pentru a putea atrage
turiştii care sunt în trazit, să
înnopteze o zi-două aici”.

Sebastian Dan 

Primăria reface Sala Tronului
de la Cetatea Făgăraşului

Circulaţia pe Bulevardul
Eroilor, între casa Armatei şi
Teatrul Dramatic, va fi închisă
vineri, între orele 12.00 şi
14.00. Comisia de urbanism
a municipiului a aprobat so-
licitarea făcută de Inspecto-
ratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Ţara Bârsei” al Ju-
deţului (ISUJ) Braşov pentru
organizarea unei prezentări
de tehnică militară, urmată de
o ceremonie militară religioa-
să, acompaniată de fanfară. 

Evenimentul este prilejuit
de cea de-a 166-a comemo-
rare a Bătăliei din Dealul Spi-
rii, dată la care se sărbătoreşte
şi Ziua Pompierilor din Ro-
mânia. Bătălia a avut loc la
13 septembrie 1848, lângă
Bucureşti, între trupele româ-
ne şi cele otomane, şi a în-

s e m n a t
 înăbuşirea
Revoluţiei
d in  Ţa r a
R o m â  -
nească. 

C h i a r
dacă Bătălia
din Dealul
Spirii s-a în-
cheiat cu în-
frângerea
trupelor ro-
mâne, totuşi
din punct de
vedere istoric, această luptă
consfinţeşte dorinţa naţională
de autodeterminare.

Pentru comemorarea eroi-
lor pompieri căzuţi în luptă,
pe Dealul Spirii a fost ridicat
în anul 1901 Monumentul
Eroilor Pompieri din Bucu-

reşti, monument cu un trecut
la fel de zbuciumat ca şi eve-
nimentele a căror memorie o
reprezintă.

Ziua de 13 Septembrie a
fost oficializată ca Zi a Pom-
pierilor din România înce-
pând din 1953. A.P.

Primăria Braşov a scos la
concurs şase posturi pentru
casier la toaletele publice din
Braşov, om care trebuie să
facă şi curăţenie. Cu toate că
salariul este de 900 de lei brut,
în condiţiile în care singura
cerinţă a postului este să fii
absolvent de opt clase, muni-
cipalitatea nu reuşeşte să gă-

sescă doritori. Concursul este
în 11 septembrie şi nu există
decât un singur om care şi-a
depus actele de participare, şi
probabil se va mai organiza
un nou concurs în 18 septem-
brie. Dosarele se depun la se-
diul Serviciului Administrare
Pieţe din cadrul Primăriei
Braşov. Potrivit purtătorului

de cuvânt al Primăriei, Sorin
Toarcea, lipsa de personal
face foarte greu posibilă func-
ţionarea celor opt toalete pu-
blice din Braşov, respectiv
cele din pieţele Bartolomeu,
Tractorul, Astra, Dacia şi Uni-
versal, cea din Piaţa Sfatului,
cea de pe aleea de Sub Tâmpa
şi cea din Poiana Braşov.  A.P. 

Restricţii de circulaţie pe Bulevardul Eroilor,
de Ziua Pompierilor 

Cetatea Făgăraş este al
doilea cel mai frumos castel
din lume, potrivit unui cla-
sament realizat de Hopper,
un site dedicat planificării
călătoriilor, şi prezentat de
publicaţia Huffington Post.
În clasamentul celor mai
interesante zece castele
din lume, recomandate
persoanelor care aprecia-
ză arhitectura, pe primul
loc se află Castelul Neus-
chwanstein din Germania,
în stil romantic-renascen-
tist, construit la sfârşitul
secolului al XIX-lea pe un
deal accidentat aflat de-

asupra satului Hohen -
schwangau, de lângă
 Füssen (în sud-vestul
 Bavariei). Devansată de
edificiul din Germania,
Cetatea Făgăraş, situată
pe locul al doilea, „repre-
zintă una dintre cele mai
mari şi mai bine conser-
vate cetăţi feudale din Eu-
ropa de Est”. „În trecut,
castelul a fost pivotul pu-
terii regionale. În timpul
secolului al XVII-lea, ce-
tatea a fost extinsă, reflec-
tând bogăţia locului”, se
arată în materialul publicat
pe huffingtonpost.com.

Cetatea Făgăraş, în top 3 al celor mai
frumoase cetăţi din lume

În ciuda salariului bunicel, nimeni nu se
înghesuie să cureţe toaletele publice

LOCAL 79 septembrie 2014
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Pământul se va confrunta cu 100 de ani de
lovituri ucigătoare ale asteroizilor

Experţii avertizează că as-
teroizii ar putea cădea pe pă-
mânt timp de 100 de ani. O
centură de asteroizi a fost lo-
calizată în spaţiu şi se în-
dreaptă acum spre partea
noastră a sistemului solar.

Un „ucigaş global” se poate
ciocni de pământ până în
2020, ştergând viaţa de pe
faţa pământului şi schimbând
clima timp de milenii, potrivit
„Sunday Express„. Predicţiile
acestea înspăimântătoare au
luat naştere pe fondul datelor
date publicităţii de către
NASA în care se arăta că pes-

te 400 de impacturi sunt aş-
teptate între 2017 şi 2113.
Datele NASA se bazează pe
noi informaţii obţinute de
agenţia spaţială în ultimele 60
de zile. Mulţi dintre asteroizii
care vor lovi pământul vor
avea un diametru maxim de
100 de metri şi potenţialul de
a cauza daune semnificative.
Însă oamenii de ştiinţă îngri-
joraţi au avertizat şi că spre
noi se îndreaptă „un monstru
colosal”, un asteroid imens
care ameninţă că va lovi pă-
mântul în doar şase ani.
Această informaţie vine după

ce săptămâna trecută, profe-
sorul Brian Cox a spus că un
asteroid mare cât un autobuz
şi numit 2014 EC, a ajuns în
luna martie la 61.637 de ki-
lometri de Pământ. Profesorul
avertizează că există „un as-
teroid cu numele nostru pe el”
şi că e doar o problemă de
timp înainte ca un asteroid
destul de mare „să şteargă”
viaţa de pe suprafaţa Pămân-
tului. Mulţi consideră că un
asteroid este responsabil de
distrugerea dinozaurilor şi că
un asemenea eveniment de-
vastator ne aşteaptă şi pe noi.

S-a reușit telepatie la mare distanță 
Un grup de cercetători din

mai multe �ări afirmă că a
reușit, în premieră, să trans-
mită un mesaj mental simplu
între două persoane aflate la
mare distan�ă, una în India și
și alta în Fran�a, potrivit unui
studiu publicat  în revista
PLOS One. Pentru acest ex-
periment, subiectului din In-
dia i s-au aplicat pe cap
electrozi cu ajutorul cărora s-
a realizat transmiterea prin in-
ternet a unor informa�ii despre
activitatea sa cerebrală, pre-
cum o electroencefalogramă
realizată în timp ce persoana
respectivă se gândea la mesaje

foarte simple cum sunt „buna
ziua” sau „salut”. Un compu-
ter a transformat impulsurile
electrice în cod binar, limbaj
specific sistemelor informa-
tice, înainte de a le trimite
spre un alt computer care, la
rândul său, le-a direc�ionat
spre creierul persoanei din
Fran�a, sub forma unui flux
de lumină.

Subiectul din Fran�a nu pu-
tea auzi sau vedea cuvintele
în sine, dar a în�eles mesajul
interpretând semnalele lumi-
noase, ceea ce înseamnă că
mesajul a fost transmis prin
telepatie. „Am vrut să vedem

dacă este posibilă comunica-
rea dintre două persoane ci-
tind activitatea creierului uneia
dintre ele și apoi transmițând-
o spre cealaltă, la mare
distanță, prin intermediul sis-
temelor de comunicație exis-
tente, cum este internetul”, a
explicat Alvaro Pascual-Leo-
ne, profesor la Harvard. 

„Credem că, într-un viitor
nu prea îndepărtat, se vor pu-
tea realiza interfețe directe în-
tre computere și creierul
uman, permițând astfel comu-
nicarea directă de la un creier
la altul în mod uzual” a adău-
gat profesorul. 

În versiunea „oficială” a
istoriei – cea pe care am
învăţat-o cu toţii la şcoală
– Decebal s-a sinucis pen-
tru a nu fi capturat de ro-
mani, în anul 106 e.n. Dar
o nouă descoperire spu-
ne o poveste diferit.

Noua versiune asupra morţii
lui Decebal, prezentată recent
de omul de cultură Dan Alexe
pe blogul său, îl are în centru
pe Tiberius Claudius Maximus,
un ostaş roman născut în jurul
anului 69 e.n. şi care a participat
la războiul dacic, încheiat cu
transformarea Daciei în provin-
cie romană. Decebal ar fi fost
decapitat de un decurion roman,
care a pus să se sculpteze pe
piatra sa de mormânt o scenă
care înfăţişează evenimentul.

Romanul călare îl decapitează
pe regele dac, iar acesta ridică
mâna, cerând să fie cruţat – o
versiune diferită de cea oficială,

ilustrată pe Columna lui Traian
de la Roma. Decapitarea regelui
dac pare să fi fost momentul
culminat al carierei lui Tiberius
Claudius Maximus; ca urmare
a acestei fapte, după ce a adus
capul lui Decebal la Ranissto-
rum, unde se găsea Traian, a

fost recompensat de împărat,
fiind decorat şi ridicat în grad.

„Orgoliosul său mormânt
spune un adevăr personal mai
credibil decat cel imperial, ofi-
cial”, este de părere Dan Alexe,
care citează pe blogul său două
lucrări în care este analizată stela

funerară a decurionului roman.
M. Spiedel, “The captor of

Decebalus, a new inscription
from Phlippi“, in Journal of Ro-
man Studies, LX, 1970, pp.
142-153

Y. Le Bobec, L’armée romai-
ne, Paris, Picard, 1998

O nouă teorie despre
moartea lui Decebal 

Dispozitiv pentru detectarea alimentelor periculoase
Gigantul IT chinez Baidu a realizat un dispozitiv inteli-
gent, de forma unei baghete, capabil să analizeze
conținutul mâncării, scrie agenția France Presse. Noua
etapă de dezvoltare a produsului a fost prezentată de
către compania chineză într-un videoclip. Baghetele
care conțin senzori electronici au fost introduse succesiv
în numeroase vase care conțineau ulei de bucătărie.
Senzorii de pe acestea analizează temperatura și
compoziția uleiului, iar un smartphone care este conectat
la baghete afișează informațiile recepționate. Dacă uleiul
este nepotrivit pentru consum se aprinde un led roșu
de pe baghete. Aceste baghete inteligente nu au fost
încă lansate pe piață.

Sense – senzorul pentru oameni obosiţi
Sense este un dispozitiv inteligent care promite că ne
va îmbunătăți somnul prin monitorizarea temperaturii, a
luminii, a umidității, a sunetului și poate filtra aerul pentru
a identifica particule de polen sau praf. Prin „Sleep Pill”,
prinsă de pernă, sunt urmărite mișcările în timpul som-
nului. Sense comunică cu Android și iOS prin Bluetooth,
iar în aplicație există toate datele de care utilizatorul are
nevoie pentru a avea un somn mai bun. Dimineața, Sen-
se va arăta cum s-a schimbat somnul în funcție de ele-
mentele care l-au deranjat: prea multă lumină,
temperatură ridicată, un câine care latră etc. De ase-
menea, Sense „ascultă” sunetul din cameră. În final, pre-
zintă un „scor al somnului”, iar 100 e cel mai bine.
Cei care au oferit în perioada de strângeri de fonduri 99
de dolari vor primi Sense în noiembrie 2014 și o pastilă
digitală de dormit. Aceasta din urmă e prinsă de pernă
și o monitorizează.  Pentru 400 de dolari puteți primi
dispozitive pentru toată familia. James Proud, fondatorul
Hello, este cel care a propus Sense.
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Pe scurt



Na�ionala de fotbal a Ro-
mâniei a învins Grecia cu sco-
rul de 1-0 (1-0), duminică
seara, pe stadionul ''Georgios
Karaiskakis'' din Pireu, cu
por�ile închise, și a debutat cu
dreptul în Grupa F a prelimi-
nariilor EURO 2016.

Golul victoriei a fost marcat
de Ciprian Marica (10), dintr-
un penalty ob�inut de Alex
Chipciu în urma unui duel cu
Holebas. Victoria este cu atât
mai mare cu cât tricolorii au
jucat aproape o repriză în in-
ferioritate numerică, Marica
fiind eliminat în minutul 53
pentru două cartonașe galbe-
ne. România are programat
următorul meci din grupa F,
în data de 11 octombrie, pe
teren propriu, cu naţionala
Ungariei.

Victorie importantă pentru tri-
colori. Selec�ionerul echipei
na�ionale de fotbal a Româ-
niei, Victor Pi�urcă, a declarat
că tricolorii au învins „proba-
bil cea mai bună echipă din
grupă”, duminică seara, la Pi-
reu, în debutul preliminariilor

EURO 2016. „A fost o victo-
rie foarte importantă, împo-
triva cele mai bune echipe din
grupă. Știam că grecii vor fi
obosiți din cauza participării
la Cupa Mondială și pentru
că le lipseau patru sau cinci
jucători foarte buni”, a decla-
rat Pi�urcă după meci. „Nu
am fost afectați prea tare de
eliminarea lui Marica. Am ră-
mas concentrați, iar Grecia
nu a jucat prea bine, astfel că
am câștigat. Jucătorii mei au
realizat că trebuie să facă un
meci mare pentru a câștiga și
au reușit acest lucru. Am jucat
ca o echipă și asta a contat”,
a mai spus Pi�urcă.

„Un egal era mai echitabil”.
Italianul Claudio Ranieri,
selec�ionerul echipei na�ionale
de fotbal a Greciei, a declarat
că forma�ia sa a făcut tot ce
a putut, dar România a fost
calmă și s-a apărat foarte bine.
„Grecia a făcut maximum din
ce putea. Am încercat să îi pu-
nem sub presiune, să marcam,
dar România a fost foarte cal-
mă și s-a apărat bine, le-a

mers foarte bine”, a spus teh-
nicianul Italian. „Cred că Ro-
mânia, în acest moment, este
mult mai bună din punct de
vedere fizic. Fotbaliștii Româ-
niei au jucat 6 meciuri în
competiția internă, în timp ce
unii dintre jucătorii noștri au
câte unul. Grecia a făcut tot
ce putea, în aceste condiții. A

fost dificil să aleg jucătorii cei
mai potriviți. A fost greu, dar
este normal pentru acest sta-
diu în care ne aflăm. Cred că
un egal ar fi fost mai corect.
Nu sunt supărat, însă. A fost
doar primul meci și nimic nu
s-a schimbat. Grecia și Ro-
mânia rămân favorite la ca-
lificare”, a subliniat Ranieri.

Căpitanul României, Ciprian Marica, a făcut de toate la Pireu! A marcat, a fost eliminat, România a câştigat! 

Start perfect de 
campanie pentru tricolori

SPORT 99 septembrie 2014

Triplă la Brașov pentru Haider Maurer
Turneul de tenis BRD Brașov Challenger, dotat cu premii
totale de 35.000 de euro, a fost câștigat de principalul
favorit, austriacul Andreas Haider-Maurer (27 ani, 110
ATP), care l-a învins duminică, în finală, pe francezul
Guillaume Rufin, jucător venit din calificări, în două seturi,
6-3, 6-2. Haider-Maurer este câștigătorul și ediției de
anul trecut, când l-a învins în trei seturi 6-7 (9), 6-4, 6-2
pe compatriotul său Gerald Melzer. Proba de dublu a
turneului brașovean a fost câștigată sâmbătă de perechea
formată din tenismanul român Adrian Ungur și italianul
Daniele Giorgini, care a dispus în finală cu 4-6, 7-6 (4),
10-1 de rușii Aslan Karațev/Valeri Rudnev.

România, campioană europeană la baschet 3x3!
Echipa masculină de baschet 3x3 a României a câștigat
ediția inaugurală a Campionatului European, găzduită
de București, după ce și-a adjudecat cu 18-16 finala de
duminică, disputată în fața Sloveniei. În fața unor tribune
pline, echipa formată din Angel Santana, Bogdan Po-
pescu, Cătălin Vlaicu și Adrian Vasile Ștefan a câștigat
cu emoții în fața echipei pe care a întâlnit-o pentru a
doua oară la această ediție. În faza grupelor, slovenii
câștigaseră tot la un punct diferență, scor 21-20. Lituania
şi-a adjudecat medaliile de bronz, după 21-18 cu Grecia,
în finala mică. Finala feminină a fost câştigată de Rusia,
care s-a impus cu 16 - 13 în faţa Sloveniei. Fetele din
naţionala României s-au oprit în sferturile competiţiei, de
unde au fost eliminate chiar de campioana europeană.      

Kokoro Brașov, tare la ju jitsu
Sala de sport a Școlii Generale nr.11 din Brașov, a găzduit
sâmbătă a 4-a ediție a Cupei Brașov Open, la ju jitsu.
Conduși de sensei Lucian Bogluț, sportivii de la Kokoro
Brașov au reușit și de această dată performanțe remar-
cabile. Vlad Panciuc, Alina Lighici, Adrian Bogluț (la două
categorii U 12 și U 15), Alexandru Blănaru (la U 18 și U
21) și Antonia Bălășcău, au urcat pe cea mai înaltă treap-
tă a podiumului.  Bob Izabela, George Dudu, Luca Du-
gheană, Maximilian Ticușan, Alin Ștefănoaia și Zsolt
Csutak, sunt sportivii de la Kokoro Brașov, care au în-
cheiat pe locul secund. Medalii de bronz au cucerit Oriana
Dudu, Alina Lighici, Andreea Ciornei, David Roth, Denis
Crap, David Gordan, Sergiu Ifrim, Andrei Cărăuș, Denis
Vieru,Derva Hacisalihoglu și Octavian Cojan. În clasa-
mentul general pe echipe, Kokoro Brașov s-a clasat pe
locul doi.  La concursul de la Brașov au participat  12
cluburi din țară, un număr de 174 de sportivi  concurând
la cele 42 de categorii. Open Brașovului la ju jitsu, a fost
și o bună verificare pentru sportivii de la Kokoro, în ve-
derea participării la Cupa Mondială, găzduită de București
în perioada 26-28 septembrie.   Din lotul României, fac
parte și sportivii brașoveni Alina Lighici, Adrian Bogluț,
Andreea Ciornei, Alin Ștefănoaia, Alexandru Blănaru și
Octavian  Cojan. 

Albania dă lovitura în Portugalia!
Surpriză de proporții în prima etapă din preliminariile
Campionatului European din Franţa, 2016. Fără Cristiano
Ronaldo în teren, Portugalia a pierdut surpinzător cu Al-
bania, pe teren propriu. Campioana mondială, Germania
a obținut o victorie chinuită contra Scoției, iar Polonia a
făcut instrucție cu selecționata statului Gibraltar. Rezul-
tatele complete înregistrate duminică seara în prelimi-
nariile Euro 2016, sunt următoarele: 
Grupa D: Georgia – Irlanda 1-2
Okriashvili '38 / McGeady '24, '90
Germania-Scoția 2-1
Muller '13, '70 / Anya '66
Gibraltar –Polonia 0-7
Grosicki '11, '48, Lewandowski '50, '53, '86, '90+2 Szukala
'58
Grupa F: Ungaria –Irlanda de Nord 1-2
Priskin '75 / McGinn '81, Lafferty '88
Grecia-România 0-1 
Marica '10-pen
Insulele Feroe-Islanda 1-3
Holst '42 / Riski '53, '78, Eremenko '82
Grupa I: Danemarca – Armenia 2-1 
Hojbjerg '65, Kahlenberg '85 / Mkhitaryan '50
Portugalia-Albania 0-1 
Balaj '52

România şi-a luat revanşa în faţa Greciei şi a câştigat la Pireu

Caravana scrimei românești ajunge la Brașov!
Caravana scrimei ro -

mânești, ac�iune organizată în
premieră de Federa�ia Româ-
nă de Scrimă, poposește astăzi
la Brașov. În Pia�a Sfatului,
între orele 11.00-13.00,
brașovenii se vor întâlni cu

nume cu greutate din scrima
românească. La Brașov vor fi
prezen�i printre al�ii Mihai Co-
valiu - campion olimpic, actual
președinte al Federa�iei Ro-
mâne de Scrimă, Rareș Du-
mitrescu, - vicecampion

olimpic și multiplu medaliat
la Campionatele Europene și
Mondiale, Tiberiu Dolniceanu
– campion mondial, Florin
Zalomir și Ciprian Gălă�anu
– componen�i ai echipei
na�ionale de sabie a României.

Evenimentul de la Brașov va
cuprinde demonstra�ii de scri-
mă, lec�ii de istorie a scrimei,
prezentarea cluburilor din
oraș, dialog între campioni și
copii dar și ședin�e de auto-
grafe și fotografii.   

A marcat: Marica min.10
Grecia: Karnezis - Torosidis, Manolas, Papastathopoulos,
Holebas - Tachtsidis, Samaris (Kone '65), Mantalos
(Christodoulopoulos '65) - Salpingidis, Mitroglou, Samaras
(Diamantakos '46)
Selecţioner: Claudio Ranieri.
România: Tătăruşanu - Tamaş, D. Grigore, Chiricheş,
Raţ - Hoban (Prepeliţă '84), Pintilii - Chipciu (Torje '90),
Maxim (Enache '68), B. Stancu - Marica. 
Selecţioner: Victor Piţurcă.
Cartonaşe galbene: Samaris '17, Manolas '25, Torosidis
'45+2, Diamantakos '58, Kone '90+4 / Pintilii '30, Marica
'45+2, '53, Tătăruşanu '90+4.
Cartonaş roşu: Marica '53.
Arbitrii: Mark Clattenburg (centru), Michael Mullarkey,
Simon Beck(asistenţi). Andre Marriner , Lee Probert(asis-
tenţi adiţionali)

Grecia-România 0-1(0-1)
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Publicul braşovean este
invitat din nou în sala de
spectacol a Operei Bra-
şov la spectacolul cu
opera „Traviata”, de Giu-
seppe Verdi, ce va avea
loc sâmbătă, 13 septem-
brie, la ora 18.30. 

Distribuţia reuneşte artişti
consacraţi ai acestei instituţii,
care îşi redeschide porţile
în cea de a 62-a stagiune:
 Valentina Mărgăraş, Mihai
Irimia, Adrian Mărcan, Ga-
briela Hazarian, Sonia Haza-
rian, Nicolae Zaharia, Marian
Reşte, Paul Tomescu, Clau-
diu Bugnar, Dan Ionescu, Iri-
nel Felea. 

Soliştii baletului: Ramona
Mezei şi Dorin Mirea. Con-
ducerea muzicală aparţine di-
rijorului Traian Ichim. 

Regia artistică este
semnată de Dimitrie
Tăbăcaru, scenogra-
fia de Rodica Gar-
ştea, iar coregrafia
de Nermina Damian.
Îşi dau concursul co-
rul, baletul şi orches-
tra Operei.

„Traviata” este, cu
siguranţă, cea mai
cunoscută şi cea mai
îndrăgită operă din
creaţia verdiană, iar
la Opera Braşov a
devenit o tradiţie ca
atât începutul unei noi stagiuni
cât şi încheierea sa să fie mar-
cată de acest titlu. Povestea
Violetei Valery impresionează
de peste un secol şi jumătate,
datorită ideii nobile pe care o
transmite: sacrificiul de sine.

Inspirându-se din cele-

brul roman „Dama cu came-
lii”, de Alexandre Dumas-fiul,
compozitorul Giuseppe Verdi
şi libretistul Francesco Maria
Piave au creat un personaj pe
cât de fragil, pe atât de puter-
nic, într-un context muzical pur
romantic.

Preţ bilete: 30 lei; 20 lei.
Biletele se vând la sediul

Operei Braşov din str. Bise-
ricii Române nr. 51, tel.
0268/419.380. Program Luni
– Vineri 10 – 17 şi cu o oră
înainte de începerea specta-
colului. 

Horoscopul zilei
Berbec. Persoanele apropiate ţie au nevoie de suport atât
fizic, cât şi psihic. Acordă-le atenţie şi fă-le complimente,
vei avea de câştigat din acest lucru. 
Taur. Astăzi, Taurii au o stare de spirit care îi ajută să facă
relaţiile mai armonioase. Este posibil ca astăzi tu să fii cel
care creezi atmosfera plăcută din jurul tău. 
Gemeni. Gemenii se vor simţi excelent toată ziua. Relaţia
de cuplu va merge perfect astăzi şi vor există multe momente
frumoase. Uită de problemele pe care le ai. 
Rac. Racii au nevoie mai mult ca niciodată de atenţie. Chiar
şi Racii care au parte de multă atenţie îşi doresc şi mai mult
respect din partea celor din jur. 
Leu. Această zi este perfectă pentru vizite, întâlniri şi plecări
din oraş. Nu-ţi bate capul cu problemele pe care pentru mo-
ment nu le poţi rezolva. 
Fecioară. Pentru Fecioare, ziua de astăzi este ziua perfectă
pentru cumpărături. Chiar dacă este vorba despre o pereche
de pantofi, o rochie, o maşină sau o casă.
Balanţă. Astăzi vei radia de fericire şi îi vei face pe toţi să
te privească cu admiraţie. Ai un şarm aparte şi îi poţi face
pe mulţi să se îndrăgostească de tine.
Scorpion. Trebuie să fii o persoană secretoasă astăzi. Chiar
dacă este vorba despre bani sau despre orice altceva, nu-i
lasă pe cei din jurul tău să afle. 
Săgetător. Ar fi imposibil pentru Săgetători să nu se simtă
bine astăzi. Sunt înconjuraţi de oameni frumoşi, planurile
le ies perfect şi soarta le zâmbeşte. 
Capricorn. Încă eşti departe de a face faţă relaţiilor pe care
le ai cu cei din jurul tău. Dacă eşti singur/ă, cu siguranţă
speri că vei găsi perechea.
Vărsător. Este ziua perfectă pentru relaxare. Dacă ai multă
treabă, evenimentele petrecute astăzi vor calma lucrurile şi
te vor aduce pe făgaşul normal. 
Peşti. Problemele serioase te vor ocoli astăzi, dar tu vei găsi
cu siguranţă un motiv ca să fii supărat/ă. Nu lăsa dezamăgirile
din dragoste să-ţi strice ziua.

Opera începe o
nouă stagiune!
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Astăzi, 9 septembrie, la
ora 13,00, la KronArt are loc
un colocviu intitulat
„Plantele, vindecătoa-
re ale sufletului”. Mo-
deratorul şi iniţiatorul
dezbaterii este jurnalistul
Dorin Duşa. Prezintă Valeria
Petriu, corespondent „Formu-
la AS”.

Colocviu
la KronArt

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

◾ Un bărbat stătea pe verandă cu
soţia sa. La un moment dat, spune:
– Te iubesc!
Soţia răspunde:
– Vorbeşti tu sau berea?”
Bărbatul:
– Eu vorbesc. Cu berea.
◾ – Casa e pustie de când m-a pă-
răsit nevasta. 
– Îţi este dor de ea?
– Nu, dar a luat cu ea toată mobila!

◾ Chelnerul către o doamnă: 
– Aţi observat că soţul dvs a căzut
sub masă? 
– Te înşeli, dragă, soţul meu toc-
mai acum a intrat pe uşă. 
◾ Iese şeful companiei din biroul
său şi strigă în gură mare: 
– Eu am spus să nu va văd fu-
mând în timpul orelor de lucru! 
La care şeful iritat primeşte răs-
puns: 
– Dar cine a spus că noi lucrăm?

Bancuri

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
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Din presa maghiară
Început de an şcolar la Liceul Catolic de Băieţi
1. Înscrierea elevilor se desfăşoară în perioada 25 august
– 7 septembrie, între orele 9 – 12.
2.Pentru înscrierea elevilor în clasa I-a de liceu şi în-
scrierea elevilor care se
transferă de la alte şcoli,
în afara cererii scrise mai
sunt cerute următoarele
documente: certificatul de
naştere, certificatul de bo-
tez, adeverinţă privind ce-
tăţenia, adeverinţă de
vaccinare, copia matrico-
lei şcolare pentru cei care
se transferă de la alte
şcoli.
3.Pentru reexaminări în-
scrierile se fac până la 1
septembrie, pentru examen în clasa a V-a până  la 5
septembrie, pentru bacalaureatul de toamnă până la 31
august
4.Examenele de admitere în clasa I-a de liceu vor începe
în 2 septembrie, iar documentele cerute trebuie să fie
depuse până la 1 sept. Se vor da examene la limba şi
literatura română, la limba şi literatura maghiară şi la
matematică, materii predate în clasele elementare. Cei
care au luat examenele în iulie trebuie doar să se înscrie
şi să verifice dacă au adus toate documentele cerute.
Înscrieri la Şcoala Catolică de Ucenici.

Înscrierile la Şcoala Catolică de Ucenici vor avea loc
în perioada 1-10 septembrie, dupămasa între 5 – 8. Do-
cumentele cerute pentru primul an de ucenicie sunt: cer-
tificat de naştere, certificat de botez, foaia matricolă,
contract şi aviz de înscriere. Pentru clasa a II-a de ucenicie
este necesar doar avizul de înscriere, dacă celelalte do-
cumente au fost deja predate cu un an înainte. Condu-
cerea şcolii atrage atenţia meşterilor care au ucenici,
să-şi înscrie elevii în perioada mai sus amintită.
Înscrieri la Şcoala elementară catolică de băieţi

Înscrierile în clasele elementare se desfăşoară în pe-
rioada 1 – 10 septembrie între orele 9-12 şi 15– 7. Do-
cumentele necesare sunt: certificat de naştere, certificat
de botez, adeverinţă de vaccinare, adeverinţă privind ce-
tăţenia, şi avizul de înscriere şcolară. Părinţii sunt rugaţi
să respecte perioada de înscrieri, după depăşirea ter-
menului nu se mai acceptă cereri.

(Iskolák, egyesületek. În: Brassói Lapok, nr. 199,
31 august 1939)

„Gazeta Transilvaniei”,
organul Partidului zis
Naţional, într’un articol
de fond din 28 Aprilie c.
întitulat „Sugrumarea
culturii”, acuză guver-
nul, pentrucă – cum
scrie – a scumpit hârtia
de imprimat şi din care
cauză e silită a-şi reduce
formatul în două pagini.

Lucrul acesta nu ne-a mirat,
căci cu de-acestea ne-am obi-
cinuit de mult, fiindcă nu este
prima oară, când „Gazeta”,
care încontinuu s’a svârcolit
în agonia financiară, şi-a res-
trâns apariţia în formă de afiş,
mai mult ne-a mirat însă
aceea, că pentru acest fapt
acuză guvernul, care a scum-
pit hârtia, pentru ca ziarelor
din opoziţie să le fie în impo-
sibilitate să mai apară.

Dăm aci câteva pasage din
articolul amintit, ca opinia pu-
blică să vadă până unde merg
şoviniştii dela „Gazetă”, cari
voesc să îmbete cu apă rece
pe cititorii săi, acuzând gu-
vernul, în neputinţa lor de a
scoate un ziar:

„Partidul ciocoimii, stăpân
pe toate uzinele şi isvoarele
de producţiune ale acestei ţări,
a scumpit hârtia, punând cu-
ţitul în gâtul tuturor ziarelor,
cari nu minţesc, falsifică sau
denaturează ca oficioasele
sale. În acelaş timp „Viitorul”
jubilează, etalându-şi veninul
şi prostia pe şase pagini.

Dela adăpostul fondurilor

publice şi secrete, simbriaşii
aşteaptă cu nerăbdare să vadă
cum dispar gazetele oneste,
cum ajung pe drumuri ziariştii,
a căror demnitate n’a putut fi
încă doborîtă de sistemele Fa-
narului. Nu-şi pot ascunde fu-
ria, că „Gazeta Transilvaniei”
şi „Patria” mai trăiesc încă”.

În cele de mai sus se ascun-
de o minciună aşa de mare,
pe care, credem, că însuşi ei
n-o cred, ci au scris-o într’o
agonie mintală, acuzând gu-
vernul, care a izbutit în ale-
geri, pe când ei au rămas în
vecinica opoziţie.

Pentru ca opinia publică să
cunoască într’ucâtva lucrurile,
cari au determinat pe „Gaze-
ta” să-şi reducă formatul, ară-
tăm mai jos curatul adevăr,
pe care chiar ei însuşi o să-l
recunoască.

E adevărat, că „Gazeta” e
un organ vechiu de publicitate,

care în timpurile grele din tre-
cut, de sub dominaţiunea un-
gurească cu bărbăţie a ţinut
piept tuturor nelegiuirilor un-
gureşti, cari voia s’o sugrume,
s.o facă să dispară de pe faţa
pământului, dar nu le-a izbu-
tit, pentrucă atunci „Gazeta”
se afla sub conducerea altor
oameni, cari nu căutau numai
al buzunarului său propriu, ci
binele şi propăşirea întregului
neam românesc.

Azi, însă, din nenorocire,
„Gazeta” cea veche a lui Ba-
riţiu a intrat pe mâna unor oa-
meni, cari nu văd mai departe
decât lungul nasului, şi cari
nu au alt ideal de cât „pute-
rea” şi bunul trai.

Unde este Aurel Mureşianu,
vechiul ei director şi proprie-
tar să vadă toate acestea, care
mai bine mânca odată pe zi,
numai „Gazeta” lui, icoana
lui sfântă, să propăşească pe

calea culturii, ca
nici o clipă mă-
car să nu se cla-
tine temeliile ei
trainice, clădite
de însuşi marele
român Gheor-
ghe Bariţiu?...

Şi cu ce drept
mai veniţi voi,
regionaliştilor
dela „Gazetă”
împreună cu tot
partidul zis Na-
ţional să faceţi
gură ca să ajun-
geţi la „putere”
pentruca astfel

să administraţi şi să conduceţi
o ţară întreagă, când nu sun-
teţi în stare să administraţi o
mică întreprindere industrială
cum e a „Gazetei”, care pe
vremuri pornise pe calea în-
florirei, iar azi prin adminis-
trarea „bună” de care sunteţi
capabili aţi dus-o la ruină?...

Şi dacă v’aţi redus formatul
la două pagini de afiş, suntem
siguri, că nici unul dintre re-
dactori nu va ajunge pe dru-
muri – cum aţi bătut toba în
articolul amintit – ci veţi lovi
– ca şi până acum, – lăsând
mai bine fără serviciu pe acei
lucrători, din a căror muncă
vă întreţineţi zilele şi cari
acum numai din cauza „bu-
nei” administraţii ce aţi dus
vor ajunge peritori de foame.

(Carpaţii, Anul II, Nr. 20,
Duminecă 30 Aprilie 1922)
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Se aduce la cunoştinţă pu-
blicului, cum că numai aceia
vor putea cerceta pe răniţii
din spitalele militare din Bra-
şov, care vor avea bilete de
intrare date de „Biroul de in-
formaţii şi ajutoare” de sub
conducerea vicecomitelui. 

Intrarea este permisă exclu-
siv rudelor apropiate ale ră-
niţilor. Totodată publicul este
rugat să nu aducă răniţilor şi
bolnavilor tutun şi ţigări în
cantităţi exagerate, iar artico-
lele alimentare se vor preda
administraţiei spitalelor, de-

oarece răniţii şi bolnavii pri-
mesc îndeajuns mâncare.

În urma dispoziţiilor auto-
rităţilor superioare, orice fel
de automobil, ori aparat de
zburat se vor putea deţine nu-
mai de către organele poliţie-
neşti ori militare. Ceea ce pot

face locuitorii în acest sens e
să anunţe apariţia vehiculelor
suspecte forurilor de poliţie
şi militare, care vor proceda
la deţinerea acestora încer-
când toate mijloacele prescri-
se înainte de a face uz de
armă. De asemenea conform

Legii telegrafelor şi telefoa-
nelor din 1878, acel individ
care produce intenţionat stri-
căciune în instalaţiile de tele-
graf ori telefon, sau va comite
intenţionat vreo astfel de fap-
tă, care va avea drept urmare
stagnarea funcţionării ori nu-
mai vreo întârziere, va fi pe-
depsit conform nr.21 din

art.LXIII din Legea din 1912
despre dispoziţiile excepţio-
nale luate pe timp de război,
şi anume cu închisoarea până
la 5 ani şi o amendă până la
4.000 de coroane.

(Gazeta Transilvaniei,
nr.188, 9 septembrie 1914)

Cristina Baciu

Mihaela Lupu

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Scumpirea hârtiei şi „Gazeta”
–„Gazeta Transilvaniei” în neputinţa de a-şi administra propria sa

întreprindere a fost silită să-şi reducă formatul, pentru care cauză acuză
guvernul pentru scumpirea hârtiei – Cari sunt însă adevăratele cauze –

Autorităţile cer braşovenilor cumpătare şi vigilenţă

9 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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Automobile Dacia, par-
te a grupului francez Re-
nault, va prezenta un
nou model, Dacia Lodgy
Stepway, şi o nouă
generaţie a Dokker
Stepway la Salo-
nul Auto de la
Paris, care va
avea loc în
perioada 4-
19 octom-
brie.

Lodgy va fi
al treilea model
vândut  sub
marca Dacia în
varianta Step-
way, după San-
dero Stepway
ş i  D o k ke r
Stepway, am-
bele lansate în
2012.

Prezentarea oficială a mo-
delelor Lodgy Stepway şi
Dokker Stepway va avea loc
pe 2 octombrie la standul Da-
cia de la Paris, în cadrul unui

eveniment rezervat presei.
Producţia Dacia a

u r c a t

anul trecut de la
307.000 de unităţi la 342.600,
capacitatea instalată a uzinei
de la Mioveni fiind de
350.000 de unităţi pe an.

La Mioveni sunt fabricate
modelele Logan, Logan
MCV, Sandero, Sandero

Stepway, Duster şi Re-
nault Symbol.

Pe de

altă parte, uzina
Renault din Maroc asamblea-
ză, în afară de Sandero, mo-
delele Dacia Dokker şi Lodgy.

Afacerile Automobile Da-
cia au crescut anul trecut cu
45%, până la 18,4 miliarde
lei, iar profitul net a avansat
de la 277,2 milioane lei la
337,4 milioane lei.

Dacia a produs 179.128 de
autovehicule în primele şase

luni din acest an, potrivit
datelor APIA. Cel mai

exportat mo-
del al

c o n s  -
tructorului auto român a fost
Duster, cu 78.477 unităţi,
 urmat de Logan, cu 40.784
 unităţi.

Dacia prezintă două modele
noi la Salonul auto de la Paris 

Aston Martin a dezvăluit
primele fotografii oficiale ale
noului Lagonda sedan. Mo-
delul va fi dedicat exclusiv
pieţei din Orientul Mijlociu
şi va avea la bază actualul
Rapide.

Sedanul de lux a fost pre-
gătit de divizia Q a celor de
la Aston Martin, dedicată
proiectelor speciale.

Maşina nu este încă defi-
nitivă, britanicii efectuând o
serie de teste în condiţii di-
ficile, în Oman. Acestea pre-
supun parcurgerea a peste
22.500 de kilometri la tem-
peraturi care oscilează între
30 şi 50 de grade Celsius.

Construit pe platforma
VH, a actualului Rapide,
noul Lagonda ar urma să
adopte propulsorul V12 de
5.9 litri. El a fost folosit re-
cent de Aston Martin pe noul

Rapide S, versiunea sportivă
de 560 de cai putere şi 630
de Nm. Primele unităţi La-
gonda sunt aşteptate să ajun-
gă în Orientul Mijlociu abia
în 2015.

Hyundai i30 va avea o versiune sportivă
Hyundai lucrează în prezent

la o versiune sportivă a mode-
lului i30. Noul Hyundai i30 în
versiune sport ar putea debuta
la începutul anului viitor, cu
ocazia Salonului Auto de la

Geneva. Tot atunci este aştep-
tat şi faceliftul modelului de
serie.

O serie de imagini spion
confirmă testele unei versiuni
sportive, care va adopta un kit

de caroserie ceva mai agresiv,
cu prize de aer mai mari pen-
tru spoilerul faţă, cu praguri
laterale şi cu o evacuare dublă.

În ceea ce priveşte motori-
zarea, primele informaţii con-
duc către propulsorul de
1,6 litri, supraalimentat, regăsit
în prezent pe Veloster Turbo.
Unitatea beneficiază de injecţie
directă şi de o putere totală de
184 de cai, combinată cu un
cuplu motor de 265 de Nm.
Pe actualul Veloster, această
unitate asigură un sprint de la
0 la 100 de km/h în doar 8.4
secunde, performanţă ce ar pu-
tea fi copiată şi de i30.

Legendă Mazda. Noua MX-5
Mazda va
începe din
2015 pro-
ducţia ce-
lei de-a
patra ge-
neraţii a
roadsteru-
lui MX-5.

Cea mai vândută maşină sport din toate timpurile, cu
947.000 de unităţi în ultimii 25 de ani, îşi va face simţită
prezenţa în showroomuri în prima parte a anului viitor.
Noua creaţie este mai uşoară cu 100 de kg decât vechiul
model şi urmează designul deja consacrat de CX-5, seria
6 şi seria 3. Conform producătorului, noua MX-5 va avea
centrul de greutate mai coborât decât celelalte modele
ale mărcii. Maşina a fost prezentată în Spania, Japonia
şi SUA.

Se vinde Aston Martin
Grupul german Daimler are în intenţie să cumpere Aston
Martin, marcă unde deţine în prezent 5%. Pachetul ma-
joritar de la Aston Martin este deţinut de un fond de in-
vestiţii din Kuwait care l-a cumpărat în 2007 de la Ford.
O altă ţintă a nemţilor de la Mercedes este marca exclu-
sivistă de motociclete MV Agusta, care a fost achiziţionată
în 2010 de Harley-Davidson.

Lada se relansează
Lada a prezentat două modele cu care vrea să relanseze
producţia pe piaţa low cost. Vesta şi X-Ray sunt progra-
mate să intre în producţie în 2015, respectiv, 2016. Vesta
este preparată şi pentru Campionatul Mondial de Turisme
unde va fi pilotată de britanicii Rob Huff si James Thom-
pson, dar şi de rusul Mikhail Kozlovskiy. Lada a fost des-
enată de britanicul Steve Martin.

Primele fotografii cu noul Lagonda sedan


