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Virusul Ebola 
a ajuns în România

Un ploieştean în vârstă de
51 de ani, suspectat de boli
infecţioase, inclusiv Ebola,
a fost internat în Capitală. 
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METEO

A venit pe lume, prin cezaria-
nă, prima pereche de siameze
la Maternitatea din Braşov.
Este vorba despre două fetiţe
unite în zona abdomenului.
Din fericire micuţele pot fi
operate fără să le fie pusă via-
ţa în pericol. Noutatea cazului
este dată de faptul că s-a ştiut

încă din săptămână a două-
sprezecea de sarcină de diag-
nosticul feţilor, iar după
analize amănunţite  părinţii şi
medicii au decis că viaţa mi-
cuţelor nu este pusă în pericol.
Operaţia de separare a fetiţe-
lor va avea loc săptămâna
aceasta. 

Un  grav accident de circula-
ţie s-a produs ieri după-amia-
ză pe Drumul spre Poiana
Braşov. Din primele informa-
ţii o persoană a murit, iar alte
7 sunt grav rănite. La faţa lo-
cului s-au deplasat mai multe
echipaje S.M.U.R.D. În acci-
dent a fost implicat un auto-

turism şi un autobuz ale Re-
giei Autonome de Transport
Braşov, plin cu călători. Po-
trivit martorilor vehiculul a
intrat în autobuzul RAT. În
maşina mică se aflau cinci ti-
neri. Şoferul a rămas încar-
cerat. Traficul pe drumul de
Poiană a fost blocat. 

Ultima oră: Accident spre PoianăSiameze la Braşov

Pista Aeroportului,
gata luna viitoare
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Stegarii sunt
obligaţi să câştige

FC Braşov joacă în această
seară, de la ora 21.00, pe
teren propriu, împotriva
formaţiei Oţelul Galaţi. 

Locuri de muncă
vacante la Braşov

În evidenţele AJOFM
Braşov sunt înregistrate
260 de locuri de muncă
vacante. 
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„Suntem în curs de desfăşurare a pro-
cedurilor pentru suprafeţele de miş-
care, licitaţia este în desfăşurare şi
aşteptăm ofertele până la 23 august.

Dacă avem şansa ca vremea să fie
bună, vom începe în acest an şi lu-
crările la suprafeţele de mişcare. De
asemenea, o chestiune la care vom

lucra este balizajul, pentru care exe-
cutăm proiectul în acest an, iar anul
viitor începem lucrările”, a afirmat
preşedintele CJ Braşov. Căncescu

susţine că sunt numeroase firme care
se interesează de investiţie şi de lu-
crările care trebuie făcute la terminal
şi la turnul de control. pag. 7Soare
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Condamnat la zece ani de
închisoare în dosarul ICA,
Dan Voiculescu se află acum,
pentru 21 de zile, în carantină,
la Rahova.

La zece zile după expirarea
acestui termen, lui Voiculescu
urmează să îi fie stabilit regi-
mul de deten�ie. Dacă va fi
unul închis, foarte probabil
dat fiind că sentin�a este mai
mare de 3 ani, Dan Voicules-
cu ar urma să stea în aceeași
celulă cu alte persoane.

De asemenea, nu va avea
voie să se plimbe decât în
zone bine stabilite ale peni-
tenciarului și va putea să mun-
cească în grupuri cu al�i

de�inu�i, dacă va dori acest lu-
cru, sub stricta supraveghere
a gardienilor.

De�inutul va avea și dreptul
la o vizită săptămânală, 10 ki-
lograme de mâncare pe lună
și 20 de litri de apă. Practic,
va trebui să se încadreze într-
o limită de 700 de lei. 

Dan Voiculescu declara vi-
neri, înainte de aflarea
sentin�ei, că nu poate fi foarte
rău în închisoare. Acesta le
spunea jurnaliștilor că până
la vârsta de 34 de ani a stat
cu so�ia și cele două fiice într-
o cameră mică, care avea toa-
leta în curte.

Dan Voiculescu a fost con-

damnat definitiv, vineri, la 10
ani de închisoare, în dosarul
privatizării Institutului de Cer-
cetări Alimentare (ICA), po-
trivit deciziei luate de Curtea
de Apel Bucureşti.

Voiculescu a primit pe-
deapsa maximă prevăzută în
noul Cod penal, legea mai fa-
vorabilă în cazul său.

Totodată, lui Voiculescu i
se interzic mai multe drepturi,
printre care dreptul de a fi
ales, timp de cinci ani.

ACL anunţă candidatul la prezidenţiale
Alianţa Creştin-Liberală

(ACL)  anunţă, astăzi, candi-
datul la alegerile prezidenţiale.
Dintre Klaus Iohannis şi Că-
tălin Predoiu va fi desemnat
acela care se prezintă mai bine
în cercetările sociologice.

În ceea ce priveşte desem-
narea candidatului comun,
preşedintele PNL, Klaus Io-
hannis, a declarat, la 5 august,
că există „o şansă rezonabilă”
ca el să fie candidatul ACL.
„Văzând toate sondajele din
ultima vreme vreau să fac afir-
maţia că există o prezumţie

rezonabilă ca eu să fiu can-
didatul ACL”, a spus Iohannis,
adăugând că vor fi făcute son-
daje din lună în lună, apoi din
două în două săptămâni şi
apoi din două în două zile
pentru a şti unde se situează
candidatul.

Liderul PDL Arad, Gheor-
ghe Falcă, s-a declarat şi el
convins că viitorul candidat
al Alianţei Creştin-Liberale
(ACL) pentru preşedinţia Ro-
mâniei va fi Klaus Iohannis,
şi nu Cătălin Predoiu, pentru
că primul ar sta mai bine în

sondaje. La rândul său, Cătă-
lin Predoiu s-a arătat încre-
zător în șansa sa. Acesta
preciza pe 26 iulie, la Con-
venţia naţională a PDL care
a aprobat fuziunea cu PNL,
că şi-a asumat proiectul pre-
zidenţial şi va lupta pentru
victorie.  Întrebat despre son-
dajele pentru prezidenţiale,
Traian Băsescu a declarat că
liderul PNL, Klaus Iohannis,
ar avea şanse să câştige, con-
diţia fiind ca acesta să fie
sus�inut însă de toată dreap-
ta.

Un bărbat de 51 de ani
suspectat că este infectat
cu virusul Ebola a fost
transferat, ieri, de la Spi-
talul Judeţean din Ploieşti
la Institutul Naţional „Ma-
tei Balş” din Bucureşti.

Potrivit site-ului Mediafax,
bărbatul a venit din Nigeria la
25 iulie şi a fost internat la Ploieşti
cu diaree şi scaune hemoragice.

„Nu are febră. I se vor face in-
vestigaţii complete la «Matei
Balş»”, scrie sursa citata. Medicii
iau în calcul şi posibilitatea ca
bărbatul să fie suspect de malarie,
în condiţiile în care, până în pre-
zent, nu a făcut febră.

Bărbatul din Ploieşti suspec-
tat de infectare cu virusul Ebola
a lucrat în Nigeria ca inginer în
domeniul energiei eoliene, într-
un birou din capitala Abuja, au
declarat,  surse medicale. Po-
trivit surselor citate, el nu ar fi
părăsit capitala Nigeriei în pe-
rioada în care a lucrat acolo.
„Ne îndepărtăm destul de mult
de epidemiologia Ebola. 99%
se infirmă posibilitatea infectării
cu Ebola,  dar rămân alte in-
fecţii posibile... El a avut muncă
doar de birou, nu a intrat în
contact cu persoane (bolnave

n.r.)... În Nigeria nu au fost în-
registrat niciun caz de transmi-
tere umană” a  precizat
managerul Institutului «Matei
Balş», Adrian Streinu-Cercel.
Diagnosticul va fi confirmat în
72 de ore. Familia bărbatului a
fost complet izolată.

Reprezentanţii autorităţilor sa-
nitare îi vor solicita bărbatului
să facă o listă a persoanelor cu
care a intrat în contact de la re-
venirea în ţară.

Cum se transmite boala. Minis-
terul Sănătăţii informa că pro-
babilitatea apariţiei infecţiei de
febră hemoragică de tip Ebola
pe teritoriul României este scă-
zută, iar statul român are capa-

citatea medicală de a acţiona în
cazul apariţiei unor cazuri de in-
fectare cu febra hemoragică de
acest tip. Ebola se transmite prin
contact direct cu sângele, lichi-
dele biologice sau ţesuturile
persoanei infectate. Febra he -
 moragică pe care o provoacă se
manifestă prin hemoragie, vomă
şi diaree. 

900 de oameni au murit. Virusul
Ebola se răspândeşte cu repezi-
ciune, în special pe teritoriul Afri-
cii. Ultimele date ale Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii (OMS) ara-
tă că până în prezent au fost iden-
tificate peste 1.600 de persoane
identificate cu virusul febril he-
moragic Ebola, iar dintre acestea

aproape 900 au murit deoarece
nu există un tratament pentru
această boală. Doi americani care
s-au îmbolnăvit de Ebola au ac-
ceptat să fie trataţi cu un medi-
cament exeprimental, care a fost
testat până în prezent doar pe
maimuţe. Acest virus a fost iden-
tificat prima dată în urmă cu
aproximativ 40 de ani, şi, deşi
de atunci şi până în prezent s-au
mai înregistrat epidemii de Ebo-
la, cea din anul ăsta este cea mai
puternică. Tot ce pot face în pre-
zent medicii la nivel mondial în
astfel de situaţii este să izoleze
cazul şi să spere că persoana care
s-a îmbolnăvit de febră hemo-
ragică va supravieţui. 

Suspect de Ebola în RomâniaTămârjan rămâne în arest
Fostul şef al Poliţiei Rutiere va rămâne în arest. Decizia
a fost luată de magistraţi în ciuda faptului că Tămârjan
şi-a susţinut nevinovăţia şi a declarat că are dovezi pen-
tru a demonta toate acuzaţiile care îi sunt aduse. După
ce mandatul de arest preventiv inițial a fost prelungit
cu 15 zile Claudiu Tămîrjan, alături de avocaţii săi a
cerut înlocuirea măsurii cu arestul la domiciul sau eli-
berarea sub control judiciar. Deşi a susţinut în faţa ju-
decătorului că este nevinovat şi că va demonta cu probe
toate acuzaţiile care i se aduc, nu a reușit să înduplece
instanţa care i-a respins contestaţia. Claudiu Tămârjan,
fostul Şef al Poliţiei Rutiere Braşov, este cercetat de
şase fapte de trafic de influenţă, 11 fapte de instigare
la abuz în serviciu şi de folosirea de informaţii care nu
sunt destinate publicităţii. Procurorii DNA susţin că
există date și probe din care rezultă că, în perioada oc-
tombrie-decembrie 2013, suspectul a creat un sistem
infracțional foarte bine pus la punct, oferind protecție
mai multor persoane din mediile oamenilor de afaceri
și funcționarilor publici. 

A dat spargerea la un bloc de pe strada Mierlei
În data de 8 august 2014, la ora 01.25, o patrulă a

Secţiei 4 Poliţie Brașov a prins în flagrant, cu ajutorul
unui cetățean, un tânăr de 24 ani din satul Zizin, care
încerca să fure, prin tăierea sistemului antifurt tip cablu,
o pompă electrică de zugrăvit legată de  ţeava de gaz
din casa scării unui bloc de pe strada Mierlei. În urma
cercetării la fața locului efectuată de polițiști s-a stabilit
că, în aceeași noapte s-a sustras o bicicletă din uscătoria
aceluiaşi imobil, prin forţarea uşii de acces în casa
scării. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate de polițiști,
tânărul menționat a fost reţinut  sub aspectul săvârşirii
infracţiunilor de  furt calificat și tentativă la furt calificat,
iar magistrații au dispus arestarea lui preventivă pentru
29 de zile.

Ce reguli trebuie să respecte 
Dan Voiculescu la pușcărie

Capăt de drum şi început
de eternitate... S-a stins,
după suferinţă extremă şi
luptă supraomenească în în-
cleştarea cu moartea, unul
dintre oamenii de cultură
profund devotaţi cărţii şi ar-
telor. Monica Andriesei este
una dintre personalităţile
cunoscute majo-
rităţii celor care
au frecventat bi-
blioteca sau li-
b r ă r i i l e .
Dedicată de-a
lungul întregii
vieţi Cetăţii căr-
ţii, ea este unul
dintre puţinii
oameni de bi-
bliotecă a cărui
carieră profesio-
nală s-a desfăşu-
rat până la pensionare în
aceeaşi instituţie.

Colectivul Bibliotecii Ju-
deţene „George Bariţiu” îi
aduce azi un ultim omagiu.
Colegă şi prietenă, prezenţă
elegantă şi distinsă, conşti-
inţă angajată şi personalitate
de o nobleţe incontestabilă,
Monica Andriesei a pus
semn asupra a tot ce a atins.

Născută la 22 februarie
1948 în Braşov, este absol-
ventă a Liceului „Andrei
Şaguna” şi a Facultăţii de

Limba şi Literatura Româ-
nă, Secţia română-franceză,
a Universităţii Bucureşti.
Din anul absolvirii, 1972,
a fost bibliotecar şi a par-
curs mai multe trepte pro-
fesionale. În 1996 şi între
2001 şi 2006 a fost şef ser-
viciu, iar între 1997 şi

2001, director adjunct de
specialitate, remarcându-se
totdeauna prin tact şi com-
petenţă. A format tineri bi-
bliotecari, fiind un model
de rafinament şi delicateţe.
şi-a încheiat cariera de bi-
bliotecar în 2006, când a
început o colaborare cu
Muzeul de Etnografie Bra-
şov şi apoi cu Librăria
„Okian”, unde a fost acelaşi
devotat şi pasionat om de
carte şi susţinător al eveni-
mentelor culturale.

Pasiunea pentru frumos,
profesionalismul, bunul
gust şi dragostea pentru cul-
tură au definit-o. Absolven-
tă, de asemenea, a şcolii
Populare de Artă, Secţia
iconografie, era o mare iu-
bitoare a artelor vizuale.
Pictor de icoane pe sticlă,

iniţiatoare a proiec-
tului Mediatecii Bi-
bliotecii Judeţene, a
mobilizat energii şi
a realizat momente
culturale remarcabi-
le, punând în valoa-
re în mod special
munca artiştilor
plastici braşoveni. A
iniţiat dezvoltarea
unei colecţii de artă
a bibliotecii pe te-
meiul căreia s-a edi-

tat un album, Pinacoteca
(2006, 2008). A susţinut
organizarea de expoziţii în
cadrul bibliotecii, popula-
rizând activitatea creatoare
a numeroşi artişti braşoveni
profesionişti şi amatori. 

Întreaga sa viaţă a fost le-
gată şi atinsă de frumos.
Acolo unde s-a refugiat, fi-
va înconjurată de tot ce a
iubit...

Colectivul Bibliotecii
Judeţene „George

Bariţiu” – Braşov

Omagiu omului de cultură Monica Andriesei



Municipalitatea a ridi-
cat de pe domeniul pu-
blic anul acesta 31 de
maşini abandonate, şi a
casat deja 25 dintre ele,
în baza Legii 421/2002
privind ridicarea vehi-
culelor fără stăpân sau
abandonate pe dome-
niul public. 

Ridicarea maşinilor
abandonate se face fie la se-
sizarea cetăţenilor, fie a Po-
liţiei locale sau a inspectorilor
primăriei. În cazul în care
municipalitatea este sesizată
cu privire la existenţa unor
astfel de vehicule, un inspec-
tor al Primăriei se deplasează
la faţa locului şi constată sta-
rea în care sae află vehiculul.
Dacă proprietarul este cunos-
cut, acesta este notificat cu
confirmare de primire, şi are
la dispoziţie cinci zile de la
primirea notificării pentru
a-şi ridica maşina din acel
loc. În cazul vehiculelor pen-
tru care nu pot fi identificaţi
proprietarii, notificarea este
ataşată de parbrizul maşinii,
inspectorul primăriei face
poze cu maşina şi notificarea
pentru a putea dovedi că a
anunţat proprietarul, iar
acesta din urmă are zece zile
la dispoziţie pentru a-şi re-
vendica maşina. În cazul în
care în termenul prevăzut,
proprietarul nu şi-a mutat
vehiculul din locul respectiv,
rabla este ridicată cu ajutorul
firmei AN&AG SRL, care

a concesionat de la primărie
acest serviciu, şi ţinută o pe-
rioadă de 30 de zile în par-
cul auto al acestei firme.
Proprietarul mai are 30 de
zile la dispoziţie, din mo-
mentul ridicării, pentru a
reintra în posesia vehiculu-
lui, iar dacă nici în aceste 30
de zile nu se prezintă la de-
pozitul auto din strada Bo-
bâlna nr 2 A, maşina este
vândută ca fier vechi la Re-
mat. Dacă după casarea ma-
şinii, aceasta este totuşi
revendicată de proprietar,
acestuia i se dă o copie după
certificatul de distrugere eli-
berat de Remat, astfel încât

să poată radia vehiculul. Re-
vendicarea vehiculului se
face contra unei sume de
291 de lei, care acoperă cos-
turile de ridicare, transport
şi depozitare. Costul unei
maşini de oraş vândute la
Remat este de aproximativ
40 - 50 de lei, în condiţiile
în care tona de fier vechi se
plăteşte cu 80 de lei. 

Cel mai vechi vehicul din
depozitul firmei de ridicări
este o remorcă frigorifică ri-
dicată în urmă cu aproape trei
ani, dintr-o parcare a unui
magazin care a dat între timp
faliment, pe strada Zmeurei.
Remorca pare funcţională şi

chiar a ajuns tractată pe pro-
priile roţi în curtea depozitu-
lui, însă deocamdată
autorităţile nu s-au încumetat
să o dea la casat, deoarece în-
cearcă să găsească totuşi pro-
prietarul, dată fiind valoarea
presupusă a vehiculului. „A
verificat și Poliția, au dat-o
şi la Interpol în căutare, dar
nu figurează nicăieri remor-
ca”, a spus Albert Nagy, ad-
ministratorul firmei care se
ocupă de ridicarea mașinilor
abandonate de pe domeniul
public al Brașovului.

Au mai existat cazuri în
care firma a ridicat şi maşini
fără numere de înmatriculare,

parcate de obicei în parcările
publice sau de reşedinţă, şi

pe care proprietarii fie nu le-
au mai înmatriculat din cauza
costurilor, fie au crezut că pot
scăpa de plata abonamentului
sau taxei de parcare în cazul
în care încearcă să facă ma-
şina imposibil de identificat.
Aceste maşini, chiar dacă nu
au fost multe la număr, au fost
totuşi revendicate de proprie-
tari, cu plata taxei aferente.

Alte cazuri ciudate apar din
partea proprietarilor plecaţi
din ţară ani întregi, şi care la
întoarcere nu îşi mai găsesc
maşina unde au lăsat-o. Po-
trivit inspectorilor primăriei,
au fost cazuri în care oameni
plecaţi de şase sau opt ani le-
au cerut socoteală pentru ma-
şina casată, primind în
schimb doar certificatul de
distrugere, conform legii. 

Anul trecut, au fost ridicate
de pe domeniul public 21 de
vehicule abandonate sau fără
proprietar. A.P.
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Legea spune că un vehicul
poate fi considerat fără stă-
pân atunci când nu are plă-
cuţă de înmatriculare sau
alte marcaje oficiale, este
staţionat pe domeniul pu-
blic sau privat al statului ori
al unităţilor administrativ-
teritoriale, iar autorităţile nu
îi cunosc proprietarul sau
deţinătorul legal. Vehiculul
abandonat este considerat
„vehiculul care se află pe
domeniul public sau privat

al statului ori al unităţilor
administrativ-teritoriale de
cel puţin un an, al cărui pro-
prietar sau deţinător legal
este cunoscut, însă există
indicii temeinice, determi-
nate de starea improprie
circulaţiei acestuia pe dru-
murile publice, din care re-
zultă intenţia neechivocă a
pro prietarului sau a deţină-
torului legal de a renunţa
la exercitarea drepturilor
sale asupra vehiculului”.

Ce prevede legiutorul 

Autonomia Ţinutului
Secuiesc, în dezbateri

Preşedintele UDMR, Kele-
men Hunor, a declarat, că pro-
iectul privind autonomia
Ţinutului Secuiesc va fi lansat,
în august, într-o dezbatere pu-
blică "bine gândită şi foarte
profundă”, atât cu societatea
românească, cât şi cu cea ma-
ghiară deoarece este vorba de
un proiect „foarte important”.

„În ceea ce priveşte proiec-
tul de autonomie, suntem în
discuţii cu colegii de la PCM.
Există o formă care a fost
dată la tradus din limba ro-
mână în cea maghiară, fiindcă
proiectul a fost scris în limba
română”, a declarat preşedin-
tele UDMR, Kelemen Hunor
la Chiuruş, judeţul Covasna

Liderul Uniunii a mai spus
că dezbaterea publică a pro-
iectului privind autonomia Ţi-
nutului Secuiesc va dura,

deoarece este o chestiune ex-
trem de importantă”. „Dez-
baterea publică va dura,
deoarece nu este un proiect
care poate fi explicat într-o
săptămână sau într-o zi, şi nici
nu trebuie. Trebuie o dezbatere
publică foarte bine gândită şi
foarte profundă, atât cu so-
cietatea românească în an-
samblul ei, cât şi cu cea
maghiară. Nu pot să spun
când se va termina această
dezbatere, vorbim totuşi despre
un proiect foarte important”,
a precizat preşedintele
UDMR.

Kelemen Hunor a susţinut
că nu trebuie creată impresia
că proiectul este foarte uşor
de acceptat, mai ales că este
cunoscută percepţia societăţii
româneşti referitoare la auto-
nomia Ţinutului Secuiesc. 

Ridicarea maşinilor abandonate se face fie la sesizarea cetăţenilor, fie a Poliţiei locale sau a inspectorilor primăriei

25 de maşini abandonate au fost
casate în acest an, de către Primărie
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Grupul de Ac�iune Locală
Asocia�ia Transilvană Brașov
Nord (GAL ATBN) anun�ă
lansarea ultimei sesiuni de ce-
reri de proiecte pentru Măsu-
ra 121. Modernizarea
exploata�iilor agricole,
finan�ate prin Axa IV Leader,
Măsura 41 Implementarea
strategiilor de dezvoltare lo-
cală, în perioada 11 august
2014 – 15 septembrie 2014. 

Beneficiarii eligibili pen-
tru sprijinul acordat prin Mă-
sura 121 sunt fermierii
definiţi conform PNDR ca fi-
ind persoane fizice sau juri-
dice, care practică în principal
activităţi agricole – activitate
principală conform Certifica-
tului de Înregistrare eliberat
de Oficiul Registrului Comer-
ţului – a căror exploataţie este
situată pe teritoriul ţării, are
o dimensiune egală sau mai
mare de 2 UDE, și care este
înregistrată în Registrul unic
de identificare / Registrul
agricol. 

Categoriile de beneficiari
eligibili care pot primi fonduri
nerambursabile sunt: 

- Persoană fizică; 
-Persoană fizică autorizată 
- Întreprinderi individuale 
- Întreprinderi familiale
-Societate în nume colectiv

– SNC 
-Societate în comandită

simplă – SCS 
- Societate pe acţiuni – SA  
- Societate în comandită pe

acţiuni – SCA 
- Societate cu răspundere

limitată – SRL 
-Societate comercială cu ca-

pital privat 
- Societate agricolă
-Societate cooperativă agri-

colă 
-Grup de producători con-

stituit conform OG nr.
37/2005, cu modificările și
completările ulterioare, doar
cu condiţia ca investiţiile rea-
lizate să deservească intere-
sele propriilor membri; 

-Cooperativă agricolă (în-
fiinţată în baza Legii nr. 566/
2004 cu modificările și com-
pletările ulterioare), doar cu
condiţia ca investiţiile reali-
zate să deservească interesele
propriilor membri. 

Fondurile disponibile
pentru Măsura 121 sunt de
198.000 de euro, iar valoarea
maximă nerambursabilă ce
poate fi acordată unui proiect
este de 198.000 de euro. Va-
loarea maximă totală eligibilă
a unui proiect nu poate depăși
400.000 euro. Se va respecta
intensitatea sprijinului pe mă-
sură, conform prevederilor
ghidului solicitantului versiu-
nea 10, disponibilă pe site-ul
www.apdrp.ro. 

Depunerea proiectelor se
va face la sediul GAL ATBN
din orașul Rupea, str. Repu-
blicii nr. 124, de luni până vi-
neri, în intervalul orar 10.00
– 14.00. Termenul limită de
depunere este 15 septembrie
2014, orele 14.00. 

Informa�ii detaliate privind
accesarea și derularea Măsurii
121 - Modernizarea
exploata�iilor agricole sunt cu-
prinse în ghidul solicitantului
și în anexele care îl înso�esc,
disponibile pe web-site-ul
www.galatbn.ro și pe
www.apdrp.ro. Aceste docu-
mente pot fi ob�inute și de la
sediul GAL ATBN, în varian-
tă electronică și/sau tipărită. 

ATEN�IE! Solicitan�ii vor
utiliza versiunea 10 a Ghidul
Solicitantului și versiunea 5.7
a Cererii de finan�are, dispo-
nibile pe site-ul
www.apdrp.ro 

Informa�ii suplimentare
pute�i af la la sediul GAL
ATBN in orașul Rupea, str.
Republicii nr. 124, de luni
până vineri, în intervalul orar
10.00 – 14.00 sau la urmă-
toarele date de contact: cris-
tina.ciocan@galatbn.ro sau
telefon – 0784298864; cor-
nel.negrea@galatbn.ro sau te-
lefon – 0784298865;
luciana.cristea@galatbn.ro
sau telefon – 0784298868. 

Grupul de Ac�iune Locală
Asocia�ia Transilvană Brașov
Nord (GAL ATBN) anun�ă
lansarea, în perioada 11 au-
gust 2014 – 5 septembrie
2014, ultimei sesiuni de cereri
de proiecte pentru Măsura
322. Renovarea, dezvoltarea
satelor, îmbunătăţirea servi-
ciilor de bază pentru econo-
mia şi populaţia rurală şi
punerea în valoare a moşte-
nirii rurale, finan�ată prin Axa
IV Leader, Măsura 41 Imple-
mentarea strategiilor de dez-
voltare locală. 

Beneficiarii eligibili sunt: 
- Comunele prin

reprezentan�ii lor legali con-
form legisla�iei na�ionale în
vigoare; 

- Autorită�ile locale (comu-
ne) sau Asocia�ii de Dezvol-
tare Intercomunitare prin
operatorii regionali pentru
investi�iile în infrastructura de
apa/apă uzată; 

-Asocia�iile de Dezvoltare
Intercomunitare (ADI) reali-
zate între două sau mai multe
comune înfiin�ate conform
legisla�iei na�ionale în vigoare
(Legea nr. 215/2001 a
administra�iei publice locale
cu modificarile și completă-
rile ulterioare și Ordonan�a
Guvernului nr. 26/2000 cu

privire la asocia�ii și funda�ii,
cu modificările și completă-
rile ulterioare); 

-ONG-uri, Așezăminte cul-
turale și Institu�ii de cult de-
finite conform legisla�iei
na�ionale în vigoare; 

· Persoane fizice și juridice
care de�in în proprietate sau
administrează obiective de
patrimoniu cultural sau natu-
ral de interes local și care apli-
că pentru protejarea
patrimoniului cultural de in-
teres local și natural din
spa�iul rural. 

Fondurile disponibile
pentru Măsura 322 sunt de
102.821 euro, iar suma ma-
ximă nerambursabilă care
poate fi acordată unui proiect
este de 102.821 de euro. Se
va respecta intensitatea spri-
jinului pe măsură, conform
prevederilor ghidului solici-
tantului ultima versiune în vi-
goare, disponibilă pe site-ul
www.apdrp.ro.

Depunerea proiectelor se
va face la sediul GAL ATBN
din orașul Rupea, str. Repu-

blicii nr. 124, de luni până vi-
neri, în intervalul orar 10.00
– 14.00. Termenul limită de
depunere este 05 septembrie
2014, orele 14.00. 

Informații detaliate pri-
vind accesarea și derularea
Măsura 322. Renovarea, dez-
voltarea satelor, îmbunătăţirea
serviciilor de bază pentru eco-
nomia şi populaţia rurală şi
punerea în valoare a moşte-
nirii rurale sunt cuprinse în
ghidul solicitantului și în ane-
xele care îl înso�esc, disponi-
bile pe www.galatbn.ro și pe
www.apdrp.ro. Aceste docu-
mente pot fi ob�inute și de la
sediul GAL ATBN, în varian-
tă electronică și/sau tipărită. 

Informa�ii suplimentare
pute�i afla la următoarele date
de contact: 

- cristina.ciocan@ ga-
latbn.ro sau telefon –
0784298864; 

- cornel.negrea@galatbn.ro
sau telefon – 0784298865; 

- luciana.cristea@ ga-
latbn.ro sau telefon –
0784298868. 

Majoritatea turiștilor se
orientează pentru petre-
cerea minivacanței de
Sfânta Maria către zone
din România, aflate la cel
mult 250 de kilometri de
casă, având programat
un buget mediu de 250
de euro, potrivit
reprezen tan ți lor agenții
lor de turism.

,,Minivacanțele prilejuite de
diverse sărbători și combinate
de obicei cu zilele de weekend
au o trecere tot mai mare în
rândul turiștilor români. Anul
acesta avem pachete foarte
atractive în România, începând
de la 80 lei/noapte. Bugetul
pentru o minivacanță în Ro-
mânia, de 3-4 nopți, este un-
deva la 350 lei/persoană. Cei
care preferă un city-break în
străinătate, vor plăti în jur de
250 euro de persoană”, a pre-
cizat pentru Agerpres.ro, Cris-
tina Basarab, brand manager
al agen�iei de turism Eximtur.

În ceea ce priveşte sta�iunile
montane, mai ales cele din
zona Bran - Moeciu, și cele

balneoclimaterice Praid, Vatra
Dornei, au pregătit oferte spe-
ciale, oferind pachete de ser-
vicii începând de la 250
lei/persoană.

,,Cele mai solicitate
destinații pentru pachetele tu-
ristice de Sf. Maria sunt
stațiunile litoralului românesc
(Mamaia, Neptun, Venus) și a
celui bulgaresc (Albena, Nisi-
purile de Aur, Sunny Beach),
precum și insulele grecești Za-

kynthos, Corfu, Lefkada, Creta.
De asemenea, tot mai mulți
turiști optează pentru stațiunile
montane românești, preferate
fiind cele de pe Valea Prahovei.
Pentru Sinaia, de exemplu,
avem pachete la 245 lei/per-
soană pentru perioada 15-18
august, în timp ce la Poiana
Brașov, în aceeași perioadă,
la un hotel 3 stele, locul în ca-
mera dublă costă 198 lei', a
precizat Teodor Călimănescu,

directorul general al agen�iei
Europa Travel.

Locuitorii din sudul ţării, în
special cei din București, merg
pe litoralul românesc sau cel
bulgăresc

Un loc preferat de români
în minivacanţa de Sfânta Ma-
ria este Delta Dunării, dar și
resorturile integrate din apro-
pierea marilor orașe (cele care
de�in facilită�i pentru copii, pis-
cină, parcuri de aventură).

Litoralul este o variantă de a petrece zilele libere  cu prilejul minivacanței  de Sfânta Maria 

Românii alocă circa 250 de  €
pentru vacanța de Sf. Maria 

Flash economic
IAR Ghimbav va produce piese 
pentru elicopterele Super Puma

Ministrul Econo-
miei, Constantin
Niță (foto) și
p r e ș e d i n t e l e
Companiei Air-
bus Helicopter
vor semna, în
24 septembrie,
un act oficial
prin care la IAR
Ghimbav vor fi

produse piese pentru elicopterele Super Puma.
În urma investiţiei Airbus, ar urma să se creeze
aproximativ 700 de noi locuri de muncă la Ghim-
bav. Acţionarii IAR Braşov, companie controlată
de stat, au hotărât la finele lunii iulie să pună la
dispoziţia Airbus Helicopters un teren de 15.000
de metri pătraţi pentru producţia de elicoptere
Super Puma în România, precum şi intrarea in-
directă în acţionariatul firmei din România a
 Airbus Helicopter.

Nouă angajatori prinși în neregulă
Luna trecută  inspectorii ITM Brașov  au identi-
ficat  9 angajatori care nu aveau încheiate con-
tracte de muncă pentru salariații lor.  Astfel,
8 angajatori care utilizau muncă la negru (de-
pistate fiind 21 de persoane) au fost sancţionaţi
fiind aplicate  amenzi contravenţionale în valoare
de 210.000 lei,  iar pentru un angajator, docu-
mentele întocmite în urma identificării  a 7 per-
soane care lucrau fară forme legale au fost
preluate de către Poliția Brașov.În total au fost
efectuate 283 de controale. 

Ultima sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 121Lansarea ultimului apel de proiecte în cadrul
Măsurii 322 



O femeie de 33 de ani a
născut siameze, vineri
dimineaţă, la Maternita-
tea Braşov, fetiţele, care
cântăresc 4.820 de gra-
me, fiind unite în zona
abdomenului şi urmând
să fie transferate la Spi-
talul „Marie Currie” din
Capitală, pentru opera-
ţia de separare.

Şi-a dorit să fie mamă mai
mult ca orice pe lume, iar
după cinci sarcini pierdute, a
primit miracolului unei
sarcinii gemelare. Tânăra de
33 de ani care  a dus pe lume
fetiţele siameze, a crezut  din
primul moment în şansa co-
piilor ei. Noutatea cazului este
dată de faptul că s-a ştiut încă
din săptămână a douăspreze-
cea de sarcină de diagnosticul
feţilor, iar după analize amă-
nunţite părinţii şi medicii au
decis că viaţa micuţelor nu

este pusă în pericol. Femeia a
născut, vineri, la ora 9.15, prin
cezariană. „Sarcina a fost mo-
nitorizată în permanenţă. Ini-
ţial s-a stabilit că este vorba

de o sarcină gemelară, iar la
12 săptămâni că este vorba
de siameze. A fost programată
la cezariană şi operaţia a de-
curs absolut normal. Femeia

a născut la termen, la 38 de
săptămâni, iar fetiţele cântă-
resc împreună 4.820 de gra-
me şi sunt bine. Zona de ali-
pire este mică, cam cât o mo-

nedă de 50 de bani, aproape
de cordonul ombilical şi nu
cred că vor fi probleme la
operaţia de separare“, a spus
purtătorul de cuvânt al Mater-

nităţii Braşov, medicul Valeria
Badea, citat de Mediafax.

Medicii de la Maternitatea
Braşov au luat deja legătura
cu Spitalul „Marie Currie” din
Capitală, care urmează să le
preia pe siameze pentru ope-
raţia de separare, potrivit sur-
sei citate.

Medicii braşoveni care au
urmărit evoluţia sarcinii sunt
convinşi că şi operaţia de se-
parare a fetiţelor va fi un suc-
ces.Aceasta nu este pentru pri-
ma dată când la Maternitatea
Braşov se nasc siamezi. În au-
gust 2008, o adolescentă de
16 ani din localitatea Budila
a născut siamezi uniţi în zona
capului.

Tânăra nu a spus nimănui
despre sarcină de teama pă-
rinţilor pentru că tatăl copiilor
era vărul ei. Siamezii nu au
fost supuşi unei operaţii de se-
parare, iar în martie 2009 au
murit.

Din fericire micuţele pot fi operate fără să le fie pusă viaţa în pericol

O femeie a născut siameze
la Maternitatea Braşov
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Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJOFM Braşov din Str. Lungă nr. 1A camera 8, sau la telefon 0268.416.879

administrator 1 
administrator de reţea de calculatoare 1 
agent comercial 3 
agent de securitate 4 
ajutor ospătar 2 
ambalator manual 7 
asistent manager 2 
asistent medical generalist 1 
barman 4 
brutar 1 
bucătar 5 
bufetier 1 
călcătoreasă lenjerie 3 
cameristă hotel 4 
casier 6 
chimist 1 
cofetar 1 
conducător autospecială 1 
confecţioner tricotaje după comandă 2 
confecţioner-asamblor articole din textile 1 
contabil 2 
controlor calitate 1 
controlor poartă 1 
crescător de păsări 1 
croitor 1 
curăţitor-sablator 2 
cusator piese din piele şi înlocuitori 1 
designer pagini web (studii superioare) 1 
dulgher (exclusiv restaurator) 3 
electrician de întreţinere şi reparaţii 6 
electrician în construcţii civile 1 
electromecanic auto 1 
electromecanic automatizări 

şi telecomunicaţii 2 
expeditor internaţional 1 
faianţar 2 
femeie de serviciu 7 
fierar betonist 3 
finisor terasamente 3 
fochist pentru cazane de abur 
şi de apă fierbinte 2 
funcţionar administrativ 1 
gestionar depozit 2 
grădinar 1 
grafician calculator (studii medii) 1 
infirmier/infirmieră 3 
inginer chimist 1 
inginer de cercetare în 
construcţii civile, industriale şi agricole 1 
inginer de sistem software 1 
inginer electrotehnist 1 
inginer industrializarea lemnului 1 
inginer mecanic 3 
îngrijitoare la unităţi de 
ocrotire socială şi sanitară 3 
îngrijitor clădiri 2 
îngrijitor de copii 2 
îngrijitor spaţii hoteliere 1 
instalator apă, canal 3 
instalator încălzire centrală şi gaze 1 
instalator instalaţii tehnico- 
sanitare şi de gaze 1 
instalator reţele termice şi sanitare 3 
lăcătuş construcţii metalice şi navale 1 
lăcătuş mecanic 3 
lăcătuş-montator 2 
lăcătuş-montator agregate 
energetice şi de transport 2

lucrător bucătărie (spălător vase mari) 5 
lucrător comercial 6 
lucrător gestionar 2 
macaragiu 1 
maistru mecanic 1 
manager proiect 1 
manipulant mărfuri 6 
maşinist la maşini mobile 
pentru transporturi interioare 1 
mecanic auto 1 
montator subansamble 4 
muncitor necalificat în 
industria confecţiilor 6 
muncitor necalificat la ambalarea 
produselor solide şi semisolide 2 
muncitor necalificat la ambalarea 
produselor sub formă de praf şi granule 1 
muncitor necalificat la 
asamblarea, montarea pieselor 8 
muncitor necalificat la demolarea 
clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci 
mozaic, faianţă, gresie, parchet 5 
muncitor necalificat la spargerea 
şi tăierea materialelor de construcţii 1 
operator la fabricarea altor 
produse chimice 1 
operator la maşini de tricotat rectiliniu 1 
operator la maşini-unelte 
cu comandă numerică 3 
operator la maşini-unelte 
semiautomate şi automate 2 
operator la prepararea produselor lactate 1 
ospătar (chelner) 3 
patiser 1 
portar 2 

pregătitor piese încălţăminte 1 
preparator pastă 1 
programator 3 
proiectant inginer instalaţii 2 
proiectant inginer mecanic 1 
recepţioner contractări-achiziţii 1 
referent de specialitate marketing 1 
reprezentant comercial 1 
şef de sala restaurant 1 
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 5 
şofer de autoturisme şi camionete 2 
spălător vehicule 2 
spălătoreasă lenjerie 1 
specialist în domeniul calităţii 1 
specialist marketing 1 
specialist resurse umane 1 
stivuitorist 2 
strungar la maşini de strunjit ro�i 1 
sudor                                                         10 
confecţioner-reparaţii încălţăminte 1 
tâmplar universal 1 
tehnician echipamente de calcul şi reţele 1 
tehnician electromecanic 1 
tehnician pentru sisteme de detecţie, 
supraveghere video, control acces 1 
tehnician tehnolog mecanic 1 
vânzător 5 
vopsitor 2 
vopsitor industrial 1 
zidar rosar-tencuitor 4
zugrav 4

instalator apă, canal                                   1
muncitor necalificat la între�inerea de 
drumuri, șosele, poduri, baraje 2

Braşov

Făgăraş
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Morile ţărăneşti
din Şchei

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Luni

Şcheienii aveau nu mai puţin de 26 de

mori. Aceste mori erau folosite pentru

măcinarea grâului sau meiului. Unele

erau „dârste” („dârsta” este o piuă

rudimentară acţionată de o apă curgă -

toare, în care se bat dimia sau postavul

cu ajutorul unor ciocane de lemn –

n.r.). 

Morile erau amplasate de-a lungul

principalelor artere de circulaţie care

legau Piaţa Prundului de Pietrele lui

Solomon. Practic, străzile pe care noi

circulăm astăzi erau străbătute de un

canal care aducea apa la mori şi de

pârâul care în prezent e parţial aco-

perit. Ele erau străbătute de foarte

multe podeţe – de aici şi denumiri ca

„Podul Creţului” sau „Podul lui

Grid”. În unele cazuri, apa era adusă

la mori prin nişte jgheaburi de lemn

care erau fixate la înălţime şi permi-

teau apei să cadă cu mai multă forţă,

în vederea acţionării roţilor. 

Morile au încetat să se mai învârtă în

1889, când au fost captate principalele

izvoare ce  le alimentau. În plus, de-

clanşarea războiului vamal din 1889

dintre Austro-Ungaria şi România a

dus la falimentarea industriei moră-

ritului din Şchei.

C



Constructorul a preci-
zat că  pista Aeroportu-
lui Internaţional de la
Ghimbav va fi finaliza-
tă, cel târziu, la sfârşitul
lunii septembrie.

„Până în prezent, s-au tur-
nat 60.000 de metri cubi de
beton, rămânând de executat
10% din suprafaţa pistei. Zil-
nic se toarnă între 400 şi 600
de metri cubi de beton. Practic,
avem nevoie de 20 de zile lu-
crătoare cu vreme bună, pen-
tru a putea turna betonul”, a
precizat reprezentantul  firmei
constructoare, Sorin Torcică. 

Garanţia lucrărilor pe par-
tea de structură este de mini-
mum 20 de ani. „Cel mult pot
apărea mici defecte, dar aces-
tea se rezolvă rapid şi sunt în
termenul de garanţie, dar pă-
rerea mea este că lucrarea
poate fi garantată 30–40 de
ani”, mai spune Torcică.

Pista aeroportului, ale cărei
lucrări au început în primă-

vara anului trecut, are o lun-
gime de 2.850 metri, o lăţime
de 45 metri, iar suprafaţa pe
care se construieşte investiţia
este de 209 hectare. 

De asemenea, Consiliul Ju-
deţean are în curs de desfă-
şurare procedurile de licitaţie
pentru suprafeţele de mişcare,
iar ofertele pot fi depuse până
pe 23 august. 

Şeful forului judeţean, Aris-
totel Căncescu, spune că exis-

tă intenţia că în acest an să fie
începute şi lucrările pentru
suprafeţele de mişcare, însă
acestea sunt condiţionate de
vreme. În plus, se elaborează
şi proiectul pentru balizaj,
care va fi finalizat în cursul
anului viitor. 

Căncescu susţine că sunt
numeroase firme care se in-
teresează de investiţie şi de
lucrările care trebuie făcute
la terminal şi la turnul de

control, pentru că, odată cu
finalizarea pistei, acesta intră
în proprietatea statului, iar
investiţia devine tentantă.
„Domnul primar Dorel Toma
(primarul oraşului Ghim-
bav – n.r.) a avut multe con-
tacte şi acesta este şi motivul
pentru care lucrăm la un caiet
de sarcini pentru găsirea
unor  colaboratori cu care să
terminăm investiţia.” a de-
clarat Aristotel Căncescu,
preşedintele Consiliului Ju-
deţean Braşov. 

„Pe 28 august vom primi vi-
zita unei firme chineze, iar pe
25 septembrie va veni a doua
firmă, tot din China, care este
interesată atât de aeroport, cât
şi de Parcul Industrial Zăr-
neşti.” a menţionat Mihai
 Pascu, vicepreşedintele Con-
siliului Judeţean Braşov. 

Preşedintele Consiliului Ju-
deţean, Aristotel Căncescu, a
precizat că a fost căutat şi de
un consilier al primului mi-
nistru, care vrea să se implice

în proiectul braşovean. Mai
există o speranţă cu privire la
o finanţare guvernamentală,
via Primăria Ghimbav, care
este condusă de un psd-ist.
Căncescu este de părere că
această administraţie publică
poate să deţină chiar şi 50%
din proiect, dacă vin bani de

la Guvern. Edilul din Ghim-
bav, Dorel Toma, a afirmat
că oraşul va contribui cu un
milion de eruo pentru lucră-
rile de la aeroport, de la
 bugetul local, pentru că fina-
lizarea acestei investiţii va
duce la dezvoltare explozivă
a oraşului.

40 de noi aparate de fitness
vor fi montate în parcuri şi
locuri publice, pentru a fi uti-
lizate în mod gratuit de către
cetăţeni. Primăria a semnat
recent contractul de achiziţie
şi montare a aparatelor, iar
ins talarea lor va începe în luna
septembrie. 

„Am pornit acest program
cu un proiect pilot, în Parcul
Tractorul, pentru a oferi bra-
şovenilor posibilitatea de a
face exerciţii în aer liber. Am
constatat că a fost foarte bine
primit, la început de pensio-
nari, iar apoi de familiile care
ies în parc cu copiii. Părinţii,
mai ales mamele, au ocazia
de a exersa în timp ce îşi su-
praveghează copiii la locurile
de joacă. În timp, am extins
aceste amenajări şi în parcul
Nicolae Titulescu, în Centrul
Civic, în Parcul Noua şi pe

Aleea de sub Tâm-
pa. Pentru că aces-
te aparate au avut
succes şi pentru că
am primit şi alte
solicitări din par-
tea cetăţenilor, am
decis să montăm
astfel de echipa-
mente şi în alte
zone ale oraşului. Este încă o
etapă din programul munici-
palităţii de a sprijini sportul
de masă şi a crea cele mai
bune condiţii pentru ca bra-
şovenii să facă mişcare în aer
liber”, a declarat primarul
Geor ge Scripcaru. 

Cele 40 de echipamente noi
sunt asemănătoare celor deja
existente şi vor fi amplasate
în parcurile Trandafirilor,
Dima (lângă Colegiul Naţio-
nal Şaguna), Berzei, Bartolo-
meu şi în parcul de lângă noul

Palat al Copiilor de pe strada
Apollo, precum şi lângă locul
de joacă de pe strada Hărma-
nului, în două locuri pe Bu-
levardul Ştefan cel Mare, şi
chiar în Poiana Braşov. Apa-
ratele permit exersarea tuturor
grupelor principale de muşchi. 

Suma necesară achiziţiei şi
montării celor 40 de aparate
a fost estimată la 282.000 de
lei, dar în urma licitaţiei, va-
loarea de atribuire a fost de
208.000 de lei, fără TVA. 

A.P.

Aproximativ 30 de lo-
curi de parcare publică au
început să fie amenajate
pe Bulevardul Valea Ce-
tăţii, în zona Parcului
Ursu, pe sensul de cobo-
râre către oraş. „S-a cons -
tatat că erau foarte multe
maşini parcate care blocau
traficul şi s-a luat decizia

ca, acolo unde este posibil,
fără distrugerea copacilor,
să se amenajeze alveole
pentru parcări publice cu
plată”, a declarat purtăto-
rul de cuvânt al Primăriei,
Sorin Toarcea. Lucrările
vor fi gata până la sfârşitul
acestei luni, potrivit ofi-
cialului primăriei.      A.P.

Locuri noi de parcare, în zona Parcului Ursu
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Anul acesta va fi
terminată şi docu-
mentaţia pentru
balizaj, astfel încât
lucrările să fie ter-
minate anul viitor.
De asemenea, pregătim
caietul de sarcini pentru lansarea
unei licitaţii prin care vrem să iden-
tificăm colaboratori care să finalizeze
investiţia şi, care, ulterior, să opereze
acest aeroport.

Aristotel Căncescu
preşedintele Consiliului Judeţean Braşov

Noi aparate de fitness în aer liber, 
în parcurile din Braşov

Pista Aeroportului de la Ghimbav
va fi gata în septembrie!

C
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Cel mai mare turneu de
fotbal pentru copii din
Sud-Estul Europei,
Brașov Junior’s Cup,
ajuns la a șasea ediție, a
debutat în această
dimineață. 

Începând de astăzi și până
joi, peste 2.000 de copii se vor
bate pentru trofeul Brașov Ju-
nior’s Cup la nouă categorii de
vârstă, de la sub 8 ani până la
sub 16 ani. Mai mult de 200
de echipe din șase �ări vor face
spectacol la cea mai importantă
competi�ie rezervată copiilor
și juniorilor din sud-estul Eu-
ropei. Partidele de la Brașov
Junior’s Cup 2014 se vor dis-
puta pe terenuri din Brașov,
Săcele, Tărlungeni și Ghimbav.
Micu�ii fotbaliști din România,
Polonia, Bulgaria, Moldova,
Ucraina și Slovacia își vor de -
monstra talentul în fa�a publi-
cului brașovean, care, la fel ca
în anii preceden�i, va asista în
număr mare la această impor-
tantă competi�ie. Brașovul este
foarte bine reprezentat la toate
categoriile de vârstă, în
competi�ie fiind înscrise echipe
de la cluburile ACS Tâmpa, FC
Brașov, CSS Brașovia, FC Să-
cele, Forex Brașov, Unirea Tăr-
lungeni, ACS Steagu Roșu și
FC Ben�a.  

FRF alături de Brașov Junior’s
Cup. Mai marii Federa�iei Ro-
mâne de Fotbal nu au rămas
indiferen�i la amploarea pe care
a luat-o acest eveniment sportiv
și au decis să sprijine acest pro-
iect, fiind pentru prima dată
când cel mai înalt for al fotba-
lului românesc se asociază cu
numele unui turneu de fotbal
pentru copii. Astfel o comisie
din cadrul FRF, din care vor
face parte Zoltan Kovacs, di-

rectorul departamentului pentru
dezvoltare sportivă la nivel de
copii și juniori, Aurel �icleanu,
directorul departamentului de
scouting al FRF și antrenorii
loturilor na�ionale de juniori,
va prezenta tehnicienilor
prezen�i la turneu, noua strate-
gie de dezvoltare a fotbalului
românesc la nivel de copii și
juniori, precum și o serie de
metode noi de antrenament.
Fostul golgheter al Stelei,
Victoraș Iacob, membru în bi-
roul pentru promovarea fotba-
lului din cadrul FRF, va explica
celor prezen�i cum se imple-
mentează programul UEFA
Grassroots în România. Scopul
acestui program este acela de
a promova, proteja și dezvolta
„fotbalul de bază” în toate for-
mele sale. Fotbalul de bază cu-
prinde fotbalul pentru copii,
fotbalul pentru tineret, fotbalul
amator, fotbalul pentru veterani
și nu în ultimul rând fotbalul
pentru persoane cu dizabilită�i.
În ultima zi a turneului, la fes-
tivitatea de premiere a echipelor
câștigătoare, va fi prezent și
președintele Federa�iei Române
de Fotbal, Răzvan Burleanu.

Premii atractive. La fel ca la
edi�iile precedente, premiile pe
care organizatorii le oferă echi-
pelor câștigătoare sunt extrem
de atractive. Astfel pe lângă tro-
feu, o replică a Cupei Campio-
nilor. Echipele câștigătoare vor
primi câte un set de echipament
sportiv, oferit de producătorul
spaniol Joma, unul dintre par-
tenerii turneului. Locurile doi,
trei și patru vor primi pentru
performan�a realizată seturi de
15, 10 și respectiv 5 mingi de
la același producător spaniol.
Pe lângă distinc�iile colective
organizatorii vor acorda și pre-
mii individuale la fiecare cate-
gorie de vârstă, urmând a fi
recompensa�i, cel mai bun ju-
cător, cel mai bun portar pre-
cum și golgeterul competi�iei. 

Copiii merg la meci. În această
seară, organizatorii Brașov Ju-
nior’s Cup le-au pregătit o sur-
priză micu�ilor fotbaliști
prezen�i la turneu. Ei vor putea
asista la jocul de Liga I dintre
FC Brașov și O�elul Gala�i.

„Trebuie să creștem de la an la
an”. Directorul turneului, Ci-
prian Jurubescu, cel care a por-
nit acest proiect în urmă cu

șase ani, este convins că Brașov
Junior’s Cup este pe drumul
cel bun și își dorește ca de la
an la an această competi�ie să
mai facă un pas înainte. „Ne
bucurăm că acest eveniment se
menţine la cel mai înalt nivel
naţional, lucru care ne spune
că am făcut o treabă bună
până acum, dar ne şi obligă.
Suntem onorați și fericiți că
munca noastră este apreciată
și de conducătorii fotbalului ro-
mânesc. Trebuie să începem să
ne axăm pe fotbalul la nivel de
copii și juniori dacă vrem să
avem rezultate în viitor. Faptul
că cei de la Federație, în frunte
cu președintele Răzvan Burlea-
nu  s-au alăturat proiectului
Brașov Junior’s Cup, demons-
trează că suntem pe drumul cel
bun. Acest turneu a crescut de
la an la an și suntem fericiți să
vedem atătea echipe la Brașov.
Vreau să mulţumesc instituţiilor
din Municipiul Braşov, în frunte
cu Primăria, care ne sunt ală-
turi ca să ducem la bun sfârşit
acest important eveniment pen-
tru comunitatea noastră”, a de-
clarat directorul turneului,
Ciprian Jurubescu. 

A început Brașov
Junior’s Cup

Aur și argint pentru România 
Echipajul format din Liviu Dumitrescu şi Victor Mihalachi
a câştigat medalia de aur în proba de canoe dublu pe
distanţa de 1000 de metri, la Campionatele Mondiale
de kaiac-canoe de la Moscova. Dumitrescu şi Mihalachi
au parcurs distanţa în trei minute, 28 de secunde şi
340 de miimi. Pe locul doi s-au clasat Henrik Vasbanyai
şi Robert Mike, din Ungaria (3:28.690), iar poziţia a
treia a fost ocupată de echipajul Yul Oeltze/Ronald
Verch din Germania (3:30.442).
Liviu Dumitrescu şi Victor Mihalachi au câştigat la Mos-
cova şi medalia de argint la canoe dublu pe 500 de
metri. La canoe 4 pe 1000 de metri, Gabriel Gheoca,
Petre Condrat, Iosif Chirilă şi Florin Comănici s-au
clasat pe locul 4, la kaiac simplu feminin pe 1000 de
metri, Florentina Caminescu s-a clasat pe locul patru,
iar la kaiac 4 feminin pe distanţa de 500 de metri, Ro-
xana Borha, Irina Lauric, Iuliana Ţăran şi Elena Mero-
niac au ocupat locul 9.

CSM București a pus ochii pe campionele mondiale
Bianca Bazaliu, golgeterul naţionalei de junioare a Ro-
mâniei, campioană mondială în acest an, a semnat cu
formaţia de primă ligă CSM Bucureşti. Handbalista de
la LPS Slatina, în vârstă de 17 ani, e jucătoarea echipei
susţinute de Primăria Capitalei până în 2020! Cel mai
bun inter stânga la Mondialul din Macedonia, Bazaliu
se va pregăti alături de vedetele din echipa antrenată
de daneza Mette Klit, dar va evolua, cel mai probabil,
în liga a doua, în echipa secundă a CSM-ului. Alături
de Bazaliu, o altă campioană mondială a semnat cu
CSM, este vorba de portarul Mădălina Ion, de la Rapid.
Oficialii echipei bucureştene au afirmat că îşi doresc
să transfere cât mai multe jucătoare din echipa Româ-
niei de junioare pentru a crea o formaţie competitivă
pentru viitor.

Ghinion pentru Sorana
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea are parte
de o adversară foarte dificilă în runda inaugurală a tur-
neului WTA de la Cincinnati (Ohio/SUA), dotat cu premii
totale de 2.567.000 dolari, sârboaica Ana Ivanovic, a
noua favorită a competiției. Sorana (24 ani, 36 WTA)
este condusă de Ivanovic (26 ani, 10 WTA) cu 2-0 în
meciurile directe din circuitul WTA, după victoriile de
la Australian Open, în 2008, în primul tur, cu 7-5, 6-3,
și de la Linz, în 2010, 6-2, 6-0 în primul tur. Cîrstea a
câștigat totuși în fața sârboaicei, anul acesta, în meciul
de baraj pentru Grupa a II-a Mondială a Fed Cup, la
București, cu 3-6, 6-1, 6-2. Simona Halep revine pe
terenul de tenis după o pauză aproape o lună, fiind a
doua favorită la simplu, astfel că va intra direct în turul
secund, urmând să joace împotriva câștigătoarea dintre
Kirsten Flipkens (Belgia) și o jucătoare venită din ca-
lificări. La ediția de anul trecut, Halep a ajuns până în
sferturile turneului de la Cincinnati. 

Un nou titlu pentru Halep
Jucătoarea Simona Halep, care ocupă locul doi în cla-
samentul mondial începând de astăzi, a fost desemnată
de fani pe site-ul wtatennis.com drept „starul în ascen-
siune a lunii iulie”. Ea a primit 82 la sută dintre voturi,
fiind urmată de jucătoarea ucraineană Elina Svitolina
(13 la sută) şi de japoneza Kurumi Nara (cinci la sută).
Halep a fost nominalizată şi la categoria „jucătoarea
lunii iulie", sondaj în care a ocupat locul secund, cu 41
la sută din voturi, după americanca Serena Williams,
locul 1 WTA, 49 de procente din voturi, dar înaintea
danezei carline Wozniacki, locul 13 WTA, cu 10 la sută.
În iulie, Halep a câştigat la Bucureşti cel de-al doilea
turneu din acest an, după cel de la Doha din Qatar.

Ungur în finale în San Marino
Perechea Adrian Ungur/Franco Skugor (România/Croa-
ţia) a pierdut finala probei de dublu din cadrul turneului
challenger din San Marino, dotat cu premii în valoare
totală de 64.000 de euro. Ungur şi Skugor au fost învinşi
de cuplul Radu Albot/Enrique Lopez-Perez (Republica
Moldova/Spania), scor 6-4, 6-1. Adrian Ungur a jucat
aseară la San Marino şi finala de simplu, în compania
croatului Antonio Veic. Meciul s-a terminat după închi-
derea ediției. 

Învinse de Ungaria B
Naţionala feminină de han-

dbal a României a pierdut, scor
21-23, al doilea meci în tur-
neul de la Kecskemet, în faţa
echipei secunde a Ungariei.
După 30-26 cu campioana
Africii, Angola, fetele lui Ta-
dici au început catastrofal con-
tra maghiarelor: 3-11. A urmat
o perioadă foarte bună în jocul

României, iar Brădeanu și
compania au egalat la 11, dar
tot unguroaicele au intrat în
avantaj, la cabine: scor 13-12.
În partea a doua, jocul a fost
echilibrat, dar unguroaicele au
terminat în avantaj: 23-21. „Au
vrut cu tot dinadinsul să câş-
tige. Am jucat prost, dar au fost
decizii penibile de arbitraj. La

22-21, a fost un fault grosolan
la Chiper, trebuia dat şi elimi-
nare şi 7 metri, arbitrii nu au
dat nimic! Şi am dat un singur
exemplu", a declarat selecţio-
nerul Gheorghe Tadici. Nechi-
ta, Zamfir şi Băbeanu nu au
putut fi folosite, fiind acciden-
tate. Paula Ungureanu a fost
cea mai bună jucătoare de pe

teren. Pentru România au mar-
cat: Buceschi 5 goluri, Brădea-
nu 3, Chiper 3, Chintoan 3,
Oltean 2, Ardean-Elisei 2, Tu-
dor 1, Pintea 1 şi Perianu 1.
Aseară România a jucat ulti-
mul meci al turneului, împo-
triva primei reprezentative a
Ungariei. Partida s-a terminat
după închiderea edi�iei. 



FC Brașov joacă în aceas-
tă seară, de la ora 21.00,
pe teren propriu, împo-
triva formației Oțelul
Galați un meci ce contea-
ză pentru etapa a treia a
Ligii I. 

FC Brașov a început foarte
prost noul sezon al Ligii I. Gal-
ben-negrii au pierdut primele
două meciuri din campionat, 0-
1 acasă cu Petrolul Ploiești și
0-5 în deplasare cu Astra Giur-
giu. În runda a treia a Ligii I,
Buga și compania întâlnesc
forma�ia O�elul Gala�i, o echipă
care a avut un debut de sezon,
cel pu�in la fel de rău ca și trupa
de sub Tâmpa. FC Brașov nu
își mai permite pași greși�i pe
teren propriu, mai ales că în
acest sezon lupta pentru evitarea
retrogradării va fi una extrem
de dură, nu mai pu�in de șase
forma�ii urmând a retrograda
din primul eșalon. Meciul se
anun�ă dificil pentru trupa con-
dusă de Cornel �ălnar, care nu
se va putea baza la acest joc pe
Vagner, suspendat și pe Madei-
ra, Liviu Ganea și Leko,

accidenta�i. În aceste condi�ii,
tehnicianul galben-negrilor ar
putea începe meciul din această
seară în următoarea formulă:
Mutu – Strău�, Santos, Macha-
do, Barna – Cătălin Munteanu,
Aganovic – Buga, Grigorie, Ser-
ghinio – Marian Constantines-
cu. 

Machado crede în FC Brașov.
Chiar dacă stegarii au avut un
început de sezon slab, fundașul
galben-negrilor, Ricardo Ma-
chado, crede că forma�ia de sub
Tâmpa va începe să acumuleze
puncte și nu va avea probleme
cu retrogradarea. „Am început
sezonul cu două meciuri împo-
triva unor formații care se vor
bate la titlu. Nu cu Astra, Petro-
lul și Steaua trebuie să luăm
puncte, noi trebuie să câștigăm
împotriva echipelor de valoare
apropiată cu noi. Urmează
acum câteva meciuri cu adver-
sari mai accesibili, dar nu va fi
ușor. Și Oțelul are două înfrân-
geri și va veni la Brașov să se
agațe de fiecare minge și să în-
cerce să câștige puncte. E nor-
mal să fim supărați după cele
două eșecuri, dar clubul a fost

alături de noi, lucrurile intră în
normal și trebuie să facem tot
ce putem pentru a câștiga cu
Oțelul. Am muncit bine în aceas-
tă săptămână la antrenamente
și vrem să obținem cele trei
puncte”, a declarat fundașul Ri-
cardo Machado. „Fața echipei
noastre se va schimba după ce
vom obține prima victorie. Spe-
răm ca aceasta să vină luni, cu
Oțelul. Sezonul este la început,
dacă vom lua cele trei puncte
din meciul cu Oțelul vom putea
lucra în liniște. Cu toții ne dorim
să câștigăm următoarea parti-
dă. Sper să facem un meci bun,
să oferim și un spectacol pentru
cei care vor fi în tribune”, a spus
și mijlocașul stegarilor, Marian
Constantinescu.

„Contează doar cele trei puncte”.
După ce săptămâna trecută,
conturile fotbaliștilor brașoveni
au fost alimentate de conduce-
rea clubului cu două salarii res-
tante, tehnicianul stegarilor,
Cornel �ălnar, este convins că
jucătorii pe care îi are la
dispozi�ie vor arăta mult mai
bine la meciul cu O�elul.  „Este
un joc foarte important pentru

noi. Trebuie să câștigăm trei
puncte, pentru că ne așteaptă
un campionat foarte dificil. În
primele două runde am întâlnit
cele mai bune echipe din Ro-
mânia la această oră. Eşecul cu
Petrolul, dar mai ales rezultatul
de la Giurgiu ne-au făcut să ţi-
nem capul plecat. În această
săptămână (n.r. trecută) s-au
rezolvat anumite probleme de
ordin financiar şi sunt convins
că în meciul cu Oțelul vom avea
o altă atitudine, o altă determi-
nare, o față nouă a acestei echi-
pe. Am discutat cu băieţii şi
le-am explicat că de acum tre-
buie să se concentreze şi să fie
conectaţi, pentru că avem un
campionat extrem de dur în faţă.
Contează enorm să câştigăm
cele trei puncte. Am urmărit am-
bele meciuri ale gălăţenilor din
acest debut de campionat. Întâl-
nim o echipă schimbată faţă de
sezonul precedent. Cel mai im-
portant este ca noi să fim pre-
gătiţi. Suferim încă în ofensivă,
ne lipseşte vârful. Ganea este
accidentat şi trebuie să caut so-
luţii”, a declarat antrenorul Cor-
nel Ţălnar.

Obligați să câștige
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Liga I, etapa a III-a
Iată rezultatele înregistrate în etapa a treia din Liga I. CS
Universitatea Craiova - FC Viitorul 2-2 (Curelea '23, '32
/ Mitrea '20 (penalti), '79); Rapid Bucureşti - Gaz Metan
Mediaş 1-1 (Pancu '42 / Llullaku '90+3), Pandurii Târgu
Jiu - Ceahlăul Piatra Neamţ 0-1 (Dumitraş '62); Dinamo
Bucureşti - ASA Târgu Mureş 1-1 (Filip '45 / Mureşan
'9); FC Botoşani - Astra Giurgiu 1-0. Meciurile CSM Iaşi
- Petrolul Ploieşti și CFR Cluj – Steaua București s-au
terminat după închiderea ediției. Astăzi se dispută ultimele
jocuri ale rundei: Concordia Chiajna - Universitatea Cluj,
ora 18.30 - Look TV și FC Braşov - Oţelul Galaţi, ora
21.00 - Look Plus.

Steaua vrea un mijlocaș sârb
Presa din Serbia anunță că Steaua și-a trimis
reprezentanți pentru a pregăti transferul unui puști de 22
de ani. Publicația Sportskacentrala anunță că Steaua
are oameni trimiși în Serbia la meciul dintre Steaua Roșie
Belgrad și Radnički Niš, pentru a-l urmări pe puștiul Alek-
sandar Kovacevic. Jucătorul de 22 de ani evoluează pe
postul de mijlocaș la închidere și ar putea fi varianta de
rezervă în cazul în care mutarea lui Breeveld de la Pan-
durii ar pica. Sursa citată scrie că Steaua este dispusă
să plătească un milion de euro pentru Kovacevic, „sumă
pe care cu greu Steaua Roșie ar putea să o refuze".
Aleksandar Kovacevic este crescut de Steaua Roșie Bel-
grad, pentru care joacă la prima echipă de la 16 ani. A
jucat 23 de partide pentru Steaua Roșie, 67 pentru Sopot
și 40 pentru Spartak Subotica, are 6 goluri marcate în
ultimii 5 ani și a strâns două convocări la naționala U21
a Serbiei.

Pleacă Gardoș!?
Antrenorul echipei Southampton, Ronald Koeman, a de-
clarat că este interesat de un transfer al fundaşului stelist
Florin Gardoş, informează ITV. „Suntem interesaţi de
Gardoş, dar până în prezent nu mi s-a spus dacă este
semnat sau făcut, dar suntem interesaţi, este adevărat.
Suntem interesaţi şi de Rojo (n.r. - fundaşul Marcos Rojo
de la Sporting Lisabona), dar transferul său este o în-
trebare pentru preşedinte şi pentru directorul executiv.
Aceşti doi jucători sunt pe lista noastră", a declarat Koe-
man. Southampton a pierdut şase fotbalişti în această
vară, iar antrenorul Koeman are nevoie de întăriri înaintea
debutului sezonului, programat în 17 august, cu Liverpool.
Fost jucător la Concordia Chiajna, Florina Gardoş, 25
de ani, este la Steaua din 2010.

Milan și-a luat portar
Portarul spaniol al echipei Real Madrid, Diego Lopez, va
evolua din acest sezon la AC Milan, el urmând să sem-
neze un contract valabil până în 2018 cu gruparea ita-
liană, informează cotidianul Marca. Potrivit sursei citate,
reprezentantul fotbalistului, Manolo Garcia Quilon, a ajuns
la un acord cu oficialul AC Milan, Adriano Galliani, sâm-
bătă dimineaţă, în localitatea Forte dei Marmi. Diego Lo-
pez va semna un contract pe patru ani şi va efectua vizita
medicală astăzi.

PSG și Monaco se bat pe Di Maria
După ce în ultimele zile au apărut mai multe informaţii
conform cărora Real Madrid şi PSG au bătut palma pentru
transferul lui Di Maria în capitala Franţei, iată că lucrurile
s-ar putea complica. Cei de la Mundodeportivo scriu că
pe fir ar fi intrat şi cei de la AS Monaco, care încearcă
să profite de problemele pe care cei de la PSG le au din
cauza comitetului de Fair Play Financiar UEFA.  Echipa
din Principat, cu care Florentino Perez are o relaţie foarte
bună, vrea să profite şi a luat legătura cu Jorge Mendes,
agentul jucătorului, pentru a discuta despre posibilitatea
ca mijlocaşul să ajungă la Monaco, echipă care îi oferă
un salariu de opt milioane de euro anual, la fel ca cei de
la PSG. Singura problemă ar fi suma transferului, cei de
la Monaco nefiind dispuşi să ofere mai mult de 55 de mi-
lioane de euro, în timp ce rivalii de la PSG sunt gata să
ofere 75 de milioane de euro. Totuşi, Florentino Perez
doreşte să obţină în schimbul jucătorului cel puţin 60 de
milioane de euro, iar dacă cei de la Monaco vor fi dispuşi
să mărească oferta cu încă cinci milioane de euro, atunci
preşedintele Realului ar fi dispus să îl cedeze pe mijlo-
caşul argentinian la Monaco.

„Nașul”a renunțat la tot
Mircea Sandu a renunţat

la funcţia de preşedinte de
onoare al FRF şi, implicit,
la privilegiile care-i reve-
neau. El a susţinut că renun-
ţă şi la candidatura de
membru în Comitetul Exe-
cutiv al UEFA, unde ar fi
trebuit să fie propus de
FRF. „Nu pot accepta ca în
2015, în disputa unor obli-
gaţii contractuale, să fiu
reales membru în Comitetul
Executiv al UEFA la propu-
nerea unei federaţii în ale
cărei valori nu mă mai re-
găsesc. Prin renunţarea la

funcţia de preşedinte de
onoare al FRF şi la toate
facilităţile viagere, înţeleg
să mă dezic de modelul de
management promovat de
Răzvan Burleanu”, a decla-
rat Mircea Sandu. „Naşul”
susţine că Burleanu era la
curent cu toate detaliile din
contractul său de rentă via-
geră, aprobat în Comitetul
Executiv din 5 martie. Ac-
tualul preşedinte al FRF de-
clarase că a citit acest
contract abia după aproxi-
mativ 3 săptămâni de la in-
stalarea sa în funcţie.

Meciuri grele în play-off
Formaţia Steaua va întâlni

echipa bulgară Ludogoreţ
Razgrad, la care evoluează
Cosmin Moţi, în play-off-ul
Ligii Campionilor, urmând
să joace prima manşă la 19
sau 20 august, pe teren pro-
priu. Returul va avea loc la
26 sau 27 august, în Bulga-
ria. Echipa câştigătoare în
dubla manşă a play-off-ului
se va califica în grupele Ligii
Campionilor, iar învinsa va
merge în grupele Ligii Eu-
ropa. Formaţia Astra Giur-
giu va întâlni echipa
fran ceză Olympique Lyon

în play-off-ul Ligii Europa.
Gruparea din Liga I urmează
să joace turul în deplasare,
la 21august. Manşa secundă
va avea loc în data de 28 au-
gust, în România. Petrolul
Ploieşti va întâlni echipa
croată Dinamo Zagreb în
play-off-ul Ligii Europa,
Mutu și compania urmând
să joace turul pe teren pro-
priu, la 21 august. Manşa se-
cundă va avea loc o
săptămână mai târziu, la Za-
greb. Echipele câştigătoare
în play-off se vor califica în
grupele Ligii Europa.



DIVERTISMENT10 Luni

Photolife şi Librăria Okian vă invită în aceas-
tă săptămână la al  doilea eveniment din ca-
drul proiectului „Întâlnire cu fotografia”. 

A doua întâlnire moderată de Dan Dinu este de-
dicată fotografiei de portret, iar invitată va fi Tatiana
Volontir. 

Imaginile ei ne poartă către propria ei stare şi către
propriile ei gînduri, pentru că la fiecare fotografie
realizată ea reuşeşte să îşi găsească oglindirea în su-
biectele alese. O să aflaţi cât de important este să te
regăseşti în ceea ce fotografiezi, cât de mult contează
simbolistica aleasă şi cât de frumos poţi spune un
mesaj fără a folosi cuvinte. Veţi afla cum şi-a început
Tatiana incursiunile în fotografie şi cât de importantă
este fereastra de la care şi-a început această călătorie
şi care o ghidează în continuare în ceea ce priveşte
lumina. 

Întâlnirea va avea loc joi, 14 august, de la ora 18.30. 
Înscrierile la aceste întâlniri se fac în baza unei

confirmări, numărul locurilor în sala fiind limitat la
40. 

Pentru înscriere şi alte informaţii puteţi folosi adresa
de e-mail florin.ifrim@okian.ro sau numărul de te-
lefon 0728 728 315. 

Intrarea la această întâlnire este liberă.

Horoscopul zilei
Berbec. S-ar putea să aveţi probleme cu banii, motiv pentru
care nu vă simţiţi în largul dumneavoastră. Păstraţi-vă calmul
şi nu vă lăsaţi atras într-o ceartă! 
Taur. Zi bună pentru realizări importante pe plan social şi
material. Profitaţi de ocaziile care apar, pentru că aveţi şanse
să obţineţi câştiguri frumoase! Vă sfătuim să aveţi răbdare.
Gemeni. Dimineaţă survin evenimente neprevăzute, care vă
împiedică să vă respectaţi programul. Nu este indicat să vă
puneţi speranţe într-o afacere pe care o credeaţi profitabilă. 
Rac. Sunteţi o persoană ambiţioasă, dar conjunctura actuală
nu vă ajută prea mult. Nu este momentul să vă asumaţi mai
multe responsabilităţi. S-ar putea să fiţi confuz.
Leu. Vă faceţi griji degeaba. Norocul vă zâmbeşte atât pe
plan profesional, cât şi pe plan financiar. S-ar putea să fiţi
puţin surmenat şi, din această cauză, să deveniţi irascibil. 
Fecioară. Dimineaţă s-ar putea să nu vă simţiţi în formă,
ceea ce vă accentuează starea de nervozitate. Vă recomandăm
să nu vă asumaţi niciun risc. Păstraţi-vă calmul!
Balanţă. Din cauza problemelor sentimentale, dimineaţă este
posibil să fiţi confuz. Pentru a evita o ceartă în familie, ar
fi bine să amânaţi orice decizie pentru altădată.
Scorpion. Din cauza amânării unei delegaţii, programul vă
este dat peste cap. S-ar putea să vă enervaţi pentru că sunteţi
nevoit să pierdeţi timpul fără folos. 
Săgetător. Dimineaţă s-ar putea să fiţi bulversat din cauza
unor nereuşite care parcă se ţin lanţ. Nu este exclus să fiţi
irascibil şi să vă certaţi cu cei din jur. 
Capricorn. Sunteţi confuz şi predispus să faceţi greşeli. Vă
sfătuim să vă concentraţi asupra problemelor urgente.
 Dimineaţă este posibil să vă dezamăgiţi un prieten bun.
Vărsător. Dimineaţă sunteţi irascibil şi riscaţi să stricaţi
relaţiile cu colaboratorii. Este indicat să evitaţi ieşirile în
societate şi afacerile, pentru că sunteţi predispus la greşeli.
Peşti. Astăzi vă concentraţi mai greu, aşa că vă sfătuim să
amânaţi deciziile importante. Ar fi bine să evitaţi activităţile
care necesită efort intelectual şi luciditate. 

Co
m

ple
ta

ţi c
u c

ifr
e d

e l
a 1

 la
 9.

 Ci
fre

le 
să

 nu
 se

  re
pe

te
 ni

ci 
pe

 ve
rti

ca
lă,

nic
i p

e o
riz

on
ta

lă 
şi 

nic
i în

 ca
re

ur
ile

 m
ici

 de
 3x

3

Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Astăzi, 11 august, de la ora
21.00 în Social Pub, sunteţi
invitaţi la un spectacol fără
inhibiţii, fără cenzură, pur şi
simplu despre viaţă cu Gabi
Gherghe. 

Gabi Gherghe face stand-up
din iunie 2012, având show-
uri în cele mai cunoscute locaţii
de profil din toată ţara, urcând

pe scenele Deko Cafe şi Club
99. A avut spectacole alături
de comedianţi consacraţi că
Teo, Vio, Costel, Micutzu, Dan
Badea şi Bordea. A ajuns în fi-
nală la Stand Up Fest Braşov
2013 şi a câştigat locul 3 la Fes-
tivalul Internaţional de Stand-
up Comedy Cluj 2013. 

Preţ bilet: 15 lei. 

Stand up Comedy
cu Gabi Gherghe ◾ „Aseară, ieşeam în oraş cu nevas-

tă-mea. Şi-a dat cu cremă, fond de
ten, mascara, fard de pleoape, pudră
de obraz, creion de sprâncene, ruj
de buze, s-a întors spre mine şi m-a
întrebat:
– Arăt natural?”

◾ Vine televiziunea la Badea Gheor -
ghe şi îl întreabă reporterul: 
– Mă, bade, ia spune tu... ce faci toată
ziua?

– Păi, mă scol la 5, rânesc la vaci, vin
şi rad o pălincă ...
– Măi, bade, uite, ca să arătăm că
ţăranul român este cultivat, în loc de
„rad o pălincă”, spui şi dumneata „ci-
tesc o carte”.
– No, bine atunci! Dimineaţa mă scol
la 5, rânesc la vaci şi vin şi citesc o
carte. După-amiază fac io ce fac, mai
citesc o carte. Asta până mă întâlnesc
cu prietenii şi mergem cu toţii la bi-
bliotecă şi citim acolo la cărţi până
seara, când vin muierile să ne ia.

Bancuri

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

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

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

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

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

AVIOANE: ECHIPA DE INTERVENŢII
-3D- şi -2D-
(PLANES: FIRE AND RESCUE)
(AG), 83 minute, Animaţie, Aventuri, dublat
orele: 13:30

SEX TAPE -digital-
(N-15), 90 minute, Comedie
orele: 21:45

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

Expoziţii 
◾ Expoziţie de sculptură – Mihail Nicolae
Bohăţel – Oameni şi păsări la Kronart
Gallery (Str. Postăvarului, nr. 18)
◾ Friederich Miess 1854–1935 – Expo -
ziţie retrospectivă la Muzeul de Artă Braşov
(Bd. Eroilor nr. 21)
◾ Marile cărţi mici la Casa „Ştefan Baciu”
(Str. Dr. Gh. Baiulescu nr. 9). Vizitatorii sunt
invitaţi să descopere o colecţie de 38 de cărţi
în miniatură, din patrimoniul Muzeului „Casa
Mureşenilor” Braşov.

Astăzi în Braşov

Atelier despre
fotografia-portret 

5 2 4 6 8 1 3 9 7
1 9 8 7 3 4 5 6 2
6 3 7 9 5 2 8 1 4
2 1 6 4 9 8 7 3 5
8 5 3 1 7 6 2 4 9
4 7 9 3 2 5 6 8 1
9 6 2 5 1 3 4 7 8
7 4 5 8 6 9 1 2 3
3 8 1 2 4 7 9 5 6
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Incendiu pe Tâmpa
Luni, în jur de 11.30 a izbucnit un incendiu violent pe
Tâmpa, în zona de sud, spre cartierul Răcădău. Au fost
anunţaţi pompierii, care s-au prezentat cu un efectiv de
50 de oameni. Focul s-a extins rapid, datorită uscăciunilor
din pădure. Pompierii au apelat şi la armată pentru ajutor

şi au reuşit să stingă focul abia spre după-masă în jur
de 14.30. Incendiul a afectat pădurea pe o supafaţă de
15 ha, şi după cercetări s-a ajuns la concluzia că a fost
provocat de o ţigară aprinsă aruncată.

(Erdőtűz Brassóban. 
În: Brassói Lapok, nr. 168, 26 iulie 1939)

A fost sfinţită biserica de lemn de la Castelul Regal de la Bran
Mitropolitul Bălan, în prezenţa Arhiducesei Ileana şi
 Arhiducelui Anton de Austria, a sfinţit biserica din Bran
a Reginei Maria. Bisericuţa de lemn, veche de mai multe

sute de ani a fost adusă dintr-o altă zonă a ţării şi are o
valoare deosebită. Slujba de sfinţire s-a desfăşurat în
prezenţa unui sobor de preoţi.

(Felszentelték a törcsvári királyi kastély fatemplomát.
În: Brassói Lapok, nr. 171, 29 iulie 1939)

Din iniţiativa d-nei Ma-
ria Baiulescu, preşedin-
ta societăţei „Crucea
Roşie” filiala Braşov,
ziua de 23 Decembre
care a încheiat săptămâ-
na carităţei publice în
folosul acestei înalte in-
stituţii umanitare, a fost
serbătorită la Braşov
printr’un festival dat în
aula liceului „Andrei Şa-
guna” din localitate. 

Toţi cei cari s’au pătruns de
rostul omenesc al „Crucei Ro-
şii” au dat tot concursul lor
acestui festival, care a avut o
splendidă reuşită.

Toate autorităţile civile şi
militare au fost prezente pre-
cum şi doamnele din societa-
tea braşoveană.

Festivalul s’a deschis prin
admirabile cântări executate

de cornii ofiţerilor
grupului Vânători-
lor de Munte sub
conducerea d-lui
căpitan Baştea.

Elevul plutonier
din Vânătorii de
Munte, Simionov,
un contrabasist de
mare talent, s’a produs în
acompaniamentul d-nei căpi-
tan Manolescu, a cântat, în
acelaşi admirabil acompania-
ment, la vioară.

D-l medic-colonel Oprescu,
şeful spitalului militar din lo-
calitate, a ţinut apoi o confe-
rinţă despre importanţa
„Crucei Roşii”. După un is-
toric succint al împrejurărilor
în care s’a înfiinţat în Europa
admirabila instituţiune care
este „Crucea Roşie” şi rolul
covârşitor al acestei ins -
tituţiuni în decursul marilor

răsboaie cari
au sguduit
omenirea, d-
l medic colo-
nel Oprescu
a trecut la în-
fiinţarea Cru-
cei Roşii
Române, la
ajutorul dat
de ea în di-
versele răs-
b o a i e
balcanice, la
succesul ob-
ţinut în tim-

pul răsboiului pentru Inde-
pendenţă şi în campania din
1913 în Bulgaria. Arată apoi
cum s’a făcut contopirea într’o
singură societate a primei so-
cietăţi de Cruce Roşie înfiin-
ţată înainte de răsboiul pentru
Independenţă cu aceea înfi-
inţată anterior de doamnele
române şi trecând la marele
răsboiu european, a produs
toate datele necesare spre a
dovedi munca şi străduinţa
Crucei Roşii române; în ali-
narea suferinţelor nu numai a
soldaţilor răniţi în toiul lup-
telor ci şi a populaţiunei aflată
în mizerie şi boală din cauza
răsboiului.

D-l medic-colonel Oprescu
a trecut apoi la Crucea Roşie
filiala Braşov, arătând cum ea,
deşi înfiinţată mai de curând,
are totuşi un trecut glorios.
Aduce omagiul doamnelor ro-
mâne din localitate, cari în
1916 înfiinţând prima Cruce
Roşie română în Ardeal au
fost trecute apoi pe listele ne-
gre ale autorităţilor vrăşmaşe
şi au avut de suferit din aceas-
tă cauză ani grei de temniţă,

iar altele, mai norocoase, au
avut de îndurat, un timp egal,
suferinţele pribegiei.

Conferenţiarul găseşte în
programul de activitate al
Crucii Roşii din Braşov, punc-
te cari merită toată lauda, cum
bunăoară este acela care pre-
vede preocuparea în deaproa-
pe de desvoltarea tineretului
nostru. Această preocupare
este un motiv mai mult pentru
publicul braşovean de a da tot
sprijinul său instituţiunei în
capul căreia norocul a făcut
să avem şi un suflet caritabil,
o inimă nobilă ca aceia a ve-
neratei Doamne Maria Baiu-
lescu, preşedinta Crucii Roşii
filiala Braşov.

Corul ofiţerilor din grupul
Vânătorilor de Munte, s’a pro-
dus apoi din nou cu cântări
alese, admirabil executate,
ceeace a făcut ca festivalul să
fie prelungit prin bisarea ce-
rută de public, a frumoaselor
lui cântări.

(Carpaţii, Anul III, Nr. 211,
Sâmbătă 29 Decembre 1923)
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Pe la începutul lui august
1981 a fost vernisată la Bu-
cureşti, în sălile „Dalles” şi
„Arghezi”, expoziţia artiş-
tilor plastici profesionişti
din cadrul etapei republica-
ne a Festivalului naţional
„Cântarea României”, pre-
ciza criticul de artă Ermil
Rădulescu. 

O prezenţă remarcabilă
îns cria cu acest frumos prilej
filiala din Braşov a U.A.P.,
18 artişti plastici expunând
atunci în această „prestigioa-
să expoziţie” lucrări de pic-
tură, grafică, sculptură şi
ceramică. Titlurile exponate-
lor erau elocvente pentru
„preocupările multiple de a

se inspira din actualitatea
imediată a ţării, din realităţile
Braşovului contemporan, din
istoria milenară a poporului
român”. 

Dintre pictori, Ermil Ră-
dulescu i-a nominalizat şi în -
tâlnit, totodată, în cadrul
manifestării din Capitală, pe
Eftimie Modâlcă, Alexandri-

na Gheţie, Alexandru Iacu-
bovici, Waldemar Mattis-
Teutsch, Constantin Micu,
Cristian Neagoe, Ioan şi Ma-
ria Neguş. 

De asemenea, „bine repre-
zentat” era şi compartimentul
graficii, prin lucrările semna-
te de Anca Crăciun, Helfried
Weiss, Aurelia Stoe-Mărgi-

nean, Marcela Rădulescu,
Abraham Iacob, Mihai Cor-
neliu, şi Ortwin Weiss. 

În ceea ce priveşte sculptu-
ra, se reţineau creaţiile apar-
ţinând lui Tudor Şerban şi
Nicolae Daicu, precum şi ce-
ramica lui Petre Matei. 

De un „interes aparte” se
bucura reproducerea fotogra-

fică a celebrului mozaic de
pe faţada Întreprinderii de
autocamioane din Braşov,
pompos intitulat „Eroismul
clasei muncitoare”, realizare
a cunoscutului plastician bra-
şovean Eftimie Modâlcă.  
(„Drum Nou” – August 1981)

Iulian Cătălui

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Festivalul „Crucei Roşii”
la Braşov

Plasticienii braşoveni în expoziţia etapei republicane a Festivalului naţional „Cântarea României”

11 august 2014

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

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

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

Cristina Baciu

Din presa maghiară
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În lumea cinematogra-
fică, absolvirea liceului
nu reprezintă o condiţie
de angajare, motiv pen-
tru care mai mulţi actori
nu au terminat cursurile
liceale, concentrându-
se pe cariera artistică. 

Printre aceştia se numără
Ryan Gosling, Cameron Diaz,

Catherine Zeta-
Jones, Tom
Cruise şi John
Travolta, scrie
b eco megor-
geous.com. 

R y a n
Gosling a
urmat li-
ceul din Ontario, dar la vârsta
de 17 ani actoria a devenit o
prioritate pentru el. Astfel,
Ryan Gosling s-a mutat în
Statele Unite ale Americii şi
a început să lucreze la proiec-
tul „The Mickey Mouse
Club”, alături de alte vedete,

precum Britney Spears şi Jus-
tin Timberlake. 

Cameron Diaz a decis să
renunţe la liceu după ce a ob-
ţinut un contract cu Elite Mo-
deling Management. Astfel,

actriţa a re-
nunţat la li-
ceu la vârsta
de 16 ani.
După cariera
de model,
aceasta a de-
venit celebră
în lumea ci-
nematografi-
că. 

Deşi a re-
nunţat la li-
c e u ,

Catherine Zeta Jones a urmat
un curs de trei ani în dome-
niul teatrului muzical la The
Arts Educational Schools, în
West London. Aceasta a jucat
de la o vârs tă fragedă, însă
succesul pe marele ecran l-a
înregistrat în 1990. 

După ce şi-a petrecut copi-
lăria în Canada, Tom Cruise
a descoperit actoria la vârsta
de 14 ani şi a decis că aceasta
este adevărata sa menire. 

John Travolta a renunţat la
liceu la vârsta de 16 ani şi s-a
concentrat pe actorie, deve-
nind cunoscut datorită roluri-
lor din „Grease” şi „Saturday
Night Fever”. 

Celebrităţi care 
nu au terminat liceul

Animalele de la Zoo Moscova, „victime
colaterale” în războiul declanşat de Putin

Interdicţia de import pentru
cele mai multe alimente din
Occident decretată joia trecută
de Rusia a făcut primele vic-
time în animalele de la gră-
dina zoologică din Moscova,
lipsite acum de multe dintre
felurile lor obişnuite de mân-
care, notează AFP. 

Administratorii grădinii zoo-
logice din Moscova vor trebui
să găsească rapid o altă sursă
de aprovizionare pentru legu-
me olandeze şi mere poloneze,
folosite în cantităţi mari în me-
niurile pentru animale. „În ge-

neral, am folosit hrană impor-
tată din motive variate, cum ar
fi că sunt mai ieftine sau că sunt
preferate de animale”, a decla-
rat pentru AFP Anna Kaciu-
rovskaia, purtătorul de cuvânt
al grădinii zoologice din Mos-
cova. Ea a precizat că vor fi
examinate posibilitaţile de a în-
locui alimentele, cu toate că
„nu va fi uşor”. 

Cu toate acestea, oficialii
ruşi cred că este posibil să fie
găsiţi noi furnizori pentru cele
mai multe dintre aceste pro-
duse, fie în Rusia, fie în alte

ţări. Purtătoarea de cuvânt a
grădinii zoologice îşi face pro-
bleme pentru aprovizionarea
grădinii zoologice cu peşte,
legume şi fructe, în special
mere şi ţelină. „Multe animale
mănâncă mere pe care le im-
portam din Polonia deoarece
sunt mai ieftine şi de bună ca-
litate”, a explicat sursa. 

Rusia a limitat pentru un an
importurile la unele categorii
de produse din ţări care au
impus sancţiuni împotriva sa
pentru rolul jucat în criza
ucraineană. 

Pankaj Parakh, mag-
nat indian în domeniul
textilelor, şi-a făcut ca-
dou o cămaşă de aur de
4 kg, în valoare de
161.000 de euro, pe care
o poartă doar când are
gărzile de corp alături.
„Am fost fascinat de aur
de la cinci ani”, mărtu-
riseşte el pe site-ul Hin-
dustan Times, preluat de
20minutes.fr. 

Indianul afirmă că nu
iese niciodată din casă
fără să poarte bijuterii
de două-trei kilograme.

„Cu timpul, interesul a
devenit o adevărată pa-
siune. Era normal să îmi
doresc ceva de aur la
a 45-a aniversare”, a
adaugat el. 

La cămaşa lui din aur
de 18 şi 22 de carate au
lucrat 20 de oameni, cir-
ca 3.200 de ore. „Tre-
buie să fii curajos să
porţi o asemenea căma-
şă. Şi să ai şi o armă, ca
pistolul pe care îl port
de fiecare dată când ies
îmbrăcat cu ea”, spune
Pankaj Parakh. 

Şi-au spus „Adio” după 17 ani
Actorii David Duchovny şi Tea Leoni au divorţat, în
urma unei proceduri judiciare foarte discrete, infor-
mează site-ul TMZ.com. Documentele de divorţ au
fost depuse la tribunal în luna iunie, iar cei doi actori
au negociat singuri termenii despărţirii lor. David Du-
chovny a fost acela care a solicitat divorţul, invocând
motivul diferenţelor ireconciliabile. Potrivit acordului
la care au ajuns, David şi Tea vor împărţi custodia
celor doi copii ai lor, în vârstă de 12, respectiv 15 ani.
Ambii actori locuiesc în cartierul Upper West Side din
New York. Duchovny, starul serialelor  ”Dosarele X” şi
„Californication”, va plăti soţiei sale o alocaţie lunară
de 8.333 de dolari pentru cei doi copii ai cuplului, ală-
turi de alte cheltuieli ocazionale – pentru tabere de
vară şi taxe de şcolarizare. De asemenea, David
 Duchovny va plăti fostei sale soţii o pensie alimentară
de 40.000 de dolari pe lună. 

Rihanna vrea să cumpere un club de fotbal!
Cântăreaţa Rihanna a iniţiat o serie de negocieri pentru
a cumpăra un club de fotbal din Marea Britanie şi a
primit câteva sfaturi în acest domeniu de la bunul ei
prieten, fotbalistul Didier Drogba, care joacă pentru
echipa Chelsea Londra, informează contactmusic.com.
Vedeta, în vârstă de 26 de ani, intenţionează, de ase-
menea, să creeze o academie de sport în ţara ei de
origine, Barbados. Ea doreşte să devină şi preşedintele
propriei echipe de fotbal din Marea Britanie. „La înce-
put, am crezut că dorinţa Rihannei de a cumpăra un
club de fotbal va dispărea foarte repede. Ne-am ima -
ginat că ea se află încă sub influenţa Cupei Mondiale
din Brazilia. Dar acum a devenit clar faptul că ea îşi
doreşte cu adevărat acest lucru. Vrea să înfiinţeze o
academie de fotbal în ţara ei, Barbados. Apoi, visul ei
cel mai mare este de a cumpăra un club de fotbal din
Marea Britanie”, a declarat o sursă pentru Daily Star. 

Un magnat indian şi-a comandat o cămaşă
de aur de 4 kilograme


