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Bulevardul Griviţei, străzile Castelului şi Bisericii Române
se vor afla în şantier şi în luna septembrie 

Cel mai mare centru de agre-
ment şi spa din ţară va fi la
Predeal. Un motiv în plus
pentru ca românii să îşi pe-
treacă vacanţele de vară în
staţiunile montane, în condi-
ţiile în care oamenii preferă
litoralul în sezonul estival, iar

concediile de iarnă sunt pe-
trecute la munte. Investiţia
este realizată de Primăria
Predeal cu bani europeni şi
trebuie să fie gata anul viitor,
în toamnă. Valoarea investi-
ţiei este de aproape 43 de mi-
lioane de lei. 

Numărul de dosare procesate
de Serviciul Evidenţa Per-
soanelor din cadrul Primăriei
Braşov s-a dublat faţă de o
zi normală din an. Potrivit
reprezentanţilor Serviciului
Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor, me-

dia normală de dosare pro-
cesate este de aproximativ
100, iar în zilele mai aglo-
merate, de 120. În perioada
verii însă, media ajunge la
170 de dosare zilnic, dar
frecvent sunt procesate 200
de dosare.

Aglomeraţie la buletineCentru de SPA la Predeal

Străzi în reparaţii pag. 7

FC Braşov şi-a
întărit ofensiva

Atacantul Cătălin Ţîră a
semnat un contract valabil
pe două sezoane cu FC
Braşov. 

Cinci zile de jazz şi
muzică clasică 

Sâmbătă, 16 august, începe
cea de a zecea ediţie a Fes-
tivalului Cetatea Muzicală
a Braşovului. 
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Lucrările la reţeaua de apă de pe Bu-
levardul Griviţei vor bloca un sens
de circulaţie, cel către Onix, începând
de marţea viitoare. Până la 15 sep-

tembrie, lucrarea ar trebui încheiată
pe tot bulevardul, până la Onix, apoi
vor începe lucrările de asfaltare. Pe
strada Castelului termenul de finali-

zare a lucrărilor cu tot cu turnarea
stratului de asfalt şi marcaje, este ju-
mătatea lunii septembrie. Municipa-
litatea speră să finalizeze lucrările de

montare a reţelelor până la sfârşitul
acestei luni pe strada Bisericii Ro-
mâne pentru a se putea apuca, apoi,
de asfaltarea întregii străzi. pag. 3
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Consiliul Superior al Ma-
gistraturii (CSM) anun�ă că
Inspecţia Judiciară a stabilit,
în urma verificărilor, că dosa-
rul ICA, în care Dan Voicu-
lescu a fost condamnat la 10
ani de închisoare, a fost repar-
tizat în mod legal completului
alcătuit din judecătorii Came-
lia Bogdan şi Alexandru Mi-
halcea.

Precizările vin după ce avo-
caţii lui Dan Voiculescu au re-
clamat faptul că repartizarea
dosarului la acest complet de
judecată nu a fost făcută în
mod corect.

Și Dan Voiculescu a recla-
mat la CSM de mai multe ori
acest aspect. Potrivit Consi-
liului, motivele care au deter-
minat modul de repartizare a
dosarului au fost obiective.

Este vorba, în primul rând,
despre suspendarea din exer-
citarea funcţiei de judecător a
lui Stan Mustată, pensionarea
judecătorului Florică Duţă,
precum şi promovarea la În-
alta Curte de Casaţie şi Justi-
ţiei a judecătoarei Anca
Alexandrescu, titulari ai com-
pletului la care a fost repartizat
dosarul ICA, respectiv înlo-
cuitorul judecătorului suspen-
dat Stan Mustaţă.

"Pe parcursul perioadei în
care au avut loc înlocuirile în
cadrul completului de judecată,
cu judecătorii din lista de per-
manenţă (29 aprilie - 10 iu-
nie), Consiliul Superior al
Magistraturii a validat exame-
nul de promovare în funcţii de
judecători, la curţile de apel.
Doamna Carmen Bogdan şi

domnul Mihai Alexandru Mi-
halcea s-au aflat printre jude-
cătorii promovaţi la Curtea de
Apel Bucureşti", arată CSM.

Astfel, cei doi magistraţi
au fost judecătorii care, po-
trivit Hotărârii colegiului de
conducere, au schimbat mem-
brii completului, din care unul
fusese suspendat, iar ceilalţi
nu mai funcţionau la acea in-
stanţă.

Dosarul privind privatizarea
ICA a fost judecat din 1 iulie
de completul format din ma-
gistraţii Camelia Bogdan şi
Mihai Alexandru Mihalcea,
aceştia fiind desemnaţi după
ce preşedintele completului
iniţial, Stan Mustaţă, a fost
arestat pentru trafic de influ-
enţă, iar celelălalt membru,
Florică Duţă, s-a pensionat.

Atenţie, angajatori! 15 august 
este declarată zi nelucrătoare

Cei care nu vor să plăteas-
că amenzi trebuie să respecte
legea şi să acorde angajaţilor
această zi liberă, spun şefii
Inspectoratului Teritorial de
Muncă din Braşov. Cu toate
acestea există însă şi excep-
ţii: vorbim de unităţile sani-
tare, cele de alimentaţie
publică şi cele care au măr-

furi perisabile. „Potrivit Co-
dului Muncii 15 august este
zi nelucrătoare. Angajatorii
au obligația să acorde aceas-
tă zi angajaților, deci să nu
lucreze. Sunt excepții de la
această regulă pentru
unitățile cu foc continuu sau
care nu-și pot întrerupe ac-
tivitatea. Este vorba de

unitățile sanitare, de unitățile
de alimentație publică,
unitățile alimentare care au
mărfuri persisabile, de strictă
necesitate.   În rest nu au voie
să lucreze. Sancțiunile pot
ajunge la 10.000 de lei” a
declarat economist Dan Că-
tălin Suciu, inspector şef ad-
junct ITM Brașov. 

Cel mai mare cen-
tru de agrement
şi SPA  din ţară
va fi la Pre-
deal. Un mo-
tiv în plus
pentru ca ro-
mânii să îşi pe-
treacă vacanţele
de vară în staţiuni-
le montane, în condiţiile
în care oamenii preferă li-
toralul în sezonul estival,
iar concediile de iarnă
sunt petrecute la munte.

Investiţia este realizată de Pri-
măria Predeal cu bani europeni
şi trebuie să fie gata anul viitor,
în toamnă. 

Staţiunea Montană este aglo-
merată în sezonul rece, mai ales
în iernile în care ninsoarea este
suficientă pentru pârtiile de schi.
În schimb, în lunile călduroase
turiştii au doar câteva puncte de
atracţie, insuficiente pentru gus-
turile şi cerinţele acestor vremuri.
Acesta a şi fost motivul pentru
care administraţia predeleană s-

a angajat să construiască în oraş
cel mai mare centru de agrement
şi SPA din ţară. 

„Iarna numărul de turiști este
destul de mare și ne dorim ca și
în sezonul estival să venim în în-
tâmpinarea lor, să le oferim mij-
loace de distracție diverse” a
declarat  Liviu Cocoş, primarul
orașului Predeal. 

Şantierul fost deschis de trei
luni, iar investiţia trebuie să fie

gata până în toamna anului vii-
tor. Centrul de agrement şi SPA
a fost proiectat în zona Cioplea
şi se va întinde pe o suprafaţă
de 5700 de metri pătraţi. Com-
plexul va fi dotat, printre altele
cu saune, baie cu aburi, grotă de
gheaţă, piscine, aquapark, dar şi
cu terenuri de squash, săli de
forţă şi fitness, aerobic şi spin-
ning. 

„Este un proiect foarte impor-

tant pentru localitate pentru atra-
gerea turiștilor. Va fi un plus pen-
tru agenții economici și vom avea
o creștere și un aflux de turiști”
a adăugat primarul  Liviu Co-
coş.

Valoarea investiţiei este de
aproape 43 de milioane de lei,
din care puţin peste 20 de mi-
lioane este finanţare nerambur-
sabilă, iar diferenţa este asigurată
de la bugetul oraşului Predeal. 

Centrul de agrement şi SPA  va fi inaugurat în toamna anului viitor, potrivit lui Liviu Cocoș, primarul Predealului

Acțiuni în Ghimbav și Vama Buzăului ale 
polițiștilor Serviciului Ordine Publică

În data de 12.08.2014, polițiștii Servicului Ordine
Publică au organizat și desfășurat o acțiune de con-
trol la societăți din orașul Ghimbav asigurate cu
pază umană, pentru verificarea respectării legislației
în domeniu. Polițiștii au verificat  3 autovehicule și
echipajele folosite la intervenţie și au controlat 3
unități  bancare, cu privire la modul de asigurare a
valorilor deținute. Polițiștii au sancţionat contraven-
ţional reprezentantul unei bănci, conform Legii
333/2003, pentru nerespectarea prevederi lor
legale.Tot ieri, polițiștii Serviciului Ordine Publică
au organizat și desfășurat o acțiune pe raza localității
Vama Buzăului, pentru  depistarea persoanelor care
taie ilegal şi sustrag material lemnos din fonduri fo-
restiere, precum și pentru controlul transportului ma-
terialului lemnos.Poli ț ișt i i  au verif icat, în zona
fondurile forestiere de pe raza localității, 2 autove-
hicule tip peridoc,1 autocamion şi 2 atelaje hipo
care transportau material lemnos, conducătorii aces-
tora prezentând documentele legale de provenienţă
şi transport.

Urmărit național din județul Vaslui,
capturat de polițiști în stațiunea Bran
Polițiștii din stațiunea Bran au organizat și desfășurat
ieri o acțiune în vederea depistării persoanelor pe
numele cărora instanțele de judecată au emis man-
date de executare a pedepsei cu închisoarea.
Polițiștii au capturat un vasluian de 48 ani, urmărit
național întrucât pe numele său a fost  emis de Ju-
decătoria Vaslui, în data de 03.04.2013, mandat  de
executare  a cinci ani închisoare, pentru sâvârșirea
infracțiunilor de lipsire de libertate și corupție se-
xuală. Persoana menționată a fost reținută de polițiști
și încarcerată în penitenciarul Codlea.

CSM, precizări în cazul judecătorilor 
care l-au condamnat pe Voiculescu

Centru de agrement şi SPA
în orașul Predeal 



Fostul ministru al Transpor-
turilor Dan Șova s-a prezentat
ieri  la DNA pentru a fi audiat
de procurori în dosarul în care
se fac cercetări privind con-
tracte încheiate de firma
„Şova şi asociaţii” cu comple-
xurile Turceni şi Rovinari.

Dan Șova este urmărit pe-
nal de DNA pentru trei
infrac�iuni de complicitate la
abuz în serviciu. Alături de
Dan Șova este urmărit penal
și Dumitru Cristea, fost di-
rector general al Complexului
Energetic Turceni (C.E.T),
acuzat de cinci infrac�iuni de
abuz în serviciu.

Conform DNA, în perioa-
da 2007-2008 firma „Şova şi
Asociaţii” a încheiat trei con-

tracte de asistenţă juridică cu
complexurile Turceni şi Ro-
vinari, în urma cărora acestea
ar fi fost prejudiciate cu
aproape 3,5 milioane lei.

La ieşirea de la DNA, pur-
tătorul de cuvânt al PSD a
declarat că procurorii l-au
pus sub învinuire pentru
complicitate la abuz în ser-
viciu, în dosarul în care se
fac cercetări privind contrac-
te încheiate de firma „Şova
şi asociaţii” cu complexurile
Turceni şi Rovinari.

Şova a precizat că este vor-
ba despre o sesizare făcută,
cel mai probabil, de fostul şef
al ANAF Sorin Blejnar. Dan
Șova a mai spus că nu se poa-
te vorbi de vinovăţie și că e

normal ca procurorii să facă
cercetări. Fostul ministru a
mai precizat că faptele vizate
în dosar sunt din perioada în
care el nu a avut legătură cu
politica.

Răspunzând unei întrebări,
Șova a declarat că premierul
Ponta nu are legătură cu
aceste contracte și că niciun
ban nu a a ajuns la acesta.

Referitor la onorariul aces-
tor contracte Șova a spus că
era de 1-2% din valoarea re-
cuperată în beneficiul celor
două complexuri energetice.

De asemenea, Şova a spus
că nu a dat o declaraţie în
faţa anchetatorilor și că ur-
mează să vadă mai întâi do-
sarul.

Starea românului cu malarie, gravă
Directorul medical de la

spitalul „Victor Babeş” din
Capitală, Simin Florescu, a
declarat, că starea pacientu-
lui cu malarie transferat de
la Institutul "Matei Balş"
este încă gravă, existând ris-
cul unei complicaţii a bolii,
cu afectare pulmonară.

„Prognosticul rămâne în
continuare rezervat. Nu este
încă o stare foarte bună.
Există riscul să facă o com-
plicaţie a malariei, cu afec-
tare pulmonară”, a precizat
directorul medical al Spita-

lului de Boli Infecţioase şi
Tropicale „Victor Babeş”,
pentru Mediafax.

De asemenea, medicul Si-
min Florescu a afirmat că
funcţiile renală şi cerebrală
ale bărbatului şi-au reluat
activitatea normal, dar acum
există suspiciunea unei afec-
tări pulmonare.

„Pacientul este sub trata-
ment, este conştient, dar sub
continuă supraveghere me-
dicală”, a precizat doctorul
Simin Florescu.

Bărbatul internat la Spi-

talul „Victor Babeş” a fost
iniţial suspectat de infectare
cu virusul Ebola, după ce s-
a întors din Nigeria. Acesta
a fost internat iniţial la In-
stitutul „Matei Balş”, însă
după stabilirea diagnosticu-
lui de malarie, a fost trans-
ferat la Spitalul „Victor
Babeş”.

Managerul Institutului
„Matei Balş”, dr. Adrian
Streinu-Cercel, a declarat,
luni, că diagnosticul a fost
confirmat în urma testelor
de laborator.

Lucrările la reţeaua de
apă de pe Bulevardul
Griviţei vor bloca un
sens de circulaţie, cel că-
tre Onix, începând de
marţea viitoare.

Pentru asigurarea circula-
ţiei în ambele sensuri, vor fi
utilizate cele două benzi ne-
afectate de lucrări, de pe sen-
sul Onix-Plevnei, care vor fi
separate prin marcaje rutiere.
Restricţia va fi valabilă pe seg-
mente de lucrări de 30 - 50
de metri lungime, cel puţin pe
porţiunea dintre intersecţiile
cu străzile Emil Racoviţă şi
Mircea cel Bătrân. Lucrările
fac parte din al doilea tronson
de modernizare a reţelei de
apă potabilă pe Bulevardul
Griviţei, desfăşurate de Com-
pania Apa. Primul tronson, în
lungime de aproximativ 300
metri, de la Plevnei şi până la
intersecţia cu strada Emil Ra-
coviţă, a fost finalizat. Până
la 15 septembrie, lucrarea ar
trebui încheiată pe tot bule-
vardul, până la Onix, apoi vor
începe lucrările de asfaltare. 

Pe Castelului se mai lucrează
încă o lună.  Pe strada Castelu-
lui, unde municipalitatea a în-
ceput lucrările de reabilitare
la finele lunii iulie, a fost fi-
nalizată montarea reţelelor pe
primul tronson, de până la
strada Michael Weiss. Con-
comitent cu montarea reţele-

lor pe tronsonul al doilea (Mi-
chael Weiss – Apollonia Hirs-
cher), se desfăşoară şi
reconfigurarea şi pavarea tro-
tuarelor cu granit, pe porţiu-
nea din primul tronson, şi
montarea celor 32 de console
de iluminat public, pe partea
stângă a străzii, către Şchei. 

Pentru primul tronson, ter-
menul de finalizare este 1 sep-
tembrie, inclusiv refacerea
stratului asfaltic, a trotuarelor,
amenajarea parcărilor longi-
tudinale pe partea stângă a
străzii şi realizarea marcajelor.
Pentru cel de al doilea tron-
son, până la intersecţia cu

Apollonia Hirscher, termenul
de finalizare cu tot cu turnarea
stratului de asfalt şi marcaje,
este jumătatea lunii septem-
brie. 

Reamintim că strada Cas-
telului a intrat în reparaţii din
28 iulie, pe tronsonul dintre
intersecţia cu strada Constan-
tin Dobrogeanu Gherea şi in-
tersecţia cu strada Michael
Weiss. Pe tronsonul menţionat
accesul rutier nu  mai este per-
mis decât maşinilor de inter-
venţie, iar parcarea este
interzisă. De curând au înce-
put şi lucrările pe al doilea
tronson, între intersecţiile cu
Michael Weiss şi Apollonia
Hirscher, unde se aplică ace-
leaşi restricţii. Autovehiculele
care vor bloca desfăşurarea
lucrărilor vor fi ridicate, po-
trivit reprezentanţilor muni-
cipalităţii. Accesul în Strada
Politehnicii, dinspre Castelu-
lui, este de asemenea blocat,
dar la sediul Agenţiei de Pro-
tecţie a Mediului se poate
ajunge dinspre strada Nicolae
Bălcescu.

Lucrările de reabilitare

vizează  întreaga stradă, până
la Colegiul Tehnic „Maria Ba-
iulescu” (înaintea pantei de la
Baza Sportivă Olimpia, care
a fost deja reabilitată), şi se
desfăşoară pe trei tronsoane.
Primul tronson are aproxima-
tiv 400 de metri lungime,
tronsonul dintre străzile Mi-
chael Weiss şi Apollonia Hirs-
cher (la giratoriul de la
transformator) are 250 de
metri, iar ultimul, de până la
Colegiul Tehnic „Maria Ba-
iulescu”, are aproximativ 300
de metri. 

Bisericii Române, gata de as-
faltare la sfârşitul lunii. Şi pe
strada Bisericii Române, lu-
crările sunt în grafic, fiind fi-
nalizată montarea reţelei de
apă pe porţiunea de până la
intersecţia cu strada Sitei. În
lucru se mai află doar seg-
mentul ditren intersecţiile cu
Sitei şi strada Avram Iancu.
Municipalitatea speră să fina-
lizeze lucrările de montare a
reţelelor până la sfârşitul aces-
tei luni, pentru a se putea apu-
ca de asfaltarea întregii străzi.

A.P.

Pe Castelului, a început reabilitarea celui de-al doilea tronson

Străzi din Brașov, în șantier

Dan Șova este urmărit penal de DNA 
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NU UITAŢI:
Dacă sunteţi victima sau martorul unei tâlhării, reţineţi

cât mai multe semnalmente ale autorului şi sesizaţi
neîntârziat poliţia la 112.

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

Fiţi prudenţi! Puteţi preveni tâlhăria
ATENŢIE:

Pornind de la zicala e mai ușor să previi decât să
suporţi consecinţele vă recomandăm următoarele:

◾ cel mai frecvent mod de operare utilizat în co-
miterea tâlhăriilor este SMULGEREA

◾ autorii tâlhăriilor fie surprind victima într-un
moment de neatenţie fie o acostează sub diverse
motive, şi prin ameninţare sau utilizarea violenţei
o deposedează de bunuri

◾ bunurile vizate de infractori sunt lanţişoarele,
telefoanele mobile, poşetele şi borsetele

◾ victimele cele mai vizate de infractori sunt femeile, bătrânii dar şi copiii.

◾ evitaţi să purtaţi la vedere,
în mod ostentativ, bijuterii,
bani sau telefoane mobile;
◾ alegeţi cu grijă traseul pe
care vă deplasaţi mai ales
după lăsarea întunericului,
evitaţi aleile întunecate, par-
curile şi locurile pustii;
◾ aveţi grijă la ceea ce se
întâmplă în jurul dumnea-
voastră atunci când sunteţi
pe stradă. Nu vă lăsaţi dis-

traşi de citirea presei sau
vorbitul la telefon. 
◾ fiţi prudenţi cu persoanele
care vă abordează sub dife-
rite pretexte sau care vor să
vă distragă atenţia;
◾ la intrarea în imobil fiţi
foarte atenţi la persoanele
suspecte şi evitaţi să intraţi
în lift cu persoane necunos-
cute;
◾ pentru a nu atrage atenţia

agresorilor, nu vă împovă-
raţi cu genţi, poşete sau sa-
coşe prea mari;
◾ dacă un prieten vă con-
duce acasă, rugaţi-l să aş-
tepte până intraţi în locuinţă
în deplină siguranţă;
◾ asiguraţi-vă că şi copiii
dumneavoastră ştiu cum să
se protejeze pentru a nu de-
veni victime ale tâlharilor
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Camera de Comerţ şi In-
dustrie Braşov a anunţat că în
urma unui parteneriat cu Clu-
bul Economic German există
posibilitatea extinderii aface-
rilor braşovene în Nuremberg.
Orice IMM care nu are des-
chis un birou, sediu sau o fi-
lială în Germania poate primi
un pachet de ”bun venit” cu
mai multe servicii gratuite
pentru primele 3 luni. 

„Ca urmare a colaborării
pe care o avem cu Clubul Eco-
nomic German şi cu Camera
de Comerţ şi Industrie din

Nürnberg am găsit o oportu-
nitate pentru ca firmele din
Braşov să pătrundă pe piaţa
Germaniei cu costuri aproape
de zero pentru o perioadă li-
mitată” a declarat  Silviu Cos-
tea (foto) preşedinte CCI
Brasov.  

Astfel Camera de Comerţ
şi Industrie din Nürnberg poa-
te finanţa pentru primele luni
cheltuielile cu instalarea, cu
infrastructura birotică precum
şi cu traducerea legislaţiei în
vigoare pentru firmele din
Braşov. În funcţie de compa-

nie şi domeniul de activitate
suma maximă a ajutorului
poate ajunge până la 10.500
de euro. Cei interesaţi trebuie
să aibă un plan de afaceri
agreat de finanţator şi să nu
aibă deja un birou sau o filială
în Germania.  

Ajutor de minimis pentru IMM-urile
care angajează absolvenţi
Ajutorul de minimis se

acordă sub formă de sume
nerambursabile pentru aco-
perirea cheltuielilor salariale
complete cu angajaţii noi în
limita a aproape 1600 de lei
pe lună pentru studii medii
şi peste 2300 de lei pe lună
pentru studii superioare, pe
o perioadă de minim 6 luni
şi maximum 12 luni. 

Obiectivul prezentei sche-
me îl contituie dezvoltarea
aptitudinilor de muncă ale ti-
nerilor absolvenţi ai unei in-
stituţii de învăţământ
secundar şi terţiar în 2014,

aflaţi în tranziţie de şcoală
la viaţa activă, prin învăţarea
la locul de muncă dar şi sub-
venţionarea locurilor de
muncă în vederea creşterii
ratei de ocupare în rândul ti-
nerilor.  „Valoarea finanţării
se reflectă în acoperirea chel-
tuielilor salariale în limita a
1500 de lei pentru absolvenţii
de studii medii respectiv 2300
de lei pentru absolvenţii de
studii superioare. Microîntre-
prinderile pot crea 3 locuri
de muncă, întreprinderile
mici 7 locuri de muncă iar
respectiv întreprinderile mij-

locii 15 locuri de muncă” a
declarat Attila Szekely, con-
sultant CCI Brașov.  Solici-
tantul va avea obligaţia
menţinerii posturilor subven-
ţionate după finalizarea pe-
rioadei de acordare a
subvenţiei, pentru o durată
cel puţin egală cu perioada
de acordare a ajutorului. In-
formaţii suplimentare pre-
cum şi consultanţă pentru
realizarea documentaţiilor de
finanţare se pot obţine la
Centru de Consultanţă al Ca-
merei de Comerţ şi Industrie
Braşov. 

Dacă eşti angajat de
ceva vreme în compa-
nie, ai realizări şi simţi
că meriţi o mărire de sa-
lariu, dar nu ştii cum să
pui problema, iată ca
specialiştii îţi sar în aju-
tor cu câteva soluţii. 

În primul rând însă, trebuie
să ai argumente privind mo-
dul în care munca ta a contri-
buit la succesul companiei în
care lucrezi. Odată analiza fă-
cută, poţi pune piciorul în
prag. Iată şi care ar fi paşii de
urmat:

Munca este apreciată atunci
când este cea mai mare nevoie
de ea, nu după, pentru că
atunci nu mai eşti un jucător
important.

Tu ceri, dar în primul rând
propune suma.

Propunerea ta devine punc-
tul de pornire al negocierii.
Chiar dacă suma îi va părea
mare, cel puţin ştii că în urma
negocierii te alegi sigur cu
ceva bani buni în plus.

Fără sume rotunde, deoa-
rece de obicei, managerii pre-
feră cifrele rotunde

Dacă ceri 4.000 de lei, este
foarte posibil să scadă suma
până la la 3.500 de lei. În
schimb, dacă ceri 4.200, la fi-
nalul negocierii ai putea ră-

mâne cu 4.000 de lei.
Şi nu în ultimul rând pentru

cei mai timizi, să fii sigur că
nu eşti singurul în această si-
tuaţie. Doar 44% din femei şi
48% din bărbaţi au cerut
vreodată o creştere salarială,
potrivit unui sondaj citat de

publicaţia americană Business
Insider. Iar 85% din ei au reu-
şit să obţină ceva în urma ne-
gocierii cu superiorul. Este
bine de ştiut şi că 84% din
manageri se aşteaptă ca su-
bordonaţii să încerce să-şi re-
negocieze veniturile.

Negocierea salariului este un subiect sensibil pentru ambele părți

Cum să-ţi negociezi 
salariul în avantajul tău

Flash economic
Taxa pe stâlp a tăiat din profitul Petrom
OMV Petrom a înregistrat un profit de 1,387 miliarde
lei în primul semestru din 2014, în scădere cu 42%
faţă de primul semestru din 2013. Vânzările au scă-
zut cu 7%, până la 10,72 miliarde lei. Petrom a rea-
lizat în primul semestru din 2013 al anului trecut
un profit net de 2,393 miliarde lei (545 milioane
euro) şi vânzări de 11,576 miliarde lei (2,636 mi-
liarde euro). Astfel, Petrom a generat în primul se-
mestru din acest an 56,7% din profitul OMV.
OMV Petrom a plătit în primul semestru taxe supli-
mentare la bugetul de stat în valoare de aproximativ
370 de milioane de lei, din care 162 milioane de
lei au reprezentat taxa pe construcţii speciale („taxa
de stâlp”), de 1,5% din valoarea contabilă brută.

Străinii au intrat în topul marilor proprietari de terenuri
Patru dintre cele mai mari 10 suprafeţe de teren
agricol din România aparţin străinilor. Cea mai mare
fermă este cea a lui Constantin Duluţe, un apropiat
al omului de afaceri Culiţă Tărâţă. Adrian Porum-
boiu ocupă locul doi în topul celor mai mari fermieri.
Este proprietarul a 47.000 de hectare de teren în
zona de nord a ţării. Pe locul trei se află Interagro,
firma controlată de Ioan Niculae. Firma unor oameni
de afaceri l ibanezi, Maria Trading, exploatează
11.000 de hectare în judeţul cu cele mai scumpe
terenuri din ţară - Călăraşi, iar companiile Emiliana
West Rom şi Cross Wind, deţinute de italieni şi res-
pectiv danezi, au peste 20.000 de hectare în Timiş.
O altă firmă cu sediul social în Luxemburg lucrează
peste 12.000 de hectare în Tulcea. De menţionat,
legea privind vânzarea terenurilor agricole a fost
promulgată în luna martie de preşedintele Traian
Băsescu. 

Oportunităţi de dezvoltare 
a afacerilor în Germania 



Ministerul Fondurilor Eu-
ropene a anunţat Ministerul
Sănătăţii că, începând din 12
august se află în consultare
publică documentele necesare
pentru iniţierea unei
competi�ii în cadrul Progra-
mului Operaţional Sectorial
Creșterea Competitivită�ii
Economice (POS CCE), axa
prioritară 2, pentru acordarea
de fonduri în valoare de 25
milioane de euro pentru dez-
voltarea infrastructurii publice
de cercetare - dezvoltare exis-
tente şi crearea de noi infras-
tructuri: laboratoare, centre
de cercetare.

Obiectivul competiţiei este
acela de achizi�ionare de an-
giografe prin proiect în vede-
rea efectuării de cercetări în
domeniul/ domeniile de inte-
res na�ional identificate pen-
tru această competi�ie, cu sco-
pul diagnosticării unor leziuni
cu poten�ial evolutiv invali-
dant sau letal, respectiv
pentru angioarhitectonica tu-
morilor maligne.

Categoriile de solicitanţi
eligibili sunt institu�iile
publice sau de drept public de
interes na�ional cu activitate
de cercetare în domeniul
sănătă�ii.  Competi�ia va fi

lansată la sfârșitul lunii august
a.c. de către Organismul In-
termediar pentru Cercetare
din cadrul POS CCE. Docu-
mentele lansate în consultare
publică sunt disponibile pe
site-ul Ministerului
Fondurilor Europene:
http://www.fonduri-ue.ro/pos-
cce/.  Ghidul solicitantului
pentru dezvoltarea infrastruc-
turii publice de cercetare-dez-
voltare existente şi crearea de
noi infrastructuri. Propunerile
și sugestiile sunt așteptate
până la data de 27 august a.c.,
la următoarea adresă de e-
mail: structurale@ancs.ro.

Brigada Rutieră le reco-
mandă șoferilor care sunt
nevoi�i să conducă pe vreme
caniculară să încerce cât mai
mult să preîntâmpine acci-
dentele prin folosirea sisteme-
lor de climatizare, asigurarea
presiunii recomandate pentru
sezonul cald în pneuri, con-
sumarea lichidelor pentru evi-
tarea dishidratării. Brigada re-
comandă evitarea pe cât po-
sibil a călătoriilor în jurul
prânzului, mai ales a persoa-
nele în vârstă sau cu

probleme cardiace.
"Temperatură ridicată din

habitaclul mașinii va
accentua starea de oboseală
ce se manifestă la început prin
întârzierea reacțiilor, dificul-
tate în concentrare, căscatul
repetat, clipirea foarte deasă
și se termină cu adormirea la
volan. De asemenea, trebuie
tratate cu toată atenția refle-
xiile date de razele solare
foarte puternice, din parbriz
ori pe asfalt, reflexii ce pot
crea dificultăți neașteptate ce-

lui de la volan, oferindu-i sur-
prize neplăcute", informează
un comunicat al Brigăzii Ru-
tiere. Potrivit sursei citate, se
recomandă aten�ie la mașinile
cu gabarit depășit, utilajele fo-
losite pentru reabilitarea păr�ii
carosabile, bicicliști, dar și co-
pii care își petrec vacan�a de
vară. "Nu consumați băuturi
alcoolice, dacă urmează să
conduceți și nu vorbiți la te-
lefonul mobil în timp ce
sunteți la volan", se mai arată
în comunicat.

De la pierderea contac-
tului cu oamenii, ADHD,
anxietate, agresivitate şi
teamă de a se afirma
până la deformări ale de-
getelor din cauza numă-
rului mare de SMS-uri tri-
mise, toate acestea sunt
pericole la care îi expun
societatea informaţio-
nală şi internetul pe
tineri. 

Avertismentul vine de la
Florian Tudose, şeful clinicii
de psihiatrie la Spitalul Uni-
versitar de Urgenţă Bucu-
reşti, citat de  Mediafax.

Potrivit medicului,
„generaţia tânără este o gene-
raţie hiperconectată care nu în-

ţelege cum ar
putea să

facă ceva fără calculator. Una
dintre problemele grave gene-
rate de utilizarea internetului
este faptul că aceşti tineri nu
agreează lucrul în echipă. Echi-
pa lor este în reţea. Nu mai au
contact cu oamenii. În plus, din
cauza SMS-urilor date în număr
mare, mulţi tineri ajung la or-
toped cu deformări ale
degetelor. Sunt tineri care trimit
între 800 şi 1.000 de SMS-uri
pe zi", a spus acesta.

Mai mult, în SUA,
ADHD-ul a ajuns să

afecteze 11 la
sută dintre

adolescenţi,

la acest procent contribuind şi
utilizarea precoce a calculato-
rului, a mai afirmat medicul la
dezbaterea cu tema „Tineretul
şi sănătatea mintală. Sănătatea
mintală contează", organizată
la Spitalul de Psihiatrie Titan
din Capitală. 

Acesta a mai atras atenţia că
memoria electronică nu educă,
ci informează, educaţia fiind
întotdeauna o informaţie struc-
turată.

Potrivit profesorului, actuala
generaţie tânără este numită,
de „unii mai răi", „generaţia Z
de la zombi", pentru că, în ceea

ce priveşte reţelele
elec-

tronice de comunicare, utili-
zatorul acestora este obligat
la o oarecare imobilitate, ceea
ce face ca o energie fizică să
se acumuleze şi să nu se mai
descarce. Această energie se
poate transforma în
anxietate, dar şi în agresivi-
tate.

În privinţa soluţiilor care
se pot găsi la aceste
probleme, medicul crede că
părinţii, şcoala, societatea ar
trebui să-i educe şi să le ex-
plice copiilor că internetul
este doar o unealtă, care poa-
te fi foarte utilă, dar trebuie
prudenţă în utilizarea ei.

Peste 25 milioane de euro pentru achiziţia
de angiografe pentru spitalele româneşti
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Ce recomandă Brigada Rutieră
șoferilor pe timp de caniculă

Pericolele la care sunt expuşi
tinerii în era internetului Dependenţii de

calculator sunt
apatici, abulici,
anxioşi, au fobie
socială, nu în-
drăznesc să se
afirme, sunt lip-
siţi, aparent, de
orice fel de do-
rinţă

Florin Tudose,
medic psihiatru
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Turnul Pompierilor
din Livada Poştei

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Joi

În anul 1869, în Braşov se înfiinţează
prima „reuniune a pompierilor volun-
tari”. La Serviciul de pompieri lucrea-
ză oameni bine pregătiţi teoretic şi
practic, se întocmesc regulamente şi
instrucţiuni de serviciu, prin înzestra-
rea cu echipament şi aparate eficace
pentru stingerea incendiilor. Sunt cum-
părate hidrofoare, scări, securi, cor-
doane, iar în anul 1876 se pune la
dispoziţie marea pompă de apă. Se în-

fiinţează 5 „staţiuni” de semnalizare
şi înştiinţare a pompierilor în caz de
incendiu. Astfel, intervenţiile pompie-
rilor au fost încununate de succes cu
ocazia incendiului de pe Dealul Fur-
cilor din 17 noiembrie 1874 şi a celui
din 1878 când flăcările au cuprins clă-
direa Hotelului nr. 1 existent în capătul
străzii Lungi, pompierii luptându-se
peste 15 ore cu focul, iar în anul 1890
cu ocazia incendiului izbucnit la două

canistre de 35.000 litri de petrol apar-
ţinând „Fabricii de petrol” din Braşov.
În 1899, Reuniunea pompierilor vo-
luntari din Braşov număra 103
membri activi şi 500 membri ajutători,
fiind menţionate 308 incendii la care
aceştia au intervenit. Instrucţia se rea-
liza la Turnul Pompierilor, care era
construit din lemn şi era amplasat în
Livada Poştei.

(SURSA : Revista „Pompierii Braşoveni”)



Culegător, casă de litere
şi set de litere tipogra-
fice! Acestea fac parte
din proiectul Muzeului
Casa Mureşenilor intitu-
lat „De La Gutenberg la
Mureşianu” şi vor putea
fi vizionate de publicul
larg la Cafeneaua Tipo-
grafia – Coffee @ Tea
House (str. Postăvarului
nr. 1 colţ cu strada Dia-
conu Coresi). 

În tot acest timp se munceş-
te de zor la partea principală
a proiectului: re cons tituirea
unei tipografii funcţionale,
care a existat în secolul al
XIX-lea. 

„În acest moment, putem
arăta publicului cum arată o
casă de litere, un culegător, un
set de litere de tipar. Toate
acestea vor fi parte din pro-
iectul final care va fi lansat
public luna viitoare când vom
avea şi o maşină de tipărit ra-
pidă reconstituită cu ajutorul
colaboratorilor noştri din pro-
iect. Primii 200 de beneficiari

care provin din şcolile braşo-
vene vor putea tipări gratuit
câte o pagină de ziar”, a de-
clarat Valer Rus, director Mu-
zeu „Casa Mureşenilor”. 

La reconstituirea tipografiei
se lucrează de zor.

Expoziţia va putea fi vizi-
tată la Muzeul Casa Mureşe-

nilor în a doua jumătate a lu-
nii septembrie.

Proiectul „De la Gutenberg
la Mureşianu – proiect de re-
constituire a unei tipografii is-
torice” este desfăşurat de
Muzeul „Casa Mureşenilor”
Braşov cu finanţare din partea
Administra=iei Fondului Cul-

tural Naţional şi cu sprijinul par-
tenerilor săi: Complexul Natio-
nal Muzeal Curtea Domnească
Târgovişte, Asociaţia Cavalerii
Cetăţilor Bârsei, Şcoala Gene-
rală nr. 6 „Iacob Mureşianu”
Braşov, Liceul „Andrei Mure-
şanu” Braşov şi Colegiul Na-
ţional „Andrei Şaguna” Braşov.

Tipografia la... „Tipografia”

Numărul de dosare proce-
sate de Serviciul Evidenţa
Persoanelor din cadrul Primă-
riei Braşov s-a dublat faţă de
o zi normală din an. Dacă în
timpul anului, cea mai bună
perioadă din zi pentru a nu
sta la coadă pentru depunerea
dosarului este în jurul prân-
zului, acum lumea stă la coadă
pentru bonuri de ordine cu
mult înainte de a se deschide
biroul, iar către prânz nu se
mai eliberează nici bonuri de
ordine, din cauza aglomera-
ţiei. 

Potrivit reprezentanţilor
Serviciului Public Comunitar
Local de Evidenţă a Persoa-
nelor, media normală de do-
sare procesate este de
aproximativ 100, iar în zilele

mai aglomerate, de 120. În
perioada verii însă, media
ajunge la 170 de dosare zilnic,
dar frecvent sunt procesate
200 de dosare. Motivele aglo-
meraţiei de la ghişeul Servi-
ciului Evidenţa Persoanelor
sunt mai multe. 

În primul rând, este vorba
despre numărul mare de so-
licitări de preschimbare a ac-
telor de naştere sau de
identitate care vin de la per-
soanele care au plecat la lucru
în străinătate şi se întorc acasă
în concediu. De asemenea,
sunt o serie de cetăţeni care
locuiesc în Braşov şi care
pleacă în concedii, mai ales
în străinătate, şi din diferite
motive doresc să îşi schimbe
actele de identitate. 

Vara sunt şi examenele de
bacalaureat şi de admitere
la facultăţi, care de aseme-
nea creează o presiun eîn
plus asupra SPCLEP. 

Nu în ultimul rând, numă-
rul mare de căsătorii contea-
ză şi el în aglomeraţia de la
ghişee, pentru că în majori-
tatea cazurilor cel puţin unul
dintre soţi trebuie să îşi
schimbe actul de identitate,
în urma schimbării numelui.
De exemplu, în această săp-
tămână, Serviciul Stare Ci-
vilă va oficia în total 108
căsătorii, faţă de o săptămâ-
nă normală din afara „sezo-
nului” de nunţi, când se
oficiază în medie 20 – 30 de
căsătorii. 

A.P.

Sărbătoarea de Sfânta Ma-
rie aduce modificări şi la pro-
gramul Regiei Autonome de
Transport Braşov. Astfel,
mâine, 15 august, zi declarată
liberă potrivit legii, autobu-
zele şi troleibuzele vor circula
potrivit orarul corespunzător
unei zile de sâmbătă, în in-
tervalul orar 06.30 – 22.30.

O altă modificare anunţată
de Regia Autonomă de
Transport Braşov care va in-

tra în vigoare tot de mâine,
15 august 2014, este orarul
de circulaţie al autobuzelor

de pe linia 41, valabil
în zilele de sâmbătă, du-
minică şi sărbători le-
gale. Acesta va suporta
mici modificări. În
aceste condiţii călători
sunt rugaţi să consulte
noile tabele ce conţin
orarele de circulaţie afi-
şate în toate staţiile de

pe traseu, precum şi pe site-
ul www.ratbv.ro, în secţiunea
„Trasee şi orare”. 

Aglomeraţie la Biroul de Stare Civilă

Muzeul „Casa Mureşenilor” va expune din 15 septembrie o tipografie funcţională din
secolul al XIX-lea 
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Academia Oamenilor de
Ştiinţă are filială la Braşov
Cercetătorii braşoveni au
acum şansa să devină
membri ai Academiei Oa-
menilor de Ştiinţă din Româ-
nia (AOSR), filiala locală.
Excelenţă şi valoare la su-
perlativ este ceea ce trebuie
să îi recomande! După ce
şi-au construit
o carieră soli-
dă, bazată pe
profesionalis-
mul şi dorinţa
de a fi mereu
cei mai buni în
domeniul lor,
acum au ajuns
la momentul
încununării activităţii lor de
câteva decenii. În prezent,
organizaţia din Braşov are
cinci membri, toţi personali-
tăţi marcante ale mediului
universitar din oraş. 
Iniţiativa înfiinţării filialei bra-
şovene a forului oamenilor
de ştiinţă din România i-a
aparţinut profesorului uni-
versitar Ivan Cismaru (foto). 
Iar pentru că spiritul de com-
petiţie este cel care guver-
nează evoluţia, acceptarea
sau colaborarea cu această
organizaţie reprezintă o în-
cununare a unei activităţi

profesionale excepţionale.
Procesul de admitere în
structura este unul amplu
pentru fiecare candidat în
parte. „Pe lângă evaluări şi
acceptări, noi avem misiu-
nea să îndrumăm oamenii
pentru a putea să atingă

aceste praguri
pe care le im-
pune metodo-
logia, aşa cum
se întâmplă în
orice instituţie.
Acum când
suntem o so-
cietate concu-
renţială, totul

se realizează prin concurs.
De altfel, acesta este un lu-
cru pe care vrem să-l facem
noi ca academie este să
păstrăm acest spirit de con-
curenţă” a precizat prof. univ.
dr. ing. Ivan Cismaru, preşe-
dinte AOSR, filiala Braşov.
Ştiinţe precum matematica,
informatica, economia, agri-
cultura, medina sau filosofia
sunt doar o parte dintre cele
13 secţiuni de activitate ale
Academiei Oamenilor de
Ştiinţă din România, filiala
braşoveană. 

Diana Bjoza

Autobuzele RAT circulă conform unui
program special de Ziua Sfintei Marii 

Valer Rus, directorul Muzeului Casa Mureşenilor
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Sfântul Constantin Brâncoveanu 
va fi comemorat în Șcheii Brașovului

Cu ocazia împlinirii a trei
sute de ani de la martirajul
marelui Voievod și Sfânt
Costantin Brâncoveanu și
avantajat de prezen�a în ca-
drul complexului muzeal din
Șcheii Brașovului a nume-
roaselor mărturii
brâncovenești (căr�i și do-
cumente), colectivul Muzeu-
lui Bisericii Sf. Nicolae –
Prima Școală Românească
organizează următoarele
festivită�i:

Vineri, 15 august 2014:
-orele 12 un miniconcert

de muzică bizantină în

spa�iul amenajat în Pia�a
Prundului (Unirii) sus�inut
de grupul vocal „Anatoli” și
un expozeu: „Constantin
Brâncoveanu și Brașovul“,
prezentat de pr. prof. dr. Va-
sile Oltean, directorul mu-
zeului.

- orele 13-17: vizitarea
expozi�iei documentare:
„Sfântul Constantin Brânco-
veanu și Brașovul”, amena-
jate în cadrul complexului
din Șcheii Brașovului. Intra-
rea este liberă

Sâmbătă, 16 august 2014:
- 0rele 9 – 17: vizitarea

expozi�iei documentare:
„Sfântul Constantin Brânco-
veanu și Brașovul”, amen-
jate în cadrul complexului
din Șcheii Brașovului. Intra-
rea este liberă.

„Pe tot parcurusul vizitei,
colectivul muzeului va face
prezentări tematice cu rapor-
tare la documentele și cărțile
expuse și va oferi publicului
dornic de cunoaștere cele
două cărți editate recent în
memoria marelui voievod
Constantin Brâncoveanu”, a
precizat directorul muzeului,
pr. prof. dr Vasile Oltean.

Mănăstirea rupestră de la 
Şinca Veche, tot mai vizitată de turiști 

Cei care ajung la Mănăs-
tirea rupestră de la Şinca Ve-
che se declară îndrăgostiţi
de acest loc şi spun doar aici
se încarcă cu energie şi pace
sufletească.  Ba mai mult
sunt voci care susţin că do-
rinţele celor cu credinţă în
Dumnezeu se împlinesc iar
unii dintre vizitatori au fost
şi martorii unor minuni.   

Mănăstirea rupestră este
un vechi lăcaş de cult ce se
afla la Şinca Veche, în cotul
format de Munţii Făgăraş şi
Perişani, la 45 de kilometri

de Braşov şi la 22 de kilo-
metri de Făgăraş. Lăcaşul
de cult se găseşte lângă co-
muna Şinca Veche, sub de-
alul Pleşu. Aici se vine
pentru legendele şi misterul
lăcaşului de cult săpat în
piatră. Lăcaşului i s-a dus
vestea de „Templul Ursite-
lor”, „Mănăstirea Săpată în
Piatră” sau „Templul de la
Şinca Veche”, loc de recu-
legere şi de împlinire a do-
rinţelor bune.

Cunoscut mai mult sub
denumirea de "Templul Ur-

sitelor", lăcaşul de cult din
Şinca Veche se bănuieşte că
are o vechime de aproxima-
tiv 7.000 de ani şi se presu-
pune că ar fi aparţinut
aceleiaşi civilizaţii care a in-
temeiat „Templul Alb” din
Insula Şerpilor.

Mănăstirea rupestră de
Şinca Veche a fost redesco-
perită acum 10 ani, în 2004.
Peştera era pe atunci înecată
în vegetaţia scăpată de sub
control, prin care stăpâni
erau doar animalele sălba-
tice şi şerpii. 

Dar nu numai postav co-
manda brașovenilor vo-
ievodul Constantin
Brâncoveanu. 

În aprilie 1689 Brâncoveanu
cere breslașilor brașoveni să-i
execute chiar și pecetea voievo-
dală, atrăgându-le aten�ia jupă-
nului Ieremia, pecetariul să o facă
identică cu inelul trimis prin pos-
telnicul Radu Golescu: ,,tot acea
peceate, acel corbu, soarele ace-
laa, luna aceia, slovele iar acelea;
numai tâta, la picioarele corbului,
la inelul acest de aur, s-au fost
pus leatul (n.n. anul) cu slove
rumânești; iar în inelul acesta să
se facă cu slove letinești cu am-
bac 1689”. Legenda acestei
pece�i era:,,Io Costantin Voeod
Basarab Brăncoveanu 1689”.
Piatra a fost procurată de la Ghe-
orghe Fălnogiu, unchiul lui Iri-
mia, iar comanda urma să se
onoreze în 10-15 zile. În aceeași
manieră Brâncoveanu comanda

sfeșnicile, anaforni�ele, candela-
brele, clopotele cu care dota nu-
meroasele sale ctitorii bisericești,
dar și tipsiile de argint sau cositor,
folosite în cuhniile domnești și
boierești. Tot de la brașoveni
procură cantită�i mari de sfoară
necesară lucrărilor din ocne sau
vaselor de pe Dunăre. În anul
1696, când spătarul Drăghici se
întorcea la București fără cele
1000 de păpuși de sfoară co-
mandate, este dojenit și trimis
înapoi la Brașov: ,,M-au făcut
Măria Sa ca pe dracul pentru
sfoară  – scria spătarul –și nici
n-am apucat să descalec bine, m-
au întors Măria sa înapoi”. Tot
pentru sfoară pentru ocnă mer-
gea la Brașov Gavrul, feciorul
lui Enache cămărașul și la 1695
se dădea din visteria domnească
900 de taleri lui Hagi Ibraim. În
23 noiembrie 1697 Brâncoveanu
scria judelui brașovean Hanăș
Mancăș ,,bunului nostru priaten
și vecin de aproape în toată vre-

mea nevoilor...” făcându-
i cunoscut că ,,iată tri-
misesem acii (la
Brașov) pre dum-
nealui Iorga staros-
tea (n.n. de
negustori) pentru
postavele ce fa-
cem în toț timpii,
de treaba slujito-
rilor noștri ca să
tocmească cu
meșterii de acolo,
să le facă”. Se
pare că judele
brașovean s-a im-
plicat, răspunzând
pozitiv la solicita-
rea voievodului,
care în 5 decem-
brie, același an
(1697) îi
mul � u m e ș t e
,,căci ai fost ne-
voitoriu de s-au fă-
cut tocmeala mai
ieftin decât anu (trecut) ...și

–dovedindu-se și mai exi-
gent - poftim pre

Dumneata să le dai
poruncă, întâiu să
facă postavul bun,
că uniorea îl fac
bun, iar alteori îl
fac mai prost...”.

Se pare că
nego�ul cu pos-
tăvarii brașoveni
decurgea în ter-
meni deosbit de
favorabil. Noului
jude brașovean
Andreiaș îi scrie
în 26 februarie

1705 tot despre
postav, cerând să
fie operativ ,,pen-
tru voia noastră
să pohtești Dum-
neata pe coman-

dantul den Brașov
ca să dea cățiva

Nemți ajutor, să vie cu
postavul pănă la hotarul

Țărăi, adecă păn la predeal, ca
să n-aibă postavul vre o zătic-
neală... (informându-l că) ,,acolo
am trimis slujtori de ai noștri,
de vor veni cu postavul...”.

Și caretele domnești se făceau
tot la Brașov. La 1700 Gheorghe
Caretașul din Brașov este somat
să grăbească executarea caretei
comandate, fiindu-i necesară
domnitorului, îndemnând pe ju-
dele brașovean ,,a-i pune om să-
i stea în spinare” pentru a
termna lucrarea până ,,la Sfânta
Troiță”. Nouă ani mai târziu
Brâncoveanu se plânge judelui
Barteș Seuler că un meșter
brașovean întârzie să-i lucreze
o ,,căru�ă nem�ească”, �inând să
remarce că ,,s-au învățat toți, și
acolo și aici, a se purta tot în
minciuni și a nu sta la cuvânt”.

(Va urma)
Pr. Vasile Oltean,

directorul Muzeului 
„Prima Școală 
Românească” 
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Junior’s Cup Brașov 2014
a depășit faza grupelor, iar
ieri au debutat meciurile eli-
minatorii, la cel mai mare
turneu de fotbal pentru copii
și juniori, organizat în Sud-
Estul Europei.  Antrenorii lo-
turilor na�ionale de juniori
ale României au fost prezen�i
pe stadioane și i-au urmărit
la lucru pe micu�ii fotbaliști. 

Țicleanu, impresionat de or-
ganizare! Directorul departa-
mentului de scouting din
cadrul Federa�iei Române de
Fotbal, Aurel �icleanu, este
prezent la Brașov și s-a de-
clarat impresionat de
competi�ia găzduită de orașul
de sub Tâmpa. „Este uimitor
la ce nivel a ajuns acest tur-
neu. Mă bucur că am ajuns
la Federație și că Federația
Română de Fotbal s-a aplecat
asupra acestei competiții și i-
a dat importanța necesară.
Consider acest turneu o mină
de aur pentru fotbalul româ-
nesc. Aici putem să evaluăm
foarte mulți din jucătorii ro-
mâni, iar datorită faptului că
Brașov Junior’s Cup este un
turneu internațional putem
să ne comparăm cu fotbalul
din afară la acest nivel. Pu-
tem vedea unde suntem, pu-
tem învăța de la ei și putem
să ne creștem nivelul. Fotba-
lul a devenit un fenomen so-
cial și este important că avem
aici la Brașov toată crema
antrenorilor de copii și ju-
niori din România și astfel
putem discuta, putem schim-
ba păreri și doar așa vom
progresa. Bravo, celor care
au organizat acest turneu.
Este nevoie de mai multe ast-
fel de evenimente în Româ-
nia” a spus directorul
departamentului de scouting
din cadrul Federa�iei Româ-
ne de Fotbal, Aurel �icleanu.

„România va crește în urmă-
torii ani!” Organizatorii tur-
neului Brașov Junior’s Cup
2014 au încheiat a doua zi a

competi�iei cu un dineu ofi-
cial, la care au luat parte
delega�ii și antrenorii tuturor
echipelor participante. La
eveniment au fost prezen�i și
reprezentan�ii Federa�iei Ro-
mâne de Fotbal în frunte cu
directorul sportiv al celui mai
înalt for al fotbalului româ-
nesc, belgianul Zoltan Ko-
vacs. „Antrenorilor români și
celor implicați în fotbalul din
România la nivel de copii și
juniori le lipsește organiza-
rea, mai bine spus, implica-
rea lor într-un proiect de
amploare pus la punct de ci-
neva. Când am făcut acel
concurs pentru posturile de
antrenori la loturile de juniori
și tineret, am primit 136 de
CV-uri. Am intervievat cam
30 dintre cei care au aplicat
și am constatat că antrenorii
români știu multe, dar nu au
cadrul propice în care să apli-
ce cunoștințele. Tocmai de
aceea am demarat un astfel
de proiect de amploare, unic
în Europa, care sunt sigur că
va aduce rezultatele dorite.
Este foarte bine că se orga-

nizează un astfel de turneu.
Cred că exemplul organiza-
torilor de la Brașov trebuie
urmat de mai multă lume și
sunt convins că dacă astfel
de evenimente s-ar organiza
în toată țară atunci fotbalul
românesc ar avea de câștigat.
Când am început proiectul
din Belgia, multă lume a fost
reticentă, dar acum ați văzut
unde a ajuns fotbalul belgian.
A fost nevoie însă de multă
răbdare, pentru că rezultatele
au apărut după 12 ani. Eu
am mare încredere că fotbalul
din România va crește în ur-
mătorii ani”, a mai spus Zol-
tan Kovacs.  

„Ziua de mâine va arăta bine!”
România a absentat în ultimii
ani de la competi�iile majore,
dar lucrurile pot sta mult mai
bine în perioada următoare,
dacă se va continua munca
începută cu acești copii.
„Trebuie să ne aplecăm spre
copii. Sunt o sumedenie de
exemple de națiuni care după
ce au pus la punct fotbalul de
copii și junior au ajuns la
performanțe extraordinare la

Campionate Mondiale sau
Europene. Uruguayul a ajuns
să joace semifinală de Cam-
pionat Mondial, Germania a
câștigat campionatul Mon-
dial, iar Belgia a progresat
fantastic. Toate aceste rezul-
tate au apărut după ce oa-
menii de acolo s-au ocupat
de copii și junior, au făcut o
selecție foarte bună și astfel
au putut să crească în valoa-
re. Acum am început și noi
un program de structură, care
cred că este cel mai mare pro-
iect european și chiar mon-
dial, dar important este cât
vom avea noi răbdare, pentru
că noi ne pierdem răbdarea
repede. În Belgia a fost nevoie
de 12 ani pentru a se crește
generația pe care ați văzut-o
la campionatul Mondial din
Brazilia. Acordând importan -
ță copiilor și juniorilor, așa
cum o fac cei de la Brașov
Junior’s Cup, cu siguranță
ziua de mâine va arăta bine”,
a concluzionat directorul de-
partamentului de scouting
din cadrul Federa�iei Româ-
ne de Fotbal, Aurel �icleanu.

Fostul jucător al Craiovei Maxima, Aurel Țicleanu, spune că fotbalul românesc are viitor frumos! 

Viitorul fotbalului
românesc pare asigurat
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Unirea a pierdut cu Fortuna 
Divizionara secundă Unirea Tărlungeni a susținut marți după
masă un joc amical în compania celor de la Fortuna Brazi.
Formația din vecinătatea Brașovului a pierdut cu scorul de 2-
1, golul trupei lui Daniel Bona fiind semnat de Sorin Marin. „Am
dat o replică bună, dar sunt nemulțumit că primim goluri pe
greșeli grave de apărare. De abia am ieșit din cantonament,
iar acest joc ne-a arătat ce mai avem de pus la punct, în cele
trei săptămâni care ne despart de startul campionatului. Mai
avem timp să remediem anumite probleme, sunt mulțumit de
lotul pe care îl am la dispoziție, am mare încredere în cei 22
de jucători pe care îi am la dispoziție. Vineri vom mai juca un
amical la Miercurea Ciuc” ne-a declarat principalul Unirii, Daniel
Bona. Joi, 14 august, va fi stabilită componența celor două serii
de liga secundă, iar țintarul sezonului competițional 2014-2015,
se va trage luni 18 august.  

Realul a luat și Supercupa!
Formaţia Real Madrid, deţinătoarea Ligii Campionilor, a câştigat
Supercupa Europei, după ce a învins marți seară, pe Cardiff
City Stadium, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa FC Sevilla, deţi-
nătoarea Ligii Europa. Golurile au fost marcate de Cristiano Ro-
naldo, în minutele 30 şi 49. Meciul a fost arbitrat de englezul
Mark Clattenburg. Real Madrid a mai câştigat Supercupa Europei
în 2002, când a învins Feyenoord, scor 3-1, în timp ce FC Sevilla
s-a impus în 2006, scor 3-0, cu FC Barcelona. Căpitanul echipei
Real Madrid, Iker Casillas, a primit trofeul Supercupa Europei
de la preşedintele UEFA, Michel Platini. Casillas devine primul
căpitan care a câştigat Cupa Mondială şi Campionatul European
cu echipa Spaniei, precum şi Liga Campionilor şi Supercupa
Europei cu Real Madrid. Cristiano Ronaldo, atacantul portughez
al echipei Real Madrid, a fost desemnat cel mai bun jucător al
Supercupei Europei la fotbal ediția 2014.

Halep, fără emoții la Cincinnati
Jucătoarea română de tenis, Simona Halep, s-a calificat în turul
al treilea al  turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati,
cu premii în valoare totală de 2,5 milioane de dolari. Halep locul
2 WTA, a trecut cu scorul 6-4, 6-2, după o oră şi 27 de minute
de joc de  Kirsten Flipkens din Belgia, locul 54 WTA. În optimi,
Halep o va întâlni pe câştigătoarea meciului dintre  Lucie Sa-
farova (Cehia, 17 WTA) şi Zarina Diyzas (Kazahstan, 52 WTA).
„Sper ca meciul următor să joc şi mai bine!", a spus Simona
Halep la interviul de după victorie. 

Unirea Tărlungeni, în seria a 2-a!
Retragerea Coronei din Liga 2, dar şi mutarea echipei FC Clin-
ceni la Piteşti au fost elementele de bază pe care s-a stabilit
sistemul competiţional al noului sezon competiţional al eşalonului
secund. Deşi înainte de şedinţa de ieri a Comitetului Executiv
au fost ample dezbateri privind situaţia fostei echipe ilfovene,
în sensul că prin mutarea la Piteşti, ar trebui să fie dusă în seria
a doua, iată că anunţul oficial din partea FRF a adus o surpriză:
FC Clinceni s-a transformat în ACS Academica Argeş Piteşti,
dar va juca în seria I. Reprezentanta Braşovului, Unirea Tăr-
lungeni, a fost repartizată în seria a 2-a şi va face deplasări la
Timişoara, Satu Mare şi Reşiţa. Componenţa celor două serii
ale eşalonului secund, arată astfel:
SERIA I: 
AFC Săgeata Năvodari, AFC Unirea 04 Slobozia, Academica
Argeş, ACS Berceni, ASC Bacău, CF Brăila, Gloria Buzău, FC
Farul Constanţa, ACS Rapid CFR Suceava, FCM Dorohoi, FC
Voluntari, CS Baloteşti
SERIA A II-A: 
ACS Poli Timişoara, CSM Râmnicu Vâlcea, CS Metalul Reşiţa,
ACS FC Olt Slatina, CS FC Olimpia 2010 Satu Mare, CS Mio-
veni, CS FC Bihor Oradea, CS Unirea Târlungeni, CS FC Ca-
ransebeş, CS Şoimii Pâncota, AFC Fortuna Poiana Câmpina

Copil şi Ungur, vin la Challangerul de la Braşov
Adrian Ungur și Marius Copil se numără printre favoriţii turneului
internaţional de tenis BRD Brașov Challenger desfășurat în pe-
rioada 31 august-7 septembrie la Baza Sportivă Olimpia din
Brașov. Aflat la cea de-a XIX-a ediţie, turneul din categoria ATP
Challenger Tour, dotat cu premii în valoare totală de 35.000 €
plus ospitalitate, reunește la Brașov jucători puternici din circuitul
ATP: Pere Riba, Gerald Melzer, Andreas Haider-Maurer vor fi
prezenţi pe tabloul principal. Blaz Rola (91 ATP) pornește ca
favorit la cucerirea titlului BRD Brașov Challenger. Jucătorul
sloven vine la Brașov după un turneu câștigat anul acesta la
Guangzhou, trei finale disputate la Poznan, Sao Paulo, Panama
și două semifinale jucate la Liberec și Ostrava. Favoritul doi
este spaniolul Pere Riba (109 ATP), învingător anul acesta în
Panama și finalist la Arad, Mersin și Milano. Riba, deţinător a
7 titluri Challenger, a jucat o finală la Brașov în 2009, atunci
când a pierdut în faţa lui Thiemo de Bakker.Andreas Haider-
Maurer (115 ATP), dublu campion la Brașov în 2013 și 2012
și Gerald Melzer (145 ATP), finalist anul trecut, se regăsesc și
ei pe lista favoriţilor.

Cei mai buni copii din țară sunt prezenți la Brașov

Țîră a semnat cu FC Brașov
FC Brașov ș-a întărit ofen-

siva. Fără Liviu Ganea acci-
dentat, galben-negrii au
probleme în atac iar Cornel
�ălnar nu are prea multe
solu�ii. Astfel Cătălin Ţîră a
semnat  un contract valabil
pe două sezoane cu FC Bra-

şov, după ce atacantul de 20
de ani şi-a reziliat contractul
cu ADO Den Haag. Directo-
rul general al stegarilor, Con-
stantin Zotta, a declarat că FC
Braşov îşi pune mari speranţe
în tânărul fotbalist. „Ne bu-
curăm că am reuşit să îl adu-

cem. A semnat un contract pe
doi ani. Este un atacant tînăr
în care ne punem mari spe-
ranţe. Aveam nevoie de un
vârf pentru că am avut mari
probleme la finalizare în de-
butul acestui sezon”, a spus
Zotta. Cătălin Ţîră este fiul

fostului atacant al Rapidului,
Ştefan Ţîră. În ultimul an a
evoluat la Den Haag, unde a
prins doar două meciuri pe
teren. Cătălin �îră a efectuat
ieri pe stadionul Tineretului,
primul antrenament su co-
manda lui Cornel �ălnar.
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Cea de a zecea ediţie a
Festivalului Cetatea
Muzicală a Braşovului,
sub conducerea profe-
sorului şi violonistului
Şerban Lupu, directo-
rul artistic al festivalu-
lui, va debuta sâmbătă,
16 august.

În cele cinci zile de specta-
cole, 16–20 august, 13 artişti
vor încânta publicul cu lucrări
clasice, dar şi cu jazz, la Sala
Patria şi Opera Braşov. Intra-
rea va fi liberă. 
Sâmbătă, 16 august, ora 19.00 –
Sala Patria

J. B. Breval – Sonata pentru
violoncel şi pian

F. Schubert – Impromptu

Nr.3 pentru violoncel şi pian
M. de Falla – Dansul Fo-

cului
A. Scriabin – Etude în Si

bemol minor op.8 nr.11
I. Stravinski – „The Fairy’s

Kiss” – Pas de Deux, Cântec
rusesc

A. Glazunov – Duo pentru
vioară şi violoncel

A. Dvorak – Trio op.90
„Dumky” pentru vioară, vio-
loncel şi pian

Interpretează: Misha Quint
– violoncel, Sherban Lupu –
vioară, Irina Nuzova – pian
Duminică, 17 august, ora 19.00 –
Sala Patria

P.I. Tchaikovsky – Suita
„Anotimpurile” – „Mai şi No-
iembrie” pentru pian

A. Scriabin – Preludiu
op.11 nr.2 pentru pian, Etude
op.8 nr.2

S. Rachmaninov – Preludii
op. 23 nr.6 şi 7 pentru pian

Z.Kodaly – Duo op.7 pen-
tru vioară şi violoncel

R. Schumann – Cvintet op.
44 în Mi bemol major pentru
2 viori, violă, violoncel şi pian

Interpretează: Irina Nuzova
– pian, Karina Sabac – pian,
Sherban Lupu – vioară, Ro-
dica Ciocoiu – vioară, Luiza
Balint – violă, Misha Quint –
violoncel, Caitlin McConnell
– violoncel
Luni, 18 august, ora 19.00- Opera
Braşov, str. Bisericii Române

Seara de jazz – „De la
Swing la Bossa Nova”

Interpretează: Irina Sârbu
–voce, Puiu Pascu – pian,
 Ciprian Parghel – bas, Tudor
Parghel – tobe
Marţi, 19 august, ora 19.00 – Sala
Patria

D. Scarlatti – Patru sonate
pentru pian

F. Chopin – Două mazurci
G. Enescu – „Melodie” şi

„Carillon Nocturne”
G. Enescu – Sonata a 3a

op. 25 în La minor pentru
pian şi vioară

F. Schubert – Cvintet op.
163 în Do major pentru
2 viori, violă şi 2 violoncele

Interpretează: Ilinca Dumi-
trescu – pian, Şerban Lupu –
vioară, Rodica Ciocoiu –
vioară, Luiza Balint – violă,
Misha Quint – violoncel, Cait-
lin McConnell – violoncel
Miercuri, 20 august, ora 19.00,
Sala Patria

J. M. Leclair – Sonata op.3
nr. 2 în Re major pentru două
viori

L. v Beethoven – Sonata
Nr. 8, op. 30 nr. 3 în Sol ma-
jor pentru pian şi vioară

Marijn Simons (n.1982) –
„Suite du Sud” pentru pian

G. Enescu – „Impressions
en style roumain” pentru vioa-
ră solo

G. Enescu – „Pastorale, Me-
nuet triste et Nocturne” pentru
vioară şi pian la patru mâini

F. Schubert – Fantezia in
Fa minor op.66 – D 940 pen-
tru pian la patru mâini

Interpretează: Sherban
Lupu – vioară, Rodica Cio-
coiu – vioară, Karina Sabac
– pian, Xin Xin – pian

Horoscopul zilei
Berbec. Nu este timpul să încerci lucruri noi astăzi, excelezi
în ceea ce faci şi în ceea ce iubeşti să faci. Va veni şi vremea
ta, cât de curând, aşa că păstrează-ţi energia.
Taur. Stai mai mult de vorbă cu prietenii tăi, ei au dreptul
să ştie cum o mai duci şi care mai este viaţa ta. Este un bun
moment să îţi faci planuri de viitor. 
Gemeni. Socializarea este specialitatea ta, ceea ce înseamnă
că astăzi va fi o zi perfectă pentru tine. Orice mică neînţe-
legere se poate transforma într-una mare.
Rac. Îţi este mai greu decât de obicei să te concentrezi pe o
anumită problemă sau pe un anumit obiectiv, de aceea în-
cearcă să îţi amâni planurile! Poţi face mici progrese.
Leu. Trebuie să fii sigur pe fiecare detaliu înainte de a lua
marea decizie astăzi. Este o zi perfectă pentru a-ţi duce
toate sarcinile la bun sfârşit.
Fecioară. Tu, alături de un prieten, de un coleg sau de iubita
ta/iubitul tău vei intra în belele astăzi, dar acest lucru este
la ordinea zilei. Nu trebuie să te îngrijorezi.
Balanţă. Ai prea multe de făcut astăzi, aşa că ar trebui să îţi
reprogramezi unele sarcini. Fă-ţi o listă de priorităţi şi nu
te abate de la ea, chiar dacă ai parte de insistenţe. 
Scorpion. Eşti foarte creativ/ă astăzi, aşa că lasă-ţi această
latură să iasă la iveală. Notează-ţi ideile pe care le ai şi nu
risca să le pierzi sau să ţi le fure altcineva. 
Săgetător. Este greu să mişti lucrurile din loc astăzi, pentru
că starea generală este de comoditate în acest moment. Asta
înseamnă că trebuie să renunţi la luptă şi să te uiţi la succese. 
Capricorn. Nimeni nu se va aştepta să surprinzi astăzi şi ai
deja din start un avantaj. Foloseşte-te de creativitatea ta şi
fă un plan pentru o activitate pe care nu ai mai încercat-o! 
Vărsător. Astăzi îţi vei da seama că ai cheltuit mai mult decât
câştigi, aşa că încearcă să eviţi cât poţi de mult cumpărăturile
inutile. Trebuie să fii capabil să gândeşti matur.
Peşti. Totul se învârte în jurul tău astăzi, aşa că dacă eşti
văzut ca un star, fii un star! Poţi obţine multe lucruri de la
cei din jurul tău, trebuie doar să fii mai tupeist.

Programul Festivalului
„Cetatea Muzicală”a Braşovului 
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

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

9 5 4 2 8 1 3 6 7
6 1 8 4 3 7 9 5 2
7 2 3 5 6 9 1 8 4
5 6 2 1 7 4 8 3 9
4 8 9 3 5 6 2 7 1
1 3 7 9 2 8 5 4 6
3 9 1 7 4 5 6 2 8
8 4 5 6 9 2 7 1 3
2 7 6 8 1 3 4 9 5
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Din presa maghiară
Lucrările la noua linie de cale ferată 
între Braşov – Câmpina

Directorul general al CFR, ing. Ion Macovei, însoţit de
mai mulţi directori de filială, s-au deplasat pentru a ob-
serva cum decurg lucrările de construcţie la noua linie
de cale ferată între Braşov şi Câmpina. În decursul acestei
vizite au constatat că lucrările de pregătire a terenului
sunt aproape finalizate. La lucrările de extindere a tune-
lului de la Timiş s-a avansat 300 m, s-au construit mai
multe poduri mici pe traseu şi au început lucrările şi la
podurile mai mari. Bazându-se pe ritmul susţinut de lucru
de până acum, au afirmat că linia nouă poate fi pusă în
circulaţie la sfârşitul anului viitor.

(Gyors ütemben folynak a Câmpina-brassói új
vasutvonal építési munkálatai. 

În: Brassói Lapok, nr. 174, 2 august 1939)

După un iulie 1981 mai
puţin bogat în eveni-
mente cultural-artistice
estivale, luna august, la
Braşov, avea câteva mo-
mente demne de tot
 interesul, scria Ermil Ră-
dulescu. Se anunţau un
festival al filmului ro-
mâesc, zilele cărţii social-
politice, cu expoziţii de
carte (în sfârşit!) în aer li-
ber ca şi reluarea, la se-
diu, a stagiunii Teatrului
Dramatic din Braşov. 

De asemenea, Ermil Rădu-
lescu saluta „cel dintâi spec-
tacol de varietăţi pe stadion,
bine primit de public”, ceea
ce denota că astfel de mani-
festări aveau o largă audienţă.
Aşa cum, de par egzamplu,
contrar unor sceptice argu-
mente, lumea se bucura „când
pe estrada din poiana Noua
soseau artiştii, cum plăcut era
să asculţi şi muzica de pro-
menadă pe frumoasele şi ro-
manticele alei de sub Tâmpa”.
Stagiunea estivală a fanfarelor
avea indiscutabil rostul ei în
contextul divertismentului es-
tival, iar „tradiţionalizarea ide-
ii trebuie neapărat să se
producă cu extinderi şi în alte
locuri pitoreşti ale Braşovu-
lui”. 

Ermil Rădulescu a obser-
vat, totodată, în cadrul acele-
iaşi zone a divertismentelor
estivale, că acele caiete de im-
presii din expoziţii de artă
plastică erau „doldora de gân-
duri generoase, ceea ce spune
că se circulă mult în această

perioadă la Braşov şi cu un
accentuat interes cultural, lu-
cru asemănător şi în reţeaua
muzeistică, reorganizările re-
cente stârnind, după opinia
noastră, mai multă atenţie
pentru istoria, cultura şi arta
pe aceste meleaguri”. Mai ales
că, din păcate, librăriile bra-
şovene, mai zicea Ermil Ră-
dulescu, nu erau atunci, în
august 1981, fapt incredibil,
dar adevărat, în măsură să
ofere un ghid al Braşovului! 

Şi Ermil nu a putut omite
că tot în luna lui august lumea
se va izbi de manifestarea fol-
clorică „Nedeia munţilor”
care avea nevoie de o „pro-
pagandă mai susţinută, inclu-
siv în rândul turiştilor străini”.
Exista, însă, şi în august 1981
un capitol al regretelor, mai
mult sau mai puţin profunde,
abisale. În Poiana Braşov, ca

şi la Pietrele lui Solomon, ac-
tul artistic estival era tot mai
rar. Teatrul Muzical din Bra-
şov a avut „intenţii lăudabile”
în Poiană, dar O.N.T. „Car-
paţi”, pare-se, nu a reuşit să
răspundă pozitiv. Rădulescu
credea că frumoasa staţiune
internaţională merita şi un
„climat cultural-artistic pe mă-
sură”, dincolo de divertismen-
tul obişnuit. Apoi, Ermil R. a
cezut că „deosebita manifes-
tare” de la Bastionul Ţesăto-
rilor, prilejuită de „Festivalul
muzicii de cameră”, va fi în-
semnat debutul estival al unei
„suite de iniţiative”. Mă rog,
Ermil a fost naiv, nefiind vor-
ba de aşa ceva! Muzeul jude-
ţean, supt patronajul căruia se
afla acest obiectiv istoric, nu
avea în acest sens nicio idee,
„nu se arăta deloc silitor în a-
şi chema publicul, turiştii spre

ambianţe cu care ar trebui să
se mândrească”. Cum nici În-
treprinderea cinematografică
nu ştia cum să-şi utilizeze ar-
hiva de filme documentare în
sezonul estival. 

Şi încă ceva. Instituţiile de
spectacole profesioniste din
Braşov au contribuit şi con-
tinuă să contribuie din plin la
stagiunile artistice estivale de
pe litoral şi din alte părţi. Dar,
dacă citim cu atenţiune în
această perioadă afişul tur-
neelor, se putea concluziona
rapid că „spectacolul de cali-
tate absentează pe la noi, că
trupele teatrale şi muzicale
din alte centre nu se înghesuie
deloc să ne viziteze cum ar fi
normal într-un oraş turistic de
anvergura Braşovului”. 
(„Drum Nou” – August 1981)
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Duminica trecută a avut loc
la Râşnov, două fapte bune:
împărţirea de daruri la orfanii
din război şi reconstituirea co-
mitetului societăţii orfanilor din
numita localitate.

În acest scop au fost din par-
tea comitetului judeţean d-na

Maria Popescu-Bogdan şi d-na
Strat Paula.

În localul primăriei au fost
strânşi orfanii şi, mamele aces-
tor copii. D-na Popescu-Bog-
dan a făcut un scurt istoric al
activităţii comitetului local din
Râşnov, care sub conducerea

d-lui preot Truţia a progresat,
aducându-i mulţumiri pentru
grija ce a avut acest inimos con-
ducător sufletesc al poporului.
In urma plecării sfinţiei Sale
în America, la o altă datorie,
comitetul a avut sprijinul în
rodnica activitate a d-nei şi d-
nului Colonel Alexandrescu,
comandantul regimentului de

Artilerie din localitate, căruia
li se datoresc darurile împărţite,
ca rezultat al serbărilor date în
acest an, aducând un venit de
10.000 lei.

A vorbit apoi d-l Colonel
Alexandrescu care adresându-
se orfanilor îi îndemnă la mun-
că şi ascultare, pentru a putea
fi folositori societăţii şi patriei.

Asigură de sprijin din partea
celor chemaţi, ca micii orfani
să poată urma şcoala.

S’au împărţit apoi fiecărui
orfan câte o pereche de ghete.

Menţionăm concursul pre-
ţios dat de d-l Căpitan Zamfi-
rescu, căruia i s’a adus
mulţămiri generale. D-na Ma-
ria Popescu-Bogdan instalează

apoi ca preşedinte al comite-
tului Râşnovean pe d-l revizor
şcolar Tipeiu, vice-preşedintă
pe d-na Colonel Alexandrescu,
cu întregul comitet reconsti-
tuit.

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

Iulian Cătălui

Cristina Baciu

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Noutăţi şi absenţe în stagiunea
cultural artistică-estivală din Braşov

Daruri pentru orfani

14 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”
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Un hotel pluti-
tor din sticlă
sub forma unui
fulg de nea va fi
construit în Nor-
vegia.

Destinaţia este
unică. Excentrica
structură este proiec-
tată ca locul perfect
din care să vezi Au-
rora Boreală. Am-
plasat între fiorduri,
lângă Tromso, va
avea 86 de camere
de lux şi vei putea
ajunge la el doar cu
barca. 

Hotelul este unul
de 5 stele, prevăzut
printre altele cu spa-uri şi săli
de conferinţe. Însă acoperişul
de sticlă, prin care vei putea
vedea superbele lumini ale
nordului, va fi de departe pie-

sa de rezistenţă. 
„În cazul în care peste ani

de zile am vrea să renunţăm
la Krystall Snowflake, nu va
lasă nicio urmă de dezastru

ecologic”, a declarat Koen Ol-
thuis, fondatorul Waterstudio,
firma specializată în structuri
ecologice plutitoare. Pentru
construcţia hotelului, acesta

colaborează cu compania
Dutch Docklands. 

Hotelul va fi deschis turiş-
tilor înainte de Crăciunul
2016. 

Hotelul sub forma
unui fulg de nea

Cum să ai un ten de vedetă
Veninul de albină a devenit

aliatul multor
vedete în do-
rinţa lor de a
avea un ten
frumos. Acest
venin este per-
fect pentru a
menţine o pie-
le perfectă şi
tonificată, in-
f o r m e a z ă
ABC.

Multe vede-
te recurg la produsele pe bază
de venin de albine, precum
Claudia Schiffer, Victoria

Beckham sau Jennifer López,
inclusiv cele-
brităţi regale
ca ducesa de
Cambridge,
Kate Middle-
ton sau Ca-
milla Parker
Bowles.

Beneficiile
veninului de
albină au fost
probate der-
matologic:

efectul său de lifting acţionea-
ză direct asupra muşchilor fe-
ţei, corectând ridurile de

expresie şi de vârstă.
Veninul de albină este un

puternic botox natural şi este
de asemenea util ca element
pre şi post operator în chirur-
giile plastice pentru surprin-
zătoarele sale efecte
antiinflamatorii, regenerante
şi antibacteriene.

Este o descoperire care de-
monstrează că uniunea dintre
natură şi medicină este fun-
damentală. Şi ţinând cont de
efectele pe care le are asupra
acestor celebrităţi, veninul
pare să funcţioneze foarte
bine, conchide ABC.

Anunţul oficial al anchetatorilor în cazul
lui Robin Williams. De ce a murit actorul

Actorul american Robin
Williams a murit probabil
prin asfixiere după ce s-a
spânzurat cu o curea, anunţă
Keith Boyd, şeriful din comi-
tatul californian Marin, care
a precizat că abia peste câteva
săptămâni va fi stabilită cu
exactitate cauza decesului.

„Corpul domnului Robin
Williams a fost găsit într-o
poziţie uşor suspendată, cu o
curea în jurul gâtului. Celălalt
capăt al curelei era blocat în-
tre uşa închisă şi cadrul uşii”,
a declarat, potrivit CNN, şe-
riful Keith Boyd. Anchetato-
rii au găsit tăieturi pe

încheietura mâinii stângi a
actorului, iar un briceag era
în apropierea cadavrului. Pe
vârful briceagului erau urme
care par a fi de sânge uscat,
astfel că vor fi efectuate ana-
lize suplimentare pentru a se
stabili componenţa subtanţei
depistate, a adăugat locote-
nentul de poliţie Keith Boyd. 

Robin Williams a fost văzut
ultima dată în viaţă duminică
la ora 22.30 (luni, 8.30, ora
României), de către soţia lui,
care apoi a mers să se culce.
Actorul a intrat în dormitorul
lui la o oră încă necunoscută,
iar soţia lui a părăsit locuinţa

luni dimineaţă. Asistentul
personal al actorului, preocu-
pat că acesta nu răspundea, a
pătruns în dormitorul acestuia
luni la ora 11.45 (21.45, ora
României) şi a găsit cadavrul,
a precizat Boyd. 

Potrivit purtătorului de cu-
vânt al starului, actorul sufe-
rea de depresie. La începutul
lunii iulie, Robin Williams,
care a luptat în trecut cu de-
pendenţa de alcool şi de dro-
guri, s-a internat într-o clinică
din Minnesota (SUA), pentru
a lua parte la un program de
prevenire a dependenţei de
alcool. 

Mihai Bendeac a ratat contractul cu Pro TV 
Actorul urma să facă parte din juriul emisiunii „Românii
au talent”, dar negocierile au eşuat. Mihai Bendeac a
explicat pe pagina sa de Facebook că a fost sabotat
de trustul Intact: „Vă anunţ cu respect că eu şi familia
mea suntem terorizaţi de un an de zile de către apostolii
«plimbăreţi». Iar publicului meu îi transmit că, într-adevăr,
vara aceasta am negociat cu producătorii show-ului
«Românii au Talent», cei de la Prima TV având nobleţea
de a-mi permite să fac asta considerând că merit să
fac parte din acest juriu. (Mulţumesc, domnule Burci).
S-a ajuns chiar până în faza în care am realizat şi şe-
dinţa foto alături de Andra, Andi şi Cabral. (Cărora nu
am cuvinte să le mulţumesc pentru felul în care m-au
primit). Însă, apostolii «plimbăreţi», au trimis notificări
postului Pro TV până în punctul în care oamenii s-au
speriat şi proiectul a căzut. Asta-i condiţia artistului cu
onoare în România dumneavoastră, domnule prim-mi-
nistru. Vă mulţumesc pentru înţelegere”.

Bianca Drăguşanu, însărcinată! Victor Slav, tatăl?
Controversata Bianca Drăguşanu a găsit cea mai bună
metodă pentru a-l face pe Victor Slav să se întoarcă
la ea, a rămas însărcinată! Cum toată lumea ştie că
Victor îşi doreşte cu orice preţ un moştenitor, Bibi a tre-
cut la treabă. Zilele trecute a anunţat pe Facebook cât
este de fericită şi a postat poze cu ea şi fostul soţ. Mai
nou Bibi a început să poarte verigheta şi inelul de lo-
godnă, semn că vrea să redevină doamna Slav. Între-
bată într-o emisiune TV dacă este adevărat că este
însărcinată, blondina s-a fâstâcit şi a spus că ei îşi do-
resc foarte mult să fie. „Nu, nu, nu ştiu dacă sunt în-
sărcinată. Este posibil. Victor mă alintă pe mine vulpiţă.
Vreau să-i fac două vulpiţe. Vorbim foarte des despre
copii. Doamne ajută să fiu însărcinată. Ne dorim amân-
doi foarte mult”, spunea Bianca Drăguşanu la „Acces
Direct”.
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