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METEO

În premieră, Ministerul Educaţiei a făcut public proiectul unui
contract educaţional cu părinţii şi obligaţiile pentru profesori şi elevi

Expoziţia inaugurată sâmbătă,
de Ziua pompierilor din Ro-
mânia, în prezenţa oficialită-
ţilor locale şi judeţene, va fi
deschisă publicului cel puţin
până pe data de 13 octombrie.
Dincolo de planşele informa-
tive şi fotografii, printre expo-
natele puse la dispoziţia

muzeului de Inspectoratul pen-
tru Situaţii de Urgenţă „Ţara
Bârsei” Braşov se numără
căşti, steaguri, fanioane, însem-
ne şi embleme ale pompierilor,
cărţi şi obiecte folosite la pre-
gătirea pompierilor voluntari,
o sirenă acţionată manual etc. 

Lucrările de construcţie a celei
mai mari pepiniere cu fonduri
europene sunt în desfăşurare,
conform graficului stabilit. A
fost realizată organizarea de
şantier şi se desfăşoară lucrările
de pregătire a terenului pentru
construcţie (dezrădăcinarea
cioatelor, degajare de frunze şi

crengi, nivelare, reprofilare a
părţilor carosabile ale drumului
de acces către amplasament,
terasarea terenului). Valoarea
totală eligibilă a proiectului este
de 4.358.945 lei, din care
60% reprezintă finanţare ne-
rambursabilă. 

Lucrările la pepinieră, în graficExpoziţie la Muzeul de Istorie

Înnorat
11°C /19°C

Începe şcoala!
Evident, noi reguli 
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Spectacol pe
Tineretului

FC Braşov a deschis runda
cu nr. 7 a primei ligi de fot-
bal cu o victorie categorică
în faţa Chiajnei: 4-1!

Premieră
muzicală 

Braşovenii sunt invitaţi
miercuri seară la Reduta, la
un spectacol unic de jazz şi
muzică românească. 
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Anul şcolar 2014/2015 începe fără
manuale şcolare digitale pentru cla-
sele I şi a II-a, fără codul etic promis
de Ministerul Educaţiei şi cu o posi-

bilă a treia sesiune de bacalaureat. În
schimb, şcolile vor avea un regula-
ment şcolar, în care sunt incluse atât
prevederi privind conduita cadrelor

didactice şi a elevilor, cât şi obligaţii
ale părinţilor. Regulamentul prevede
că elevii nu vor mai putea folosi te-
lefonul mobil în timpul orelor. De

asemenea, în cazul în care părinţii
nu-şi trimit copiii la şcoală, vor fi
sancţionaţi cu amenzi cuprinse între
100 şi1.000 de lei. pag. 3
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Premierul britanic
David Cameron (foto)
a declarat că va adop-
ta toate măsurile ne-
cesare pentru a ajuta
coali�ia interna�ională
să combată gruparea
teroristă Statul Islamic
(SI), după ce aceasta
l-a executat prin de-
capitare pe britanicul
David Haines, lucră-
tor în domeniul uma-
nitar, relatează Reuters.

După o reuniune de urgen�ă
a comitetului de criză al gu-
vernului britanic (comitetul
Cobra), Cameron a promis că
guvernul de la Londra îi va
„vâna pe cei vinova�i și îi va
aduce în fa�a justi�iei, oricât
ar dura asta”, numindu-l în
același timp pe David Haines

un „erou britanic”.
Membrii SI sunt monștri,

nu musulmani - a afirmat
șeful guvernului britanic, ac-
centuând că această grupare
reprezintă o amenin�are gravă
pentru Marea Britanie.

Militan�ii SI au difuzat sâm-
bătă seară o înregistrare video
cu executarea prin decapitare

a lui David Haines, ce
era �inut ostatic de
mai mult timp. Imagi-
nile sunt similare celor
cu execu�iile a doi
jurnaliști americani,
James Foley și Steven
Sotloff, difuzate luna
trecută. Persoana care
apare pe înregistrarea
video ca fiind cel care
îl execută pe Haines
este numită „Jihadi

John” de media occidentală,
are un accent britanic și este
aceeași cu executantul
jurnaliștilor americani James
Foley și Steven Sotloff. Ser-
viciile de securitate britanice
încearcă în prezent să îl iden-
tifice pe „Jihadi John” folosind
tehnologia de re  cunoaștere a
vocii.

România va fi bine reprezentată cu Crețu
România va fi bine repre-

zentată cu Corina Cre�u la
portofoliul Dezvoltării Regio-
nale, iar un portofoliu la Co-
misia Europeană nu se dă
unui stat membru, ci unui co-
misar desemnat, a declarat co-
misarul european pentru
Agricultură și Dezvoltare Ru-
rală, Dacian Cioloș „Româ-
nia, în primul rând, va fi bine
reprezentată cu doamna Co-

rina Crețu la portofoliul Dez-
voltării Regionale și așa cum
și eu am încercat, ca și comi-
sar european la Agricultură
și Dezvoltare Rurală, făcân-
du-mi treaba la nivel euro-
pean, prin faptul că vorbesc
aceeași limbă, prin faptul că
provin de aici, că am contacte
cu foarte mulți oameni din
România, sunt convins că și
doamna Corina Crețu, pe do-

meniul ei de competență, care
e important pentru România,
va face același lucru”, a pre-
cizat Dacian Cioloș. Acesta
consideră că România a pri-
mit un portofoliu important
în cadrul viitorului Executiv
european. „România nu are
motive de supărare, pentru că
are în continuare un comisar
desemnat, care are un porto-
foliu important”.

Viitorul turismului se
află în țări precum Ro-
mânia, stat care repre-
zintă o stea în creștere,
autentică și cu potențial
de dezvoltare, a afirmat
secretarul general al
Organizației Mondiale
a Turismului, Taleb Ri-
fai, la conferința de lan-
sare a primului cluster
de turism pentru tine-
ret.

„Credem în viitorul Româ-
niei în ceea ce privește turis-
mul și inovarea. România este
viitorul, este o țară dinamică,
o stea în creștere, autentică,
dar mai presus de toate nu a
devenit un muzeu. Europa tri-
mite și primește circa 55%
din turiștii înregistrați la nivel
mondial, dar capacitatea de
inovare nu mai este la fel de
puternică. În România, vedem
că accentul este pus pe tineret
și inovație”, a spus Taleb Ri-
fai.

Primul cluster de turism de-

dicat tinerilor a fost lansat  joia
în cadrul conferin�ei ”Youn-
gsters meet tourism, clusters
and innovation”, organizată
de Departamentul Pentru În-
treprinderi Mici și Mijlocii,
Mediul de Afaceri și Turism.
Clusterul va fi opera�ional,
din punct de vedere
institu�ional, în maxim o lună

și va avea managementul în
Capitală, a declarat Răzvan
Pascu, consultant în turism și
ini�iatorul proiectului.

,,Ideea clusterului de tineret
este un concept unicat la nivel
global, un concept pe care îl
putem exporta și în alte țări.
Tinerii reprezintă peste o trei-
me din totalul turiștilor la nivel

mondial, iar pentru România
acest fapt este o nișă de care
trebuie să profite”, a spus mi-
nistrul delegat pentru IMM-
uri, Mediul de Afaceri și
Turism, Florin Jianu.

OMT estimează că, până în
anul 2020, segmentul tinerilor
cu vârste sub 19 ani care vor
călători în lume va fi de 350
de milioane.

„Călătorii tineri vor schim-
ba lumea de mâine. Tinerii au
curajul să călătorească în lo-
curi în care alții nu îndrăznesc
să meargă și asta înseamnă
că ei generează profit pentru
acele destinații în care călă-
toresc. În prezent, 25% din
cele 1,1 miliarde de turiști sunt
tineri. Până în anul 2020, es-
timăm că segmentul tinerilor
cu vârste sub 19 ani care vor
călători în lume va fi de 350
de milioane. Sunt recunoscător
autorităților de la București
că au avut inițiativa să aducă
împreună turismul, tinerii și
clusterele”, a subliniat Taleb
Rifai.

România turistică  trebuie să devină atractivă și pentru tineri

Primul cluster de turism
dedicat tinerilor,  în România

BNR: „Tezaurul României, o creanţă certă şi exigibilă!
Consilierul guvernatorului Băncii Naţionale a României,
Adrian Vasilescu, spune că România nu a renunţat la re-
cuperarea Tezaurului de la Moscova, care constă în peste
93 de tone de aur, documente importante şi titluri de va-
loare, însă, deşi a făcut numeroase demersuri în acest
sens, de la Moscova vin doar răspunsuri evazive. El a
spus că Tezaurul conţinea, pe lângă aurul BNR, şi do-
cumente, arhive întregi, bijuteriile familiei regale, bijuteriile
multor familii boiereşti. „Banca Naţională îşi doreşte ca
această realitate, o creanţă pe care România o are faţă
de Rusia la nivelul de 92 de tone de aur din Banca Na-
ţională să rămână vie în conştiinţa populaţiei acestei ţări
şi în memoria afectivă”, a spus Adrian Vasilescu. În ceea
ce priveşte posibilitatea ca România să apeleze la o in-
stanţă internaţională pentru recuperarea acestei creanţe,
oficialul spune că un astfel de demers ar trebui făcut doar
dacă reuşita este sigură. „În diplomaţie se practică aceas-
tă idee. Dacă nu ştim sigur că răspunsul va fi da, fie al
unei instanţe de judecată, fie al unui for internaţional, nu
are sens să deschidem şi să ne întoarcem de acolo în-
vinşi”, a adăugat Adrian Vasilescu.

Liderii europeni se tem de ”precendentul” Scoția 
Liderii europeni se tem că eventuala declarare a inde-
pendenţei Scoţiei ar spori riscul de contagiune în alte
state ale Uniunii Europene. Temerile apar în condiţiile în
care pe 18 septembrie va fi organizat un referendum în
rândul electoratului scoţian, pe tema apartenenței la Re-
gatul Unit. Preşedintele CE, Jose Manuel Barroso, de-
clara că ar fi "extrem de dificil, dacă nu imposibil" pentru
o Scoţie independentă să adere la Uniunea Europeană.
„Ar fi foarte dificil de obţinut acordul tuturor celorlalte ţări
membre UE, pentru a accepta o nouă ţară care ar proveni
dintr-un stat membru”, spunea atunci Barroso.  El a dat
ca exemplu Spania, care se confruntă cu revendicări se-
cesioniste şi refuză să recunoască independenţa Kosovo. 

David Cameron: Membrii grupării Statul
Islamic sunt monștri, nu musulmani



Recompartimentări,
refacerea întregii reţele
de utilităţi - instalaţii
electrice, gaz şi apă. În
mare, cam acestea sunt
lucrările pe care vrea să
le facă instituţia jude-
ţeană pentru reabilitarea
corpului B al celei mai
importante unităţi spi-
taliceşti braşovene. Bu-
getul estimat este de 3,5
milioane de euro, din
care 1,5 milioane sunt
bani angajaţi printr-un credit,
sumă pentru care abia de curând
Ministerul de Finanţe şi-a dat
acordul. 

„Pe lângă cele două milioane
de euro pe care le avem deja în

bancă, de când am vândut clă-
direa Dermato, cu acești bani
și cu cât putem noi să comple-
tăm,  Spitalul Județean Brașov
va fi modernizat complet, în ur-
mătorii ani” a declarat Aristo -

tel Căncescu, preşedin-
tele Consiliului Judeţean
Braşov. 

Consiliul Jude�ean
Brașov a solicitat Mi-
nisterului de Finan�e
aprobarea contractării
unui credit de 6 milioa-
ne de euro, dintre care
1,5 milioane erau
destina�i modernizării
Spitalului Ju de �ean, iar
restul de 4,5 milioane
de euro pentru continua-

rea lucrărilor la Aeroportul In -
ter na �io nal de la Ghimbav.
Deo   camdată, Ministerul Fi nan -
�e lor a aprobat doar contractarea
creditului pentru Spitalul
Jude�ean Brașov. 

Începând cu această săptă-
mâna, cadrele medicale şi doc-
torii din Spitalul de
Pneumoftiziologie vor răspune
la un chestionar legat de sigu-
ranţa pacienţilor. Datele de
identificare a angajaţilor vor fi
protejate de anonimat. Mana-
gementul unităţii sanitare vrea
pe baza datelor culese şi a re-
zultatelor testelor să evalueze
percepţia cadrelor medicale vi-
zavi de educaţia bolnavilor pri-
vind siguranţa. 

Pentru a întregi acest aspect

legat de siguranţă pacienţilor
în spitale, managerul unităţii
de Pneumo a gândit un sistem
de avertizare vizuală a secţiilor
şi saloanelor unde sunt internaţi
bolnavii.  „Secţiile şi saloanele
vor fi semnalizate cromatic. De
exemplu spațiile marcate cu
verde înseamnă spațiile desti-
nate bolnavilor cu afecțiuni res-
piratorii tuberculoase.
Avertizarea în culori a zonelor
de risc de îmbolnăvire.  Cele
marcate cu galben sunt desti-
nate pacienților cu afecțiuni ne-

tuberculoase. Toate aceste  eti-
chete te avertizează că ești într-
o zonă cu risc mai mare  sau
mai scăzut”  a declarat  dr. Dan
Moraru, manager la Spitalul de
Pneumoftiziologie.

Acest proiect internaţional
urmăreşte dezvoltarea mana-
gementului riscului în spitale
în vederea minimizării perico-
lelor ce îi pândesc pe pacienţi,
vizând prejudiciile biologice,
fizice sau economice legate de
preventive, diagnostic şi trata-
ment.

Anul şcolar 2014/2015
începe fără manuale
şcolare digitale pen-
tru clasele I şi a II-a,
fără codul etic promis
de Ministerul Educa-
ţiei şi cu o posibilă a
treia sesiune de baca-
laureat.

Pentru clasele I şi a II-a,
școala începe însă fără ma-
nuale, situa�ia urmând să fie
rezolvată după finalizarea
procedurii pentru reevalua-
rea ofertelor depuse în ca-
drul licitaţiei pentru
realizarea manualelor şco-
lare, în prezent contestată.

Din anul şcolar 2014-
2015, elevii claselor I şi a
II-a ar urma să înveţe după
manuale noi, inclusiv în va-
riantă digitală.

În premieră, Ministerul Edu-
caţiei a făcut public proiectul
unui contract educaţional cu
părinţii şi obligaţii pentru pro-
fesori şi elevi. Astfel, școlile
vor avea un regulament şcolar,
în  care sunt incluse atât pre-
vederi privind conduita cadre-

lor didactice şi a elevilor, cât
şi obligaţii ale părinţilor. Acesta
nu a fost adoptat deocamdată,
fiind pus în acest moment în
dezbatere publică.

Prin noul  proiectul de re-
gulament şcolar, părinţii tre-
buie să asigure frecvenţa
elevilor la şcoală cel puţin în

învăţământul obligatoriu şi să
ia măsuri pentru şcolarizarea
acestora, până la finalizarea
studiilor. În cazul în care pă-
rinţii nu-şi trimit copiii la şcoa-
lă,vor fi sancţionaţi cu amenzi
cuprinse între 100-1.000 de
lei, în funcţie de numărul ab-
sentelor nemotivate. 

În noul regulament, există
prevederi prin care profe-
sorii trebuie să aibă o ţinută
morală demnă, în concor-
danţă cu valorile pe care tre-
buie să le transmită elevilor,
o vestimentaţie decentă şi
un comportament respon-
sabil, fiindu-le interzis să
desfăşoare acţiuni care pot
afecta viaţa intimă, privată
şi familială a elevilor. Re-
gulamentul mai prevede că
elevii nu vor mai putea fo-
losi telefonul mobil în tim-
pul orelor. De asemenea,
elevilor le va  va fi interzis
să deţină, să consume sau
să comercializeze, în şcoli
şi în afara acestora, droguri,
substanţe etnobotanice, bău-
turi alcoolice, ţigări şi să
participe la jocuri de noroc.
Proiectul de regulament şco-

lar mai stabileşte că părintele
are dreptul să se intereseze nu-
mai referitor la situaţia pro-
priului copil. 

Discipline opţionale noi: şahul,
arhitectura şi istoria jazz-ului.  Mi-
nisterul Educaţiei a anunţat că
elevii vor putea alege materii

opţionale dintr-o listă mai
mare de discipline. Astfel, ele-
vii din clasele a III-a şi a IV-a
vor putea învăţa despre arhi-
tectură şi mediul construit, iar
elevii din liceele de muzică vor
putea studia istoria jazzului.
În privinţa modului în care se
dau examenele de la finalul
clasei a VIII-a şi de la clasa a

XII-a nu sunt schimbări faţă
de anii trecuţi. Elevii vor fi su-
pravegheaţi de camere video
în sălile de examene. În prin-
cipiu senatorii au în lucru o
nouă lege a educaţiei. Cel mai
optimist termen pentru intrarea
în vigoare a unei noi legi a
educaţiei este anul şcolar
2015/2016.

În premieră, elevii  de la clasele primare vor putea opta pentru o materie opţională 

Noutăți în anul școlar

După o vizită în Republica
Moldova, premierul Victor
Viorel Ponta a anunţat că Ro-
mânia va dona 100 de micro-
buze şcolare. Astfel, bugetul
Ministerului Dezvoltării a fost
suplimentat, din Fondul de
rezervă al Guvernului, cu
12,63 milioane lei pentru
această achiziţie. 
„Am aflat că România donea-
ză Ministerului Educaţiei din
Republica Moldova 100 de
microbuze destinate transpor-
tului de şcolari. O să adresez
o interpelare către ministrul
Educaţiei, pentru a mi se co-

munica dacă problema trans-
portului şcolarilor a fost rezol-
vată pe plan intern! M-au
întrebat cei de la Șoarș, de la
Jibert, de la Poiana Mărului,
ei de ce nu au primit micro-
buze şcolare? E drept, poate
că unul dintre motive este că
primarii sunt de la PNL. Dar
e normal să facem o astfel do-
naţie când şcolile din propria
ţară nu au microbuze? Dl.
Ponta este prim-ministru şi
peste Republica Moldova?”,
a precizat într-o conferinţă de
presă, senatorul PNL Seba-
stian Grapă. 

Comune din județul Brașov, 
fără microbuze școlare
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Proiect nou implementat la Spitalul 
de Pneumoftiziologie din Braşov

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

Elevilor:
◾ În calitate de participanţi la traficul rutier (pietoni,

biciclişti, pasageri în autovehicule sau mijloace de
transport în comun) respectaţi cu stricteţe regulile
de circulaţie şi semnificaţia indicatoarelor rutiere.

◾ Nu vă abateţi de la regulile unei conduite corecte şi
spuneţi NU violenţei, agresiunii sau presiunii grupului.

◾ Manifestaţi întotdeauna o atitudine pozitivă şi
adoptaţi un limbaj adecvat, fără jigniri, pentru a
preveni eventualele conflicte.

◾ Spuneţi întotdeauna părinţilor sau cadrelor didactice
dacă v-aţi aflat într-o situaţie periculoasă.

Părinţilor:
◾ Păstraţi legătura permanent cu cadrele didactice şi

verificaţi evoluţia şcolară a copilului dumneavoastră,
astfel veţi putea corija în timp util un eventual
comportament neadecvat.

◾ Ajutaţi-vă copilul să înţeleagă faptul că trebuie să
respecte regulile şi să adopte un comportament
preventiv pentru a evita orice situaţie nedorită.

◾ Discutaţi despre modul în care îşi petrece timpul
liber. Vorbiţi despre prietenii pe care îi are şi încercaţi
să îi cunoaşteţi.

Prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor
În activitatea de prevenire
desfăşurată de Inspectoratul
de Poliţie al Judeţului Bra-
şov, delincvenţa juvenilă şi
victimizarea minorilor re-
prezintă preocupări majore
şi constante.
De altfel acest domeniu re-
prezintă în anul 2014 o prio-
ritate naţională de prevenire
a Poliţiei Române, ceea ce
implică o concentrare a ac-
ţiunilor specifice către aceas-
tă categorie de beneficiari în

scopul reducerii riscului de
victimizare şi de implicare
în activităţi infracţionale.
Prevenirea delincvenţei ju-
venile şi victimizării mino-
rilor se realizează prin
intervenţia asupra cauzelor,
condiţiilor şi circumstanţelor
care pot genera sau favoriza
acte infracţionale.
Acest mod de abordare a
problematicii implică cola-
borarea Inspectoratului de
Poliţie al Judeţului Braşov

cu Inspectoratul Şcolar Ju-
deţean Braşov dar şi cu alte
instituţii sau organizaţii cu
atribuţii şi preocupări în do-
meniul protecţiei copiilor.
Astfel, pe parcursul anului
şcolar 2014-2015, vor fi ini-
ţiate şi derulate în parteneriat,
campanii de informare şi
proiecte punctuale în unităţile
de învâţământ pentru crearea
şi consolidarea deprinderilor
de comportament corect, an-
tivictimal şi antiinfracţional.

Dorim tuturor elevilor un an şcolar plin de succese, fără evenimente neplăcute!

Pentru a nu � implicaţi în evenimente nedorite, 
recomandăm la început de an școlar:

În cazul în care se înregistrează incidente semnalaţi aceste fapte Poliţiei și
conducerii școlii pentru a preîntâmpina ampli�carea lor. Pentru situaţii de urgenţă
care reclamă prezenţa și intervenţia rapidă a poliţiștilor, apelaţi numărul unic 112

Foto: Andrei Paul (arhivă) 

Spitalul Județean, modernizat complet
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Livrările de gaze din
Federa�ia Rusă către România
au revenit, sâmbătă, la nivelul
normal, potrivit ministrului de-
legat pentru Energie, Răzvan
Nicolescu.

„În această dimineață (sâm-
bătă dimineață - n.r.), Depar-
tamentul pentru Energie a fost
informat de conducerea Trans-
gaz că societatea a primit o
adresă de la dispecerul Gaz-
prom din Sofia conform căreia
astăzi (sâmbătă - n.r.) și mâine
(duminică - n.r.) livrările de
gaze vor fi efectuate la para-

metri normali, fără a mai fi
aplicate reducerile anunțate ieri
(vineri - n.r.)”, a precizat mi-
nistrul.

Potrivit acestuia, nu au fost
oferite prin această adresă
informa�ii privind motivul re-
ducerii de 5% aplicate vineri
și nici confirmarea că săptă-
mâna aceasta livrările de gaze
se vor realiza conform grafi-
cului agreat.

Importurile sunt momentan
la un nivel extrem de redus, de
circa 0,2 milioane de metri cubi
pe zi, în timp ce produc�ia Ro-

mâniei de gaze este la un nivel
aproape dublu fa�ă de consu-
mul �ării (31 de milioane de
metri cubi - produc�ia, 16 mi-
lioane de metri cubi - consu-
mul).

În plus, România are deja
depozitate cu 700 de milioane
de metri cubi mai multe gaze
decât necesarul estimat de Au-
toritatea de Reglementare, de
1,8 miliarde de metri cubi, iar
ciclul de înmagazinare este încă
în derulare.

Vineri, România a primit cu
5% mai pu�ine gaze de import.

Romtelecom și Cosmote și-
au schimbat  sâmbătă denumi-
rile în Telekom Romania
Communications și Telekom
Romania Mobile Communica-
tions și vor fi reprezentate co-
mercial prin intermediul
brand-ului Telekom România,
iar produsele și serviciile vor fi
oferite sub brand-ul T.

Telekom își propune să de-
vină furnizorul numărul 1 de
servicii de telecomunica�ii și di-
vertisment pe pia�a românească,
a declarat vineri, cu ocazia lan-
sării oficiale pe pia�a locală, Ni-
kolai Beckers, CEO Telekom

România Group, care a
de�inut func�ia de CEO
Romtelecom și Cosmote Ro-
mânia începând din 1 aprilie
2013.

„Ne dorim să devenim prima
alegere ca brand de tele co mu -
ni cații din România care te con-
ectează la tehnologie, atât în
viața personală, cât și în cea
profesională. Întrucât deține
capabilități și puncte forte unice,
Telekom devine o opțiune inte-
grată fix-mobilă pe piața româ-
nească”, a afirmat Nikolai
Beckers.

Începând de sâmbătă, 13 sep-

tembrie 2014, unul din doi ro-
mâni, care folosesc în prezent
servicii Romtelecom sau Cos-
mote România au devenit uti-
lizatori ai Telekom România și
cele două companii au intrat
oficial în familia interna�ională
Telekom.

Romtelecom și Cosmote Ro-
mânia au raportat venituri anua-
le cumulate de peste un miliard
de euro, 10 milioane de clien�i
și 9.000 de angaja�i pe pia�a lo-
cală.

Lucrările de construcţie
a celei mai mari pepinie-
re cu fonduri europene
sunt în desfăşurare,
conform graficului sta-
bilit. 

A fost realizată organizarea
de şantier şi se desfăşoară lu-
crările de pregătire a terenului
pentru construcţie (dezrădă-
cinarea cioatelor, degajare de
frunze şi crengi, nivelare, re-
profilare a părţilor carosabile
ale drumului de acces către
amplasament, terasarea tere-
nului). 

Lucrările prevăzute a fi rea-
lizate în vederea înfiinţării pe-
pinierei cuprind  amenajarea
terenului prin curăţarea tere-
nului de cioate; defrişări tu-
fişuri şi arbuşti; curăţarea
terenului de frunze şi crengi;
terasarea terenului prin nive-
larea cu trei terase; construirea
unei clădiri operaţionale cu
amprenta la sol de 100 mp;
construirea unei remize cu o
amprentă la sol de 150 mp,

cu rol de garaj pentru utilaje
şi depozit pentru accesorii uti-
laje şi unelte; instalare şi do-
tarea unui solar cu amprenta
la sol de 336 mp; amenajarea
secţiilor de cultură – porţiuni
destinate producerii puieţilor,
divizate în sole care sunt por-
ţiuni de teren egale între ele
ca suprafaţă, ca să permită ro-
taţia corectă a culturilor din

cadrul asolamentului adoptat;
sisteme de irigaţii care să ofe-
re culturilor stabilitate şi via-
bilitate pentru o calitate
deosebită.

Suprafaţa totală a pepinierei
este de 18.714 mp. Proiecta-
rea  pepinierei urmăreşte ob-
ţinerea unui număr cât mai
mare de puieţi la unitatea de
suprafaţă, în sortimentele do-

rite, de calitate corespunză-
toare şi cu costuri cât mai
mici. Se preconizează că se
vor produce anual 87.000 bu-
căţi de puieţi de răşinoase
(molid, brad, pin, larice), şi
18.000 de puieţi de foioase
(fag, paltin de munte, gorun).
În total, 105.000 puieţi apţi
de plantat vor acoperi 85,15%
din totalul lucrărilor de împă-
durire necesare anual în pă-
durile administrate de RPLP
Kronstadt.

„Pentru noi este un proiect
important, pentru că eficien-
tizează gestionarea fondului
forestier. Anul acesta, pentru
prima dată, am reuşit să pro-
ducem puieţi destinaţi vânză-
rii, iar dacă ne gândim că,
după finalizarea acestui pro-
iect, producţia anuală va creş-
te cu peste 100.000 de puieţi,
ne putem da seama cât de im-
portantă devine această acti-
vitate pentru veniturile regiei
şi implicit pentru bugetul lo-
cal”, a declarat primarul Ge-
orge Scripcaru. A.P.

Cea mai mare pepinieră din România va fi construită în Noua

Lucrările la pepiniera Regiei
Kronstadt sunt în grafic

Livrările de gaze rusești către România 
au revenit  la parametrii normali

Această  informare este efectuată de Primăria Comunei
Șercaia, Loc. Șercaia, Str. Principală,  Nr. 82, Jud. Brașov,
Tel. 0268.245809, ce intenționează să solicite de la S.G.A
Brașov, aviz de gospodărire a apelor  pentru  investiția:
„Extindere alimentare cu  apă și  canalizare în Satul Șercaia,
Comuna Șercaia, Județul Brașov- componenta C1: Extin-
dere alimentare cu apă  și branșamente” ce se va realiza
în Loc. Șercaia, Jud. Brașov. Această investiție este nouă.
Sursa de apă provine din rețeaua existentă. Această  so-
licitare de  aviz  este  conformă   cu  prevederile Legii  apelor
nr.  107/1996,  cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele  care doresc să obțină informații  suplimentare
cu privire  la solicitarea  avizului de gospodărire a apelor
pot contacta solicitantul de aviz la adresa sus menționată.
Persoanele  care  doresc  să  transmită   observații,  sugestii
și  recomandări se  pot  adresa solicitantului sau persoanei
de contact: primar Paltin Cristinel, tel. 0744.631.489.

Această informare este efectuată  de Primăria Comunei
Șercaia, Loc. Șercaia, Str. Principală,  Nr. 82, Jud. Brașov,
Tel. 0268.245809, ce intenționeaza să solicite de la
S.G.A Brașov, aviz de gospodărire a apelor  pentru
investiția:  „Extindere alimentare cu apă  și canalizare în
Satul  Șercaia, Comuna Șercaia, Județul Brașov - com-
ponenta C2: Extindere  canalizare ape uzate menajere și
racorduri” ce se va realiza în Loc. Șercaia, Jud. Brașov.
Aceasta investiție este nouă. În urma realizării investiției
vor rezulta  permanent ape uzate care se vor racorda  la
etapa de epurare  existentă și se vor evacua în Pârâul
Șinca. Aceasta  solicitare  de  aviz  este  conformă  cu  pre-
vederile Legii  apelor   nr. 107/1996, cu modificările și  com-
pletarile  ulterioare. Persoanele  care doresc să obțină
informații  suplimentare cu privire  la solicitarea  avizului
de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz
la adresa sus menționată. Persoanele  care  doresc  să
transmită   observații,  sugestii  și  recomandări se  pot
adresa solicitantului sau persoanei de contact: primar Paltin
Cristinel, tel. 0744.631.489.

Romtelecom și Cosmote au 
devenit Telekom România

Foto: Andrei Paul



O sută de mineri și ener-
geticieni din cadrul Fe de ra -
�iei Na�ionale Mine Energie
vor picheta, mâine, sediul
Guvernului, nemulţumiţi că
energia produsă pe bază de
cărbune și uraniu nu are
pia�ă de desfacere în Româ-
nia.

„Marți, între orele 11.00-
13.00, vom fi în fața Guver-
nului pentru a trage un
semnal de alarmă public față
de problemele existente pe
piața energetică românească.
Suntem total nemulțumiți de
funcționarea producătorilor
de energie electrică pe baza

cărbunelui energetic în
strânsă legătură cu minima-
lizarea rolului acestora în Sis-
temul Energetic Național. Nu
există dialog social la nivelul
societăților și al județelor în
care funcționează unitățile în
care avem sindicate. Condu-
cerea societăților se face în
mod discreționar și se încalcă
legislația cu privire la infor-
marea și consultarea salaria-
ţilor, precum și cea referitoare
la sănătatea și securitatea în
muncă. Amintesc și faptul că
Inspecția Muncii și Inspecto-
ratelor Teritoriale de Muncă
doar mimează controalele la

sesizările noastre referitoare
la diferite abuzuri”, a declarat
Dumitru Pârvulescu, vice pre -
ședinte FNME, potrivit unui
comunicat al FNME, citat de
Mediafax.

Totodată, potrivit sursei ci-
tate, sindicaliștii sunt nemul -
�umi�i și de faptul că directo-
rul general al CEO este
men�inut politic în func�ie,
deși DNA a început urmări-
rea penală împotriva sa, dar
și de slaba preocupare a celor
din conducere pentru deschi-
derea unor perimetre de ex-
ploatare a lignitului, huilei și
a zăcămintelor din uraniu.

Asistenţii sociali şi psiholo-
gii de la Telefonul Copilului
vor acorda, din această lună,
şi consiliere privind nevoile şi
îngrijirea nou-născutului, după
ce anul trecut peste 2.100 de
mame au apelat gratuit numă-
rul 116111, pentru consiliere
juridică, psihologică sau pen-
tru cazuri de abuz.

Asociaţia Telefonul Copilu-
lui a lansat, vineri, o campanie
de informare şi de conştienti-
zare adresată mamelor, sub
sloganul: „Telefonul Copilului
le răspunde şi mămicilor”. În
acest fel, organizaţia neguver-

namentală îşi propune să
ofere tinerelor mame infor-
maţii despre îngrijirea nou
născutului, ajutându-le să în-
ţeleagă nevoile acestuia.

Campania se va desfăşura
în 175 de maternităţi din ţară,
pentru ca femeile să afle că
pot primi soluţii la problemele
lor printr-un simplu apel către
116 111.

„Având astfel grijă de
mame, avem grijă de copii!
Fiecare mamă ştie că bebelu-
şul său are nevoie de ea per-
manent, dar şi că soţul său are
nevoie de ea, că trebuie să se

ocupe în continuare de trebu-
rile casnice, iar în acelaşi timp
i se cere să se întoarcă mai re-
pede la birou. Aşa încât
trebuie să facă faţă cumva tu-
turor acestor nevoi, chiar dacă
uneori simte că e la capătul
puterilor. Telefonul Copilului
116111 vine să o asculte şi să-
i ofere sfaturile de care are ne-
voie pentru a trece mai uşor
prin perioada de acomodare”
a declarat Cătălina Florea, di-
rector executiv al Asociaţiei
Telefonul Copilului şi deputy
regional representative Child
Helpline International.

Săptămâna trecută a
avut loc în Cluj prima
întâlnire de lucru a clus-
terelor de IT din Româ-
nia.

La întâlnirea organizată de
Cluj IT Cluster au participat
Clusterul pentru Inovare și
Tehnologie din Brașov, Clus-
terul Inovativ Regional EU-
RONEST, IT&C Hub din
Iași și IT Plus Cluster din
Miercurea Ciuc. Cele patru
organiza�ii reunesc, în total,
aproximativ 100 de companii
de IT, institu�ii de învă�ământ
superior, institu�ii publice și
organiza�ii catalizator, din
�ară și străinătate. În cadrul
întâlnirii, reprezentan�ii celor
4 organiza�ii au prezentat im-
pactul clusterelor asupra ver-
ticalei de industie IT din Ro-
mânia și oportunită�ile de a
dezvolta tehnologii cu valoare

adăugată în alte domenii,
prin interac�iunea cu alte
industrii, cu mediul acade-
mic și sectorul public.
Înfiin�ată în septembrie
2013, Asociaţia Cluster
Pentru Inovare și Tehno-
logie Brașov reunește 23
de membri - companii de
renume din industria
IT&C (Siemens,  Pentalog
Romania, BIT Software,
Flashnet, Rosoftlab, Digi-
nesis, etc), companii de
consultan�ă (Iceberg, Fi-
restarter), Agen�ia Metro-
politană pentru Dezvoltare
Durabilă Brașov, Camera
de Comer� și Industrie și
Universitatea Transilvania.
Viziunea clusterului este
aceea de a transforma Regiu-
nea Centru într-una dintre
cele mai dinamice din punct
de vedere al industriilor crea-
tive din Europa de Est. În

momentul de fa�ă, la nivel
na�ional, Brașovul este unul
dintre principalii poli ai in-
dustriei creative. Cele 856 de
firme din jude�ul Brașov cu
activită�i declarate în dome-

niul industriilor creative (in-
clusiv IT&C) au realizat în
2012 o cifra de afaceri de
419 milioane RON, angajând
3.579 de persoane. Dintre
acestea, firmele reunite în

Clusterul pentru Inovare și
Tehnologie realizează o ci-
fră de afaceri de 148 mi-
lioane RON și angajează
882 de persoane. „Fi nan -
țările infuzate în piață de
Guvern, bănci, fonduri de
investiții, spre industria IT
au creat o luptă pentru aca-
pararea forței de muncă
specializate, care este limi-
tată cantitativ pe piața ro-
mânească. Deoarece în ac-
tuala paradigmă a finan -
 țării afacerilor în domeniul
IT, bazată pe capacitatea
de garantare a fi nan țării și
nu pe poten țial de business,
companiile mul tinaționale
au avut acces mai facil la

capital, forța de muncă a în-
ceput să migreze dinspre com-
panii mai mici cu capital au-
tohton, spre acestea. Acest fapt
adâncește dezechilibrul exis -
tent în piața de IT, și în mod

paradoxal, contribuie la creș -
terea costului salarial, afec -
tând la nivel național compe-
titivitatea industriei IT. Clus-
terele sunt entitățile care pot
influența politica privind can-
titatea și calitatea resursei
umane ce se produce în piață,
având ca rezultat creșterea nu-
mărului de specialiști în do-
meniul IT. În vederea găsirii
unor soluții de rezolvare a
acestei probleme, am stabilit
împreună cu celelalte clustere
ca următoarea întâlnire a
clusterelor de IT din România
să fie găzduită de Clusterul
pentru Inovare și Tehnologie
la Brașov, având ca temă: mo-
dul în care putem transforma
din nou resursa umană în IT
într-un avantaj competitiv pen-
tru România” a declarat  Ionu�
�a�a, președinte,  Clusterul
pentru Inovare și Tehnologie
Brașov.

Brașovul este unul dintre principalii poli ai industriei creative

Brașov, piață în creștere
pentru industria IT

Pichet, mâine, în fața Guvernului
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Mamele pot apela Telefonul Copilului
pentru sfaturi privind îngrijirea bebelușului 



6 BRAȘOVUL ISTORIC

Istoria Pieţei Sfatului 

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Luni

Situată în inima cetăţii braşovene,
Piaţa Sfatului a reprezentat un cen-
tru comercial, social şi cultural  de-
a lungul mai multor secole.
Începând cu 1520, această piaţetă,
numită în acea  vreme Marketplatz,
a obţinut dreptul de a organiza târ-
guri. Ajungeau la Braşov vânzători
din toate ţinuturile. Piaţeta a fost
organizată decenii întregi cu târ-
guri pe fiecare din laturile sale. Pe
latura cu Cerbul carpatin era Şirul
Florilor, iar în continuare până la
Biserica Neagră,  Şirul Fructelor.

Pe marginea unde se află acum
Banca Naţională se afla Şirul In-
ului, iar pe partea cu băncile de azi
era Şirul Botelor. Din Piaţa Sfatu-
lui, se ajungea şi la târgul peştelui
de pe străduţa Apollonia Hirscher.
De asemenea, pe  şirul cu Catedrala
ortodoxă se organiza Târgul Grâu-
lui. Aici însă era  şi loc de plimbare.
Cea mai impunătoare clădire este
Casa  Sfatului aflată în centrul pie-
ţei, construită în 1420. Primăria de
odinioară, astăzi găzduieşte Muzeul
de istorie. 



Expoziţia a fost inaugu-
rată sâmbătă, de ziua
pompierilor din Româ-
nia, în prezenţa oficiali-
tăţilor locale şi judeţene,
şi va fi deschisă publicu-
lui cel puţin până pe
data 13 octombrie. 

Dincolo de planşele infor-
mative şi fotografii, printre ex-
ponatele puse la dispoziţia
muzeului de Inspectoratul pen-
tru Situaţii de Urgenţă „Ţara
Bârsei” Braşov se numără
căşti, steaguri, fanioane, în-
semne şi embleme ale pom-
pierilor, cărţi şi obiecte folosite
la pregătirea pompierilor vo-
luntari, regulamente de func-
ţionare a formaţiilor de
pompieri, cel mai vechi datând
de la 1700, stingătoare, ele-
mente de echipament, o ma-
chetă a terenului de instrucţie,
muniţie şi schije, mulaje di-
dactice de răni, echipamente

sanitare, mijloace de comuni-
caţie, o sirenă acţionată ma-
nual, măşti de gaze şi o trusă
folosită de pompierii care in-
tervin în urma unor explozii
catastrofale. 

Un colţ inedit al expoziţiei
este cel dedidicat în întregime
copiilor, care au la dispoziţie
două vitrine cu machete ale
maşinilor de pompieri din toa-
te epocile şi un costumaş
complet de pompier, cu care

să îşi facă facă
poze. 

Angajaţi  ai
ISU Braşov oferă
i n f o r m a ţ i i
 tuturor vizitato-
rilor, ţinând loc de ghizi pe
durata expoziţiei.

„Este prima dată când reu-
şim să punem la punct o astfel
de expoziţie. Am pornit de la
ce aveam în unitate şi am
adăugat o mulţime de obiecte

pe care colegii le-au adus de
acasă şi pentru care le mul-
ţumesc. Timpul a fost scurt, s-
a muncit foarte mult la
această expoziţie şi profit de
ocazie pentru a face un apel
la toţi cei care mai au acasă
orice obiect care ţine de acti-

vitatea pompierilor voluntari
să participe la această colec-
ţie, pe care dorim să o îmbu-
nătăţim şi chiar să înfiinţăm
un muzeu al pompierilor la
Braşov. Le mulţumesc tuturor
celor care s-au implicat în

această activitate”, a declarat
comandantul ISU Ţara Bârsei,
Stelian Rechiţean.

„Ne dorim transformarea
Casei Sfatului într-un adevărat
muzeu al comunităţii braşo-
vene, care să devină un reper
obligatoriu nu numai în agen-

da fiecărui turist, ci şi
a braşovenilor, iar
Casa Sfatului să fie
cartea de identitate is-
torică a oraşului. Îi
mulţumesc în mod
special domnului loco-
tenent-colonel Daniel
Croitoru, [muzeogra-
ful detaşat] care a pus
la punct această expo-
zie, alături de colegii

mei”, a declarat Nicolae Pe-
pene, directorul muzeului. 

„În Casa Sfatului a fost Pri-
măria Braşovului, şi a fost
 folosită şi de pompierii bra-
şoveni. Casa Sfatului este
punctul central al Braşovului

şi este important ca acest mo-
nument şi acest muzeu să ca-
pete tot ceea ce trebuie pentru
a deveni atât de vizitat pe cât
merită.”, a declarat primarul
George Scripcaru.

Inaugurarea expoziţiei a
fost făcută imediat după
 ceremonialul de ziua pom-
pierilor care a avut loc pe Bu-
levardul Eroilor, în prezenţa
oficialităţilor locale şi jude-
ţene, precum şi a unora din-
tre parlamentarii braşoveni.
Festivitatea a inclus şi înain-
tarea în grad înainte de ter-
men, pentru fapte deosebite
în serviciu, a ofiţerilor Braun
Mihaly şi Zbarcea Cosmin,
precum şi a patru subofiţeri
– Badea Marian, Dulgheriu
Ovidiu, Mardan Ciprian Ioan
şi Furcoi George. A urmat o
paradă a tehnicii militare a
pompierilor, dar şi a celor-
lalte instituţii care fac parte
din ISU. A.P.

Expoziţie a pompierilor
în Muzeul Judeţean de Istorie

Primul tronson de rea-
bilitare a străzii Castelului
a fost finalizat săptămâna
trecută, inclusiv asfaltare,
marcaje rutiere şi parcări.
Tot săptămâna trecută a
fost finalizată introduce-
rea reţelelor pe partea
stângă a sensului de mers
şi pe cel de-al doilea tron-
son, dintre străzile Mi-
chael Weiss şi Apollonia
Hirscher, iar din această săp-
tămână se va trece la lucrările
de montare a bordurilor şi a
pavajului din piatră cubică. 

După finalizarea întregii lu-
crări, pe întreaga stradă vor
fi montate corpuri de iluminat
cu aplice pe faţade, după mo-
delul Pieţei Sfatului. 

Reaparaţiile Străzii Caste-
lului au început la sfârşitul lu-
nii iulie şi vizează întreaga
stradă, până la Colegiul Teh-
nic „Maria Baiulescu” (înain-
tea pantei de la Baza Sportivă
Olimpia, care a fost deja rea-
bilitată). Lucrările se desfă-
şoară pe trei tronsoane,

respectiv Dobrogeanu Gherea
(400 de metri) – Michael
Weiss, Michael Weiss şi Apol-
lonia Hirscher (la giratoriul
de la transformator), în lun-
gime de aproximativ 250 de
metri, şi până la Colegiul Teh-
nic „Maria Baiulescu” (apro-
ximativ 300 de metri). A.P.

Timp de şapte zile, de mâi-
ne 16 septembrie, şi până în
22 septembrie, Braşovul săr-
bătoreşte „Săptămâna Euro-
peană a Mobilităţii”. Scopul
campaniei, care are loc în fie-
care an, este de a încuraja au-
torităţile locale să introducă
şi să promoveze măsuri în do-
meniul transportului durabil,
dar şi să motiveze cetăţenii să
aleagă metode alternative de
transport, în defavoarea utili-
zării autoturismului personal.

Cu această ocazie, RAT Bra-
şov va introduce pe traseele
din oraş 10 troleibuze achizi-
ţionate la mâna a doua. Tro-
leibuzele, cu o capacitate de
150 de locuri, vor circula pe
toate liniile actuale, iar cu tot
cu acestea, flota electrică a
RAT a ajuns la 39 de vehicule.
Această măsură face parte din
Planul de Management al
RAT Braşov, prin care se ur-
măreşte îmbunătăţirea şi efi-
cientizarea activităţii.  Aceste

troleibuze vor conduce la creş-
terea capacităţii transportului
electric pus la dispoziţie de că-
tre RAT Braşov, pe diferite
rute care conectează zone ale
municipiului. Totodată, pe 19
şi 20 septembrie  va fi sărbă-
torită şi Ziua europeană a Tro-
leibuzului, ocazie cu care
copiii vor putea participa la
„Ziua Uşilor Deschise”, când
la capătul de linie Poienelor
le va fi prezentat unul dintre
noile troleibuze achiziţionate. 

Primul tronson al străzii Castelului a fost
finalizat

„Săptămâna Europeană a Mobilităţii”
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Etapă favorabilă gazdelor
Formaţiile gazdă şi-au tăiat partea leului,

primele jocuri ale etapei cu numărul 7 din
prima ligă de fotbal. FC Braşov, Steaua şi
CFR Cluj au obţinut victorii clare. Rezul-
tatele înregistrate sunt următoarele: 

Vineri 12.09.2014
FC Braşov - Concordia Chiajna 4-1
Au marcat: Constantinescu '15, '48, Gri-

gorie '33 (penalti), Leko '53 / Boldrin '86
Steaua Bucureşti - Gaz Metan Mediaş

3-1

Au marcat: Keşeru '12, '61, Sânmărtean
'49 / Llullaku '68

Sâmbătă 13.09.2014
FC Viitorul - Ceahlăul Piatra Neamţ 2-

0
Au marcat: Fl. Tănase '29, Mitriţă '53
CFR Cluj - Astra Giurgiu 4-1
Au marcat: Deac '33, Tade '44, '90+1

(penalti), Guima '76 / William '46
Duminică 14.09.2014
CSMS Iaşi - ASA Târgu Mureş 2-2  

Au marcat:  Bejan '8 (AG) Hora '82
(AG)/ N Doye '30, D. Goga '63

Rapid Bucureşti - Universitatea Cluj
FC Botoşani - Dinamo Bucureşti
(partide care s-au terminat după închi-

derea ediţiei)
Luni 15.09.2014
CSU Craiova - Oţelul Galaţi, ora 18.30,

Look TV
Pandurii Târgu Jiu - Petrolul Ploieşti, ora

21.00, Look Plus.

Spectacol total vineri sea-
ra pe stadionul Tineretului.
FC Braşov a deschis runda
cu numărul 7 a primei ligi
de fotbal cu o victorie cate-
gorică în faţa Chiajnei: 4-1!
Băieţii lui Adrian Szabo s-
au distrat cu formaţia din ve-
cinătatea Bucureştiului şi au
obţinut o victorie cât se poa-
te de clară. Marian Constan-
tinescu a reuşit o dublă
pentru galben-negri, Ştefan
Grigorie a fost precis de la
punctual cu var, iar Lecko şi-
a trecut şi el numele pe lista
celor care au îngenuncheat
Chiajna. Cu Victoria de vi-
neri, FC Braşov acumulează
8 puncte şi respiră mai rela-
xată aerul primei ligi.   

Şumudică în tribune, Chiajna
în genunchi. Văduvită de pre-
zenţa pe bancă a lui Marius
Şumudică, aflat doar la „ofi-
cială”, Chiajna a arătat sub
Tâmpa ca o echipă de eşalo-
nul doi către trei. Stegarii au
început tare jocul şi au făcut
rapid 1-0, după ce Constan-
tinescu a înscris ca în curtea
şcolii(min.15.). Tot ca la un
meci inter scări de bloc a
faultat şi Maftei, iar centralul
Comănescu nu a ezitat şi a
arătat punctual cu var. Gri-
gorie a executat precis
(min.33) şi jocul era rezolvat
de braşoveni încă de la pau-
ză. Imediat după reluare,
Constantinescu a executat o
scăriţă de efect şi a pus pe
tabelă scor de neprezentare:
3-0 (min.48). Stegarii nu s-
au mulţumit cu atât şi Lecko
a punctat cu o lovitură de
cap în minutul 53. Ganea şi
Ţâră au avut apoi ocazii pes-
te ocazii de a duce scorul la
proporţii de neimaginat îna-
inte de startul partidei, dar
cei care au punctat au fost
oaspeţii în minutul 86 prin
Boldrin. Chiajna a avut chiar
posibilitatea de a „strânge”
scorul, dar Adrian Cristea a
executat lamentabil lovitura
de la 11 metri din minutele
de prelungire şi Iacob a prins
ca la antrenament. 

„Să rămânem cu picioarele pe
pământ!” Stegarii au obţinut
o victorie foarte importantă,
în faţa unei echipe care cel
mai probabil va face parte
din plutonul formaţiilor care
se vor bate pentru evitarea
retrogradării. Principalul
Braşovului speră ca evoluţia
băieţilor săi de vineri seara
să fie repetată cât mai des
în acest sezon, dar spune că
aceştia trebuie să nu fie luaţi
de euforia succesului. „Am
avut mare încredere că vom
câștiga. Am reușit să în-
scriem mai multe goluri ca
de obicei, o umbră de tristețe
e că am primit gol, dar ne
bate Dumnezeu dacă gândim
așa. Cred că putem să facem
lucruri bune, frumoase, să
jucăm din ce în ce mai bine.
I-am felicitat pe jucători
după meci, le-am transmis
să rămânem cu picioarele pe
pământ, pentru că ne
așteaptă multe meciuri difi-
cile. Sper să avem aceleași
evoluții și pe viitor. Vom în-
cerca să câștigăm și în etapa
viitoare. Dacă băieții se vor
pregăti serios ca și până

acum, sigur vom pune pro-
bleme și Ceahlăului”, a de-
clarat la finalul jocului
Adrian Szabo.

L-au „lucrat” pe Şumudică?
Evoluţia modestă a ilfove-
nilor a dat naştere la specu-
laţii. Imediat după joc, nu
puţine au fost vocile care se
întrebau dacă jucătorii
Chiajnei au fost de nerecu-
noscut, pentru a-l pune pe
făraş pe Marius Şumudică.

Secundul Concordiei, Bog-
dan Andone, nu a luat însă
în calcul această variantă.
„Nu cred că putem vorbi de
aşa ceva. Am jucat slab şi
atâta tot! Nu ştiu ce se va
întâmpla în continuare,
dacă cei din conducere vor
hotărî să fie schimbată ban-
ca tehnică, nu va fi nicio
problemă!” a spus secundul
Chiajnei la conferinţa de
presă de după meci.

Stegarii au avut o prestaţie de excepţie în jocul cu Concordia Chiajna! 

Spectacol pe TineretuluiCorona a jucat cu trofeul pe masă
După ce i-au „demolat” pe cei de la Sportul Studen-
ţesc (30-0!!!), hocheiştii de la Corona Wolves Brașov
au câștigat și cea de-a doua partidă din grupa B a
Cupei României la hochei pe gheață, competiție care
a avut loc la Galați. „Lupii” nu au avut milă nici de
stelişti, au închis tabela la 3-0 și s-au calificat în
finala competiției. Golurile grupării de la poalele
Tâmpei au fost marcate de Peter Robert, Virag  și
Klouda. Aseară a avut loc marea finală, între Corona
Braşov şi HSC Miercurea Ciuc. Partida s-a terminat
după închiderea ediţiei. 

Baia Mare, campioană la rugby!
CSM Știința Baia Mare a câștigat titlul de campioană
națională a României la rugby, sâmbătă seara, pe
Stadionul Național „Arcul de Triumf” din București,
după ce a învins-o pe RCJ Farul Constanța cu scorul
de 25-19 (10-6), în finala SuperLigii CEC Bank. Băi-
mărenii au reușit trei eseuri, prin Mihai Dico, Giorgio
Bernado Phillips și Bidzina Șamharadze, iar Luke
Samoa a contribuit cu două lovituri de pedeapsă și
două transformări. Adrian Apostol a semnat singurul
eseu al Farului, restul punctelor fiind reușite de Florin
Vlaicu (patru lovituri de penalitate și o transformare).
CSM Știința Baia Mare, aflată la a șasea finală con-
secutivă în SuperLigă, și-a trecut în palmares al cin-
cilea său titlu național, după cele din 1990, 2009,
2010 și 2011.

Franţa, bronz mondial sub panou!
Franța a reușit ȋn premierǎ sǎ obținǎ o medalie la
CM de baschet prin victoria la limitǎ ȋn fața Lituaniei,
scor 95-93, ȋn finala micǎ a competiției. Partida a
ȋnceput cu douǎ sferturi foarte echilbirate. Franța a
cȃștigat primul sfert cu scorul 22-19, ȋn timp ce Li-
tuania a avut cu 2 puncte mai mult ȋn al doilea. Balticii
au pǎrut sǎ se desprindǎ ȋn al treilea sfert cȃștigat
cu scorul de 29 la 21, dar reprezentativa Cocoșulu
Galic nu a renunțat. Francezii au recuperat diferența
cu 4 minute ȋnainte de expirarea timpului de joc. Li-
tuanienii au condus din nou, francezii au egalat ȋnca
o datǎ, la 80, cu un minut și 30 de secunde inainte
de final. Ȋntr-un final, ultimul sfert s-a ȋncheiat ȋn avan-
tajul francezilor scor 31 la 22 și le-a adus acestora
bronzul. Finala mare a Campionatului Mondial de
baschet din Spania, dintre Statele Unite și Serbia,
s-a  disputat aseară târziu.

Spania trece uşor de tricolore
Naționala feminină de fotbal a României a fost învinsă
de Spania cu scorul de 2-0 (1-0), sâmbătă, pe sta-
dionul ''Emil Alexandrescu'' din Iași, într-un meci din
Grupa a 2-a a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal
feminin din 2015. Ambele goluri ale ibericelor au fost
marcate de Natalia (28, 59). Oaspetele au dominat
meciul și și-au creat mai multe ocazii de goluri, dar
tricolorele puteau înscrie golul de onoare în minutul
81, însă mingea trimisă de Alexandra Lunca a lovit
bara .În clasament, pe primul loc se află Spania, cu
25 puncte (9 jocuri), urmată de Italia, 19 p (8 j), Cehia,
14 p (9 j), România, 11 p (9 j), Estonia, 4 p (8 j), Ma-
cedonia, 1 p (9 j). Ultimul meci al tricolorelor va avea
loc pe 17 septembrie, tot la Iași, cu Estonia.

Mayweather, the King în ring!
Pugilistul american Floyd Mayweather şi-a păstrat tit-
lurile WBA şi WBC la categoria semimijlocie, în urma
victoriei la puncte, înregistrată sâmbătă, la Las Vegas,
în faţa argentinianului Marcos Maidana. Decizia ar-
bitrilor a fost unanimă,   115-112, 116-111, 116-111,
astfel că Mayweather, cel mai bine plătit sportiv din
lume, şi-a trecut în palmares, la 37 de ani, cea de-a
47-a victorie (26 înainte de limită, nicio înfrângere).
Cu excepţia reprizei a patra, americanul a dominat
întâlnirea, oferindu-i o lecţie de realism şi precizie lui
Maidana, care nu l-a pus niciodată în pericol pe ad-
versarul său. Cei doi s-au mai întâlnit în luna mai,
când Mayweather s-a impus după o luptă mult mai
echilibrată. În urma acestui meci, Floyd Mayweather
a primit o bursă de 32 de milioane de dolari (24,5 mi-
lioane de euro), fără a include cota din reţeta TV.

Chiajna nu a avut nici o șansă în fața galben-negrilor

Au marcat: Constantinescu '15, '48, Grigorie '33 penalti,
Leko '53/ Boldrin, '86
FC Braşov: Iacob - Vagner (L. Ganea '50), Machado,
Leko, Serginho - Enceanu (Buga '76), Bruno Madeira,
Aganovici, Ciocâlteu (Ţâră '71) - Grigorie – Constanti-
nescu
Antrenor: Adrian Szabo.
Concordia Chiajna: Râmniceanu - Maftei, Dulgherov,
Martins, Bucurică - Lovin, Boldrin - Băjenaru (Pena '46),
Purece (Florea '54), Stan (Ad. Cristea '73) – Dina
Antrenor: Marius Şumudică.
Cartonaşe galbene: Serginho '76, Aganovici '86, Con-
stantinescu '90 / Maftei '33, Lovin '35, Boldrin '42.
Arbitri: Adrian Comănescu (central) - Ovidiu Artene, Ma-
rius Badea (asistenţi) - Florin Andrei (rezervă).
Observatori: Patriţiu Abrudan, Constantin Stătescu.

FC Braşov-Concordia Chiajna 4-1 (2-0) 



România va rămâne în
Grupa I a Zonei Euro-Afri-
cane şi anul viitor, după ce
Adrian Ungur a adus ieri al
treilea punct în confruntarea
cu Suedia, învingându-l pe
Elias Ymer, scor 3-6, 6-4, 7-
6(7), 6-3. Ungur a avut ne-
voie de o oră şi 45 de minute
pentru a se impune, revenind
de la 0-1 la seturi. Tenisma-
nul român pierduse confrun-
tarea de vineri cu Christian
Lindell, 5-7 6-7(2), 4-6, dar
şi-a luat ieri revanşa, adu-
când punctul care asigură
menţinerea la actualul nivel.
Datorită  victoriei obţinute
de Ungur, observatorul ITF
a decis ca meciul al cincilea,
care ar fi trebuit să se dispute
între Marius Copil și Chri-
stian Lindell, să nu mai aibă
loc.

„Mă bucur că am câştigat!”

Adrian Ungur a adus punc-
tul câştigător României, în
jocul cu suedezul Elias
Ymer (18 ani, locul 242 în
clasamentul ATP). „Publicul
a fost foarte important, mai
ales în tiebreakul setului trei,
un moment cheie al meciului.
Mă bucur că am câştigat
pentru că rămăsesem în
urmă, eram singurul care nu
a adus un punct pentru Ro-
mânia” a declarat Adi Un-
gur, după victoria în faţa lui
Ymer. „Ungur a intrat mai
greu în meci, a simţit presiu-
nea pentru că a pierdut în
prima zi. Apoi, s-a descătu-
şat şi a adus punctul linişti-
tor” a spus şi George Cosac,
preşedintele Federaţiei Ro-
mâne de Tenis. 

Spectacolul a fost asigurat.
Cei care au fost prezenţi la
arenele BNR, pentru ai vedea

la lucru pe tricolori, nu au
avut ce regret. Spectacolul a
fost la înălţime, iar publicul,
evident, mulţumit! „A fost un
moment foarte dificil. Adrian
a luptat foarte mult astăzi,
după ce în primul meci a
simțit presiunea. A fost un
meci important, pentru noi,
dar și pentru el, pentru în-

crederea lui. I-am spus că
suntem cu el. I-am cerut să
lupte, să joace pentru Româ-
nia. Momentul-cheie a fost se-
tul doi și tie-break-ul. Adrian,
ca joc, este peste ambii de la
suedezi. A luptat cu el. Atmos-
fera a fost superbă”, a spus
Adrian Pavel, căpitanul ne-
jucător al „tricolorilor”.

România a trecut de Suedia şi rămâne în Grupa I a Zonei Euro-Africane

În Cupa Davis
ne merge bine

Vineri 12.09.2014
Christian Lindell (Suedia) - Adrian Ungur (România) 7-
5, 7-6 (2) 6-4
Marius Copil (România) - Elias Ymer (Suedia) 6-2, 6-3,
6-2
Sâmbătă 13.09.2014
Florin Mergea/Horia Tecău (România) - Isak Arvidsson/Jo-
han Brunstrom (Suedia) 7-6 (2), 7-6 (5), 6-3
Duminică 14.09.2014
Adrian Ungur (România) - Elias Ymer (Suedia) 3-6, 6-4,
7-6 (4), 6-3.

Rezultate
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S-a accidentat Marica!
Fotbalistul echipei Konyaspor, Ciprian Marica, a anunţat,
sâmbătă, că a suferit o lovitură la genunchiul drept la un
antrenament şi s-a deplasat în Germania pentru inves-
tigaţii. „Din păcate, am o veste proastă pentru voi toţi cei
care mă susţineţi mereu. Mi-am dorit enorm să debutez
în faţa fanilor pe noul stadion, Doamne, cât am aşteptat
acest moment! Soarta mi-a fost potrivnică, însă... În loc
să fiu pe teren, să aduc bucurie în inimile fanilor, am
ajuns în Germania, la Herne. Am venit de urgenţă pentru
că la antrenamentul de miercuri am suferit o lovitură la
genunchiul drept şi echipa medicală a decis să fac aici
investigaţii mai amănunţite. Sper să fie totul bine şi să
revin la voi cu veşti bune”, a notat Marica pe contul său
de Facebook.

Se trage la sorţi în Cupa României
Astăzi, la Casa Fotbalului din Bucureşti, va avea loc tra-
gerea la sorți a meciurilor din 16-imile Cupei României.
Componența urnelor pentru tragerea la sorți este urmă-
toarea:
Urna A: Steaua București, Astra Giurgiu, Petrolul Ploiești,
Dinamo București, CFR Cluj, Pandurii Tg. Jiu
Urna B: FC Botoşani, Ceahlăul Piatra Neamț, Universi-
tatea Cluj, Viitorul, Gaz Metan Mediaș, Concordia Chiaj-
na, FC Braşov, CSMS Iaşi, CSU Craiova, Rapid
București, ASA Tg. Mures
Urna C: SC Bacău, Şoimii Pâncota, FC Caransebeş,
CSM Rm. Vâlcea, CS Mioveni, Fortuna Poiana Câmpina,
ACS Berceni, CF Brăila, Rapid CFR Suceava, FC Bihor,
Săgeata Năvodari, Viitorul Axintele, FC Chindia, CS Uni-
rea Jucu.
Echipele din urna A vor fi împerecheate cu cele din urna
C. Formațiile rămase în urna C vor primi apoi adversari
din urna B. Cele patru grupări care vor rămâne în urna
B vor fi împerecheate între ele. 

Şoc pe Bernabeu!
După ce a pierdut Supercupa Spaniei, Real Madrid a
fost învinsă acum cu 2-1 de Atletico Madrid chiar pe San-
tiago Bernabeu, într-un meci din etapa a 3-a din La Liga.
Atletico a preluat iniţiativa şi a deschis scorul prin Tiago,
dar Ronaldo a reuşit să restabilească egalitatea în minutul
26 din penalty. Golul victoriei lui Atletico a venit cu un
sfert de oră înainte de final, după reuşita lui Turan. Atletico
se impune astfel pentru a doua oară consecutiv pe San-
tiago Bernabeu şi stabileşte un record. Real Madrid
ocupă acum poziţia a 12-a, cu doar 3 puncte, iar marea
rivală Barcelona este lider cu maximum de puncte.

Hănescu, premiat!
Tenismenul Victor
Hănescu (foto) a
fost premiat, sâmbă-
tă, înaintea partidei
de dublu cu Suedia,
de Federaţia Inter-
naţională de Tenis şi
de forul român de
specialitate pentru
întreaga activitate în
echipa de Cupa Da-
vis a României. Vic-
tor Hănescu a primit
câte o plachetă din partea celor două foruri de specia-
litate. Premiul oferit de Federaţia Internaţională de Tenis
poartă numele de „ITF Commitment Award”. Hănescu a
evoluat în 21 de întâlniri pentru România, el disputând
37 de partide la simplu şi la dublu, palmaresul său fiind
16 victorii şi 21 de înfrângeri, dintre care 14 victorii şi 16
înfrângeri, la simplu, respectiv două victorii şi cinci în-
frângeri, la dublu. ”Aş dori să mulţumesc Federaţiei In-
ternaţionale şi Federaţiei Române pentru aceste premii.
A fost o onoare şi un privilegiu să îmi reprezint ţara pe
o perioadă de 13 ani. Este o zi specială pentru mine, să
îmi fac retragerea din Cupa Davis la Bucureşti, alături
de prieteni şi familie. Viaţa îşi urmează cursul şi trebuie
să-i încurajăm pe cei tineri să vină alături de echipă. Mul-
ţumiri speciale ţin să-i aduc lui Tomai Firicel, care m-a
ajutat să ajung în elita tenisului mondial, lui Florin Se-
gărceanu şi Adrian Marcu, pentru că m-au cooptat în
lotul de Cupa Davis”, a spus Hănescu.

România a trecut de Suedia şi a rămas în Grupa I a Zonei Euro-Africane

Jucătoarea de tenis Simona
Halep, numărul doi mondial,
a declarat, sâmbătă, că îşi do-
reşte să câştige o medalie pen-
tru România la următoarea
ediţie a Jocurilor Olimpice,
care va avea loc în 2016 la Rio
de Janeiro. „Dacă aduci o me-
dalie României la Olimpiadă
înseamnă mult mai mult decât
ce fac eu, dar sportul meu este
individual şi e greu să te pre-
găteşti doar pentru Jocurile

Olimpice. Noi avem săptămâ-
nal câte un turneu. Dar eu voi
face tot posibilul şi sper să
aduc o medalie României, deşi
nu va fi uşor. Sper să rămână
şi rezultatele mele în istoria tă-
rii noastre şi să îşi aducă
aminte şi de mine celelalte ge-
neraţii. Mai sunt doi ani până
la Rio, e o perioadă lungă, nu
ştiu cum mă voi prezenta fizic
atunci, însă dacă voi fi sănă-
toasă voi juca”, a spus Halep.

Halep vrea medalie la Rio!
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Premieră mondială în
România, „Celebrations
Of The Spirit”cu Teodo-
ra Enache – Aisha (RO) &
Benny Rietveld Quintet
(SUA). Spectacolul are
loc miercuri, 17 septem-
brie 2014, la ora 19:30. 

Teodora Enache-Aisha,
Benny Rietveld şi cvintetul
său îi vor provoca pe specta-
tori la un inedit itinerariu mu-
zical, în care compoziţiile
originale ale celor doi prota-
gonişti se vor integra cu rit-
muri tradiţional româneşti şi
standarde jazz. 

În concepţia artistică şi sub
direcţia muzicală ale lui Ben-
ny Rietveld, spectacolul e me-
nit să demonstreze cum
muzica poate depăşi bariere
– culturale, lingvistice, geo-
grafice etc. – într-o inspirată
celebrare a spiritualului.

Benny Rietveld, renumit

muzician, compozitor de mu-
zică de film s�i producător mu-
zical, posesor a 9 Premii
Grammy, basist s�i director
muzical al lui Carlos Santana,
a concertat s�i înregistrat ală-
turi de Miles Davis, Michel
Legrand, Marilyn Mazur,
Sheila E., John Lee Hooker,
Eric Clapton ş.a. Din Quin-
tetul pe care îl va prezenta în
România, fac parte muzi-
cieni excelenţi precum
pianistul Manu Koch, ac-
tiv pe scena de jazz ne-
wyorkeză, versatilul
saxofonist Allen Won,
percuţionistul Ray
Yslas (a colaborat
printre mulţi alţii cu
Chris Isaak şi Luz Ca-
sal) şi tânăra violistă Ren
Martin-Doike, o reve-
laţie pe scena muzi-
cală americană.

Biletele se pot
achiziţiona de la

Centrul Cultural
Reduta.

Preţ bilet (în
funcţie de cate-
gorie) – 50 lei/
40 lei. 

Horoscopul zilei
Berbec. Pe plan social şi profesional, pot avea loc schimbări
importante. La serviciu sunteţi apreciat pentru stilul de
lucru. Spre seară, este posibil să mergeţi la o petrecere.
Taur. Şefii vă reproşează că nu acordaţi destulă atenţie sar-
cinilor de serviciu. Pe plan sentimental, este posibil ca at-
mosfera tensionată din ultimele zile să se accentueze. 
Gemeni. Sunteţi apreciat în societate, dar şi în familie. Pentru
a încheia o afacere avantajoasă, vă sfătuim să vă folosiţi far-
mecul personal. 
Rac. Intenţionaţi să porniţi o afacere, dar aveţi de făcut mai
multe drumuri, pentru acte. După-amiază vă pregătiţi să
plecaţi într-o călătorie împreună cu cineva din familie. 
Leu. Graţie intuiţiei, găsiţi o soluţie originală la o importantă
problema de serviciu. Pentru a o aplica, însă, ar trebui să
faceţi ore suplimentare. Vă sfătuim să nu ezitaţi.
Fecioară. Este posibil să aveţi probleme cu banii, dar vă sfă-
tuim să nu disperaţi, pentru că după-amiază vi se oferă o
şansă neaşteptată. O rudă apropiată vă propune o colaborare 
Balanţă. S-ar putea să aveţi dificultăţi pe plan sentimental
şi să fiţi nevoit să luaţi o decizie importantă. Este o zi fa-
vorabilă studiului. 
Scorpion. Aveţi şanse să rezolvaţi cu bine o problemă sen-
timentală. Dimineaţă, un prieten vă propune să vă asociaţi
într-o afacere pe care a început-o de curând. 
Săgetător. Dimineaţă s-ar putea să fiţi nemulţumit pentru
că vi s-a anulat o delegaţie. Vă sfătuim să nu vă enervaţi.
Oricum, nu este o zi favorabilă călătoriilor lungi. 
Capricorn. Pe plan profesional, schimbări în bine: fie găsiţi
un alt loc de muncă, mai bine plătit, fie sunteţi avansat. Par-
tenerul nu este încântat, pentru că veţi munci mai mult. 
Vărsător. Dimineaţă vă îmbunătăţiţi simţitor situaţia financiară.
S-ar putea să primiţi o moştenire sau plata pentru o lucrare
încheiată de curând. 
Peşti. Vă simţiţi în formă şi sunteţi hotărât să profitaţi de
situaţie. Puteţi avea succes în afaceri, în călătorii şi pe plan
sentimental. Reuşitele de la serviciu vă entuziasmează.

Spectacol cu basistul
lui Santana 
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Sâmbătă, 20 septembrie, la
ora 19, la Ceai et caetera, sun-
teţi invitaţi la un concert acus-
tic în care surprizele muzicale
se vor ţine lanţ! 

Mihai Todoran, născut în
Braşov, vă va asigura buna dis-
poziţie interpretând o gamă lar-
gă de genuri muzicale din
diverse perioade. Veţi putea auzi
piese ale unor mari artişti pre-
cum Eric Clapton, Sting, Deep
Purple sau Pink Floyd într-o
manieră acustică de excepţie!

Preţ bilet: 10 lei. Pentru re-
zervări sunaţi la: 0724 302
737 sau trimiteţi un mail la:
contact@ceaietc.ro.

◾ Sir Edward şi valetul său John
erau naufragiaţi pe o insulă. După
multe luni de izolare şi greutăţi,
John vine la Sir Edward ţipând: 
– Sir, Sir, se vede un vapor la ori-
zont!
La care Sir Edward îi spune cu un
calm tipic englezesc:
– Linişteşte-te John!... Ce, n-ai mai
văzut vapoare?

◾ – John, nu s-a întors încă soţia
mea de la partida de călărit?
– Încă nu, Sir, dar cred că trebuie
să vină. Calul s-a întors de o jumă-
tate de oră…

◾ – John, du-te afară şi udă florile.
– Sir, dar afara plouă. 
– Nu-i nimic, ia-ţi umbrela.

◾ – John, unde e pălăria mea?
– O aveţi pe cap, sir.
– Bine, o găsesc eu mai târziu.

Bancuri

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

DACĂ AŞ RĂMÂNE -PREMIERĂ-
(IF I STAY)
(AP-12), 103 minute, Dramă
ora: 17:00
CRIPTA -PREMIERĂ-
(AP-12), 82 minute, Dramă
ora: 14:00
AS ABOVE, SO BELOW -
PREMIERĂ-
(PRECUM ÎN IAD, AŞA ŞI PE PĂMÂNT)
(N-15), 93 minute, Horror, Thriller
orele: 20:00, 22:00
ÎN MIJLOCUL FURTUNII -
PREMIERĂ-
(INTO THE STORM)
(AP-12), 89 minute, Acţiune, Thriller
orele: 13:30, 17:30, 19:30
KYRA KYRALINA
(AP-12), 99 minute, Dramă
ora: 18:00
DARUL LUI JONAS (THE GIVER)
(AP-12), 97 minute, Dramă, SF
orele: 15:00, 19:00, 21:00

CAPTIV (THE CAPTIVE)
(AP-12), 112 minute, Thriller
ora: 21:30
LOVE BUS: CINCI POVEŞTI DE DRAGOSTE 
DIN BUCUREŞTI
(N-15), 72 minute, Dramă, Romantic
ora: 13:15

ŢESTOASELE NINJA -3D-
(TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES)
(AP-12), 103 minute, Acţiune, Aventuri,
Comedie, Fantastic, SF
ora: 15:30
LUCY
(N-15), 90 minute, Acţiune, SF
ora: 16:00

Expoziţii 
◾ Sfântul Constantin Brâncoveanu şi
Braşovul – Expoziţie permanentă. Cărţi,
documente, imagini din arhiva istorică a Muzeului
Primei Şcoli Româneşti. 
Deschisă zilnic, orele 9-17
◾ Käthe Kollwitz (1867-1945) – grafică şi
sculptură. O expoziţie a Institutului pentru relaţii
externe, Stuttgart. Deschisă până în 30 noiembrie
2014 la Muzeul de Artă Braşov (Bd. Eroilor nr. 21)
◾Albumul de familie la românii şi ceangăii

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

Astăzi în Braşov

Concert cu Mihai Todoran

6 7 4 9 3 8 2 1 5
9 1 2 5 6 4 7 8 3
5 8 3 2 1 7 4 6 9
7 9 6 1 8 5 3 4 2
2 4 1 3 7 6 5 9 8
3 5 8 4 9 2 6 7 1
4 3 9 7 2 1 8 5 6
1 6 5 8 4 3 9 2 7
8 2 7 6 5 9 1 3 4
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Din presa maghiară
Concurs de amenajat vitrine
Camera de Comerţ şi Industrie Braşov împreună cu Uni-
unea Comercianţilor Tineri din Braşov anunţă un concurs
de amenajat vitrine pentru comercianţii din oraş. 
Înscrierile au avut data limita 17 aprilie, iar concursul s-
a desfăşurat în perioada 27 aprilie – 7 mai 1928. Taxa
de participare pentru fiecare vitrină amenajată a fost de
100 de lei şi se achita la Camera de Comerţ şi Industrie.
Concursul a fost organizat pe mai multe categorii:
1.Magazine alimentare, de delicatesuri, cofetării, patiserii,

drogherii, farmacii
2.Magazine de confecţii, tricotaje, pantofi, modă
3.Marochinărie, obiecte casnice de bucătărie şi ustensile
4.Obiecte decorative, porţelanuri, cărţi, mobilă, covoare

şi flori.

Juriul a fost alcătuit din câte un reprezentant din partea
Consiliului Local, Colegiile Economice române, maghiare
şi germane, Uniunea Comercianţilor Tineri din Braşov,
presei locale (Gazeta Transilvaniei, Carpaţii, Kronstädter
Zeitung, Brassói Lapok, Klingsor, Siebenbürgische Han-
delszeitung, doi reprezentanţi din partea Camerei de Co-
merţ şi Industrie Braşov, un arhitect şi un decorator.
Criteriile de apreciere au fost: Impresie generală, simţ
estetic, punerea în evidenţă a produselor, originalitate şi
iluminarea vitrinei.
Câştigătorul a primit premii în bani şi diplomă

(În: Brassói Lapok, an 34, nr. 82, 8 aprilie 1928, p.3)

A sosit azi, cu trenul, la
Braşov  I.P.S. Mitropoli-
tul Ioan Meţianu. La gară
a fost întâmpinat de pro-
topopii de la Biserica Sf.
Nicolae din Şchei, apoi
de toţi preoţii bisericilor
române din Braşov şi de
un număr însemnat de
credincioşi de aici şi din
împrejurimi. 

Prezenţi erau şi membrii
comitetului Bisericii Sf. Ni-
colae şi ai comitetului bise-
ricilor din Cetate, precum şi
profesori de la Gimnaziul
român în frunte cu directo-
rul. La gară I.P.S. a fost bi-
necuvântat de venerabilul
protopop Ioan Petric printr-
o cuvântare potrivită, la care
I.P.S. a răspuns mulţumind
călduros. Ambele vorbiri au

fost însoţite de urări la adre-
sa înaltului oaspete. De la
gară Mitropolitul a fost con-
dus în oraş cu trăsura, ur-
mată fiind de un lung şir de
alte trăsuri. Pe tot parcursul
drumului au sunat clopotele
de la bisericile române.
I.P.S. a fost găzduit în locuin-
ţa protopopului V. Voina.

Mâine I.P.S. va pontifica
serviciul divin în Biserica
Sf. Nicolae din Şchei şi va
săvârşi cu apă sfinţită bine-
cuvântarea acestei biserici,
proaspăt renovată. 

(Gazeta Transilvaniei,
nr. 206, 17 septembrie 1900) 
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Mitropolitul Ioan Meţianu,
în vizită la Braşov 

15 septembrie 2014

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

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

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

Biserica Sfântul Nicolae din Şchei a fost
servită timp de mai multe decenii de un
cor propriu întreţinut din fondurile ei. La
conducerea corului s-au aflat distinse per-
sonalităţi muzicale precum Ciprian Porum-
bescu, N. Popovici, George Dima. După
război, corul a fost condus de N. Oancea,
după care a urmat o perioadă de dezorga-
nizare. S-a înfiinţat apoi un cor mixt pro-
vizoriu condus de profesorul Ionel Baboie.
Se simţea însă lipsa unui cor permanent
care să cânte şi cu alte prilejuri, nu doar la

marile sărbători religioase. Astfel, în 15
februarie 1930, a luat  fiinţă corul care de
acum înainte va cânta şi încânta în toate
duminicile, credincioşii veniţi la biserică,
iar prima reprezentaţie avea avut loc pe 25
martie, de Bunavestire. Conducătorul co-
rului era tânărul şi inimosul Ionel Brânzea,
cu studii superioare de teologie şi muzică
bisericească. 

(Prişcu, Radu. Activitatea corului Bisericii
Sf. Nicolae din Braşov-Şcheiu în Gazeta de

Transilvania, nr. 36, 3 aprilie 1931, p.4)

Corul Bisericii Sf. Nicolae din Şchei
Este salutată apariţia revistei „Braşovul

literar şi artistic”. Reproducem din apelul
semnat de poetul Cincinat Pavelescu, di-
rectorul revistei: 

„Înainte de toate, vrem să însufleţim şi
să dăm o amploare demnă de trecutul
acestei cetăţi, mişcării cultural-artistice
pornite de diferite instituţii, societăţi şi
publicaţii din Braşov.”

„Să facem ca această mişcare să aibă
ecou în toată Ţara Bârsei.” „Să strângem
legăturile între intelectualii şi artiştii ora-

şului, fără deosebire de naţionalitate.”
„Să încurajăm toate elementele tinere,

care pe lângă talent vor face dovada că
ne-au înţeles.” „Să cultivăm şi să contri-
buim la triumful acelei literaturi care pre-
zintă ca realizare, frumuseţea artistică în
toată deplinătatea ei.”

(Milorian, Victor. Colţul literaturii şi criticei
literare în Gazeta Transilvaniei, nr. 38,

8 aprilie 1931, p.2).

„Braşovul literar şi artistic”
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Alex Velea, Antonia şi
Voltaj s-au numărat
printre premianţii celei
de-a XII-a ediţii a Roma-
nian Music Awards, ce
s-a desfăşurat vineri
seara în Piaţa Sfatului.

În cadrul galei-maraton, ce
a durat aproape şase ore, au
cântat, printre alţii, Elena
Gheorghe, Vunk, Voltaj,
Anda Adam şi 3 Sud Est. 

Care sunt premianţii: 
Best Album: Smiley - „Acasă”
Best Dance: Fly Project -
„Toca Toca”
Best Female: Antonia ft
Puya – „Hurricane”
Best Group: 3 Sud Est –
„Emoţii”
Best Hip-Hop: Grasu XXL ft
Ami – „Deja vu”
Best Live: Voltaj
Best Male:Alex Velea – „Din

Vina Ta”
Best New Act: Lidia Buble ft
Adi Sina – „Noi Simţim La
Fel” şi Maxim – „Sărutări Cri-
minale”
Best Pop: Adda – „Îţi arăt că
pot”
Best Rock: Vunk ft Andra –
„Numai La Doi”
Best Song: What’s Up –

„Taxi”
Best Video:Cabron ft Voltaj –
„Vocea Ta”
Best DJ: Dj Sava ft Raluka &
Connect-R - „Aroma”
Best Social Media: Antonia
Premiul pentru cel mai bun en-
tertainer: Connect-R
Best Producer:Laurenţiu Duţă
Lifetime Award: Pact

Premiul Itsy-Bitsy pentru artistul
cel mai iubit de copii: Smiley
Premiul special „the breaker”:
Fly Project
Premiul pentru cel mai bun ar-
tist român din Balcani oferit de
televiziunea Balkanika: Akcent
Premiul pentru piesa cu cel
mai bun mesaj: Mellina feat.
Vescan – „Poză de album”.

Câştigătorii 
de la RMA 2014

Diamantul albastru care va intra în istorie
Muzeul de Istorie Naturală

din Los Angeles a prezentat
„Blue Moon Diamond”, un
diamant de 12 carate,
de un albastru intens
şi de o calitate ex-
cepţională, menit
să intre în istorie,
notează experţii ci-
taţi de AFP.

Eloise Gaillou,
responsabilă a de-
partamentului de mi-
nereuri şi pietre preţioase
al muzeului, consideră că
„Blue Moon” este una din
cele mai importante pietre

preţioase descoperite în ulti-
mii 100 de ani.

Diamantul a fost găsit într-o
mină din Africa

de Sud. Pia-
tra este de-
păşită ca
m ă r i m e
doar de câ-
teva dia-
m a n t e
a lbas t r e,

p r e c u m
„Heart of Eterni-

ty”, estimat la 16 milioane de
dolari, sau „Hope” de 45 de
carate, estimat la aproximativ

350 de milioane de dolari. Po-
trivit lui Eloise Gaillou, rari-
tatea lui „Blue Moon” este
dată de culoarea sa pură, in-
tensă, de o calitate excepţio-
nală, mai intensă decât
bleu-cenuşiul diamantului
„Hope”.

Valoarea de piaţă a „Blue
Moon”, pentru care a fost ne-
voie de şase luni pentru a fi
şlefuit, nu este încă cunoscută,
dar Suzette Gomez a subliniat
că piatra brută de 29 de carate
a fost achiziţionată de Cora
pentru suma de 26 de milioa-
ne de dolari. 

Zeus, cel mai înalt câine din lume, a murit
Zeus, desemnat cel mai înalt

câine din lume de reprezen-
tanţii Guinness World Re-
cords, a murit la vârsta de cinci
ani, săptămâna trecută, infor-
mează huffingtonpost.com.

Zeus era un câine din rasa
marele danez şi locuia cu stă-
pânul său, tehnicianul vete-
rinar Kevin Doorlag, în
Otsego, Michigan, potrivit
Michigan Live.

Câinele, de culoare neagră,
măsura 111,76 de centimetri
până la umăr, iar, stând în pi-
cioare, măsura 2,23 metri.

Dogul german/ marele da-
nez este o rasă din categoria
câinilor de pază, a cărei du-
rată medie de viaţă este de
6 – 8 ani. Un câine de talie
foarte mare, dogul german
are un temperament cald şi
blând,  fiind foarte prietenos
cu persoanele mai tinere. Ma-
rele danez a fost folosit la ori-
gine ca un câine de război şi
pentru vânătoarea de animale
mari, iar în prezent este des
întâlnit ca animal de compa-
nie, de pază şi folosit în te-
rapie asistată.

Oana Cuzino a divorţat de afaceristul israelian Yoav Stern
Oana Cuzino (43 de ani) şi omul de afaceri israelian
Yoav Stern (63 de ani) au decis să pună punct căsni-
ciei, actele de divorţ fiind depuse la judecătoria Buftea
de către prezentatoarea TV, la începutul lunii august.
La rândul sau, pe 2 septembrie, afaceristul a depus la
Judecătoria Sectorului 1 cererea de partaj al bunurilor
pe care cei doi le au de împărţit în urmă mariajului, şi
au ce împărţi. Extrem de discret cu viaţă publică, Yoav
Stern este unul dintre cei mai bogaţi oameni din Ro-
mânia, este colecţionar de maşini de lux, printre „ju-
căriile” sale aflându-se un Porsche, un McLaren
MP4-12 C şi un Rolls-Royce, dar şi ceasuri extrem de
scumpe a căror valoare ar depăşi un milion şi jumătate
de euro. Colecţia sa de maşini de lux ar valora în jur
de 3 milioane de euro, iar casa în care au locuit Oana
Cuzino şi Yoav Stern ar valora 4 milioane de euro. Cei
doi au o fetiţă, Naomi, în vârstă de 11 ani. 
Oana Cuzino a mai fost măritată cu Mircea Stănescu,
fiul jurnalistului Sorin Roşca Stănescu.

La 42 de ani, Gabriela Vrânceanu Firea este însărcinată 
Gabriela Vrânceanu Firea este însărcinată pentru a
treia oară şi în câteva luni îi va oferi primarului Florin
Pandele încă un copil. Gabriela mai are un băiat de
17 ani, din căsnicia anterioară şi încă un băieţel de
doi ani şi patru luni, din actualul mariaj. Despre sarcina
anterioară, Firea spunea că este un miracol pentru că
medicii i-au dat foarte puţine şanse să se întâmple,
dar iată că minunea s-a întâmplat din nou. „Suntem o
casă cu băieţi. Fetiţa se lasă aşteptată, nu cred că mai
apucăm noi, aşa că aşteptăm nepoţii, mai bine. Ce
zici, soţu', mai facem şi o fetiţă?”, îşi întreba Gabi Firea
soţul, în toamna anului trecut, într-o emisiune TV şi
iată că visele lor sunt foarte aproape de realitate. De-
ocamdată, cei doi nu au dezvăluit sexul bebeluşului,
mai ales că sarcina este abia la început.


