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Turist găsit mort
în Caraiman 

Un turist, în vârstă de 35
de ani, a fost găsit mort într-
o râpă din apropierea Văii
Caraimanului din Bucegi. 
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METEO

O nouă ediţie a „Şcolii pentru
Democraţie”, un seminar non-
formal, se va desfăşura la
Bran între 22 şi 28 august
2014. Şcoala este dedicată de-
mocraţiei şi statului de drept
şi se desfăşoară în contextul
mişcărilor civice din regiune
şi al apropierii Republicii Mol-

dova şi Ucrainei de Uniunea
Europeană. Şcoala pentru De-
mocraţie este un program in-
tensiv destinat unui număr de
21 de tineri din România şi
Republica Moldova. care ofe-
ră explicaţii pentru respectarea
drepturilor statelor. 

Persoanele care deţin mai
multe proprietăţi în afara ce-
lei de domiciliu nu vor mai
fi impozitate suplimentar,
conform sistemului aplicat în
ultimii ani, această impunere
urmând să fie eliminată de
anul viitor, prin noul Cod Fis-
cal. Legislaţia actuală impune

persoanelor fizice care au în
proprietate două sau mai
multe clădiri un impozit ma-
jorat cu 65% pentru prima
clădire în afara celei de la
adresa de domiciliu, cu 150%
pentru a doua clădire şi cu
300% pentru a treia clădire
şi următoarele. 

Scapă de impozit Şcoala pentru Democraţie

Parţial noros/Ploaie
17°C /25°C
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„Olimpicele” 
sunt în top

Olimpia CSU Braşov se află
pe locul 96, în topul celor
mai bune 100 de formaţii
europene din baschet. 

Concert caritabil
pentru Hospice

Mâine seară, braşovenii
sunt invitaţi la Sala Patria
pentru un concert susţinut
pentru bolnavii incurabil. 
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Strada Castelului intră în reparaţii,
pe tronsonul dintre intersecţia cu stra-
da Constantin Dobrogeanu Gherea
şi intersecţia cu strada Michael Weiss.

Recent au fost teminate lucrările de
reabilitare a străzii Apollonia Hirs-
cher, unde dalele din beton au fost
înlocuite cu pavaj din granit. În pre-

zent se mai lucrează la reabilitarea
străzii Valentin Wagner şi a unei por-
ţiuni din strada Mihail Sadoveanu
(tronsonul din zona parcării din spa-

tele Aro Palace către strada Republi-
cii). Reamintim că în această vară va
începe şi reabilitarea Pieţei Sfatului. 

Atenţie! Se închide
strada Castelului!

C
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Un turist, în vârstă de 35 de
ani, a fost găsit mort într-o râpă
din apropierea Văii Caraima-
nului din Munţii Bucegi, scrie
Mediafax.ro. Bărbatul a urcat
pe munte sâmbătă dimineaţă
cu un grup de prieteni, care au
anunţat ulterior dispariţia sa. 

Şeful Salvamont Buşteni,
Gheorghe Haiduc, a precizat,
că salvatorii montani au fost
anunţaţi sâmbătă seară că un
turist care sâmbătă dimineaţă
a urcat pe munte cu un grup
de prieteni nu este de găsit.

Cel care a anunţat dispariţia
bărbatului a spus că acesta s-

a desprins de ceilalţi turişti, iar
seara, când au ajuns la unitatea
de cazare, prietenii săi au con-
statat că nu îl găsesc.

Salvamontişii l-au căutat pe
bărbat sâmbătă seara, însă au
fost nevoiţi să renunţe la acţiu-
ne din cauza întunericului. Sal-
vamontiştii şi jandarmii
montani au reluat duminică di-

mineaţa căutările, iar turistul a
fost găsit mort. Trupul acestuia
a fost descoperit într-o râpă, la
apoximativ o sută de metri de
traseul montan Valea Carai-
manului, într-un curs de apă.

Autorităţile vor deschide
în acest caz un dosar de ce-
cetare penală pentru moarte
suspectă.

Revoltă în Ucraina: Românii din 
Cernăuți refuză să meargă la război

Românii din zona Cernău�i
protestează fa�ă de mobiliza-
rea pentru război. Românii re-
fuză să lupte într-un război
ruso-ucrainean care pentru ei
este străin, potrivit chernivtsi-
news.com. Protestele au iz-
bucnit după ce 280 de tineri
din satul românesc Ostri�a, de
lângă Cernău�i, au primit ordin
de recrutare.

În Lehăceni (Priprutia), ra-
ionul Noua Suliţă, oamenii au
dat foc ordinelor de mobili-
zare chiar în mijlocul străzii.
„Noi vrem pace, război nu ne

trebuie. În Ucraina trebuie să
fie pace. Nu avem nevoie să
ne plece copii la război să
moară. Toţi care merg acolo
mor, nimeni nu se întoarce”, a
spus una dintre femeile care
au blocat drumul. Pentru o pe-
rioadă de timp a fost blocat şi
drumul Cernăuţi - Suceava.

Nu vor ca feciorii lor să fie
duşi la război, iar tinerii din
Estul Ucrainei să fie consi-
deraţi ca refugiaţi, odihnin-
du-se în regiunea Cernăuţi,
şi-n alte zone din vestul ţă-
rii... „Este un neadevăr, de ce

tinerii români trebuie să moa-
ră în Donbas, pe când băr-
baţi tineri din est se odihnesc
în ţinutul nostru, fiind refu-
giaţi”, scandau locuitorii Ţi-
nutului Herţa.

Şeful Administraţiei Raio-
nale de Stat Herţa, domnul
Viorel Iastremschi, a declarat
că speră în găsirea unei so-
luţii paşnice, fără mobilizare
obligatorie. Speranţele şi pro-
misiunile conducerii raionale,
dar mai ales a comisarilor
militari, nu au fost suficiente
pentru calmarea situaţiei. 

Hoți prinși în flagrant pe strada Levănţicăi
Joia trecută, polițiștii au prins în flagrant doi tineri de 24 și 25
ani, care furaseră dintr-o locuință de pe strada Levănţicăi, din
municipiul Brașov, un televizor şi cablul de alimentare aferent.
Vineri dimineață, în baza mandatelor de percheziţie emise
de Tribunalul Braşov polițiștii au efectuat patru percheziţii do-
miciliare în  Braşov şi Săcele, printre persoanele percheziţionate
fiind şi cei doi suspecţi prinşi în flagrant, care au fost reținuți
de polițiști, împreună cu un alt tânăr de 21 ani. Suspecții au
fost prezentați de polițiști instanței de judecată, care a dispus
arestarea preventivă a tinerilor prinși în flagrant și cercetarea
în libertate a ultimului menționat, sub aspectul comiterii
infracțiunii de furt calificat.

Premieră: minor din Brașov arestat la domiciliu
Secţia 4 Poliţie Braşov a fost sesizată, joia trecută, de un
brașovean că un tânăr l-a tâlhărit  pe fiul său în vârstă de 15
ani, pe strada  Brazilor din municipiul Braşov, luându-i telefonul
mobil. După numai câteva ore de la sesizare, polițiștii l-au
identificat și reținut, la domicilul său, pe suspectul în acest
caz, un brașovean de 16 ani. Suspectul a fost prezentat
instanței de judecată, care a dispus față de el măsura pre-
ventivă a arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de
zile, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie. Este primul minor
arestat la domiciliu în Brașov de când  a intrat in vigoare noul
Cod de Procedură Penală. 

Copil lovit de mașină
Un băiat de aproximativ 7 ani din Făgăraș a ajuns la spital
cu mai multe traumatisme după ce a fost lovit vineri de  o
mașină. Accidentul a avut loc la pe strada Uniunii, la intersecția
cu strada Parcului din localitate. Potrivit martorilor, se pare că
băiatul a ieșit în fața mașinii, pentru a traversa strada prin loc
nepermis. „Am auzit o bubuitură și am văzut cum a fost aruncat
copilul câțiva metri. Am sunat la ambulanță și am încercat
să-i acordăm primul ajutor. E un băiețel de vreo 6-7 ani din
blocul 2”, a spus un martor al accidentului, citat de bzf.ro.

Centrul comercial Co-
resi din Braşov este con-
struit în proporţie de
60%, iar retailerii au în-
chiriat 70% din suprafa-
ţă, potrivit economica.
net. 

Printre chiriaşi se numără
Zara, Massimo Dutti, Stradi-
varius, Oysho, Mim, Kenvelo,
Tom Taylor, Time Out, Lee
Cooper, Brioche Doree, Flan-
co, Decimas, Sabrini, Yves
Rocher, MOA, Arsis - Voda-
fone, Inmedio şi Sensiblu.

„Suntem în grafic cu con-
strucţia Coresi şi ne menţinem
promisiunea de a deschide ofi-
cial shopping resortul în pri-
mul trimestru al anului 2015.
Proiectul este construit în pro-
porţie de aproape două treimi
şi în perioada următoare ne
vom concentra atenţia pentru
a face din Coresi un centru al
experienţelor pentru întreaga
familie”, declară Tatian Dia-
conu, Director General al Im-
mochan România.

Coresi va găzdui un hiper-
market Auchan cu o suprafaţă
de vânzare de 13.300 de mp
şi o galerie comercială cu o
suprafaţă închiriabilă de
32.000 de mp şi o lungime

de 650 de metri. Complexul
va fi deservit de un spaţiu de
parcare ce include 2.400 de
locuri. 

Immochan România are în
acest moment în dezvoltare

două proiecte: Coresi Braşov
şi un centru comercial în Dru-
mul Taberei, Bucureşti, va-
loarea totală a investiţiilor
fiind de 120 de milioane de
euro.

Centrul comercial Coresi Brașov va fi inaugurat anul viitor

Construcţia mall-ului Coresi 
a trecut de jumătate

Turist găsit mort într-o râpă din Valea
Caraimanului



Congresul co-
mun PNL-PDL a
aprobat fuziunea
dintre cele două
forma�iuni politice,
sub denumirea
PNL. Anterior, fu-
ziunea a fost apro-
bată de Congresul
PNL și de Con -
ven�ia Na �io na lă a
PDL. Până la fuziu-
ne, programată pen-
tru ianuarie 2015,
cele două partide
vor forma o alian�ă,
Alian�a Creștin Li-
berală. Obiectivul
acestei alian�e este participarea
cu un candidat şi un program
comun la alegerile prezidenţiale,
candidat care va fi desemnat în
urma unor cerecetări sociolo-
gice, de către Delegaţia Perma-

nentă a PNL şi Biroul Perma-
nent Naţional al PDL. Alegerea
se va face între Cătălin Predoiu
și Klaus Iohannis. „Astăzi (n.r.
sâmbătă) s-a născut marele par-
tid al dreptei româneşti, marele

Partid Naţional Libe-
ral. Le mulţumesc celor
care nu se lasă intimi-
daţi de diversiuni şi
provocări şi au rămas
în echipă”, a declarat
liderul PNL, Klaus Io-
hannis.  „Ce construim
astăzi nu e nici CDR 2,
nici USL 2. Azi am
semnat certificatul de
naştere a celui mai
mare partid de centru
dreapta din istoria Ro-
mâniei. Sunt convins
că va trimite PSD în
opoziţie. Nu e un secret
pentru nimeni. În

această sală se află viitorul pre-
şedinte al României. În momen-
tul în care am decis cine e
candidatul comun, îl vom sus-
ţine cu toată forţa” a declarat
Vasile Blaga, liderul PDL. 

Caravana actelor de identitate - prima oprire 
Peste o sută de braşoveni

de etnie romă din Budila au
cărţi noi de identitate. Câţiva
dintre ai au intrat vinerea tre-
cută în posesia actelor pentru
prima oară în viaţă. Este pri-
ma acţiune a celor de la Aso-
ciaţia pentru Parteneriat
Comunitar Braşov, care, pe
baza unui proiect, suportă
costurile producerii şi elibe-

rării documentelor respective. 
Cei de la Asociaţia pentru

Parteneriat Comunitar Bra-
şov au identificat 450 de per-
soane vulnerabile, dintre
care 200 de vârstnici din me-
diul rural şi 250 de persoane
de etnie rromă. Aceşti oa-
meni vor fi ajutaţi să obţină
acte de identitate în urmă-
toarele 10 luni, cât se deru-

lează proiectul, pentru care
a fost stabilit un buget de
aproape 29.000 de euro, din
fonduri europene, iar cea mai
mare parte nerambursabilă.
Caravana actelor de identi-
tate va ajunge în zece luni la
cetă�enii considera�i vulne-
rabili din punct de vedere so-
cial sau financiar din opt
localităţi din judeţ. 

Strada intră de astăzi  în
reparaţii, pe tronsonul
dintre intersecţia cu stra-
da Constantin Dobrogea-
nu Gherea şi intersecţia
cu strada Michael Weiss. 

Nu va mai fi permis decât ac-
cesul maşinilor de intervenţie,
iar parcarea pe acest tronson va
fi interzisă, lucru făcut deja cu-
noscut de autorităţi proprieta-
rilor de maşini din zonă, prin
adrese scrise, dar şi prin sem-
nalizarea rutieră. Autovehiculele
care vor bloca desfăşurarea lu-
crărilor vor fi ridicate, potrivit
reprezentanţilor municipalităţii.
Accesul în Strada Politehnicii,
dinspre Castelului, va fi de ase-
menea blocat, dar la sediul
Agen�iei de Protecţie a Mediului
se va putea ajunge dinspre stra-
da Nicolae Bălcescu.

Pe durata lucrărilor, va
fi schimbat sensul de mers
pe strada Michael Weiss,
porţiunea care face legătura
între Castelului şi str N.
Bălcescu, pentru a se per-
mite accesul către Olimpia. 

Lucrările de reabilitare
vor include întreaga stradă,
până la Colegiul Tehnic
„Maria Baiulescu” (înain-
tea pantei de la Baza Spor-
tivă Olimpia, care a fost
deja reabilitată), însă vor
cuprinde trei tronsoane.
Primul tronson are aproxi-
mativ 400 de metri lungi-
me, iar municipalitatea
estimează că lucrările vor
dura aproximativ 30 de
zile, dacă vremea va fi favo-
rabilă. Va urma apoi tronso-
nul dintre străzile Michael
Weiss şi Apollonia Hirscher

(la giratoriul de la transfor-
mator), în lungime de apro-
ximativ 250 de metri, iar apoi
tronsonul de până la Colegiul

Tehnic „Maria Baiulescu”, în
lungime de aproximativ 300
de metri. 

Potrivit purtătorului de

cuvânt al Primăriei, Sorin
Toarcea, primele intervenţii
vor fi efectuate de reţelişti,
respectiv Electrica şi fir-
mele de telecomunicaţii.
Aspectul actual al străzii va
fi păstrat doar parţial. Ast-
fel, pe partea stângă a sen-
sului de mers către
Olimpia, parcările vor fi
amenajate longitudinal, pa-
ralel cu axul drumului. Pe
partea dreaptă se va păstra
trotuarul de gardă, cu apro-
ximativ 50 cm lăţime. Pa-
vajul străzii va fi din asfalt,
dat fiind faptul că este o
stradă cu circulaţie rutieră
intensă. 

„Am solicitat firmei care
efectuează lucrările să se con-
centreze pe această zonă,
având în vedere importanţa
acestei artere pentru circulaţia

din Centrul Istoric. Fac un
apel şi către deţinătorii de re-
ţele să respecte graficul de lu-
crări stabilit, astfel încât să
nu apară întârzieri nejustifi-
cate. Cu strada Castelului ne
apropiem de finalizarea pro-
iectului de reabilitare a Cen-
trului Istoric, care a început
acum aproape zece ani de zile.
Am reuşit să reabilităm ma-
joritatea străzilor din această
zonă, inclusiv schimbarea ca-
rosabilului cu îmbrăcăminte
de granit şi transformarea ma-
jorităţii acestor străzi în pie-
tonale. Mobilierul urban a fost
adaptat imaginii arhitecturale
a zonei, la fel şi iluminatul pu-
blic, care se încadrează de
asemenea specificului arhitec-
tural al Centrului Vechi”, a de-
clarat primarul George
Scripcaru. A.P.

Strada Castelului este
închisă circulaţiei auto 

Congresul PNL-PDL a aprobat 
fuziunea celor două partide
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Noul Cod Fiscal prevede că
persoanele care deţin mai
multe proprietăţi în afara celei
de domiciliu nu vor mai fi im-
pozitate suplimentar, conform
sistemului aplicat în ultimii
ani. Această impunere urmea-
ză să fie eliminată începând
de anul viitor. 

Potrivit legislaţiei actuale,
persoanele fizice care au în
proprietate două sau mai mul-

te clădiri trebuie să plătească
un impozit majorat cu 65%
pentru prima clădire în afara
celei de la adresa de domici-
liu, cu 150% pentru a doua
clădire şi cu 300% pentru a
treia clădire şi următoarele în
afara celei de la adresa de do-
miciliu. Noul Cod Fiscal, re-
dactat după retragerea
documentului de pe site-ul
Ministerului Finanţelor, pre-

cizează că această impozitare
suplimentară va fi eliminată,
potrivit Mediafax.

Guvernul a menţionat că
impozitarea suplimentară în
cazul persoanelor care deţin
mai multe proprietăţi în afara
celei de domiciliu a fost con-
siderată „inechitabilă” de către
contribuabili şi a generat şi
numeroase „probleme de ad-
ministrare”  la nivel local.

Acord cu chinezii pentru reactoarele 3 și 4 
Compania canadiană Can-

du Energy Inc. a semnat re-
cent un acord de cooperare
cu firma China Nuclear Po-
wer Engineering Company
(CNPEC) pentru construcţia
unităţilor 3 şi 4 de la centrala
nucleară de la Cernavodă
(România), infor mează Ca-
nada NewsWire, preluată de
Agerpres.

La centrala de la Cerna-
vodă funcţionează deja
două reactoare nucleare de
tip CANDU 6, care au in-
trat în funcţiune în 1996 şi
2007. Împreună, aceste
două reactoare asigură
aproximativ 20% din pro-
ducţia de energie electrică
a României.

Acordul vine ca urmare
a unei scrisori de intenţie

semnată de firma mamă a
CNPEC, grupul China Ge-
neral Nuclear Power Group,
şi Societatea Naţională Nu-
clearelectrica (SNN) în luna
noiembrie 2013 pentru in-
vestiţii în dezvoltare a două
noi reactoare la centrala de
la Cernavodă.

„Candu Energy este în-
cântat să colaboreze cu
CNPEC pentru satisfacerea
necesităţilor României în
domeniul energiei nucleare”,
a declarat preşedintele di-
rector general de la Candu
Energy, Preston Swafford. 

La începutul acestei luni,
ministrul Economiei, Con-
stantin Niţă, declara că Ro-
mânia speră să ajungă la un
acord cu firma China Ge-
neral Nuclear Power Hol-

ding Corp. cu privire la con-
strucţia a două noi reactoa-
re la centrala nucleară de la
Cernavodă, cel mai târziu
până în primăvara lui 2015.
Ministrul Economiei a pre-
cizat că România este hotă-
râtă să continue cu planurile
vizând construcţia de noi
reactoare la centrala de la
Cernavodă în ideea de a
echilibra producţia de ener-
gie pe fondul creşterii rapi-
de a producţiei de energie
din surse regenerabile.

România s-a adresat in-
vestitorilor chinezi pentru
modernizarea sistemului
său energetic, după ce com-
panii precum ArcelorMittal
şi Enel s-au retras din pro-
iectul construirii reactoare-
lor 3 şi 4.

Primăria Braşov a atribuit,
de curând, contractul pen-
tru a me najarea şi întreţi-
nerea spaţiilor verzi din
municipiul Braşov. În
urma licitaţiei derulate,
oferta câştigă  toare, din
cele patru depuse, a fost
declarată cea a firmei Pur-
line Impex.

Edilii vor încheia cu această
societate un contract cadru pe
o perioadă de patru ani, valoa-
rea totală fiind de
28.409.897,20 lei fără TVA,
respectiv 35.228.272,52 de lei
cu TVA. Valoarea maximă a
unui singur contract, respectiv
pe un an, este de 7.102.474,30
lei fără TVA (8,8 milioane lei
cu TVA), din care pentru ser-
vicii de întreţinere şi amenajare
zone verzi: 5.514.724,30 lei
fără TVA şi pentru achiziţie de
material dendrofloricol:
1.587.750 lei fără TVA.

Cum a fost ales câștigătorul. Un
rol important în vederea atri-
buirii licitaţiei au fost şi tarifele

percepute atât pentru opera-
ţiunile de îngrijire a zonelor
verzi, cât şi pentru achiziţia de
material dendrofloricol. Firma
va răspunde de 192 de zone
verzi din oraş de la parcuri,
sensuri giratorii şi scuaruri,
până la grădinile dintre blocuri.
Operatorul va trebui să depună
şi o garanţie de bună execuţie,

anual, de 10% din valoarea
contractului. Tarifele se vor pu-
tea ajusta şi/sau modifica anual
la solicitarea operatorului, după
primul an de activitate, în con-
formitate cu dispoziţiile legale
în domeniu cu aprobarea Con-
siliului Local. 

Câți bani se alocă spațiilor verzi.
Pentru amenajarea zonelor

verzi şi a parcurilor, se vor chel-
tui în acest an 5,2 milioane de
lei, faţă de 4,8 milioane de lei
în 2013, însă suma este dimi-
nuată faţă de acum doi ani când
s-au cheltuit 5,9 milioane de
lei, iar pentru achiziţia de ma-
terial dendrologic s-a păstrat
aceeaşi alocare ca şi anul trecut,
de 1,5 milioane de lei.

În urma licitaţiei derulate, firma Purline Impex se va ocupa de amenajarea spațiilor verzi din oraș

A câștigat licitația pentru
amenajarea spațiilor verzi

Flash economic
Petrom a vândut pentru prima dată gaze pe bursă
OMV Petrom a vândut în ședința de tranzacționare or-
ganizată de Bursa Română de Mărfuri (BRM) primele
cantități de gaze naturale din producția internă proprie
pentru care are obligația să încheie tranzacții pe piețele
centralizate din România, conform Ordinului ANRE
62/2014. S-a tranzacționat peste jumătate din cantitatea
propusă de OMV Petrom a fi vândută pe bursă în luna
iulie. „Asistăm la deblocarea pieței după o perioadă
de câteva luni în care s-au înregistrat doar tranzacții
între consumatorii finali și furnizori”, spun oficialii BRM.
Pentru cantitatea totală de 318.000 MWh gaze naturale
au fost depuse ordine de sens contrar de cumpărare
din partea societăților: Axpo Energy România SA, Conef
Gaz, E.ON Energie România SA, GDF SUEZ Energy
România SA, InterAgro și WIEE. S-a tranzacționat o
cantitate totală de 180.200 MWh, la un preț mediu de
85,33 lei/MWh. Gazele vor fi livrate în perioada 1 august
– 1 septembrie 2014. 

CFR a modernizat şase gări cu 120 milioane lei
CFR SA a finalizat în primul semestru modernizarea gărilor
Slatina, Reşiţa Sud, Zalău, Bistriţa Nord, Giurgiu Oraş şi
Botoşani, proiecte finanţate cu fonduri europene, a căror
valoare contractuală totală se ridică la 119,3 lei milioane
lei. Proiectul de modernizare a staţiilor de cale ferată este
derulat prin Programul Operaţional Sectorial Transport
2007-2013, cu finanţare asigurată în proporţie de 85%
de la Comisia Europeană şi 15% de la bugetul de stat.
„Lucrările de modernizare a staţiilor de cale ferată pornesc
de la schimbarea faţadei clădirilor, continuă cu modificarea
circuitului în interiorul clădirilor şi se extind până la redi-
mensionarea perimetrului exterior al gărilor pentru a asi-
gura confortul, siguranţă şi fluiditatea mixului de călători”,
spune directorul general al companiei, Macarie Moldovan. 

Persoanele care au mai multe proprietăţi
nu vor mai fi impozate suplimentar



O nouă ediție a „Școlii
pentru Democrație”, un
seminar non-formal,  se
va desfășura la Bran între
22 și 28 august 2014. 

Școala este dedicată demo -
cra�iei și statului de drept și se
desfășoară în contextul miș că -
rilor civice din regiune și al
apropierii Republicii Mol dova
și Ucrainei de Uniunea Euro-
peană.

„Școala pentru Democra�ie”
este un program intensiv des-
tinat unui număr de 21 de tineri
din România și Republica Mol-
dova care oferă explica�ii,
solu�ii și instrumente pentru a
în�elege, monitoriza, contribui
la prevenirea cheltuirii cliente-
lare a banului public, utilizării
procedurilor netransparente fo-
losite de guverne privind poli-
ticile publice și nerespectării

drepturilor omului. Tinerii vor
în�elege mai bine cum
func�ionează guvernarea, cum
se construiesc rela�iile de

putere, ce sunt oligarhii și me-
canismele clientelare și cum
func�ionează rela�iile între state
la nivel regional și în rela�ie cu

Uniunea Europeană de la
exper�i, activiști din societatea
civilă și institu�ii publice din
România.

Seminarul aduce laolaltă ti-
neri cu poten�ial de lideri pentru
a schimba experien�ă și pentru
a învă�a despre instrumente
practice legate de teme trans-
versale ale actului de guvernare
precum transparen�a deciziona-
lă, politicile publice sau partici-
parea publică. Mai mult, tinerii
vor învă�a cum să identifice și
să rezolve problemele legate de
guvernarea unei comunită�i,
cum să scrie un proiect și să îl
implementeze, fiind sus�inu�i
logistic și financiar.

Pentru a participa, cei in -
teresa�i trebuie să trimită până
la 31 iulie un curriculum vitae,
o scrisoare de inten�ie de ma-
ximum o pagină și un eseu de
cel mult două pagini despre ce
înseamnă să fii lider și despre
cum ar produce o schimbare în
comunitatea sau regiunea din
care vin.

Participanţii trebui să aibă
vârsta între 20-30 de ani. Pro-
punerea trebuie să includă ar-
gumente și detalii privind iden-
tificarea nevoii, planul de
ac�iune și poten�iali alia�i și
sus�inători. Participan�ii selec -
ta�i vor fi anun�ati până pe data
de 3 august.

Informa�ii despre procedura
de participare, facilitatori și
invita�i, istoricul școlii de vară,
precum și despre organiza�ii
pot fi consultate pe internet la
adresa  www.expertforum.ro/
scoala-pentru-democratie-
2014.

„Școala opentru demo -
cra�ie”  este un program al Ex-
pert Forum,  sus�inut de Am-
basada Statelor Unite ale Ame-
ricii în Republica Moldova și
Ambasada Canadei la Bu cu -
rești, implementat în par te ne -
riat cu British Council.

Tinerii cu potențial de lideri sunt invitați să se înscrie la seminar

Școala pentru Democrație
seminar pentru tineri
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LOCURI DE MUNCĂ VACANTE 

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

administrator financiar (patrimoniu) - studii medii 1 
agent de securitate 15 
agent de vânzări 3 
agent servicii client 1 
ajutor ospătar 1 
ambalator manual 12 
asfaltator 5 
asistent medical generalist 1 
babysitter 1 
barman 6 
bucătar 8 
călcătoreasă lenjerie 3 
cameristă hotel 8 
casier 3 
chimist 1 
ciontolitor tranşator carne 3 
confecţioner geam termoizolator 5 
confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice 1 
confecţioner-asamblor articole din textile 5 
confecţioner-montator tâmplărie din aluminiu 
şi mase plastice cu geam termoizolator 1 
consilier juridic 1 
consultant în management 1 
contabil-şef 1 
controlor calitate 3 
cosmetician 1 
croitor-confecţioner îmbrăcăminte, după comandă 3 
detector pierderi apă şi gaze 5 
director tehnic 1 
director vânzări 1 
dulgher (exclusiv restaurator) 5 
dulgher (exclusiv restaurator) 1 
electrician de întreţinere şi reparaţii 3 
electrician în construcţii 1 
femeie de serviciu 2

fierar betonist 5 
frezor la maşini roţi dinţate 1 
frezor universal 6 
funcţionar economic 1 
funcţionar informaţii clienţi 5 
gestionar depozit 2 
inginer automatist 1 
inginer căi ferate, drumuri şi poduri 3 
inginer de sistem în informatică 1 
inginer de sistem software 1 
inginer electronist transporturi, telecomunicaţii 3 
inginer electrotehnist 2 
inginer instalaţii pentru construcţii 4 
inginer mecanic 3 
inginer tehnolog metalurg 2 
inginer tricotaje, confecţii 1 
îngrijitor animale 2 
îngrijitor clădiri 1 
îngrijitor de copii 2 
instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze 3 
izolator termic 1 
lăcătuş mecanic 3 
lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale 1 
lăcătuş-montator 1 
lucrător bucătărie (spălător vase mari) 6 
lucrător comercial 10 
lucrător gestionar 1 
manichiurist 1 
manipulant mărfuri 10 
maseur 1 
maşinist pod rulant 1 
mecanic auto 1 
mecanic utilaj 5 
menajeră 3 
montator pereţi şi plafoane din ghips-carton 1 
montator subansamble                                                               5
multiplicator şabloane croitorie 1 

muncitor necalificat în industria confecţiilor 10 
muncitor necalificat în silvicultură 1 
muncitor necalificat la ambalarea 
produselor solide şi semisolide 5 
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 7 
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli
zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet 2 
muncitor necalificat la întreţinerea 
de drumuri, şosele, poduri, baraje 5 
muncitor necalificat la spargerea şi 
tăierea materialelor de construcţii 5 
ofiţer bancar 1 
operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din
ţesături, tricotaje, materiale sintetice 2 
operator la maşină de etichetat 3 
operator la maşini-unelte cu comandă numerică 4 
operator la maşini-unelte semiautomate şi automate 8 
operator la prelucrarea maselor plastice 1 
operator la prepararea produselor lactate 2 
ospătar (chelner) 9 
paznic 5 
programator 1 
proiectant inginer construcţii 1 
proiectant inginer instalaţii 1 
proiectant inginer mecanic 1 
recepţioner de hotel 3 
rectificator universal 3 
repasator 1 
reprezentant comercial 1 
responsabil proces 1 
secretar institut, facultate 1 
secretara 1 
şef atelier 1 
şef de sală restaurant 1 
şef schimb 1 
şlefuitor, lustruitor 1
şofer autobuz 1 

şofer autocamion/maşină de mare tonaj 15 
şofer de autoturisme şi camionete 2 
spălătoreasă lenjerie 1 
stivuitorist 7 
strungar universal 1 
sudor 4 
sudor cu arc electric cu electrod fuzibil 
în mediu de gaz protector 3 
supraveghetor săli spectacole 2 
tăietor geam 2 
tehnician analist calitate 1 
tehnician echipamente de calcul şi reţele 1 
tehnician proiectant 1 
tehnician tehnolog mecanic 1 
tehnician veterinar 1 
ţesător 1 
tinichigiu carosier 2 
turnător modelier 1 
vânzător 3 
vopsitor 1 
vopsitor auto 3 
vopsitor industrial 1 
zidar restaurator 2 
călcătoreasă lenjerie 1

lucrător comercial 1
muncitor necalificat în industria confecțiilor 2
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli
zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet 2
muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, 
șosele, poduri, baraje 1
șofer autocamion/mașină de mare tonaj 1
spălătoreasă lenjerie 1

Braşov

Făgăraş
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Strada Lungă, 
sute de ani de istorie 

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Luni

Strada Lungă asigura şi asigură accesul
dinspre Nord-Vest spre Cetate. Este
atestată documentar încă de la reali-
zarea primei clădiri a Braşovului, res-
pectiv secolul al XIII-lea, Biserica
Bartolomeu.

Pentru a intra în Cetate dinspre Nord,
era folosită Poarta cu Bastion de la Uli-
ţa Vămii, menţionată în premieră la
1521; în 1835, aceasta a fost demolată,
ridicându-se o nouă poartă în stil
 renascentist, numită „Poarta Vămii”.

Lungimea străzii este de 2.420 metri,
numele venind ca o consecinţă a tra-
seului şi lungimii aferente, însă în pe-
rioada dominaţiei sovietice, numele
străzii Lungi a fost schimbat în strada
Voroşilov, revenind la vechea denumire
începând din anii ’60.

În perioada 1890–1900 se fac primele
planuri de sistematizare pentru o urbe
modernă, drept pentru care apar pri-
mele reţele de apă şi canalizare.

În 1910 se execută o canalizare de supra-
faţă, acoperită cu scândură groasă de ste-
jar, specifică epocii, prima dată pe strada
Porţii – actuala stradă a  Mureşenilor,
continuând pe strada Lungă după 1920.

Odată cu evoluţia şi modernizarea re-
ţelelor tehnico-edilitare, strada Lungă
a fost pavată în perioada interbelică
cu calupuri, apoi în 1979, după o nouă
reabilitare, a fost modernizată şi as-
faltată odată cu desfiinţarea canalului
deschis de pe strada De Mijloc. 

C



Tabăra micilor cavaleri
a poposit din nou în ini-
ma Cetăţii Râşnovului.

Timp de o săptămână, ei au
depăşit încercări dificile, în-
suşindu-şi abilităţi precum
pictura blazoanelor heraldice,
mânuirea spadei, folosirea
uneltelor de armurerie, îm-
blânzirea armăsarilor la trap
prin pădure, teatrul de umbre,
precum şi alcătuirea scenariu-
lui unui scurt film de aventuri
filmat în tabăra. 

Astăzi, pe
28 iulie 2014,
în Cetatea
Râşnovului,
profesorul de
joacă Leon
Magdan îi va
învesti pe noii
cavaleri.

Inventată de
către sceno-
graful Nicolae
Copoceanu,
supranumit

„Căpitanul Nicolae”, împreu-
nă cu pictorul Matei Şerban
Sandu şi membrii formaţiei
Pontice, Şcoala micilor cava-
leri a început în anul 2006 în
pădurea Vladiceasa şi la Pa-
latul Mogoşoaia, cucerind
apoi şi Muzeul Naţional de
Istorie a României, Cetatea
Râşnovului, Fortăreaţa Cis-
nădioara, precum şi centrul
istoric al Sibiului. 

Ea a primit Premiul Uniunii
Editorilor din România şi a

Universului Şcolii pen-
tru unicitatea ei şi se
află anul acesta la a IX-
a ediţie. 

Atelierele taberei sunt
conduse de către Leon
Magdan, profesorul de
joacă finalist la Românii
au talent, Tony Dumi-
trescu, membru al com-
paniei teatrale Passe
Partout Dan Puric, Bog-
dan Georgescu „Cava-
lerul de Râşnov”, Liviu
Neagu, maestru de arme

şi călărie la Clubul WBC, sec-
ţiunea istorică marţială, şi
Bogdan Gărgăriţă, artist plas-
tic la Medieval Art. 

Medieval Art îi aşteaptă în
continuare la Sibiu, între
21 august şi 1 septembrie, de
data aceasta pe cei mari, în
Tabăra de teatru medieval
pentru liceeni şi studenţi, care
va culmina cu festivalul me-
dieval internaţional „Cetăţi
Transilvane”. 

Sebastian Dan 

Emisiunea pentru copii
„Tortul de Ciocolată cu Zâna
Adriana” şi Zao Planet au ini-
ţiat în luna mai a acestui an,
Campania Naţională pentru
copii „Steluţele Braşovului”.
Organizatorii şi-au propus prin
desfăşurarea acestei campanii
să identifice cât mai mulţi co-
pii talentaţi şi să îi ajute să se
afirme. 

La sfârşitul săptămânii tre-
cute, a avut loc al treilea spec-
tacol al campaniei, cel din luna
iulie. Pe scenă au evoluat copii
din Braşov dar şi din alte lo-

calităţi şi judeţe: Întorsura Bu-
zăului, Prejmer, Lunca Câlni-
cului şi Oneşti (Bacău). Copiii,
hotărâţi să se afirme, au urcat
pe scenă dorind să-şi demons-
treze talentul şi să impresio-
neze publicul şi juriul. Astfel,
în cadrul acestui spectacol co-
piii au dansat, au cântat, au
desenat, au prezentat obiceiuri
populare. 

Juriul lunii iulie a fost for-
mat din prof. Mihaela Zugra-
vu-inspector şcolar, Ana
Oniţă – manager Libris, Ra-
luca Popa – manager pensiune

turistică. La finalul concursu-
lui, juriul a ales câştigătorii lu-
nii iulie: Alupoaie Mădălina –
Oneşti, Băncilă Alexandra,
Grupul Dinţişori de lapte şi
premiul de popularitate a fost
acordat lui Neagovici Lauren-
ţiu. Aceştia s-au calificat pen-
tru Gala din luna decembrie
când se va acordă trofeul „Ste-
luţele Braşovului”. 

Toţi participanţii au primit
diplomă şi premii iar la final
atât cei mici cât şi cei mari au
putut câştiga premii la tombo-
lă. Evenimentul s-a încheiat
cu magicul tort de ciocolată
adus de Zâna Adriana. „Lună
de lună ne bucurăm de evolu-
ţia spectaculoasă a acestui
proiect. Iniţial a fost o simplă
idee pentru a susţine copiii ta-
lentaţi, iar acum vedem că totul
se transformă într-un adevărat
fenomen. Mulţi copii s-au în-
scris şi doresc să participe la
această campanie” a declara
Adriana Racu, producător. 

Un circuit de biciclete ar
putea fi amenajat După Zi-
duri.  Proiectul ar putea
aduce mai mulţi  turişti.
„Este un proiect la care lu-
crez împreună cu domnul
arhitect Gruia Hilohi. Este

vorba de un traseu dotat cu
pistă de bicicletă şi cu alta
de alergare, care să lege
Bastionul Graft cu prome-
nada După Ziduri. Acest
Circuit Verde va cuprinde
şi o atracţie turistică inedi-

tă. Este vorba de catacom-
bele Braşovului situate în
acea zonă. Avem şi o hartă
cu aceste subterane deosebit
de interesante şi ofertante”,
spune consilierul local Cri-
stian Macedonschi.

Trasee de biciclete După Ziduri
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Judeţul Braşov, polul
turismului în Regiune 
Judeţul Braşov a atras, în
luna mai 2014, cei mai
mulţi turişti din Regiunea
Centru, potrivit datelor pu-
blicate de Direcţia Judeţea-
nă de Statistică Braşov. În
perioada analizată, judeţul
Braşov a fost destinaţia fa-
vorită pentru un număr de
69.639 de turişti, în creştere

cu 2.229 de persoane, com-
parativ cu aceeaşi perioadă
a anului precedent. În aces-
te condiţii, judeţul Braşov a
ocupat locul I în Regiunea
Centru, după numărul de
sosiri, cu o pondere de
41,7%. Pe locul II s-a situat
judeţul Mureş, iar pe locul III
s-a clasat judeţul Sibiu.

Intrările în cămine vor fi re-
novate şi o parte din mobi-
lier schimbată, cele două
cantine studenţeşti vor be-
neficia de linii noi şi moder-
ne de servire, mai multe
corpuri ale Universităţii
„Transilvania” vor fi reabili-
tate şi modernizate, iar la
Rectorat se vor face lucrări
importante. 
Studenţii de la Medicină şi
cei de la Construcţii vor
avea câte un amfiteatru
nou, cu câte 120 de locuri,
ambele situate în corpul J
din Tractorul. Pe Colină, a
fost amenajată o terasă
încă în timpul acestui an
şcolar iar în vacanţă se vor

reabilita intrările în cămine
şi unele camere şi se vor
înlocui dulapurile din came-
re cu unele noi. La cantina
de pe Colină s-a înlocuit
deja linia de servire cu una
nouă şi modernă, iar came-
rele de protocol din Cămi-
nul 16 au fost refăcute. Şi
în complexul Memo se vor
înlocui grupurile sanitare
din 5 cămine, vor fi refăcute
intrările în toate căminele
şi se va înlocui linia de ser-
vire de la cantină. În plus,
după ce una din centralele
care deservesc cele 8 că-
mine de aici a fost schim-
bată, acum se doreşte şi
înlocuirea celei de a doua. 

Universitatea
„Transilvania”, în şantier

„Steluţele Braşovului”– concurs organizat
cu sprijinul Inspectoratului Şcolar

Tabără medievală
în Cetatea Râşnovului

C
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Fetele de la Corona
Brașov s-au întors din
Turcia și continuă să se
pregătească la Brașov
pentru noul sezon, unul
extrem de dificil.

Echipa de handbal femi-
nin, Corona Brașov a înche-
iat primul stagiu de pregătire,
unul efectuat în Turcia. Trupa
de sub Tâmpa s-a pregătit ex-
clusiv fizic și începând din
această săptămână Brădeanu
și compania vor avea parte
și de minge. „A fost un can-
tonament foarte util, în care
fetele s-au pregătit foarte
bine. Pentru că nu am avut
timpul necesar de a face tes-
tele fizice la Braşov, le-am
efectuat în Turcia şi putem
spune că la finalul stagiului
de pregătire toată echipa a
ajuns la nivelul pe care noi l-
am dorit. Jucătoatele au răs-
puns bine la efort, atmosfera
a fost de excepţie şi sper din
suflet să continuăm tot aşa”,
a declarat tehnicianul Coro-
nei, Bogdan Burcea. 

Dimineața fizic, seara tactic.
Fetele antrenate de Bogdan
Burcea și Dumitru Berbece
își continuă pregătirea pentru
noul sezon. Brădeanu și com-
pania vor avea parte de câte
două antrenamente pe zi, iar
la finalul săptămânii sunt
programate și câteva jocuri
test. „Luni, miercuri şi joi
vom urca în Poiana Braşov
pentru pregătire fizică, iar zi
de zi, seara, vom face antre-
namente în sală, pentru că
este important să lucrăm şi
cu mingea. În Turcia s-a lu-
crat exclusiv fizic şi avem ne-
voie şi de pregătire tactică.

La finalul săptămânii, vineri
şi sâmbătă, vom juca două
meciuri amicale, unul cu Slo-
bozia şi un altul cu un adver-
sar ce îl vom stabili în aceste
zile. Vor mai apărea jocuri
de verificare, pentru că numai
în acest fel putem testa nivelul
la care am ajuns”, a spus
Burcea. 

Cinci fete la lot. Na�ionala
de handbal feminin a Româ-
niei va efectua în perioada 3-
11 august un stagiu de
pregătire în Ungaria, primul
înaintea Campionatului Eu-
ropean din Croa�ia și Unga-
ria, care va avea loc între 7
și 21 decembrie. Trupa lui
Tadici va sus�ine trei partide
amicale în compania Ango-
lei, a Ungariei B și a primei
reprezentative maghiare. Pen-
tru această ac�iune,
selec�ionerul Gheorghe Ta-

dici a convocat cinci handba-
liste de la vicecampioana Co-
rona Brașov: Camelia Hotea,
Laura Chiper, Aurelia Bră-
deanu, Nicoleta Tudor și
Cristina Zamfir. „Este într-
adevăr o situaţie mai dificilă,
pentru că cinci fete împreună
cu mine vom pleca la lotul
național, iar la Braşov rămân
doar câteva handbaliste. Eu
şi Mitică Berbece vom face
programul în aşa fel încât în
momentul în care ne vom
reuni din nou cu toţii să fim
la acelaşi nivel. Sunt sigur că
nu vor fi probleme şi că se va
lucra foarte bine şi la
Brașov”, a spus Burcea. 

Un sezon greu. Dacă anul
trecut Corona s-a luptat de la
egal la egal cu campioana
HCM Baia Mare, anul acesta
se anun�ă un campionat mult
mai disputat. Campiona din

Baia Mare și CSM București
sunt două echipe care s-au
întărit serios în această pauză
competi�ională, astfel că lupta
pentru suprema�ie în Liga
Na�ională se anun�ă una ex-
trem de interesantă. „Ne aş-
teaptă un sezon foarte greu
în care este foarte important
să obţinem o clasare pe po-
dium. Trebuie să fim realişti,
HCM Baia Mare şi CSM Bu-
cureşti sunt echipe extraordi-
nar de puternice, cu bugete şi
obiective diferite, dar noi ne
vom bate în fiecare meci pen-
tru victorie. Ştim că nu va fi
uşor. De asemenea, vom în-
cepe la toamnă şi sezonul în
cupele europene şi ne dorim
un parcurs cât mai lung. Con-
sider că avem un plus de ex-
perienţă şi nu este imposibil
de realizat acest lucru”, a mai
spus Bogdan Burcea.

Antrenorul Coronei, Bogdan Burcea, este foarte mulțumit de cum s-au prezentat fetele lui în cantonamentul din Turcia

S-a încheiat
stagiul din Turcia

Un român e campion WBO 
Boxerul român Răzvan Cojanu a cucerit titlul de campion
WBO Asia Pacific la categoria grea, la Changsha (China),
după ce l-a învins prin KO tehnic în repriza a șaptea pe
argentinianul Manuel Alberto Pucheta, într-un meci pro-
fesionist programat pe durata a 12 reprize. Cojanu, în
vârstă de 27 de ani, a înregistrat a 11-a sa victorie (6
prin KO), având o singură înfrângere, în timp ce Pucheta,
un pugilist în vârstă de 42 de ani, are 37 de victorii (30
prin KO) și 10 înfrângeri. Răzvan Cojanu, stabilit în Ca-
lifornia, a pierdut în cariera profesionistă doar meciul de
debut, în martie 2011, iar apoi a reușit 11 victorii conse-
cutive, aceasta fiind prima sa centură la profesioniști. 

Locul opt la Europene
Naționala de polo pe apă a României s-a clasat pe locul
8 la Campionatul European de polo pe apă de la Buda-
pesta, după ce a fost învinsă de Spania cu scorul de 8-
7 (3-1, 1-3, 2-1, 2-2), în meciul pentru locurile 7-8.
Tricolorii au marcat primul gol al meciului, dar ibericii au
punctat apoi de trei ori la rând și au încheiat primul sfert
cu un avantaj de două goluri (3-1). România a revenit
de la 2-4 la 4-4, iar apoi a fost într-o cursă de urmărire
a spaniolilor, care au condus cu 5-4, 6-5, pentru ca în
ultimul sfert să se desprindă la 7-5. Echipa antrenată de
sârbul Dejan Stanojevic nu a reușit decât să reducă din
diferență, pierzând la un singur gol, 7-8. Golurile echipei
noastre au fost înscrise de Cosmin Radu de trei ori, Ti-
beriu Negrean, Nicolae Diaconu, Alexandru Ghiban și
Alex Popoviciu câte o reușită fiecare. Naționala României
a ocupat locul 8 și la Campionatul European din 2012,
de la Eindhoven din Olanda, după ce a fost întrecută tot
de Spania în meciul de clasament, cu 9-8. În 2010, la
Zagreb, în partida pentru locurile 7-8, România învingea
Spania cu 8-7.

Junioarele sunt în optimi
Naţionala de handbal feminin sub 18 ani a României a
încheiat nedecis contra danezelor. Tricolorele au fost
egalate cu trei secunde înainte de final şi au terminat
grupa pe locul 2, la golaveraj. Reprezentativa de junioare
a României a fost foarte aproape de a învinge la Cam-
pionatul Mondial din Macedonia naţionala Danemarcei,
medaliata cu bronz european la această categorie de
vîrstă. Selecţionata pregătită de Aurelian Roşca şi Gavril
Kozma a avut 30-28 cu trei minute înainte de final, dar
a fost egalată, ultima reuşită a danezelor venind cu trei
secunde înainte de încheierea timpului regulamentar.
Egalul ajută Danemarca, formaţie care a terminat pe pri-
mul loc în grupă, la golaveraj. Chiar şi aşa, România
continuă cursa spre medalii, fiind calificată în optimi. Tri-
colorele vor întîlni Croaţia, ocupanta locului trei în grupa
D, astăzi, de la ora 19.30. Croaţia are trei victorii şi două
înfrîngeri în grupă.

Maxim e în formă
Mijlocaşul Alexandru Maxim a marcat un gol şi a fost
coautor la reuşita lui Ibisevici în meciul amical câştigat
de VfB Stuttgart, cu scorul de 4-2 (0-1), cu echipa Hei-
denheim, informează site-ul oficial al grupării germane.
Maxim a fost integralist şi a marcat în minutul 54, iar apoi
a dat pasa de gol la reuşita lui Ibisevici din minutul 80.
Celelalte goluri ale echipei VfB Stuttgart au fost înscrise
de Didavi '70 şi Rojas '90. Heidenheim este o echipă
nou-promovată în liga secundă germană.

Wesley merge la Iași!?
Brazilianul Wesley este la
un pas de revenirea în Liga
1. Wesley este foarte
aproape să se întoarcă în
Liga 1 la doi ani după
despărțirea de FC Vaslui.
Brazilianul de 33 de ani va
ajunge tot în Moldova, dar
la CSMS Iași. Informația a
fost confirmată, din greșeală, de clubul moldav. „Vi se
pregătește o surpriză. Este foarte aproape. A mai rămas
o zi!”, a scris clubul moldav pe un site de socializare,
postând și o imagine blurată a lui Wesley. Imaginea a
fost apoi ștearsă, după numai câteva minute. 61 de goluri
a marcat Wesley în 113 partide disputate în Liga 1.

„Olimpicele” sunt în top
Potrivit ultimei actualizări

a site-ului de specialiate eu-
robasket.com, România are
6 echipe în topul celor mai
bune 100 de forma�ii din bas-
chetul feminin european. Ul-
tima echipă din România ce
și-a făcut loc în acest clasa-
ment este Olimpia CSU
Brașov. Echipa pregătită de
Dan Calancea a intrat în acest
clasament direct pe locul 96
cu un total de 76 de puncte

și un bilan� de 15 victorii și
11 înfrângeri. Celelalte
forma�ii românești din top
100 sunt: Universitatea
Goldiș ICIM Arad, locul 43,
CSU Alba Iulia, locul 49,
CSM Târgoviște locul 53,
ASC Sepsi SIC Sf. Gheorghe,
locul 76, și CSBT Alexandria,
locul 85. „Această clasare în-
tre primele 100 de echipe din
baschetul feminin european
demonstrează că la acest club

s-a lucrat foarte bine. Nu este
puțin lucru să fi între cele mai
bune echipe ale Europei. Toți
cei care au muncit la acest
club sunt profesioniști și me-
rită felicitați. Sperăm să con-
tinuăm acest drum și să
urcăm cât mai mult și în acest
clasament”, a spus pre șe -
dintele comisiei de sport din
cadrul Consiliului Jude�ean
Brașov, Dragoș Crăciun. În
realizarea acestei ierarhii, eu-

robasket.com utilizează o for-
mulă de calcul în care se �ine
cont de rezultatele ob�inute
în campionatul intern și în
cupele europene. Partidele din
cupele europene și cele din ca-
drul playoff-urilor din campio-
natele interne au un coeficient
mai mare decât cele din sezo-
nul regulat. Forma�ia cu cel
mai bun punctaj în acest cla-
sament este UMMC din Rusia
cu un total de 131 de puncte.



Steaua și Astra au început
cu dreptul noua ediție de
campionat și se anunță
două candidate la titlul de
campioană a României.

Campioana României, Steaua
Bucureşti, a debutat cu o victorie
în sezonul 2014/2015 al Ligii I,
după ce a învins, sâmbătă seară,
pe Stadionul Giuleşti-Valentin
Stănescu, cu scorul de 3-1 (1-1),
echipa Rapid, nou-promovată,
în prima etapă a competiţiei. În
minutul 23, Pancu a recuperat o
minge, a intrat în careu, l-a driblat
pe Arlauskis şi a înscris în poarta
goală. Steliștii au răspuns imediat
și Keșeru a egalat după ce a în-
scris cu latul după o pasă venită
de la Adi Popa, în minutul 28.
În repriza secundă, în minutul
66, Chipciu l-a servit perfect pe
Adi Popa care a înscris cu un șut
sub bară. Chipciu și-a trecut și el
numele pe lista marcatorilor, după
ce l-a învins pe Bornescu cu un
șut de la 16 metri. 

Fatai, primul marcator al campio-
natului. Atacantul nigerian Ke-
hinde Fatai a marcat primul gol
al sezonului 2014-2015 al Ligii
I de fotbal, vineri, în meciul de
debut al etapei inaugurale, gol
prin care a deschis scorul pentru
Astra Giurgiu, în deplasare, cu
Concordia Chiajna. Fatai a mar-
cat călcâiul, în poarta apărată de
Victor Râmniceanu, în minutul
11 al partidei. Budescu a punctat
trei minute mai târziu, direct din
corner și astfel Astra a plecat ca
din pușcă în noul sezon al Ligii
I. 

Craiova și ASA, egaluri la debut.
Nou promovatele CSU Craiova
și ASA Târgu Mureș au debutat
în Liga I cu două remize. Craiova
a terminat la egalitate, scor 1-1,
partida disputată pe stadionul Ion
Oblemenco, în fa�a a peste
10.000 de oameni, în compania
celor de la Pandurii Târgu Jiu.
Gorjenii au deschis scorul prin
Shalaj, dar Curelea a egalat în mi-
nutele de final ale partidei. ASA
Târgu Mureș și Universitatea Cluj
au terminat nedecis, scor 0-0,
partida din prima etapă. 

Pancu avertizează. Daniel Pancu
este dezamăgit de cum s-au pre-
zentat rapidiştii la derby, meci
pierdut cu 1-3 în faţa Stelei. Ata-
cantul grupării din Giuleşti recu-
noaşte cu fair-play că rezultatul
de tabelă s-a datorat superiorităţii
rivalei. „Nu am fost OK în prea
multe momente ale jocului, pentru
că ei au avut foarte multe ocazii.
Uneori ajungeau la poarta noas-
tră mai uşor decât la antrena-
ment. Din momentul în care au
înscris golul doi, cred că Rapid
nu a mai existat pe teren. E prima
dată când marchez împotriva Ste-
lei şi echipa la care joc nu câştigă.
Sper să mai marchez împotriva
Stelei şi la 39-40 de ani”, a spus
Pancu. 

Nici Messi nu îi mai salvează. Ata-
cantul rapidist, Daniel Pancu, a
spus că venirea lui Valerii Moraru
ca acţionar majoritar este o veste
bună. „E prima veste bună după
mult timp, a venit la noi în vestiar
şi ne-a încurajat. Trebuie făcute
lucrurile repede, timpul e scurt,
pentru că dacă începem prost 7-
8 etape apoi poţi să-l aduci şi pe
Messi şi nu mai poţi evita retro-
gradearea”, a spus Pancu.

Steliștii nu își umflă mușchii. Ke-
şeru, Adi Popa şi Chipciu au mar-
cat cele trei goluri ale Stelei în
victoria cu 3-1 obţinută în Giu-
leşti, cu Rapid, în prima etapă a

Ligii 1. Marcatorul celui de-al
treilea gol al Stelei, Alexandru
Chipciu, a dedicat reuşita fetiţei
şi familiei sale, dar şi conducă-
torilor clubului. Totodată, mijlo-
caşul campioanei rămâne modest
şi nu consideră că o victorie în
faţa Rapidului, echipă nou-pro-
movată, trebuie să amăgească su-
porterii, care trebuie să ţină cont
de problemele existente la clubul
din Giuleşti. „E o victorie mare,
am obţinut trei puncte. E bucurie
că am început bine campionatul
şi sper să ţinem tot așa. Nu ţineam
neapărat să marchez în derby,
dar important e că am câştigat.

Nu mai sunt la fel derby-urile...
Ei au probleme foarte mari, tri-
bunele sunt lipsite de spectatori.
Nu trebuie să ne umflăm mușchii
că i-am învins pe Rapid. Dar sun-
tem fericiţi că am câştigat. Golul
îl dedic fetiţei mele şi familiei mele,
în primul rând. Cu Aktobe, în
Liga Campionilor, vreau doar să
ne calificăm, nu mă interesează
un rezultat anume. Dedicăm vic-
toria managerului nostru şi pa-
tronului, persoane care trec prin
perioade dificile. Ne dorim să con-
tinuăm seria acestor victorii până
la final”, a declarat Alexandru
Chipciu.

Alexandru Chipciu a marcat cel de-al treilea gol al Stelei, în victoria 1-3 împotriva echipei Rapid  

A început balul

Concordia Chiajna - Astra Giurgiu 0-2 
(Fatai 11’, Budescu 13’)
CS Universitatea Craiova - Pandurii Târgu Jiu 1-1
(Curelea 86’ / Shalaj 74’)
ASA Târgu Mureş - Universitatea Cluj 0-0
Rapid Bucureşti - Steaua Bucureşti 1-3
(Pancu 23’ / Keşeru 28’, Popa 66’, Chipciu 72’)
FC Botoşani - Gaz Metan Mediaş 0-3
(Todea 2’, Tahar  54’, Figliomeni 89’) 
CFR Cluj - Ceahlăul Piatra Neamţ 
(s-a terminat după închiderea ediției) 
FC Braşov - Petrolul Ploieşti 
(s-a terminat după închiderea ediției)
Astăzi
CSMS Iaşi - FC Viitorul, ora 18.00
Dinamo Bucureşti - Oţelul Galaţi, ora 21.00.

Liga I, Etapa I
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PSV îl urmărește pe Rotariu
Pentru Dorin Rotariu, meciul de astăzi dintre Dinamo și
Oțelul, din prima etapă a Ligii I, este un prilej de a-și confirma
valoarea în fața unor emisari ai unui club de top din Europa.
Special pentru Dorin Rotariu, PSV Eindhoven va trimite luni,
în „Ștefan cel Mare", un om care să îl monitorizeze pe tânărul
mijlocaș dinamovist. 11 goluri și 6 assist-uri este bilanțul lui
Dorin Rotariu la Dinamo, în cele 48 de meciuri în care a îm-
brăcat tricoul roș-alb. 1,5 milioane de euro este cota de piață
a lui Rotariu, potrivit transfermarkt.co.uk

Bicfalvi a debutat cu gol
Mijlocaşul Eric Bicfalvi a avut parte de un start de sezon
perfect în Ucraina. Bicfalvi a marcat un gol pentru Volin Luţk
în meciul câştigat, în deplasare, cu scorul de 2-1 (0-1), în
faţa echipei Ilişiveţ Mariupol, în prima etapă a campionatului
Ucrainei. Bicfalvi, care a fost integralist, a marcat în minutul
86. Celălalt gol al echipei Volin Luţk a fost înscris de Babenko
90’+2. Pentru Ilişiveţ a înscris Kulach 6’ (penalti). Eric Bicfalvi
părăsise echipa Volin Luţk din cauza situaţiei din Ucraina,
însă în cele din urmă conducerea clubului l-a convins să re-
vină.

Cavani la United!?
Edinson Cavani ar putea fi primul mare transfer al lui Van
Gaal la Manchester United. PSG a plecat spre Hong Kong
acolo unde va susţine un turneu amical, dar starul uruguayan
nu a făcut deplasarea. Motivul oficial este acela că atacantul
în vârstă de 27 ani a fost nevoit să-şi amâne zborul din cauza
unui virus. Daily Mail notează că Edinson Cavani a mai tras
de timp pentru a putea negocia în linişte cu Manchester Uni-
ted. În ultima perioadă, presa internaţională a speculat pe
seama plecării lui Cavani de la PSG, cea mai vehiculată
destinaţie fiind gruparea din Anglia. Cavani a venit în Europa
în 2007 la Palermo, şi-a făcut un nume în tricoul lui Napoli
în perioada 2010-2013, iar apoi a trecut la PSG în schimbul
sumei de 64,5 milioane de euro. Pentru formaţia din Hexagon
a jucat 43 de meciuri şi a marcat 25 de goluri. United a
cheltuit deja circa 34 de milioane de euro pe transferul lui
Luke Shaw (19 ani) de la Southampton şi alte 36 de milioane
de euro pe aducerea lui Ander Herrera (24 de ani) de la At-
hletic Bilbao. De asemenea, în ianuarie englezii au stabilit
un nou record al clubului prin transferul lui Juan Mata de la
Chelsea pentru suma de 47 de milioane de euro.

Încă un transfer galactic
Real Madrid este aproape de a mai aduce pe Santiago Ber-
nabeu o vedetă. După transferurile lui Kroos şi Rodrigruez,
la Real ar putea ajunge atacantul Radamel Falcao, 28 de
ani, de la AS Monaco. Cotidianul AS anunţă că deţinătoarea
Ligii Campionilor este în căutarea unui atacant, Florentino
Perez dorind să încheie mercato-ul cu aducerea unui jucător
în ofensivă, pentru acoperirea golului lăsat de Alvaro Morata,
plecat la Juventus. AS notează că Falcao este ţinta numărul
unu a Realului, care ar putea veni sub formă de împrumut
pentru un sezon pentru suma de 12.5 milioane de euro, iar
din vara lui 2015 columbianul să fie transferat definitiv pentru
33 de milioane de euro. Dacă mutarea nu se va concretiza,
Real are un plan de rezervă. O altă ţintă a madrilenilor este
Romelu Lukaku (21 de ani), care în ultimul sezon a fost îm-
prumutat de Chelsea la Everton. Belgianul nu face parte din
planurile lui Jose Mourinho pentru stagiunea următoare,
astfel că se caută o nouă destinaţie pentru acesta.

Și-au amortizat jumătate din investiție
Real Madrid bate recorduri greu de închipuit pentru orice
club din lume, indiferent de nume. Transferul lui James Ro-
driguez la Real Madrid se dovedeşte a fi o adevărată lovitură
financiară. Mijlocaşul columbian de la AS Monaco a semnat
un contract pe şase sezoane cu Real Madrid, spaniolii plătind
pentru transferul său 80 de milioane de euro. Venirea sa la
Real a declanşat o adevărată nebunie în rândul fanilor.
Numai în prima oră de la anunţarea mutării s-au vândut 900
de tricouri, un record pentru magazinul clubului. În primele
24 de ore au fost vândute în toate magazinele clubului circa
45.000 de tricouri în valoare de 4 milioane de euro. Euro-
mericas Sport Marketing a anunţat noi cifre ale vânzărilor,
la două zile de la transferul golgheterului Campionatului
Mondial din Brazilia. Astfel, sursa citată anunţă că în primele
48 de ore s-au vândut 345.000 de tricouri inscripţionate cu
numele columbianului, ceea ce înseamnă Real a încasat
deja peste 33 milioane de euro.

Barca caută fundaș
Barcelona intenţionează să

mai transfere un fundaş după
achiziţionarea lui Jeremy
Mathieu. Catalanii vor să-l
aducă pe Camp Nou pe fun-
daşul brazilian Marquinhos
de la PSG. Francezii l-au
adus în această vară pe Da-
vid Luiz, iar stopper-ul în
vârstă de 20 de ani va sări

din schemă. Mundo Depor-
tivo informează că Marquin-
hos este ţinţa principală a
catalanilor în actuala perioa-
dă de mercato, antrenorul
Luis Enrique solicitând cu
disperare un fundaş central
pentru a întări compartimen-
tul defensiv. Sursa citată mai
notează că singura necunos-

cută în „afacerea Marquin-
hos” este reprezentată de
modul în care jucătorul va
ajunge în Primera. Barcelona
ar dori un transfer definitiv,
în timp ce PSG ia în calcul
şi varianta unui împrumut
pentru un sezon. Marquinhos
a a fost transferat de PSG în
vara anului trecut, de la AS

Roma, în schimbul a 31 de
milioane de euro. El a mai
jucat în carieră la Corin-
thians, formaţie din ţara na-
tală de la care s-a şi lansat
în fotbalul mare. Jeremy
Mathieu, Rakitic, Suarez şi
portarii Ter-Stegen şi Clau-
dio Bravo sunt transferurile
Barcei în această vară. 
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„Dăruieşte spe-
ranţă!”  Aceasta
este invitaţia lan-
sată de trei instru-
m e n t i ş t i
braşoveni pentru
publicul meloman
din oraşul de la
Poalele Tâmpei. 

Este vorba despre
un spectacol carita-
bil, în urma căruia
toate fondurile obţi-
nute vor fi donate co-
piilor şi adulţilor
diagnosticaţi cu o
boală incurabilă, care
se află în grija Hos-
pice Casa Speranţei. 

Concertul va avea
loc mâine, 29 iulie, la
Sala Patria, de la ora
18.30.

Violonista Corina
Spătariu (foto) a ini-
ţiat un proiect în ca-
drul căruia artista
susţine săptămânal un
recital la Casa Speran-
ţei, dedicat celor care
se luptă cu o boală in-
curabilă. 

Intrarea la eveni-
mentul din 29 iulie
este 25 de lei, iar bi-
letele au fost puse în
vânzare la sediul Hos-
pice din strada Sitei
nr. 17A şi vor fi dis-
ponibile şi în ziua con-
certului, la Sala Patria.
Cei care doresc să fie
prezenţi la concert, îşi
pot rezerva un loc în
sală la numărul de te-
lefon 072.7338.280. 

Diana Bjoza

Horoscopul zilei
Berbec. Se pare că vă lăsaţi prea mult călăuzit de sentimente
şi riscaţi să deveniţi melancolic. Nu este exclus să aveţi di-
ficultăţi de comunicare. Riscaţi să provocaţi neînţelegeri.
Taur. Persoana iubită vă reproşează lipsa de afectivitate şi
faptul că acordaţi prea multă importanţă afacerilor. Vă sfă-
tuim să fiţi mai atent cu familia.
Gemeni. Sunteţi într-o formă deosebită, de care ar fi bine
să profitaţi. Este o zi bună pentru afaceri şi călătorii, dar
puteţi avea succes şi pe plan sentimental. 
Rac. Nu prea vă simţiţi în formă, ceea ce explică starea de
nervozitate în care vă aflaţi. Vă recomandăm să nu vă asu-
maţi nici un risc, pentru că şansele de reuşită sunt minime. 
Leu. Dimineaţă s-ar putea să fiţi acuzat de colegi că nu sunteţi
consecvent. Vă sfătuim să fiţi prudent, pentru că astăzi aveţi
tendinţa să fiţi impulsiv.
Fecioară. Dimineaţă aflaţi că o cunoştinţă s-a îmbolnăvit.
Vă implicaţi şi, astfel, faceţi mai multe drumuri scurte. Ar
fi bine să vă odihniţi mai mult şi să vă menajaţi sănătatea.
Balanţă. Sosirea unor musafiri din altă localitate vă obligă
să vă schimbaţi planurile pentru azi. Dacă vă roagă să îi
ajutaţi cu ceva, vă sfătuim să nu îi refuzaţi. 
Scorpion. Sunteţi hotărât să rezolvaţi o problema financiară
care vă sâcâie de mai multă vreme. Dacă vi se propune să
va asociaţi într-o afacere, vă sfătuim să nu ezitaţi. 
Săgetător. S-ar putea că o problemă sentimentală mai veche
să revină în actualitate şi să vă certaţi cu partenerul de viaţă.
Nu cedaţi primului impuls! 
Capricorn. Sunteţi plin de energie şi aveţi idei originale. Vă
recomandăm să fiţi prudent. Riscaţi să depăşiţi anumite
limite şi să provocaţi discuţii în contradictoriu. 
Vărsător. Se pare că nu reuşiţi să îndepliniţi toate sarcinile
de serviciu şi nu este exclus să aveţi probleme cu şefii. După-
amiază s-ar putea că o problema mai veche să revină.
Peşti. Nu este momentul să vă ocupaţi de probleme delicate,
pentru că este posibil să nu vă puteţi concentra suficient. 
La serviciu, sunteţi nervos mai toată ziua. 

Concert caritabil
la Sala Patria
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Veronica Jardan, psiholog
clinician principal şi psihote-
rapeut specializat în relaţia
părinte-copil, va susţine mier-
curi, 30 iulie de la ora 18.00,
la Ceai et caetera un atelier
cu tema „Arta de a fi părinte”.
Cei care vor participa vor afla
cum să se înţeleagă mai bine
cu copiii, cum să-şi şlefuiască
calităţile de părinte, cum să

aibă o relaţie mai armonioasă
cu copiii. 

„Viaţa este o condiţie obli-
gatorie de A Exista, dar insu-
ficientă pentru A Fi.” Pr.
Adrian Dobre

Existăm ca părinţi, dar pen-
tru A Fi este uneori nevoie de
recreere.

Rezervări: 0724.302.737
(între orele 14 şi 22).

Atelier pentru părinţi
◾ Bulă se duce la prietenul lui Ştrulă
şi îi zice:
– În vacanţă m-am cazat la hotelul
ăla de cinci stele, era un lux,… pro-
soapele erau aşa groase că abia
mi-am putut închide valiza!

◾ O cucoană citeşte horoscopul şi
la un moment dat se opreşte şi
 oftează:

– Of, ce tâmpenie!
Soţul sesizează şi o întreabă ce s-a
întâmplat.
– Eh, dacă te-ai fi născut cu două
zile mai târziu ai fi fost inteligent,
gentil şi spiritual!

◾ La psihiatru:
– Deci, de când te crezi găină?
– De când eram puişor, domnule
doctor!

Bancuri

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

HERCULES
-3D– -PREMIERĂ-
(AP-12), 98 minute, Acţiune, Aventuri
orele: 18:15, 20:00

MEA CULPA
-digital– -PREMIERĂ-
(N-15), 90 minute, Acţiune, Crimă
orele: 18:00, 19:45

ÎN ORDINEA DISPARIŢIEI
-digital-
(KRAFTIDIOTEN)
(N-15), 115 minute, Comedie, Crimă
ora: 13:00

AVIOANE: ECHIPA DE INTERVENŢII
-3D– şi -2D-
(PLANES: FIRE AND RESCUE)
(AG), 83 minute, Animaţie, Aventuri, dublat
orele: 13:30, 16:15

SEX TAPE -digital-
(N-15), 90 minute, Comedie
orele: 20:15, 22:15

CANIBAL -digital-
(IM-18), 116 minute, Thriller
ora: 21:45

NEW YORK MELODY -digital-
(BEGIN AGAIN)
(AP-12), 104 minute, Comedie, Romantic
ora: 15:30

PLANETA MAIMUŢELOR: REVOLUŢIE -3D-
(DAWN OF THE PLANET OF THE APES)
(AP-12), 130 minute, Acţiune, SF, Thriller
orele: 15:15, 17:45

TRANSFORMERS: EXTERMINAREA -3D-
(TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION)
(AP-12), 157 minute, Acţiune, Aventuri, SF
orele: 13:15, 22:00

Expoziţii 
◾ Epoziţia 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.
◾ Epoziţia Mărturii din vechiul Schei
la Muzeul de Etnografie Braşov (B-dul Eroilor 21A). 
Expoziţia îşi propune să readucă la viaţă vechiul
Schei prin fotografii inedite. 
◾ Expoziţie de fotografie veche – Albumul de

familie la românii şi ceangăii din zona Săcele
(mai – septembrie 2014) 
la Muzeul de Etnografie Braşov (B-dul Eroilor 21A).

Astăzi în Braşov

2 8 6 5 1 4 7 3 9
5 7 3 8 6 9 1 2 4
9 1 4 2 3 7 6 5 8
6 5 9 3 2 8 4 7 1
7 2 8 9 4 1 5 6 3
4 3 1 7 5 6 9 8 2
3 4 5 6 9 2 8 1 7
8 9 2 1 7 5 3 4 6
1 6 7 4 8 3 2 9 5
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Reporterul revistei de
specialitate „Show Dai-
ly” a marcat elogios pri-
ma apariţie la Salonul
Internaţional al Aero-
nauticii şi Spaţiului de
la Paris a zburătorului
braşovean Cezar Rusu,
pe care îl declara „as al
pilotajului”…, scria
pentru „DN” A. Csomos. 

Cele peste 7.000 de ore de
zbor, cu peste 30 de tipuri di-
ferite de avioane, titlul de
campion al României câştigat
de 4 ori, cele 3 titluri de cam-
pion balcanic, participând la
4 campionate aeronautice in-
ternaţionale, constituia, de
fapt, cartea de vizită a lui Ce-
zar Rusu. 

Desigur, drumul către îm-
plinire nu a fost uşor, nota A.
Csomos, astfel, adunând o
mulţime de pilde bune din te-
meinicia şi seriozitatea „oa-
menilor simpli, a celor de la
şaibă”, cum se spunea pe vre-
mea comunismului vremelnic
triumfător, alături de care a
rămas mai ales cu fapta, Rusu
a învăţat, cică, să muncească
fără să se uite la ceas, a învăţat

„să cunoască în intimitate fie-
care aparat de zbor, s-a fami-
liarizat cu măruntaiele lui”,
cunoscând faptul că reuşita şi,
de ce nu, chiar viaţa lui de-
pindea de buna cunoaştere a
maşinii. 

Debutând la Sânpetru, în
1956, Cezar Rusu a devenit
peste ani, la Ghimbav, pilot
de încercare, preciza Csomos.
Pentru împlinirea visului ti-
nereţii „a muncit cu dăruire
zile şi nopţi în care, nu de pu-
ţine ori, uzina i-a fost şi casă

şi masă”. Re-
zultatele au
fost, deci, şi la
Paris, pe măsu-
ra „înaltei sale
autorităţi pro-
f e s i o n a l e” .
Măiestria Ce-
zarului a fost
dovedită cu
succes prin
z b o r u r i l e
 efectuate aici,
 a l ă t u r i  d e
„ z b u r ă t o r i
prestigioşi” din
vreo 26 de ţări
ale lumii, zbo-
ruri care au

pus cu strălucire în
evidenţă calităţile ce-
lor două planoare I.S.,
ale motoplanorului
I.S.-28 M 2, avionului
agricol I.A.R.-27,
 fabricate la I.C.A.
Ghimbav, ale altor
aparate de zbor reali-
zate de industria aero-
nautică românească. 

Prezentate în 6 din
cele 9 reviste editate
zilnic la Salonul de la
Paris, aparatele româ-

neşti „măiestrit conduse” de
piloţii ing. Emil Iliescu, Mihai
Albu şi Cezar Rusu confirmau
pe deplin ceea ce i-a mărturisit
lui Csomos interlocutorul Ce-
zar Rusu: „Cât ai capul pe
umeri – şi noi românii, îl
avem – nu există problemă de
nerezolvat. Totul e să găseşti
capătul de sfoară de care să
tragi, că după aceea ghemul
se deşiră de la sine”.
(„Drum Nou” – 28 iulie 1981) 
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Duminică, 22 iulie, la ora
4 după-amiază, s-a ridicat
dinspre miazănoapte asupra
comunei Crisbav (comitatul
Braşov), o furtună mare îm-
preunată cu o ploaie toren-
ţială. Deodată, apele văilor
au crescut într-atâta, încât
nici peste podurile cele mai
înalte nu s-a putut face co-
municaţia. Torentul a rupt şi
dus cu sine mai multe din
aceste poduri, ba chiar şi edi-
ficii mai mici. Păstorii de
vite, văzând furtuna, au gră-
bit cu vitele spre casă şi tre-
când peste apă mulţi porci,
au fost duşi de valuri.

Furtuna aceasta a produs o
mare spaimă în locuitorii co-
munei, ea a fost mărită de ful-
gere, tunete şi trăsnete. Un
trăsnet a lovit tocmai turnul
sfintei biserici greco-ortodoxe
din localitate, unde clopotarul
Achim Rujan, împreună cu ne-
potul George Rujan, tocmai
trăgeau clopotele. Trăsnetul a
lovit rădăcina crucii, dezbră-
când turnul de toată ţigla.
Ajungând la zidul turnului,
printr-o fereastră a pătruns în
interiorul turnului făcând vreo
6 găuri, iar ieşind afară, curen-
tul electric s-a coborât prin tin-
da bisericii zdrobind o aripă a

uşii de la intrare şi ridicând 2
scânduri de la podea a intrat
în pământ. Din norocire cei
doi clopotari au scăpat cu via-
ţă, George Achim rămânând
neatins. Mai rău a păţit-o un-
chiul său, care atunci când tră-
gea clopotele, fiind rezemat de
zidul turnului, a fost lovit de
curentul electric de la mijlocul
trupului în jos. Trupul său, în
locurile atinse de trăsnet s-a
pârjolit, jupuindu-l chiar şi de
piele. Medicul adus pentru vi-
zitarea rănitului, a prezis însă
că sigur se va vindeca.

Paguba cauzată în turnul bi-
sericii se urcă la 3.000 de co-

roane. Notez că biserica este
săracă, iar parohienii ei, al că-
ror număr abia este de 500 de
suflete, mai toţi sunt cu puţină
dare de mână.

Prin aceasta îmi iau voie să
apelez, prin preţuitul dumnea-
voastră jurnal, la cititorii şi
publicul român, ca să întindă
o mână de ajutor la repararea
bisericii. Ofertele mărinimoa-
se să se trimită pe adresa ad-
ministratorului parohial Ioan
Şchiopu în Crisbav, care cu
mulţumire le va achita pe cale
publică.

(Gazeta Transilvaniei,
nr. 168, 29 iulie 1901)

Iulian Cătălui

Mihaela Lupu

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

„Biserica ortodoxă din Crisbav, distrusă de un trăsnet”

D o a m n a
I u s t i n a
 Szirmay din
 Budapesta,
pe lângă un
onorar de
6 coroane,
dă un curs
de o
săp-
t ă -
mână în pregătirea de flori
artificiale. Dame de orice
etate şi poziţiune socială se
pot anunţa pentru acest curs
la dl. Biro, director al şco-

lilor elementare
catolice, în stra-
da Vămii (Mu-

reşenilor) nr.
29, etaj I,
i a r  i n s  -
t r u c ţ i a
s e  va
ţ i n e  î n
sa la  d e
desen  a

acestui edificiu şcolar.
(Gazeta Transilvaniei,
nr. 168, 29 iulie 1901)

28 iulie 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”

„Curs de pregătire a florilor
artificiale, la Braşov”

„Un as al pilotajului”
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Sam van Aken, inginer
şi sculptor de la Univer-
sitatea Syracuse, SUA, a
reuşit să creeze un pom
care atunci când rodeşte
produce, în acelaşi timp,
40 de soiuri de fructe.

Pomul cu 40 de soiuri
de fructe în acelaşi timp

Un studiu publicat de Lo-
voo, cel mai cunoscut portal
de „dating” (întâlniri) din
Germania, şi de site-ul de că-
lătorii GoEuro, conchide că
femeile spaniole sunt cele mai
dorite de bărbaţii europeni,
informează ziarul ABC.

Europenii au indicat naţiu-
nea spaniolă drept preferată
pentru a-şi alege o parteneră,
spanioloaicele situându-se pe
primul loc în acest clasament,
fiind urmate de italience.

Aproximativ 45%
dintre italieni au de-
clarat că se simt atraşi
de femeile spaniole,
mai mult decât de cele
de altă naţionalitate, şi
34 la sută dintre fran-
cezi au mărturisit că
au o slăbiciune pentru
spanioloaice.

Bărbaţii din Germania,
Marea Britanie şi Belgia au
ales la rândul lor femeile
spaniole: unul din trei

bărbaţi de această na-
ţionalitate au mărturi-

sit că se simt atraşi de
ele.

Cel mai prost plasate
în acest clasament sunt
portughezele, franţu-
zoaicele, belgiencele
şi olandezele, despre
care bărbaţii chestio-

naţi au mărturisit că, deşi
le-ar plăcea să „flirteze”

cu ele, nu ar putea avea o
relaţie cu aceste femei.

The New York Times pledează 
pentru legalizarea canabisului

Marele cotidian american
The New York Times a ple-
dat sâmbătă în favoarea lega-
lizării canabisului, comparând
incriminarea sa cu erorile din
epoca Prohibiţiei, relatează
AFP.

Publicaţia notează într-un
editorial că legislaţia privind
canabisul îi afectează într-un
mod disproporţionat pe tinerii
de culoare, în timp ce depen-
denţa este „o problemă relativ
minoră”, în special compara-
tiv cu alcoolul şi tutunul.
„SUA au avut nevoie de
13 ani să-şi revină în fire şi
să pună capăt Prohibiţiei,
13 ani în cursul cărora oame-

nii au continuat să bea, în aşa
fel încât cetăţeni care respec-
tau legea au devenit criminali
şi au apărut şi prosperat sin-
dicatele crimei”, scrie The
New York Times. 

„În urmă cu 40 de ani, Con-
gresul a adoptat interdicţia ac-
tuală asupra canabisului,
aducând un mare prejudiciu
societăţii, pur şi simplu pentru
a interzice un produs cu mult
mai puţin periculos decât al-
coolul. Guvernul federal ar
trebui să dezincrimineze ca-
nabisul”, adaugă publicaţia
americană, în editorialul
 intitulat „Abrogaţi, din nou,
Prohibiţia”.

Citând cifre ale FBI con-
form cărora în 2012 au fost
făcute 658.000 de arestări pen-
tru deţinere de marijuana, mult
mai multe decât pentru cocai-
nă, heroină şi derivate ale aces-
tora, The New York Times
estimează că incriminarea con-
duce la „un rezultat rasist, afec-
tându-i în mod disproporţionat
pe tinerii de culoare, irosindu-
le viaţa şi dând naştere la noi
generaţii de infractori”. Opu-
nându-se totuşi vânzării de ca-
nabis tinerilor sub 21 de ani,
cotidianul mai scrie că „un
consum moderat de marijuana
nu pare să prezinte un risc pen-
tru adulţii sănătoşi”.

Shakira este din nou însărcinată şi va avea o fetiţă
Cântăreaţa şi partenerul său de viaţă, Gerard Pique,
vor deveni din nou părinţi în ianuarie 2015, a declarat
Carlos Vives, un apropiat al artistei. Potrivit sursei ci-
tate, cântăreaţa ar fi însărcinată în trei luni şi va avea
o fetiţă. Shakira şi Pique au un băieţel, Milan, care s-a
născut în ianuarie 2013. Shakira a declarat, la începutul
anului, că îşi doreşte o familie numeroasă. Cântăreaţa
a ţinut să precizeze că a amânat decizia de a rămâne
din nou însărcinată pentru că are mai multe proiecte
muzicale. „Dacă nu ar trebui să mă ocup de proiectele
mele muzicale, aş fi deja însărcinată. Mi-ar plăcea să
am opt sau nouă copii cu Gerard – propria mea echipă
de fotbal”, a spus Shakira într-un interviu acordat re-
vistei „Latina”. Shakira şi Gerard Piqué au o relaţie
din 2011, iar în 2013 s-a născut primul lor copil, Milan.
Cântăreaţa l-a întâlnit pe celebrul fotbalist în 2010, în
timp ce promova imnul campionatului de fotbal, „Waka
Waka (Time for Africa)”.

Reacţia lui Alex Velea după ce s-a aflat că e tătic
Cântăreţul a postat pe pagina sa de Facebook după ce
a aflat că va deveni tătic. Ca şi Antonia, iubita lui, Alex
Velea a ţinut să se adreseze admiratorilor şi să le dez-
văluie ce simte în această zi. „Nu sunt multe de spus.
Sunt cel mai fericit om de pe pământ. La fel şi Antonia.
Împreună vom avea un copil. A fost un an foarte greu şi
am trecut prin multe momente delicate, momente care
nici măcar nu au fost create de noi”, a mărturisit el. „Nu
voi face multe comentarii pe acest subiect. Repet: sunt
foarte mândru şi bucuros că voi deveni tătic alături de
femeia pe care o iubesc! Vă mulţumesc tuturor celor care
aţi fost alături de noi şi gândurile noastre frumoase merg
către voi! Toţi suntem foarte fericiţi! Vă pup şi vă iubesc!”,
a mai scris Velea. Antonia a dezvăluit pe Facebook că
va avea încă un copil, iar tatăl acestuia este Alex Velea.
Ea mai are o fetiţă dintr-o căsnicie anterioară. 

Spanioloaicele, cele mai dorite femei
din Europa (studiu)

Pe ramurile copacului
hibrid cresc nu mai pu-
ţin de 40 de tipuri de
fructe, printre care ci-
reşe, piersici, caise, pru-
ne, nectarine şi chiar
migdale, scrie Times
Live.

Pentru a obţine acest
rezultat, Sam van Aken

a încrucişat şi altoit mai
multe soiuri de pomi
fructiferi.

„În prezent lucrez cu
peste 250 de tipuri de
fructe cu sâmburi”, a ex-
plicat artistul. „Aducând
laolaltă toate aceste ti-
puri într-un singur pom,
urmărind o anumită

schemă, pot sculpta co-
pacul pentru a arăta aşa
cum vreau atunci când
înfloreşte”, a adăugat el.

16 dintre copacii rea-
lizaţi de Sam van Aken
sunt acum expuşi la
 diverse muzee de artă
din lume sau în colecţii
private.

C


