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Fără fonduri 
pentru drumuri

Lipsa acută de fonduri pen-
tru repararea drumurilor ju-
deţene a fost reclamată de
Aristotel Căncescu.
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METEO

Piaţa de Miercuri va fi mo-
dernizată până la începutul
sezonului rece. Consiliul Lo-
cal Braşov este chemat să
aprobe astăzi cheltuielile ne-
cesare investiţiei, cheltuieli
estimate la 2,32 de milioane
de lei, sumă ce va fi plătită
din taxele încasate de la co-

mercianţii din piaţă. Noua
clădire va fi o hală pe struc-
tură metalică, fără fundaţie,
acoperită cu policarbonat,
care va asigura astfel şi ilu-
minare naturală. Vor fi păs-
trate căile de acces existente,
iar la exterior vor fi amena-
jate şi zone verzi. 

Persoanele fizice şi firmele
care nu îşi declară impozitele
datorate statului, obligaţii
care sunt însă descoperite de
Fisc în cuantum mai mare de
50 lei, vor fi obligate să achite
o „penalitate de nedeclarare”
de minimum 10% din sumă,
care va fi majorată la 100%

dacă datoria rezultă din eva-
ziune. Persoanele fizice şi fir-
mele care vor plăti această
penalitate de nedeclarare nu
vor fi însă scutite de achitarea
celorlalte plăţi, reprezentând
dobânzi şi penalităţi de în-
târziere, aferente datoriilor.

Guvernul introduce o nouă taxăPiaţa de Miercuri, o altă faţă

Parţial noros
16°C /24°C

Aeroportul şi Spitalul,
blocate la Finanţe
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Adio Cupa Davis,
după 13 ani!

Tenismanul Victor Hănes-
cu şi-a anunţat ieri retra-
gerea din echipa de Cupa
Davis a României.

Spectacol gratuit
la Sala Patria 

Duminică, 3 august, de la
ora 19:00, la Sala „Patria”
Corul „Vox Medicalis” vă
invită la un concert gratuit. 
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În luna februarie, Consiliul Judeţean Bra-
şov a lansat o licitaţie în vederea obţinerii
unui împrumut în valoare de 29,43 de
milioane de lei, pentru continuarea lu-

crărilor la Aeroportul Internaţional Bra-
şov (etapa a III-a) şi pentru reabilitarea
corpului B al Spitalul Clinic de Urgenţă
Braşov. „Suntem împiedicaţi să accesăm

un credit în limita gradului nostru de în-
datorare, la care are dreptul Consiliul
Judeţean Braşov. Mi-aş dori să nu fie
vorba de un gest politic, dar dacă vedem

la ce judeţe s-a aprobat contractarea de
credite lucrurile sunt clare”, a declarat
preşedintele CJ, Aristotel Căncescu
(foto medalion). pag. 7

Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului
de Finanţe nu a dat „undă verde” demersului autorităţilor braşovene
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Ministrul de Interne, Gabriel
Oprea, a anunţat ieri  după
amiază la comandamentul pen-
tru situaţii de urgenţă de la Gu-
vern că  185 de localită�i au fost
afectate de inuda�iile din ultime
zile, o persoană a murit, iar pa-
tru sunt încă date dispărute.
„Situația centralizată a princi-
palelor efecte se prezintă astfel:
persoane decedate - una, per-

soane dispărute - patru, per-
soane evacuate - 1.184, per-
soane salvate - 726, locuințe
distruse - 99, locuințe avariate
- 168, locuințe inundate - 2003,
anexe gospodărești distruse -
233, anexe avariate - 3.335,
anexe inundate - 3.718, obiec-
tive economice distruse - unu,
obiective economice avariate -
două, fântâni colmatate - 2.475,

DN-uri afectate - șapte pe
porțiuni ce însumează 1,5 km,
DJ-uri afectate - 37 pe porțiuni
ce însumează 88,7 km, DC-uri
afectate - 39 pe porțiuni ce în-
sumează 239 km, poduri dis-
truse - nouă, podețe distruse -
53, podețe afectate - 242, rețele
de alimentare cu apă - 25,7 res-
pectiv 125 de km, rețele de te-
lefonie - 1,2 km, terenuri
inundate - 17.015 hectare, din
care arabile 11.869 hectare,
fânețe - 1.813 hectare, curți,
grădini  - 3.333 hectare, diguri
distruse - 17,3 km, diguri afec-
tate - 68,72 km”, a spus Oprea.

Guvernul va aloca în ședin�a
de astăzi câte 12 milioane de
lei administra�iilor din jude�ele
Gorj, Vâlcea și Argeș pentru
acoperirea cheltuielilor de
urgen�ă pe care le implică
interven�ia la inunda�ii și pentru
înlăturarea efectelor acestora.

Viitura de pe Vedea, cea mai
mare din ultimii 50-100 de ani 

Directorul adjunct al
Administra�iei Na�ionale Apele
Române (ANAR), Ovidiu Ga-
bor, a declarat ieri  că autorită�ile
sunt pregătite să intervină pentru
a tranzita viitura formată pe râul
Vedea, una dintre cele mai mari
viituri din ultimii 50-100 de ani.

„În ultimele două zile am
avut viituri și debite pe care nu
le-am înregistrat niciodată.
Cea de la Gilort, cea de la
Nistorești, au fost o dată la 100
de ani, valoare pe care n-am
întregistrat-o, cea de la
Olănești - la 150 de ani, iar

viitura pe care vrem s-o tran-
zităm pe Vedea este o viitură
între 50 și 100 de ani”, a ex-
plicat Gabor.

Acesta a precizat că în ulti-
mele 24 de ore au fost emise
21 de avertizări hidrologice,
marea majoritate cu cod roșu.

Ministerul Sănătății: Nicio infecție cu Ebola în România
Ministerul Sănătăţii anunţă că România nu a avut şi nu
are înregistrat niciun caz de infecţie cu virusul Ebola.
Pentru creşterea gradului de vigilenţă, instituţia a transmis
însă către Unităţile de Primiri Urgenţe (PPU) şi Poliţia
de Frontieră informări privind simptomatologia afecţiunii.
Conform oficialilor din Ministerul Sănătăţii (MS), România
nu are linii aeriene directe cu Africa de Vest, astfel că
pasagerii din această zonă ajung pe alte aeroporturi,
unde călătorii sunt monitorizaţi. „În acest moment, reco-
mandăm populaţiei să respecte recomandările Centrului
Naţional de Boli Transmisibile şi cele ale Ministerului
Afacerilor Externe privind călătoriile în zonele afectate.
Astfel, cetăţenii UE care călătoresc sau locuiesc în ţările
afectate pot elimina riscul îmbolnăvirii în cazul în care
evită: contactul direct cu sângele sau fluidele persoanelor
infectate sau cadavrelor cu virus Ebola; contactul strâns
sau manipularea de animale sălbatice vii sau moarte
cum ar fi maimuțe, antilope, arici, lilieci sau carnea aces-
tora; contact sexual neprotejat cu o persoană infectată
sau cu o persoană convalescentă; contactul cu obiecte,
cum ar fi ace, care au fost contaminate cu sânge sau
alte fluide biologice”, a mai precizat MS.

Voiculescu, o nouă mutare în dosarul ICA
Avocaţii lui Dan Voiculescu au depus pe 17 iulie o soli-
citare la Tribunalul Bucureşti în care cer suspendarea
actului emis de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel
Bucureşti prin care a fost desemnat un nou complet de
judecători în dosarul ICA. Procesul nu a primit încă un
termen. Curtea de Apel București a desemnat la sfârşitul
lunii iunie un nou complet format din judecătorii Camelia
Bogdan şi Mihai Alexandru Mihalcea în dosarul ICA, în
care patronul Antenelor a fost condamnat în primă instanţă
la 5 ani de închisoare cu executare. Noua solicitare a lui
Voiculescu vine după ce instanţa supremă i-a respins
cererea de strămutare a dosarului. Procesul ICA se apro-
pie de final. Noul termen în acest dosar e 4 august.

185 de localități afectate de inundații,
patru oameni - în continuare dispăruţi

Lipsa acută de
fonduri pentru
repararea dru-
murilor ju de țe ne
a fost re clamată
astăzi, în plenul
ședinței Consi-
liului Județean,
de pre șe din tele
instituției, Aris-
totel Căncescu.

„În privința fondu-
rilor pentru repararea
drumurilor, situația
este critică. La toate
drumurile pe care ni
le-am propus și le-am
votat cu unanimitate
de voturi ca fiind urgențe, la în-
ceputul acestui an, nu putem de-
mara lucrările din lipsă de
fonduri. Guvernul ne-a retras
banii pe care ni-i alocase – 1,5
milioane de euro, care oricum
nu ajungeau, și le-a dat altă
desti nație. Situația este dispera-
tă! M-am bucurat că Guvernul
a preluat drumul de la Moieciu
și cel dintre Șercaia și Hoghiz,

dar sper să și fie făcute. Pentru
că – și o spun cu regret – toate
guvernările au promis că vor
aloca bani pentru repararea
acestor drumuri, inclusiv Gu-
vernul Tăriceanu, dar nu s-a fă-
cut nimic. Deși eram în USL
după câștigarea alegerilor, de
la bugetul de stat am primit mai
puțin acum (în guvernarea Pon-
ta – n.a.) cu 20% față de pe-

rioada cînd era Guvernul Boc
la putere, când am primit foarte
puțini bani la capitolul reparații
drumuri”, a declarat în plen
Aristotel Căncescu.

Speranțe – fondurile structu-
rale. Administra�ia jude�eană
caută și solu�ii alternative,
dacă nu vin bani de la Gu-
vern, deși brașovenii sunt în
top în privin�a veniturilor la

bugetul na�ional.
„La rectificarea bu-

getară pe care am fă-
cut-o astăzi, am
alocat 800.000 de lei
pentru întocmirea
docu men ta ției tehni-
co-economice necesa-
ră ac ce sării de
fonduri europe nera-
mursabile prin Pro-
gramul Operațional
Regional – exercițiul
financiar 2010-2020
– pentru drumurile
declarate de plenul
Consiliului Ju dețean
Brașov ca fiind prio-
ritare. Este vorba des-

pre «Drumul de Sub Munte»:
Perșani, Victoria și descărca-
rea în DN1 la Ucea, Măieruș
– Apața – Augustin și de aici
spre Baraolt și Rupea – Jibert
– Șoarș – Cincu – Voila, cu ex-
tindere de la Cincu spre Agnita
(județul Sibiu)”, a precizat
vicepreședintele Consiliului
Jude�ean Brașov, Mihai Pas-
cu. Sebastian Dan 

Banii europeni promişi de Guvern pentru reabilitarea a patru drumuri judeţene  s-au „redistribuit”

Aristotel Căncescu: „La
drumuri, situația e disperată”



Reprezentanţii Federaţiei
Naţionale a Sindicatelor din
Administraţie (FNSA) au pre-
cizat, miercuri, că 3.000 de
sindicalişti din administraţia
publică locală vor picheta, în
10 septembrie, sediul Guver-
nului. Ei sunt nemulţumiţi de
salariile mici şi urmează să
facă pregătiri pentru o even-
tuală grevă de avertisment.

„Deşi am stabilit cu ocazia
negocierilor avute cu Ministrul
delegat pentru Dialog Social
priorităţile care trebuie solu-
ţionate din lista de revendi-
cări, până la această dată nu
s-a rezolvat niciuna şi nici nu

am constatat că ar exista din
partea reprezentanţilor Gu-
vernului României voinţă rea-
lă pentru rezolvare. Pentru alte
categorii de bugetari, Guver-
nul a identificat soluţii pentru
plata orelor suplimentare, ma-
jorarea veniturilor salariale,
acordarea voucherelor de va-
canţă, toate acestea sunt bi-
nevenite şi le apreciem, dar
condamnăm discriminările
care se fac între diferitele ca-
tegorii de bugetari şi între di-
feritele categorii sociale. O
foarte mare parte dintre sa-
lariaţii din administraţia pu-
blică locală au ajuns în pragul

disperării, nemaiputând su-
porta cheltuielile sociale, da-
torită veniturilor foarte mici,
sub 1.000 de lei pe lună”, a
spus preşedintele Federaţiei
Naţionale a Sindicatelor din
Administraţie, Valer Suciu, în
cadrul unei conferinţe de pre-
să.

Valer Suciu a mai precizat
că, în data de 10 septembrie,
3.000 de bugetari din toată
ţara vor picheta sediul Guver-
nului, între orele 13.00 şi
15.00. În cazul în care nego-
cierile cu guvernanţii vor eşua,
sindicaliştii vor intra în  grevă
de avertisment. 

Germania, ţara pe care românii 
o simpatizează cel mai mult

Germania este ţara pe care
românii o simpatizează cel
mai mult. La polul opus se
află Rusia, doar 37% dintre
români având sentimente po-
zitive faţă de Moscova, potri-
vit unui sondaj INSCOP,
realizat în perioada 1-6 iulie,
la comanda cotidianului Ade-
vărul. 84,3% dintre români
declară că au un sentiment
pozitiv legat de Germania. În
acest top urmează Marea Bri-
tanie - 83,5%, Spania -
83,2%, Italia - 81%, Olanda

- 79,3% şi Fran�a - 77,9%.
Potrivit sondajului, Statele
Unite au o cotă de populari-
tate de 77,5%, fiind urmate
de Belgia cu 74,3%, Japonia
(74%), Republica Moldova
cu 68,8% și Grecia cu 68,2%.

La polul opus, se regăsesc
China (64,3%), Serbia
(56,1%), Turcia (55,9%),
Bulgaria (52,5%), Ucraina
(45,2%). Topul este încheiat
de Ungaria (40,4%) și Rusia
(37%). Sondajul a fost realizat
de INSCOP Research la co-

manda cotidianului Adevărul
în perioada 1-6 iulie. Volumul
eșantionului a fost de 1.055
persoane și este reprezentativ
pentru popula�ia României de
18 ani și peste 18 ani. Che-
stionarele au fost aplicate în
38 de jude�e și Municipiul
București, într-un total de 75
de localită�i (orașe mari, me-
dii și mici, comune, sate).
Eșantionul a fost validat pe
baza datelor oficiale ale Re-
censământului popula�iei din
2011.

Sindicaliştii din administraţie vor 
picheta Guvernul şi ameninţă cu greva
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Piaţa de miercuri va fi
modernizată până la în-
ceputul sezonului rece. 

Consiliul Local Braşov este
chemat să aprobe astăzi
cheltuielile necesare investi-
ţiei, cheltuieli estimate la 2,32
de milioane de lei, sumă ce
va fi plătită din taxele înca-
sate de la comercianţii din
piaţă. Piaţa de miercuri va fi
reamenajată şi va avea o alt-
fel de faţadă, iar negoţul cu
produse va ajunge la alte di-
mensiuni. 

„Modernizarea acestei pieţe
este o consecinţă firească a
modernizării întregii zone a
Regiunilor. Aici îşi desfăşoară
activitatea braşoveni care au
lucrat la uzinele Roman, Me-
trom, Tractorul sau alte locuri
de unde au fost diponibilizaţi,
şi care îşi trăiesc viaţa din
acest câştig. Am găsit un con-
cept care să le ofere condiţii

moderne pentru aceas-
tă activitate şi care să
le asigure loc tuturor
celor care îşi desfăşoa-
ră şi acum activitatea
acolo. Nimeni nu va fi
dat afară din piaţă. In-
vestiţia va fi suportată
de municipalitate din
banii pe care îi înca-
săm de la agenţii eco-
nomici de acolo. Cred
că varianta propusă
poate fi construită în
maximum trei luni,
astfel încât să fie gata
înainte ca vremea să
se răcească”, a decla-
rat primarul George
Scripcaru cu ocazia
prezentării proiectului
de construcţie.

Noua clădire va fi
o hală pe structură
metalică, fără funda-
ţie, acoperită cu poli-
carbonat, care va

asigura astfel şi ilumi-
nare naturală. Vor fi
păstrate căile de acces
existente, iar la exte-
rior vor fi amenajate
şi zone verzi, care să
dea un aspect plăcut
clădirii. Construcţia va
permite o ventilaţie
naturală. La interior,
vor fi construite alveo-
le divizate, sub forma
unor mici magazine,
pe dimensiunile actua-
lelor tarabe sau spaţii
de vânzare, dar care
vor asigura un mediu
acoperit, uscat, astfel
încât mărfurile să poa-
tă fi comercializate în
cele mai bune condiţii.
Vor exista spaţii de
depozitare, iar în ex-
teriorul fiecărei alveo-
le, locuri pentru
expunerea mărfii sau
pentru reclamă. A.P.

Investiția de modernizare a pieței va fi suportată de municipalitate, spune primarul George Scripcaru

Amenajarea Pieţei de Miercuri
va costa  2,3 milioane de lei
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Finanţare de milioane de euro
dedicată întreprinderilor pentru
achiziţionarea sau închirierea
unui teren, clădiri ori unei unităţi
de producţie şi echipamente.
Totul pentru creşterea compe-
titivităţii întreprinderilor verzi,
ecologizarea industriilor exis-
tente şi inovarea şi dezvoltarea
spiritului antreprenorial verde.
Programul adresat întreprinde-
rilor prevede o finanţare care va
fi disponibilă prin intermediul a
două scheme.  „Pe cele două
scheme avem bugete generoase,
un buget pentru prima schemă
între 7,9 şi 8,9 milioane de euro
iar pentru a doua schemă până
la 300.000 de euro. Ceea ce este
important este faptul că aceste
întreprinderi au posibilitatea să
achizițoneze echipamente care
sunt prietenoase cu mediul, echi-

pamente ecologice, au posibili-
tatea să-şi închirieze sau să cum-
pere teren, clădiri” a precizat
Sorina Blejan, consultant CCI
Brașov.  De asemenea, există
şi posibilitatea realizării unor
colaborări fructuoase cu un
partener norvegian. Perioada
de im   plementare a proiectelor
va fi de maximum 12 şi trebuie

finalizate până la data de 30
aprilie 2016, dată care repre-
zintă de asemenea, sfârşitul pe-
rioadei de eligibilitate pentru
implementarea programului.
Mai multe informaţii despre
program puteţi obţine de la
consultanţii Camerei de Co-
merţ şi Industrie Braşov din
Centrul Civic.   

Ajutor de minimis pentru artă şi cultură
Camera de Comerţ şi In-

dustrie Braşov a anunţat lan-
sarea ghidului solicitantului,
spre consultare publică, pentru
”Schema de ajutor de minimis
pentru promovarea diversităţii
în cultură şi artă în cadrul pa-
trimoniului cultural european”.
Creatorii, artiştii ori experţii
din domeniul culturii sunt be-
neficiarii eligibili care pot în-
tocmi proiecte culturale, ce

pot primi finanţări nerambur-
sabile de minim 5000 de euro
pentru fiecare proiect. Detalii
suplimentare precum şi con-
sultanţă pentru realizarea
do  cumentaţiei de finanţare
pot fi obţinute la Camera de
Comerţ şi Industrie (CCI)
Braşov. „Schema de ajutor
de minimis care promovea-
ză diversitatea în cultură şi
artă finanţează proiecte cul-

turale care aplică pentru par-
ticiparea la diverse eveni-
mente în domeniu, pentru
parteneriate, pentru schim-
buri de experienţă iar pentru
aceste scopuri pot fi atrase
sume de maximum 15.000 de
euro care pot reprezenta
aproximativ 95% din valoa-
rea cheltuielilor eligibile” a
declarat  Attila Szekely, con-
sultant CCI Brașov. 

Persoanele fizice şi fir-
mele care nu îşi decla-
ră impozitele datorate
statului, obligaţii care
sunt însă descoperite
de Fisc în cuantum mai
mare de 50 lei, vor fi
obligate să achite o
"penalitate de nede-
clarare" de minimum
10% din sumă, care va
fi majorată la 100%
dacă datoria rezultă
din evaziune. 

Persoanele fizice şi firme-
le care vor plăti această pe-
nalitate de nedeclarare nu
vor fi însă scutite de achita-
rea celorlalte plăţi, reprezen-
tând dobânzi şi penalităţi de
întârziere, aferente datoriilor.

„Penalitatea de nedeclarare”
a fost introdusă în ultima formă
a proiectului noului Cod de
Procedură Fiscală, scrie Me-
difax.ro. Măsura a fost aspru
contestată de mediul de afaceri. 

Contribuabilii cărora le va fi
impusă o astfel de penalitate
sunt definiţi în acelaşi docu-

ment ca fiind orice persoană
fizică, juridică sau orice altă
entitate fără personalitate juri-
dică ce datorează impozite, taxe
şi contribuţii sociale, iar pena-
litate de nedeclarare este defi-
nită drept acea obligaţie fiscală
„accesorie” reprezentând sanc-
ţiunea pentru nedeclararea sau
subdeclararea, în declaraţii de
impunere, a impozitelor, taxelor

şi contribuţiilor sociale.
Astfel, pentru obligaţiile fis-

cale principale nedeclarate şi
stabilite de organele de inspec-
ţie fiscală prin decizii de im-
punere, contribuabilii/plătitorii
vor datora o penalitate de ne-
declarare de 10% din aceste
obligaţii nedeclarate, dacă
suma stabilită nu depăşeşte
25% faţă de fiecare creanţă

fiscală declarată într-o pe-
rioadă fiscală, şi de 25% din
obligaţii, dacă suma stabilită
depăşeşte 25% faţă de fie-
care creanţă fiscală decla-
rată.

Cuantumul penalităţii va
avea însă şi o limită maxi-
mă, respectiv va fi de
100.000 lei ori de câte ori,
prin aplicarea procentelor,
aceasta depăşeşte 100.000
lei.

Această limită maximă
nu va fi însă valabilă în ca-
zul în care datoria faţă de
stat este generată de un act
de evaziune fiscală. În acest
caz, penalitatea de nedecla-
rare va fi majorată la 100%,

condiţia fiind însă ca actul de
evaziune să fie constatat de or-
ganele judiciare.

Dacă datoria este stinsă prin
plată sau compensare ori este
eşalonată la plată, cuantumul
penalităţii va fi redus, la cerere,
cu 75%. Organul fiscal nu va
impune penalitatea de nede-
clarare dacă suma de plată este
mai mică de 50 lei.

Reprezentanţii mediului de afaceri au contestat noua taxă

Guvernul impune „penalitatea
de nedeclarare” a taxelor

Flash economic
14 localităţi din judeţ vor avea Registru agricol electronic
Administraţia judeţeană braşoveană a postat ieri pe site-
ul Sistemului Electronic Achiziţii Publice (SEAP) anunţul
privind implementarea, la nivelul a 14 primării, respectiv
Augustin, Bod, Caţa, Feldioara, Fundata, Ghimbav, Jibert,
Măieruş, Predeal, Rupea, Săcele, Sânpetru, Teliu şi Zăr-
neşti, a unui Registru  agricol în format electronic.  Investiţia
este finanţată prin Programul Operaţional Sectorial „Creş-
terea Competitivităţii Economice” 2007-2013, iar Consiliul
Judeţean Braşov este lider de proiect.  Potrivit anunţului
postat pe SEAP, va fi achiziţionat un sistem informatic
complet cu o „interfaţă prietenoasă, în limba română, efi-
cientă şi uşor de manipulat”. În caietul de sarcini se arată
că se vor achiziţiona licenţe software pentru sisteme de
operare, baza de date, server de aplicaţie, antivirus pentru
servere şi calculatoare, dar şi licenţe pentru mai multe
aplicaţii, printre care, Registrul Agricol, Taxe-Impozite lo-
cale, Buget etc. 

Reguli noi pentru asiguratori
Companiile de asigurări care emit polițe de răspundere
civilă auto /RCA/ vor fi obligate să menționeze pe polițele
RCA comisionul de intermediere, iar acesta nu trebuie să
depășească 10% din valoarea primelor de asigurare înca-
sate, potrivit unui proiect de normă al Autorității de Supra-
veghere Financiară /ASF/ pentru modificarea și completarea
normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă
pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.
Comisionul de intermediere va fi menționat pe polița de asi-
gurare RCA atât în valoare absolută, cât și ca procent aplicat
primei de asigurare menționate pe poliță, fiind inclus ca va-
loare în prima de asigurare totală. Proiectul de normă pre-
vede totodată că tarifele de primă pot fi modificate după
minimum șase luni de la ultima notificare, cu excepția in-
dexărilor sau a majorărilor pe anumite categorii de riscuri. 

Program norvegian pentru 
industria verde a României



Viceprimarul Adina Dur-
bacă a fost ieri pentru prima
dată ofiţer de stare civilă. Ro-

mulus Price şi Cristina Arsene
au fost primii tineri căsătoriţi
pentru care viceprimarul a

semnat în registrul de stare ci-
vilă.  „Am emoţii, deoarece
sunteți primul cuplu la care
oficiez procedurile cununiei ci-
vile de când am preluat  man-
datul de viceprimar. Au trecut
15 ani de când şi eu m-am
aflat în faţa ofiţerului stării ci-
vile şi înțeleg  prin care treceţi.
Sper să vă port noroc. Vă do-
resc casă de piatră, fericire şi
copii frumoşi”, le-a urat vice-
primarul Durbacă proaspeţilor
căsătoriţi. A.P.

Atelierul Diversis este un ate-
lier protejat de croitorie, în ca-
drul Funda�iei pentru Copii
Abandona�i din Ghimbav,
jude�ul Brașov.  Atelierul va fi
inaugurat vineri, 1 august 2014,
la ora 12.00. Atelierul are o ca-
pacitate de maxim 8 angaja�i,
persoane cu diza bi lită�i, ne vo -
iașe sau tineri ieși�i din centrele
de plasament. Se urmărește
dezvoltarea personală și creș -
terea calită�i vie�ii angaja�ilor.
Toate veniturile din activită�ile
economice ale atelierului vor fi
folosite de funda�ie pentru dez-
voltarea acestui proiect sau pen-
tru celelate proiecte de ajutorare
desfăşurate. În cadrul atelierului
se vor realiza  produse unicat,
handmade. Cine cumpără pro-

dusele realizate în Atelierul Di-
versis sus�ine locurile de muncă
și cauza socială a Funda�iei.

Fundaţia pentru Copii Aban-
donaţi a fost înfiinţată la Braşov
în 1994 şi sprijină copiii şi fa-
miliile dezavantajate social. Ca-
sele de copii de tip familial re-
prezintă proiectul principal al

fundaţiei. Celelalte proiecte
aflate în desfăşurare urmăresc:
prevenirea abandonului şcolar,
consilierea părinţilor cu scopul
prevenirii abandonului, sprijin
moral şi material pentru fami-
liile defavorizate, inte gra rea în
societate a tinerilor care se pre-
gătesc să devină independenţi. 

Asociația OvidiuRo a -
duce pentru prima oară
în Budila - Brașov carava-
na medicală, inițiată de
Societatea Studenților în
Medicină din Bu cu rești,
în cadrul proiectului „Îm-
preună pentru Sănătatea
Rurală”.

Pe 2 și 3 august, 20 de
studen�i de la Universitatea de
Medicină și Farmacie „Carol
Davila” și 15 medici reziden�i
și specialiști în medicină inter-
nă, cardiologie, oftalmologie,
dermatologie, urologie, radio-
logie (ecografie), chirurgie ge-
nerală și pedriatie, se vor afla
la școala din Budila pentru a
consulta 200 de pacien�i. În
plus, pacientele vor primi
informa�ii despre cancerul de

col uterin și infec�ia cu HPV
(Virusul Papiloma Uman).

Pacien�ilor li se fac analize, un
examen clinic complet, EKG,

ecografie, consult oftalmologic.
Copiilor li se face un examen

pediatric, iar la sfârșit to�i
pacien�ii vor primi scrisori me-
dicale, trimiteri sau medica-
mente, în func�ie de necesitatea
fiecăruia. Toate aceste ac�iuni
au în vedere informarea și
preven�ia, aducând un plus de
conștientizare în rândul grupu-
rilor defavorizate, contribuind
și la creșterea accesului acestora
la servicii medicale. În Budila,
Asocia�ia OvidiuRo deja deru-
lează din 2012 programul „Fie-
care Copil în Grădini�ă”. Ma-
joritatea celor 300 de copii care
merg în prezent la grădini�ă
provin  din familii foarte sărace,
cu mul�i membri și condi�ii im-
proprii de locuit. De la imple-
mentarea programului, numărul
copiilor înscriși la grădini�ă a
crescut exponen�ial. A fost ne-
voie de formarea a 3 grupe

noi de copii, pe lângă cele 5
existente și au fost angaja�i
încă 2 educatori, unul fiind re-
munerat de OvidiuRo. În pre-
zent, 111 copii beneficiază de
Fiecare Copil în Grădini�ă, cu
sprijinul financiar al Rai -
ffaisen Bank și al Ambasadei
Marii Britanii în România.
Prezen�a copiilor din Budila
este foarte bună, dar sunt și
situa�ii când cei mici lipsesc
de la grădini�ă din cauza pro-
blemelor medicale. Cei mai
mul�i dintre ei ajung foarte rar
la medic, ceea ce le agravează
starea de sănătate. Iată de ce
OvidiuRo și echipa ÎPSR con-
tinuă caravana medicală, ofe-
rindu-le oamenilor din medii
sociale dezavantajate oportu-
nitatea evaluării stării de să-
nătate. 

Caravana medicală oferă oamenilor din medii sociale dezavantajate oportunitatea evaluării stării de sănătate

Copiii săraci din Budila
sunt consultați gratuit 

Pentru prima dată ofiţer de stare civilă 
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Fundaţia pentru Copii Abandonaţi din
Ghimbav inaugurează Atelierul Diversis 
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Fântâna „impudică” din faţa
gimnaziului românesc 

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Joi

În apropiere de Casa Armatei se
află în prezent o frumoasă fântână
arteziană, cea mai veche construcţie
de acest fel din Braşov. O fântână
asemănătoare, despre care unii
spun că ar fi aceeaşi cu cea din cen-
tru, se afla acum 100 de ani în faţa
gimnaziului românesc – azi Cole-
giul Naţional „Andrei Şaguna”. În
recreaţii, elevii veneau în preajma
ei şi făceau tot felul de glume de-

ocheate legate de statuetele „impu-
dice”, aflate în componenţa ansam-
blului arhitectural. Mai târziu, unii
dintre profesori au considerat că,
din cauza sirenelor, prezenţa fân-
tânii în faţa şcolii nu era binevenită,
în virtutea principiilor morale pe
care le promovau. Şi fântâna a dis-
părut. Se spune că a fost mutată în
parcul Rudolf (azi Parcul central
Titulescu). 



Ministerul Finanțelor
blochează contractarea
împrumutului pentru
Aeroport şi Spital.

În luna februarie, Consiliul
Judeţean Braşov a lansat o li-
citaţie în vederea obţinerii
unui împrumut în valoare de
29,43 de milioane de lei
(6,5 milioane de euro), pentru
continuarea lucrărilor la Ae-
roportul Internaţional Braşov
(etapa a III-a) şi pentru reabi-
litarea consolidarea şi reame-
najare corpului B al Spitalul
Clinic de Urgenţă Braşov.

Din păcate, contractarea
acestui împrumut este însă
tergiversată, ţinând cont că,
deocamdată, Comisia de Au-
torizare a Împrumuturilor Lo-
cale din cadrul Ministerului
de Finanţe nu a dat „undă ver-
de” demersului autorităţilor
braşovene.

Lucrările vor continua cu sau
fără împrumut. Din acest îm-
prumut, 5 milioane de euro
ar urma să fie destinaţi
 continuării investiţiilor la ae-
roport, iar restul pentru fina-
lizarea lucrărilor de la spital,
pentru care Consiliul Judeţean
a alocat deja o serie de fon-
duri. Cu aceşti bani se vor rea-
liza, printre altele, la aeroport,
platforma de parcare a aero-
navelor, turnul de control, ter-
minalul pentru pasageri,
remiza pentru pompieri, uzina
electrică şi postul de transfor-
mare sau drumul tehnologic.

Preşedintele CJ Braşov,
Aristotel Căncescu, a ţinut să
sublinieze faptul că indiferent
de ceea ce va decide Comisia
de specialitate din cadrul Mi-
nisterului de Finanţe, lucrările

la cele două obiective vor con-
tinua, cu fonduri de la bugetul
judeţean. „Am lansat deja li-
citaţia pentru
execuţia su-
prafeţelor de
mişcare de la
aeroport, iar
la Spitalul Ju-
deţean Braşov
vom efectua
lucrări, în va-
loare de apro-
ximativ două
miloane de
euro, din fon-
duri proprii,
respectiv din
vânzarea Spi-
talului Der-
m a t o ” ,  a
precizat Aristotel Căncescu. 

„În urmă cu aproximativ
trei săptămâni, Comisia de
împrumuturi a Ministerului
Finanţelor ne-a cerut câteva

documente pentru a reanaliza
cererea depusă de noi. Solici-
tarea viza fosta societate

 comercială Aeroportul Inter-
naţional Braşov – Ghimbav,
în care Consiliul Judeţean era
partener cu o firmă canadia-
nă. Ni s-a cerut să spunem

dacă această societate, lichi-
dată între timp, a contractat
împrumuturi pentru efec -

tuarea unor
 lucrări la ae-
roport, lucru
care nu s-a în-
tâmplat. Sper
ca, în baza
documentelor
transmise de
noi, Comisia
să emită o de-
cizie favorabi-
lă nouă, astfel
încât să pu-
tem contracta
a c e s t  î m  -
prumut” ,  a
explicat vice-
preşedintele

Consiliului Judeţean Braşov
Mihai Pascu.

Anul trecut, Consiliul Ju-
deţean Braşov s-a situat prin-
tre administraţiile judeţene

care au avut un grad mic de
îndatorare, respectiv care îi
permitea să garanteze anumi-
te împrumuturi şi să contrac-
teze noi credite. Astfel,
conform datelor prezentate de
către Ministerul Finanţelor,
CJ Braşov avea un grad de în-
datorare de 21,75%, respectiv
de 149,2 milioane de lei. Ad-
ministraţia judeţeană a primit
trei oferte pentru a contracta
acest împrumut, respectiv de
la CEC, BRD şi Unicredit
 Ţiriac Bank.

Valoarea totală estimată a
lucrărilor pentru restul supra-
feţelor de mişcare de la aero-
port este de 28.661.780 de lei

(peste 6 milioane de euro), fără
TVA, iar între lucrări se nu-
mără construcţia căii de rulare
ALFA, care are va avea o lun-
gime de 212 metri, o lăţime
de 23 metri şi acostamente de
7,5 metri pe fiecare latură. To-
todată, în această etapă este
cuprinsă şi amenajarea supra-
feţei de parcare, îmbarcare şi
debarcare (apron) ce asigură
zona  necesară derulării activi-
tăţilor specifice aeroportuare,
de îmbarcare, debarcare, veri-
ficări sau alimentări pentru
avioane. Această „parcare” va
avea o suprafaţă totală de
17.750 de metri pătraţi.

Sebastian Dan 

Creditul pentru Aeroport
şi Spital, blocat la Bucureşti

Două asociaţii de pensio-
nari se luptă pentru ca şi
persoanele de vârsta a treia
din judeţ să beneficieze de
gratuitate pentru transportul
în comun intrajudeţean. 

De aceea, fondurile ne-
cesare pentru susţinerea
acestui proiect social vor fi
solicitate de la Guvern.
Este, de fapt o reînnoire a
cererii făcute de preşedin-
tele Consiliului Judetean că-
tre premierul Victor Ponta,
în urmă cu mai bine de o

lună de zile. 
„Vom trimite o cerere

Guvernului României pen-
tru obţinerea unei sume de
bani în vederea subvenţio-
nării transportului în co-
mun intrajudeţean pentru
pensionari„ a declarat con-
silierul judeţean Dragoş
Crăciun. 

„La următoarea rectifi-
care bugetară cerem Guver-
nului să aibă în vedere şi
alocarea de bani pentru
pensionari. Majoriatea pen-

sionarilor nu pot suporta
costurile acestui transport
din veniturile lor mici„ a
adăugat Iulian Zaharia –
Secretar Filiala Asociaţia
Naţională a Pensionarilor
din România – filiala Bra-
şov. 

Pensionarii reprezintă o
categorie socială defavori-
zată, cu o situaţie materială
precară, însă cu o pondere
însemnată, care se apropie
de 50% din totalul popula-
ţiei judeţului nostru.

Din excedentul bugetar de
anul trecut, dar şi din economiile
făcute la cheltuielile de personal
pe acest an, au fost rezolvate şi
achitate câteva facturi ale jude-
ţului. Plenul a validat aceste pro-
iecte. Două dintre procesele pe
care le-a avut Consiliul Judeţean
cu firme braşovene au fost pier-
dute şi, instituţia a fost nevoită
să plătească, motiv pentru care
s-a şi făcut o rectificare bugetară. 

„A trebuit să compensăm 24
de miliarde de lei vechi în urma
unor sentinţe discutabile” a pre-

cizat Aristotel Căncescu, preşe-
dintele CJ Braşov. „Este vorba
de un proces pierdut de Consiliul
Judeţean Braşov, partea câşti-
gătoarea find Prodlacta. E vorba
de nişte restanţe din mandatul
trecut.” a adăugat Mihai Pascu,
vicepreşedintele CJ Braşov. 

Sumele sunt suportate din ex-
cedentul bugetar de anul trecut.
În plus, spune vicepreşedintele
Mihai Pascu au mai fost în plus
reglări de mică anvergură, ţinând
să menţioneze că nu din sume
venite de la bugetul de stat. Ast-

fel, a fost evaluată execuţia bu-
getară pe şase luni şi unde au
fost economii – au fost reorien-
tate spre HCJ date în plen şi nu
au fost date surse de finanţare.
Economii au fost făcute la chel-
tuielile de personal. Potrivit celor
declarate de Pascu, pentru 2014
au fost alocaţi bani pentru an-
gajări în instituţiile din subordi-
nea judeţului, însă legislaţia nu
a fost modificată în conformitate
cu aşteptările celor din adminis-
traţiile locale pentru a permite
angajările respective. 

Conducerea Consiliului Judeţean Braşov a explicat situaţia financiară a proiectelor judeţene 

Cer fonduri de la Guvern pentru 
ca toţi pensionarii să circule gratuit 

Primarul George Scripcaru
nu crede în declaraţiile pre-
mierului Victor Ponta pri-
vind o rectificare bugetară
pozitivă în acest semestru,
mai ales în ce priveşte Bra-
şovul. „Actualul Guvern nu
prea iubeşte Braşovul şi
nu susţine deloc nici jude-
ţul, nici municipiul. Sunt
convins că aceste sume se
vor duce cu dedicaţie doar
la primăriile PSD”, este de
părere primarul Braşovului,
George Scripcaru. Potrivit
primarului, chiar şi în pro-
iectele care implică o cofi-
nanţare de la Guvern şi
care sunt deja în desfăşu-
rare au fost dificultăţi, iar
în cazul Grădinii Zoologice,
încă nu s-a ajuns la zi cu
plata sumelor. „Mai avem
în continuare bani de primit

pentru finalizarea lucrărilor
de la Zoo, aproximativ 4 –
5 milioane de lei. De fieca-
re dată ni s-a spus de la
Ministerul Mediului, care
trebuie să vireze aceste
sume, că sunt probleme de
ordin financiar. Noi am în-
ţeles că există constrângeri
financiare, dar important
este ca repartiţiile bugetare
să nu se facă electoral, ci
echilibrat, că altfel împăr-
ţim România în două şi Ro-
mânia este doar una”, a
explicat Scripcaru. Premie-
rul Victor Ponta a precizat
că rectificarea bugetară din
acest semestru va fi una
pozitivă, şi că 600 de mi-
lioane de lei vor fi direcţio-
naţi autorităţilor locale
pentru plata unor datorii. 

A.P.

Scripcaru nu crede că Braşovul va primi
bani de la Guvern pe rectificare

Suntem împiedicaţi să accesăm
un credit în  limita gradului nos-
tru de îndatorare, la care are drep-
tul Consiliul Judeţean Braşov.
Mi-aş dori să nu fie vorba de un
gest politic, dar dacă vedem la ce
judeţe s-a aprobat contractarea de
credite – iar acest lucru îl poate
 vedea oricine, dacă dă o căutare
pe  internet – lucrurile sunt clare.

Aristotel Căncescu
preşedintele Consiliului Judeţean Braşov 

Rectificare bugetară 
la Consiliul Judeţean
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Templul Dorinţelor, locul magic din Brașov
La câţiva kilometri de loca-

litatea Perşani, judeţul Braşov,
se află o grotă unde se pare că
există un loc magic. Se spune
că aici este locul unde pătrund
energiile pozitive, unde oame-
nilor cu suflet curat li se înde-
plinesc dorinţele şi, mai ales,
sunt tămăduiţi de cele mai gre-
le boli. 

Templul Dorinţelor sau Gro-
ta de la Şinca Veche are origini
dacice, având peste 7.000 de
ani vechime. Este format din
cinci încăperi, are două altare
şi un turn prin a cărui deschi-
dere se poate vedea cerul. Se
pare că acesta ar fi al treilea
punct energetic din România,
celelalte două fiind Sfinxul şi

Sarmizegetusa, şi cine vine aici
o dată va reveni datorită lucru-

rilor uimitoare care i se întâm-
plă, scrie ziarulring.ro.

Festivalul Drumeţii Montane, 
o poveste cu domniţe, zmei şi haiduci

Festivalul Drumeţii Mon-
tane se va desfăşura în perioa-
da 01–03 august 2014 la
Complexul Turistic Cheile
Buţii din Masivul Retezat,
unde cei care doresc să îşi pe-
treacă un weekend la munte
şi să participe la activităţi de
orientare, escaladă, drumeţie,
cunoştinţe turistice, probe cul-
turale, foc de tabără şi alte ac-
tivităţi surpriză sau pur şi
simplu să se relaxeze în natură
sunt aşteptaţi de către orga-
nizatorii Asociaţia Drumeţii

Montane şi Jnepenii. Eveni-
mentul din acest an este rea-
lizat sub forma unei poveşti
fascinante de basm în care
protagoniştii vor fi toţi cei so-
siţi la festival. Participând la
Festivalul Drumeţii Montane
veţi avea posibilitatea de a vă
înscrie la una din categorii
astfel încât şi cei care vin pen-
tru prima dată la munte sau
participă pentru prima dată la
un astfel de eveniment să poa-
tă termina probele cu succes.
Categoria Family, care anul

acesta este cea mai căutată din
cadrul festivalului, fiind de-
numită Haiducii şi Copiii, de-
numită Dinozaurii Pitici, vor
străbate o potecă tematică de
2–3 ore. Categoriile Open
(Haiducii), Feminin (Domni-
ţele Suave), Elite, Veterani
(Zmeii Înaripaţi) şi Juniori
(Dinozaurii Pitici) vor străbate
un traseu mai lung şi vor ajun-
ge pe Vf. Piatra Iorgovanului
aflat la altitudinea de 2014
metri. Detalii pe www.festi-
val.drumetiimontane.ro.

Cel mai lung pod pieto-
nal suspendat din
lume, de 439 de metri,
se găsește la Soci, în
Parcul Național al aces-
tei stațiuni din Rusia,
care a găzduit Jocurile
Olimpice de Iarnă din
acest an.

La prima vedere, podul —
care se află la o înăl�ime de pes-
te 200 de metri și are un design
futurist — parcă plutește în aer.
Construc�ia este sus�inută de opt
cabluri metalice puternice, cu
diametru de 52 de milimetri,

care suportă câte 300 de tone
fiecare. S-au utilizat în total 740
de tone de metal și 2.000 de
metri cubi de beton.

Realizarea podului a durat
cinci ani, dintre care doi pentru
construc�ie. Structura este pro-

iectată să reziste la un cutremur
de 9 grade și suportă prezen�a
simultană a 30.000 de oameni,
informează ITAR-TASS.

Podul permite nu doar o
spectaculoasă plimbare deasu-
pra unui defileu de munte - cu
vedere spre masivul Caucaz,
într-o parte și spre litoralul Mării
Negre în cealaltă - ci și posibi-
litatea de a practica un sport ex-
trem, bungee jumping.

Deocamdată, saltul este de 69
de metri. O nouă platformă pen-
tru sărituri de 207 metri urmea-
ză să fie inaugurată oficial în
luna octombrie.

Proiectul a fost realizat de o
echipă ruso-neo-zeelandeză, în
care un rol deosebit a fost jucat
de neo-zeelandezul Alan John
Hackett și firma care îi poartă
numele, specializată în instala�ii
pentru bungee jumping.

Podul a fost inaugurat în stațiunea rusească din Soci

Cel mai lung pod
pietonal suspendat 

Aplicația care te scapă de dependența de smartphone
Mulți utilizatori de smartphone își dezlipesc cu greu
ochii de ecrane, ratând astfel momente importante sau
clipe frumoase alături de cei dragi. Aplicația Moment
încearcă să îi facă să conștientizeze că au o problemă
și se adresează numai utilizatorilor de iPhone. În cu-
rând, însă, se va lansa și o versiune de Android, anunță
playtech.ro. Potrivit unui studiu efectuat de curând,
deținătorul tipic de iPhone își petrece aproximativ o
oră și 15 minute pe telefon zilnic. Aplicația monitori-
zează activitatea smartphone-ului și trimite notificări
atunci când posesorul exagerează cu folosirea lui. Mo-
ment rulează în fundal și nu trebuie configurată și des-
chisă decât o singură dată. Atunci, utilizatorul trebuie
să spună după cât timp de folosire vrea să primească
o avertizare.

Coolest, pentru vacanțe fără griji: frigider, 
încărcător, boxă, blender
Ryan Grepper a conceput un dispozitiv care i-a cucerit
imediat pe investitorii în tehnologie. The Coolest a reușit
să adune, prin Kickstarter, în doar 45 de zile, peste 5
milioane de dolari pentru a intra în producție de masă.
Acest dispozitiv este de fapt o cutie multifuncțională
pentru picnic. Printre altele, The Coolest, pe lângă
faptul că-ți răcește băuturile răcoritoare, are și o boxă
audio la care se poate conecta un smartphone. De ase-
menea, are și o baterie care-ți poate încărca gadgetu-
rile, este foarte inteligent compartimentată și are locuri,
de exemplu, pentru a ține farfurii și tacâmuri de unică
folosință, se poate tranforma într-un fund pentru a tăia
o lămâie. În plus, are și un blender care te ajută să faci
cocktail-uri și diverse ale băuturi. Bateria, potrivit celui
care a conceput dispozitivul, ține în jur de 8 ore după
o încărcare integrală.

8 Joi

Pe scurt



Victor Hănescu (33 ani) și-a
anun�at retragerea din echipa de
Cupa Davis a României, mier-
curi, prin intermediul unei scri-
sori deschise. În perioada în care
a făcut parte din echipa de Cupă
Davis a �ării noastre (2001-
2014), Hănescu a disputat 30
de meciuri la simplu (14 victorii
și 16 înfrângeri) și 7 la dublu
(două succese, 5 meciuri pier-
dute). Astfel, la următorul duel
al României din Cupa Davis, cel
cu Suedia, căpitanul Andrei Pa-
vel nu va mai putea conta pe
Victor Hănescu la simplu, și cel
mai probabil vom fi reprezenta�i
de Adrian Ungur și Marius Co-
pil. Confruntarea cu Suedia va
avea loc în perioada 12-14 sep-
tembrie, în �ara noastră. O vic-
torie le-ar asigura tricolorilor
men�inerea în Grupa 1 din zona
Euro-Africană.

„Îi respectăm decizia!”
Președintele Federa�iei Române
de Tenis (FRT), George Cosac,
respectă hotărârea lui Victor Hă-
nescu de retragere din echipa de
Cupa Davis a României. „În ori-
ce condiții, noi respectăm decizia
jucătorului de tenis Victor Hă-
nescu. Am primit un e-mail de
la el și urmează în perioada ur-
mătoare să am o discuție per-
sonală cu el. El evocă faptul că
de când a început să joace tenis,
de la vârsta de 9-10 ani, a dorit
să joace pentru echipa națională
a României și să evolueze în
Cupa Davis, dar, ca în orice do-
meniu, nu numai în sport, vine
o vârstă când trebuie să lași locul
altora cu mult mai tineri. Victor
Hănescu spune că e vorba de o
retragere definitivă din echipa
de Cupa Davis a României, nu
doar pentru apropiatul meci din
luna septembrie. Adevărul este
că prin hotărârea lui Victor Hă-

nescu, pe care noi o respectăm,
în echipa de Cupa Davis a Ro-
mâniei apare un mare gol”, a
declarat Cosac, fost și el com-
ponent al echipei de Cupa Davis
a României.

„Pot fi mai multe motive!” Fostul
mare tenisman Ilie Năstase cre-
de că sunt mai multe motive care
pot duce la decizia de a ieși lui
Victor Hănescu din echipa de
Cupa Davis a României. „Pot
să fie multe motive care conduc
la ieșirea unui jucător din echipa
de Cupă Davis a țării sale. Poate
nu mai este în stare să evolueze
la nivel înalt. Poate sunt motive
legate de vârstă. În altă ordine
de idei, poate acest jucător nu

mai are timp să se dedice teni-
sului, fiind concentrat acum pe
alte priorități. Desigur, cel mai
bine, Victor Hănescu poate să
indice care este adevărata cau-
ză”, a spus Ilie Năstase. „Vine
un moment în viața fiecărui spor-
tiv, dureros, dar inevitabil: re-
tragerea de la Echipa Națională.
Momentul nu este ușor și întot-
deauna când vine vorba de cu-
lorile României, decizia este și
mai dificilă”, afirmă Hănescu în
scrisoarea deschisă.

Apostol și Frunză, viitorul Româ-
niei la fileu! În legătură cu numele
care pot să îl înlocuiască pe Vic-
tor Hănescu în echipa de Cupa
Davis a României, președintele

FRT, George Cosac, a
men�ionat: "În momentul de fa�ă
contăm pe nume ca Horia Te-
cău, Marius Copil, Adrian Un-
gur sau Florin Mergea. În
continuare se anun�ă tineri de
perspectivă, pot să evoc numele
lui Frunză sau Apostol, care s-
au eviden�iat la nivelul lor de de
categorie, în competi�iile conti-
nentale. Cu aceștia în forma�ie
sperăm să avem în următorii ani
o nouă echipă de Cupa Davis
puternică a României, similară
valoric cu cea din care făceau
parte Andrei Pavel, în calitate
de căpitan nejucător și cu Victor
Hănescu, în componen�ă", a
spus Cosac.

După 13 ani, Hănescu a decis să se retragă din echipa de Cupa Davis a României

Hănescu spune adio
echipei României

SPORT 931 iulie 2014

În careul de ași la Mondialul de handbal! 
Naţionala de handbal feminin (U18) este în semifinalele
Campionatului Mondial din Macedonia, după ce s-a impus
ieri cu 36-22 (22-12) în faţa Olandei. În penultimul act al
competiţiei, tricolorele vor înfrunta vineri învingătoarea dintre
Brazilia şi Muntenegru. Pentru România au marcat: Bianca
Maria Bazaliu - 12 goluri, Cristina Laslo - 9, Alexandra Din-
diligan - 3, Lorena Ostase - 3, Andreea Taivan - 2, Oana
Maria Bucă - 2, Dana Abed-Kader - 2, Alina Ilie - 2 și Iulia
Maria Andrei - 1, în timp ce de la olandeze s-a remarcat An-
nika Noordink, cu cinci reușite.Tinerele handbaliste tricolore
sunt pregătite de fostul tehnician al Coronei Brașov, Aurelian
Roşca, ajutat de Gavril Kozma. 

Fatai tricolor? 
Victor Piţurcă este îngrijorat de situaţia jucătorilor naţionalei,
cu mai bine de o lună înaintea meciului cu Grecia (7 sep-
tembrie), primul din campania de calificare pentru Euro
2016. Pentru a avea câteva soluţii în plus, cei de la FRF în-
cearcă urgentarea naturalizării unor jucători străini, primul
pe această listă fiind atacantul celor de la Astra, Kehinde
Fatai. Gheorghe Chivorchian, secretarul general al FRF, a
declarat că în ultimele zile cei de la FRF au făcut eforturi
mari pentru rezolvarea situaţiei acestuia, atacantul putând
fi o soluţie chiar pentru meciul cu Grecia. „Pentru noi este
îngrijorător că o parte dintre jucătorii pe care Piţurcă vrea
să-i convoace pentru meciul cu Grecia nu au echipe. Ne
dorim o calificare pe care n-am mai obţinut-o de foarte mult
timp. Problema Fatai ne interesează. Chiar ieri domnul Bur-
leanu a purtat o discuţie cu doamna Tocală pe această
speţă. Este un fotbalist interesant pentru noi şi vom vedea
ce se va putea face pentru a fi convocabil cât mai rapid po-
sibil. Mi-aş dori să se rezolve cât mai curând problema lui”,
a declarat Chivorchian.

Recomandări de la Pițurcă
Selecţionerul Victor Piţurcă a declarat că i-a recomandat
fundaşului echipei Botev Plovdiv, Srgian Luchin, să accepte
oferta înaintată de campioana României, Steaua Bucureşti.
„Am vorbit cu Luchin. Mi-a spus alternativele pe care le are,
mi-a cerut părerea și i-am spus rapid să opteze pentru
Steaua, pentru că este o echipă extrem de importantă, are
nevoie mare de el pentru că poate juca şi fundaş central şi
mijlocaş central şi poate să se impună să joace. El a zis că
s-a cam decis şi sper să-şi rezolve cât mai repede transferul
la Steaua”, a spus Piţurcă. Srgian Luchin negociază de mai
multă vreme cu Steaua pentru un eventual transfer. El a mai
evoluat pentru Politehnica Timişoara şi Dinamo.

Uite contestația, nu e contestația! 
Cazul Pecanha a du-
rat... foarte puțin! În
prima etapă a noului
sezon, stegarii au ce-
dat pe teren propriu,
0-1 cu Petrolul, dar la
final oficialii echipei de
sub Tâmpa au con-
testat vehement drep-
tul de joc al portarului
oaspeților. „Noi am fă-
cut tardiv contestaţia.
Conform regulamen-
telor în vigoare trebuia să o facem la startul partidei. Ori noi
am făcut-o abia la pauză” a declarat ieri președintele celor
de la FC Brașov, Constantin Zotta. „Nu am renunţat la nicio
contestaţie. Categoric, Pecanha (foto) nu avea drept de
joc. Nu trebuia să fie băgat în teren, domnule, ce să mai co-
mentam!”, a spus la rându său patronul echipei de sub Tâm-
pa, Ioan Neculaie.

Rusescu poate ajunge la Palermo!
Fotbalul italian se mai îmbogăţeşte cu un fotbalist român.
Palermo este pregătită să ia un fost golgeter şi campion al
Stelei. Raul Rusescu este tot mai aproape de Serie A, după
ce Palermo, echipă nou-promovată, s-a interesat de serviciile
acestuia, scriu cei de la calciomercato.it. Atacantul român
de 26 de ani, care aparţine de Sevilla, a jucat sezonul trecut
sub formă de împrumut la Sporting Braga şi a avut evoluţii
notabile. Conform sursei citate, Rusescu va ajunge la Pa-
lermo sub formă de împrumut, cu drept de cumpărare de-
finitivă, pentru aproximativ două milioane de euro.

Tenismenul s-a retras din echipa de Cupa Davis 

Atac la Europa League ! 
Astra Giurgiu, Petrolul

Ploiești și CFR Cluj vor juca
astăzi partidele tur din cel de-
al treilea tur preliminar al Eu-
ropa League. Astra Giurgiu
dă peste un adversar obișnuit
cu meciurile din Europa: Slo-
van Liberec, iar misiunea vi-
cecampioanei României se
anun�ă una extrem de dificilă.
Liberec a eliminat în edi�ia
precedentă a competi�iei pe
Udinese și a ob�inut locul 2

în grupe, după ce a terminat
neînvinsă partidele cu finalista
FC Sevilla. Prima partidă eu-
ropeană din istoria orașului
Giurgiu, se va juca pe stadio-
nul Marin Anastasovic, va în-
cepe la ora 19.00 și va fi
condusă la centru de grecul
Ilias Spathas. Al doilea duel
româno-ceh, va fi cel dintre
Petrolul Ploiești și Viktoria
Plzen. După „încălzirea” din
dubla cu albanezii de la Fla-

murtari, Petrolul va avea pri-
mul test cu adevărat dificil în
actuala campanie europeană.
Meciul Petrolul -  Viktoria
Plzen, va fi găzduit de stadio-
nul Ilie Oană din Ploiești, va
începe la ora 21:00 și va fi
transmis în direct de postul
Digisport 1. Arbitrul partidei
este englezul Anthony Taylor.
CFR Cluj se va deplasa în ca-
pitala Belarusului, acolo unde
va da peste cei de la Dinamo

Minsk. În campionatul trecut
Dinamo Minsk a terminat pe
locul 3, iar acum e lider după
18 etape. Dinamo Minsk are
în componen�ă 5 inter na �io -
nali bieloruși, un interna�ional
din Sierra Leone (Bangura) și
unul din Muntenegru (Niko-
lic). Meciul va începe la ora
20:00 și va fi condus la centru
de suedezul Martin Hansson.
Drepturile de televizare au fost
preluate de Look Tv.
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Duminică, 3 august, de la
ora 19:00, la Sala „Patria”
a Filarmonicii Braşov
 Corul „Vox Medicalis” vă
invită la concert. 

Este a treia (şi ultima) des-
tinaţie din cadrul turneului
aniversar al Corului „Vox Me-

dicalis” la împlinirea a 5 ani
de activitate artistică. 

Dirijor: Răzvan Rădos
Solişti: Mădălina Bucătaru

(soprană), Valentina Năstae
(mezzosoprană), Sorin Geor-
gescu (bas).

La pian: Raluca Popa. 
Prezintă: Tudor Ionescu, di-

rijor fondator.
Intrarea este liberă. 
În program: Giuvaere de: J.S.

Bach, C. Cezar, I.D. Chirescu,
P. Constantinescu, Ghe. Dan-
ga, Filotei Monahul, G. Gas-
toldi, G. Gershwin, Henric al
VIII-lea, W.A. Mozart, G.
Musicescu, J. Offenbach, R.

Paladi, Al. Paşcanu, S. Păutza,
V. Spătărelu, T.L. da Vitoria,
G. Young.

Corul „Vox Medicalis” este un
ansamblu semiprofesionist ce
doar în 5 ani a susţinut peste
75 de concerte pe toate marile
scenei ale capitalei, ale ţării
şi de peste hotare. Pretutin-
deni unde a cântat, a primit
aprecieri la superlativ din par-
tea publicului, ca şi din partea
unor personalităţi de seamă
ale culturii româneşti şi mon-
diale: sopranele Angela Ghe-
orghiu, Felicia Filip, Mariana
Nicolesco, dirijorii Horia An-
dreescu, Iosif Ion Prunner,
Voicu Enăchescu ş.a.m.d.

Organizatori:  Societatea Stu-
denţilor în Medicină din Bu-
cureşti, Fundaţia Medicina şi
Muzica, Glamour Concept
Artists Romania.

Horoscopul zilei
Berbec. Dacă vei vedea pe cineva care are necazuri astăzi,
te vei simţi obligat/ă să ajuţi, dar este perfect normal. Este
una dintre acele zile în care îi poţi proteja pe alţii. 
Taur. Eşti mai emotiv/ă decât de obicei astăzi, aşa că asigu-
ra-te că îi asculţi pe cei care te îndreaptă către direcţia bună.
Vestea bună este că spre seară te vei simţi minunat. 
Gemeni. Chiar dacă nu îţi face plăcere, astăzi trebuie să te
ocupi şi de acele activităţi plictisitoare. Dacă vrei să ajungi
unde ţi-ai propus, e foarte important să treci prin toate.
Rac. Trebuie să faci puţină curăţenie în viaţa ta astăzi, e im-
portant să le faci loc lucrurilor noi. Eşti suficient de energic/ă
pentru a începe să te gândeşti mai mult la viitor. 
Leu. Banii îţi pot cauza probleme astăzi, şi mai exact lipsa
lor. Vestea bună este că te vei adapta cu uşurinţă noilor
situaţii şi vei încerca să fii cât de flexibil/ă poţi.
Fecioară. Astăzi poţi ajuta o mulţime de oameni în jurul tău,
important este să vrei. Eşti eroul/eroina zilei, aşa că rezolvă   
totul atât acasă, cât şi la locul de muncă.
Balanţă. Micile detalii sunt peste tot în jurul tău astăzi, însă
doar unul are nevoie de atenţia ta. Poate deveni frustrant
să nu ştii despre ce e vorba, de aceea să nu ignori nimic. 
Scorpion. Un prieten de-al tău are nevoie de ajutorul tău,
însă nu trebuie să te laşi pe tine pentru alţii. În măsura în
care ai timp, aruncă o privire asupra problemelor lui. 
Săgetător. E posibil să ai unele discuţii aprinse cu şeful tău
din cauza acelor multor sarcini pe care le-ai primit. Încearcă
să nu te cerţi şi lasă impresia că faci tot ce poţi.
Capricorn. Este o zi perfectă pentru a-ţi face planuri, ar fi in-
dicat să îţi stabileşti cei mai importanţi paşi pe care trebuie
să îi faci pe viitor. Detaliile sunt vitale în aceste condiţii.
Vărsător. Munca ta suferă unele schimbări astăzi, dar nu ar
trebui să te fereşti de ea în aceste condiţii. Trebuie doar să
îţi vezi de viaţa ta că şi până acum şi să rămâi acelaşi/aceeaşi. 
Peşti. Astăzi este una dintre acele zile în care acţiunea e
mult mai importantă decât planurile. Tu şi iubita ta/iubitul
tău puteţi muta munţii din loc dacă vă uniţi forţele.

Concert gratuit
la Sala Patria 

Co
m

ple
ta

ţi c
u c

ifr
e d

e l
a 1

 la
 9.

 Ci
fre

le 
să

 nu
 se

  re
pe

te
 ni

ci 
pe

 ve
rti

ca
lă,

nic
i p

e o
riz

on
ta

lă 
şi 

nic
i în

 ca
re

ur
ile

 m
ici

 de
 3x

3

Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Alianţa Franceză Braşov
găzduieşte până la 25 august
expoziţia itinerantă „Francezi
şi Români în Primul Război
Mondial”. Expoziţia constă în
12 planşe care descriu – în
ordine cronologică – diversele
etape ale relaţiei franco-ro-
mâne, în plan politic şi militar,

pe durata primului război
mondial, de la intrarea Ro-
mâniei în război şi până la tra-
tatele de pace. Expoziţia este
rodul parteneriatului dintre
Ambasada Franţei în Româ-
nia şi Arhivele Naţionale ale
României. Alianţa Franceză
se află pe Bd. Eroilor nr. 33. 

Expoziţie despre
Primul Război Mondial ◾ La examenul de geografie,

 studentul e complet nepregătit.
Făcând o ultimă încercare, pro-
fesorul îl întreabă:
– Măcar ştii cine a descoperit
America?
Studentul ridică din umeri.
– Columb! strigă disperat profe-
sorul.
Studentul se îndreaptă în tăcere

spre locul său.
– Unde pleci?
– Păi, dacă l-aţi chemat pe ur-
mătorul…

◾ – Ce credea câinele lui Pavlov
despre stăpânul lui?
– Uite, domnule, ce reflex condi-
ţionat pe bătrânul ăsta: de fiecare
dată când se aprinde lumina îmi
aduce de mâncare

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

3 5 6 7 4 2 8 9 1
1 7 8 5 9 6 2 3 4
2 9 4 1 3 8 7 5 6
7 8 1 4 6 3 9 2 5
9 4 2 8 7 5 1 6 3
5 6 3 9 2 1 4 8 7
8 1 7 6 5 9 3 4 2
4 3 5 2 8 7 6 1 9
6 2 9 3 1 4 5 7 8
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Din presa maghiară
Două noi cabane în munţii din jurul Braşovului
Pentru uşurarea accesului în munţii Piatra Craiului şi Ciu-
caş, oficiul de turism din Braşov a construit două cabane
noi. Cabana din zona Plaiul Foii, la o altitudine de 870 m,
oferă turiştilor patru camere pentru 2 persoane şi 3 dor-
mitoare la comun. În munţii Ciucaş, la Babarunca, la al-
titudine de 900m, cabana nouă are 1  cameră de
2 persoane şi un dormitor comun. Preţul pentru camera
de 2 persoane este 25 lei, iar pentru dormitorul comun
costă 100 lei/persoană.

(Két új menedékház a Brassó 
környéki hegyekben. 

În: Brassói Lapok, nr. 159, 15 iulie 1939)

Ordine în transportul public braşovean!
Cetăţenii Braşovului sunt din ce în ce mai nemulţumiţi de
transportul în comun din oraş şi au trimis la redacţia ziarului
o scrisoare de reclamaţie. Iată ce scriu braşovenii:
„Cu toate că biletele şi abonamentele s-au scumpit cu
25%, condiţiile de transport nu s-au îmbunătăţit, ba chiar
s-au înrăutăţit. Numărul autobuzelor este în continuare in-
suficient, iar nerespectarea programului îi enervează şi
pe cei mai calmi pasageri. Comportamentul şoferilor şi al
plasatorilor lasă mult de dorit, în loc să vină în ajutorul pa-
sagerilor, majoritatea parcă doresc să-i enerveze şi mai
mult. Cele mai multe plângeri sunt pe ruta Astra – Centru.
Acest traseu ar trebui să servească locuitorii de pe Calea
Dârstei şi străzile adiacente, dar între orele 15.00 şi 16.00
autobuzele sunt pline cu muncitorii de la Astra şi Romloc,
şi nici măcar nu opresc în staţii. Se întâmplă să treacă 3,
4 sau chiar şi cinci autobuze fără să oprească, iar cei din
staţii aşteaptă în jur de o oră pentru a putea veni în oraş
cu autobuzul. Din această cauză aproape zilnic sunt scan-
daluri în staţii şi în autobuze. Comparativ cu transportul
public din capitală şi din oraşele învecinate, care sunt bine
organizate şi respectă mersul afişat, transportul braşovean
este cel mai scump. Dacă nu se poate respecta orarul de
circulaţie, măcar să nu se mai emită abonamente, că ce-
tăţenii oricum nu ajung la timp la locul de muncă. Se cere
de la conducerea oraşului, că în caz de nu se pot regle-
menta aceste probleme, să se dea autorizaţii pentru par-
ticulari pentru a avea şi o altă variantă de transport public.

Totodată grupul de reclamanţi este hotărât să se adreseze
şi guvernului  Călinescu în cazul în care autorităţile locale
nu vor face nimic în acest sens, şi vor profita de apelul
ministrului Călinescu, care roagă cetăţenii să scoată la
iveală nedreptăţile făcute de administraţiile locale şi de
instituţiile de stat”.

(Rendet a brassói autóbuszközlekedésben! 
În: Brassói Lapok, nr. 165, 22 iulie 1939)

Sub acest generic, în mo-
dernul edificiu de pe co-
lina Universităţii din
Braşov, s-a deschis pe
28 iulie 1984 o „sugestivă
expoziţie permanentă”
cuprinzând principalele
realizări ale cadrelor di-
dactice, studenţilor şi ale
personalului de cercetare
şi producţie din univer-
sitate în anul universitar
1983-1984, scria pentru
„DN” prof. dr. univ. Flo-
rea Dudiţă, rectorul Uni-
versităţii Braşov. 

Dedicată „marilor eveni-
mente politice ale acestui an,
expoziţia evidenţiază impor-
tantele mutaţii calitative în ac-
tivitatea de instruire, cercetare,
proiectare şi producţie reali-
zate îndeosebi după Congre-
sul al IX-lea al partidului, ca
urmare a transpunerii cu fer-
mitate în viaţă a indicaţiilor
şi orientărilor Secretarului ge-
neral al partidului, tovarăşul
Nicolae Ceauşescu” (numit în
dosarele Secu, „Tiranozaurul”,
am adăuga noi), privind creş-
terea mai substanţială a con-

tribuţiei învăţământului la
 soluţionarea în condiţii de efi-
cienţă superioară a probleme-
lor dezvoltării în ritmuri înalte
a ţării noastre, mai spunea
Florea Dudiţă. Un „ghid de
valoare inestimabilă în acti-
vitatea noastră l-au constituit
Programul de creştere mai ac-
centuată a productivităţii
muncii şi Programul de ridi-
care a nivelului tehnic şi
 calitativ al produselor, de eco-
nomisire a materiilor prime
şi energiei şi de valorificare
superioară a resurselor până
în anul 1990, menite a asigura
înfăptuirea în cele mai bune
condiţii a obiectivului strate-
gic al trecerii la o nouă calitate
a activităţii în toate domenii-
le”, sublinia înflăcărat prof.
univ. dr. Florea Dudiţă. 

În acest sens, câteva dintre
cifrele prezentate în cadrul ex-
poziţiei erau mai mult decât
grăitoare, indubitabile, miro-
bolante. Iată, în 1965, în Uni-
versitate au fost pregătiţi
4.700 de studenţi, în 1984 –
peste 9.600, în acest interval
spaţiile de învăţământ şi cer-
cetare s-au triplat, au fost crea-

te circa 2.500 de noi locuri în
cămine. Din acest succint ta-
blou Dudiţă nu putea omite
sub niciun chip faptul că nu-
mai în 1984, numărul con-
tractelor încheiate de
universitarii braşoveni se ri-
dica la peste 30 milioane lei,
pe această cale fiind soluţio-
nate o serie de importante
probleme ale activităţii în in-
dustria românească. Dudiţă
menţiona, apoi, că cercetarea
se desfăşura în proporţie de
circa 85% pe bază de contrac-
te încheiate cu unităţile pro-
ductive şi cu institutele de
cercetări şi proiectări, de re-
gulă pe durate de 1-3 ani. 

Dintre realizările mai im-
portante în domeniul cerce-
tării ştiinţifice şi ingineriei
tehnologice puteau fi menţio-
nate „studiul, cercetarea, pro-
iectarea şi realizarea unui nou
motor cu aprindere prin com-
presie pentru autoturismul
Dacia 1300”, care reducea
senzaţional consumul de com-
bustibil; realizarea a „10 ma-
şini electroerozive fixe şi
deplasabile pentru erodarea
sculelor rupte din piese, cu o

eficienţă anuală de 700.000
de lei pe un dispozitiv”; con-
tinuarea realizării de „detec-
toare de proximitate şi a
regulatoarelor electrice pentru
cuptoarele cu arc” aplicate la
întreprinderile Tractorul,
I.A.Bv., I.U.P. Târgovişte,
Progresul Brăila etc., al căror
efect era reducerea importului
şi extinderea automatizării
complexe în turnătorii şi oţe-
lării; cercetări pentru fabrica-
rea tuburilor termice de
temperaturi joase; o serie de
realizări în domeniul indus-
trializării lemnului şi în cel al
silviculturii şi exploatărilor fo-
restiere etc. 

Ilustrativă pentru capacita-
tea creatoare a universitarilor
braşoveni, pentru dăruirea şi
înalta răspundere cu care ei
acţionau pentru formarea
unor specialişti cu o pregătire
profesională la nivelul „mari-
lor exigenţe formulate în do-
cumentele partidului nostru”,
expoziţia cu pricina avea darul
magnific de „a ne releva, to-
todată, aşa cum s-a subliniat
şi cu prilejul deschiderii ei,
principalele direcţii în care se
cere să ne concentrăm efor-
turile, accentul de bază tre-
buind să fie pus pe urmărirea
mai riguroasă a eficienţei stu-
diilor, cercetărilor şi proiec-
telor noastre, pe întărirea şi
mai puternică a colaborării cu
specialiştii din industria bra-
şoveană astfel încât proble-
mele dezvoltării în continuare
a economiei braşovene să fie
soluţionate operativ şi la un
nivel superior de competen-
ţă”, încheia Florea Dudiţă. 

(„Drum Nou” 
29 iulie 1984)
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

„Universitatea din
Braşov în anul 40”

31 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”
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Portalul Hostelworld a
realizat o listă cu cele
mai bune zece hosteluri
din Europa, pe baza eva-
luărilor făcute de turişti.

1. Greg & Tom Beer House Hos-
tel (Cracovia, Polonia). Este vor-
ba despre un „party hostel”
care se evidenţiază prin am-
bianţă şi raportul calitate-preţ.
În fiecare luni, la bar se des-
făşoară un Festival al Berii. 

2. We Love F. Tourists (Lisabo-
na, Portugalia). Situat în cen-
trul oraşului, acest hostel
ocupă o frumoasă clădire ve-
che de 250 de ani, renovată,
situată foarte aproape de
două pieţe istorice: Praça da
Figueira şi Praça do Rossio. 

3. Earthers Hostel (Insula Hvar,
Croaţia). Hostelul se află pe
Insula Hvar, unde mici velie-
re plutesc pe Marea Adriati-
că, iar pe mal se ridică un
orăşel cu o intensă viaţă de
noapte.

4. Fabrizzio’s Terrace (Barcelo-
na, Spania). Fabrizzio’s Terrace
este situat aproape de Casa
Batlló, La Rambla sau Passeig
de Gracia, la numai câteva mi-
nute de mers pe jos şi, aşa
cum o spune şi numele, are o

t e r a s ă
f o a r t e
mare.

5. Live
Olive Tree
(Bari, Ita-
lia). Situat
pe o stră-
duţă pa-
vată din
c e n t r u l
a c e s t u i
f r u m o s
oraş me-
d i e v a l ,
Little Oli-
ve Tree
dispune
de came-
re lumi-
n o a s e ,

Wi-Fi gratuit şi serviciu de
spălătorie.

6. Hostel One Home (Praga, Re-
publica Cehă). Hostelul oferă în
fiecare seară cină gratuită în
„stil familial” şi nici micul de-
jun nu se plăteşte.

7. Old Town Lagos Hostel (La-
gos, Portugalia). Apropierea de
plajă şi de barurile din zonă
şi vedea spre mare sunt câteva
dintre motivele pentru care
călătorii trag la acest hostel.

8. Hostel VITA (Granada, Spa-
nia). Este vorba de un hostel
nou, situat în cartierul Realejo
şi foarte aproape de Alham-
bra. Are curte exterioară şi o
terasă spaţioasă, cu incredibile
vederi spre oraş. 

9. Cheers Hostel (Istanbul, Turcia).
Hostelul se află în centrul vechi
al oraşului. Numai un minut de
mers pe jos este suficient pentru
a ajunge la locuri emblematice
precum Muzeul Hagia Sophia,
Moscheea Albastră, Palatul
Topkapi, Marele Bazar.

10. The Boutike Hostel (Sevilla,
Spania). The Boutike Hostel se
află într-o clădire renovată, are
un design modern şi camere
mari cu pardoseală de lemn şi
băi private, un lux pentru ma-
joritatea hostelurilor.

Cele mai bune
hosteluri din Europa

O nouă modă: blugi cu arome de fructe
O firmă portu-

gheză a lansat un
produs care poate
să împrospăteze
garderoba oricărei
femei: blugii cu
aromă de fructe.

Ineditul obiect
vestimentar conţine
blugi „aromaţi” în cinci nuan-
ţe diferite: albastru, roz, verde,
portocaliu şi galben, cu câte
o aromă corespondentă fie-
cărei culori: afine, căpşuni,
măr, portocală şi lămâie. Sal-

sa, firma producătoare, a scos
la vânzare blugii parfumaţi la
preţul de 70 de euro, iar trans-
portul este gratuit.

Aromele blugilor fructaţi,
obţinute cu ajutorul unor mi-

crocapsule care se regăsesc în
materialul pantalonilor, sunt
temporare. Graţie tehnologiei
inovatoare, aceştia emană un
miros plăcut chiar şi după 20
de spălări, spun producătorii.

Echipele de slavamari din
Spania au, de câteva zile, un
membru mai special: este
negru, cântăreşte 75 de kilo -
grame, poate înota cinci ki-
lometri şi are... patru labe,
relatează ziarul „La Van-
guardia”.

Numele lui este Bruno şi
este primul câine salvamar
din această ţară. El poate să
remorcheze greutăţi de peste
o mie de kilograme şi a de-

venit un
i m p o r -
tant ele-
ment de
a t racţ ie
p e n t r u
t u r i ş t i i
veniţi pe
plaja San

Pedro del Pinatar din Mur-
cia, unde el îşi desfăşoară
activitatea sub directa îndru-
mare a in-
structorului
său, David
Álvarez.

B r u n o
este un mi-
n u n a t
exempla r
d in  r a s a
Terranova,

cunoscută atât pentru forţa
sa, cât şi pentru caracterul
liniştit şi pentru ataşamentul
faţă de stăpâni. Aceşti uriaşi
blânzi sunt, pe bună drepta-
te, supranumiţi câini doică.
Dotaţi cu o musculatură pu-
ternică, blană extrem de de-
asă, în mai multe straturi, şi
o structură palmată a labelor,
aceşti câini sunt excelenţi
 înotători.

Andreea Mantea, neplătită de Antena 1? 
Andreea Mantea a semnat, în acest an, un contract cu
Antena 1, vedeta fiind protagonista celui mai recent sezon
al show-ului „Burlăciţa”. Potrivit unor surse citate de jur-
naliştii de la WOWbiz, bruneta a primit 50.000 de euro
pentru noul sezon al emisiunii „Burlăciţa”. Însă, faptul că
Andreea Mantea a negociat atât de bine cu şefii i-a făcut
pe cei de la Intact să pună şi câteva condiţii care pare că
nu au fost pe placul vedetei. „Mantea a fost mulţumită la
negocieri şi a bătut imediat palma. Apoi, a trecut la treabă
şi a filmat o serie de ediţii atât în România, cât şi în Ame-
rica! Însă, la întoarcerea în ţară, ea a avut parte de o sur-
priză neplăcută! În contul ei nu au intrat toţi banii, aşa
cum era înţelegerea. Supărată, ea s-a dus să discute cu
şefii problema financiară, iar aceştia i-au dat nişte răs-
punsuri care nu au satisfăcut-o. I s-a spus să nu-şi facă
probleme, că va fi remunerată conform contractului, însă
abia la finele show-ului, atunci când ei vor avea certitu-
dinea că bruneta nu va spune nimic din ce se întâmplă
la filmări, aşa cum a făcut Bianca Drăguşanu în ediţia an-
terioară”, au spus, potrivit wowbiz.ro, apropiaţii Andreei.

George Michael trece prin cea mai grea perioadă din viaţa sa
George Michael nu a mai apărut în public din luna mai,
când o ambulanţă a venit la casa lui din nordul Londrei
pentru a-l duce la spital. Prietenii lui bănuiesc că artistul
ar putea trece prin cele mai grele momente din viaţa sa.
George Michael, în vârstă de 51 de ani, nu-i mai permite
să intre în casă decât prietenului său, co-scenaristul
David Austin. Cântăreţul a fost la un pas de moarte în
2011 în urma unei pneumonii contractate la Viena. De
asemenea, el a fost spitalizat în luna mai a acestui an,
în urma unui accident de maşină în care a suferit leziuni
uşoare la cap. Artistul a avut mai multe probleme de să-
nătate în ultimul timp. Mai mult, relaţia sa cu drogurile
i-a atras mai multe condamnări la închisoare şi la muncă
în folosul comunităţii.

Bruno, primul câine salvamar din Spania


