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Test util 
pentru Corona

Echipa de handbal feminin Corona
Brașov s-a impus într-o partidă
amicală în fața formației HCM
Roman  la capătul unui joc echi-
librat cu scorul de 29-26 (15-19). 
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METEO

Actuala pârtie de săniuş va fi
închiriată unei firme private, care
va avea obligaţia de a o amenaja
în condiţii de siguranţă pentru
practicarea săniuşului, pe timp
de iarnă, dar şi a zorbingului şi
tubingului, atât vara, cât şi iarna.

Anunţul de licitaţie a fost
deja postat pe portalul SEAP

(Serviciul Electronic de Achi-
ziţii Publice), iar ultima ofertă
va putea fi depusă până pe 9
septembrie. Valoarea de pornire
a licitaţiei este de 1.788 de euro,
iar valoarea investiţiei de ame-
najare a fost calculată de mu-
nicipalitate la valoarea de
180.000 de euro. 

Respectă natura! Ea nu este
coşul tău de gunoi! Acesta
este motto-ul sub care a fost
organizată o nouă acţiune de
ecologizare a zonei din apro-
pierea Dealului Ce  tăţii. 

Aproximativ o tonă şi ju-
mătate de gunoi şi peste 80
de saci de saci plini cu deşeuri

au reuşit să strângă cei 40 de
voluntari după trei ore de cu-
răţenie. 

Voluntarii au descoperit pe
potecile din pădure adevărate
rampe de gunoi. Peturi, haine
vechi, cărţi, resturi de mate-
riale de construcţii, dar chiar
şi obiecte sanitare.

Ecologizare pe Dealul CetățiiSăniuş, zorbing şi tubing în Poiană

Spitalul Județean Brașov va
intra, în curând, în șantier
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Situația podurilor,
deblocată

ANAP va emite o notă infor-
mativă  în care va preciza că va
permite efectuarea de lucrări de
reparaţii și întreţinere fără a mai
fi nevoie de hotărâre de guvern.

Jazz la 
Castelul Bran

Iubitorii genului muzical sunt
aşteptaţi la finalul lunii, în pe-
rioada 29-31 august, la cea de-
a doua ediţie a festivalului
„Jazz at Bran Castle”. 
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Corpul B al Spitalului Clinic Jude-
ţean de Urgenţă Braşov va intra în
şantier în următoarea perioadă. Vi-
cepreşedintele Consiliului Judeţean
Braşov, Mihai Pascu, a precizat că

evaluarea din punct de vedere tehnic
şi financiar a celor şase oferte primite
de la constructori se apropie de final,
astfel că nu mai este decât un pas
până la semnarea contractului de exe-

cuţie a lucrărilor.
Lucrările de reabilitare a Judeţea-

nului au fost estimate la suma de
26,34 de milioane de lei (cu tot cu
TVA), iar din aceşti bani 890.180 de

lei, fără TVA, va fi costul lucrărilor
de proiectare. După ce se va desemna
constructorul, termenul de realizare
a proiectului tehnic este de 60 zile. 
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Producţia de rapiţă din
acest an este cea mai bună de
după 1970, când a început să
se cultive în România pe su-
prafeţe semnificative, şi a
atins cantitea record de 1,1
milioane de tone, aproape du-
blu faţă de anul trecut, a de-
clarat Daniel Constantin,
ministrul Agriculturii, citat de
Mediafax. 

„La rapiţă avem cea mai
bună producţie din 1970 în-
coace. Ca să fiu mai exact,
anul acesta avem o producţie
de 1,089 milioane de tone,
aproape dublu faţă de anul
trecut, de exemplu”, a spus
Constantin.   În anul 1975,
România producea 17.288 de
tone de rapiţă, în 1980,
18.865 de tone, iar în 1989,
17.985 de tone. Producţia a
crescut de la 147.000 de tine
în 2005 la 943.000 de tone
în 2010, pentru ca în 2013 să

coboare la 647.811 tone.  
„Este o veste foarte

bună, în ciuda ploilor abun-
dente şi a inundaţiilor, în
special din luna iulie, ne-
au cauzat probleme. M-am
consultat deja cu fermierii
şi vineri voi prezenta, în
timpul vizitei de lucru pe
care o voi face în judeţul
Mehedinţi, rezultatele pe
care le avem la producţiile
de grâu, orz, secară, orzoai-
că, porumb şi, cum spu-
neam deja, la rapiţă”, a
adăugat ministrul.   

Suprafaţa cultivată cu rapiţă
a fost în acest an de 423.000
de hectare, faţă de 284.000
de hectare anul trecut. Con-
stantin afirmă că producţia de
rapiţă din acest an s-a majorat
şi pentru că a crescut supra-
faţa cultivată, dar şi datorită
creşterii randamentului la hec-
tar, de la 2,2 tone la 2,6 tone.

În anul 1985 se cultivau cu ra-
piţă 60.000 de hectare, în
2010 - 537.000 de hectare, iar
în 2012, suprafaţa cultivată a
scăzut la 105.000 hectare. Po-
trivit datelor Ministerului Agri-
culturii, piaţa de rapiţă este
estimată în acest an la 350 mi-
lioane de euro, iar aproximativ
80% din producţie se exportă.
Din rapiţă se fabrică ulei şi
combustibil biodiesel.  

Incendiu puternic într-un bloc din Sf. Gheorghe
Un incendiu puternic a iz-

bucnit, în noaptea de marţi spre
miercuri, în scara unui bloc din
Sfântu Gheorghe, fiind afectate
mai multe apartamente.

Flăcările au izbucnit sub sca-
ra unui bloc cu patru etaje din
cartierul Olt din Sfântu Gheor-
ghe, unde erau depozitate mai
multe lucruri. Locatarii blocului
au ieșit în stradă, incendiul fiind

stins de pompieri. În urma in-
cendiului, mai multe apartamen-
te şi instalaţia electrică şi cea de
gaz au fost afectate, furnizarea
energiei electrice şi a gazului fi-
ind întrerupte şi miercuri. 

Viceprimarul din Sfântu
Gheorghe, Sztakics Eva, a de-
clarat, miercuri, că Primăria va
constitui în cursul acestei zile o
comisie care să evalueze pagu-

bele produse de incendiu. Po-
trivit primelor date, apartamen-
tele de la parter și etajul întâi
au fost grav afectate, însă s-au
produs pagube și la celelalte
locuințe. 

Deocamdată nu sunt cunos-
cute cauzele incendiului, dar vi-
ceprimarul a afirmat că ar putea
fi vorba despre un scurtcircuit
sau un foc pus intenționat.

Administraţia Naţională
„Apele Române“ va emite o
notă informativă către toate
administraţiile locale, în care
va preciza că va permite efec-
tuarea de lucrări de reparaţii,
întreţinere sau altele aseme-
nea, pentru construcţii exis-
tente (poduri, podeţe etc) fără
a mai fi nevoie de hotărâre de
guvern.

Delegaţia din partea Primă-
riei Braşov, susţinută de di-
rectorul Societăţii de
Gospodărire a Apelor Braşov,
ing. Laszlo Barabas, a reuşit
să convingă directorii Admi-
nistraţiei Naţionale „Apele
Române” (ANAP) să ia
această decizie în urma dis-
cuţiilor purtate ieri la Bucu-
reşti. „În urma discuţiilor pe
care le-am avut astăzi (ieri,
n.r.) la Bucureşti şi cu sprijinul
domnului director SGA Bra-
şov, Laszlo Barabas, condu-
cerea interimară a Apelor
Române a decis că pentru lu-
crările de reparaţii, întreţinere
sau altele asemenea, pentru

construcţii existente, de tipul
podurilor sau podeţelor, nu
mai este necesară dovada pro-
prietăţii sau a dreptului de ad-
ministrare pentru maluri sau
albia afectată de lucrări. Pen-
tru construcţii noi, se va res-
pecta noua procedură. În
perioada următoare, condu-

cerea ANAP va trimite tuturor
SGA această precizare”, a de-
clarat Liliana Horga, director
adjunct al Direcţiei Tehnice
din cadrul Primăriei Braşov.
Potrivit oficialului primăriei,
după obţinerea avizelor SGA
şi a autorizaţiilor de construi-
re, municipalitatea va organiza

licitaţiile de lucrări pentru re-
pararea podurilor de pe strada
Zizinului (după intersecţia cu
tronsonul I de Ocolitoare) şi
de pe strada Lânii.

Reamintim că în urma unui
ordin al Ministrului Mediului,
elaborarea documentaţiei pen-
tru lucrările de reparaţii capi-
tale ale celor două poduri era
blocată, deoarece primăriile
erau obligate să facă dovada
proprietăţii sau administrării
albiilor de râu peste care trec
podurile sau podeţele ce ur-
mau a fi reparate. 

Până la emiterea acestui or-
din, acest tip de lucrări aveau
nevoie de un simplu aviz de
la Serviciul teritorial de Gos-
podărire a Apelor (SGA), iar
după noul act normativ,  este
nevoie de o Hotărâre de Gu-
vern care să treacă albiile de
râu din zona afectată de de
reparaţii, din proprietatea sta-
tului în proprietatea autorităţii
locale – în cazul nostru, mu-
nicipiul Braşov - pe durata
lucrărilor. A.P.

Situaţia podurilor de pe
Zizinului şi Lânii, deblocată

Cât ne-a costat votul la alegerile europarlamentare?
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a prezentat situaţia
cheltuielilor pentru organizarea alegerilor europarlamentare,
care s-au ridicat 111 milioane de lei, astfel încât fiecare vot
exprimat de cei care s-au prezentat la urne a costat în medie
21 de lei. „Potrivit analizei realizate de AEP, totalul fondurilor
aprobate pentru desfăşurarea alegerilor din 25 mai a fost
de 125.774.000 lei, din care s-au cheltuit 111.583.000 lei.
Sumele neutilizate, reprezentând 14.161.000 lei, au fost
restituite în vederea reîntregirii Fondului de rezervă la dis-
poziţia Guvernului", se arată într-un comunicat de presă.
De asemenea, AEP precizează că a făcut calculul în funcţie
de sumele cheltuite pentru organizarea alegerilor, raportate
la numărul de alegători prezenţi la urne. „Din calculele efec-
tuate de Autoritatea Electorală Permanentă, rezultă că
pentru fiecare alegător înscris în listele electorale perma-
nente suma medie cheltuită a fost de 6,12 lei, iar pentru
fiecare alegător care s-a prezentat la vot costul mediu s-a
ridicat la 21,36 lei”, menţionează AEP.

Despăgubiri din cauza embargoului rusesc
Bruxelles-ul a anunțat că va acorda sprijin financiar, în va-
loare totală de 125 de milioane de euro, pentru agricultorii
europeni afectați de sancțiunile impuse de Rusia. Care sunt
pașii pe care trebuie să-i urmeze fermierii români pentru a
obține banii de la UE? Agricultorii, persoane fizice, trebuie
să se adreseze organizațiilor de producători, organizații
care vor solicita Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agri-
cultură – APIA să vină și să constate despre ce cantități de
marfă este vorba. Ulterior, APIA notifică Comisia Europeană
(CE). Banii urmează să fie plătiți fermierilor de către APIA”,
explică Dumitru Botănoiu, secretar de stat în Ministerul Agri-
culturii. Acesta arată că au fost stabilite sumele care se vor
plăti ca despăbugiri pentru fiecare kilogram de fructe și le-
gume în parte. De asemenea, producătorii vor trebui să
facă dovada că sunt proprietarii mărfii și că aceasta nu a
fost adusă din import.

Producție record la... rapiță!



Un festival ecvestru, para-
dă cu fanfară, trăsuri şi ma-
şini de epocă, precum şi
spectacole de muzică vor
avea loc la Râşnov, de vineri
şi până duminică, la Zilele
oraşului, organizate de pri-
mărie.

Zilele oraşului Râşnov vor
începe vineri, de la ora
16.00, cu o paradă care va fi
deschisă de călăreţi, urmaţi
de fanfară, trăsuri, maşini de
epocă, majorete, cântăreţi şi
sportivi din oraş, poliţişti lo-
cali, militari şi pompieri. La
paradă vor fi prezenţi şi cei
mai frumoşi cai participanţi
la Festivalul Naţional Ecves-

tru, care se va desfăşura în
zilele de sâmbătă şi dumini-
că.

Este unul dintre evenimen-
tele de suf let pentru
râșnoveni, pentru că este şi
cel mai longeviv eveniment
organizat la Râşnov. Ca şi în
alţi ani, festivalul are ca in-
vitaţi iubitori de cai din toată
ţara. Este un eveniment foar-
te important pentru comuni-
tatea noastră şi ne bucurăm
că acest obicei are deja o tra-
diţie în Râşnov, spun organi-
zatorii. De la aceste
evenimente ale oraşului Râş-
nov nu vor lipsi nici repre-
zentaţiile artistice şi sportive.

Referitor la Festivalul Na-
ţional Ecvestru, Constantin
Ducar, unul dintre organiza-
torii acestui festival, a preci-
zat că vor concura
aproximativ 120 de cai de
rasă din întreaga ţară.

„Vor fi aproximativ 120 de
exemplare venite din toate zo-
nele ţării, de la Maramureş
şi Bistriţa, până la Dâmbo-
viţa sau Bucureşti şi desigur
că nu vor lipsi caii din zona
noastră, a Ţării Bârsei. Prin-
tre rasele care vor putea fi
admirate se numără lipiţanul,
pur sângele arab, frizianul,
cai pentru sport şi agrement,
dar şi ponei”, a spus Ducar.

Şefa Reprezentanţei Co-
misiei Europene în Româ-
nia, Angela Filote, a declarat
miercuri, la Alba Iulia, că
România are „o apetenţă de
a fi mai catolică decât Papa
în privinţa procedurilor le-
gate de finanţările europene”
şi cere autorităţilor române
simplificarea acestora.

Angela Filote a declarat,
într-o conferinţă de presă, că
procedurile legate de finan-
ţările europene „vin deja des-
tul de complicate de la
Bruxelles”, iar autorităţile

române ar trebui să încerce
să le simplifice.

„O problemă generală pe
care am discutat-o şi cu au-
torităţile române de mai
mute ori, a apetenţei Româ-
niei de a fi mai catolică decât
Papa în privinţa procedurilor
legate de finanţările europe-
ne. Se ştie că aceste proce-
duri deja vin destul de
complicate de la Bruxelles.
Noi suntem însă conştienţi
de faptul că povara birocra-
tică este prea mare şi, de
aceea, pentru noua perioadă

2014-2020 am introdus mai
multe măsuri de simplificare.
Facem în acelaşi timp un
apel la autorităţile române
să meargă în aceeaşi direc-
ţie, de simplificare, şi în ni-
ciun caz să nu complice şi
mai mult lucrurile”, a spus
Filote.

Şefa Reprezentanţei CE în
România a explicat că se aş-
teaptă ca aceste măsuri con-
crete de simplificare a
procedurilor legate de finan-
ţările europene să ducă la creş-
terea ratei de absorbţie.

Corpul B al Spitalului Cli-
nic Judeţean de Urgenţă
Braşov va intra în şantier
în următoarea perioadă.
Vicepreşedintele Consi-
liului Judeţean Braşov,
Mihai Pascu, a precizat că
evaluarea din punct de
vedere tehnic şi financiar
a celor şase oferte primite
de la constructori se apro-
pie de final, astfel că nu
mai este decât un pas
până la semnarea con-
tractului de execuţie a lu-
crărilor.

„Sperăm ca săptămâna vii-
toare să putem desemna câşti-
gătorul şi sper să nu existe alte
blocaje, astfel ca lucrările să
poată începe cât mai curând. A
durat destul de mult evaluarea
ofertelor, fiindcă documentaţia
a fost extrem de laborioasă,

practic de la fiecare firmă am
avut câte o cutie mare de docu-
mente”, a explicat Mihai Pascu.

Lucrările de reabilitare a Ju-
deţeanului au fost estimate la
suma de 26,34 de milioane de
lei (cu tot cu TVA), iar din aceşti
bani 890.180 de lei, fără TVA,
va fi costul lucrărilor de proiec-
tare. După ce se va desemna
constructorul, termenul de rea-
lizare a proiectului tehnic este
de 60 zile. 

Lucrările propriu-zise ar urma
să fie realizate pe o perioadă de
un an şi să aibă o garanţie de
cinci ani. Reabilitarea Corpului
B al Judeţeanului înseamnă şi
aducerea acestei clădiri la nor-
mele sanitare cerute de Uniunea
Europeană, prin realizarea de
recompartimentări, refacerea
instalaţiei electrice, a celor de
gaz și apă, dar și realizarea altor
dotări. 

Fiecare salon cu baia sa și cu
climatizare. Practic, se vor rea-
liza recompartimentări, astfel
ca fiecare salon să aibă grup
sanitar, refacerea în totalitate

a instalaţiei electrice, de gaz,
apă şi, dacă va permite bugetul,
cumpărarea de mobilier şi alte
dotări. Lucrările se impuneau
în contextul în care Corpul A

al Judeţeanului a fost moder-
nizat încă din anul 2008.

În cadrul acestui proiect de
modernizare se va instala şi un
sistem de climatizare în toate

spaţiile, atât în saloane cât şi
pe coridoare sau în grupurile
sanitare, astfel ca pe timp de
vară bolnavii să nu mai facă
„saună”. Totodată, se va mon-
ta şi un sistem de supraveghere
video cu timp de stocare de
minimum 10 zile. Sistemul va
acoperi întreg corpul B, dar
cerinţa CJ Braşov este ca in-
stalaţia să poată fi extinsă pe
viitor şi în Corpul A.

Pe lista de investiţii se mai
regăseşte şi montarea unui
sistem de detecţie şi alarma-
re în caz de incendiu, insta-
larea unui sistem de
alarmare la fiecare pat, cu
semnalizare pe hol şi în ca-
binetul asistenţilor, a unui
sistem de distribuţie a sem-
nalului TV, inclusiv prize
TV în saloane şi rezerve, dar
şi instalarea unui sistem de
control acces.

Spitalul Județean Brașov va
intra, în curând, în șantier

Festival ecvestru la Râșnov, în weeekend!
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România, mai catolică decât Papa la
procedurilor legate de finanţările europene
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Începând cu 1 octombrie, Co-
misia Europeană pune la
dispoziția celor interesați 1.400
de locuri vacante pentru stagii
plătite de 5 luni în cadrul
instituției. Tinerii absolvenți de
universitate interesați își pot tri-
mite aplicațiile până în data de
29 august 2014. Cei selectați vor
beneficia de o bursă lunară în
valoare de 1.000 euro, rambur-
sarea cheltuielilor de călătorie,
asigurări de sănătate și de acci-
dente.

Stagiile oficiale efectuate
în cadrul Comisiei UE oferă

o experiență unică. Tinerii se
vor implica în activitățile CE
și vor înțelege mai bine poli-
ticile de integrare ale UE, do-
bândind experiență și
cunoștințe practice în cadrul
departamentelor și serviciilor
Comisiei. Tinerii stagiari vor
lucra într-un mediu foarte in-
teresant, multicultural, multi-
lingvistic și multietnic.
Beneficiind de o astfel de pre-
gătire, aceștia vor putea cola-
bora pe viitor mult mai bine
cu Comisia Europeană. Sta-
giarii vor primi un certificat

care să ateste stagiul efectuat
în cadrul căruia se va specifica
exact perioada și departamen-
tul în care aceștia au activat.
La sfârșitul stagiului, tinerii
pot fi recrutați în diverse
funcții în cadrul CE.

Stagiul se desfășoară în pe-
rioada octombrie 2014 - fe-
bruarie 2015. Termenul limită
de trimitere a aplicațiilor este
data de 29 august 2014. Pentru
mai multe detalii puteți accesa
pagina de internet: http://ec.eu-
ropa.eu/stages/index_en.htm.

Ionela Damian

Programul Rabla pentru persoane juridice,
deschis şi profesiilor liberale

Cabinetele individuale de
avocaţi, medici sau asistenţi
sociali, birourile notariale
sau de arhitectură şi alţi re-
prezentanţi ai profesiilor li-
berale se pot înscrie în
programul Rabla pentru per-
soane juridice, în urma unor
modificări aduse programu-
lui după ce au existat solici-
tări în acest sens.

Prin modificările aduse
ghidului de finanţare, în
acest moment sunt eligibile
în cadrul programului şi or-
ganizaţiile profesionale care
îşi desfăşoară activitatea în
una din formele de exercitare

a profesiei liberale, a declarat
preşedintele Administraţiei
Fondului pentru Mediu, care
gestionează programul Ra-
bla, Adrian Gearâp.

De exemplu, dacă până în
prezent nu se puteau înscrie
în program decât societăţile
de avocatură, care au perso-
nalitate juridică, acum au
această posibilitate şi cabi-
netele individuale de avoca-
tură. Este valabil şi pentru
cabinetele individuale ale
medicilor, veterinarilor, teh-
nicienilor dentari, notarilor,
mediatorilor, executorilor ju-
decătoreşti, consultanţilor

fiscali, asistenţilor sociali,
precum şi pentru birourile
individuale de arhitectură
sau geodezie.

„Am luat în calcul solici-
tările venite din partea aces-
tor organizaţii care îşi
doreau să achiziţioneze o ma-
şină prin programul Rabla.
Astfel, dacă deţin calitatea
de proprietar, acţionează în
nume propriu şi au sediul
profesional în România,
acum îşi pot depune dosarele
la Administraţia Fondului
pentru Mediu pentru înscrie-
rea în program”, a mai de-
clarat Adrian Gearâp.

Cea mai avantajoasă
ofertă standard de credit
în lei aparţine băncii de
stat CEC Bank, cu o do-
bândă efectivă de 5,53%
pe an, adică o rată lunară
de sub 1.000 de lei pentru
un credit de 178.000 de
lei echivalentul a 40.000
de euro) acordat pe o pe-
rioadă de 30 de ani. 

Cel mai ieftin credit ipotecar
standard în euro are o dobândă
efectivă de 5,91% pe an, po-
trivit datelor agregate de por-
talul Conso.ro la finele lunii
iulie.

Creditele imobiliare în lei
le-au egalizat pe cele în euro
ca nivel al costului efectiv în
primăvară, pe fondul ajustării
preţului împrumuturilor la evo-
luţia dobânzilor pe piaţa mo-
netară, ajunse la minime
istorice datorită procesului de
relaxare monetară derulat de
BNR şi a lichidităţii exceden-
tare din sistemul bancar. Do-
bânzile medii la creditele

imobiliare în lei şi euro s-au
mişcat în jurul a 5,5% pe an
în perioada martie-mai, potri-

vit celor mai recente date agre-
gate de BNR, dar ofertele exis-
tente pe piaţă în prezent

sugerează o lărgire a ecartului
de dobândă, în favoarea îm-
prumuturilor în lei.

Topul celor mai avantajoase
oferte la creditele imobiliare

Flash economic
Romgaz va exporta gaze în Republica Moldova
Producătorul român controlat  de stat este prima com-
panie ce şi-a anunţat intenţia de a exporta gaze către
Republica Moldova. Preţul şi cantităţile urmează să fie
stabilite. „Vom participa la licitaţia de rezervare de ca-
pacitate pe Iaşi-Ungheni şi vrem să exportăm gaze. Nu
ştim încă la ce preţ o vom face, depinde şi de contra-
partea din Republica Moldova. Ideal ar fi să fie un preţ
de piaţă”, spune Metea. Acesta mai precizează că, în
condiţiile în care capacitatea maximă actuală a con-
ductei este de 45 de milioane de metri cubi pe an, Rom-
gaz nu are nicio problemă să asigure acest necesar,
chiar dacă va fi singurul furnizor care va acoperi întreaga
capacitate. Potrivit ANRE, preţul la care s-ar face ex-
porturile de gaze ar fi cel de piaţă, circa 80 de lei/MWh,
aproximativ 300 de dolari pe mia de metri cubi.

Despăgubiri pentru cei afectați de embargoul rusesc
Bruxelles-ul a anunțat că va acorda sprijin financiar, în
valoare totală de 125 de milioane de euro, pentru agri-
cultorii europeni afectați de sancțiunile impuse de Rusia.
Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze fermierii ro-
mâni pentru a obține banii de la UE? Agricultorii, per-
soane fizice, trebuie să se adreseze organizațiilor de
producători, organizații care vor solicita Agenției de Plăți
și Intervenții pentru Agricultură – APIA să vină și să
constate despre ce cantități de marfă este vorba. Ulterior,
APIA notifică Comisia Europeană (CE). Banii urmează
să fie plătiți fermierilor de către APIA, explică Dumitru
Botănoiu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii. Aces-
ta arată că au fost stabilite sumele care se vor plăti ca
despăbugiri pentru fiecare kilogram de fructe și legume
în parte.De asemenea, producătorii vor trebui să facă
dovada că sunt proprietarii mărfii și că aceasta nu a
fost adusă din import. 

Stagii la Comisia Europeană pentru tineri



Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pen-
tru Siguranţa Alimentelor
(ANSVSA) are o nouă
structură - Poliţia animale-
lor - în cadrul căreia lu-
crează opt inspectori în
Capitală şi câte unul în fie-
care judeţ, care vor face
controale privind bunăsta-
rea animalelor, de la ferme,
la laboratoare.

Poliţia sanitar-veterinară
a animalelor funcţionează
ca serviciu, în cadrul Direc-
ţiei generale control oficial
din ANSVSA, după ce Gu-
vernul a adoptat în şedinţa
de marţi o hotărâre privind

modificarea Hotărârii Gu-
vernului nr. 1415/2009 pri-
vind organizarea şi funcţio-
narea ANSVSA.

Directorul Direcţiei gene-
rale control oficial din AN-
SVSA, Maximilian Drăgan,
a declarat pentru MEDIA-
FAX că noua structură va fi
condusă de un şef serviciu
ce urmează să fie desemnat
prin concurs şi are pre vă zute
minim opt posturi de inspec-
tori în cadrul struc turii cen-
trale a ANSVSA şi cel puţin
câte unul la fiecare direcţie
sanitară veterinară şi pentru
siguranţa alimente-lor (DSV
SA) judeţeană. Numărul to-

tal de posturi în cadrul AN-
SVSA este de 5.419, potrivit
HG a dop tate marţi.

Inspectorii din Poliţia sa-
nitar-veterinară a animale-
lor vor controla de la fer-
me, crescătorii, abatoare,
grădini zoologice sau cir-
curi, la laboratoare unde se
fac experimente pe anima-
le, pentru a verifica dacă
sunt respectate condiţiile
privind bunăstarea anima-
lelor.

În această perioadă se va
pune un accent deosebit pe
adăposturile pentru câini
fără stăpân, a mai spus
Drăgan.

69 de locuri de muncă
pentru brașoveni în Germa-
nia. Săptămâna viitoare va
avea loc o selecție de perso-
nal pentru cei care vor să lu-
creze ca sezonieri. Este vor-
ba despre posturi pentru lu-
crătorii calificaţi în
domeniul hotelier – gastro-
nomic. Selecția va avea loc
la Braşov în zilele de 27 şi
28 august.

Centrul de Mediere a Stră-
inilor şi Specialiştilor din
Bonn, împreună cu renumit
hotel din Frankfurt, oferă lo-

curi de muncă pentru mese-
riile de bucătar, ospătar/per-
sonal servire clienţi, recep-
ţioner, ajutor în industria
gastronomiei de sistem şi
manager restaurant/personal
serviciu organizare banchet.
Pentru ocuparea posturilor
de bucătar, ospătar şi ajutor
în industria gastronomiei de
sistem sunt solicitate persoa-
ne care au calificare profe-
sională încheiată, experienţă
în domeniu şi cunoştinţe
bune/ foarte bune de limba
germană. Angajarea se face

pe o perioadă cuprinsă între
6 luni şi 1 an, cu posibilitate
de prelungire, în funcţie de
angajator, începând cu luna
septembrie 2014. Salariul
oferit este de 1400 – 2200
euro brut/lună. 

Timpul de lucru este de 40
ore/săptămână, se lucrează
în weekend şi de sărbătorile
legale. Cazarea poate fi asi-
gurată de către angajator
gratuit/contracost (270 euro/
luna), iar întreţinerea poate
fi gratuită/negociabilă sau pe
cont propriu.

Încrederea românilor a
urcat în aprilie-iunie
pentru al treilea trimes-
tru consecutiv şi se a -
pro pie de valoarea me-
die europeană, Româ-
nia ocupând locul 18
din 32 de ţări după a -
cest indicator, care mă-
soară aşteptările des -
pre piaţa muncii, situa-
ţia financiară şi posibi-
litatea de a cheltui, ara-
tă studiul globalNiel-
sen.

Astfel, faţă de primele trei
luni, în trimestrul al doilea
încrederea consumatorilor
români a urcat cu 6 puncte la
73 de puncte, situându-se
după ţări precum Cehia, Le-
tonia şi Estonia şi înaintea
Slovaciei, Poloniei şi Bulga-
riei, potrivit sondajului efec-
tuat de The Nielsen Compa-
ny.

„În ceea ce priveşte cea mai
mare parte a banilor rămaşi
după acoperirea cheltuielilor
de subzistenţă, aceasta este fo-
losită pentru plata împrumu-
turilor şi a creditelor, în timp

ce, la polul opus, înregistrând
cele mai mici valori, se află
activităţi precum investirea în
fonduri mutuale sau pensii.
Sănătatea şi siguranţa locului
de muncă sunt, în continuare,
principalele îngrijorări ale
consumatorilor români din
mediul urban, iar din stra te -
gia lor de economisire pentru
viitor fac parte renunţarea la
achiziţia de haine noi şi dimi-
nuarea ieşirilor în oraş”, no-

tează raportul. Potrivit rezul-
tatelor studiului, cei mai op-
timişti consumatori se regă-
sesc în Danemarca, Elveţia,
Germania, Norvegia, Marea
Britanie şi Israel.

Pe de altă parte, Portugalia
are cei mai pesimişti consu-
matori, precedată de Slo ve -
nia, Croaţia, Italia, Serbia,
Grecia şi Ungaria.

„În Europa, încrederea con-
sumatorului a crescut în 72%

din pieţele măsurate în al doi-
lea trimestru, doar 6 din 32
de pieţe raportând scăderi.
Danemarca (106), Belgia
(80) şi Italia (51) au crescut
fiecare cu 6 puncte com pa ra -
tiv cu primul trimestru, în
timp ce Olanda (81), Ucraina
(61) şi Croaţia (50) au rapor-
tat o creştere cu 5 puncte faţă
de trimestrul anterior. Alte îm-
bunătăţiri notabile ale încre-
derii includ o creştere în ulti-

mul an pentru Marea Britanie
de 11 puncte, până la un scor
de 90 - cel mai ridicat nivel
înregistrat din 2007. De ase-
menea, Indicele de încredere
al Rusiei prezintă o creştere
de trei trimestre consecutive,
ajungând la un scor de 85 în
al doilea trimestru. Încrederea
Franţei a crescut pentru doua
trimestre consecutive, înregis-
trând un scor de 60”, menţio-
nează raportul.

Şi la nivel global se remarcă
o creştere a încrederii consu-
matorilor, la un Indice de 97
în al doilea trimestru din 2014,
cel mai mare scor de după pri-
mul trimestru din 2007. Niel-
sen notează că jumătate dintre
respondenţii la nivel global
sunt de părere că piaţa muncii
va prezenta condiţii bune sau
excelente în următorul an, o
creştere faţă de primul trimes-
tru şi un nivel neatins din 2007.

La nivelul zonelor analizate,
încrederea consumatorilor a
crescut, comparativ cu primul
trimestru, cu trei şi, respectiv,
doua puncte în America de
Nord (103) şi Europa (77).
Scorul cel mai ridicat a fost în-

registrat în regiunea Asia-Pa-
cific, rămânând la aceeaşi va-
loare de 106 din primul trimes-
tru. În plus, nivelul încrederii
a scăzut faţă de trimestrul an-
terior în America Latină (90)
şi în Orientul Mijlociu/Africa
(93), pierzând trei puncte şi,
respectiv, un punct.

„Creşterea continuă a indi-
cilor de încredere în câteva
ţări ale Europei, precum şi
optimismul din America de
Nord susţin redresarea eco-
nomică în pieţele mature. Cu
toate acestea, cheia pentru o
expansiune economică de du-
rată va fi o şi mai mare con-
solidare a pieţei de muncă, lu-
cru vital pentru a putea creşte
şi cheltuielile de consum”,
spune Venkatesh Bala, eco-
nomist-şef la The Cambridge
Group, divizie din cadrul
Nielsen.

Sondajul global Nielsen,
iniţiat în 2005, măsoară nive-
lul de încredere a consumato-
rilor, principalele îngrijorări
ale acestora şi intenţia de
cumpărare în rândul a peste
30.000 de respondenţi cu ac-
ces la internet din 60 de ţări.

Românii sunt tot mai optimişti

o nouă reglementare: Poliția animalelor
are câte un inspector în fiecare județ
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Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Monument dispărut:
Vila Kertsch

Vila Kertsch (devenită mai târziu hotel) a
fost construită după planurile şi sub condu-
cerea inginerului-şef al oraşului, Christian
Kertsch, în centrul Braşovului, între anii
1886-1887. Aici aveau loc evenimentele cul-
turale ale vremii. Potrivit documentelor
vechi, prima proiecţie de film de la Braşov
a avut loc în 5 decembrie 1896, la Vila
Kertsch. Din păcate, clădirea a fost grav ava-
riată la bombardamentul american din 1944,
din ziua de Paşti, iar în 1970 a fost demolată
în totalitate, în locul ei construindu-se Mo-
darom-ul.



Actuala pârtie de să-
niuş, improvizată, din
Poiana Braşov, va fi
închiriată de munici-
palitate unei firme
private, care va avea
obligaţia de a o ame-
naja în condiţii de si-
guranţă pentru
practicarea săniuşu-
lui, pe timp de iarnă,
dar şi a zorbingului şi
tubingului, atât vara,
cât şi iarna.

Anunţul de licitaţie a fost
deja postat pe portalul SEAP
(Serviciul Electronic de Achi-
ziţii Publice), iar ultima ofertă
va putea fi depusă până pe 9
septembrie. Valoarea de por-
nire a licitaţiei este de 1.788
de euro, iar valoarea investiţiei
de amenajare a fost calculată
de municipalitate la valoarea
de 180.000 de euro. 

Contractul de închiriere se
va întinde pe cinci ani, iar firma
câştigătoare va trebui să îşi ob-
ţină autorizaţia în termen de
30 de zile de la data semnării
contractului, şi să finalizeze lu-
crările în maximum şase luni. 

„Sperăm să finalizăm cât
mai repede partea de proce-
dură, astfel încât câştigătorul
licitaţiei să poată amenaja

pârtia încă din acest sezon,
la standardele de siguranţă
europene. Încercăm ca şi prin
aceste lucruri să diversificăm
oferta de servicii pentru pe-
trecerea timpului liber în Po-
iana Braşov, atât vara cât şi
iarna, iar de anul viitor, spe-
răm să fie finalizat şi Centrul
de Agrement”, a declarat pri-
marul George Scripcaru.

Zorbing este un sport ex-
trem destul de nou, care s-
a extins în Statele Unite,
Europa şi Asia. Originar
din Noua Zeelandă, Zor-
bing constă în rostogolirea
unei persoane aflată într-
o sferă transparentă, gon-
flabilă, de mari dimensiuni
(de la 2,6 până la 3,8 m
diametru exterior) pe un
teren în pantă. Zorbing-ul
este un sport extrem pen-
tru senzațiile de rotire și
de aparentă imponderabi-

litate pe care le oferă.
Tubingul este un sport care

se poate practica atât iarna, cât
şi vara, pe piste speciale. Tu-
bingul înlocuieşte sania cu inele
gonflabile de mari dimensiuni,
care alunecă pe o pantă, fiind
ghidate de nişte mantinele în
cazul tubingului de vară, sau
de o pistă din zăpadă, în cazul
celui de iarnă. A.P.

Săniuş, zorbing 
şi tubing în Poiană

Mai bine să previi decât să
tratezi! Este un principiu să-
nătos pe care se bazează şi
specialiştii Direcţiei de Să-
nătate Publică din Braşov. 

Medicii de aici sfătuiesc
femeile să facă testul Babeş-
Papanicolau, care poate de-
pista cancerul de col uterin.
Acest examen este gratuit şi
face parte dintr-un program
ce se întinde pe o durată de
5 ani, început în 2012 şi fi-
nanţat de Ministerul Sănă-
tăţii.

Cancerul de col uterin re-
prezintă una dintre principa-
lele cauze de mortalitate în
rândul femeilor cu vârste cu-
prinse între 20 şi 45 de ani.
România ocupă un loc de
vârf în rândul ţărilor euro-
pene în ceea ce priveşte mor-
talitatea prin acest tip de
cancer. 

Pentru a preveni maladia,
medicii spun că testul Ba-
beş Papanicolau, care de-
pistează cancerul de col
uterin, ar trebui făcut pe-

riodic, de  două ori pe an,
de orice femeie care are
peste 25 de ani.

Şi la Braşov testul Babeş
Papanicolau se face gratuit,
datorită unui program naţio-
nal de depistare precoce a
cancerului de col uterin, ce
a început în 2012 şi are o
durată de 5 ani. Este impor-
tant de ştiut că femeile pot
face acest test gratuit indife-
rent dacă sunt sau nu asigu-
rate la Casa Judeţeană de
Asigurări de Sănătate.

Respectă natura!
Ea nu este coşul tău
de gunoi! Acesta este
motto-ul sub care a
fost organizată o
nouă acţiune de eco-
logizare a zonei din
apropierea Dealului
Ce  tăţii. 

Aproximativ o tonă
şi jumătate de gunoi
şi peste 80 de saci de
saci plini cu deşeuri
au reuşit să strângă cei 40 de
voluntari după trei ore de cu-
răţenie. 

Voluntarii au descoperit pe
potecile din pădure adevărate
rampe de gunoi. Peturi, haine
vechi, cărţi, resturi de materiale
de construcţii, dar chiar şi
obiecte sanitare.

Tinerii care au participat la
acţiunea de salubrizare au dorit
să tragă un semnal de alarmă
şi să îi îndemne pe braşoveni,
dar şi pe turişti, să păstreze
oraşul curat. 

Este păcat ca într-o aseme-
nea zonă, cu privelişti superbe,
să fie aruncat atâta gunoi în

natură. Poate că nu ar
trebui să acuzăm oa-
menii pentru această
situaţie, pentru că văd
că nu sunt suficiente
coşuri de gunoi, şi
acesta ar putea fi unul
dintre motive.

Iniţiativa acţiunii
de ecologizare a a
aparţinut consilierului
local al Forumului
Democrat al Germa-

nilor, Christian Macedonschi
şi Asociaţiei Prietenii Pădurii
din România. Ei spun că vor
continua aceste activităţi, iar
pe viitor şi-au propus să  cureţe
şi alte zone ale Braşovului, prin
implicarea voluntarilor iubitori
de natură.

Diana Bjoza 

Sfatul medicilor: faceți testul Papanicolau!

Ecologizare pe Dealul Cetății
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Record de turiști de Sfânta
Maria în județul Brașov

2.700 de turişti în mini-
vacanţa de Sfânta Maria la
Făgăraş și  3.700 într-o sin-
gură zi la Râşnov! Miniva-
canţa de Sfânta Maria a
adus un număr record de
vizitatori la Cetatea Făgă-
raşului, în timpul celor trei
zile libere de la sfârşitul
săptămânii.  

O bună parte dintre cei
care vizitează castelul din
Făgăraș sunt turişti străini,
în special din Ungaria, Ger-
mania, Polonia şi Ucraina.

La Cetatea Făgăraşului au
ajuns în această vară şi vi-
zitatori din ţări mult mai
îndepărtate, precum Mexic,
Columbia, Venezuela sau
Australia. Record de turiști
a fost și la Râșnov. De alt-
fel, de la începutul anului
și până acum peste 131 de
mii de turişti au trecut pra-
gul Cetăţii. Vârful din acest
sezon a fost pe 16 august,
când 3.700 de persoane au
trecut pragul Cetăţii din
Râșnov.  

Jazz la Castelul Bran! Iu-
bitorii genului muzical sunt
aşteptaţi la finalul lunii, în
perioada 29-31 august, la
cea de-a doua ediţie a fes-
tivalului Jazz at Bran Cas-
tle. Vor fi trei zile de
concerte susţinute de artişti
şi compozitori străini. 

În ultimele trei zile ale
lunii, edificiul va găzdui
concerte susţinute de artişti
şi compozitori străini, în
cadrul celei de-a doua edi-
ţii a Festivalului „Jazz at
Bran Castle”. În 2013 a

avut loc ediţia pilot a aces-
tui festival, care s-a bucurat
de un mare succes. În ca-
drul evenimentului vor
avea loc câte două concerte
în fiecare seară din cele
trei, de la ora 19.00. Pre-
ţurile biletelor de intrare
sunt de 300 de lei pentru
un abonament pentru tot
evenimentul şi 125 de lei,
pentru un tichet valabil la
o seară de concert. Artiştii
şi compozitorii sunt, prin-
tre altele, din Norvegia şi
Franţa. 

Jazz la Castelul Bran
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Adăpostul celui mai mare 
gheţar subteran din România

Chiar într-o ţară bogată în
peşteri, cum este România, mul-
te dintre ele remarcabile prin
frumuseţe şi importanţă ştiinţi-
fică, peştera Scărişoara îşi păs-
trează de multă vreme un statut
aparte, pentru savanţi şi simpli
vizitatori deopotrivă.

Aici se găseşte cel mai mare
gheţar subteran din România,
o masă de gheaţă veche de mi-
lenii, care „vorbeşte” oamenilor
de ştiinţă despre vremurile tre-
cute, iar în jurul ei, feerice al-
cătuiri de gheaţă, însufleţite de
lumină, încântă privirile vizita-
torilor.

Nu se ştie când a fost desco-
perită peştera; de pomenit, e
pomenită pentru prima dată
într-un document din 1847. K.
F. Peters şi A. Schmidl au dat
primele informaţii ştiinţifice des-
pre ea în 1861, respectiv 1863,
iar Emil Racoviţă a studiat-o în
anii 1921 -1923 şi a scris despre
ea în renumita sa lucrare Spe-
leologia. Ea mai este numită şi
peştera Gheţarul de la Scărişoa-
ra, ca recunoaştere a însemnă-
tăţii celei mai importante
comori pe care o adăposteşte –
uriaşul bloc de gheaţă subpă-
mântean, cu o vechime de

4.000 de ani.
În 2005, cercetătorii de la In-

stitutul de Speologie „Emil Ra-
coviţă” din Cluj, împreună cu
specialişti străini, au analizat ca-
rote (mostre cilindrice, obţinute
prin forare) extrase din gheţar
şi au aflat o mulţime de date in-
teresante din trecutul acestei re-
giuni: cum a fost vremea în
fiecare an din ultimii 4.000,
când au fost incendii în zonă,
chiar şi cât aur se exploata în
Apuseni pe vremea dacilor.

„Tehnologia de camuflaj activă”
Cercetătorii americani au

inventat un material flexibil
care îşi schimbă culoarea pen-
tru a imita mediul în care se
află, folosind ca sursă de in-
spiraţie abilităţile de camuflaj
ale caracatiţelor şi calamarilor,
informează bbc.co.uk.

Materialul este alcătuit, în
mare, dintr-o reţea de celule de
un milimetru, care conţin o vop-
sea termosensibilă, capabilă să
îşi schimbe culoarea la cerere.

Deocamdată, tehnologia func-
ţionează doar în alb şi negru, dar
cercetătorii speră ca principiile
care stau la baza sa să aibă apli-
caţii comerciale şi militare.

Studiul, un efort comun al
specialiştilor în biologie, tehno-
logia materialelor, informatică
şi inginerie electrică, a fost pu-
blicat în Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences
(PNAS) din Statele Unite ale
Americii. Astfel, echipa, con-
dusă de profesorul John Rogers

de la University of Illinois, a
studiat mecanismul de camu-
flare folosit de animale ma-
rine precum caracatiţele,
sepiile şi calamarii şi a încer-
cat să reproducă sistemul în
trei straturi aflat în pielea
acestor cefalopode: stratul su-
perior conţine culorile, cel de

mijloc controlează schimbarea
cromatică, iar stratul inferior
„simte” modelele din mediul în-
conjurător care trebuie reprodu-
se. „Este primul sistem complet,
perfect funcţional de acest fel din
lume. Arată ca o foaie de hârtie”,
a declarat profesorul John Ro-
gers pentru BBC News. 

În iarna anului 1708,
toată breasla argintari-
lor brașoveni era anga-
jată să execute până la
Paște vase de argint,
pentru care se înainta-
seră 200 de taleri.

Dar în scrisoarea din 25
iunie atrage atenția judelui
Gheorghe că ,,arginturile
noastre ce au fost să ne aducă
de acolo (n.n.de la Brașov) nu
s-au fost bine lucrate - avertiza
pretențiosul voievod - ce s-au
apucat acum jupânul Gheor-
ghe Mai să le lucreze de iz-
noavă și au zis că păn într-o
lună le va găti și ni le va tri-
mite,- dar consideră Brânco-
veanu - de aciasta bine ar fi
fost (ca) cei ce le-au lucrat să
le fie lucrat bine, precum le-
au fost tocmeala, să nu ne fie
dat de zminteală...”. 

Tot nemulțumit este voie-
vodul în 7 august 1709, când

scrie aceluiași jude :,,știm că
meșterii aceștia pururea sânt
obicinuiți de nu să țin de cu-
vânt și niciodată lucrul nu-l
gătescu la zioa ce-și pun”.

Cu puțin timp înainte în
27 ianuarie 1709 scrisese
noului jude al Brașovului,
Barteș Sauler (Bartolomeus
Seuler) că ,,Gheorghe
Maiu...au gătit Evanghelia și
cădelnița și ni le-au trimis, le-
au adus și lucru frumos au fă-
cut, numai că zăbavă multă și
din câte lucruri bisericești i-
am dat să facă, vedem că nu-
mai acestea au gătit, iar nește
candele și o tipsie de anafură,
până acum nu s-au mai gătit”.
Una caldă, alta rece.

Între meșteri brașoveni la
care apelează Brâncoveanu
este și argintarul Johannes
Henning, de la care s-a păstrat
valoroasa ferecătură de la Hu-
rez și mai multe candele și ar-
gintarul brașovean Georg

Heltner, care în 1691, stabi-
lindu-se în Țara Românească,
a fost eliminat din breasla ar-
gintarilor brașoveni. Lista

meșterilor brașoveni aflați în
relație cu voievodul muntean
poate fi completată cu Tho-
mas Klosch, cu Thomas

Lang, cu Sebastian Hann, cu-
noscut pentru ferecăturile de
carte, lucrate în argint și aur,
ca să amintim doar câțiva din
meșterii, a căror anagramă se
păstrează pe obiectele din ar-
gint și aur comandate de Cos-
tantin Brâncoveanu.

Judele Barteș Sauler scrie
voievodului Brâncoveanu la
1 iulie 1709 pentru clopotarul
Hendrich Lambru, la care
domnitorul muntean coman-
dase niște sulinare pentru un
puț și despre un alt clopotar
Mihai, căruia i s-a comandat
,,să prefacă niște șfetnice din
niște ciuoaie”(probabil rebu-
turi), dar acesta, neținându-
se de cuvânt îl supără pe
domn, căci – spune domnito-
rul - ,,noi pe acel clopotariu
nici l-am silit, nici l-am rugat
să ne lucreze, ce elu de voia
lui au venit de ni s-au rugat
ca să nu-l lipsim nici pe dân-
sul de la lucrul nostru”.

Pe bună dreptate, supărat,
voievodul muntean scrie după
o lună, la 7 august 1709
aceluiași jude: ”Știm că
meșterii aceștia pu rurea sînt
obicinuiți de nu se țin de cu-
vânt și niciodată lucrul nu-l
gătescu la zioa ce-și pun”.

Aceste intimități spuse ju-
delui brașovean dovedesc de
fapt o bună prietenie pe care
voievodul muntean o avea cu
autoritatea brașoveană.
Aceasta a putut favoriza și po-
sibilitatea de a deveni și pro-
tectorul moral și material al
românilor din Șcheii
Brașovului, pentru care a emis
hrisoave, a dăruit cărți și i-a
apărat pentru a-și putea păstra
credința strămoșească neal-
terată.

(Va urma)  
Pr. prof. dr  Vasile
Oltean, directorul 

Muzeului „Prima
Școală Românească” 
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Steaua a trecut cu 1-0 de
Ludogoreț și are prima șansă
la calificarea în grupele Cham-
pions League. 

Campioana României,
Steaua București a învins cu
scorul de 1-0 (0-0) echipa bul-
gară Ludogoreț Razgrad, într-
o partidă din cadrul primei
manșe a play-off-ului Ligii
Campionilor la fotbal, disputată
pe Arena Națională din capi-
tală. Unicul gol al meciului a
fost reușit de Chipciu în minu-
tul 88. În fața a peste 35.000
de spectatori, Steaua a început
în forță partida și a trecut pe
lângă deschiderea scorului, prin
Chipciu în minutul 4 și Szukala
în minutul 12. Bulgarii au în-
cercat la rândul lor să surprindă
Steaua pe contraatac, însă de-
fensiva campioanei României
și-a făcut datoria de fiecare
dată. Steaua putea intra la ca-
bine în avantaj, dar Chipiciu a
executat slab lovitura de la 11
metri, dictată de centralul Brych
pentru un fault asupra lui Sân-
mărtean. Imediat după reluare,
Lu dogoreț a trecut pe lângă des-
chiderea scorului, dar A le -
 xandrov a trimis în bară.
Replica Stelei a venit în minutul
58, când Sânmărtean și-a mai
trecut în cont o ocazie mare de
a înscrie. Ultima parte a jocului
a fost dominată de campioana
României, care a reușit în mi-
nutul 88 să înscrie prin Chipi-
ciu. Steaua a făcut, astfel, un
pas important spre cea de-a
doua sa calificare consecutivă
în grupele UEFA Champions
League, pe care urmează să o
valideze pe 27 august, cu ocazia
meciului retur din Bulgaria.

Înger și demon. Marcatorul
campioanei României, Alex
Chipciu, a dus Steaua la doar
90 de minute de calificarea în
grupele Champions League,
dar evoluția șeptarului cam-
pioanei, nu a fost apreciată de
suporteri, care în dese rânduri
l-au fluierat.  „Mi-am demons-
trat că sunt un jucător foarte
puternic. A fost o presiune foar-
te mare a publicului pe mine.
Mă bucur că mi-am răscumpă-
rat greșeala și am marcat în
finalul meciului. Mă credeam
mai iubit de fani, dar nu mai
contează acum. Claudiu a mar-
cat 6 goluri, dar nu a fost de-
cizia mea să joc, antrenorul a
hotărât, așa a fost tactica acum.
Eu joc unde mă pune pe teren
și încerc să fac tot posibilul ca
echipa să câștige”, a declarat
Chipciu. Alexandru Chipciu a

fost ales în detrimentul lui
Claudiu Keşeru în atacul Stelei
din meciul dinn play-off-ul Li-
gii Campionilor cu Ludogoreţ.
Stelistul a făcut un joc bun în
primele minute ale partidei, dar
cu un sfert de oră înainte de
pauză a ratat penalty-ul obţinut
de Lucian Sânmărtean, după
un fault contestat îndelung de
bulgari. Aceasta nu e singura
veste proastă pentru Chipciu,
fotbalistul lui Gâlcă a primit şi
cartonaşul galben, un minut
mai târziu, şi va lipsi la returul
de la Sofia de săptămâna vii-
toare. Pe final, Chipciu a înscris
golul victoriei și a devenit din
nou idolul fanilor steliști.

Moți crede că Ludogoreț va în-
toarce rezultatul la Sofia.
Ludogoreț a pierdut prima
manșă a play-off-ului UEFA
Champions League, 0-1 cu
Steaua, însă bulgarii speră în
continuare la calificarea în faza
grupelor. Titular la București,
Cosmin Moți admite că Steaua
a jucat mai bine pe Arena
Națională. „Este dureros să
pierzi, dar mai avem un meci,
iar calificarea nu e jucată. E

un pas înainte pentru Steaua,
dar ne vom juca șansa până la
capăt. Mă așteptam la o at-
mosferă ostilă la București, dar
ea nu m-a afectat cu nimic. A
fost un meci mai nereușit, cu
toții am jucat mai slab, dar nu
trebuie să disperăm, nimic nu
e pierdut, nu e nicio problemă!
Cu siguranță, va fi un alt meci
la Sofia, total diferit față de cel
de acum”, a spus Moți.

Standing ovation pentru Sân-
mărtean. Cel mai bun om al jo-
cului dintre Steaua și
Ludogoreț, Lucian Sânmărtean
a încheiat partida în aplauzele
și ovațiile stadionului. „Și
acum, încă mai simt fiori după
ce tot stadionul mi-a scandat
numele. În viața de fotbalist, să
îți strige tot stadionul numele,
în picioare, nu cred că e ceva
mai frumos, o răsplată mai
mare. Dacă noi înscriam azi 2-
3 goluri, nu se supăra nimeni.
Dacă înscria Alex din acel pe-
nalty, lucrurile ar fi fost poate
mai simple. 1-0 este un scor pe-
riculos, se poate întâmpla orice
în fotbal, trebuie să fim foarte
atenți, concentrați, iar acest lu-

cru se poate întâmpla și la ei.
Am făcut toți un joc bun, care
ne dă speranțe pentru califica-
re”, a spus la finalul jocului,
Lucian Sânmărtean. 

„Steaua va ataca”. După 1-0
la București cu Ludogoreț
Razgrad, Steaua are prima
șansă la calificarea în grupele
UEFA Champions League.
Tehnicianul roș-albaștrilor,
Costel Gâlcă, spune că echipa
sa nu se va apără la Sofia și
va încerca să marcheze, pentru
a tranșa repede soarta dublei
manșe cu bulgarii. „Avem
același gând la Sofia, să mer-
gem și să câștigăm meciul. Am
dominat partida, am avut mul-
te ocazii și sper să înscriem în
retur de mai multe ori. Steaua
nu o să se apere niciodată cu
mine antrenor, o să atace, să
pună probleme, pentru că vrem
să câștigăm meciurile. Lu -
dogoreț are jucători va loroși,
cu mulți brazilieni de calitate,
însă noi am recuperat sus min-
gea, am avut agresivitate și
asta ne-a făcut să-i ținem în
jumătatea lor”, a spus Gâlcă
la finalul partidei.
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Halep, eliminată la New Haven
Simona Halep, a doua jucătoare a lumii, a pierdut în mod
surprinzător în optimi la New Haven, turneu dotat cu premii
în valoare de 710.000 de dolari, scor 2-6, 6-4, 3-6 cu Mag-
dalena Ribarykova (Slovacia, 68 WTA). Constănţeanca a
realizat doar patru break-uri în faţa Magdalenei Ribarykova,
din 14 şanse create. Slovaca a câştigat şase game-uri graţie
returului, din şapte ocazii, statistică ce exprimă o slăbiciune
neobişnuită pentru Halep la serviciu. Românca şi-a cedat
în două rânduri serviciul după ce a condus cu 40-0, o în-
tâmplare rară în tenis, mai ales pentru un număr doi mondial.
Campioană în 2013 la New Hawen, Halep a ratat şansa de
a-şi apăra trofeul dar şi cele 470 de puncte din clasament.

Chițu e liber de contract
Atacantul Aurelian Chiţu şi echipa franceză Valenciennes,
retrogradată în liga a doua, au decis de comun acord să re-
zilieze contractul care expira în vara anului 2017. Chiţu, în
vârstă de 23 de ani, a fost achiziţionat de Valenciennes în
vara anului 2013, dar a jucat doar 7 meciuri în Ligue 1. Au-
relian Chiţu a fost împrumutat în ianuarie la formaţia elenă
PAS Giannina, unde a reușit însă să prindă doar 3 meciuri.
Mijlocașul în vârstă de 23 de ani s-a simțit cel mai bine în
perioada petrecută la Viitorul, care l-a vândut la Valenciennes
în vara anului trecut, pentru suma de 700.000 de euro.

Egal în Supercupa Spaniei
Real Madrid n-a reuşit decît un egal, 1-1, în prima manşă
a Supercupei Spaniei în faţa lui Atletico Madrid. Pentru Real
Madrid a marcat James Rodriguez, în minutul 81, iar pentru
deţinătoarea titlului în La Liga a înscris Raul Garcia cu două
minute înainte de finalul partidei. Deţinătoarea Ligii Cam-
pionilor a pierdut şi un jucător de bază. Starul portughez
Cristiano Ronaldo a suferit o accidentare în finalul primei
reprize la spate şi la piciorul stâng şi a fost nevoit să pără-
sească terenul. După pauză, în locul acestuia, Carlo Ancelotti
l-a trimis pe James Rodriguez, jucător venit în această vară
la Real Madrid de la AS Monaco în schimbul a 80 de milioane
de euro. Cu reușita de aseară, James Rodriguez a devenit
primul columbian care înscrie în istoria lui Real.

Bayer Leverkusen este ca și calificată în gru-
pele Champions League, după victoria de la
Copenhaga, în timp ce Napoli, Arsenal,
Beșiktaș, Bilbao, Salzburg, Malmo, Ludogoreț
și Steaua mai au de trecut hopul ultimelor 90
de minute din retur, pentru a accede în grupele
celei mai prestigioase competiții europene in-
tercluburi. Rezultatele complete înregistrate în
manșa tur a play-off-ului Ligii Campionilor, sunt
următoarele: 
Beşiktaş - Arsenal 0-0
Copenhaga - Bayer Leverkusen 2-3 (Jorgen-

sen 9’, Amartey 13’/ Kiesling 5’, Bellarabi 31’,
Heung- Min 43’)
Napoli - Athletic Bilbao 1-1 (Higuain 68’ / Mu-
niain 41’) 
Red Bull Salzburg - Malmo 2-1 (Schiemer 16’,
Soriano 54’ / Forsberg 90’) 
Steaua - Ludogoreţ 1-0 (Chipciu 88’) 
Aseară s-au jucat meciurile: Standard Liege -
Zenit Sankt Petersburg, Lille - FC Porto, NK
Maribor - Celtic Glasgow, Aalborg - APOEL
Nicosia și Slovan Bratislava - BATE Borisov.
Partidele s-au terminat după închiderea ediției. 

Champions League

Pas spre grupele
Champions League

Test util pentru Corona
Echipa de handbal feminin

Corona Brașov a susținut o
partidă amicală împotriva
formației HCM Roman. Bră-
deanu și compania s-au impus
la capătul unui joc echilibrat
cu scorul de 29-26 (15-19). 

Dacă în prima repriză jocul
defensiv al brașovencelor nu
a prea funcționat, în partea a
doua apărarea trupei de sub
Tâmpa a fost la un nivel ridicat
și astfel fetele antrenate de
Bogdan Burcea și Dumitru
Berbece au reușit să se impu-
nă. Pentru  Corona au marcat
Zamfir 6 goluri, Chiper și Ho-
tea câte 5, Tudor 4, Pricopi 3,
Brădeanu și Apetrei câte 2,
Dincă și Briscan câte un gol.
Un meci foarte bun a făcut și
goalkeeprul Denisa Dedu care
a avut 16 intervenții. De partea
cealaltă au punctat: Toscovic
6 goluri, Carmen Stoleru 5,
Băbeanu, Agrigoroaei și Iuga-
nu câte 4 goluri fiecare și
Druțu, Chițacu și Horobeț câte
o reușită fiecare. „A fost un test
foarte util. Am intrat în linie
dreaptă înainte de debutul în
campionat. Trebuie să ne ridi-
căm nivelul de la meci la meci
și să fim în cea mai bună for-
mă la debut. Sunt mulțumit de
jocul din repriza secundă însă
prima parte m-a nemulțumit.
Va fi un campionat dificil și nu
avem voie să pierdem puncte

pe teren propriu cu echipele de
același nivel cu noi. Va fi foarte
greu să ne batem cu Baia Mare
și CSM București”, a spus la
final tehnicianul Coronei, Bog-
dan Burcea. 

Turneu puternic la Brașov.
Pentru brașovence urmează
în weekend turneul memorial
„Dumitru Popescu Colibași”,
competiție la care vor mai
participa HC Zalău, Univer-
sitatea Jolidon Cluj și Slobo-
zia. Vineri de la ora 10.00
Corona întâlnește Universi-
tatea Cluj, după care de la ora
11.30 este programată partida
dintre HC Zalău și Slobozia.
Tot vineri de la ora 17.00,
Brașovul dă piept cu Zalăul
lui Tadici, partidă ce va fi ur-
mată de jocul dintre Cluj și
Slobozia. Sâmbătă se vor dis-
puta ultimele meciuri din ca-
drul turneului. De la ora 10.00
se joacă Zalău – Cluj, iar de
la 11.30 este programată dis-
puta dintre Corona Brașov și
Slobozia. În altă ordine de
idei, oficialii formației bra -
șovene au pus în vânzare la
Sala Sporturilor, abonamente
pentru sezonul ce va începe
săptămâna viitoare. Prețul
unui abonament este de 200
de lei și pe baza acestuia fanii
vor avea acces la meciurile
din sezonul regulat, din play-
off și din cupele europene.

Alexandru Chipciu (foto stânga)  a marcat unicol gol în partida cu bulgarii de la Ludogoreț
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Horoscopul zilei
Berbec. S-ar putea să fiți indispus din cauza unui eșec în
afaceri sau a unei discuții în contradictoriu cu un prieten.
Relațiile cu persoană iubită pot deveni încordate. 
Taur. Va recomandăm să va amânați vizitele planificate
pentru azi. S-ar prea putea să nu decurgă întocmai cum ați
dori.  
Gemeni. S-ar putea să aveți o neînțelegere cu persoana iubită
și să plecați într-o excursie cu prietenii. Nu exagerați pozând
în victimă!  
Rac. Dimineață sunteți dezamăgit de un partener de afaceri.
Nu puneți la suflet! Sunteți energic și aveți mari șanse de
reușită în tot ce faceți împreună cu persoana iubită. 
Leu. S-ar putea ca o dispută cu o femeie mai în vârstă din
familie să vă dea de gândit. N-ar strica să vă întrebați dacă
aveți o atitudine corectă față de cei din jur. 
Fecioară. S-ar putea că o întâlnire de afaceri să nu decurgă con-
form așteptărilor și să rămâneți cu un gust amar. Nu vă
descurajați! Pur și simplu, azi nu este o zi bună pentru afaceri. 
Balanţă. Chiar dacă aveți multe probleme de rezolvat, vă
sfătuim să vă relaxați. Dimineață aveți de gând să cheltuiți
o sumă importantă.  
Scorpion. Nu este momentul să începeți noi activități. S-ar
putea să nu găsiți cele mai bune soluții și să aveți parte de
o dezamăgire. 
Săgetător. S-ar putea că cei din jur să nu va aprecieze ideile
la adevărată lor valoare, dar asta nu va descurajează. Vă sfă-
tuim să nu semnați acte oficiale și să va amânați planurile. 
Capricorn. Evenimente neprevăzute vă determină să vă
schimbați programul. S-ar putea să fiți nevoit să plecați într-
o delegație, spre nemulțumirea partenerului de viață. 
Vărsător. S-ar putea să nu intrați nici azi în posesia unor bani
pe care trebuia să îi primiți zilele trecute. Amânarea unei călătorii
planificate mai demult va poate afecta relațiile sentimentale. 
Peşti. Sunteți cu capul în nori și s-ar putea să pierdeți din
vedere probleme importante. Va recomandăm să nu începeți
proiecte noi, pentru că aveți tendința să acționați superficial. 
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut

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

THE HOUSE OF MAGIC – CASA
MAGICIANULUI (AG) 3D și 2D
PREMIERA - DUBLAT
Gen: Animație, Aventuri
orele: 13:30, 17:30

LET’S BE COPS – HAI SĂ FIM
POLIȚIȘTI (AP-12) DIGITAL
PREMIERA
Gen: Acțiune, Comedie
orele: 19:30

THE HUNDRED-FOOT JOURNEY –
RĂZBOI IN BUCĂTĂRIE (AP-12)
DIGITAL - PREMIERA
Gen: Comedie, Romantic
orele: 15:30, 19:45

THE PURGE: ANARCHY – NOAPTEA
JUDECĂȚII: ANARHIA (N-15)
DIGITAL - PREMIERA
Gen: Acțiune, Horror, Thriller
orele: 21:45

DELIVER US FROM EVIL - ...ȘI NE
IZBĂVEȘTE DE CEL RĂU (N-15) - PREMIERA
Gen: Crimă, Horror, Thriller
orele: 13:00, 22:00

GUARDIANS OF THE GALAXY –
GARDIENII GALAXIEI (AP-12) 3D
Gen: Acțiune, Aventuri, SF
orele: 15:15, 21:30

ESCAPE FROM PLANET EARTH – CUM SĂ
EVADEZI DE PE PĂMÂNT (AG) 3D - DUBLAT
Gen: Animație, Aventuri, SF
orele: 13:15, 17:45

LUCY – LUCY (N-15) DIGITAL
Gen: Acțiune, SF
orele:  18:00

HERCULES – HERCULES (AP-12) 3D
Gen: Acțiune, Aventuri
orele: 19:15

DOWN OF THE PLANET OF THE APES –
PLANETA MAIMUȚELOR: REVOLUȚIE
(AP-12) 3D
Gen: Acțiune, SF, Thriller
orele: 15:00

Astăzi în Braşov

Sudoku

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

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

În această săptămână, la Ci-
nemateca Patria sunt progra-
mate următoarele filme:

Azi, 21 august
▆ 20:00 Comedy Classics
Pact cu diavolița / Bedazzled

(SUA, 1967)
Regia: Stanley Donen
Cu: Peter Cook, Dudley Moore,

Raquel Welch
Comedie
Durata: 103  min.
LMA (La Mulți Ani) Stanley Do-

nen - 90 de ani!

Vineri 22 august
▆ 19.00. Doc and Roll: 
God Bless Ozzy Osbourne (2011)                                               
Regia: Mike Fleiss, Mike Piscitelli
Documentar, biografic
Durata: 95 min.

▆ 21:00 Dracula Film Festival
Friends

Cucerirea planetei maimuțelor / Con-
quest of the Planet of the Apes (SUA,
1972)                                        

Regia: J. Lee Thompson
Cu: Roddy McDowall, Don Murray,

Ricardo Montalban 
SF, aventură
Durata: 88 min.

Simbata 23 august
▆ 11:00 Matineu copii
Albă ca zăpada şi cei şapte pitici /

Snow White and the Seven Dwarfs
(SUA, 1937)

Animaţie
Dublat în limba română

▆ 17:00 Mari actori (nou)
Viața e frumoasă / La vita è bella (Ita-

lia, 1997)                                                 
Regia: Roberto Benigni
Cu: Roberto Benigni, Nicoletta

Braschi
Dramă, comedie
Durata: 116 min.
3 premii Oscar –premiul Oscar pentru

cel mai bun actor-Roberto Beningni 
Premiul Oscar pentru cel cel mai bun

film străin 1996
Marele premiu al Juriului la festivalul

de la Cannes 1998

▆ 19.30: Mari regizori
Omul-elefant /The Elephant Man

(1980)                                                   
Regia: David Lynch
Cu: Anthony Hopkins, John Hurt,

Anne Bancroft 
Drama, biografic
Durata: 124 min.
8 nominalizări la premiul Oscar!

▆ 22:00 Film Cult
Legend  (SUA, 1985)                                                        
Regia: Ridley Scott
Cu: Tom Cruise, Mia Sara, Tim

Curry
Fantastic, basm
Durata: 114 min (director's cut)

Duminica 24 august
▆ 11:00 Matineu copii
Mașini 2 / Cars 2 (SUA, 2011)  
Durata: 106 min
Animație
Dublat în limba română

▆ 17:00 Golden Classics
Șarada / Charade (SUA, 1963)                               
Regia: Stanley Donen
Cu: Cary Grant, Audrey Hepburn,

Walter Matthau
Comedie, thriller
Durata: 113 min

▆ 19:30 Seara de Oscar
Adevăratul curaj / True Grit (SUA,

1969)                               
Regia: Henry Hathaway
Cu: John Wayne, Kim Darby, Robert

Duvall
western
Durata: 128 min
Premiul Oscar 1970 pentru cel mai

bun actor: John Wayne
Intrarea se face 

pe bază de voucher (5 lei –
preţ redus, 7 lei – preţ întreg) 

Filme de Oscar
la Sala Patria
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Echipa de artişti a Teatrului Na-
ţional din Bucureşti s’a oprit săptă-
mâna trecută în Braşov, unde a dat
trei reprezentaţii: întâia cu Hamlet,
a doua cu Vlaicu-Vodă a lui Al. Da-
villa, şi a treia cu Arvinte şi Popelea
de Alexandri, Pe malul gârlei de
Olănescu şi Moartea lui Fulger, poe-
mul lui Coşbuc, dramatizat de d-l
I. Marin Sadoveanu.

Publicul din Ardeal, care pentru
întâia oară vede pe d-l Ar. Deme-
triad în rolul lui Hamlet, a admirat
creaţiunea originală, atât de firească
şi profund umană, pe care acest artist
care întruneşte inteligenţa estetică
cu sensibilitatea, a făcut-o în rolul
său, atât de complex şi misterios.

A impresionat foarte mult, prin
suflul patriotic „Vlaicu Vodă” iar
„Arvinte şi Pepelea” a constituit cli-
pe de cea mai curată veselie.

Dramatizarea „Morţei lui Fulger”
a surprins mai mult, decât a impre-
sionat: e o încercare de noutate, şi
publicul nostru e mai mult tradiţio-
nalist, decât nebun după tot ceeace
este nou, chiar dacă acest nou nu
este decât o farsă.

Echipa Teatrului Naţional, care
ne-a procurat alese şi emoţionante
clipe de artă, în afară de cei doi mari
artişti, fruntaşi ai teatrului: Ion Pe-
trescu şi Ar. Demetriad, dispunea
de un ansamblu armonios, bine se-
lecţionat.

Constatăm, cu bucurie un reviri-
ment în atitudinea publicului din
Braşov, faţă de teatrul românesc.
De unde, până anul trecut, trupele
româneşti dau reprezentaţii cu săli
goale – pe când Ungurii şi Saşii fă-
ceau în Braşov stagiuni complete
teatrale – de data asta sala Teatrului
„Apollo” în toate cele trei reprezen-
taţii a fost archiplină.

Un public numeros şi compact,
pentru care sala teatrului părea prea
mică, alcătuit din toate categoriile so-
ciale, din români veniţi din Regat, ca
şi din români băştinaşi, a asistat la
toate cele trei reprezentaţii, aplaudând
şi sărbătorind pe artişti. In publicul
românesc din Braşov s’a produs un
reviriment faţă de teatrul românesc,
care ne da speranţa posibilităţei de a
organiza în viitor serii de reprezentaţii
de artă românească.

Cu prilejul reprezentărei „Morţei

lui Fulger”, d. G. Murnu, eruditul
profesor universitar şi distinsul li-
terat, membru al Academiei Româ-
ne, a rostit o conferinţă despre
Coşbuc.

D. G. Murnu a vorbit cu emoţia
omului care a cunoscut bine, a pre-
ţuit cum se cuvine şi a iubit pe ma-
rele poet al românismului: d. G.
Murnu a vorbit şi cu competinţa cri-
ticului literar, care într’o operă de
artă desluşeşte notele caracteristice,
subliniază valorile, explică tempe-
ramentul unui artist şi caracterul
operei lui.

Conferenţiarul a făcut la început
o evocare emoţionantă a figurei lui
Coşbuc, cu ochii lui de tăciune, cu
firea lui delicată şi discretă, ascun-
zând sub modestia aparenţei nu nu-
mai un suflet de lirism, ci şi o
adevărată erudiţie.

Apoi d. G. Murnu a cercetat ope-
ra poetică a lui Coşbuc, această ope-
ră atât de originală în fondul ei, chiar
atunci când forma este de împru-
mut. Coşbuc a fost un poet original
prin personalitatea lui distinctă, care
atunci când utiliza un element strein,
îl absorbea şi îi imprima puternica
notă a talentului lui.

Coşbuc a fost un artist al versului,
dar mai presus de toate Coşbuc nu
a fost numai poetul ţărănimei – cum
au spus unii – sau poetul Ardealului
– cum au spus alţii – ci poetul ro-
mânismului.

Frumoasa conferinţă a d-lui G.
Murnu emoţionantă prin sentimen-
tul simpatiei şi admiraţiei faţă de
poet şi de opera lui, scânteetoare
de expresii fericite, cu luminoase
pătrunderi în mecanismul psihologic
al artistului şi în tainele estetice ale
operei lui, nu numai că a procurat
publicului din Braşov o adevărată
serbătoare intelectuală dar constitue
o nouă şi preţioasă contribuţie la
studiul personalităţei şi operei ma-
relui poet al românismului.

O, dacă s’ar putea organiza în Bra-
şov o serie de conferinţe, pornite
strict din nevoi culturale-româneşti
către ţeluri strict culturale româ-
neşti.
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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”

Teatrul românesc în Braşov

Conferinţa d-lui G.
Murnu despre Coşbuc

Benedict al XV-lea este cel
de al 255-lea pontif al bise-
ricii catolice.

Moartea Papei impune în chip
mecanic, fără vre-o altă convocare
adunarea conclavului.

Conclavul e constituit din cei 70
de cardinali, prinţi ai bisericii ro-
mane. Cardinalatul nu este o treap-
tă preoţească; el este o demnitate
nobiliară, care se poate acorda ori-
cărui slujitor al bisericii, în afară
de rang şi vechime. Un abate sau
un diacon poate fi cardinal înaintea
unui episcop. De câtăva vreme însă
se păstrează oarecum linia ierarhiei
bisericeşti, aşa că mai toţi cardinalii
sunt aleşi din episcopii şi arhiepis-
copii în funcţiune.

Indată declarată vacanţa tronului
papal, cardinalii sunt îndatoraţi să
se întrunească la Vatican. Odată in-
traţi acolo, ei nu mai pot ieşi până
nu proclamă pe noul suveran al bi-
sericii.

E aceasta o obligaţiune aşezată
de Grigore al X-lea, care a organizat
canonic conclavul şi i-a fixat pro-
cedura, pentru a nu mai supune bi-
serica ameninţării ce-o turbura în
veacul al XIII-lea, când cardinalii
voiră să se despartă fără a proclama
alesul. Multe s’au schimbat fireşte,
în executarea îndatoririlor canonice.
Dar, după tradiţie, cardinalii trebue
să ocupe la Vatican celule indivi-
duale şi nu pot comunica cu nimeni
decât cu servitorii lor – 2 sau 8, aleşi
din preoţii ce se oferă benevol. După
datină, fiecare săptămână de întâr-

ziere aduce o diminuare a raţiilor
de mâncare, pentru a forţa conclavul
să se pronunţe. 

Cel mai lung conclav fu cel pri-
cinuit de moartea lui Pius al VI-lea,
în secolul XIX, - el ţinu 45 de zile. 

Pentru proclamarea alesului se
cer două treimi din numărul votu-
rilor exprimate. Votul se repetă în
chiar capela sixtină în fiecare zi până
când unul din cardinali isbuteşte să
întrunească majoritatea cerută. Pen-
tru a evita neînţelegeri păgubitoare,
uzul a dat sacrului colegiu şi celor
ce-l prezidează, mijloace pentru a
escamota o bli  gaţiunea celor două
treimi şi de a face posibilă numirea
celui ce are majoritatea relativă a
votanţilor. In genere, numele celui
ce e indicat să moştenească tronul
papal e dinainte fixat prin forul po-

liticii internaţionale.
Căderea monarhiei austro-ungare,

care era investită cu anume drepturi
de veto în alegerea pontificală şi
care avea atâta influenţă asupra Va-
ticanului, a crescut oarecum liber-
tatea de acţiune a Conclavului.
Hotărârea guvernului Franţei, una
din ţările catolice cele mai mari, de
a relua acum legăturile diplomatice
cu Sf. Scaun, a fost negreşit o foarte
bine inspirată politică. Dela supri-
marea monarhiei austro-ungare, Va-
ticanul a rămas politiceşte liber de
inspiraţiile ce-i veneau dela Viena.
Franţa catolică şi cu atâtea interese
legate de Roma, i se poate substitui
cu înlesnire. Credem, deci, că ale-
gerea noului Papă se va face sub
imperiul acestor schimbări de situa-
ţie în Europa catolică.

Un oraş distrus de cutremur
Londra. – După o depeşă din

Brindisi către „Daily Mail” în urma
cutremurului de pământ care s’a
produs de curând la San Fratello
(Sicilia), case şi biserici istorice pli-
ne de bogăţii artistice au fost dis-
truse. Mai bine de 6000 persoane
sunt fără adăpost.

Grozăviile foametei ruseşti
Londra. – „Morning Post” pri-

meşte următoarea telegramă din

Stockholm: Telegramele primite de
Crucea Roşie suedeză anunţă că si-
tuaţia în anumite districte apropiate
din Samara este îngrozitoare. Lo-
cuitorii înfometaţi au sfârşit de mult
cu mâncarea câinilor şi pisicilor. Ei
atacă acum cadavrele omeneşti, care
sunt îngrămădite în stradă înainte
de a putea fi îngropate. In toate zi-
lele se înregistrează sute de morţi
din cauza foametii. Victimele sunt
mai ales copii. Ţara se transformă
în mod rapid într’un pustiu.

Conferinţa ambasadorilor 
şi Habsburgii
San-Paolo. – Ziarele anunţă că

zilele acestea, conferinţa amba-
sadorilor va comunica ex-împă-
rătăsei Zitta notificarea, că dacă
suveranul încearcă încă odată o
nouă lovitură de restaurare, ei vor
fi exilaţi pe o insulă şi mai de-
părtată ca Madera.

Carpaţii, Anul II, Nr. 1,
Duminecă 1 Ianuarie 1922

Convocarea conclavului
pentru alegerea Papei
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Un japonez în vârstă de
111 ani, Sakari Momoi, a
primit, marţi, titlul de cel
mai bătrân bărbat din
lume, potrivit presei lo-
cale, şi se alătură astfel
compatrioatei sale Mi-
sao Okawa, cea mai în
vârstă persoană din
lume.

Sakari Momoi, născut
pe 5 februarie 1903, la Mi-
namisoma, în prefectura
Fukushima, a primit certi-
ficatul care atestă acest re-
cord din mâinile unui
reprezentant al Guinness
Book of Records, la spita-
lul din Tokyo unde este in-
ternat.

Vizibil în formă pentru vârsta
sa, potrivit imaginilor difuzate de
televiziunea niponă, Momoi, îm-
brăcat într-un costum negru, cu

cravată argintie, a declarat cu o
voce înceată, dar fermă, că speră
să mai trăiască doi ani.

Potrivit autorităţilor din Saita-

ma, o localitate din nor-
dul capitalei nipone, unde a trăit
foarte mulţi ani, japonezul are
încă o minte ascuţită, dar nu mai
aude bine. Comunică cu cei din

jur cu ajutorul scrisului şi apre-
ciază partidele de sumo. Pa-

sionat de lectură, are o
bibliotecă cu circa 2.000
de volume.

Anterior, titlul de cel
mai bătrân bărbat din
lume a fost deţinut de Ale-
xander Imich, un newyor-

kez de origine poloneză,
mai în vârstă cu o zi decât
Momoi, care a murit în
iunie.

Totuşi, Momoi este
surclasat de 59 de femei,
dintr-un total de 73 de „su-
per-centenari” din lume,

potrivit Gerontology Re-
search Group (GRG), care

înregistrează actele de naştere
ale persoanelor cu vârsta peste
110 ani.

Cea mai în vârstă persoană din
lume este japoneza Misao Oka-
wa, născută pe 5 martie 1898.

Cel mai scump apartament
din lume, un penthouse care
se întinde pe cinci etaje şi care
este dotat cu o piscină cu to-
bogan, va fi pus la vânzare în
anul 2015. Este vorba despre
un apartament situat în cea
mai nouă clădire construită în
Monaco şi care va avea ca preţ

de pornire suma de aproxima-
tiv 300 de milioane de euro.

Apartamentul este situat în
Turnul Odeon, care va fi fi-
nalizat în 2015 şi va deveni a
doua cea mai înaltă clădire de
pe coasta Mării Mediteranee-
ne, scrie Daily Mail.

Turnul Odeon va avea 70

de apartamente de mari di-
mensiuni şi va fi primul zgâ-
rie-nori construit în Monaco
după 1980, când conducătorul
de atunci al Principatului,
Prinţul Rainier al III-lea, a de-
cis să interzică, prin lege, ri-
dicarea de clădiri prea înalte
pe malul mării.

Percuţionistul lui Sting va cînta la Miercurea Ciuc
Cea de-a şasea ediţie a festivalului de jazz de la Miercurea
Ciuc  care se va desfăşura în weekend reuneşte peste
patruzeci de artişti din Europa şi Statele Unite ale Ame-
ricii.
In fiecare zi de festival vor avea loc trei concerte cu în-
cepere de la ora 18.00. Printre invitaţi se numără şi Rhani
Kirja, percuţionistul care cântă altături de Sting încă din
anul 2002.
Pe lîngă concerte, organizatorii pregătesc şi alte eveni-
mente conexe constînd în workshop-uri, activităţi pentru
copii dar şi degustări de vinuri. Mai multe detalii despre
program se pot obţine de pe site-ul www.jazzfestival.ro

Trupa Scorpions vrea să lanseze al 20-lea album de studio 
Trupa rock germană Scorpions intenţionează să lanseze
anul viitor cel de-al 20-lea album de studio din carieră,
pentru a marca împlinirea a 50 de ani de la înfiinţare.
Rockerii germani au făcut acest anunţ la patru ani după
ce au plecat într-un turneu mondial de adio, care a durat
trei ani, informeazăcontactmusic.com.
Chitaristul Rudolph Schenker a dezvăluit că multe dintre
piesele de noul album, care va fi o continuare a materia-
lului discografic „Comeblack” din 2011, provin din prece-
dentele sesiuni de înregistrări ale grupului.
Colegul său de trupă Matthias Jabs a declarat pentru re-
vista Classic Rock: „Am descoperit multe piese care pro-
veneau din epoca în care am înregistrat «Blackout» şi
«Love At First Sting», două dintre albumele noastre despre
care oamenii spun că au fost cele mai creative. Piesele
sună bine, dar nu au fost niciodată terminate. Nu au încă
versuri şi partituri vocale, aşadar va trebui să le completăm
cu ceva nou. Însă ele sună în continuare foarte bine”.
Klaus Meine, solistul formaţiei germane, spune că, alături
de colegii lui de trupă, intenţionează să prelungească
acel turneu mondial de adio, întrucât „s-au distrat prea
bine” pentru a-l încheia.

Preşedintele rus Vladi-
mir Putin a fost pro-
vocat de către
actorul american
Vin Diesel să îşi
toarne o găleată
de apă cu gheaţă
pe cap, în cadrul
campaniei umanita-
re de strângere de fon-
duri lansată de fundaţia ALS.

Actorul american a răspuns

provocării şi s-a înregistrat
în timp ce şi-a tur-

nat o găleată cu
gheaţă pe cap,
scrie indepen-
dent .co.uk.
Totuși, Vin Die-

sel le-a provocat
mai departe pe Pri-

ma Doamnă Michelle
Obama dar și pe Ange-
lina Jolie.

Cel mai SCUMP apartament din lume

Cel mai în vârstă
bărbat din lume 

Putin, provocat să îşi toarne o 
găleată de apă cu gheaţă pe cap
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