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Cartea de salvare la bord,
o şansă în plus la viaţă!

Proiectul a fost implementat
cu succes în alte
ţări europene
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Ploaie

Maxime:
Minime:

180 C
100 C
(Sursa CNN)

 Curs valutar
1 Euro

3,52 (35.247)

1

4.48 lei
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3.99 lei
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 Din sumar

UN NOU PRAG
Leul se prăbuşeşte,
iar euro atinge
maximul ultimelor
patru luni şi
jumătate...
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ALOCARE

Judeţul Braşov a
primit peste şase
milioane de lei,
pentru proiecte
finanţate prin
PNDL...
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AGA A DECIS

Schimbări importante
de strategie la Corona
Braşov...
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DISPERARE

Protest în Bucureşti
în cazul
braşoveanului
decedat în Emiratele
Arabe Unite cu 5 ani
în urmă...
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BILANŢ

Semnat în 2011, contractul privind
construirea „ocolitoarei mari” a
Braşovului este doar parţial finalizat.
Proiectul, finanţat prin Programul
Operaţional Sectorial - Transporturi
prevede construirea în jurul Braşovului a
trei tronsoane de drum, cu o lungime
totală de aproximativ 19 kilometri, pe care
să se circule în regim de autostradă. Din
trei segmente, doar pe unul se circulă în
varianta cu patru benzi, respectiv
tronsonul 3, care face legătura între DN 13
(intrarea dinspre Sighişoara) şi DN 1
(intrarea dinspre Sibiu), celelalte fiind în
diverse stadii de execuţie.
La primul tronson, DN 1 (intrarea
dinspre Bucureşti) - DN 11 (intrarea
dinspre Bacău), lucrările au început în
primăvara anului 2012, odată cu cele la
tronsonul 3, în ambele cazuri, termenul de
finalizare fiind vara anului 2013. În cazul
acestui segment lucrările au rămas la
jumătate, după ce în 10 iulie 2013
contractul cu firma austriacă Alpine Bau
GmbH, care se ocupa de lucrare, a fost
reziliat, din cauza insolvenţei acesteia.
Compania Naţională de Autostrăzi şi
Drumuri
Naţionale
România
(CNADNR), care implementează acest

Udrea, anchetatã de
DNA într-un nou dosar

Control obstrucţionat
la un restaurant de pe
strada Republicii...

 Sondaj-Internet
Rezultatele sondajului de ieri:
Credeţi că Parlamentul va mai
încerca să modifice Codul Penal
şi Codul de Procedură Penală?

Da
Nu
Nu ºtiu

60%
40%
0%

Întrebarea de azi:
Credeţi că preşedintele Klaus
Iohannis va promulga legea
privind pensiile speciale pentru
parlamentari?

www.mytex.ro

3
 Tex Info
Avertisment NATO

Federaţia Rusă şi separatiştii proruşi au
posibilitatea să atace Ucraina în timp
foarte scurt, a declarat secretarul general
al NATO, Jens Stoltenberg. „Acest
lucru stârneşte îngrijorare. Aş vrea să
subliniez că acordul privind încetarea
focului are o importanţă deosebită
pentru toate părţile (implicate) şi
orice încercare de a extinde teritoriul
aflat sub controlul separatiştilor va fi
inacceptabilă pentru comunitatea
internaţională”,a subliniat Stoltenberg.
În afară de aceasta, secretarul general al
NATO a îndemnat din nou puterea de la
Kremlin să-şi retragă trupele şi tehnica
militară din estul Ucrainei.
(L.M.)

Nici unul dintre cele trei tronsoane ale
ocolitoarei Braşovului nu este terminat
proiect, a încercat încă de la începutul
anului 2014 să găsească un nou
constructor, însă contractul a fost atribuit
abia în 29 iulie. Cea mai bună ofertă
înscrisă la CNADNR a fost prezentată de
asocierea formată din Chiruelli Andrea
Impresa Individuale - Aleandri SPA
Chelter Construct SRL şi Pascuale Alo
SRL. Oferta italienilor a fost de 59,556
milioane lei fără TVA, faţă de preţul
estimat, de 88,355 milioane lei. Lucrările au
început mult mai târziu, în 16 decembrie
2014, pentru că, între timp, CNADNR, a
organizat o altă licitaţie, pentru expertizarea
tehnică a lucrărilor executate de către
Alpine. „În urma întocmirii Expertizei
Tehnice a lucrărilor executate starea
tehnică a acestora a fost evaluată ca
fiind bună. În urma întocmirii
Expertizei tehnice, valoarea contractului
de lucrări a rămas aceeaşi, respectiv
59,55 milioane de lei fără TVA”. Data
estimată pentru finalizarea acestui tronson
au mai comunicat reprezentanţii
CNADNR este 16 decembrie 2015.
Totuşi, potrivit unui raport de
implemetare al Ministerului Fondurilor
Europene (MFE), la primul tronson
progresul fizic al lucrărilor efectuate de
noul constructor este de 19,78%, iar cel
financiar de 18,39%. Problemele, se mai
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Ce va fi la toamnă?
RAPORT. Potrivit Ministerului Fondurilor Europene, tronsonul trei este finalizat
în proporţie de 99%, dar pe acest segment se circulă din decembrie 2013

exproprierilor suplimentare şi de
obţinere a autorizaţiei de construire
pentru o secţiune”.

Aproape gata...

Cel de-al treilea tronson, DN 13
(intrarea dinspre Sighişoara) - DN 1
(intrarea dinspre Sibiu), a fost inaugurat
în 4 decembrie 2013, pe acesta
circulându-se de atunci în regim de
autostradă, pe câte două benzi pe sens.

Participanţii la Maratonul
Internaţional Braşov sunt campioni
Inima Transilvaniei, Braşov, a
bătut pe 14 iunie în ritm de maraton şi
pentru Asociaţia „Copiii de Cristal”
Reprezentanţii asociaţiei, care se
ocupă de copiii şi tinerii cu tulburări
din spectrul autist (TSA= , le
mulţumesc celor 1.200 de alergători,
amatori şi profesionişti, care au
participat la Maratonul Internaţional
Braşov. „Suntem cu adevărat
recunoscători celor care au înţeles
importanţa ajutorului pe care
asociaţia noastră îl acordă
persoanelor cu tulburări din
spectrul autist şi suntem fericiţi că
un eveniment de o asemenea
anvergură s-a alăturat cauzei
noastre”, spune Gabriela Plopeanu,

Vor primi în plus până la 4.600 lei lunar

trei mandate ar câştiga, în plus,
aproximativ 4.600 de lei.
Deputatul PSD Anghel Stanciu a
spus, în plenul Parlamentului, că susţine
proiectul de lege privind pensiile speciale
pentru parlamentari. „16 decembrie 2014
(16 noiembrie - n.red.) a fost ziua în care
colegii au susţinut că ne-am luat tara
înapoi, astăzi 16 iunie 2015 credem că
este momentul să ne luăm Parlamentul
înapoi. Este momentul ca astăzi, dragi
tovarăşi, 16 iunie, să meditaţi asupra
votului. (...) Nu campaniile de presă fac
un Parlament puternic şi dumneavostra, astăzi, tu decizi, nu liderii care
au locul asigurat pe listă. Luaţi Parlamentul în mâinile dumeavoastră. Dacă
pe 16 decembrie cetăţenii şi-au luat tara

Premierul Victor Ponta a fost operat la
genunchiul stâng, în Turcia, la o
clinică privată din Istanbul. Victor
Ponta s-a accidentat la genunchi la un
meci de baschet. După operaţie,
medicii i-au recomandat premierului
să meargă în cârje timp de o lună.
Până vineri, premierul este în
concediu. Vicepremierul Gabriel
Oprea i-a preluat atribuţiile lui Victor
Ponta la conducerea Guvernului, în
urma deciziei prim-ministrului,
publicată în Monitorul Oficial. (L.M.)

Al doilea tronson trebuie
dublat până în 7 noiembrie

preşedinta asociaţiei.
Participanţii, adulţi şi copii, au
demonstrat pe 14 iunie că două
picioare pot face minuni atunci când
ai voinţă şi o anumită pregătire fizică.
Alergătorii de la prima ediţie a
maratonului s-au bucurat de o zi cu
soare la Braşov, de un peisaj de vis,
de energie, de trasee pentru toate
vârstele şi puterile şi de premii din
partea organizatorilor. La start s-au
aliniat sportivi de diverse vârste, care
au parcurs distanţe la alegere: maraton
- 42 km, ştafetă, semimaraton - 21
km, cursa de 10 km şi de 5 km.

continuare în pagina
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Parlamentarii şi-au votat pensii speciale
Deputaţii şi senatorii şi-au votat
ieri cu o majoritate zdrobitoare pensii
speciale. Pentru pensiile speciale au
votat 303 parlamentari, în timp ce doar
124 au votat împotrivă. Aleşii PSD,
UDMR, ai minorităţilor şi PC au
susţinut aprobarea proiectului, în timp
ce reprezentanţii PNL au votat contra
pensiilor speciale.
Senatorii şi deputaţii ar urma să
primească, în urma votului de ieri,
până la 4.600 de lei lunar în plus, la
pensie, în funcţie de numărul de
mandate. Concret, un parlamentar cu
un mandat ar urma să primească o
astfel de indemnizaţie de aproape
1.550 de lei, cel cu două mandate va
primi 3.100 de lei, iar cei cu minimum

Ponta a fost operat

arată în documentul amintit, au apărut
pentru că mai era nevoie de „asigurarea
consultanţei pe noul contract de
lucrări”.

Pentru dublarea celui de-al doilea
tronson, respectiv DN11—DN13,cu o
lungime de 4,9 km, contractul de
execuţie a lucrărilor a fost atribuit în luna
iulie a anului trecut asocierii de firme SC
Viarom Construct, SC Beta Cops SRL
şi SC Maxidesign SRL. Valoarea totală
a investiţiei este de 64,4 milioane de lei
(fără TVA), implementarea acestui
proiect a început abia în luna august,
când, au anunţat reprezentanţii
CNANDR, a fost demarată etapa de
proiectare. „Lucrările se află în
execuţie, data estimată pentru
finalizarea acestora este 7 noiembrie
2015”, au afirmat anul trecut reprezentanţii CNADNR.
În data de 3 iunie, se arată în
documentul MFE, progresul fizic era de
17,00%, iar cel financiar de 18,31 %. În
cazul acestei investiţii, susţin
reprezentanţii ministerului, au fost
probleme tehnice legate de „finalizarea

înapoi, acum este rândul să vă luaţi
Parlamentul înapoi, pentru un
parlament curat, puternic, perfecţionist”, a spus Anghel Stanciu.
Acesta a oferit şi o explicaţie pentru
care susţine că parlamentarii aveau
nevoie de pensii mai mari: „De ce cei
care fac legile, parlamentarii, suntem
pe locul 14 în grila de salarizare, sunt
discriminaţi faţă de alte categorii?
Cum să fii pe locul 14 în grila de
tratament? Cum este egalitatea?”.

Doar liberalii s-au opus

Potrivit
Alinei
Gorghiu,
copreşedinte PNL, proiectul de lege
privind mărirea pensiilor parlamentarilor „nu era oportun în acest

2 lei

O nouă licitaţie pentru
acest obiectiv de
investiţii

În 25 de ani de capitalism
Braşovul a pierdut peste
130.000 de salariaţi
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Miercuri, 17 iunie 2015

e-mail: stiri@transilvaniaexpres.ro

Se amână lucrările
la Piaţa de Miercuri

SCANDAL
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Economia braşoveană
a trecut prin schimbări
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moment”. „Un proiect de lege care,
în opinia PNL, nu era oportun în
acest moment. Sunt atât de multe
lucruri de rezolvat în România în
acest moment. Vorbim despre nişte
pensii de mizerie pentru câteva
milioane de romani, astfel ca
pensiile parlamentarilor nu erau un
subiect. Suntem de acord să mărim
pensia pentru deţinuţi politici,
pentru alte categorii de persoane, nu
cred că parlamentarii sunt o
prioritate. Cred că trebuie să
respectăm principiul contributivităţii, inclusiv pentru parlamentari”,
a declarat Alina Gorghiu, după vot.

www.facebook.com/StiriOnlineBrasov

continuare în pagina
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Cu toate acestea, potrivit raportului
MFE, la data de 3 iunie 2015, progresul
fizic al lucrărilor era de 99%, iar din
valoarea totală a contractului, respectiv
97,58 de milioane de lei (fără TVA), a
fost plătită suma de 86,23 milioane de
lei, adică 88,37%. Problema, se arată în
raportul amintit a fost legată de
„obţinerea unui ordin de variaţie”.

continuare în pagina
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Deputaţii din Comisia Juridică au
amânat până la sesiunea parlamentară
din toamnă modificările la Codul Penal
şi Codul de Procedura Penală. Amânarea
este de o lună, însă la sfârşitul lui iunie se
încheie sesiunea parlamentară, aşadar
dezbaterile privind modificările pot fi
reluate cel mai devreme în toamnă.
Astfel, decizia amânării celor 22 de
modificări vine după anunţul făcut de
Gabriel Oprea, preşedintele UNPR, care
a spus că formaţiunea sa iese de la
guvernare dacă social-democraţii vor
opera „pe furiş” schimbări asupra
legislaţiei penale.
(L.M.)

Un semnal
Editorial de
Alexandru
Ganea

În 2006, preşedintele de atunci al
României, Traian Băsescu, a făcut
câteva investigaţii medicale la Spitalul
Universitar din Bucureşti, din care a
reieşit ce ştia, de altfel: că suferă de
hernie de disc şi că trebuie să se opereze.
Şi încă de urgenţă. S-a constituit o
comisie de specialişti, prin ordin al
ministrului Sănătăţii, însă finalmente
pacientul de rang înalt a hotărât să
meargă la Spitalul AKH din Viena
pentru operaţie. Ceea ce s-a şi
întâmplat.
Decizia aceasta a stârnit un val de
indignare, fie ea sinceră sau jucată.
Voci din opoziţia de atunci, inclusiv din
PSD (s-ar putea ca din acel cor să fi
făcut parte şi dl. Ponta, nu reţin) l-au
acuzat pe Traian Băsescu de faptul că a
dovedit lipsă de încredere în sistemul
sanitar românesc, că a tras o palmă
nemeritată medicilor noştri şi a flituit
pacienţii obişnuiţi, care n-au bani să
meargă la Viena, ci se chinuie în
condiţiile deplorabile din spitalele
româneşti, că una vorbeşte şi alta
fumează şi-aşa mai departe.
Ieri, premierul Victor Ponta,
preşedinte al PSD, s-a operat la
genunchi la un spital privat din Turcia.
Nu vreau să fac, precum alţii, o
legătură între faptul că s-a operat
tocmai în ziua în care fi trebuit să se
prezinte la Direcţia Naţională
Anticorupţie, deşi, după toate
aparenţele, intervenţia chirurgicală nu
era chiar o urgenţă. Dovadă că
şchiopăta încă de prin 26 mai, când s-a
întâlnit cu preşedintele Albaniei (căruia
i-a cerut scuze că este „puţin rănit”,
după un meci de baschet) şi că n-a avut

o problemă în a se deplasa deunăzi la
Baku. Dar dl. Victor Ponta a susţinut în
multe rânduri că are mare încredere în
medicii români şi în spitalele de stat de
la noi. Păi, şi-atunci? Ce caută la
otomani? Că operaţii de ligamente se
fac şi în România. Foarte multe şi nu
de azi, de ieri! Cât despre motivaţia
expusă pe Facebook (unde
altundeva?!) de premier, că a ales
Turcia pentru că acolo are „ceva ce era
imposibil acasă - linişte şi odihnă”, eu,
unul, n-o cumpăr.
Fireşte, e dreptul fiecărui pacient
să-şi aleagă spitalul şi medicii care să-l
consulte, trateze, opereze. Rectific: e
dreptul fiecărui pacient pe care îl ţin
buzunarele. Că dacă nu-l ţin şi dacă se
leagănă cu iluzia că a plătit prea destul
contribuţii lunare la Fondul Unic al
Asigurărilor Sociale de Sănătate, aşa
că, de banii ăia, merită şi el, măcar o
dată în viaţă, să beneficieze de condiţii
europene de spitalizare, de cea mai
bună aparatură medicală şi de cei mai
buni specialişti, atunci va avea o mare
dezamăgire. Sau frustrare.
Dl. Victor Ponta nu este, însă,
„fiecare pacient”. Este ocupantul unei
funcţii foarte înalte în stat, funcţie de
care depinde, printre altele, şi starea
sistemului sanitar. Or, din această
poziţie, gestul său de a se opera în afara
ţării are alte conotaţii decât în cazul
unui cetăţean obişnuit, chiar dacă
dispunând de suficiente disponibilităţi
băneşti. Este exact cum spuneau
inclusiv cei din PSD atunci când
Traian Băsescu, preşedinte al
României fiind, s-a dus la Viena pentru
a se opera: un semnal de neîncredere în
sistemul nostru sanitar, o palmă trasă
atât oamenilor din acest sistem, cât şi
pacienţilor care nu-şi permit altceva.

redactia@mytex.ro

Flautul Fermecat, la Patria

Numere „de epocă” pe Strada Castelului

TRANSILVANIA EXPRES
ziarul tãu, ziarul comunitãþii braºovene

După ce strada Castelului a fost resistematizată şi şi-a recăpătat o parte din
aspectul medieval de odinioară, prin construcţia unor noi trotuare pavate, dar şi
schimbarea lampadarelor stradale cu unele care să se încadreze în specificul
arhitectural, Asociaţia Civică Strada Castelului a decis să fie instalate numere de
casă personalizate, cu numele străzii şi simbolul castelului. „Design-ul
plăcuţelor a fost realizat de arhitectul Adrian Samson, locuitor al străzii
Castelului. Costurile de realizare şi instalare a plăcuţelor cu numere de
casă personalizate au fost de 1.400 euro”,a explicat Kristina Creoşteanu,
managerul de proiect. Aceasta a mai precizat că până la sfârşitul lunii iulie alte
investiţii propuse de locuitori urmează să se realizeze pe alte 6 străzi din zona
centrului istoric: George Bariţiu, Castelului, Mureşenilor, Poarta şchei, Nicolae
Bălcescu şi Vasile Saftu. Iniţiativa se înscrie în proiectul „Asociaţii Civice
Stradale- vecinătatea activă” implementat de Asociaţia Împreună pentru
Dezvoltarea Comunităţii - AIDC şi finanţat prin fondurile SEE 2009-2014 în
cadrul Fondului ONG în România.

Pentru „Copiii de Cristal”...
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Toată lumea a alergat la Maratonul
Internaţional Braşov pentru copiii şi tinerii
cu autism şi alte tulburări asociate, care
beneficiază de servicii de terapie de
recuperare în cadrul Asociaţiei „Copiii de
Cristal”, dar care nu îşi pot permite
costurile terapiilor, provenind din familii
cu posibilităţi financiare reduse. Astfel,
evenimentul organizat de Asociaţia
„Şapte Scări”, în parteneriat cu Clubul
Sportiv „Smart Atletic” şi Primăria
Municipiului Braşov şi susţinut de
Telekom România, s-a alăturat cauzei
copiilor cu autism, dând posibilitatea
asociaţiei noastre să susţină în continuare
costurile terapiilor cazurilor sociale. Prin
intermediul Fundaţiei Telekom România,
taxele strânse la cursa de 5 km, dar şi 10%
din valoarea taxei la probele competitive
(maraton, ştafetă, semimaraton şi 10 km),
vor fi donate copiilor cu autism,
beneficiarii Asociaţiei „Copiii de Cristal”.
Suma rezultată în urma evenimentului din
14 iunie de la Braşov este de aproximativ
6.500 de lei.„Le mulţumim
organizatorilor Maratonului Internaţional Braşov pentru că s-au alăturat
cauzei noastre din dorinţa de a-i ajuta
pe copiii şi tinerii cu autism şi alte
tulburări asociate, care beneficiază de

serviciile Asociaţiei «Copiii de
Cristal». Toţi cei 1.200 de participanţi
la cursele maratonului sunt nişte
campioni pentru noi. Îi admirăm
pentru efortul depus şi pentru cum şiau depăşit propriile limite! Sentimentul
nostru de mulţumire vine în urma
binelui făcut de voi toţi, dragi prieteni
braşoveni, sau care aţi venit din
întreaga ţară şi chiar din alte părţi ale
lumii. Sprijinul vostru înseamnă
continuarea terapiilor de recuperare
pentru beneficiarii nostri şi şansa
integrării lor în societate! Echipa
Asociaţiei «Copiii de Cristal» vă
mulţumeşte tuturor celor care aţi
înţeles problemele cu care se confruntă
copiii şi tinerii cu autism şi vă doreşte
mult succes!”, a declarat Gabriela
Plopeanu.Printre participanţi s-au aflat
sportivi din România, Moldova, Ungaria
şi Bulgaria: Ilie Roşu a marcat la Braşov
cel de-al 122-lea maraton al său şi a purtat
în cursă steagul României şi pe cel al
Uniunii Europene, Victor Ilie, omul care a
alergat la Braşov al 200-lea maraton din
viaţă, şi Liviu Bica, care a ajuns la
maratonul cu numărul 100 din carieră. Cei
trei veterani au fost premiaţi de Valeriu
Tomescu, ambasadorului evenimentului,
cel mai titrat antrenor de maraton din
România şi unul dintre cei mai importanţi
din lume.
(L.J.)

INIŢIATIVĂ. Noile plăcuţe au fost
proiectate de un arhitect local

Un instrument miraculos - flautul de aur şi doi muzicieni
de clasă - flautistul Ion Bogdan Ştefănescu şi pianistul
braşovean Horia Mihail se vor afla astăzi pe scena Sălii
Patria, într-un concert ce face parte din Turneul Naţional
„Flautul de aur”, ediţia a III-a. „Pentru prima dată, pe
scenele muzicale din România, un interpret va
cânta la toate instrumentele care alcătuiesc
generoasa familie a flautelor, de la cel de lemn sau cel
de aur, ambele exemplare unice în ţara noastră, la
piccolo, alto sau bas, ultimul fiind un instrument
total necunoscut publicului românesc. Acest turneu
reprezintă şi prilejul fericit de a cânta alături de
Horia Mihail”, declară Ion Bogdan Ştefănescu. Preţul
unui bilet la concertul care începe la ora 19.00 este de 30
de lei.
(L.J.)

reabilitarea sistemului de alimentare
cu apă de la sursa Cheile Râşnoavei
şi extinderea reţelei de canalizare,
Râşnovul a primit suma de 700.000
de lei.
Printre altele, bani au mai primit şi
comuna Apaţa, respectiv 170.156 de lei,
pentru terminarea lucrărilor de
construcţie a şcolii gimnaziale din
localitate, Budila - 600.000 de lei, pentru
alimentare cu apă, Şinca Nouă 400.000
de lei, pentru canalizare ape uzate.

 Calendar
Ortodox: Sfinţii Mucenici Manuil,
Savel şi Ismail
Greco-catolic: Sf. m. Manuel, Sabel
şi Ismael.

Judeţele PSD,
pe primele locuri

La nivel naţional, de cea mai mare
alocare a beneficiat judeţul Bistriţa,
respectiv 33,35 mil lei. În acest sens, atât
preşedintele Consiliului Judeţean, Emil
Moldovan cât şi primarul municipiului
Bistriţa-Năsăud, Ovidiu Creţu, sunt
social-democraţi. Pe locul al doilea s-a
clasat, judeţul Constanţa, unul
recunoscut ca fiind social-democrat,
care a primit, 30,89 mil lei.

Romano-catolic: Ss. Nicandru şi
Marcian, m.
Reformat: Laura

Organizatorii evenimentelor de interes
pentru publicul braºovean le pot anunþa
redacþiei noastre, la numãrul de fax
0268/549712.

Inspectorul şcolar general adjunct
prof. Maria Szabo, preşedinta Comisiei
judeţene de bacalaureat, spune că la
probele desfăşurate până acum în cadrul
examenului naţional rezultatele
absolvenţilor de liceu braşoveni au fost
foarte bune. La evaluarea competenţelor
la limba şi literatura română s-au înscris
3.036 de candidaţi, iar 79% au obţinut
calificativul „experimentat”, doar 3%
fiind de nivel mediu, alţi 18% primind
calificativ „avansat”. „La prima probă,
cea de Limba română, au absentat
doar 20, deci un procentaj foarte mic,
0,66%, iar 2.377 dintre candidaţi au
obţinut calificativul de utilizator
experimentat”, a precizat Szabo. La

limba maternă, maghiară şi germană, nu
s-au prezentat 5 din cei 277 de elevi, iar
211 dintre ei - 78% au primit
calificativul de experimentat, restul de
avansat.
Zero puncte = utilizator începător
Absolvenţii de liceu care s-au înscris
la Bacalaureat trec în această săptămână
prin proba de competenţe digitale, ce se
desfăşoară în liceele unde au învăţat.
Proba presupune ca prim subiect privind
utilizarea internetului, pentru 30 de
minute candidaţii având acces, celelalte
subiecte, ce vor fi rezolvate „offline”,
fiind legate de editoare de texte,
prezentări, informaţie şi comunicare,
organizarea fişierelor, baze de date,
editoare de calcul tabelar, concepte de
bază ale Tehnologiei Informaţiei etc.În

cele 90 de minute pe care le vor avea la
dispoziţie, candidaţii trebuie să
demonstreze că ştiu să folosească
calculatorul, internetul şi programele
Microsoft Office, lucruri pe care le-au
învăţat în clasele a IX-a şi a X-a. Ca şi
celelalte probe de competenţe,
impropriu numite orale, această probă
de la Bacalaureat 2015 va fi promovată
de către toţi elevii şi că nu are nici o
greutate la calcularea notei finale de Bac.
Singura posibilitate prin care un elev
poate să pice această probă a
competenţelor digitale de la Bac 2015
este dacă nu se prezintă.
Proba de competenţe digitale este
structurată în două părţi: una la care
elevii au acces la internet (proba A) şi
una offline (proba B), la care vor trebui

să răspundă la câteva întrebări. La prima
probă, candidatul va trebui să arate că
ştie să deschidă un browser şi să caute
anumite informaţii pe internet. Proba A
are, în total, 10 puncte.La fişa B, se
întrerupe accesul la internet, iar
candidaţii trebuie să răspundă unor
cerinţe. Practic, ei vor trebui să
demonstreze că ştiu să deschidă un
program, să îl folosească, să spună la ce
este folosit.Există, desigur, o parte de
teorie pe care tinerii trebuie să
demonstreze că o stăpânesc.
Candidaţii susţin proba în faţa unei
comisii, iar la sfârşit vor primi
următoarele calificative: „utilizator
începător” - dacă vor obţine 0-25 de
puncte, „utilizator mediu”, pentru 26-50
de puncte, „avansat” - pentru 51-74 de

Se amână lucrările la Piaţa de Miercuri
Radu COLŢEA
Primăria Braşov a derulat ieri o nouă
licitaţie pentru modernizarea Pieţei de
Miercuri. La prima procedură de achiziţie din
luna ianuarie, nici una dintre cele trei oferte
depuse nu a fost declarată eligibilă, astfel că
municipalitatea a fost nevoită să reia
procedura. Ieri, când a fost noul termen de
depunere a ofertelor, nici o firmă nu şi-a mai
manifestat interesul de a realiza lucrările. În

aceste condiţii, a declarat purtătorul de cuvânt
al Primăriei Braşov, Sorin Toarcea, „suntem
nevoiţi să reluăm procedura”.
Contractul de lucrări a fost estimat la
1.596.223 lei, fără TVA. Potrivit proiectului,
în locul actualei pieţe se doreşte amenajarea
unei construcţii uşoare cu ventilaţie naturală,
astfel încât să asigure un comerţ civilizat în
condiţii normale, atât pentru comercianţi, cât şi
pentru clienţi. În noul spaţiu vor fi amenajate
65 de spaţii comerciale, dar şi birouri

Reluate în primăvară, lucrările de
construcţie a Centrului de Agrement din
Poiana Braşov sunt executate în proporţie de
45%. În momentul de faţă, au declarat
reprezentanţii Primăriei, se lucrează la
realizarea structurii de rezistenţă a celui de-al
doilea etaj şi la amenajările exterioare, ţinând
cont că pe aproape 13.000 de metri
pătraţi urmează să fie amenajat un teren de
skateboard, piste de biciclete şi o pistă pentru

săniuş şi bob.
„Din discuţiile pe care le-am avut cu
constructorul, acesta ne-a asigurat că va
termina întreg proiectul până la finele
acestui an, astfel încât ne vom încadra în
termenele impuse de Uniunea Europeană
pentru
decontarea
finanţărilor
nerambursabile”, a declarat Sorin Toarcea,
purtătorul de cuvânt al Primărie.
Contractul pentru continuarea lucrărilor
la acest obiectiv, finanţat în proporţie de 50%
din fonduri europene, a fost semnat la finele

puncte şi „experimentat” - 75-100 de
puncte.
Proba de evaluare a competenţelor
digitale va fi urmată de evaluarea
competenţelor lingvistice într-o limbă de
circulaţie internaţională, între 22 şi 26
iunie. Probele scrise vor începe pe 29
iunie, cu Limba şi literatura română, vor
continua pe 30 iunie cu proba scrisă la
limba maternă (pentru candidaţii care au
studiat în limbile minorităţilor naţionale),
pe 1 iulie cu proba obligatorie a
profilului (matematică sau istorie) şi se
vor încheia pe 3 iulie cu proba scrisă la
alegere a profilului. Rezultatele vor fi
afişate pe 6 iulie, până în ora 12, şi tot
atunci vor putea fi depuse contestaţiile,
până în ora 16. Pe 10 iulie se vor afişa
rezultatele finale.

Păpuşile prezintă moda la muzeu

O întreagă recuzită pusă pe
„manechine”, ce trece în revistă
vestimentaţia din ţările Europei timp de mai
multe secole se află de ieri la Muzeul
Civilizaţiei Urbane. Dacă vă întrebaţi unde
încap cele 60 de costume trebuie să ştiţi că
acestea sunt miniaturi ce fac parte din
expoziţia „Păpuşile vă prezintă moda de
altădată”, realizată de muzeul-gazdă, în
colaborare cu Muzeul Judeţean de Istorie şi
Arheologie Prahova.
Păpuşile sunt create în secolul XX, însă
costumele miniaturale trec în revistă
perioade îndelungate, între secolele XIV şi
XX. Toate piesele au fost donate muzeului
din Prahova de un colecţionar din Braşov,
Marian Spătaru, în vârstă de 54 de ani, de
profesie inginer. Acesta a precizat că a
cumpărat colecţia de păpuşi de la o familie

din Bucureşti, care a petrecut foarte mulţi
ani realizând vestimentaţia micilor
manechine, iar în momentul în care a primit
colecţia, a primit şi o documentaţie scrisă
pentru fiecare păpuşă în parte, în care era
descrisă vestimentaţia, coafura şi alte detalii
despre exemplarul respectiv. Colecţia a fost
dusă la Ploieşti în 2011, unde a fost expusă
pentru prima dată la Muzeul Judeţean de
Istorie şi Arheologie Prahova.
„Dorim să păstrăm expoziţia pe
toată durata verii. Expoziţia este cu atât
mai interesantă cu cât secţiunile de secol
XIX-XX arată şi felul în care se
îmbrăcau braşovenii la acele timpuri,
când moda era cuprinsă de un puternic
fenomen de globalizare”, a declarat Ligia
Fulga, director al Muzeului Civilizaţiei
Urbane a Braşovului.
(L.J.)

Nici unul dintre cele trei tronsoane ale ocolitoarei...

administrative, spaţii de depozitare şi grupuri
sanitare. Spaţiile de comercializare vor
avea forma unor mici magazine, pe
dimensiunile actualelor tarabe, dar care vor
asigura un mediu acoperit, uscat, astfel încât
mărfurile să poată fi comercializate în cele mai
bune condiţii.
Până la începerea lucrărilor, comercianţii
din Piaţa de Miercuri îşi pot desfăşura
activitatea normal.
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Valoarea totală a proiectului de
construcţie a celor trei tronsoane este de
425,25 de milioane de lei, din care valoarea
totală eligibilă este de 335,56 de milioane de
lei. Contribuţia Comisiei Europene este de
85% din valoarea totală eligibilă a investiţiei,
respectiv 285,22 milioane de lei, restul sumei
fiind asigurată de la bugetul de stat. Având în
vedere că fondurile nerambursabile sunt
alocate în ciclul bugetar european 2007-2013,
proiectul trebuie finalizat, inclusiv în ceea ce

Centrul de Agrement din Poiana Braşov este
finalizat în proporţie de 45%

Radu COLŢEA

Rãspunsurile la testul de culturã
generalã: 1 - a; 2 - c; 3 - a.

ALOCARE. Cei mai mulţi bani au fost repartizaţi pentru realizarea sistemului
de canalizare şi tratare a apelor uzate din localitatea Cutuş

Absolvenţii de liceu braşoveni, în majoritate experimentaţi la oral
Liliana JIGHIRA

TAROM confirmă cã nu a putut
pune la dispoziþia Administraþiei
Prezidenþiale o aeronavã pentru
deplasarea preºedintelui Klaus
Iohannis la Bruxelles, fiindcã acest
lucru ar fi presupus anularea sau
întârzierea unor curse regulate ºi
charter ºi compania ar fi trebuit sã
plãteascã despãgubiri pasagerilor
acestor curse anulate/întârziate.
Preºedintele Klaus Iohannis va
participa în zilele de 25 ºi 26 iunie
la Consiliul European de la
Bruxelles.

Mai multe organizaþii de rromi din
Transilvania i-au cerut primministrului Victor Ponta sã
demisioneze, acuzând Guvernul
ca nu a pus în practicã o strategie
de îmbunãtãþire a situaþiei
membrilor acestei etnii. Mesajul a
fost transmis lui Victor Ponta,
public, ieri, cu ocazia Zilei limbii
rromani. Printre organizaþiile
semnatare se numãra Gipsy
Media, Fundaþia Romã Umanitate,
Centrul creºtin al rromilor din
Transilvania, Organizaþia etnicã a
rromilor din Transilvania ºi
Asociaþia rromilor din Ardeal.

Cea mai mare sumă a fost alocată comunei Crizbav, unde primarul este social-democrat

Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice (MDRAP) a
semnat cu primăriile din ţară contracte
pentru proiecte finanţate prin
Programul Naţional de Dezvoltare
Locală (PNDL). Judeţului Braşov i-a
fost alocată suma de 6,05 milioane de
lei pentru continuarea implementării
unor proiecte.
De cea mai mare sumă a
beneficiat comuna Crizbav,
respectiv 1,49 mil lei, pentru
realizarea sistemului de canalizare şi
tratare a apelor uzate din localitatea
Cutuş, unde primarul comunei,
Sorin Balaşi, a „migrat” anul trecut
de la PDL la PSD. De asemenea,
pentru proiectul de „Reabilitare,
extindere reţele distribuţie apă
potabilă etapa II şi extindere reţele
canalizare menajeră”, oraşul Zărneşti
(unde primar este social-democratul
Dorel Bîrlădeanu), a primit suma de
900.000 de lei. De asemenea, pentru

Iohannis, refuzat de
TAROM

Rromii,
supãraþi pe Ponta

Judeţul Braşov a primit peste şase milioane
de lei, pentru proiecte finanţate prin PNDL
Radu COLŢEA

Tex Info

priveşte decontările, până la data de 31
decembrie 2015.

Reabilitarea DN 73
bate pasul pe loc

Tot cu bani europeni trebuie modernizat şi
DN 73 Piteşti-Câmpulung —Braşov, investiţie
estimată la 275.864.055 de lei. Progresul fizic al
acestui proiect, se arată în raportul MFE, este de
9,5%, iar cel financiar de 15,70%, până acum
fiind plătită suma de 42.810.148 de lei (din care
41.127.160 reprezintă avans). În cazul acestei
investiţii, reprezentanţii ministerului susţin că au
apărut mai multe probleme, unele legate de

documetaţia tehnică (a fost nevoie de refacerea
studiului de fezabilitate şi de aprobarea unor noi
indicatori tehnico-economici) sau de derualarea
procedurilor de expropriere. Pentru acest
prroiect, Ministerul Transporturilor a depus
cererea de finanţare prin Programul Operaţional
Transport 2007—2013,în decembrie 2014.
Investiţia ar urma să fie finanţată în procent de
85% prin Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDR), iar restul de 15% să vină de
la bugetul de stat. Modernizare DN 73
presupune reabilitarea a 103,25 km de drum,
construcţia a nouă noi poduri, refacerea altor 15
poduri vechi şi reabilitarea a 33 de intersecţii la
nivel

anului trecut. Valoarea lucrărilor care au mai
rămas de efectuat a fost estimată la 27,7
milioane de lei, fără TVA, iar oferta făcută de
firma zărneşteană a fost de 25.981.607 de lei,
fără TVA.
Centrul nu fusese realizat decât în
proporţie de 30%, până la finele lui 2013,
când s-a închis şantierul din cauza vremii reci,
iar din primăvara lui 2014 lucrările nu au mai
fost reluate, fiindcă firma constructoare
desemnată iniţial şi-a anunţat insolvenţa.
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De asemenea, aceasta a subliniat că PNL
a votat împotrivă. Anterior, PNL propusese să
se scoată de pe ordinea de zi pensiile speciale
pentru parlamentari, însă şi aceasta a fost
respinsă cu majoritate zdrobitoare. „Solicit
scoaterea de pe ordinea de zi a propunerii
legislative de modificare a Statutului
parlamentarului, retrimiterea la comisie
pentru cel puţin două săptămâni”, a spus
Ludovic Orban, deputat PNL.

Ce a stat în spatele votului
unor aleşi braşoveni

După ce legea pensiilor speciale ale
parlamentarilor a trecut de Legislativ, câţiva

www.mytex.ro

parlamentari care, din calculele noastre ar
putea fi de maxim 50”.
Pe de altă parte, deputatul liberal Gheorghe
Ialomiţianu, după ce a anunţat că a votat
împotrivă, a spus că „nu cred că era
momentul oportun să fie votat un astfel de
act normativ. În România, acum, trebuie
rezolvată problema pensiilor, care sunt
extrem de mici, sau a salariilor, care trebuie
să crească. Eu cred că legea aprobată astăzi
(ieri-n.red), este o recompensă acordată de
Ponta parlamentarilor puterii, care au
votat împotriva moţiunii de cenzură. Cred
că vor urma şi alte astfel de «premii»,
pentru că premierul va uza de toate
mijloacele pentru a se menţine la putere”.
Împotrivă au mai votat, printre alţii, şi
liberalii Mihai Donţu şi Gabriel Andronache,
iar Daniel Zamfir (PNL) şi Ioan Ghişe
(independent) au lipsit de la şedinţă.

www.facebook.com/StiriOnlineBrasov
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aleşi braşoveni au anunţat cum au votat.
Astfel, după ce iniţial a semnat iniţiativa
legislativă, apoi şi-a retras semnătura, Maria
Grecea, deputat PNL, a anunţat că a votat
împotrivă: „Argumentul prezentat de unii
colegi, că parlamentarii nu sunt mai prejos
decât magistraţi, nu mi se pare
convingător. De asemenea, în votul meu
am ţinut cont de părerea electoratului”.
În schimb, deputatul social democrat Emil
Niţă a afirmat că a votat „pentru”, deoarece
„argumentele iniţiatorilor au fost solide şi
raţionale. În perioada în care îşi desfăşoară
activitatea în Parlament, deputaţii şi
senatorii pierd vechimea în muncă. Decizia
de astăzi (ieri-n.red) reprezintă o măsură
reparatorie, de care au beneficiat toate
celelalte categorii, iar acum a venit rândul
deputaţilor şi senatorilor. Oricum, în
pensie va ajunge un număr foarte mic de
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