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Agenţia de Dezvoltare Dura-
bilă a Judeţului Braşov are în
derulare, spre final, un proiect
privind reabilitarea, moderni-
zarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii serviciilor so-
ciale din comuna Hălchiu. Lu-
crările de investiţii au vizat
extinderea clădirii Centrului

Social din Hălchiu şi s-au con-
cretizat prin amenajarea man-
sardei ca sală cu funcţiuni
multiple pentru activităţi so-
ciale şi construcţia în curtea
existentă a opt unităţi locative
pentru persoane vârstnice
aflate în dificultate. Centrul
va fi gata în august. 

Primăria Zărneşti sprijină încă
o dată iniţiativă unui investitor
privat prin concesionarea unei
suprafeţe de teren/pădure în
vederea amenajării unui parc
de aventură, ce vine în spriji-
nul dezvoltării turismului local
şi zonal.Parcul se întinde pe
o suprafaţă de aproximativ

5 ha, fiind unul din cele mai
mari parcuri de aventură din
ţară. Wolf Park Adventure
este alcătuit din instalaţii, ate-
liere suspendate, care pot fi
parcurse prin traversare sau
căţărare, folosind un echipa-
ment corespunzător.

Parc de aventură la ZărneştiCentrul social din Hălchiu, extins

Europharm, 
un precedent

Oamenii de afaceri somea-
ză Guvernul să ia măsuri
pentru menţinerea indus-
triei româneşti. 

Torţionarul lui
Bjoza, demascat

Braşoveanul Octav Bjoza,
(în imagine) printre victi-
mele torţionarului Istrate,
fost comandant la Gherla. 
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Reprezentanţii municipalităţii şi ai
 firmei câştigătoare a licitaţiei au semnat
ieri procesul verbal de atribuire a
 lucrării de amenajare a celei mai mari

pepiniere din România realizate cu fon-
duri europene. Suprafaţa totală a pepi-
nierei este de 18.714 mp. Proiectarea
pepinierei urmăreşte obţinerea unui

 număr cât mai mare de puieţi la unitatea
de suprafaţă, în sortimentele dorite, de
calitate corespunzătoare şi cu costuri
cât mai mici. Se preconizează că se vor

produce anual 87.000 bucăţi de puieţi
de răşinoase (molid, brad, pin, larice),
şi 18.000 de puieţi de foioase (fag, paltin
de munte, gorun). pag. 3

Cea mai mare pepinieră
din România

Pepiniera va fi construită cu fonduri europene 
şi va fi amenajată în Noua, în zona Grădinii Zoologice
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Oamenii de afaceri somează Guvernul să ia măsuri pentru menținerea industriei,
după închiderea fabricii Europharm și vânzarea celei de ciment de la Hoghiz

Istrate s-a dat în spatele meu şi a-nceput să dea cu ciocanul în
tălpi cum dai cu toporul când tai lemne. Mi-a spus: „Scoate bo-
cancii!” În gândul meu zic: „Aoleo, ce-o să mă doară acum”.
La un moment dat, după ce-am scos un bocanc, zice: „Nu, unul
lasă-l!” M-am gândit: „Bă, ăsta mai are un pic de suflet în el,
probabil”. Şi căutam când mă lovea să împing piciorul cu câţiva
milimetri, un pic mai sus ăla cu bocancul ca să preia el lovitura,
dacă se putea. Şi îmi trage 25 de lovituri. Simţeam cum trupul
se contractă şi mi se părea că din contracţia aceea parcă săream
de la pardoseală câţiva centimetri, o palmă, că pentru o clipă,
pentru o fracţiune de secundă, înving gravitaţia. Parcă simţeam
cum sar, mă opresc, şi iară cad. Lovea, se contractau muşchii,
săream parcă. Şi zice: „Ia uite Stane, banditul nu că nu ţipă,
da’ nici nu icneşte! Ia stai, bă, să-mi dau vestonul jos. Ia pune
vestonul acolo în cuier să-i mai trag o porţie”. După 50 de lovituri
a trebuit să cheme din celulă pe cineva cu o pătură şi m-a’ târât
în celulă. Pentru mine asta a fost cea mai cruntă bătaie.

Reporterul Digi24 a vorbit, în
exclusivitate, cu fostul locţiitor
al comandantului de la Peniten-
ciarul Gherla, Constantin Istrate,
pe care IICCMER l-a anunţat ca
fiind cel de-al patrulea torţionar
din închisorile comuniste.

„O parte dintre ele sunt ade-
vărate, în cea mai mare parte
sunt înscenări”, a declarat Con-
stantin Istrate, referindu-se la fap-
tele de care este acuzat.

El a negat că ar fi folosit cio-
canul pentru a bate un deţinut -
aşa cum a acuzat Octavian Bjoza,
fost de�inut politic la Gherla -,
susţinând că era vorba despre un

levier, întrucât erau interzise
obiectele contondente. „Dar nu
cu ciocanu, că am folosit cioca-
nul, ci am folosit un levier... Nu
aveam ciomege, era interzis în
puşcărie orice formă de conton-
dent”, a spus Istrate.

El a povestit cum a ajuns loc-
ţiitor al comandantului de la Pe-
nitenciarul Gherla.

„Eram foarte tânăr eu şi s-a
comentat treaba asta, coman-
dantul de atunci era
maiorul Petrache,
el se pregătea să
mă lase pe
mine în loc.

Eram singurul ofiţer cu şcoală
militară, am făcut la Câmpina.
Am primit de la Bucureşti o te-
matică, care se dădea la toţi ofi-
ţerii din ţară pentru comandanţi.
Şi temă. Maiorul ... până atunci...

când i-am făcut
eu lucrarea, i-
am făcut-o eu şi
i-am zis să o co-

pieze pe a mea”,
a povestit Istrate.

Oamenii de afaceri cer
Guvernului să stabilească mă-
suri de menţinere a capaci-
tăţilor industriale existente
din România, chiar prin na-
ţionalizare temporară. 

„AOAR cere Ministerului
Economiei să-şi intensifice
analiza situaţiei în care se află
industria din România şi să
continue adoptarea de măsuri
conforme cu interesele eco-
nomice şi sociale, inclusiv
adoptând decizii de naţiona-
lizare temporară a unor com-
panii importante (oţel,
medicamente, ciment, utilităţi),
chiar prin achiziţionarea tem-
porară a unor pachete minoritare
de acţiuni, care să asigure dreptul
de a decide strategia acestor com-
panii, în conformitate cu intersele
actuale ale economiei”, se arată
într-un comunicat al Asociaţiei
Oamenilor de Afaceri din Ro-
mânia (AOAR).

Totodată, asociaţia sugerează
Guvernului să ia notă de modul
în care acţionează în acest sens
cele mai multe ţări membre UE,
precum Polonia, Slovenia, Fran-

ţa şi Germania. „De mai mult
de 9 ani atragem atenţia, fără
mare succes, asupra situaţiei in-
acceptabile de la Institutul Can-
tacuzino (...) AOAR reaminteşte
cazul încetării producţiei de me-
dicamente la Braşov şi situaţia
mai mult decât îngrijorătoare
din industria siderurgică, urmare
a falimentării de către compania
Mechel a 5 producători de pro-
duse din oţel şi îşi exprimă preo-
cuparea vizând consecinţele

economice, urmare a vânzării
capacităţilor producătoare de
ciment, eventual unor companii
din afara UE, existând în acest
caz posibilitatea opririi unei părţi
importante a producţiei de ci-
ment în România, realocarea
utilajelor”, arată AOAR.

În aceste condiţii, AOAR spu-
ne că România va importa mai
multe medicamente, oţel beton
şi ciment, în loc să exporte aces-
te produse.

„AOAR reaminteşte Guver-
nului aportul determinant al sec-
torului industrial la asigurarea
sustenabilă a creşterii economice
în ultimii 4 ani, importanţa nu-
mărului şi calificării angajaţilor
din sectorul industrial, a valorii
adăugate a muncii acestora şi
preocuparea reală manifestată
la nivelul UE, de creştere a pon-
derii industriei în PIB de la 15%
la 20% în anul 2020”, mai arată
asociaţia oamenilor de afaceri.

Din lipsă de investitori, Grupul britanic GlaxoSmithKline (GSK) a decis să închidă fabrica de medicamente Europharm 

Naționalizare temporarăConstantin Niță: Oltchim va fi rentabil până la finele acestui an
Eficientizarea marilor companii cu capital majoritar de
stat reprezintă o prioritate pentru Ministerul Economiei,
iar Oltchim va deveni rentabil până la finele anului, a de-
clarat, ieri, ministrul de resort, Constantin Niță, la Business
Breakfast-ul organizat de Camera de Comerț și Industrie
a Municipiului București (CCIB). Potrivit unui comunicat
al CCIB, ministrul Constantin Niță a discutat cu antre-
prenorii și managerii prezenți despre problemele cu care
se confruntă industria românească, modalitățile prin care
pot fi stimulate investițiile cu capital românesc în industrie,
principala forță a creșterii economice a României, pro-
gramele cu finanțare europeană ce pot fi accesate de
firmele românești, precum și despre strategia de eficien-
tizare și privatizare a companiilor la care statul deține
pachetul majoritar. „Oltchim va fi rentabil până la sfârșitul
anului”, a afirmat ministrul Economiei. În ceea ce privește
procesul de privatizare, ministrul a afirmat că are încredere
în privatizările pe bursă.
RAR a decis ce trebuie să facă proprietarii de mașini. Cărţile de
identitate ale tuturor autovehiculelor din România vor
trebui schimbate, treptat, chiar din acest an, a declarat
Flaviu Câmpeanu, director tehnic al Registrului Auto Ro-
mân. Cărţile de identitate ale tuturor autovehiculelor din
România vor trebui schimbate, treptat, pe motiv că sunt
"din cretacicul auto" şi sunt "un document primitiv", ultima
updatare a acestor documente fiind făcută în 1993, a
anunţat Flaviu Câmpeanu. „Vom schimba modelul cărţii
de identitate, sper în acest an. Noul model al cărţii de
identitate, după ce va trece prin furcile caudine ale tuturor
ministerelor implicate şi se va naşte, va cuprinde toate
datele de care aveţi nevoie, va fi o oglindă a certificatului
de omologare european, inclusiv problema cea mai mare
pe care o aveţi, respectiv tipul suspensiei. De asemenea,
va atinge şi celălalt subiect sensibil, cu masele şi dimen-
siunile”, a declarat Câmpeanu.

Torționarul lui Octav Bjoza:  „Nu am folosit ciocanul, ci un levier”

Octav Bjoza, președintele Asociației Foștilor Deținuți politici, inter-
viu în “Experienţe carcerale vol. III”.
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Un american, ilegal  la Brașov
Poliţiştii brașoveni de la Ser-

viciul pentru Imigrări au depistat
doi cetă�eni care ședeau ilegal
pe teritoriul României, după mai
multe ac�iuni desfășurate pentru
prevenirea şi combaterea şederii
ilegale şi a muncii nedeclarate
a străinilor.

Astfel, cei doi, în vârstă de
32 şi repectiv 22 de ani, unul
din Moldova şi celălalt din SUA,
au intrat legal în România, dar
la expirarea dreptului de şedere
nu au părăsit teritoriul naţional.

Din acest motiv, poliţiştii au
emis pe numele acestora decizii
de returnare prin care sunt obli-
gaţi să părăsească ţara în ter-
men de 15 zile. Totodată,
cetăţenii străini au fost sanc-
ţionaţi contravenţional cu
amendă în valoare totală de
1.200 lei, iar pentru unul dintre
aceştia, la ieşirea din ţară, va fi
instituită şi măsura de neper-
mitere a intrării în România pe

o perioadă de un an.
În cazul a al�i doi cetăţeni

străini, aceștia munceau fără
autorizaţie, nerespectând regle-
mentările legale în domeniu. În-
trucât unul dintre ei este minor
şi are reglementat dreptul de şe-
dere în scop de reîntregirea fa-
miliei, nu i-au fost aplicate
măsuri sancţionare.

Pentru cel de-al doilea, so-
cietatea comercială nu avea obli-
gativitatea obţinerii unei
autorizaţii de muncă, fiind
membru de familie al unui ce-
tăţean român, însă trebuia să in-
formeze structura de imigrări
cu privire la angajarea unui ce-
tăţean străin.

Ambele societăţi au fost sanc-
ţionate contravenţional cu
amendă în cuantum de 4.500
lei, în conformitare cu OUG
56/2007 privind încadrarea în
muncă şi detaşarea străinilor pe
teritoriul României.

Reprezentanţii munici-
palităţii şi ai firmei câş-
tigătoare a licitaţiei au
semnat ieri  procesul
verbal de atribuire a lu-
crării de amenajare a ce-
lei mai mari pepiniere
din România realizate
cu fonduri europene.
Pepiniera va fi amena-
jată  în zona Grădinii
Zoologice Noua.

„Sperăm ca până la înce-
putul săptămânii viitoare să
semnăm contractul de execuţie
pentru amenajarea propriu-
zisă a pepinierei silvice. Pentru
noi este un proiect important
pentru că eficientizează gestio-
narea fondului forestier, iar
Regia pădurilor Kronstadt nu
rămâne doar la stadiul de ex-
ploatare a pădurii, ci şi diver-
sifică activitatea. Anul acesta,
pentru prima dată, am reuşit
să producem puieţi destinaţi
vânzării, iar dacă ne gândim
că, după finalizarea acestui
proiect, producţia anuală va
creşte cu peste 100.000 de pu-
ieţi, ne putem da seama cât de
importantă devine această ac-
tivitate pentru veniturile regiei
şi, implicit pentru bugetul lo-
cal“, a declarat primarul Ge-
orge Scripcaru.

Licitaţia a fost câştigată de
firma Conforest, singura de
altfel care a depus vreo ofertă.
Deşi valoarea lucrărilor a fost
estimată iniţial la aproape 2,4
milioane lei fără TVA, preţul
cu care a fost adjudecată lu-
crarea a fost de aproximativ

2 milioane lei fără TVA. 
Suprafaţa totală a pepinierei

este de 18.714 mp. Lucrările
includ amenajarea terenului,
execuţia  terasamentelor de
pământ, amenajarea secţiilor
de cultură, a solarului, ame-
najări pentru protecţia mediu-
lui, construcţia unei clădiri
operaţionale, construcţia unei
remize pentru Protecţie şi
Stingerea Incendiilor (PSI),
lucrări de instalaţii, lucrări de
racordare la reţelele de utili-
tăţi, amenajarea drumurilor
de acces şi alei, construcţia de
podeţe, execuţia gardului, lu-
crări accesorii şi, bineînţeles,
organizarea de şantier. 

Proiectarea  pepinierei ur-
măreşte obţinerea unui număr
cât mai mare de puieţi la uni-

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

Echipamentele necesare ex-
ploatării au venit deja. Reamin-
tim că în luna aprilie
municipalitatea a recepţionat
echipamentele şi maşinile ne-
cesare pepinierei, printre care
şi un tractor cu braţ hidraulic

de ultimă generaţie, care poa-
te fi operat prin joystick.

Cea mai mare pepinieră
din România construită cu
fonduri europene este  finan-
ţată din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare
Rurală prin Programul Na-
ţional pentru Dezvoltare Ru-
rală. Valoarea totală eligibilă
a proiectului este de
4.358.945 lei, din care 60%
reprezintă finanţare neram-
bursabilă, iar 40% - contri-
buţia beneficiarului –
Municipiul Braşov, prin Re-
gia Pădurilor Kronstadt. 

Contractul de finanţare a
fost semnat în 19 noiembrie
2012, iar perioada de imple-
mentare a proiectului este de
trei ani. A.P.

În luna aprilie, Primăria a recepţionat echipamentele necesare exploatării, spune primarul  George Scripcaru

Cea mai mare pepinieră
din fonduri europene

Executată silit pentru un credit pe care nu l-a făcut! O
brașoveancă riscă să ajungă în stradă din cauza unui
credit pe care spune că nu l-a făcut niciodată. Tânăra s-
a trezit cu o citaţie de executare silită pentru suma de
750.000 de lei. A cerut socoteală reprezentanţilor băncii,
dar aceştia i-au arătat un contract de credit în care era
desemnată drept girant. Femeia susține că semnătura
din contract nu-i aparține și a cerut ajutorul autorităților,
însă până acum nu s-a rezolvat nimic și i-au fost blocate
toate conturile. Tânăra bănuieşte că cel care a contractat
creditul este un bărbat căruia i-a vândut o firmă de-a sa. 
Apa caldă  va fi oprită  în zona Astra 2. În vederea executării
unor lucrări de îmbunătățire a serviciilor de furnizare a
agentului termic, astăzi, 9 iulie,  se va sista furnizarea
apei calde menajere pentru abonații TETKRON în zona
Astra II, respectiv în perimetrul cuprins între străzile
Carpaților și Calea București,  în intervalul 7,00 – 18,00.
Reprezentanţii furnizorului de agent termic le mulțumește
clienților  pentru înțelegere și îi asigură și  că S.C. TET-
KRON SRL depune toate eforturile pentru a asigura fur-
nizarea energiei termice în cele mai bune condiții.
Indicatoare rutiere de 3,3 milioane de euro. Compania Na-
ţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
(CNADNR) a lansat, vineri, o licitaţie pentru atribuirea
contractului privind achiziţia de indicatoare rutiere şi mij-
loace de semnalizare rutieră pe reţeaua de drumuri na-
ţionale. Valoarea totală estimată a contractului
acord-cadru este de aproximativ 112,76 milioane de lei
(peste 25,6 milioane de euro). Durata acordului-cadru
este de 24 de luni.  Direcţiei Regionale de Drumuri şi
Poduri Braşov îi revin din suma amintită 14,3 milioane
de lei (aproximativ 3,3 milioane de euro). Ofertele vor fi
deschise pe 12 august, la sediul CNADNR. 
Reprezentanţii studenţilor cer demisia ministrului Mihnea Costoiu.
Reprezentanţii studenţilor din România cer demisia mi-
nistrului delegat pentru Învăţământ Superior, Mihnea
Costoiu şi abrogarea modificărilor aduse recent Legii
Educaţiei. Aceştia susţin că universităţile vor fi transfor-
mate în „moşii”, iar OUG dă undă verde politicului să
transforme facultăţile în scene de „bătălii politice”.
„Universitățile vor fi transformate în moșii, în care rectorii
vor putea deține funcții pe viață. Ordonanța de urgență
dă undă verde politicului să reintre în universități și să
le transforme în scene de bătălii politice. Pe de altă parte,
ordonanța reintroduce doctoratul la fără frecvență, la
frecvență redusa, deci, practic, cercetătorii de acum în-
ainte vor putea să facă cercetare de acasă, ceea ce din
punctul nostru de vedere este o scădere gravă a calității
doctoratelor din România”, a precizat Cristi Popescu,
vicepreședinte ANOSR. În cadrul unei discuţii care a
durat mai bine de trei ore cu ministrul Educaţiei, Remus
Pricopie, studenţii  au reclamat că nu a existat o dezbatere
publică pe acestă temă.

Foto: Andrei Paul
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Lucrările de extindere a cen-
trului social din Hălchiu sunt
în curs de finalizare. Proiectul
este finanţat prin Axa prioritară
a Programului Operaţional şi
Domeniul Major de Interven-
ţie, Axa Prioritară 3 – Îmbu-
nătăţirea infrastructurii sociale,
Domeniul de Intervenţie 3.2 –
„Reabilitarea – modernizarea
– dezvoltarea şi echiparea in-
frastructurii serviciilor sociale”.
Valoarea totală a proiectului
este de 3.613.878,76 lei, fiind
preconizat ca implementarea
să se încheie în luna decembrie
a acestui an. Proiectul are ca
scop reabilitarea, moderniza-
rea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii serviciilor sociale
din comuna Hălchiu prin ex-
tinderea clădirii existente a
Centrului Social, concretizată
prin amenajarea mansardei ca
sală cu funcţiuni multiple pen-
tru activităţi sociale şi construc-
ţia în curtea existentă a 8 unităţi
locative pentru persoane vâr-
stnice aflate în dificultate: ne-
transportabile, fără întreţinători.

„Proiectul se înscrie în obiec-
tivele Strategiei naţionale de
dezvoltare a serviciilor sociale,
care prevede crearea un sistem
unitar şi comprehensiv de ser-
vicii sociale, capabil să asigure

incluziunea socială a tuturor
categoriilor vulnerabile, precum
şi să contribuie la creşterea ca-
lităţii vieţii persoanei. În plus,
proiectul urmăreşte obiectivele
şi se înscrie în cerinţele Axei
prioritare 3 – Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale, care are
drept scop crearea premiselor
pentru asigurarea populaţiei
cu servicii esenţiale, contri-
buind astfel la atingerea obiec-
tivului european al coeziunii
economice şi sociale, prin îm-
bunătăţirea infrastructurii ser-
viciilor sociale”, a susţinut
primarul localităţii Hălchiu,
Ioan Gârbacea.

Obiectiv general al proiec-
tului este îmbunătăţirea calităţii
infrastructurii pentru serviciile
sociale şi asigurarea accesului
egal al cetăţenilor la aceste ser-
vicii în comuna Hălchiu, ca lo-
calitate pilot pentru Zona
Metropolitană Braşov.

Realizarea proiectului de ex-
tindere a Centrului Social Hăl-
chiu prin mansardare cu
funcţiuni multiple şi construc-
ţia unităţilor locative pentru
persoane vârstnice în curtea
centrului, va conduce la asigu-
rarea condiţiilor de confort şi
siguranţă pentru un număr de
persoane vârstnice aflate în di-

ficultate, va asigura servicii
ocupaţionale şi de recreere
pentru persoanele vârstnice,
pentru copii aflaţi în dificul-
tate, pentru persoane cu dife-
rite grade de handicap şi
pentru alte grupuri sociale, va
asigura revigorarea vieţii so-
ciale a localităţii prin activităţi
în care să fie implicată întreaga
comunitate locală. 

„Prin implementarea acestui
proiect se va îmbunătăţi şi mo-
derniza infrastructura de ser-
vicii sociale în comuna Hălchiu
şi implicit în zona metropoli-
tană Braşov, prin amenajarea
şi dotarea spaţiului multi-func-
ţional de la mansardă, care va
găzdui activităţi curente ale
Centrului Social, dar şi eveni-
mente ale comunităţii, iar prin
construirea de unităţi locative
pentru un număr de persoane
vârstnice aflate în dificultate,
se va asigura un model modern
şi funcţional de locuire, con-
form cerinţelor şi standardelor
europene. Amenajarea şi re-
funcţionalizarea Centrului So-
cial Hălchiu va constitui un
model pentru amenajarea ce-
lorlalte Centre Sociale din zona
metropolitană Braşov şi judeţul
Braşov.”, a mai adăugat pri-
marul localităţii. 

Sărbătoare la Şinca
Nouă în acest weekend,
cu ocazia împlinirii unui
sfert de mileniu de la în-
fiinţare. În 12 şi 13 iulie
va fi organizată pentru
prima oară sărbătoarea
fiilor satului, a anunţat
primarul Dumitru Flu-
cuş (medalion).

„Sâmbătă şi duminică,
12–13 iulie, în Şinca Nouă va
avea loc un eveniment deose-
bit. Se împlinesc 250 de ani
de când localitatea a fost în-
fiinţată prin roirea localnicilor
din satul Şinca, ce ulterior a
devenit Şinca Veche. Cu acest
prilej, organizez o întâlnire cu
fiii satului, care se face pentru
prima oară în istoria localită-
ţii. Vom avea o sumedenie de
acţiuni culturale, spirituale, vor
fi foarte mulţi invitaţi de peste
hotare. Duminică va participa
la Sfânta Liturghie şi Mitro-
politul Laurenţiu Streza”, a de-
clarat primarul Flucuş.

Localitatea Şinca Nouă a
luat fiinţă în anul 1762 ca ur-
mare a plecării a 88 de familii
din localitatea Şinca Veche,
după înfiinţarea regimentelor
de grăniceri şi trecerea la re-
ligia greco – catolică. Cu 250
de ani în urmă, aproape toţi
localnicii din Şinca s-au retras
9 km mai înspre munte şi şi-

au întemeiat un nou sat pe firul
apei. Au plecat din Şinca, ce
ulterior s-a numit Şinca Veche. 

Sătenii au luat cu ei inclusiv
clopotul bisericii din vechiul
sat. Şi astăzi acel clopot este
folosit la bisericuţa din lemn.
Până în 1968 comunitatea din
Şinca Nouă era cea mai mare
comunitate românească din

Ţara Făgăraşului. Începând cu
acest an, datorită faptului că
locuitorii acesteia s-au împo-
trivit CAP-ului, comuna a fost
desfiinţată.

În anul 2002 s-a reînfiinţat
comuna Şinca Nouă prin Le-
gea nr. 257/2002, proiect le-
gislativ iniţiat la acea vreme
de deputul Gheorghe Duţu.

Flash
Angajări la Centrul de zi din Săcele
Cinci locuri noi de muncă au fost create recent, de Pri-
măria Săcele, la Centrul de zi. Zilele trecute au fost an-
gajaţi 2 paznici, 1 fochist şi 2 femei de serviciu. Centrul
a fost inaugurat anul trecut. Aici, copiii şi tinerii aflaţi în
situaţie de risc pot să se joace şi să înveţe să utilizeze
calculatoarele sau să confecţioneze diferite obiecte. Pro-
iectul „Reabilitare clădire centru de zi pentru copii aflaţi
în situaţii de risc”, în valoare totală de 3,56 milioane de
lei, a beneficiat de finanţare europeană prin Programul
Operaţional Regional, implementat de Primăria Săcele,
în parteneriat cu Fundaţia pentru Asistenţă Socială şi Ti-
neret (FAST). Centrul este pe strada George Moroianu,
nr. 17 din Săcele, iar de serviciile lui beneficiază în jur
de 100 de copii, în fiecare zi.
Canalizare nouă în Tărlungeni şi Zizin
Străzile principale din Tărlungeni si Zizin urmează să fie
reabilitate în următoarea perioadă. Reprezentanţii Pri-
măriei Tărlungeni au programate continuarea lucrărilor
de introducere a canalizării, după ce au fost deblocate
fondurile de la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Cli-
matice. În prezent, se lucrează la etapa a doua de intro-
ducere a canalizării, lucrarea totală fiind împărţită în patru
etape. Ulterior finalizării acestor lucrări, artera de circulaţie,
cu o lungime de aproximativ 1,2 km va fi asfaltată. Pre-
cizăm că localitatea Tărlungeni, alături de alte şase lo-
calităţi, a câştigat finanţare pentru proiecte de apă şi
canalizare, prin Fondul de Mediu, din partea Ministerului
Mediului. Valoarea totală a proiectului privind reabilitarea
sistemului de canalizare şi introducerea unor reţele noi,
depus de Primăria Tărlungeni, este de 9 milioane de lei
şi face parte din Planul Integrat de Dezvoltare a Zonei
Metropolitane Braşov. Până în prezent au fost realizate
lucrări în procent de 30%, iar ulterior acestea au fost sto-
pate, din cauza lipsei banilor. Primăria Tărlungeni va
avea o contribuţie de 30%, iar restul de 70% este suportat
de la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

250 de ani de la înfiinţarea
comunei Şinca Nouă

Centrul social din Hălchiu 
va fi modernizat



Veşti bune pentru locuitorii
municipiului Săcele. Autori-
tăţile locale au dispus începe-
rea lucrărilor de modernizare
la Policlinica din municipiu. 

„Imobilul se reabilitează
termic. Se va reface faţada şi
terasa. Se montează geamuri
termopan, uşi termopan la
intrări şi la cabinete. În plus,
se va monta şi instalaţia de
încălzire pentru holuri. Vom

reabilita şi intrarea princi-
pală, de la scări şi balustra-
de, până la rampa de acces
pentru persoanele cu dizabi-
lităţi”, a declarat primarul
municipiului Săcele, Radu
Florea Nistor. 

Pe de altă parte, Primăria
Săcele a demarat zilele
trecute reparaţiile la strada
Ecologiştilor. Reamintim că,
recent, conducerea Primăriei

Săcele a încheiat contractele
pentru realizarea lucrărilor de
plombare a arterelor de cir-
culaţie din municipiu. Pentru
această activitate, de la buge-
tul local vor fi alocate în acest
an fonduri de 343.600 de lei,
iar suprafaţa care va fi pie-
truită şi ulterior asfaltată este
de 30.000 mp. 

Tot în această perioadă se
realizează şi racordurile şi
branşamentele la reţeaua de
apă potabilă şi canalizare de
pe strada 7 Izvoare şi strada
Cerbului. 

Având în vedere res-
trângerile economice
din această perioadă,
precum şi necesitatea
eficientizării cheltuieli-
lor publice, Consiliul Lo-
cal a înfiinţat, la propu-
nerea primarului Dorel
Bârlădeanu, Compania
de Servicii Publice Zăr-
neşti – societate comer-
ciala care are ca unic ac-
ţionar oraşul Zărneşti.

Edilii au stabilit şi gama
serviciilor şi lucrărilor publice
care vor fi executate prin
această societate – respectiv
salubrizarea oraşului, desză-
pezirea, reparaţii şi montaj la
iluminatul public, lucrări de
reparaţii şi întreţinere la par-
curi şi la locurile de joacă, lu-
crări de marcaje rutiere. 

„Astfel, vor fi economisiţi
doar în anul 2014 aproxima-
tiv 1.000.000 lei din bugetul
local – economie care va su-
plimenta bugetul de investiţii
al oraşului Zărneşti”, spune
primarul Dorel Bârlădeanu.

Pentru desfăşurarea activi-
tăţii acestei societăţi comer-
ciale au fost achiziţionate
mai multe utilaje: autobas-
culantă, buldoexcavator (uti-
laje echipate şi cu echipa-
mente pentru deszăpezire,

pluguri, freze, sărăriţe), PRB,
unimog, autoutilitară Hilux,
freze de îndepărtat zăpada.

În afara lucărilor publice,
această societate vine în
 întâmpinarea locuitorilor
oraşului Zărneşti prin exe-

cutarea de lucrări şi servicii
la preţuri rezonabile, precum
şi pentru intervenţia în
cazuri de calamităţi naturale
şi în situaţii de urgenţă, au
precizat reprezentanţii auto-
rităţilor locale.
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Zărneştiul are propria companie
pentru serviciile de gospodărire 

Încă de la începutul lunii iu-
nie au fost demarate lucrările
de alimentare cu energie elec-
trică – Cartier Tineri Str. Plă-
ieşilor Predeal, astfel, în data
de 10 iunie 2014, a avut loc
predarea amplasamentu-lui că-
tre executant.

Contractul a fost încheiat în
acest sens încă de anul trecut
şi are o valoare de 692.550,42
lei inclusive TVA, sumă asigu-
rată integral din bugetul local
al Oraşului Predeal. Proiectul
presupune execuţia de lucrări
din strada Plăieşilor începând
de la postul de transformare. 

A fost deschis un traseu de
sapătură, pe o distanţă de 500
de metri, pe linia electric sub-
terană, în vederea alimentării

noului post
de transfor-
mare în ane-
velopă de be-
ton. De la
noul post se
vor deschide
noii trasee de
cablu subte-
ran către cu-
tiile distribu-
ţie ce vor fi
montate la linia de proprietate
cu acces din domeniul public.
Aceste cutii sunt prevăzute
pentru racordarea unui număr
de 4 consumatori.

Administraţia publică locală
consideră că acesta este un
prim pas în vederea viabilizării
zonei. 

De asemenea, edilii au în ve-
dere şi construirea unui bazin
de apă de 1000 de mc pentru
ca beneficiarii celor 100 de
parcele acordate în baza Legii
nr.15/ 2003 să poată beneficia
de apă potabilă. Termenul de
finalizare a lucrărilor este până
la finele anului 2014.

Predeal: Alimentare cu energie electrică
în cartierul tinerilor

Parc de aventură la
Zărneşti pe cinci hectare

Primăria
Z ă r n e ş t i
sprijină încă
o dată iniţia-
tivă unui in-
vestitor pri-
vat prin con-
cesionarea
unei supra-
feţe de teren/pădure în ve-
derea amenajării unui parc
de aventură, ce vine în spri-
jinul dezvoltării turismului
local şi zonal.

Parcul se întinde pe o su-
prafaţă de aproximativ 5 ha,
fiind unul din cele mai mari
parcuri de aventură din ţară.

Wolf Park Adventure este
alcătuit din instalaţii, ateliere
suspendate, care pot fi par-
curse prin traversare sau că-
ţărare, folosind un echipa-
ment de asigurare corespun-
zător.

Parcul este un mijloc efi-
cient pentru dezvoltarea per-
sonală și de grup, cu ajutorul
activităţilor outdoor şi con-
tribuie la autocunoaştere, la
creşterea încrederii în sine
şi la extinderea limitelor psi-
hologice proprii. În princi-
piu, instalaţiile din parcul de
aventuri pot fi folosite de

orice persoană, indiferent de
vârstă, sex, greutate şi con-
diţie fizică.

Wolf Park Adventure dis-
pune de patru trasee de di-
ficultate progresivă şi şase
tiroliene, lungimea totală a
acestora fiind de aproxima-
tiv 2000 de metri.

Traseul Galben este pentru
copii sub 10 ani, în lungime
de 320 m.

Traseul Verde are difi cul tate
„uşor spre medie”, destinat
celor mai mari de 10 ani, în
lungime de 380 m.

Traseul Roşu solicită forţă
şi energie – gradul de difi-
cultate este mediu-greu, iar
lungimea este de 500 de
metri.

Traseul Negru are grad de
dificultate „dificil–extrem”,
aduce nivelul de adrenalină
la maximum. Are o lungime
de 590 m.

Se modernizează Policlinica
din municipiul Săcele

foto: primaria-zarnesti.ro
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Spitalul Militar
„Regina Maria” 

Miercuri

Spitalul Militar este cea mai veche unitate
spitalicească din Braşov, mai ales dintre
cele aflate în prezent în funcţiune, fiind
spitalul care are cel mai vechi actual am-
plasament. În 1885 încep lucrările de con-
strucţie a actualului spital militar pe locul
unei grădini publice din vecinătatea Tâm-
pei. Deşi în acea perioadă rangul Spita-
lului Militar din Braşov a fost acela de
spital de armată, prefectura Braşovului
a fost cea care l-a finanţat şi i-a sprijinit
funcţionarea optimă şi dezvoltarea. 

La 1 februarie 1919, Spita-
lul Militar Braşov trece sub
administraţie românească, în calitate
de spital al Diviziei 18, fiind dotat cu
150 de paturi.  

Tot în această perioadă, în Braşov, în
afara Spitalului Militar mai existau
3 spitale: Orăşenesc, de Oftamologie şi
de Boli Contagioase, dispuse în alte am-
plasamente decât cele actuale, cu capa-
citate mai mică decât Spitalul Militar. 

În anul 1938 regele Carol al II-lea sem-
nează Înaltul Decret prin care Spitalului
Militar i se atribuie denumirea „Regina
Maria”, în memoria ilustrei sale mame,
supranumită, pentru meritele sale excep-
ţionale în primul război mondial – „regina
soldat”. Cea mai mare capacitate a spita-
lului a fost atinsă în cel de Al II-lea Război
Mondial, când pentru a face faţă afluxului
de răniţi şi bolnavi avea 500 de paturi. 

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
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Peste zece noi limitatoa-
re de viteză vor fi mon-
tate, la solicitarea
Poliţiei Rutiere, înainte
de trecerile de pietoni
de pe artere principale
ale oraşului. 

Au fost montate limitatoare
la trei treceri de pietoni de pe
Bulevardul Saturn (după sen-
sul giratoriu de la Gemenii,
la Complexul Mic şi în apro-
pierea capătului de linie

RAT), două pe Bulevardul
Gării (în faţa Sălii Sporturilor
pe ambele sensuri şi la o tre-
cere de pietoni de la sensul
giratoriu de la Gară), şi câte
două pe strada Carpaţilor şi
pe Bulevardul Valea Cetăţii.
Potrivit reprezentanţilor mu-
nicipalităţii, se analizează po-
sibilitatea montării unor astfel
de dispozitive şi pe Calea Bu-
cureşti, la Spitalul judeţean şi
între Ciucaş şi giratoriul de la
intersecţia cu Saturn. De ase-

menea, alte două limitatoare
de viteză vor fi probabil am-
plasate şi pe Bulevardul Gri-
viţei. 

„Aceste limitatoare de viteză
au fost montate la solicitarea
Poliţiei Rutiere, la trecerile de
pietoni unde au avut loc inci-
dente în trafic”, a explicat So-
rin Toarcea, purtătorul de
cuvânt al Primăriei Braşov.

Reamintim că în comisia de
circulaţie a municipiului s-a
discutat recent despre măsuri
pentru îmbunătăţirea siguran-
ţei pietonilor şi a reducerii
evenimentelor rutiere, iar
 reprezentaţii poliţiei rutiere
preferă se pare astfel de dis-
pozitive, în detrimentul altor
mijloace de semnalizare pen-
tru reducerea vitezei.     A.P.

Poliţia rutieră preferă
să limiteze viteza prin

denivelări

O tiroliană cu o lungime
totală de peste doi kilometri
este în curs de instalare în
zona canionului „Şapte scări”
şi va fi dată în folosinţă cel
mai probabil la începutul
 lunii viitoare.

„După reabilitarea scărilor
canionului şi amenajarea zo-
nei, aceasta este a doua mare
investiţie cu care ne dorim să
atragem şi mai mulţi turişti.
Ne dorim să fie cea mai lungă
tiroliană din ţară şi cred că
ea va fi un atu în plus pentru
ca iubitorii de natură să ne vi-
ziteze zona”, a declarat prima-
rul municipiului Săcele, Radu
Florea Nistor. 

Tiroliana are lungime de
2,1 km şi porneşte de la ca-
nion, pe traseul drumului fo-
restier din zonă, trece pe lângă
cabană şi traversează pârâul

Şapte Scări prin mai multe
puncte. Lucrarea ar fi trebuit
încheiată la 15 iunie, însă ter-
menul a fost pre-
lungit din cauza
vremii nefavora-
bile. Fondurile
pentru realizarea
t i rolianei,  în
sumă de 98.000
de lei, au fost asi-
gurate de Regia
Publică Locală a
P ă d u r i l o r
(RPLP) Săcele.

Reamintim că
traseul „Şapte
s că r i”  a  fos t
 reabilitat anul
trecut, printr-o
invest i ţ ie  de
330.000 de lei.
Pasarelele din
canion şi scările

au fost înlocuite complet cu
altele din oţel zincat, cu o ga-
ranţie la coroziune de 40 de
ani în mediu umed, a fost
 reamenajată cabana de la
 intrarea în canion, au fost rea-
bilitate o serie de podeţe de
pe traseu, au fost refăcute
marcajele şi au fost amenajate
locuri de popas şi picnic. Din
această primăvară, odată cu
redeschiderea canionului, ac-
cesul în acesta se face cotnra
unei taxe de 10 lei. Până pe
7 iulie inclusiv, anul acesta
canionul a fost vizitat de
12.912 persoane.              A.P
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Curs de ideograme
chinezeşti pentru copii 
la Casa Mureşenilor
Muzeul „Casa Mureşenilor”
din Braşov vă invită astăzi,
9 iulie 2014, la ora 10.00,
la sediul muzeului, unde va
avea loc unul dintre progra-
mele de educaţie muzeală
din cadrul „Vacanţei artelor
la muzeu”. Programul este
adresat copiilor de la grupa
a doua a cursului, aceştia
vor descoperi tainele hârtiei
şi a scrisului în limba chi-
neză cu ajutorul a doi stu-
denţi aflaţi în practică la
Braşov: Cindy Huang (Chi-
na) şi James Rotanson
(Australia). Aceştia vor face

introducerea pentru cursul
de restaurare a hârtiei pre-
zentat de Lorena Domocoş,
conservator.
„Totodată, vă invităm în fie-
care zi de marţi şi miercuri
din luna iulie şi începutul lu-
nii august, de la orele 10.00,
la cursurile de educaţie mu-
zeală aflate în desfăşurare
în muzeu şi în alte spaţii.
Pentru informaţii suplimen-
tare îl puteţi contacta pe Ovi-
diu Savu, coordonatorul
programului de vacanţă”, a
anunţat directorul muzeului,
dr. Valer Rus.

Elevii braşoveni care au
dat examenul de bacalau-
reat au avut nemulţumiri le-
gate de notele obținute  la
limba şi literatura română
la examen. Acest lucru re-
zultă în urma contestaţiilor
depuse la această materie,
care au cea mai mare cifră
din totalul solicitărilor de
reevaluare a lucrărilor.

Absolvenţii de clasa a XII-a
care au susţinut examenul
maturităţii au depus la Bra-
şov 790 de contestaţii, iar
dintre acestea 370 au fost
doar la limba română. Pro-
centul de promovabilitate la
bacalaureat în județ depă-
şeşte în acest an 68%, iar
cel din promoţia curentă
atinge procentul de 78.

Record de contestaţii
la limba română

Tiroliana „Şapte Scări”, funcţională 
la 1 august
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Pasăre cu aripi de aproape șapte metri
Fragmente fosilizate des-

coperite în 1983 în timpul lu-
crărilor de extindere a
terminalului aeroportului
Charleston, din Carolina de
Sud, ar putea apar�ine celei
mai mari păsări preistorice,
conform unui articol publicat
în revista Proceedings of the
National Academy of Scien-
ces de oameni de știin�ă ame-
ricani.

Pasărea preistorică ar fi
avut o deschidere a aripilor
între 6,1 și 7,4 metri și putea
zbura pe distan�e foarte lungi
deasupra oceanelor pentru a
găsi pește, în urmă cu 25 de
milioane de ani, relatează The
Guardian. Deschiderea aripi-
lor era dublă fa�ă de cea a Al-
batrosului regal, cea mai mare
pasăre care trăiește în prezent,

și atacă suprema�ia de�inută
până în prezent de Argentavis
magnificens, pasăre preisto-
rică care a trăit acum 6 mi-
lioane de ani, care avea o
deschidere a aripilor între 5,5
și 7 metri. 

Pasărea descoperită, Pela-
gornis sandersi, avea picioare
scurte și îndesate și își lua
zborul fie sărind de pe stânci,
fie alergând înainte pe sol. În
timpul zborului atingea o vi-
teză de 60 de km pe oră. 

Transfăgărășanul, în topul celor 
mai riscante șosele din lume

BBC a compilat o selecţie
a unora dintre cele mai ris-
cante şapte şosele din lume,
în care Transfăgărăşanul se
află pe locul 3. Clasamentul
a fost realizat pe baza răspun-
surilor colectate de site-ul
quora.com, un site specializat
de întrebări şi răspunsuri. Pe
primul loc în acest clasament
se află un drum din Madagas-
car, iar pe locul secund, o tre-

cătoare din India. Despre
Transfăgărăşan, BBC notează:
„Deşi binecunoscut în lumea
pasionaţilor de automobile –
cei 90 km de viraje ac-de-păr
şi pantele spectaculoase i-au
adus titlul de «cel mai bun
drum din lume», din partea
echipei Top Gear – puţini şo-
feri obişnuiţi ştiu despre al doi-
lea cel mai înalt drum al
României”. Site-ul britanic ci-

tează apoi un şofer din Ro-
mânia care spune că Transfă-
gărăşanul este distractiv, dacă
îţi place să schimbi vitezele
tot la 3-4 secunde.

Construit ca drum militar,
în caz de invazie, în anii 1970,
Transfăgărăşanul uneşte cei
mai înalţi doi munţi din Car-
paţii Sudici, Moldoveanu şi
Negoiu, şi atinge o altitudine
de 2.034 de metri.

Un studiu recent arată că
sateliții care suprave-
ghează variațiile gra vi -
tației la suprafața Terrei
ar putea avertiza asupra
riscului inundațiilor cu
câteva luni înainte de
producerea acestora.

Cercetători de la Universi-
tatea Californiei din Irvin au
alcătuit o hartă a bazinului flu-
viului Mississippi cuplând mă-
surători efectuate la sol cu
datele furnizate de sateli�ii
GRACE ai NASA, lansa�i în
2002 pentru a măsura cu foarte
mare precizie gravita�ia teres-
tră. Aceștia au descoperit că
varia�iile infime ale gravita�iei
indică perfect cantitatea de
umiditate încorporată la
suprafa�a Pământului. Prin ex-
tensie, ele permit deci să se cal-
culeze cum va reac�iona un
bazin fluvial în cazul unor
precipita�ii sau ninsori
excep�ionale.

Cu cât solul este mai uscat,
cu atât el poate absorbi și păstra
mai mult apa. Dar dacă el este
aproape saturat, precipita�iile

se vor scurge foarte rapid spre
bazinul fluvial și vor face să
crească nivelul apei. Cercetă-
torii și-au testat tehnica retroac-
tiv, studiind inunda�iile masive
care au afectat în primăvara
2011 râul Missouri, cel mai
important afluent al Missis-
sippi-ului, catastrofă care nu
survine în medie decât la o dată
la 500 de ani. Modelul lor a
func�ionat bine doar la scară

mare, el permi�ând alertarea
asupra riscurilor de inunda�ii
cu șase sau 11 luni înainte, asi-
gură ei. Cu titlu comparativ,
previziunile bazate pe umidi-
tatea solului și topirea zăpezilor
măsurate la suprafa�ă nu
depășesc în general două luni,
în timp ce previziunile meteo
se plafonează la 10 zile.

„Fenomenele create prin sa-
turarea solurilor sunt cele mai

în măsură să provoace
inundații la scară mare și de-
vastatoare, căci într-un astfel
de caz un mare volum de apă
se deversează în cursurile de
apă”, avertizează studiul, pu-
blicat în revista britanică Nature
Geoscience. Însă metoda este
inutilă în zonele în care nin-
soarea și saturarea solurilor
sunt slabe, precum cele supuse
în fiecare an musonului.

Inundațiile ar putea fi prezise cu bune luni înainte cu ajutorul satelițor și astfel ar putea fi evitate pagubele 
Când o companie aeriană

îţi pierde bagajul, poate dura
ore sau chiar zile întregi până
când îl recuperezi, asta dacă
va fi găsit în cele din urmă.
Lucrurile s-ar simplifica
foarte mult dacă bagajul în-
suşi ţi-ar spune unde este. 

„Bagajul inteligent”, cu
GPS încorporat, îi poate in-
forma pe călători unde se
află şi poate chiar să contac-
teze direct compania aeriană

atunci când a fost rătăcit, re-
lateza CNN.  Conceptul a
fost introdus de constructorul
de avioane Airbus la Paris
Air Show, anul trecut. Pro-
dusul, denumit Bag2Go,
poate fi monitorizat cu aju-
torul unei aplicaţii instalate
pe smartphone. În plus, se
poate cântări singur, pentru
că posesorul să se asigure că
bagajul respectă condiţiile de
zbor ale companiei.
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Bagajul pe care nu îl 
poţi pierde. Îţi spune
mereu unde este!

Tratament împotriva cariilor:
dinţii se repară singuri

O nouă metodă de plom-
bare, nedureroasă, care per-
mite dinţilor să se repare
singuri, fără injecţii şi fără
intervenţia frezei dentare, a
fost pusă la punct de oame-
nii de ştiinţă de la King’s
College, din Londra.

În mod normal, cariile
sunt îndepărtate prin proce-
dura de frezare, apoi cariile
sunt plombate cu diferite
materiale, conform theguar-
dian.com. Noul tratament,

denumit remineralizare ac-
celerată şi intensificată elec-
tric (EAER), accelerează
circulaţia naturală a calciului
şi a fosfaţilor în interiorul
dintelui deteriorat. O proce-
dură în două etape pregăteş-
te mai întâi zona afectată a
smalţului, apoi utilizează un
impuls slab de curent elec-
tric pentru a împinge mine-
ralele în locul afectat de
carii. Noul tratament ar pu-
tea fi disponibil în trei ani.

Inundațiile ar putea fi prezise
cu câteva luni  înainte
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Stegarii vând abonamente
FC Brașov va scoate de astăzi la vânzare abonamente pentru
turul de campionat al ediţiei 2014-2015 de Liga I. Suporterii
galben-negrilor îşi pot achiziţiona abonamentele de la Standul
Oficial din incinta Complexului Comercial aflat la ieșirea din
Brașov spre București, dar și de pe site-ul biletefcbrasov.ro.
Preţurile abonamentelor sunt următoarele: Tribuna I & II: 80
lei,Tribuna 0 (sect. S, T): 100 lei și Sector VIP: 350 lei.

Buș a ales Bulgaria
Unul dintre cei mai doriţi tineri atacanţi din Liga 1 a ales
drumul Bulgariei, după ce a primit o ofertă consistentă de la
vicecampioana CSKA Sofia. Sergiu Buş, care va împlini 22
de ani pe 2 noiembrie, a semnat un acord pe doi ani cu gru-
parea bulgară. În ultimele luni s-a discutat de un interes al
celor de la Dinamo, cu care se pare că nu s-a ajuns la un
acord din cauza salariului oferit jucătorului, dar şi al celor de
la Steaua, pe care jucătorul i-a invitat public la negocieri.
Factorul financiar a fost determinant în alegerea făcută de
fostul atacant al Coronei Brașov. Sergiu Buş va încasa un
salariu de 8 mii de euro la echipa din capitala Bulgariei. 

Noroc pentru Halep
Simona Halep, a treia jucătoare a lumii, are noroc. Proaspăt
semifinalistă la Wimbledon, acolo unde a suferit o accidentare
la gleznă, constănţeanca urma să o întâlnească pe Kristina
Mladenovic (103 WTA), în prima manşă la BRD Bucharest
Open. Solida jucătoare din Franţa a anunţat că nu va mai
participa la prima competiţie WTA organizată în România,
fapt pentru care adversara Simonei de astăzi va fi un lucky
loser, Indy De Vroome (Olanda, 190 WTA). Olandeza a
pierdut în turul trei al calificărilor în faţa Sesilei Karatantcheva
(favorita 3), 7-5, 6-2 şi nu a câştigat niciun meci pe tabloul
principal al vreunui turneu WTA în 2014. Monica Niculescu
a deschis BRD Bucureşti Open cu o victorie rapidă. Cristina
Dinu a trecut şi ea de primul tur. A 68-a jucătoare a lumii,
Monica Niculescu, a învins-o pe partenera ei obişnuită de
dublu, Klara Koukalova, cu 6-3, 6-0. Mai tîrziu, Cristina Dinu
a trecut şi ea de primul tur, 6-0, 6-3 cu Nadia Kicenok. 

România e în sferturi
Naționala de handbal feminin tineret a României, s-a calificat
în sferturile de finală ale Campionatului Mondial, care se
desfășoară în aceste zile în Croația. În optimile de finală, tir-
colorele mici au dispus de Portugalia cu scorul de 25-21,
după 10-9 la pauză. Cea mai bună jucătoare a României a
fost handbalista Coronei Brașov, Andreea Pricopi, care a în-
scris 9 goluri. Excelentă a fost și evoluția portarului Denisa
Dedu. Goalkeeper-ul Coronei a închis practic poarta României,
și a contabilizat un procentaj de 46,9 %, reușind să pareze
15 din cele 32 de aruncări expediate de portugheze. În sfer-
turile de finală, România va întâlni astăzi Coreea de Sud.  

RIP Don Alfredo!
Alfredo Di Stefano, legenda fotbalului mondial și a echipei
Real Madrid, a încetat din viață luni, la vârsta de 88 de ani.
Alfredo Di Stefano era în comă în urma unei crize cardiace
survenite sâmbătă la Madrid. Dublu Balon de Aur (1957 și
1959), atacantul a purtat culorile clubului Real Madrid între
1953 și 1964 și a devenit o legendă la Real, pentru care a
marcat peste 300 de goluri. Născut în Argentina, la Buenos
Aires în 1926, el a fost naturalizat spaniol și a purtat culorile
celor două țări pe scena internațională. Portarul echipei Real
Madrid, Iker Casillas, i-a adus un omagiu lui Alfredo Di Stefano,
care a murit la 88 de ani, subliniind într-un mesaj postat pe
Twitter că acesta a fost o legendă a grupării madrilene. „Odih-
neşte-te în pace, Don Alfredo, cel mai mare. Legendă a Rea-
lului, mereu alături de noi. Întotdeauna vei rămâne în amintirea
noastră, Maestre", a scris Casillas. Şi Alvaro Morata şi Alvaro
Arbeloa l-au omagiat pe Di Stefano. Arbeloa a postat: „Ne-
ai făcut cei mai mari. Mereu vei fi alături de noi. Odihneşte-
te în pace!”. Pentru fotbalistul echipei FC Barcelona, Andres
Iniesta, Di Stefano a fost o „legendă a fotbalului", în timp ce
naţionala Argentinei a scris pe Twitter că s-a stins „o glorie
a fotbalului mondial”. Diego Simeone, antrenorul echipei At-
letico Madrid, a declarat că Alfredo Di Stefano a fost unul
dintre cei mai mari fotbalişti ai lumii: „Ne-a plecat Don Alfredo,
unul dintre cei mai mari din lumea fotbalului. Adio, maestre,
niciodată să nu-ți lipsească o minge acolo sus”. Tehnicianul
formaţiei Chelsea Londra, Jose Mourinho, a declarat că prin
decesul lui Di Stefano a „murit un pic din istoria fotbalului”:
„A murit un pic din istoria fotbalului. A lăsat amintiri fantastice,
mai ales celor de dinaintea mea. Ca om mi-a lăsat o amintire
fantastică. În cei trei ani ai mei la Real Madrid a fost un domn
agreabil, umil, mereu atent. Nu este doar în istoria Realului,
este în istoria fotbalului”.

Europa vs America
de Sud

A doua semifinală a
mondialului va fi o nouă
bătălie între o echipă eu-
ropeană și una sud-ame-
ricană. Olanda și
Argentina se bat de la ora
23.00 pentru un loc în fi-
nala Campionatului
Mondial 2014.

Olanda şi Argentina se vor
întâlni astăzi în a doua semi-
finală de la Campionatul Mon-
dial, o partidă care a pus deja
pe jar suporterii şi presa din
cele două ţări. De la ora 23.00,
la Sao Paulo, Olanda și Argen-
tina se bat pentru un loc în fi-
nala competi�iei mondiale.
Argentina s-a calificat în se-
mifinale după ce a trecut cu
scorul de 1-0 (1-0) de prima
reprezentativă a Belgiei. Unicul
gol al partidei a fost înscris de
fosta vedetă a celor de la Real
Madrid și golgheterul actual al
italienilor de la Napoli, Gon-
zalo Higuain. De partea cea-
laltă, Olanda a tremurat serios
în fa�a marii surprize de la
acest turneu final, prima repre-
zentativă din Costa Rica. Rob-
ben și compania au avut nevoie
de lovituri de departajare pen-
tru a trece de micu�a na�ională
costaricană. Inspira�ia lui Louis
van Gaal, care a schimbat por-
tarul în minutul 120 al jocului
din sferturi a făcut ca Olanda
să poată juca în această seară
pentru un loc în finala
competi�iei braziliene. Meciul
din această seară va fi condus
de o brigadă din Turcia, cu Cu-
neyt Cakir la centru. 

Olandezii au probleme cu caza-
rea. Hotel Caesar Park din Ipa-
nema a fost gazda naţionalei
Olandei în ultimele săptămâni,
pe întreaga durată a sejurului
semifinalistei Cupei Mondiale
în Brazilia. Însă parcursul lung
al olandezilor la turneul final
din acest an a produs o proble-
mă pentru care FIFA nu a găsit
o soluţie optimă. Potrivit coti-
dianului „De Telegraaf”, FIFA
a obligat echipa lui Louis van
Gaal să părăsească hotelul, în-
trucât acesta era rezervat din
semifinale pentru sponsorii şi
partenerii forului internaţional.
Degeaba au încercat conducă-
torii Federaţiei batave, care re-
zervase hotelul doar până în
sferturi, să îi convingă pe şefii
FIFA să le ofere din nou ca-
mere în Hotelul Caesar Park!
Lucrurile erau clare, iar FIFA
nu a dat înapoi. Evident, deza-
măgirea lui Bert van Oostveen,
conducătorul forului olandez,
a fost una imensă. „Dacă ajun-
gem în finală, trebuie să ne gă-
sim un alt hotel din Rio, după
ce Caesar Park e ocupat de
FIFA. Explicaţia lor nu stă în
picioare: dacă doream un hotel
până la finalul Mondialului,
atunci trebuia să ne luăm unul
în munţi, la 900 de kilometri.
E o ruşine ce s-a întâmplat, ju-
cătorii noştri se obişnuiseră şi
asta e o problemă, vom fi per-
manent în căutarea unui alt loc,
având în vedere că semifinala
cu Argentina se joacă la Sao
Paulo”, a spus van Oostven
pentru „De Telegraaf”.

Messi vs Robben.
Capul de afiş al
disputei din
această seară îl va
reprezenta duelul
dintre starurile
celor două forma-
ţii, Arjen Robben şi Lionel
Messi, jucători care s-au dovedit
esenţiali până acum în compe-
tiţie pentru echipele lor. Jurna-
liştii de la revista olandeză
Voetbal International au reali-
zat chiar o comparaţie a celor
doi, bazată pe realizările din
meciuri, iar cifrele rezultate au
indicat faptul că ambii au avut
prestaţii sensibil egale la turneul
final. Batavii s-au ţinut şi de
glume în statistica publicată pe
site. Pentru a echilibra balanţa,
defavorabilă totuşi lui Robben,
aceştia au pus la final categoria
„chelie”, capitol la care fotba-
listul lui Bayern Munchen nu
avea cum să nu iasă câştigător.

Încearcă să facă minuni. Argen-
tinienii speră să-l poată recu-
pera pe Angel Di Maria, după
accidentarea din meciul cu Bel-
gia. Di Maria a fost diagnosticat
cu ruptură musculară de gradul
I la coapsa dreaptă. Acciden-
tarea nu este foarte gravă, dar
jucătorul are nevoie de cel pu�in
șapte zile de recuperare, înce-
pând de sâmbătă, ziua meciului
cu Belgia. Asta înseamnă că
Angel Di Maria, în vârstă de
26 de ani, ar putea fi apt să intre
pe teren şi să joace finala din
Brazilia, cu condiţia ca ai săi
coechipieri să treacă, în semi-
finală, de selecţionata Olandei.
Pentru a grăbi însă nătoşirea,

stafful me-
dical al argen-

tinienilor, dotat cu
un laborator mo-
bil, a apelat la un

tratament cu ce-
lule sanguine

centrifugate în cazul mijloca-
şului lui Real Madrid.

A răbufnit Robben. Astăzi este
meciul Olandei cu Argentina,
însă cele întâmplate naţionalei
conduse de  Van Gaal în „sfer-
tul” cu Costa Rica continuă să
producă reacţii în tabăra bata-
vilor. Robben a dat un interviu
unei televiziuni olandeze şi din-
colo de euforia victoriei la pe-
nalty-uri, starul lui Bayern are
în continuare nemulţumirile
sale. „M-am săturat să mi se
spună că sunt un simulator în-
născut. Chiar mă obosesc aces-
te acuze. Am fost placat ca la
rugby, dar în final a triumfat
fotbalul în faţa unei tactici ex-
trem de conservatoare", a de-
clarat atacantul. Statisticile par
să-i dea dreptate lui Robben.
În cele 5 meciuri de pînă acum,
jucătorul lui Van Gaal a fost
faultat de 21 de ori, 8 dintre
atacuri suferindu-le în partida
cu selecţionata din Costa Rica.
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În această săptămâ-
nă, la Cinemateca
Patria sunt progra-
mate următoarele
filme:

Astăzi, 9 iulie
◾ 20:00 – Seara Fil-

mului European: Medi-
terraneo (Italia, 1991) 

Regia: Gabriele Salva-
tores

Cu: Diego Abatantuo-
no, Claudio Bigagli

Comedie, romantic
Premiul Oscar pentru

cel mai bun film străin
Mâine, 10 iulie
◾ 20:00 – Comedy

Classics: Avionul buclucaş
(Airplane!) (SUA, 1980)

Regia: Jim Abrahams, Zuc-
ker bros. 

Cu: Robert Hays, Leslie
Nielsen, Lloyd Bridges

Comedie
Vineri, 11 iulie 
◾ 19:00 – Comedy Clas-

sics: Avionul buclucaş II:
Continuarea (Airplane II:
The Sequel) (SUA, 1982)

Regia: Ken Finkleman
Cu: Robert Hays, Julie Ha-

gerty, Lloyd Bridges
◾ 21:00 – Dracula Film

Festival Friends: Întâmplarea
(The Happening) (SUA,
2008)

Regia: M. Night Shyama-
lan

Cu: Mark Wahlberg, John
Leguizamo

Thriller, SF
Sâmbătă, 12 iulie
◾ 11:00 – Matineu copii:

Frumoasa şi bestia (Beauty
and the Beast) (SUA, 1991)

Animaţie
Dublat în limba română
◾ 17:00 – Golden Classics:

La amiază (High Noon)
(SUA, 1952)

Regia: Fred Zinnemann
Cu: Gary Cooper, Grace

Kelly
Western
Patru premii Oscar !

◾ 19:00 – Mari Regizori:
Ragtime (1981)

Regia: Milos Forman
Cu: James Cagney, Eliza-

beth McGovern, Brad Dourif
Dramă, ecranizare
8 nominalizări la Oscar !
◾ 22:00 – Film Cult: Ro-

semary’s Baby (SUA, 1968) 
Regia: Roman Polanski
Cu: Mia Farrow, John Cas-

savettes
Horror, thriller
Premiul Oscar pentru cel mai

bun rol feminin – Ruth Gordon
Duminică, 13 iulie
◾ 11:00 – Matineu copii:

Bolt (SUA, 2008)
Animaţie

Dublat în
limba româ-
nă

◾ 17:00 –
G o l d e n
C l a s s i c s :
Doi la drum
(Two for the
Road) (An-
glia, 1967)

R e g i a :
Stanley Do-
nen

Cu: Au-
drey Hep-
burn, Albert
Finney

Comedie,
romantic

◾ 19:00 –  Seara de Oscar:
 Forrest Gump (1994)

Regia: Robert Zemeckis
Cu: Tom Hanks, Robin

Wright, Gary Sinise
Dramă, comedie
Durata: 142 min.
6 premii Oscar / premiul

Oscar pentru cel mai bun ac-
tor: Tom Hanks

Intrarea la filme este condi-
ţionată de achiziţia, de la in-
trarea Cinematecii, a unui
voucher valoric, cu care se pot
cumpăra diverse produse!
Voucher întreg = 7 lei
Voucher redus = 5 lei (copii,
elevi, studenţi, pensionari)

Horoscopul zilei
Berbec. Dacă începi ceva nou astăzi, ar fi indicat să pleci la
drum cu foarte mult optimism. O gândire pozitivă te va
ajuta puţin mai mult decât dacă nu ai avea-o. 
Taur. Astăzi ai o stare proastă, şi acest lucru se datorează în
mare parte problemelor cu familia. Nu înseamnă însă că
eşti certat/ă cu ei, ci eşti afectat/ă de suferinţele lor.
Gemeni. Este o zi perfectă pentru planuri de viitor, aşa că
lasă creativitatea să îşi spună cuvântul. Instinctul tău e mai
puternic ca oricând, aşa că bazează-te pe el. 
Rac. Eşti nemulţumit/ă de tine astăzi, dar trebuie să realizezi
că nu le poţi ştii pe toate. Ar trebui să fii capabil/ă să amâni
ce ai de făcut pentru zilele ce vor urma. 
Leu. Cineva apropiat ţie are nevoie de ajutor astăzi, aşa că
oferă-le şansa să dea de tine. Eşti destul de emotiv/ă aşa că
nu i-ai putea lasă fără să le oferi sprjin. 
Fecioară. Acordă o atenţie deosebită sentimentelor tale astăzi.
Este o zi perfectă pentru a te concentra pe familie sau pe
partenera/ul de viaţă, dacă ai timpul necesar pentru a o face.
Balanţă. Astăzi ai nevoie de mai multă atenţie şi ai nevoie
să fii în centrul atenţiei pentru a putea trece peste supărările
care te apasă. Să faci lucruri care te binedispun. 
Scorpion. Cei din jurul tău sunt mult mai hotărâţi să te urmeze
decât ai crede. Dacă ai de gând să începi ceva nou şi măreţ,
te poţi baza pe suportul şi compania lor. 
Săgetător. Dacă de obicei comunici foarte uşor cu cei din
jurul tău, astăzi nu se întâmplă deloc aşa. Asigură-te că îţi
respecţi întâlnirile, chiar dacă nu ai starea necesară. 
Capricorn. Astăzi realizezi că ceva îţi lipseşte cu adevărat, şi
ar trebui să iei măsuri. Eşti singurul/a care se poate ajuta,
aşa că fă orice pentru a aduce acel lucru în viaţa ta.
Vărsător. Eşti deschis/ă schimbărilor, ba chiar ţi le doreşti
cu ardoare. Eşti interesat/ă de cu totul alte lucruri şi vrei să
explorezi cât mai multe locuri. E vremea concediilor! 
Peşti. Îţi este din ce în ce mai greu să te concentrezi la locul
de muncă, ceea ce poate fi un semnal de alarmă. Concediul
este singură dorinţa pe care o ai în minte.
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

◾ – Găinile astea sunt de la noi sau din străinătate?
întreabă un ardelean la piaţă. 

– Dar de ce vă interesează? Vreţi să le mâncaţi sau 
să le ţineţi de vorbă? 
◾ Cei care consideră că „Trebuie să bem cât mai

mult” şi cei care consideră că „Trebuie să bem cât
mai puţin” au ceva în comun:  consideră că „Trebuie
să bem”!

Bancuri

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

NEBUNIE ÎN LAS VEGAS
-digital- -PREMIERĂ-
(THINK LIKE A MAN TOO)
(AP-12), 106 minute,
Comedie
orele: 13:45, 18:45

DRAGOSTE LA
PERSOANA A TREIA
-digital- -PREMIERĂ-
(THIRD PERSON)
(N-15), 137 minute,
Romantic, Dramă
orele: 16:15, 21:00

TRANSFORMERS: 
EXTERMINAREA -3D-
(TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION)
(AP-12), 157 minute, Acţiune, Aventuri, SF
orele: 13:30, 16:30, 19:30, 22:30

DIN GREŞEALĂ ÎMPREUNĂ
-digital-
(BLENDED)
(AP-12), 117 minute, Comedie
ora: 17:30

CUM SĂ ÎŢI DRESEZI DRAGONUL 2 -3D-
(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2)
(AG), 103 minute, Animaţie, Aventuri (dublat)

ora: 13:15

O ALTĂ ADRESĂ DE
POMINĂ
-digital-
(22 JUMP STREET)
(N-15), 112 minute,
Comedie
ora: 22:00

EDGE OF TOMORROW: 
PRIZONIER ÎN TIMP -3D-
(EDGE OF TOMORROW)
(AP-12), 113 minute,
Acţiune, SF
ora: 15:15

MALEFICENT -3D-
(AG), 97 minute, Aventuri, Fantastic
ora: 20:00

Expoziţii 
◾ Epoziţia Marile cărţi mici la Casa „Ştefan Baciu”
(Str. Dr. Gh. Baiulescu nr. 9). 
Vizitatorii sunt invitaţi să descopere o colecţie de 38
de cărţi în miniatură, din patrimoniul Muzeului „Casa
Mureşenilor” Braşov.

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

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

Astăzi în Braşov

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

Filme la Patria
Airplane! (1980)
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Din presa maghiară
Seară literară cu participarea a patru scriitori
În cadrul serii literare organizate joi, 6 iulie, ora
21.00, se vor prezenta în faţa publicului braşovean
4 scriitori tineri din Ardeal: Asztalos István – un scrii-
tor talentat, descoperit recent, membru al societăţii
Atheneumul Muncitoresc din Cluj; Bözödi György –
scriitorul şi sociograful premiat anul acesta cu pre-
miul Baumgarten; Szemlér Ferenc – poet braşovean,
autorul volumului Pe altă stea  /  Más csillagon; Ba-
logh Edgár – scriitor consacrat. În deschiderea serii
va vorbi Kakassy Endre, redactorul de la Brassói La-
pok, iar evenimentul va avea loc în sala de desen
a Gimnaziului Catolic. Intrarea este liberă. Venitul
obţinut din vânzarea de cărţi va fi donat în favoarea
angajaţilor secui.

Négy író a csütörtöki brassói művészestén. 
În: Brassói Lapok, nr. 150, 5 iulie 1939

Spectacol de teatru susţinut de trupa „Muncă şi voie bună”
Trupa de teatru al instituţiei „Muncă şi voie bună” /
„Munka és jókedv” va sosi în Braşov pe 15 iulie şi va
susţine două spectacole la Reduta. Vor juca cei mai

buni actori din România în piesa „Plutus” de Aristop-
hanes. Preţul biletelor pentru muncitori este între 5
şi 10 lei, pentru ceilalţi între 60 şi 100 lei. Spectacolele
vor începe de la ora 17.00 şi 21.00. Intrarea copiilor
sub 10 ani este interzisă.
A „Munka és Jókedv” intézmény színházelőadása
Brassóban. În: Brassói Lapok, nr. 150, 5 iulie 1939

În cadrul unei bogate
 colecţii de carte veche
 organizată de „Muzeul
Primei şcoli româneşti”,
prof. Vasile Oltean (foto
medalion), directorul
acestui muzeu şi semna-
tarul articolului de faţă,
a identificat în 1978 „cea
mai veche culegere de
texte filozofice de la noi
copiate la sfârşitul seco-
lului al XVI-lea şi începu-
tul celui următor”. 

Cele 630 de pagini
ale manuscrisului, în
limba greacă şi sla-
vă, conţin citate
din filozofii anti-
chităţii latine şi
greceşti (Plutarh,
Democrit, Pitago-
ra, Aristotel, So-
crate ş.a. – peste
30). 

O neaşteptată satis-
facţie i-au oferit-o profe-
sorului  Oltean cele 8 pagini
ale manuscrisului care repro-
duc meditaţii filozofice apar-
ţinând cunoscutului poet al
antichităţii greceşti Euripide
(poet tragic, dramaturg, su-
pranumit „filozof al scenei”,
creator al tragediei clasice gre-
ceşti, am adăuga), fiind, după
informaţiile pe care le deţinea
directorul Muzeului Primei
şcoli româneşti din Şcheii

Bra-
şovului,

singura dovadă în acest sens,
Euripide fiind cunoscut doar
prin piesele sale. 

În baza unei însemnări
marginale în limba română,
Vasile Oltean a putut identi-
fica unul din autorii manus-
crisului în persoana dascălului
Bratul din Şcheii Braşovului,
iar printr-o altă însemnare,

aparţinând lui Vasile Hoban,
şi el dascăl la şcoala din
Şchei, Oltean şi-a dat seama
că manuscrisul a fost folosit
cu certitudine ca manual
pentru
pr ima
şcoală

r o m â -
n e a s că
atestată
d o c u -
men ta r
în Şcheii
Braşovu-
lui înain-
te de
a n u l
1 3 9 9 .
Caracte-
rul di-
d a c t i c
era evident mai ales în prima
parte a manuscrisului

care conţine în limba greacă
7 arbori genealogici ai noţiu-
nilor de logică şi filozofie şi
în acest sens Vasile Oltean a
exemplificat prin cel de-al
treilea arbore al „răutăţii”
care-şi are în opoziţie „prie-
tenia”, dar ca trepte de carac-
terizare: „batjocura”,
„răutatea”, ura,  resentimentul,
duşmănia, mânia, pedeapsa şi
ca mediană „asasinatul”. 

Prin conţinut, manuscrisul
venea să lumineze un capitol
atât de puţin cunoscut al în-
văţământului românesc în pe-
rioada începuturilor înscris
într-o vatră de vechi tradiţii
ca Şcheii Braşovului, conclu-
ziona prof. Vasile Oltean. 

„Drum Nou” – 9 iulie 1978
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Iulian Cătălui

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

„Cel mai vechi manual de filozofie
identificat în Şcheii Braşovului”

Carte de poezii, apărută la Braşov

9 iulie 2014

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

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

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

La editura librăriei Zeidner din Bra-
şov, a apărut „Carte de cântece pentru
tinerimea şcolară” scrisă de profesorul
braşovean Ioan Dariu. Volumul are o
interesantă prefaţă în care se arată mo-
dul cum se va trata cântul în şcoală.
Deşi cartea are numai 180 de pagini,
ea conţine vreo 200 de poezii, scrise,
alese şi culese dintre cele mai frumoase
şi potrivite poezii, nu numai pentru
şcolari, ci şi pentru toţi iubitorii de ci-
tire. În text se află mai multe ilustra-
ţiuni şi portrete, printre acestea din

urmă vedem şi pe nemuritorul Andrei
Mureşianu şi pe fericitul Alecsandri.
Un exemplar costă 25 de creiţari sau
50 de bani. Atragem mai ales atenţiu-
nea d-lor învăţători asupra acestei co-
lecţiuni de poezii de care se vor putea
folosi foarte bine la alegerea cântărilor
şi declamaţiunilor de propus şi de pre-
dat cu elevii. 

Gazeta Transilvaniei, nr. 152, 9
iulie 1900

Mihaela Lupu
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Ultima invenţie în do-
meniul aeronauticii este
un dirijabil greu, acope-
rit cu nailon, şi care le dă
pasagerilor posibilitarea
să „plutească” printre
nori, scrie herbeat.com.

Nor-avionul oferă o in-
credibilă senzaţie de plutire
pasagerilor şi le dă ocazia
să stea, la propriu, cu capul
în nori. Aeronava este noua
invenţie a Departamentului
pentru Afaceri Culturale
din New York şi este o ma-

şinărie cât se poate de si-
gură.

În fapt, noua aeronavă este
un dirijabil greu, acoperit cu
balon de nailon, care le dă pa-
sagerilor posibilitarea să „plu-
tească” printre nori. Doritorii
pot urca la
„bord” pe
nişte sim-
ple scări,
iar apoi
se pot
distra în
voie. Pe lângă
uimitorul sentiment de liber-
tate, avionul „Cloud” este şi
un mijloc de transport eco.

Avioanele de acest tip de-
pind de fluxul de aer existent,

iar cei care călătoresc cu ele
nu sunt conştienţi de rută de-
cât în momentul în care au
ajuns la destinaţia dorită, fără
stresul pe care îl presupune
decolare şi aterizarea după un
program strict.

În plus, avionul nor
nu are nevoie de

nici piste, fiindu-i
foarte uşor să ate-
rizeze în orice

parc sau clădire în-
altă. În viitor, oame-

nii ar putea alege să stea
cu capul în nori pentru a mer-
ge acolo unde îşi doresc, iar
călătoria prin văzduh ar fi cu
adevărat o oază de relaxare
pentru minte şi trup.

Actriţa Mila Kunis, care va
avea un copil cu partenerul ei
de viaţă, actorul Ashton Kut-
cher, va renunţa la actorie
pentru a se dedica în totalitate
„carierei” de mamă.

Mila Kunis, care va da naş-
tere primului ei copil cu As-
hton Kutcher la sfârşitul
anului, a declarat într-un in-
terviu că nu intenţionează să
jongleze cariera ei în cinema
şi televiziune cu creşterea be-
beluşului deoarece materni-
tatea va fi prioritară, potrivit
mediafax.ro.

„Nu am
dorit nicio-
dată să fiu
acel gen de
persoa nă
care se gân-
deşte numai
la afaceri.
P e n t r u
mine, aceas-
tă profesie a
fost întotdeauna un hobby
care s-a transformat într-o
profesie grozavă, însă pot trăi
şi fără actorie. Sunt sigură că
Meryl Streep are un alt punct

de vedere, dar eu sunt foarte
încântată că voi fi o mamă cu
normă întreagă”, a declarat
Mila Kunis pentru revista
America’s W.

Actriţa Sofia Vergara, ve-
deta serialului „O familie mo-
dernă/ Modern Family”, şi

Joe Manganiello, un star al
serialului „True Blood”, au o
relaţie care a început în urmă

cu puţin timp, a
anunţat o sursă,
p o t r i v i t
mediafax.ro.

Abia au început
să iasă împreună”,
a precizat aceeaşi
sursă. Agenţii de
presă ai celor două
vedete nu au con-
firmat deocamdată
această informaţie.

Joe Manganiello,
în vârstă de 37 de
ani, a lăudat fru-
museţea actriţei co-

lumbiene într-un interviu pe
care starul hollywoodian l-a
acordat revistei People, la
scurt timp după ce a fost des-
emnat de publicaţie „cel mai
sexy celibatar pe anul 2014”.

„Mă băgaţi în belele. Nu
vreau să fiu un spărgător de
căsnicii. Această persoană
este logodită”, a spus Joe
Manganiello vorbind despre
Sofia Vergara, care s-a des-
părţit de logodnicul ei, Nick
Loeb, în luna mai. „Are forme,
are un chip frumos, un păr
frumos, e pur şi simplu super-
bă. E o frumuseţe naturală. 
E o temperamentală!”, a adău-
gat Joe Manganiello.

Sexul lui Apollo de pe bancnota de 100 de ruble trebuie acoperit
Pe bancnota de 100 de ruble se regăseşte statuia lui
Apollo, ce reproduce simbolul Teatrului Bolşoi de la
Moscova, statuie dezgolită. Un deputat rus a solicitat
schimbarea imaginii de pe bancnota de 100 de ruble
şi şi-a exprimat indignarea faţă de faptul că sexul lui
Apollo este vizibil, spunând că este încălcată apărarea
copiilor de pornografie. „Un muzeu este un muzeu,
dar să pui zei nud pe bancnote nu are niciun sens.
Nu au ce să caute acolo”, a declarat marţi pentru AFP
deputatul Roman Hudiakov din cadrul formaţiunii
LDPR, conduse de către ultranaţionalistul Vladimir
Jirinovski. Deputatul a scris Băncii centrale, căreia i-
a cerut ca bancnota de 100 de ruble (2,13 EURO) să
fie modificată. „La şcoală, unde îl aşteptam pe fiul
meu, doi elevi în vârstă de aproape zece ani examinau
şi comentau despre o bancnotă de 100 de ruble”, a
declarat Hudiakov. „Este un comportament incorect.
Este necesar să ne protejăm copiii de informaţii de
acest tip, de pornografie”, a adăugat deputatul, tatăl
a patru copii.

Jaf ca în filme la fabrica Samsung. Au golit-o ... 
20 de hoţi deghizaţi în angajaţi Samsung au pătruns în
fabria din Sao Paulo, Brazilia, a companiei, şi au furat
produse în valoare de aproximativ 36 de milioane de
dolari. Jaful a avut loc pe tură de noapte, în vreme ce
în fabrică se mai aflau aproximativ 200 de angajaţi Sam-
sung. Infractorii au încărcat şapte camioane cu tablete,
notebook-uri şi smartphone-uri, scrie Business Insider. 
Unii angajaţi au fost luaţi ostatici de către infractori, unii
au continuat să muncească, însă li s-au luat bateriile
de la telefoanele mobile pentru a nu putea să anunţe
poliţia. Hoţii erau înarmaţi cu arme semiautomate, dar
nicio persoană nu a fost rănită în timpul incidentului. 
Poliţia investighează jaful şi crede că infractorii au avut
ajutor din interiorul fabricii.

Aeronava
viitorului

Sofia Vergara are o relaţie cu Joe Manganiello,
cel mai sexy celibatar din 2014

Mila Kunis renunţă la actorie pentru copil


