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METEO

Direcţia pentru Protectia Co-
pilului demarează o nouă
campanie de angajare de asis-
tenţi profesionişti, ţinând cont
de lipsa acută de personal din
domeniu. Cei interesaţi să ia
în îngrijire un copil abando-
nat trebuie să aibă acasă bune
condiţii de creştere şi educa-

re. Persoanele doritoare tre-
buie să ştie că asistentul ma-
ternal profesionist este
persoana care asigură 24 de
ore din 24, şapte zile din şap-
te, creşterea, îngrijirea şi edu-
carea copiilor pe care îi
primeşte în plasament, la do-
miciliul său.

A pierdut o borsetă în care
avea aproape 10 mii de euro
dar norocul i-a surâs şi şi-a
recuperat întreaga sumă a
doua zi. Vorbim despre un
bucureştean care şi-a uitat
obiectul în care avea 8.500
de euro, peste 500 de dolari
şi 700 de lei, plus trei carduri

bancare cu tot cu PIN-uri,
într-o benzinărie din Braşov.
Unul dintre angajaţi a găsit
borseta şi a anunţat imediat
Poliţia, care i-a înapoiat pro-
prietarului mica avere. Găsi-
torul este Florin George
Marinică, student în anul 1
la „Transilvania”. 

A înapoiat 10.000 de euroSe caută asistenţi maternali

Parţial noros
16°C /23°C
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Începe balul
pentru stegari

Stegarii vor debuta dumi-
nică acasă, împotriva celor
de la Petrolul Ploieşti. Me-
ciul începe la ora 21.00. 

Festival reggae
la Teliu

Astăzi în localitatea Teliu,
începe cea de-a şasea ediţie
a festivalului „Reggae Pon
Di Hills”. 
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Şeful Executivului a prezentat, la Pa-
latul Victoria, unui bilanţ după doi ani
şi jumătate de guvernare, material care
include şi referiri la construcţia de au-

tostrăzi. Întrebat de jurnalişti dacă tron-
sonul de autostradă Comarnic-Braşov,
unul dintre obiectivele sale asumate,
mai este de actualitate, premierul a

răspuns evaziv. „Eu cred că proiectul
Comarnic-Braşov este în continuare
un proiect strategic pentru România
şi evident că îl va inaugura altcineva

atunci când va fi gata”, a spus Ponta.
La începutul anului, premierul asigura
că autostrada Comarnic-Braşov va fi
finalizată în 2017. pag. 3

Autostrada 
nu mai e în cărţi
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Nu este sigur că
Dan Voiculescu are
dreptul la o nouă
contesta�ie privind
controlul judiciar, ast-
fel că, ieri, Curtea de
Apel București a sus-
pendat judecarea pro-
cesului. În așteptarea
deciziei Înaltei Cur�i
de Casa�ie și Justi�ie
procesul de suspendă.
Pus sub control judiciar într-
un dosar în care este acuzat de
șantaj, fondatorul PC a cerut
ridicarea restric�iilor declarând,
mar�i, la ieșirea de la Curtea
de Apel București, că este de-
ranjat că trebuie să se prezinte

atât de des la poli�ie, dar și că
este sunat de 3-4 ori pe zi.

„Singurul lucru care mă de-
ranjează este faptul că trebuie
să vin în fiecare luni și vineri
la secție. Mă sună domnul co-
misar de 3-4 ori pe zi, că unde

sunt și ce fac”, s-a
plâns Voiculescu.

DNA a dispus la în-
ceputul lunii iulie pu-
nerea în mișcare a
ac�iunii penale și lua-
rea măsurii controlului
judiciar fa�ă de Dan
Voiculescu, acuzat de
șantaj prin constrân-
gere în scopul dobân-
dirii, în mod injust, a

unui folos patrimonial.
Voiculescu a atacat decizia

la Tribunalul București, dar a
fost respinsă pe 10 iulie. Ulte-
rior, omul de afaceri a făcut
contesta�ie la Curtea de Apel
București.

Un român,  în avionul prăbuşit în Niger
Ministrul de Externe Titus

Corlă�ean a confirmat că pe
lista pasagerilor avionului Air
Algerie  prăbușit ieri după-
amiază  între Ouagadougou
şi Alger, se află și un român.

„Vă confirm faptul că din
păcate autoritățile algeriene
ne-au confirmat ambasadei
noastre că pe lista pasagerilor
dispăruți se află un român.
Noi încă nu avem încă con-
firmarea că s-a prăbușit. E o
informare telefonică, așteptăm
în scris această confirmare
cu date suplimentare.
Informația se referă doar la
faptul că pe listă era inclus și

un cetățean român. Ministerul
Afacerilor Nigerian a spus că
fiecare stat primește infor ma -
ția referitor la ceea ce îi
privește, deci nu toată lista
pasagerilor”, a declarat Titus
Corlă�ean.

Acesta a mai precizat că
MAE păstrează permanent
legătura cu autorităţile locale
şi este pregătită să acorde
asistenţă consulară în limita
competenţelor legale.

Compania Air Algerie a
anunţat ieri că a pierdut con-
tactul cu unul dintre avioanele
sale care asigura legătura în-
tre Ouagadougou şi Alger, la

50 de minute după decolarea
de pe aeroportul din capitala
Burkina Faso, când aeronava
McDouglas MD83 survola
spaţiul aerian din nordul Mali.

Aeronava s-ar fi prăbuşit,
după ce a intrat în spaţiul ae-
rian al Niamey, capitala Ni-
gerului. Toate cele 116
persoane aflate la bord ar fi
murit. La bordul aparatului
de tipul MD-83, care a fost
închiriat de Air Algerie de la
compania privată Swiftair, se
aflau 110 pasageri, zeci dintre
ei fiind francezi, și șase
membri ai echipajului, to�i
spanioli.

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Pro-
tecţia Copilului Braşov
demarează o nouă cam-
panie de angajare de
asistenţi maternali pro-
fesionişti, ţinând cont
de lipsa acută de perso-
nal din acest domeniu. 

Persoanele doritoare trebuie
să ştie că asistentul maternal
profesionist este persoana care
asigură 24 de ore din 24, şap-
te zile din şapte, creşterea, în-
grijirea şi educarea copiilor
pe care îi primeşte în plasa-
ment, desfăşurându-şi activi-
tatea la domiciliul sau. 

Pentru atestarea ca asistent
maternal profesionist, dorito-
rii trebuie să îndeplinească
mai multe condiţii: să aibă
minim 26 de ani, dar nu mai
mult de 52, să nu aibă copii
mai mici de 3 ani în îngrijire,
să dispună de spaţiu care să
acopere necesităţile de odihnă
şi de educaţie ale tuturor
membrilor şi să aibă venituri

suficiente pentru a asigura un
trăi decent întregii familii. 

În plus, trebuie să dove-
dească răbdare, înţelegere, al-
truism, disponibilitate
afectivă, flexibilitate în înţe-

legerea necesităţilor copiilor,
disponibilitate pentru joc, în-
grijire, educaţie, capacitate de
stimulare psiho-motrică şi
cognitivă a copiilor, capacitate
de relaţionare şi comunicare

şi să aibă o experienţă ante-
rioară cu proprii copii sau ex-
perienţă în ocrotirea altor
copii, bătrâni, bolnavi, per-
soane cu handicap. Să deţină
cunoştinţe teoretice şi practice
de baza despre îngrijirea, edu-
carea şi socializarea copiilor. 

De asemenea, trebuie să
aibă disponibilitate şi capaci-
tate de a primi în plasament
simultan minim doi copii, să
aibă o stare de sănătate foarte
bună, şi să nu fi suferit con-
damnări rămase definitive
prin hotărâre judecătorească,
pentru săvârşirea cu intenţie
a unei infracţiuni care i-ar face
incompatibili cu exercitarea
profesiei de AMP.  Persoanele
interesate pot obţine informa-
ţii suplimentare la sediul Ser-
viciului Alternative Familiale
din cadrul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Pro-
tecţia Copilului Braşov, de pe
str. Apullum nr.3 Braşov, de
luni până vineri, în intervalul
orar 8.00- 16.00 sau la telefon
0268/474348. 

Pentru a fi asistent maternal trebuie să aveți drag de copii

Direcția Copilului angajează
asistenți maternali

Contestaţii pentru Autostrada Sibiu –Făgăraş. Consiliul Naţional
de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) a dat dreptate în
parte celor trei firme care au contestat licitaţia pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii,
având ca obiect „Revizuirea Studiului de Fezabilitate
pentru Autostrada Sibiu-Făgăraş. Consiliul a dispus Com-
paniei de Drumuri, care a lansat licitaţia, remedierea do-
cumentaţiei de atribuire corespunzător criticilor admise
de la cele trei firme care au depus contestaţii. Procedura
va fi reluată abia după ce se vor efectua modificările dis-
puse, iar Compania de Drumuri trebuie să stabilească
şi o nouă dată limită pentru depunerea ofertelor la un in-
terval de minimum 20 zile de la data publicării în SEAP
a modificărilor dispuse de consiliu. Pentru elaborarea
acestor documentaţii, drumarii au alocat 29,15 milioane
de lei cu tot cu TVA. Pe lângă elaborarea noului studiu,
firma câştigătoare trebuie să pregătească şi documentaţia
de atribuire pentru contractele de lucrări şi să asigure
asistenţă pe durata procedurii de achiziţie publică, res-
pectiv să transmită clarificările solicitate de potenţialii
ofertanţi sau să participe în comisiile de evaluare în ca-
litate de experţi. 

Codul galben de inundaţii, prelungit. Codul galben de inundaţii
a fost prelungit pe râuri din 21 de judeţe, până în această
după-amiază. Potrivit avertizării, inundaţii locale se pot
produce pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Iza,
Tur superior (judeţele Maramureş şi Satu Mare), Someşul
Mare (judeţul Bistriţa-Năsăud), Timiş superior, Bârzava,
Moraviţa (judeţele Timiş şi Caraş-Severin), Olt superior
şi afluenţii săi din judeţele Harghita, Covasna, Braşov,
Sibiu, Prahova, Trotuş (judeţele Harghita şi Bacău), Bârlad
(judeţele Iaşi şi Vaslui).Totodată, se pot produce scurgeri
pe versanţi, torenţi şi pâraie, precum şi viituri rapide pe
râuri mici din alte bazine hidrografice, situate în zonele
de deal şi munte din judeţele Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa,
Buzău, Vrancea, Botoşani, Iaşi, Bacău, Neamţ şi Galaţi.

Voiculescu rămâne sub control judiciar



Ministerul Agriculturii va
transmite spre aprobare
Comsiei Europene o „listă
neagră” a companiilor și
institu�iilor care nu vor mai
putea primi subven�ii pe
suprafa�ă din 2015, a
anun�at ministrul de resort,
Daniel Constantin.

Comisia Europeană are
deja o asemenea listă și, po-
trivit șefului MADR, lista
neagră a României va fi mult
mai mare.

„Lista neagră a României,
din experienţa anilor 2007-
2013, este mai mare. Şi noi
am introdus persoane fizice
sau juridice care gestionează

bănci, cooperative de credit,
instituţii financiar nebanca-
re, societăţi de asigurare,
burse de mărfuri, servicii de
transport rutier, firme de
construcţii, CNADNR-ul, so-
cietăţi de exploatare forestie-
ră. Chiar şi parohiile sunt pe
lista neagră, dar aici se pot
încasa în continuare subven-
ţii, plăţile pe suprafaţă, dacă
- este o prevedere a Regula-
mentului european - o treime
din veniturile pe care le are
parohia respectivă sunt re-
prezentate de plăţile directe”,
a explicat ministrul Agricul-
turii, citat de Agerpres.

Pe „lista neagră” se vor

afla și consiliile locale, pe
lângă persoane fizice sau ju-
ridice care gestionează ae-
roporturi, servicii de
transport feroviar, sisteme
de alimentare cu apă, servi-
cii imobiliare, terenuri per-
manente de sport, terenuri
destinate activităţilor de re-
creere.

Fermierii au cerut în re-
petate rânduri definirea fer-
mierului activ, astfel încât
doar cei care lucrează efectiv
terenurile agricole sau cresc
animale să primească
subven�iile plătite din fon-
duri europene și de la buge-
tul de stat.

Asistență juridică gratuită 
celor care pierd bursele din străinătate

Continuă problemele pen-
tru absolvenţii de BAC 2014
care vor să studieze în stră-
inătate!  Motivul îl reprezintă
faptul că eliberarea diplome-
lor de Bacalaureat urmeză să
se facă de abia în douăspre-
zece luni de la promovarea
examenului. Asta în condi-
ţiile în care tinerii care toc-
mai au trecut cu brio de
examenul maturităţii şi au
reuşit să obţină burse la uni-
versităţi din alte state trebuie

să le depună la respectivele
unităţi de învăţământ în cel
mai scurt timp. 

În această situaţie, senato-
rul liberal Sebastian Grapă
solicită public Ministerului
Educaţiei să remedieze
această situa�ie. „În caz con-
trar, îi îndemn pe cei care
sunt afectaţi de acest demers
şi care suferă un prejudiciu,
să se adreseze instanţei pen-
tru a solicită recuperarea
acestuia. PNL va oferi asis-

tenţă juridică gratuită per-
soanelor afectate de incom-
ptgenta unor fucntionari” a
spus Grapă.  De asemenea,
senatorul liberal solicită că
Ministerul Educaţiei să adop-
te un Ordin prin care să re-
glementeze clar, încă de la
începutul unui an şcolar sau
universitar, regimul juridic al
actelor de studii, precum şi
modalitatea în care acestea
sunt eliberate, pentru a evita
situaţia din acest an.

Proiectul autostrăzii Co-
marnic-Braşov rămâne
unul strategic pentru Ro-
mânia şi în prezent este
în negociere, a declarat,
premierul Victor Ponta,
adăugând că este convins
că „altcineva” va inaugu-
ra tronsonul rutier atunci
când va fi finalizat.

Şeful Executivului a prezen-
tat, la Palatul Victoria, unui bilanţ
după doi ani şi jumătate de gu-
vernare,  material care include
şi referiri la construcţia de au-
tostrăzi.

Întrebat de jurnalişti dacă tron-
sonul de autostradă Comarnic-
Braşov, unul dintre obiectivele
sale asumate, mai este de actua-
litate, premierul a răspuns că
acesta este unul strategic şi se
află "în negocieri."

„Eu cred că proiectul Comar-

nic-Braşov este în continuare un
proiect strategic pentru România
şi evident că îl va inaugura alt-

cineva atunci când va fi gata”,
a spus Ponta.

La începutul lunii iulie, Com-

pania Naţională de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale (CNADNR)
a transmis  că în prezent sunt în

desfăşurare activităţile prealabile
semnării contractelor de finan-
ţare şi al celui de concesiune pen-
tru autostrada Comarnic - Braşov
şi preciza că obţinerea finanţării
pentru un proiect de acest tip
presupune „un proces laborios”,
cu multe etape, fără să mai avan-
seze însă un termen legat de
această lucrare.

Cel mai recent termen anunţat
de autorităţi pentru semnarea
acestui contract a fost luna iunie,
iar premierul Ponta asigura că
autostrada Comarnic-Braşov, în
lungime de 53 kilometri, va fi
finalizată în 2017.

Probleme și cu avizul de mediu.
Reamintim că trebuie actualizate
și studiile de evaluare a impac-
tului asupra mediului şi de eva-
luare a impactului social pe care
le va avea construirea tronsonu-
lui Comarnic-Braşov.  Şi asta
pentru că instituţiile financiare,

inclusiv BERD, solicită ca pro-
iectele pe care le finanţează să
respecte atât standardele naţio-
nale, cât şi politicile de mediu şi
sociale. În acest sens, CNADNR
a lansat o licitaţie, valoarea es-
timată pentru întocmirea acestei
documentaţii fiind de 568,863.
36 de lei. Acordul de mediu tre-
buie revizuit, în primul rând,
pentru că s-a schimbat traseul
şoselei de mare viteză, dar şi
pentru că unele situri protejate
şi-au mai schimbat „graniţele”
din 2007 şi până acum.

În conformitate cu prevederile
caietului de sarcini, CNADNR
nu exclude faptul că vor exista
unele întârziere cauzate de ob-
servaţiile sau cerinţele speciale
ale autorităţilor de mediu, ca ur-
mare a întocmirii noului studiu.

Tronsonul Comarnic-Braşov
va avea o lungime de 53,2 km
de autostradă. 

Autostrada Comarnic – Braşov ar trebui să fie gata în 2017

Autostrada Comarnic-
Braşov nu mai e „în cărți”

Ministerul Agriculturii face „lista neagră”
cu cei care nu vor mai primi subvenții
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Acţionarii IAR Braşov
(IARV), companie contro-
lată de stat, au hotărât să
pună la dispoziţia Airbus He-
licopters un teren de 15.000
de metri pătraţi pentru pro-
ducţia de elicoptere Super
Puma în România, precum
şi intrarea indirectă în acţio-
nariatul firmei din România
a Airbus Helicopter.

IAR Braşov va pune la
dispoziţia Vadstena, firma
înregistrată de Airbus Heli-
copters în România, un teren
cu suprafaţa de 15.000 de
metri pătraţi în localitatea
Ghimbav, judeţul Braşov, pe
baza unui contract de super-
ficie (se păstrează dreptul de
proprietate asupra terenului
pe care vor fi construite clă-

dirile - n.r.), se arată într-un
raport al companiei remis
Bursei de Valori Bucureşti.

Pe terenul respectiv Vad-
stena urmează să construias-
că o hală industrială în
suprafaţă de 8.550 de metri
pătraţi, destinată proiectului
pentru producerea elicopte-
relor de tip SuperPuma MK1
în România.

Acţionarii au mandatat
Consiliul de Administraţie
al IAR şi conducerea execu-
tivă să negocieze contractul
pentru teren, care trebuie să
conţină mai multe clauze.

Astfel, terenul va fi pus la
dispoziţia Vadstena pe durata
derulării proiectului privind
producerea elicopterelor de
tip SuperPuma MK1 în Ro-

mânia, dar nu mai mult de
99 de ani, în timp ce preţul
trebuie să fie cel puţin egal
cu cel stabilit de o firmă au-
torizată de evaluare.

Contractul referitor la te-
ren nu va putea fi transferat
unui terţ decât cu acordul
IAR.

În plus, Vadstena trebuie
să achite taxele şi impozitele
locale pentru teren şi clădiri.

Contractul pentru terenul
de 15.000 de metri pătraţi
va intra în vigoare numai
după luarea deciziei privind
implementarea acestui pro-
iect pe platforma IAR şi
după scoaterea terenului vi-
zat din inventarul capacită-
ţilor de apărare ale IAR, se
arată în raport.

Guvernul a aprobat imple-
mentarea în perioada urmă-
toare din bugetul Ministerului
Agriculturii a unei scheme de
ajutorare în valoare de 7,7 mi-
lioane lei a circa 1.500 de le-
gumicultori ale căror sere și
solarii au fost afectate de
condi�iile hidrometeorologice
nefavorabile din perioada
aprilie-mai, a anunţat minis-

trul Agriculturii, Daniel Con-
stantin.

Beneficiarii se regăsesc pe
raza a 55 de unită�i administra-
tiv-teritoriale situate în jude�ele
Brăila, Călărași, Dâmbovi�a,
Dolj, Gala�i, Giurgiu, Hunedoa-
ra, Ilfov, Maramureș, Neam�,
Olt, Prahova și municipiul
București. Este vorba de sere,
de 26.700 mp de geam, și

2.347.000 mp de folie de plastic
pentru solar care au fost distruse
în această perioadă, a declarat
ministrul Agriculturii. Daniel
Constantin a explicat că ajutorul
acordat din bugetul Ministerului
Agriculturii va însemna „27 de
lei pe metru pătrat pentru gea-
mul de sere și trei lei pe metru
pătrat de folie de plastic pentru
solarii”.

Lucrările pentru amena-
jarea a nouă drumuri fo-
restiere şi construcţia
drumului Crucur - care
face legătura între car-
tierul Noua, zona Grădi-
nii Zoologice şi Timişul
de Jos - sunt în întârzie-
re din cauza vremii plo-
ioase. 

Potrivit constructorilor,
dincolo de imposibilitatea de
a lucra pe ploaie, vremea şi
terenul plin de apă le creează
dificultăţi mari mai ales
atunci când trebuie să lucre-
ze cu utilajele de mari di-
mensiuni. „Din păcate, din
cauza ploilor din ultimele
luni, lucrările sunt mult în-
greunate. Suntem puşi în si-
tuaţia ca periodic să ne
întâlnim cu dirigintele de
şantier şi constructorul pen-
tru a regândi graficul de lu-
crări, astfel încât să nu existe
întârzieri mari faţă de terme-
nul prevăzut în contract”, a
explicat primarul George
Scripcaru. 

Până acum, au fost finali-
zate lucrările la terasamentul
drumului Crucur, iar lucrările
de artă au fost executate 80%.
Totodată, s-au efectuat şi ju-
mătate din lucrările de pie-
truire. 

Drumul forestier Crucur
este singurul din proiect care
se construieşte de la zero. Ca-
lea de acces are o lungime de
aproape 10 km şi o lăţime de
4,5 metri, fiind construită din
piatră spartă. În cazul celor-
lalte nouă drumuri forestiere,
care există deja, se realizează

lucrări de reabilitare care con-
stau în curăţarea, decolmata-
rea şi reprofilarea şanţurilor
de scurgere a apelor, a pode-
ţelor tubulare, drenarea apei
din infiltraţii de coastă sau a
celei din corpul drumului,
completarea taluzurilor de
rambleu spălate de ape, lucrări
de apărare împotriva apei în
zonele în care corpul drumu-
lui a fost afectat de viituri. 

Sunt incluse în acest proiect
următoarele drumuri forestie-
re: Troainer, în lungime de
1,376 km, Valea Popii – Noua

(2,136 km), Lamba (3,071
km), Varna  (2,513 km),
Vama Mare (2 km), Vama
Mică (900 m), Pietrele lui So-
lomon – Valea cu Apă (3,9
km), Valea cu Apă – Putreda
(1,6 km), şi Valea Cetăţii –
Răcădău (1,2 km).

Din acest pachet, lucră-
rile au fost finalizate la dru-
murile Lamba, Vama Mare şi
Vama Mică. Sunt aproape
gata, lucrările fiind realizate
în proporţie de 90%, la dru-
murile Valea Popii şi Troai-
ner, iar Varna este 50% gata.
De curând au început lucrările
şi la Valea Cetăţii – Răcădău.
Nu au început încă lucrările
pentru repararea drumurilor
din Şchei, respectiv Pietrele
lui Solomon – Valea cu Apă
(3,9 km), Valea cu Apă – Pu-
treda (1,6 km). 

Lungimea totală a drumu-
rilor forestiere din cadrul aces-
tui proiect, inclusiv a drumului
Crucur, este de 28,369 km.
Valoarea lucrărilor este de
4,82 milioane lei, din care
TVA 933.525,3 le.  A.P.

Vremea rea pune piedici
reabilitării drumurilor forestiere

IAR Braşov va participa la proiectul Airbus
de producţie de elicoptere Super Puma

Anunţ
Carfil Industrial Parc oferă spre
închiriere, la preţuri foarte avan -
tajoase, spaţii de birouri cu toate
utilităţile, precum şi spaţii de
producţie şi depozitare, astfel: 
Spaţii – birouri: 
◾ 109 mp
◾ 2x65 mp
◾ 255 mp
Spaţii – hală:
◾ 371 mp
◾ 354 mp
◾ 690 mp
Spaţiu depozitare:
◾ 160 mp (etaj)
Pentru detalii: 
Brașov, Str Zizinului Nr 119
Tel 0268.333.674
Fax 0268.321.244
E-mail: cipbrasov@gmail.com

www.cipbrasov.ro

7,7 milioane lei pentru 
legumicultorii afectaţi de inundaţii



Medicii nutriţionişti sunt de
părere că în sezonul cald putem
slăbi mai uşor decât în cel rece,
deoarece în această perioadă a
anului găsim din belşug alimente
care au un aport scăzut de calo-
rii.

Nectarinele conţin doar 44 de
calorii la 100 de grame în ciuda
gustului lor dulce. Medicii spun
că pe lângă faptul că aceste
fructe reprezintă un aliat în
lupta kilogramelor în plus,
ele ajută şi la prevenirea bo-
lilor de inimă deoarece
conţin fibre şi pota-
siu. Fibrele aju-
tă la menţine-
rea nivelului de
colesterol echili-
brat. Nectarinele

sunt recomandate şi persoanelor
care suferă de constipaţie.
Potasiul îmbunătăţeşte metabo-
lismul, echilibrază pH-ul şi ajută
la mai buna digerare a carbohi-
draţilor.

Castravetele este cea mai puţin
calorică legumă. 100 de grame
de castraveţi au doar 10 calorii.
Cu un procent de 96% de apă,

castravete-
le hi-
dratea-
ză or-

ga-

nismul. Specialiştii spun că aceas-
tă legumă facilitează tractul in-
testinal şi are un conţinut ridicat
de fibre, nutrienţi care stimulează
arderea grăsimililor.

Pepenele galben este un im-
portant diuretic. Conţinul său de
caroten îi conferă proprietăţi an-
tioxidante, iar conţinul de apă asi-
gură o bună hidratare a organis-
mului. 100 de grame de pepene
galben au 48 de calorii.

Ridichiile sunt recunoscute
pentru conţinutul bogat de sulf,
nutrient care stimulează digestia.

În plus, această legumă
conţine fibre şi vitamina
C. Potrivit nutri ţio niş -

tilor, 100 de grame de
ridichi conţin 15 ca-
lorii.

Există pu�ine studii serioase
privind efectele asupra sănătă�ii
ale mâncărurilor gătite la tigaie
sau la wok. Ambele ustensile
de bucătărie sunt la fel de po-
trivite pentru a prepara un sote.
O mâncare este sănătoasă în
func�ie de tehnica folosită pen-
tru prepararea ei, informează
ziarul El Pais.

Una dintre cele mai bune
tehnici de preparare a alimen-
telor constă în pregătirea lor la
tigaie sau wok sub formă de

sote. Soteul este o metodă de
preparare a alimentelor cu o
cantitate mică de grăsime și
care utilizează o sursă mare de
căldură. Sauter înseamnă a sări
în franceză și indică principalul
proces în această metodă de
preparare: men�inerea în
mișcare a ingredientelor, simi-
lară procesului stir fry. În ce
privește mâncărurile gătite la
tigaie este fundamentală folo-
sirea unei cantită�i suficiente de
ulei (dacă se poate de măsline

este și mai bine) care creează
un strat protector pentru a păs-
tra proprietă�ile alimentelor.
Ceea ce trebuie evitat este însă
folosirea în exces a grătarului
pentru că în doze mari, când
focul intră în contact direct cu
grăsimile din alimente (mai
ales dacă este vorba de carne
sau de pește), se degajă o
substan�ă denumită benzopiren
(hidrocarbură policiclică aro-
matică) care este legată de
apari�ia cancerului.

Ziua Mondială de Luptă
împotriva Hepatitei –
WHepD este un eveni-
ment anual la nivel glo-
bal care focalizează asu-
pra factorilor de risc, pre-
venţiei şi controlului he-
patitelor virale.

Prima celebrare a unei zile
internaţionale privind hepatita
a fost organizată de Alianţa
Mondială pentru Hepatită
(WHA) la 19 mai2008. Ca ur-
mare a succesului acestei ini-
ţiative, Adunarea Mondială a
Sănătăţii din mai 2010 a
stabilit ca 28 iulie să fie cele-
brată în fiecare an drept Ziua
Mondială de Luptă împotriva
Hepatitei – WHepD, dată care
marchează ziua de naștere a
prof. Baruch Blumberg, laureat
al premiului Nobel pentru des-
coperirea virusului hepatite B.

Campania în rândul opiniei

publice subliniază fap-
tul că hepatita rămâne
în mare măsură subes-
timată ca amenin�are la
adresa sănătă�ii publi-
ce.

Gheorghe Ionescu,
președintele Sano-Hep
România, spune că tre-
buie să se facă un stu-
diu la nivel na�ional,
pentru că această cifră
e mult mai mică, în
realitate existând unde-
va la 200-300.000 de
pacien�i. El spune că ar
fi făcut un studiu acum doi ani,
cu risc mare de îmbolnăvire în
companii din Brașov, iar  din
1000 de persoane doar patru
erau bolnave de hepatită virală
C.

Ionescu spune că, la nivel de
Brașov, vor fi împă�ite 3.000
de pliante prin care prezintă
pericolele și metodele de

preven�ie privind îmbolnăvirea
cu hepatitele virale de tip B și
C. „Vom continua cu activități
de comunicare, informare și
educare în rândul tinerilor,
campanii de depistare țintite
pe categoriile de risc și vom
participa direct la dezbatgerile
de la orice nivel privind măsu-
rile de reducere a impactului

acestor afecțiuni la nivelul
societății și sistemului medical.
Noi am propus ca în pachetul
de bază pentru anul 2014-
2015, să fie acordat medicului
de familie dreptul de a prescrie
trimiteri pentru testele de hep-
tatită virală de tip B și C. Fosta
conducere a Ministerului
Sănătății a acceptat această

propunere a
noastră, iar
noua conduce-
re a respins-o,
din rațiuni finan-
ciare. Totodată, s-a
afirmat că medicul de
familie nu ar avea
comptențe în acest
sens, aceasta revenind
medicilor specialiști”, a
mai precizat Ionescu.

Studiu îngrijorător. În
clasa cu risc de con-
tractare a hepatitelor
B şi C se află persoa-

nele care îşi administrează
droguri intravenos. La nivel
mondial, sunt estimate apro-
ximativ 16 milioane de per-
soane care îşi injectează dro-
guri, 10 milioane dintre aces-
tea având deja contractat vi-
rusul hepatitei C iar 1,2 mi-
lioane pe cel al hepatitei B.

În România, sunt estimate a

fi 10% din cele 12 milioane de
persoane din Europa, care se
presupune că ar fi infectate cu
virus hepatic C. Alarmant este
faptul că specialiştii progno-
zează un vârf al incidenţei he-
patitei în 2020, în urma cum-
ulului obţinut între pacienţii in-
fectaţi înainte de anul 1989 cu
persoanele nou-infectate prin
utilizarea de droguri intrave-
noase, piercing sau tatuaje.

România se situează pe ul-
timul loc din 30 de state euro-
pene în ceea ce priveşte
accesul pacienţilor cu hepatită
la tratament şi servicii me di -
cale specializate.

Sebastian Dan

Medicul  va face analize de sânge pentru a determina dacă ați fost expus la hepatită

Ziua Mondială de Luptă
împotriva Hepatitei

Cum putem slăbi cu alimente de sezon
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Mâncărurile gătite în tigaie sau la wok
după metoda sote sunt mai sănătoase
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Legenda Pietrelor
lui Solomon 

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Vineri

Legenda spune că un rege ungur numit

Solomon ar fi fost alungat de mama sa pen-

tru că şi-a omorât fratele şi a fost blestemat

să moară odată ce va fi văzut de un om de

rând. Legenda spune că el ar fi fugit cu ca-

lul său şi s-ar fi refugiat la valahii din Şchei. 

Bătrânii din Şchei vă mai pot arăta încă

pietrele – cei doi munţi peste care a trecut

Solomon şi apoi calul i s-a prăvălit în pră-

pastie. El s-a prins de rădăcinile unui copac

şi la rădăcina acestui copac şi-a pus coroa-

na. De aceea vechea emblemă a Braşovului

este coroana cu rădăcini – emblema o puteţi

vedea pe  Clădirea Muzeului Judeţean din

piaţa Sfatului, coroana cu 32 de rădăcini

simbolizând cele 32 de sate subordonate

Braşovului. 

Legenda o putem stabili istoric în perioada

Schismei când s-a împărţit imperiul în cel

de răsărit şi cel de apus. Ungurii la început

au fost ortodocşi, aparţineau de Bizanţ,

abia apoi au trecut la catolicism şi probabil

acesta este momentul conflictual care a ge-

nerat alungarea de pe tron a lui Solomon.

Numele a rămas în conştiinţa populară

pentru că se suprapunea cu numele biblic

al lui Solomon, fiul lui David, dar nu are

nici o legătură cu acel Solomon.

C



În cadrul ediţiei de anul
acesta al „Oraşului Memora-
bil” astăzi, 25 iulie, de la ora
17, în mansarda Casei Baiu-
lescu, vor avea loc două con-
ferinte publice. 

Arhitectul Ilinca Paun Cons -
taninescu, arhitect va susţine
o prezentare cu tema „Dina-
mica oraşului Braşov”

Fapt poate mai puţin conş -
tientizat sau dezbătut, oraşul
Braşov a pierdut din 1989
până astăzi un procent impor-
tant al populaţiei sale. Pre -
zentarea aduce în discuţie
momentele esenţiale de creştere
a oraşului după perioada in-
terbelică (legate în cea mai
mare parte de dezvoltarea in-

dustrială), precum şi valurile
de descreştere post-comuniste.
Faţă de celelalte oraşe mari ale
ţării, Braşov este, procentual,
din punct de vedere al popu-
laţiei, cel care s-a extins şi apoi
restrâns cel mai mult. Cum se
manifestă aceste schimbări la
nivelul oraşului? Este oare Bra-
şov astăzi un shrinking city? 

De asemenea, istoricul Cor-
neliu Pintilescu va vorbi despre
perioada când Braşov
s-a numit Oraşul Sta-
lin, între anii (1950-
1960). Prezentarea vă
propune o incursiune
în Braşovul anilor ’50,
perioadă în care ora-
şul a purtat numele lui

Stalin, iar muntele Tâmpa a
fost locul unui experiment ori-
ginal privind tehnicile de pro-
pagandă comunistă: marcarea
sa folosind specii diferite de
arbori pentru a promova nu-
mele celui supranumit „tătucul
popoarelor”.

Intrarea este liberă.
Organizator este Ordinul

Arhitecţilor din România, fi-
liala Bv-Cv-Hr. 

Un student din Braşov a
predat poliţiei o borsetă
cu aproape 10.000 de
euro, uitată de un bucu-
reştean într-o benzinărie. 

Bucureşteanul care şi-a uitat
borseta avea în ea 8.500 de
euro, peste 500 de dolari şi
700 de lei, plus trei carduri
bancare cu tot cu PIN-uri.
Unul dintre angajaţi a găsit
borseta, nu a stat deloc pe
gânduri şi a anunţat imediat
Poliţia care i-a înapoiat pro-
prietarului mica avere. Găsi-
toru este student în anul 1 la
Universitatea Transilvania.

„Am văzut o borsetă lângă
casa de marcat, mai erau
două persoane în incintă pe
care le-am întrebat dacă le
aparţine acea borsetă, mi-au
spus că nu, timp în care am
deschis-o să văd dacă este
vreun act de identitate sau nu-
măr de contact al posesorului
dar nu am găsit şi între timp

am anunţat Poliţia”, a declarat
Florin George Marinică. 

„Imediat cum au fost sesi-
zaţi, colegii din Săcele au luat
legătura cu persoana care a
uitat borseta, este vorba des-
pre un bucureştean de 34 de
ani. Acesta a fost anunţat şi a
venit la Poliţia Municipiului
Săcele şi i s-a predat borseta
respectivă cu banii care se
aflau în ea şi cu cardurile ban-

care”, a declarat cms
şef Liviu Naghi pur-
tătorul de cuvânt al
IPJ Braşov. Tânărul
de 22 de ani, care a
dat dovată de spirit ci-
vic a fost sunat de
proprietarul care rătă-
cise mica avere, i-a
mulţumit şi i-a oferit
şi o mică recompensă
iar ieri invitat la sediul
Poliţiei Braşov tânărul
a primit şi o plachetă
cu felicitări şi din par-
tea poliţiştilor. 

Duminică, 27 iulie 2014,
creştinii ortodocşi îl prăznu-
iesc pe Sf. Pantelimon – Doc-
tor fără de Arginţi, unul
dintre cei mai cunoscuţi şi
mai iubiţi sfinţi. Motiv de săr-
bătoare şi pentru parohia de
la Timişul de Sus, care, în
această zi, împreună cu preo-
tul Constantin Neagovici şi
Asociaţia Internaţională a Fe-
meii Creştine (AIFC) Braşov,
va organiza hramul bisericii
din localitate. Asociaţia este
unul dintre ctitorii acestui lă-
caş şi, mai mult, îl are ca pro-
tector pe Sf. Pantelimon.

Membrele organizaţiei vor
pregăti mâncarea, băutura,
coliva, toate acestea urmând
a fi oferite credincioşilor după
Sf. Liturghie de duminică.
„Ajutăm la pregătirea acestui
hram în semn de mulţumire
ce i-o aducem, prin Sf. Pan-
telimon, bunului Dumnezeu.
Asociaţia noastră s-a bucurat
mereu de ocrotirea şi ajutorul
acestui sfânt”, afirmă Ale-
xandra Doroş, preşedinte
AIFC. 

„Sfântul Pantelimon este
primul patron al parohiei
noastre, chiar înainte de a se

ridica biserica în acest loc.
Personal, Sf. Pantelimon a în-
semnat şi înseamnă foarte
mult pentru că am simţit aju-
torul lui în momente când nu
mă aşteptam”, spune preotul
paroh Constantin Neagovici. 

Mâine, 26 iulie 2014, de la
ora 19.00, vor fi oficiate slujba
Vecerniei, Litiei, Aghiasmei
Mici, precum şi Acatistul Sf.
Pantelimon – Doctor fără de
Arginţi, iar duminică, înce-
pând cu ora 8.30, Utrenia şi
Sf. Liturghie, la care toţi cre-
dincioşii sunt aşteptaţi cu drag
şi în număr cât mai mare. 

Serile „Oraşului Memorabil” 2014

Daţi-mi voie să vă mulţumesc sau să-
ţi mulţumesc, că eşti de-o seamă cu bă-
iatul meu, pentru spiritul civic de care
ai dat dovadă, important este că un ce-
tăţean şi-a recuperat suma de bani da-
torită ţie, îţi înmânez această plachetă” 

cms. şef Liviu Naghi 
purtătorul de cuvânt al IPJ Braşov

Hram la Biserica din Timişul de Sus
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Cineaşti din România şi nu
numai se află în acest
week end la Braşov, în cursa
pentru a afla cine va realiza
cel mai bun film de scurt
metraj în doar 48 de ore.
Nouă echipe de cineaşti din
România, formate din şase
până la 10 membri, se în-
trec în cursa pentru realiza-
rea celui mai bun film de
scurt metraj în doar 48 de
ore. După un weekend ne-
bun, în care echipele înscri-
se în concurs va trebui să
facă faţă provocării de a
scrie, filma şi monta un film
în numai 48 de ore, luni, 28
iulie se vor decide câştigă-
torii. Astfel, în prezenţa pu-
blicului şi a concurenţilor,
filmele înscrise în competiţie
vor putea fi vizionate la Sala
Mare a Centrului Cultural
Reduta, Braşov, începând
cu orele 19.00. Biletele pot
fi achiziţionate în seara eve-
nimentului, la intrare. Preţ
intrare: 10 lei. Scurt metrajul
câştigător va intra în com-

petiţia inter-
naţ iona lă,
alături de fil-
me din în-
treaga lume,

pentru titlul Best 48 Hour
Film 2014 şi marele premiu
de 5000 de dolari. Zece din-
tre cele mai bune filme din
turul 2014 vor fi proiectate
la Festivalul de Film de la
Cannes, în cadrul Short Film
Corner 2015. Juriul Best
48 Hour Film 2014 este for-
mat din Cătălin Cristuţiu –
monteur, Anca Grădinariu –
critic de film, Adi Voicu – re-
gizor, Ioana Lascăr – produ-
cător şi Ciprian Mistreanu –
actor.
După vizionarea filmelor
aflate în concurs, publicul va
putea vota filmul preferat
care va primi trofeul „Premiul
Publicului”. Kite Fever oferă
spectatorilor care votează
şansa de a câştiga trei se-
siuni de kiting prin tragere
la sorţi. Best 48 Hour Film
este cea mai mare compe-
tiţie de film, care a prins via-
ţă iniţial în SUA, dar care în
prezent este organizată în
peste 100 de oraşe din în-
treaga lume.

Florin George Marinică, un erou al spiritului civic

A găsit o borsetă
cu 10.000 de euro

Premiera 48 Hour Film
Project Braşov 2014
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„Reggae Pon Di Hills” ediţia a 6-a
va avea loc în acest sfârşit de săptă-
mână în Teliu. 

Invitaţi speciali sunt din Grecia, An-
glia şi Franţa. Din 2009, Reggae pon
di Hills a adunat în fiecare vara, ama-
tori de sunete cu influenţă jamaicană
din România şi nu numai.Formaţiile
invitate în acest an sunt: El Fata (UK),
Upfull Posse - B-no & Tonto Addi
(FR), Sensi Tom - Prophecy Records
(GR), Irie Warriors  Sound System
(Buc), Kaya Foundation (Buc), High
Kulture  (Tm), Genmaica  Hifi (Cj),
Selecta  Droo (Bv), Raps (Buc), Lazio
(Buc), Dreadrock  (Buc), Serious Dub
(Buc), Low Freq (Buc), Zekarjah
(Buc), Phlo Da Shaolin (Buc), King
Julien (Buc), Dubwizard  (Buc), Instru
(TgM), B(E) ( Easy Concept), Ras
Sandoo (Bv) și Natty Ned (Sb). 

„Din 2009, Reggae Pon Di Hills s-
a făcut cunoscut prin spiritul deschis
al evenimentului şi prin aspectul lui
necomercial. În cinci ani, am crescut
mult şi am adunat mulţi oameni fru-
moşi într-un cadru natural plăcut, păs-

trând intrarea gratuită şi preţuri de
bun simt. Pentru a putea păstra aceeaşi
linie în anii următori, vă amintim că
accesul la zona festivalului cu băuturi
alcoolice din exterior este interzisă”

transmit organizatorii. Reggae pon di
Hills este un eveniment cultural gratuit
cu acces liber ce are ca scop promo-
varea muzicii şi a culturii reggae în
România.

Transilvania Bike Trails
Race (TBT Race) este un con-
curs potrivit atât cicliștilor

profesioniști, cât și amato-
rilor. Concuren�ii vor

avea de parcurs
un traseu

de 50 de kilo-
metri, o mare parte
desfă șurându-se pe
traseul construit de
Funda�ia ADEPT în ca-
drul proiectului ”Descoperă
Târnava Mare pe bicicletă”, în
parteneriat cu organizaţia Prie-
tenii Naturii din Elveţia și
Funda�ia Orange.

„Ne-am dorit să oferim o
experiență unică, atât iubitorilor
de natură cât și pasionaților de
ciclism, dându-le ocazia să fo-
losească în premieră pentru Ro-
mânia primele trasee special
construite pentru biciclete. Tra-
seele sunt pietruite pentru a se
evita producerea de noroi, sunt

ușor de urmărit, sunt con-
struite în proporție de 80%

prin pădure și pot fi uti-
lizate pe toată perioada
anului, exceptând perioa-

dele cu zăpadă.”, spune
Cornel Stanciu, reprezen-

tantul Funda�iei Adept.

În același timp, obiectivul
concursului este de a atrage un
număr cât mai mare de iubitori
ai mișcării în aer liber pentru
a descoperi pedalând, zona sa-
telor săsești din Transilvania.
Astfel, punctele de alimentare
vor fi amplasate în interiorul
zidurilor celor 3 biserici forti-
ficate săsești din Bunești, Cri�
și Meșendorf.

După concurs, participan�ii
sunt așteptati la Viscri, pentru
petrecerea cu produse locale.
Înscrierea în concurs se poate
face inclusiv sâmbătă 26 iulie,
ora 10:00, la Viscri – linia de
start, iar mai multe informa�ii
pe site-ul concursului www.
tbtrace.ro. 

Open Park Festival  în parcul Tractorul
Open Park Festival, singurul festival cultural outdoor
de tineret care se desfăşoară într-un parc, a început de
ieri în Brașov. Campionate şi demonstraţii sportive, jocuri
de familie, body art, ateliere creative, lecturi publice,
activităţi interculturale, expoziţii, spectacole, animaţie
şi cea mai mare discotecă în aer liber sunt doar câteva
dintre evenimentele pe care organizatorii ediţiei a doua
a „Open Park Festival” le promit braşovenilor în parcul
Tractorul. Noutăţile acestui an sunt reprezentate de
două campionate de fotbal şi de volei, destinate celor
cu vârsta de peste 10 ani, precum şi de jocuri speciale
destinate copiilor însoţiţi de cel puţin un membru din
familie. Pe lângă demonstraţiile sportive de gimnastică
masculină, street workout sau taekwondo, organizatorii
au pregătit sesiuni de gimnastică pentru cei mici, lecţii
de dans, jonglerii şi bătăi cu apă. În cadrul atelierelor
artistice, vor exista mai multe activităţi în cadrul cate-
goriei body art (pictură, tatuaje temporare), dar şi o sec-
ţiune în care participanţii vor putea afla lucruri noi despre
cultura arabă, persană şi chineză. Programul zilnic al
atelierelor şi activităţilor este între orele 10.00 şi 19.00.
De la ora 19.00, zona de lângă fântâna arteziană din
parcul Tractorul va fi transformată în cea mai mare dis-
cotecă în aer liber din oraş, intrarea fiind liberă.
Potrivit organizatorilor, participanţii la festival îşi pot
alege activitatea care li se potriveşte din programul pe
care îl au la dispoziţie. Accesul la evenimente şi com-
petiţii este gratuit, însă se face pe baza  unei brăţări
care poate fi solicitată on-line, pe site-ul plinideidei.ro/opf,
site pe care se găsesc şi programul complet, regula-
mentul şi harta festivalului. Totodată, la locul evenimen-
tului va exista un Info Point, de unde pot fi procurate
brăţări de acces, dacă din diferite motive perticipanţii
nu au apelat la site.
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Pe scurt

Festivalul Moto „Lupii Liberi”
va avea loc în perioada 25-27 iulie,
în incinta Hanul Lupilor din
Râșnov.

Entuziaștii, cât și posesorii de
motoare, sunt aștepta�i să petreacă
un weekend de muzică, grătare, mu-
zică live și nenumărate concursuri.

Toata lumea e așteptată să vadă
demonstra�ii și concursuri de motoa-
re și nu numai, muzică live, să de-
gustăm împreună berbecu�i la pro�ap
precum și cele mai alese vinuri. 

Tot felul de concursuri (de la wet-
tshirt la concursuri de băut) vor
face ca aceste zile să fie extrem de

interactive. Seara vor avea loc con-
certe. Pe scenă vor urca cântăre�i
de muzica folk, rock și cover-uri,
tot ce e mai plăcut pentru suflet și
pentru a ne sim�i bine. Berbecu�ii
vor sfârâi la pro�ap, tocăni�a și cior-
bele vor clocoti în ceaune, spun or-
ganizatorii. 

Lupii liberi fac spectacol la Râșnov

Festival reggae în acest weekend la Teliu

Primul maraton 
pe bicicletă

Fundația ADEPT Tran-
silvania, în parteneriat
cu NoMad Merida CST,
anunță startul pri-
mului maraton
de mountain
bike pe trasee
c o n s t r u i t e
special pentru
biciclete, în zona Si -
ghișoarei.  Startul are
loc mâine 26 iulie, ora
11.00, în satul Viscri, co-
muna Bunești.



Stegarii vor debuta du-
minică în campionat,
împotriva celor de la
Petrolul Ploiești. Meciul
se va juca de la ora
21.00 pe Stadionul „Ti-
neretului”

Mai sunt doar câteva zile
până la debutul echipei FC
Brașov în sezonul 2014-2015
al Ligii I. După ce în prima
partidă oficială, cea din Cupa
Ligii cu Astra Giurgiu, galben-
negrii au fost învinși categoric,
în prima etapă a Ligii I, Buga
și compania vor primi vizita
celor de la Petrolul Ploiești.
Partida va avea loc duminică,
de la ora 21.00, pe Stadionul
Tineretului. Oficialii forma�iei
de sub Tâmpa au scos la vân-
zare biletele pentru partida cu
Petrolul. Tichetele se pot
achizi�iona de la standul ofi-
cial, iar duminică, în ziua me-
ciului, acestea vor fi disponibile
la casele Stadionului „Tinere-
tului”. Pentru un tichet la tri-
buna I și tribuna a doua
suporterii trebuie să scoată din
buzunar 25 de lei, pentru un
loc în sectoarele S și T ale tri-

bunei I trebuie să plăti�i 30 de
lei, iar un loc în tribuna oficială
costă 100 de lei.

Trebuie să câștigăm acasă. Re-
venit la FC Brașov după epi-
sodul Dinamo, mijlocașul
stegarilor, Cătălin Munteanu
este de părere că FC Brașov
trebuie să redevină echipa in-
vincibilă de pe propriul teren,
pentru a aduna cât mai multe
puncte. „Este foarte important
să reușim să scoatem maxim
din meciurile de pe teren pro-
priu. Îmi aduc aminte cu plă-
cere că ultima oară când am
fost la Brașov nu prea erau
echipe care să plece cu puncte
de sub Tâmpa. Asta trebuie să
se întâmple și acum, trebuie să
ne câștigăm meciurile de aca-
să. Va fi un campionat dificil
și foarte echilibrat, în care nu
ai voie să faci prea mulți pași
greșiți. Începem duminică, îm-
potriva unui adversar foarte
valoros, care în opinia mea se
va lupta pentru titlu în acest
sezon. Ei au un meci în cupele
europene și ăsta ar putea fi un
avantaj pentru noi. Sperăm să
pornim cu dreptul și să reușim
un rezultat pozitiv împotriva

Petrolului”, a declarat Cătălin
Munteanu. 

„Petrolul poate fi învinsă”. Ata-
cantul Liviu Ganea este
conștient că FC Brașov
pornește cu șansa a doua în
meciul de duminică împotriva
Petrolului, dar estre convins că
Mutu și compania pot fi
învinși sub Tâmpa. „Va fi un
campionat foarte greu, la fi-
nalul căruia retrogradează șase
echipe. Începem cu două me-
ciuri extrem de grele, împotriva
unor echipe foarte bune ale
campionatului, Petrolul și As-
tra, două formații ce se vor
bate pentru titlu în acest sezon.
Sperăm să arătăm mult mai
bine decât la meciul cu Astra
din Cupa Ligii și să facem o
figură frumoasă la debut. Va
fi foarte greu cu Petrolul. Ple-
căm cu șansa a doua în acest
meci, dar vom face totul pentru
a scoate maxim din acest joc.
Petrolul poate fi învinsă și va
trebui să profităm de șansa
noastră. De acum se joacă pe
puncte și trebuie să adunăm
repede o zestre cât mai boga-
tă”, a spus noul vârf al echipei
de sub Tâmpa, Liviu Ganea. 

Nu s-au rezolvat problemele fi-
nanciare. Cea mai mare proble-
mă a stegarilor este cea
financiară. Restan�ele salariale
către jucători și staff nu au fost
încă achitate și acest lucru
creează o atmosferă neplăcută
în jurul echipei. „Din păcate
sunt ceva probleme la echipă.
Am auzit și eu că băieții au
restanțe salariale de câteva luni
bune. Nu te poți concentra la
fotbal când ești neplătit de atâ-
tea luni, dar am înțeles că aceste
probleme se vor rezolva foarte
curând și sperăm că lucrurile
vor intra în normal”, a spus Li-
viu Ganea. „Contează enorm
aspectul financiar. Liniștea fi-
nanciară este extrem de impor-
tantă în interiorul grupului.
Băieții care au fost aici și anul
trecut au restanțe mari, dar au
demonstrat că au caracter, au
rămas la echipă, au muncit zi
de zi, au fost în cantonament,
au tras la antrenamente. Spe-
răm că totul se va rezolva cât
mai repede. Sper să nu se ajun-
gă din nou la măsuri extreme,
la greve. Sunt promisiuni că
băieții își vor lua salariile”, a
spus și Cătălin Munteanu.

Cătălin Munteanu este de părere că FC Brașov trebuie să redevină echipa invincibilă de pe propriul teren

Începe balul
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Adversar facil pentru Corona
Corona Braşov va evolua în acest sezon al cueplor eu-
ropene în Cupa EHF la handbal feminin. Brădeanu și
compania vor intra în competiției în turul trei, unde vor
întâlni învingătoarea dublei manșe dintre Iuventa Mi-
chalovce din Slovacia şi KHF Kastrioti din Kosovo. Prima
manşă va avea loc pe 15 sau 16 noiembrie, în deplasare,
returul fiind programat pe 22 sau 23 noiembrie, la Brașov.

Game, Set, Match
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a oprit în
optimile de finală ale turneului WTA de la Baku (Azer-
baidjan), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, joi,
după ce a fost învinsă de elvețianca Stefanie Voegele,
în două seturi identice, 6-1, 6-1. Stefanie Voegele (24
ani, 72 WTA) a reușit, după 65 de minute, să o elimine
astfel pe principala favorită, Sorana Cîrstea (24 ani, 29
WTA). De remarcat este faptul că Stefanie Voegele a
câștigat în primul tur în fața unei alte jucătoare din Ro-
mânia, 6-1, 6-4 cu Alexandra Cadanțu. Până la meciul
de joi, Sorana Cîrstea o conducea pe jucătoarea din
Țara Cantoanelor cu 4-0 în meciurile directe.

Steaua și-a luat atacant
Transferul lui Valentin Lemnaru la Steaua s-a făcut. Ata-
cantul care a trecut şi pe la Dinamo s-a înţeles cu Steaua.
Valentin Lemnaru, 30 de ani, a jucat în ultimul sezon la
Universitatea Cluj, unde a înscris 13 goluri în cele 30
de partide pe care le-a jucat la formaţia clujeană. Lem-
naru a mai jucat la Poli Timişoara, UTA, Dinamo, Astra
şi Pandurii Tg Jiu. Lemnaru va încasa un salariu de
120.000 de euro pe sezon, în cei trei ani de contract,
în timp ce U Cluj va primi aproximativ 400.000 de euro
în schimbul jucătorului. 

Majka la a doua victorie de etapă
Rutierul polonez Rafal Majka (Tinkoff) a câştigat etapa
a 17-a Turului Franţei la Pla d'Adet. Majka a fost urmat
de italienii Giovanni Visconti şi Vincenzo Nibali. Vincenzo
Nibali (Astana) şi-a păstrat tricoul galben al liderului cla-
samentului general. Majka a înregistrat al doilea succes
la această ediţie a Turului Franţei, la patru zile după ce
s-a impus la Risoul.

Dinamo testează jucători
Sub comanda dinamovistului Flavius Stoican au apărut
la antrenamente un vârf olandez şi un portar maghiar.
Atacantul Abdoulaie Sulley, în vârstă de 22 de ani, a
mai evoluat la juniorii lui Monpellier, iar Zoltan Kovacs,
29 de ani, e fostul portar al ciprioţilor de la Aris Limasol.
Cei doi au fost testaţi de către Flavius Stoican într-un
amical împotriva lui FC Clinceni, care s-a terminat după
închiderea ediției. Dinamoviştii caută să-şi întărească
atacul, acolo unde Stoican se poate baza momentan
doar pe Bilinski, Joel Thomas fiind accidentat. În altă
ordine de idei, Dinamo se va despărți în aceste zile de
fostul mijlocaș al Coronei, Wanderson Miranda. Deși s-
a pregătit foarte bine și era apreciat de Stoican,
mijlocașul este nevoit să plece din Ștefan cel Mare, pen-
tru că gruparea dinamovistă nu poate semna cu jucători
extracomunitari datorită procedurii de insolvență în care
se află. 

Ofertă pentru Rapid
Omul de afaceri Valerii Moraru a declarat că a făcut o
ofertă pentru preluarea FC Rapid şi speră ca până luni
să finalizeze negocierile cu Adrian Zamfir, acţionarul
majoritar al grupării giuleştene. „Nu am semnat niciun
antecontract. Am făcut o ofertă, cred că asta e cel mai
simplu lucru pe care azi îl putem negocia. În rest nu mai
pot spune nimic până nu finalizăm. Sper să se finalizeze
până luni. Depinde şi de avocaţi”, a spus Valerii Moraru
la finalul întâlnirii pe care a avut-o cu Adrian Zamfir şi
administratorul judiciar Cristina Andronache. El a explicat
că avocaţii studiază documentele pentru că vor să cu-
noască situaţia exactă a clubului aflat în prezent în in-
solvenţă. „Încă nu pot fi numit noul patron al Rapidului.
Suntem în negocieri, sunt mai multe contracte care ne-
cesită timp pentru a le studia. Şi dacă ajungem la fina-
lizarea acestor negocieri vrem să fim şi noi siguri pentru
viitor. Vrem să ne asigurăm atât de viitorul Rapidului,
cât şi al nostru”, a mai spus Moraru. 

Steaua merge mai departe
Campioana României,

Steaua Bucureşti, s-a calificat
în turul trei preliminar al Li-
gii Campionilor, după ce a
învins, pe Arena Naţională,
cu scorul de 2-0 (0-0), echi-
pa norvegiană Strømsgodset,
în manşa secundă a turului
doi preliminar al competiţiei.
În minutul 72, Râpă i-a pasat
în marginea careului lui Tă-

nase, acesta a driblat un fun-
daş şi i-a pasat de pe partea
stângă aceluiaşi Râpă, care
a reluat din şapte metri în
poarta goală. Steaua a făcut
2-0 în minutul 84, când La-
tovlevici i-a pasat la limita
ofsaidului lui Chipciu, acesta
driblat un fundaş şi i-a pasat
lui Stanciu în faţa porţii, care
a reluat de la şase metri. La

meci au asistat aproximativ
20.000 de spectatori, între
care şi circa 50 de norve-
gieni. În tur, Steaua s-a im-
pus, săptămâna trecută, cu
scorul de 1-0. În turul trei
preliminar, Steaua va întâlni
echipa FK Aktobe, din Ka-
zahstan, care a eliminat for-
maţia Dinamo Tbilisi din
Georgia. Aktobe a învins,

miercuri, pe teren propriu,
cu scorul de 3-0, formaţia
Dinamo Tbilisi, în manşa se-
cundă a turului doi prelimi-
nar al Ligii Campionilor,
după ce în tur s-a impus cu
scorul de 1-0. Golurile la
meciul de miercuri au fost
marcate de Antonov '75,
Zenkovich '82 şi Aimbetov
'90+5.
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Astăzi, 25 iulie
2014, la ora
13.00, sunteţi in-
vitaţi la vernisajul
expoziţiei retros-
pective Friedrich
Miess la sediul
Muzeului de Artă
Braşov din B-dul.
Eroilor nr. 21 (lân-
gă Hotel Capitol). 

Expoziţie organizată
în par tener iat  cu
 Muzeul  Naţional
 Brukenthal, Parohia
Evanghelică C. A.
Braşov şi Centrul de
cultură şi dialog Frie-
drich Teutsch Sibiu –
Muzeul  Biser icii
Evanghelice C. A. din
România.

F r i e d r i c h  M i e ss
(1854-1935) este unul
dintre cei mai importanţi
artişti braşoveni activi în
preajma anului 1900 şi în
primele decenii ale seco-
lului XX. 

Expoziţia reuneşte 51
de lucrări de pictură şi
grafică reprezentative
pentru evoluţia creaţiei lui
Friedrich Miess din pe-
rioada studiilor (1883-
1889) până în perioada
interbelică. De asemenea,
expoziţia abordează rela-
ţia dintre fotografie şi
creaţia picturală a lui Frie-
drich Miess. 

Expoziţia poate fi vizi-
tată în perioada 25 iulie
– 28 septembrie 2014 la
Muzeul de Artă Braşov. 

Horoscopul zilei
Berbec. Vei întâmpina câteva probleme astăzi, însă sunt şi
veşti bune. Dacă atitudinea ta nu va fi agresivă, atunci vei
putea scăpa de necazuri. Încearcă să te calmezi! 
Taur. Astăzi situaţia te va găsi exact în locul potrivit, la mo-
mentul potrivit. Poate fi vorba de muncă, dragoste sau
familie în egală măsură, aşa că se anunţă ceva important.
Gemeni. Începe să iasă la suprafaţă latura ta mai zgârcită,
dar nu este niciun motiv de îngrijorare. Din contră, toţi din
jurul tău, vor rămâne absolut uimiţi de latura ta.
Rac. Ai o energie ieşită din comun, şi poţi observa cum îţi
laşi în urmă toţi adversarii. Profită la maximum de aceste
momente şi încearcă să te distanţezi cât poţi de mult de ei. 
Leu. A sosit vremea pentru a experimenta ceva nou. Fii cu-
rajos/oasă şi nu te teme să păşeşti în necunoscut. Cu sigu-
ranţă, viaţa cuiva se va îmbunătăţi.
Fecioară. Prietenii te invită să faci lucruri noi, iar tu nu ai
cum să îi refuzi. Totuşi, ar fi o idee bună ca înainte de orice,
să te asiguri că noutatea reprezintă ceva bun pentru tine.
Balanţă. Acum nu e momentul să te încarci cu muncă su-
plimentară. Focalizează-te pe proiectele pe care deja le-ai
început. Păstrează o portiţă şi pentru tine.
Scorpion. Astăzi vei întâlni un rival /o rivală la fel de inteli-
gent/ă ca tine. Armă care îţi va asigura succesul astăzi, va
fi intuiţia ta pe care te poţi baza orbeşte. 
Săgetător. Chiar dacă ai fi tentat/ă să faci contrariul, trebuie
să fii sincer/ă cu tine şi cu cei din jur. Dintre toate persoanele
care te înconjoară, sigur una îţi va admira corectitudinea. 
Capricorn. Aştepţi de mult ziua perfectă pentru a face o schim-
bare. Mâine va fi deja prea târziu, nu ezita să acţionezi acum
şi să-ţi concentrezi toată energia spre ceva pozitiv. 
Vărsător. O nouă responsabilitate va apărea în viaţa ta. Vei
avea şi împliniri: senzaţia de satisfacţie pe care ţi-o dă re-
zolvarea unei probleme te va face să te simţi bine.
Peşti. Ziua de azi poate fi un moment de cotitură în viaţa
ta. Acceptă această posibilitate şi direcţionează toată energia
pozitivă pentru a găsi cele mai bune soluţii în viaţă. 
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Cvartetul Musicuore din
Olanda va susţine două con-
certe în cadrul Festivalului
Musica Barcensis.

Mâine, 26 iulie, de la ora
18:00, Biserica fortificată din
Ghimbav va găzdui primul
concert al ansamblului olan-
dez. Cele patru tinere artiste
vor interpreta un program
care va conţine lucrări de

W.A. Mozart, M. Reger, L.
van Beethoven şi H. Villa-Lo-
bos. Duminică, 27 iulie, de la
ora 19:00, în Biserica Sf. Bar-
tolomeu publicul braşovean
va avea ocazia de a le asculta
pe Marijke de Jong (flaut),
Jasmijn Raïs (vioară), Gode-
lieve Voorhoeve (violă) şi
Aida Patricia Blundell Garcia
(violoncel).

„Vara concertelor”
◾ Îndreptându-se către şcoală,
cu paşi mici, copilul se ruga:
„Dragă Doamne, te rog nu mă lăsa
să întârzii la şcoală. Te rog, Doam-
ne, ajută-mă să ajung la timp la
şcoală...”
În acel moment alunecă pe o coa-
jă de banană şi avansă rapid câ-
ţiva metri. Privind supărat în sus,
spuse:

– Bine, bine, am înţeles. Nu-i nevoie
să mă împingi!

◾ Elev picat la Bac: Băi, scopul în
viaţă nu este să ai 12 clase, este să
ai S-Klasse!

◾ Un beţiv iese din bar şi se împie-
dică de o piatră. Se ridică, însă iar
cade. Supărat, spune: „Dacă ştiam
că pic iar, nu mă mai ridicam”.

Bancuri

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

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

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

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

AVIOANE: 
ECHIPA DE INTERVENŢII
-3D– şi -2D-
(PLANES: FIRE AND RESCUE)
(AG), 83 minute, Animaţie, Aventuri, dublat
Vineri: 13:30, 16:15
Sâmbătă, Duminică: 11:00 (2D), 11:15,
11:30, 13:30, 16:15

SEX TAPE -digital-
(N-15), 90 minute, Comedie
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 20:15, 22:15

CANIBAL -digital-
(IM-18), 116 minute, Thriller
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 21:45

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

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

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

Expoziţii 
◾ Epoziţia Marile cărţi mici la Casa „Ştefan Baciu”
(Str. Dr. Gh. Baiulescu nr. 9). Vizitatorii sunt invitaţi
să descopere o colecţie de 38 de cărţi în miniatură,
din patrimoniul Muzeului „Casa Mureşenilor”
Braşov.
◾ Epoziţia Mărturii din vechiul Schei
la Muzeul de Etnografie Braşov (B-dul Eroilor 21A). 
Expoziţia îşi propune să readucă la viaţă vechiul
Schei prin fotografii inedite. 
◾ Expoziţie de fotografie veche – Albumul de

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

Astăzi în Braşov

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

Vernisaj la
Muzeul de Artă
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Eveniment artistic inedit,
concertul de serenade şi
canţonete „Trubaduri la
porţi de cetate”, prezen-
tat de artiştii Teatrului
Muzical din Braşov în in-
cinta medievală a Caste-
lului Bran, în zilele de
miercuri şi duminică ale
lunii iulie 1981, era un
„minunat prilej de a pune
în valoare atât talentul ar-
tiştilor braşoveni cât şi at-
mosfera impregnată de
istorie a valorosului mo-
nument”, scria pentru
„DN” Lidia Gheorghiu. 

Adoptând pentru prima
oară genul cameral, orchestra
dirijată de Silviu Panţiru şi
corul condus de Mircea Oros,
a oferit într-o „interpretare
măiestrită” un program alcă-
tuit din „piese de largă popu-
laritate” de Mozart, Haydn,
Händel, Ceaikovski, Strau�
ş.a. subliniate de contribuţia
unor solişti vocali şi instru-
mentişti reputaţi ca: Marga-

reta Gîngă, Eugenia Loredan,
Ana Nigrim, Ruxandra Vlad,
Daniela Vlădescu (celebră şi

prin relaţia ei cu Nicu Ceau-
şescu, zis „prinţişorul”,n.n.),
Gheorghe Brîncuş, Mihai Tu-
dor, Remus Belicovici, Ion
Loredan, Jean Penciu şi de
foarte tânărul flautist Alexan-

dru Panican, care nu a intrat
în panică atunci când s-a exer-
sat pe flaut. 

După cum a reieşit din im-
presiile împărtăşite de Lidia
Gheorghiu, specatcolul s–a
bucurat de o „însufleţită apre-
ciere din partea numeroşilor
turişti din ţară şi de peste ho-

tare” care au vizitat în acele
zile „Le Château de Bran”.
Alina Pană, din Bucureşti, a

declarat: „Este primul spec-
tacol de acest gen la care asist.
Concertul a fost încântător,
interpretarea sensibilă şi nuan-
ţată. Găsesc că este minunată
ideea de a organiza astfel de

spectacole care să corespundă
ambianţei istorice în cre se
desfăşoară. Desigur, progra-

mul poate fi diversifi-
cat. Mă aşteptam, de
pildă, să audiez vechi
balade ale trubadurilor
de odinioară, dar con-
sider că acest început
este deosebit de pro-
miţător”. 

Viorel Gherman,
profesor de muzică la
Cluj-Napoca mărturi-
sea : „În mod cert, ini-
ţiativa este demnă de
urmat. Asemenea
spectacole care îmbină
muzica cu atmosfera
şi costumele de epocă,
ar putea avea loc, cu
succes, în cât mai mul-
te lăcaşuri de istorie,
făcându-le să pulseze

în ritmul de demult, oferind
vizitatorilor o imagine cât mai
autentică a civilizaţiei ante-
rioare”. 

Autorul de fapt al acestei
„valoroase iniţiative”, regizoa-

rea Carmen Dobrescu, a dat
asigurări că era în intenţia co-
lectivului Teatrului muzical de
a mai realiza astfel de concerte
în incintele valoroaselor mo-
numente din Braşov şi din îm-
prejurimi, precum şi în
staţiunile turistice, şi, de ase-
menea, de a-şi îmbogăţi re-
pertoriul specific acestui gen”. 

În încheiere, Lidia Gheor-
ghiu îşi exprima regretul că,
după cum şi-a dat seama la
spectacolul vizionat, „oficiile
de turism nu fac suficiente
eforturi pentru a asigura pre-
zenţa a cât mai multe grupuri
de vizitatori la aceste mani-
festări culturale”. Gheor ghiu
avea şi o nedumerire: „turiştii
cu care am discutat ne-au îm-
părtăşit regretul că nu pot con-
semna impresiile privind
satisfacţia oferită de acest
spectacol deoarece cartea de
impresii a muzeului... s-a ter-
minat”. 
(„Drum Nou” – 25 iulie 1981)
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În această seară, mare re-
prezentaţiune în beneficiul Fa-
miliei Bono. Vor debuta pe cai
destoinicii membri ai acestei
familii, precum şi artiştii şi
clovnii acestei societăţi. Pro-
gramul e compus din piesele
cele mai alese ale repertoriului,
dintre care amintim pe cea
mai tânără călăreaţă, Michaela
Bono, care va păşi pentru în-
tâiaşi dată în piruetă pe cal,
apoi Bono şi domnişoara Ade-
la. Ei vor executa pe cai fru-
moasa piesă „Pas des deux
nouveaux”. De asemenea, va
debuta şi Mister Alecsandr –
membru al familiei Varady, în

„Jeu de Icaria”. Agilul elefant
„Blondin”, cu frumosul
„Pony” şi maimuţa „Joco” nu
vor lipsi a contribui la succesul
reprezentaţiei. Circul e vizitat
în fiecare seară de un numeros
public. Nu puţină atenţiune i
se dă elefantului „Blondin” şi
cailor frumoşi, dresaţi cu mă-
iestrie demnă de toată lauda.
Am înţeles că nu peste mult
timp va sosi de la Iaşi şi tânărul
Sidoli, care în cooperare cu
întreaga societate va da mai
multe reprezentaţiuni noi şi
dintre cele mai alese.

(Gazeta Transilvaniei,
nr. 163, 24 iulie 1891)

Iulian Cătălui

Mihaela Lupu

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

„Aplauze pentru trubadurii
de la porţile cetăţii”

25 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”

Circul Sidoli la Braşov
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În India, medicii au ex-
tras din gura unui tâ-
năr de 17 ani nu mai
puţin de 232 de dinţi,
în cursul unei interven-
ţii chirurgicale care a
durat 7 ore. Operaţia a
avut loc la JJ Hospital
din Mumbai. 

Ashik Gavai, în vârstă de
17 ani, a fost adus la spital de
tatăl său; adolescentul, origi-
nar dintr-un sat indian, suferea
de 18 luni de dureri şi de um-
flarea părţii drepte a feţei, dar
medicii din mai multe spitale
nu reuşiseră să identifice cau-
za problemei. 

Abia la spitalul din Mum-
mbai, medicii au putut diag-
nostica problema şi au
intervenit apoi, printr-o ope-
raţie dificilă, în urma căreia
tânărului i-au fost îndepărtaţi
232 de dinţi. 

Conform declaraţiei dr. Su-
nanda Dhiware, şeful Depar-
tmentului de Stomatologie al
spitalului, băiatul suferea de
o tumoare benignă de un tip
rar, un odontom compozit
complex, în partea respectivă
a gingiei formându-se un

mare număr de dinţi. Băiatul
are acum 28 de dinţi, implan-
taţi normal pe maxilare. 

Cazul lui Ashik Gavai este
unul extrem de rar şi este deo -
sebit din mai multe puncte de
vedere: odontomul era, în
acest caz, situat în mandibulă

(maxilarul inferior), deşi, de
obicei, asemenea tumori afec-
tează maxilarul superior, iar
cei 232 de dinţi extraşi repre-
zintă un nou record: până
acum, din tumori de aseme-
nea tip fuseseră extraşi cel
mult 37 de dinţi. 

Băiatul cu peste
200 de dinţi 

Rapperul american Snoop
Dogg a dezvăluit într-un inter-
viu recent că a fumat marijua-
na într-una dintre băile de la
Casa Albă, după ce a reuşit să
înşele vigilenţa agenţilor de se-
curitate din reşedinţa preşe-
dintelui american, informează
femalefirst.co.uk. 

Cântăreţul, în vârstă de 42
de ani, al cărui nume real este
Calvin Cordozar Broadus Jr., a
făcut această dezvăluire în cel
mai recent episod al emisiunii
„Snoop Dogg’s GGN News”.
„Am fumat în toaleta de la Casa
Albă. Nu în casă, ci în toaletă”,
i-a mărturisit rapperul prezen-
tatorului Jimmy Kimmel.
Snoop Dogg a înşelat vigilenţa
agenţilor care asigurau paza re-
şedinţei preşedintelui Barrack
Obama, spunându-le că trebuia
să meargă la baie, obţinând şi
permisiunea de a aprinde în

sala de baie un şerveţel. 
„I-am întrebat: «Pot să merg

la toaletă?». Ei mi-au zis: «Ce
trebuie să faci, treaba mică
sau treaba mare?». Le-am răs-
puns că treaba mare şi am
adăugat: «Atunci când fac
treaba mare de obicei aprind
un trabuc sau altceva, pentru
aromă». Iar ei mi-au spus:
«Ştii ceva? Poţi să aprinzi un
şerveţel»”, a declarat rapperul. 

„Le-am spus că aşa voi face,
iar şerveţelul era de fapt o ţi-
gară cu marijuana”, a adăugat
Snoop Dogg. 

Preşedintele rus Vladimir
Putin, acuzat de implicare în
prăbuşirea avionului malaysian
în estul Ucrainei, are angajat
cu normă întreagă un degustă-
tor profesionist, pentru a se asi-
gura că mâncarea sa nu este
otrăvită. 

Informaţia a fost dezvăluită
în urma reuniunii de săptămâ-
na aceasta, de la Londra, a Clu-
bului Chefs des Chefs, ai cărui
membri pregătesc mesele unor
lideri mondiali, inclusiv şefi de
state, relatează The Indepen-
dent, în ediţia electronică. 

Această profesie a fost po-
pulară de-a lungul secolelor, de
la faraonii egipteni până la îm-

păraţii romani şi chinezi, dar
continuă să fie şi în prezent.
Mâncarea lui Adolf Hitler era
degustată în fiecare dimineaţă
de o femeie pe nume Margot
Woelk, iar fostul preşedinte ira-
kian Saddam Hussein avea mai
mulţi degustători angajaţi. 

În 1978, fostul dictator ro-
mân Nicolae Ceauşescu a adus
un degustător în vizita de stat
pe care a efectuat-o la Palatul
Buckingham, precizează The
Independent. 

Conform lui Joseph Petro,
un fost agent Secret Service în
perioada preşedinţiei lui Ge-
orge W. Bush şi autorul cărţii
Standing Next to History, fostul

preşedinte american nu mânca
nimic ce nu era gătit de bucă-
tarii săi şi servit de un angajat
al Casei Albe în costum de
chelner. Atunci când participa
la un summit, personalul lui
George W. Bush afla din timp
ce este în meniu şi aducea in-
gredientele de la Washington. 

Diana Dumitrescu iubeşte din nou
După ce a declarat, în nenumărate rânduri, că încă suferă
după Ducu Ion, fostul ei soţ, se pare că acum Diana Du-
mitrescu este din nou fericită. Frumoasa blondă a fost
surprinsă recent, de jurnaliştii de la WOWbiz, la un eve-
niment monden, alături de noul ei iubit. Tânărul, care se
numeşte Victor, a stat lipit de iubita lui toată seara, însă
niciunul dintre cei doi amorezi nu au vrut să vorbească
despre relaţia lor. „Ne este bine împreună, e totul minunat
şi vrem să ţinem asta pentru noi. Nu vrem să stricăm
relaţia. Dacă ne-am apuca să vorbim despre noi, sigur
s-ar găsi cineva să tragă concluzii sau să facă presu-
puneri şi asta ne-ar afecta pe noi. Mai mult decât să
spunem că ne este bine nu avem ce detalii să dăm des-
pre viaţa noastră intimă”, a spus, potrivit wowbiz.ro,
Diana Dumitrescu. 

Oana Zăvoranu revine pe sticlă. Un nou „Pact cu diavoliţa”?!
În urma ultimelor apariţii la Kanal D, în care l-a făcut praf
pe fostul ei soţ, audienţele aduse de Oana i-au determinat
pe mai-marii postului să îi propună o emisiune. În 2009,
ea prezenta „Pact cu diavoliţa” la acelaşi post, însă co-
laborarea nu a fost prelungită după difuzarea unui sezon
din cauza unor neînţelegeri. Din toamna aceasta, Oana
va prezenta o emisiune de divertisment. Însă vedeta vrea
să ţină totul secret până la toamnă. 

Angela Gheorghiu are un iubit cu 22 de ani mai tânăr decât ea.
Noul partener al Angelei Gheorghiu se numeşte Mihai
Ciortea. Are 26 de ani şi este medic stomatolog la o
clinică pentru copii. Apropiaţii celor doi susţin că părinţii
lui Mihai sunt prieteni de câţiva ani cu Angela Gheorghiu,
scrie Libertatea. În vara anului trecut, celebra soprană
s-a despărţit de Cezar Ouatu, reprezentantul României
la concursul Eurovision 2013, după o relaţie de câteva
luni. Anterior, soprana a fost căsătorita cu Roberto Alagna.
17 ani a durat mariajul lor. 

Mâncarea lui Putin este degustată de un
profesionist, pentru a nu fi otrăvit

Snoop Dogg a fumat canabis în Casa Albă
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