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METEO

Lucrările de reabilitare a sălii
Teatrului s-au încheiat. Noua
sală mare a Teatrului Sică
Alexandrescu pune la dispo-
ziţia publicului 608 locuri, o
scenă nouă şi un nou sistem
acustic. Practic, sala este în
totalitate nouă, după ce tava-
nul şi ornamentele acestuia

au fost refăcute. În noile spaţii
amenajate, în locul aşa-ziselor
restaurante sau discoteci care
au funcţionat la un moment
dat în clădirea teatrului, vor
exista spaţii pentru uniunile
şi asociaţiile artiştilor care îşi
desfăşoară activitatea în Bra-
şov.

Turiştii care ajung la rezer-
vaţia de zimbri de la Vama
Buzăului vor beneficia de un
Centru de informaţii modern.
Centrul turistic va fi practic
poarta de intrare în rezervaţia
de zimbri amenajată încă din
2008 în comună. În prezent,
în rezervaţia de zimbri sunt

23 de animale, fa6ă de cinci,
câte erau la inaugurare, iar
Consiliul Judeţean Braşov are
în plan să extindă rezervaţia
la 80 de hectare, proiectul ur-
mând să fie depus pentru a
fi finanţat din fonduri euro-
pene în perioada 2014 –
2020.

Centru de informaţii modernTeatrul Dramatic, reabilitat complet

Ploaie
13°C /17°C

Surprize pentru
copiii asistaţi

Micuţii de la Centrul de zi
„Rază de Lună” din Codlea
au fost vizitaţi de „Zâna”
Adriana.

Cinematecă la
Sala Patria

În perioada 18-22 iunie, Ci-
nemateca Patria vă invită
să urmăriţi cei mai mari re-
gizori, cele mai bune filme.
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Mihai Pascu, vicepreşedintele Con-
siliului Judeţean Braşov a expus în
detaliu proiectul şi avantajele econo-
mice ale aeroportului de la Braşov

unor companii de primă mână din
China. Din bugetul pe 2014, chinezii
au alocat pentru investiţii în România
aproximativ 280 de milioane de dolari

care pot fi investiţi imediat prin Banca
de import-export a Chinei, însă
 reprezentantul CJ spune că „cheia”
accesării acestor fonduri o reprezintă

garanţia care trebuie să vină din partea
Guvernului României. Condiţiile de
creditare sunt extraordinar de bune,
apreciază Mihai Pascu.  pag. 3
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Bucurii pentru copii de la
„Zâna” Adriana. Pentru că
au avut rezultate deosebite
la învăţătură, micuţii de la
Centrul de zi „Rază de
Lună” din Codlea au fost vi-
zitaţi de „Zâna” Adriana. 

Acesta a venit alături de
un magician şi le-au oferit
puştilor mai multe momente
deosebite în cadrul unei pe-
treceri, de la care nu a lipsit
distracţia, veselia şi nici ma-
gicul „Tort de Ciocolată”. 

Micuţii centrului de zi
„Rază de Lună” au primit-o
pe „Zâna” Adriana cu mare
căldură şi bucurie, fericiţi că

în sfârşit o văd în realitate.
Zâna a aflat despre rezulta-
tele deosebite la învăţătură
ale copiilor şi a dorit să-i răs-
plătească şi să-i premieze.
Alături de Zână şi de micuţii
de la centru s-a aflat şi Ma-
gicianul Tony, care i-a uimit
pe pitici cu trucurile lui.

Iată ce a spus Adriana
Racu, realizator Emisiunea
Tortul de Ciocolată: „Zâna
Adriana, Tortul de Ciocolată
şi postul de televiziune Mix
2 TV au aflat despre copii de
la centrul Rază de Lună şi au
venit acum pe final de an
şcolar să-i răsplătească cu

dulciuri, diplome şi bineîn-
ţeles cu un tort de ciocolată”.

La rândul ei, Andreea Co-
vrig, referent educator în ca-
drul Centrului de „Zi Rază
de Lună” din Codlea a de-
clarat că, „în acest moment,
avem 40 de copii în centrul
nostru, copiii vin de la şcoa-
lă, după care servesc masa
şi ne ocupăm de ei să îşi facă
temele şi după care ne ju-
căm”. 

Beneficiarii centrului de
la Codlea sunt copii cu vârste
cuprinse între 6 şi 11 ani,
care fac parte din familii
asistate social. 

Reducerea CAS este posibilă dacă se
recuperează datoriile din insolvenţă

Premierul Victor Ponta afir-
mă că există surse clare pentru
susţinerea reducerii CAS şi
pentru anii următori, dacă se
recuperează datoriile de la con-
tribuabilii aflaţi în insolvenţă,
în acest scop fiind absolut ne-
cesară promulgarea noului
Cod al insolvenţei.

„Avem o veste bună şi una
proastă. Vestea bună este că,
dacă vor fi recuperate cele
aproape 40 de miliarde de lei
datorate de contribuabilii aflaţi

în insolvenţă către ANAF, re-
ducerea CAS cu cinci puncte
procentuale la angajator poate
fi menţinută pentru o perioadă
de aproximativ opt ani, la un
cost bugetar de 4,8 miliarde de
lei pe an al acestei măsuri.

Vestea proastă este că, în
prezent, există un blocaj în ceea
ce priveşte Codul Insolvenţei,
care încă nu este promulgat.
Dacă ar fi promulgat, nu ar
mai exista discuţii cu privire la
sustenabilitatea CAS nu doar

pentru anul acesta, dar şi pen-
tru viitor. De aceea am cerut
astăzi CCR să transmită pre-
şedintelui motivarea în cazul
Legii Insolvenţei, astfel încât
acesta să promulge actul nor-
mativ”, subliniază premierul,
potrivit unui comunicat al Bi-
roului de presă al Guvernului.

Ponta consideră că „este
bine pentru economie şi este
bine pentru buget să avem cât
mai rapid promulgată noua
lege”.

Într-un comunicat intitu-
lat „Senzaţional produs
de ignoranţă liturgică”,
Patriarhia precizează că
Patriarhul Daniel a folo-
sit, pentru sfinţirea stu-
diourilor de radio şi
televiziune Trinitas, un
„miruitor extensibil”,
stropit cu agheasmă cu
ajutorul unui buchet de
busuioc numit „sfeştoc”.

Patriarhia Română îi critică
astfel pe „jurnaliştii fără cu-
noştinţe liturgice” care au scris,
în ziua de 17 iunie 2014, ma-
teriale referitoare la sfinţirea
cu „trafaletul îmbibat în apă
sfinţită” a noilor studiouri de
radio şi televiziune TRINITAS
ale Patriarhiei Române, pre-
cizând că acela era un miruitor
extensibil, care fusese stropit
în prealabil cu agheasmă cu
ajutorul unui buchet de busu-
ioc numit „sfeştoc”.

BOR precizează că la sluj-
bele de sfinţire a caselor se fo-
losesc sfeştocul şi miruitorul,
iar, „din raţiuni practice, pentru

clădirile înalte miruitorul este
unul extensibil, fiind confecţio-
nat dintr-o tijă telescopică de
aproximativ 2,5-3 metri lungi-
me, având la partea superioară
un burete care se îmbibă în
untdelemnul sfinţit, pentru a
face semnul Sfintei Cruci pe zi-
dul sau peretele clădirii”.

„Prin urmare, după ce este
stropit cu agheasmă, folosind

un buchet din ramuri de bu-
suioc, numit sfeştoc, peretele
este însemnat cu untdelemn
sfinţit. La sfinţirea unei bi-
serici înalte se foloseşte tot
miruitorul extensibil, dar îm-
bibat cu Sfântul şi Marele
Mir”, explică Patriarhia, pre-
cizând că începând din 2008,
când a fost sfinţit Marele
Mir, toţi ierarhii ortodocşi

români folosesc miruitorul
extensibil pentru sfinţirea bi-
sericilor sau a unor edificii
bisericeşti. 

În final, BOR recomandă
„jurnaliştilor aflaţi în căutare
de senzaţional sau scandal ca
în viitor să se documenteze
mai temeinic privitor la eve-
nimente liturgice pentru a nu
deruta opinia publică.”

Patriarhia are un trafalet
pe post de miruitor extensibil!

Surprize, surprize pentru copiii din
familiile asistate social din Codlea

INFORMARE
Aceasta informare este efectuată de: JUDEŢUL BRAŞOV cu
sediul în Municipiul Braşov, Bulevardul Eroilor, nr. 5, tel.
0268 410 777, ce intenţionează să solicite de la S.G.A. Braşov,
Mun. Braşov, str. Maior Cranţa, nr. 32, tel. 0268 413 306, aviz
de gospodărire a apelor pentru lucrarea: Proiect Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Braşov,
localizat în judeţul Braşov, municipiul/oraşul/comuna
Codlea, Făgăraş, Săcele, Râşnov, Rupea, Hoghiz, Măieruş,
Viştea. 

Această investiţie este nouă.

Ca rezultat al procesului de producţie (locuire), vor rezulta
permanent ape uzate menajere ce se vor evacua: într-un
bazin de stocare ape uzate care va fi vidanjat de către firme
specializate în astfel de servicii (Măieruş); într-un canal de
desecare limitrof amplasamentului, care descarcă apele în
râul Olt, dupa ce au fost epurate într-o staţie de epurare
mecano-biologică (Hoghiz); în pârâul Racoviţa, dupa ce au
fost epurate într-o staţie de epurare cu osmoză inversă
(Făgăraş).

Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările
ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi
recomandări se pot adresa solicitantului sau timp de 7 zile
de la data ultimului anunţ.



Direcţia de Servicii Sociale a
Primăriei se va muta definitiv, în-
cepând cu 1 iulie, în noul sediu din
cadrul Centrului Multifuncţional
de Servicii Sociale, construit de
municipalitate în locul corpului A
al fostului Liceu Astra, din strada
Panselelor, nr.23.

DSS anunţă că până la data de
31 iulie 2014, cetăţenii pot depune
cereri pentru acordarea beneficiilor
sau serviciilor sociale atât la noul
sediu, cât şi la sediul actual, situat
pe Bld Mihail Kogălniceanu, nr.23
(Primăria Nouă).

Începând cu data de 1 august
2014, întreaga activitate a Direc-
ţiei de Servicii Sociale se va des-
făşura în noul sediu, din str.
Panselelor, nr. 23. Numerele de
telefon ale Direcţiei rămân
 a c e l ea ş i :  0 3 6 8 / 4 6 4 . 0 8 0 ,
0368/464.081 ( t e l . / f a x ) ,
0368/464.082, 0364/464.084.

Reamintim că odată cu finaliza-
rea lucrărilor la Centrul Multifinc-
ţional de Servicii Sociale, RAT
Braşov a extins ruta unor autobuze
de pe linia 5 (cele care poartă şi
inscripţia „Panselelor”), astfel încât

acestea să oprească şi la CMSS. 
CMSS funcţionează din luna

aprilie a acestui an şi a fost înfiinţat
cu bani europeni nerambursabili,
printr-o finanţare de 10,87 milioa-
ne de lei (inclusiv TVA), accesată
de Primăria Municipiului Braşov. 

Beneficiarii direcţi ai proiectului
sunt persoane din Municipiul Bra-
şov şi din localităţile învecinate care
se află în situaţii de vulnerabilitate/
excluziune socială şi care au nevoie

de servicii sociale. Numărul estimat
de beneficiari ai Centrului Multi-
funcţional de Servicii Sociale este
de 24.320 de persoane/an, în con-
diţiile în care noua clădire adăpos-
teşte atât Direcţia de Servicii
Sociale a Primăriei, cât şi sediile a
14 asociaţii şi fundaţii care activea-
ză în domeniul serviciilor sociale
în Braşov şi care prestează astfel
de servicii în cadrul Centrului.

A.P.

La eveniment au
participat cele
mai puternice fir-
me chinezeşti cu
capital integral
de stat, desprinse
din cadrul minis-
terelor de profil. 

Aceste companii
sunt printre cele mai
importante din lume
şi sunt jucători foarte
importanţi pe piaţa
construcţiilor civile şi
industriale, fiind listate
la Bursa din Asia, a
declarat vicepreşedin-
tele Consiliului Jude-
ţean Braşov, Mihai
Pascu.

Reprezentantul Consiliului
Judeţean Braşov a expus în
detaliu proiectul şi avantajele
economice ale aeroportului
de la Braşov unor companii
de primă mână, cum ar fi
Yuanda Enterprise Group,
China CAMC Engineering
Co Ltd, China National Aero-
Technology Impert & Export

Coroporation, Jiuchuang
Group sau China Civil Engi-
neering Construction Corpo-
ration.

280 de milioane de dolari, pre-
gătiţi pentru România.  Din bu-
getul pe 2014, chinezii au
alocat, pentru investiţii în Ro-
mânia, 1,6 miliarde de yuani
(aproximativ 280 de milioane
de dolari), care pot fi investiţi

imediat în România prin Ban-
ca de import-export a Chinei,
însă Mihai Pascu spune că pro-
blema pentru accesarea acestor
fonduri o reprezintă garanţia
care trebuie să vină din partea
Guvernului României.

„Din punct de vedere tehnic
nu este nicio problemă con-
struirea Aeroportului Interna-
ţional de la Braşov. Există

suficienţă forţă şi disponibili-
tate tehnică pentru a fi finalizat
până în 2016. Singura proble-
mă este garantarea din partea
României pentru suma nece-
sară, dar potrivit înţelegerilor
pe care România le are atât
la nivelul Comisiei Europene,
cât şi cu Fondul Monetar In-
ternational, garanţiile de stat
se dau greu, aproape deloc!”,
a precizat Mihai Pascu.

Creditele asiatice, mult mai
convenabile ca acelea eropene.
Condiţiile de creditare sunt
extraordinar de bune, apre-
ciază Mihai Pascu. Nu există
nicio comparaţie cu niciun fel
de ofertă pe care o avem la
nivel european.

„Ei propun trei forme de îm-
prumut: 1 – «concesiune», prin
carea rata dobânzii este cea-
mai atractivă – până la 1,5%,
cu perioadă de graţie până la
finalizarea construcţiei şi ram-
bursarea în 20 de ani; 2 – cre-
dit preferenţial – cu dobândă
de 2-2,2%, în dolari şi 3 – îm-
prumuturi comerciale, la care
dobânda este LIBOR +3,5%.
Toate aceste variante sunt
foarte atractive comparativ cu
ofertele băncilor europene, iar
explicaţia este aceea că statul
chinez vrea să intre pe piaţa
UE prin România. Practic, dis-
cuţiile au continuat pe tema
găsirii unor soluţii de garan-
tare din partea statului ro-

mân”, a explicat Mihai Pascu
impedimentele întâmpinate la
această oră.

O posibilitate ar fi implica-
rea EXIMBANK România,
iar aici Guvenrul ar trebuie să
găsească variante pentru a
oferi garanţii. „O altă soluţie
– discutată de principiu şi care
trebuie analizată în Guvern,
unde un rol esenţial îl are dl.
ministru al Economiei, Cons -
tantin Niţă, este aceea de a
garanta în loc de cash cu re-
surse minerale şi lemn, în con-
trapartidă pentru o parte din
garanţiile financiare ale sta-
tului român. Ce trebuie să se
înţeleagă în urma acestor dis-
cuţii este faptul că toată lumea
este deschisă unei colaborări
şi punerea în practică a aces-
tui proiect. Totul este să găsim
soluţiile în concordanţă cu ce-
rinţele partenerilor asiatici şi
ale convenţiilor pe care Ro-
mânia le are cu forurile euro-
pene şi FMI”, a concluzionat
vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Mihai Pascu.

Sebastian Dan

Garanţiile guvernamentale,
„cheia” aeroportului de la Braşov
Veşti bune în urma forumului economic româno-chinez care s-a desfăşurat săptămâna trecută
la Beijing, la care a participat o delegaţie condusă de minstrul Economiei, Constantin Niţă
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Direcţia de Servicii Sociale 
a Primăriei se mută de la 1 iulie

Odată cu căile de rulare, care vor fi
realizate anul acesta, va fi finalizat în
proporţie de 70%. Urmează ca anul
viitor să facem şi terminalul şi să
 finalizăm restul lucrărilor necesare.

Aristotel Căncescu
preşedintele Consiliului Judeţean Braşov
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Lucrările de amenajare a
modernului centru de infor-
mare turistică din Vama Bu-
zăului se vor finaliza luna
aceasta.

Primarul comunei, Tiberiu
Chirilaş, a precizat că în ve-
derea dezvoltării turismului
în zonă, Primăria Vama Bu-
zăului a accesat o finanţare
prin Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală (PNDR)
pentru amenajarea acestui
centru, investiţia fiind de
aproximativ 200.000 de euro.

Centrul turistic va fi practic
poarta de intrare în rezervaţia
de zimbri amenajată încă din
2008 în comună.

„Aici vor exista materiale
informative despre principa-
lele atracţii ale comunei,
printre care «Valea Zimbri-
lor» sau cascadele «Urlătoa-
rele», aflate la mică distanţă
de localitate. De asemenea,
vom realiza aproximativ 30
de panouri informative des-
pre obiectivele turistice, dar
şi indicatoare către acestea”,
a explicat primarul comunei. 

În prezent, în rezervaţia
de zimbri sunt 23 de anima-
le, fa�ă de cinci, câte erau la

inaugurare, iar Consiliul Ju-
deţean Braşov are în plan să
extindă rezervaţia la 80 de
hectare, proiectul urmând să
fie depus pentru a fi finanţat
din fonduri europene în pe-
rioada 2014 – 2020.

Mihai Pascu, vicepreşe-
dintele CJ Braşov, a precizat

că sunt avute în vedere două
variante: o investiţie de mai
mici dimensiuni, respectiv
460.000 euro, şi una mai
mare, de 1,4 milioane de
euro, în funcţie de soluţiile
tehnice pentru traversarea
râului Buzău, care curge în-
tre păşune şi pădure.

Liceul Teoretic „Petru
Rareş” din Feldioara va
intra într-un amplu pro-
iect de reabilitare, mo-
dernizare şi extindere,
după ce licitaţia de se-
lectare a unui construc-
tor a fost definitivată. 

Lucrările vor fi finanţate
din bani europeni, iar costul
acestora fusese estimat la
suma de 5,44 de milioane de
lei, fără TVA. De această in-
vestiţie au fost interesate zece
firme de construcţii, astfel că
cea mai bun ofertă din punct
de vedere economic a fost a
firmei Termo Confort din
Braşov, în cuantum de
3.596.737.92 lei (4,45 de mi-
lioane de lei cu tot cu TVA).

Întreaga investiţie ar tre-
bui finalizată în maximum
18 luni, ţinând cont că va fi
ridicat un nou corp de clă-
dire de la zero, iar corpul C,

în care studiază clasele I –
IV, va fi complet moderni-
zat. 

Firmele interesate îşi pot
depune ofertele până în data
de 3 decembrie, valoarea ga-
ranţiei de participare fiind
de 104.298 lei. De aseme-
nea, din bugetul proiectului

este prevăzută realizarea
unei platforme ecologice de
depozitare a gunoiului, pre-
cum şi rezolvarea accesului
în şcoală prin construirea
unei rampe pentru persoa-
nele cu dizabilităţi şi a unei
alei pietonale de la intrarea
în incintă, până la noua in-

trare în şcoală, şi de acolo
până în zona din care pleacă
rampa. 

Contractul de finanţare pe
care Primărie Feldioara l-a
obţinut prin Programul
Operaţional Regional are o
valoare de peste 7,35 mi-
lioane de lei.

Flash
Atenţie la vipere! 
Salvamontiştii îi avertizează pe cei care iubesc drumeţiile
şi intenţionează să plece la cules de bujorei de munte
că sunt vipere pe văile făgărăşene. Acestea au fost în-
tâlnite în zona nordică a Masivului Făgăraş, dar şi înspre
creastă: valea Sâmbetei, Fereastra Mică şi Fereastra
Mare. Salvatorii montani le recomandă turiştilor să poarte
ghete de munte, pantaloni lungi şi strâmţi de la genunchi
în jos şi să nu părăsească în nicio situaţie marcajele de
pe traseele montane. În cazul în care o persoană este,
totuşi, muşcată de viperă, i se recomandă să nu facă,
pe cât posibil, efort fizic şi să ia imediat legătura cu
medicii de la urgenţe. 

Ce filme vedem la Festivalul de la Victoria
Oraşul Victoria va fi în centrul atenţiei la sfârşitul lunii
iunie. Cinefilii şi nu numai sunt invitaţi să participe la cea
de-a doua ediţie a Festivalului de Film de la Victoria. Şi
de această dată organizatorii promit filme de mare rang,
printre care „Câinele japonez”, în regia lui Tudor Cristian
Jurgiu, film ce va putea fi vizionat în aer liber. Evenimentul
va avea loc în perioada 26 – 29 iunie. La categoria „Scurt-
metraj de ficţiune” au fost înscrise mai multe filme, printre
care se numără „Detaşamentul orb”, în regia lui Vlad Fe-
neşan, „Brigada neagră”, în regia lui Andrei Teodorescu,
„Tatăl nostru”, în regia lui Sergiu Lupşei, dar şi multe
altele. La secţiunea „documentar” au fost înscrise „The
bed is broken”, regia Raluca Răcean Gordoşi, „Rio 2016”,
de Bianca Rotaru, „City tour”, de Andrei Teodorescu, „9
vieţi”, de Iulia Mateo, dar şi altele. Pe întreaga durată a
festivalului, în holul Casei de Cultură din Victoria se va
desfăşura expoziţia „Reinventarea postindustrialului prin
cultură”. Expoziţia urmăreşte să atragă atenţia asupra
posibilităţilor de regenerare urbană a oraşelor postin-
dustriale prin cultură.

Feldioara: 4.450.000
de lei pentru Liceu

Centru de informaţii modern
pentru turiştii care ajung 
la rezervaţia de zimbri



Elevii de la Liceul Tehno-
logic „Dr. Ioan Şenchea” din
Făgăraş, alături de elevi de la
instituţii de învăţământ din 15
judeţe din ţară, au sărbătorit
„râsul”. Evenimentul a avut
loc cu ocazia celei de-a treia
ediţii a proiectului interjude-
ţean „lumea în cuvinte şi i-
magini”, care s-a organizat la
Şenchea. Tema proiectului se
schimbă anual, iar la această

ediţie proiectele elevilor au
avut ca temă „râsul, oglinda
sufletului uman”. Activitatea
a fost împărţită în 3 secţiuni,
respectiv creaţie literară, mul-
timedia şi arte vizuale. Cei
180 de elevi care au participat
au realizat materiale în ton cu
tema, în engleză şi franceză.

La secţiunea arte vizuale,
elevii şi-au expus desenele şi
fotografiile într-o sala de

clasă din Şenchea, unde au
putut fi admirate de toţi cei
care au trecut pragul insti -
tuţiei de învăţământ. Copiii
au demonstrat prin operele lor
de artă că deşi au vârste fra-
gede, ei înţeleg profunzimea
sentimentelor implicate de
maturitate.

În cadrul activităţii care s-
a desfăşurat astăzi la Şenchea,
au fost prezentate 200 de lu-
crări la cele 3 secţiuni şi s-au
acordat 60 de premii care au
constat în materiale didactice
şi rame foto.

Consiliul Judeţean Bra-
şov a iniţiat demersu-
rile pentru a obţine
avizul de mediu, dar şi
cel de gospodărire a
apelor, în vederea im-
plementării proiectului
privind Managementul
Integrat al Deşeurilor
în Judeţul Braşov.

În conformitate cu acest
plan, în judeţ ar urma să fie
amenajate o serie de staţii
de transfer, respectiv la Râş-
nov, Victoria şi Prejmer,
Hoghiz şi Făgăraş, iar la
Măieruş şi la Predeal ar tre-
bui amenajate staţii tempo-
rare de stocare a deşeurilor,
cu precontainere şi mijloace
de transport. Proiectul mai
prevede şi staţii de sortare
la Săcele şi Prejmer, dar şi
amenajarea unei staţii de
tratare mecanică şi bio lo -
gică a gunoiului la Făgăraş,
după ce operatorul privat
care anunţase în 2006 ame-

najarea unei ram-
pe ecologice în
zona Beclean, a
renunţat la pro-
iect.

Soluţii punctuale
pentru fiecare rampă
în parte. În vede -
rea obţinerii avi-
zului de la Apele
Române – Siste-
mul de Gospodă-
rire a Apelor
(SGA) Braşov,
rep rezen tan ţ i i
Consiliului Jude-
ţean au prezentat
public soluţiile
pentru evacuarea
apelor uzate de la
rampele de trans-
fer a deşeurilor. 

Astfel, la Măie-
ruş, apele uzate
menajere se vor evacua într-
un bazin de stocare a apelor
uzate care va fi vidanjat de
către firme specializate în
astfel de servicii. 

La Hoghiz, apele rezidua-
le vor ajunge într-un canal
de desecare limitrof ampla-
samentului, care va des -
cărca apele în râul Olt, după

ce au fost epurate într-o sta-
ţie de epurare mecano-bio-
logică, iar apele reziduale
de la rampa din Făgăraş vor
fi deversate în pârâul Raco-

viţa, după vor fi epurate în
prealabil într-o staţie de
epurare cu osmoză inversă.

Totodată, „Planul Jude-
ţean de Gestionare a De -

şeurilor – Judeţul Bra-
şov” poate fi consultat de
cei interesaţi la sediul
Agenţiei pentru Protecţia
Mediului, până la finele
acestei luni urmând să fie
emis şi avizul de mediu
pentru acest proiect.

Riscăm pierderea a 30 de
milioane de euro. Întreaga
documentaţie va trebui
elaborată cât mai repede,
astfel ca Braşovul să de-
pună acest proiect
pentru finanţare la Mi-
nisterul Mediului, altfel
riscă să piardă cele apro-
ximativ 30 de milioane
de euro din bani neram-
bursabili de la Uniunea
Europeană, necesari atât
pentru închiderea ecolo-
gică a tuturor gropilor de
gunoi neconforme din

judeţ, cât şi pentru amena-
jarea acestor staţii de trans-
fer, sortare sau tratare me-
canică şi biologică a de -
şeurilor.
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Cum va fi rezolvată problema apelor
reziduale de la noile rampe de gunoi

Licitaţia organizată, recent,
de Primăria Săcele în vederea
atribuirii contractului pentru
colectarea şi transportul guno-
iului menajer, a fost câştigată
de societatea Cibin SA. Firma
amintită se va ocupa şi de sa-
lubrizarea domeniului public
din Săcele.

Pentru activităţile
men�ionate,  la licitaţie a mai
participat o societate, care însă
a fost descalificată, deoarece
nu a îndeplinit criteriile de eli-
gibilitate solicitate prin caietul
de sarcini. Potrivit
contractului, societatea Cibin
SA va asigura necesarul pube-
lelor pentru locuitorii munici-
piului Săcele care locuiesc la
case, respectiv 5.000 de pubele

pentru aproximativ 10.000 de
persoane. Alte 150 de contai-
nere vor fi amplasate pentru
săcelenii care locuiesc la bloc. 

Conform caietului de sar-
cini, contractul va avea o pe-
rioada de 8 luni, ia valoarea
estimată a acestuia este de

584.953 lei. În conformitate
cu datele existente la Primăria
Municipiului Săcele, un săce-
lean produce în medie 0,95 kg
de deşeuri menajere pe zi, în
timp ce cantitatea lunară de
deşeuri menajere colectată este
de 150 metri cubi. 

Primăria Săcele a licitat activitatea de
salubrizare

Elevi din toată ţara au
sărbătorit râsul la Făgăraş



Turnul datează din seco-
lul al XV-lea, făcând parte
din prima incintă a zidu-
rilor de apărare a Braşo-
vului. Potrivit cronicii
medievale, a fost lovit de
două ori de trăznet (1559,
1696), incendiile determi-
nând şi denumirea. Paz-
nicii turnului au vegheat
de aici sute de ani asupra
siguranţei oraşului, dând
alarma în caz de pericol
sau de incendiu.
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Turnul Negru

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
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Municipalitatea Braşov
a depus ieri dosarul de
candidatură pentru or-
ganizarea ediţiei de Iar-
nă a Jocurilor Olimpice
de Tineret. Documentul
a fost trimis cu un servi-
ciu de poştă rapidă şi a
fost recepţionat la se-
diul Comitetului Olim-
pic Internaţional din
Lausanne, la ora 11.20,
ora locală. 

Potrivit primarului George
Scripcaru, documentul con-
ţine toate scrisorile de garan-
ţie din partea prim-ministrului
şi Guvernului, de la care pri-
marul a declarat că a primit
tot sprijinul necesar, a Comi-
tetului Olimpic şi Sportiv Ro-
mân, precum şi a tuturor
instituţiilor implicate la nivel
central sau local. „Conside-
răm că dosarul nostru de can-
didatură este unul cu şanse
reale pentru desemnarea Bra-
şovului ca Oraş Gazdă al eve-

nimentului, având în vedere
experienţa FOTE 2013, care
s-a dovedit a fi cea mai de
succes competiţie de acest gen
organizată de Asociaţia Co-
mitetelor Olimpice Europene.
În plus, noi avem infrastruc-
tura utilizată petnru organi-

zarea FOTE şi cred că şansele
noastre sunt foarte mari”, a
declarat primarul Braşovului. 

Pachetul în care a fost trimis
„dosarul” a avut dimensiunile
70x40x40 cm, adică mai bine
de un metru cub de hârtie, cu
o masă totală de 25 de kilo-

grame. Dosarul are  6.000 de
file şi 25 de CD-uri cu docu-
mente scanate, traduse în lim-
bile engleză şi franceză, şi
conţine o broşură-rezumat, ga-
ranţiile din partea instituţiilor
centrale şi locale, dosarul sa-
tului olimpic, dosarul bazelor
sportive, un dosar cu hărţi
amănunţite a locaţiilor de con-
curs şi a zonelor de desfăşurare
a Olimpiadei, dosarul locaţiilor
alese pentru evenimente cul-
turale conexe, organizate pe
parcursul Olimpiadei. 

Combinata nordică, bobul şi
curling-ul – competiţii noi faţă
de FOTE. Având în vedere ba-
zele existente şi experienţa or-
ganizării Festivalului Olimpic
al Tineretului European
(FOTE) 2013, Braşovul va
propune aceleaşi competiţii,
respectiv schi alpin, snow-
board, schi fond, biatlon, să-
rituri cu schiurile, patinaj
artistic, hochei şi short track.
O noutate pe lista competiţii-
lor va fi combinata nordică. 

În plus, Braşovul îşi doreşte
şi organizarea competiţiilor
de bob şi curling, dacă muni-
cipalitatea, împreună cu fede-
raţia internaţională, cea
naţională şi Guvernul Româ-
niei, va identifica resursele fi-
nanciare necesare pentru
construcţia unui patinoar de
minimum 1.000 de locuri şi
pentru pista de bob. În privin-
ţa patinoarului, primarul a de-
clarat că el trebuia oricum
construit pentru FOTE, astfel
că proiectul există deja, iar
construcţia ar putea fi reali-
zată până în 2020.  

Spaţiul ales pentru desfă-
şurarea Olimpiadei de Tineret
va fi de asemenea identic ce-
lui de la FOTE 2013, respec-
tiv Braşov, Poiana Braşov,
Predeal, Râşnov şi Cheile
Râşnoavei, distanţele apropia-
te dintre locaţii fiind un avan-
taj în punctarea dosarelor de
candidatură. 

„De acum înainte trebuie
să ne facem lobby pentru ca

decizia să ne fie favorabilă, şi
mai ales să aducem cât mai
multe competiţii de iarnă, de
nivel internaţional, la Braşov
şi în zona aleasă pentru or-
ganizarea Olimpiadei de
 Tineret din 2020”, a conclu-
zionat  primarul Scripcaru. 

Reamintim că anunţarea
Oraşului Gazdă se va face în
mai – iunie 2015. Singurele
oraşe care şi-au anunţat can-
didatura sunt Braşov, Româ-
nia, şi Lausanne, Elveţia. 

Organizarea acestei com-
petiţii ar aduce la Braşov în
jur de 1.400 de sportivi cu
vârste  între 15 şi 18 ani şi încă
4.000 de membri ai dele ga -
ţii lor. Dacă oraşul gazdă va fi
desemnat Braşovul, compe-
tiţia va fi organizată în perioa-
da 9-18 februarie 2020,
aceasta fiind, potrivit oficia-
lilor primăriei, perioada cea
mai propice din punct de ve-
dere meteorologic, indicată
de datele statistice.

A.P.

Braşovul candidează oficial pentru
organizarea Olimpiadei de Tineret

Lucrările de reabilitare a sălii
Teatrului s-au încheiat. 

Noua sală mare a Teatrului
Sică Alexandrescu pune la dis-
poziţia publicului 608 locuri, o
scenă nouă şi un nou sistem acus-
tic, acestea fiind doar cele mai
importante repere ale lucrărilor
de reabilitare începute anul tre-
cut. Practic, sala este în totalitate
nouă, după ce tavanul şi orna-
mentele acestuia au fost refăcute,
a fost reparată scena (inclusiv in-
stalaţiile necesare montării de-
corurilor), a fost instalat un nou
sistem acustic (care include şi pa-
nourile acustice de pe pereţi, nu
numai sistemul electronic de su-
net), au fost schimbate scaunele,
mocheta şi cortina. 

„Clădirea Teatrului Dramatic nu
a mai fost reabilitată de foarte mulţi
ani. Aceste lucrări ar fi trebuit făcute
în urmă cu 20 de ani şi din acest
motiv a fost un proiect care s-a des-
făşurat pe mai mulţi ani şi care a
presupus costuri destul de mari din
bugetul local. Mă bucur că am reuşit
să găsim soluţii pentru aceste pro-
bleme, iar teatrul a fost închis doar
pentru un an de zile. Am reuşit to-
todată să reducem şi costurile, pen-
tru că am executat lucrările prin
RIAL, cu angajaţi proprii. Odată
cu finalizarea acestor lucrări putem
spune că Braşovul se află pe locul
pe care îl merită pe harta culturală
a României şi, de ce nu, a Europei,
inclusiv din punct de vedere al in-
frastructurii. Din această toamnă,

noua stagiune, dar şi cel mai im-
portant eveniment teatral al Braşo-
vului, Festivalul de Dramaturgie
Contemporană, vor avea o sală de
teatru de cel mai înalt nivel“,  a de-
clarat primarul George Scripcaru,
în cadrul conferinţei de presă prin
care a anunţat finalizarea lucrărilor.
Primarul a subliniat şi faptul că lu-
crările au fost programate şi exe-
cutate în aşa fel încât activitatea
teatrală să fie cât mai puţin pertur-
bată, spre deosebire de alte investiţii
de acest gen, din alte oraşe, care au
fost executate cu teatrul închis. 

Teatrul Dramatic a fost reabilitat
complet. Reabilitarea Teatrului Dra-
matic este un proiect multianual
iniţiat în anul 2008 de municipa-
litatea  braşoveană. Anul trecut au
început lucrările de reabilitare a
sălii mari. 

În noile spaţii amenajate, în locul
aşa-ziselor restaurante sau discoteci
care au funcţionat la un moment
dat în clădirea teatrului, vor exista
spaţii pentru uniunile şi asociaţiile
artiştilor care îşi desfăşoară activi-
tatea în Braşov. 

Potrivit datelor primăriei, valoa-
rea lucrărilor de reabilitare a Tea-
trului Dramatic executate până în
prezent este de 8.372.245 de lei. 

A.P.

Primarul George Scricparu a prezentat presei rezumatul dosarului de
candidatură a Braşovului pentru organizarea Olimpiadei de Tineret din 2020

Municipiul Braşov a depus oficial dosarul necesar pentru organizarea evenimentului
din 2020, unde concurează cu oraşul elveţian Lausanne
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Festivalul de Dramaturgie Contemporană se va
ţine în sala renovată a Teatrului Dramatic
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Singurul designer român
care a reușit să între în enci-
clopedia dedicată celor mai
avangardiști designeri de pan-
tofi - „Shoegasm”, Mihai
Albu, se va află weekendul
acesta la Brașov, pentru un
SHOW de excep�ie în Club

Louis. Celebrul designer își va
prezenta colec�iile de pantofi
într-un spectacol inedit, sâm-
bătă, 21 iunie, începând cu ora
23.00. 

El va fi înso�it de so�ia sa
și vor lua cina împreună la
Marlene Living Lounge, cel

mai „fresh” local din oraș, un
loc cu un design impresionant
și un meniu variat bazat pe bu-
cătăria mediteraneană. Localul
este renumit și pentru cocktai-
lurile delicioase și combina�iile
de fructe și condimente din
fresh-urile proaspete de vară. 

Unul dintre primele con-
certe ale trupei Queen,
care a fost înregistrat pe
albumul „Live at the Ra-
inbow '74”, va fi lansat pe
suport CD, DVD şi Blu-
Ray, la 40 de ani după ce
a fost înregistrat la Lon-
dra.

Concertul Queen din 20 no-
iembrie 1974 a fost susţinut la
câteva zile după ce membrii tru-
pei au fost invitaţi să cânte noul
lor single, „Seven Seas of
Rhye”, la emisiunea muzicală
britanică „Top of the Pops”.
Aceştia au fost invitaţi la res-
pectiva emisiune după ce David
Bowie a trebuit să renunţe în
ultima clipă la apariţia televizată,
informează contactmusic.com.

După ce au apărut la „Top of
the Pops”, biletele pentru con-
certul trupei Queen de la sala
de concerte Rainbow din Lon-

dra au fost epuizate, iar produ-
cătorul Thomas Baker a decis
să filmeze concertul şi să îl în-
registreze în vederea unui viitor
album live.

Cu toate acestea, proiectul al-

bumului „Live at the Rainbow
'74” a fost amânat în favoarea
celui de-al treilea album al tru-
pei, „Sheer Heart Attack”.

„Prin urmare, albumul con-
certului live de pe Rainbow, deja

completat, a rămas în arhive.
Acum, 40 de ani mai târziu, al-
bumul «Queen: Live at the Ra-
inbow '74» a ieşit în sfârşit la
suprafaţă, cu o serie de piese ne-
preţuite”, a declarat compania

Eagle Rock Entertainment, res-
ponsabilă cu lansarea acestui
proiect, în luna septembrie, me-
lodiile incluse pe disc fiind mi-
xate şi remasterizate.

Albumul include piese pre-
cum „Flick Of The Wrist”,
„Killer Queen”, „Seven Seas
Of Rhye” şi „Stone Cold Cra-
zy”, potrivit Mediafax.

Totodată, în 2013, Brian May
a anunţat că plănuieşte o „co-
laborare” între Freddie Mercury
şi Michael Jackson, dar nu se
ştie dacă aceste cântece vor apă-
rea pe noul album Queen, inti-
tulat provizoriu „Queen
Forever”.

În vara acestui an, trupa
Queen va susţine un turneu
american ce include 19 concer-
te, avându-l ca solist pe Adam
Lambert, ocupantul locului al
doilea în finala emisiunii-con-
curs „American Idol” din anul
2009.

Queen a lansat 15 albume
până la destrămarea sa, în 1991,
după decesul lui Freddie Mer-
cury, din cauza maladiei SIDA,
pe 24 noiembrie 1991, la vârsta
de 45 de ani.

Piese ca „Bohemian Rhap-
sody” şi „Don't Stop Me Now”,
compuse de Mercury, au intrat
în panteonul rockului şi o nouă
generaţie de artişti, printre care
Lady Gaga, Robbie Williams,
Foo Fighters şi Muse, revendică
influenţa trupei Queen.

Concertele în care Freddie
Mercury cânta „We Are The
Champions”, "Killer Queen",
„Crazy Little Thing Called
Love” sunt considerate momen-
te de antologie pentru muzica
rock, iar „We Will Rock You”,
comedia muzicală lansată în
2002, pe baza hiturilor trupei,
a fost pusă în scenă în lumea
întreagă şi se joacă încă în tea-
trele londoneze.

Albumul „Live at the Rainbow '74”, considerat pierdut, va fi lansat anul acesta
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Un album al trupei Queen
va fi lansat după 40 de ani

Se caută gladiatori pentru prima 
ediţie a carnavalului de la Mamaia

Ra du Mazăre a anun-
ţat că a în ceput să cau-
te luptători care să
poată reconstitui bătă-
liile gla   diatorilor, aces-
tea urmând să fie una
dintre atracţiile primei
ediţii din acest an a car-
navalului din Mamaia.

„Îmi bat capul să organizez
şi să găsesc luptători pentru
că la carnaval, în faţa lui
Cezar ,o să fie prezentată
şi o luptă de gla-

diatori, vor fi prezentate şcoli
de gladiatori, echipamente şi
o luptă. Şi acum trebuie luptă-
tori. Căutăm în ţară, e destul
de dificil”, a declarat Mazăre,
potrivit Mediafax. 

Prima ediţie din acest an a
carnavalului din Mamaia va

avea loc în 5 iulie, iar
Mazăre va fi costu-
mat în Cezar, după
ce primarul l-a mai

întruchipat pe împă-

ratul roman şi la filmările pen-
tru videoclipul imnului staţiu-
nii Mamaia, intitulat „A lu’
Mamaia”. 

Acesta este pentru al treilea
an consecutiv când Mamaia
găzduieşte un asemenea car-
naval, acesta fiind, de fapt, un
spectacol oferit de cluburile
din staţiune, reprezentanţii
acestora defilând pe care ale-
gorice şi oferind apoi o repre-

zentaţie de dans şi
muzică în
Piaţeta Ca-
zino.

Mihai Albu vine sâmbătă la Brașov



Reprezentativa Germaniei
a învins la Salvador, cu scorul
de 4-0 (3-0), selecţionata Por-
tugaliei, într-un meci contând
pentru grupa G de la Cupa
Mondială, în care atacantul
Thomas Muller a reuşit să
puncteze de trei ori! Golurile
au fost marcat de Thomas
Muller '11 (penalti), '45+1 şi
'78 şi Hummels '32. Din mi-
nutul 37, Portugalia a evoluat
cu un jucător mai puţin după
ce Pepe a fost eliminat pentru
că l-a lovit cu mâna în faţă pe
Muller şi a avut o reacţie ner-
voasă la adresa atacantului
german, lovindu-l apoi cu ca-
pul. 

„Nimeni nu ne va face cadouri!”
Atacantul german Thomas
Muller, marcator de trei ori
în poarta lusitanilor, a declarat
că echipa Germaniei a început
bine turneul final al Cupei
Mondiale, subliniind însă că
jucătorii trebuie să rămână
calmi. „Am început bine, am
făcut un meci bun, am avut o
mentalitate bună, dar nu tre-
buie să exagerăm, lucrurile
ne-au fost favorabile. Meciul
următor îl începem de la zero
și nimeni nu ne va face niciun
cadou. Rămânem calmi, a fost
primul meci. Suntem aici pen-
tru a deveni campioni mon-
diali, nu pentru recorduri. Am
marcat trei goluri, nu se în-
tâmplă prea des, deci nu e
prea rău pentru început”, a
declarat Muller.

SUA câștigă greu cu Ghana! În
celălalt meci al grupei G,
na�ionala Statelor Unite ale
Americii a învins cu scorul
de 2-1 (1-0) reprezentativa
Ghanei. Dempsey a deschis
scorul în primul minut al jo-
cului de la Natal, reușind cel
mai rapid gol de la această
edi�ie a Campionatului Mon-
dial. Africanii au egalat în mi-
nutul 82 prin Andrew Ayew,

înasă americanii și-au asigurat
toate cele trei puncte după
reușita lui Brooks din minutul
86. Tot luni seara, reprezen-
tativa Iranului a încheiat la
egalitate, scor 0-0, meciul sus-
ţinut, la Curitiba, în compania
selecţionatei Nigeriei, în gru-
pa F de la Cupa Mondială,
aceasta fiind prima partidă de
la turneul final la care nu s-a
înscris niciun gol. Meciul din-
tre Iran și Nigeria a fost cel
mai slab și cel mai plictisitor
joc de la acest campionat
mondial. 

Dempsey prinde Top 5 goluri
rapide! Americanul Dempsey
a înscris contra Ghanei unul
dintre cele mai rapide goluri
de la Cupa Mondială. Golul
mijlo ca șului ofensiv al repre-
zentativei Statelor Unite a de-
venit cel de-al cincilea cel mai
rapid din toată statistica tur-
neelor finale ale CM! Recor-

dul este de�inut de turcul Ha-
kan Șukur, care a marcat după
numai 11 secunde de la startul
finalei mici de la CM 2002,
în poarta Coreei de Sud. Pe
locul secund se află Vaclav
Masek. La edi�ia CM 1962
din Chile, Masek a înscris
după 16 secunde, într-o par-
tidă pe care na�ionala Ceho-
slovaciei a pierdut-o cu 1-3
contra Mexicului. Cea de-a
treia pozi�ie în topul golurilor
rapide este de�inută de Ernst
Lehner, la CM din 1934. Ger-
manul a marcat după 28 de
secunde pentru Mannschaft
în victoria cu 3-2 contra Aus-
triei, într-un meci care a avut
loc la Napoli, contând pentru
locul 3 al întrecerii. La CM
din Spania ’82, Bryan Robson
a înscris pentru na�ionala An-
gliei într-un meci antologic
contra Fran�ei, încheiat cu 3-
1 pentru britanici. Robson a

marcat după 29 de secunde și
ocupă locul 4 în clasamentul
celor mai rapizi marcatori all
time de la Cupa Mondială. 

Spania, cu spatele la zid! Cam-
pioana mondială, Spania, a
trăit un coșmar în meciul de
debut de la Cupa Mondială:
1-5 cu Olanda! Ibericii riscă
să părăsească competi�ia pre-
matur, iar pentru a evita un
dezastru, astăzi, echipa lui
Don Bosque trebuie să câștige
neapărat meciul cu Chile, par-
tidă care este programată să
înceapă la ora 22.00 (ora Ro-
mâniei). Tot în grupa B, se
preconizează un alt galop de
sănătate al “portocalei meca-
nice”, în partida cu Australia,
meci care va începe la ora
19.00 (ora României). Astăzi,
la prima oră a dimine�ii în Ro-
mânia (01.00), în grupa H s-
a disputant partida Rusia –
Coreea de Sud.

Muller este primul jucător de la Cupa Mondială 2014 care reușește o triplă! 

Ronaldo, KO în
fața Germaniei!
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Testele medicale, trecute de stegari
O parte din lotul stegarilor a efectuat ieri dimineață
vizita medicală. 13 fotbaliști au trecut pe la cabinetul
medical:  Mutu, Iacob, Serginiho, Santos, Madeira, Buga,
Machado, Păun, Manea, Ispas, Grigorie și Străuț, iar
testele au fost trecute fără probleme de jucători. „Ma-
chado a avut puțin pulsul ridicat din cauza oboselii acu-
mulate în drum spre România. Jucătorii care au trecut
astăzi pe la cabinet sunt ok din punct de vedere medical.
Miercuri dimineață (n.r. astăzi) la ora 8.30, este progra-
mată cea de-a doua parte a lotului pentru testele me-
dicale” ne-a declarat medicul galben-negrilor, Gheorghe
Popa. 

Pantilimon s-a despărțit de „cetățeni”
Costel Pantilimon s-a despărţit de City şi a semnat până
la urmă cu Sunderland. Informaţia a fost confirmată pe
site-ul oficial al „pisicilor negre". Portarul român a semnat
pe 4 ani din postura de jucător liber de contract. Portarul
în vârstă de 27 de ani a jucat 3 sezoane la Manchester
City, însă a avut doar 29 de apariţii. „Când am plecat
de la City a fost important să aleg cu club cu multă am-
biţie şi un antrenor care are foame şi dorinţă de a duce
echipa cât mai sus. După ce am vorbit cu managerul,
am ştiut că este locul potrivit. Abia aştept să debutez”,
a declarat Costel Pantilimon. „Concurenţa pe posturi
este sănătoasă şi le face bine jucătorilor noştri. Avem
deja un portar mare în Vito Manonne şi acum altul în
Costel”, a afirmat Lee Congerton, director sportiv la
Sunderland.

Oltean, pas! Vine Nechita? 
Aflată pe lista de transferuri a celor de la Corona Brașov,
Laura Oltean nu va mai ajunge sub Tâmpa. Campioana
României la handbal feminin, HCM Baia Mare, și-a asi-
gurat pentru încă un an serviciile coordonatorului de
joc. Sportiva în vârstă de 24 de ani a jucat la Baia Mare
și în ultimele două sezoane, după ce a fost transferată
de la Universitatea Cluj. Laura Oltean a jucat în toate
cele 39 de meciuri oficiale disputate de băimărence în
ediţia 2013-2014, reuşind să marcheze 54 de goluri
(39 în campionat, patru în Cupa României şi 11 în Liga
Campionilor). Lista de achiziții a vicecampioanei Ro-
mâniei rămâne astfel în continuare goală. Sunt însă
șanse mari ca, după discuții ce par interminabile, por-
tarul celor de la SCM Craiova și totodată unul dintre
goalkeperii primei reprezentative a României, Mirela
Nechita Pașca, să semneze pentru Corona Brașov.

Tricolorele, în urna a treia!
Naţionala de handbal feminin a României va face parte
din urna a treia valorică la tragerea la sorţi a grupelor
Campionatului European din decembrie, potrivit anun-
ţului de luni al forului european de profil (EHF). Conform
anunţului EHF, România se află în urna a treia valorică,
alături de Croaţia, Serbia şi Rusia. Din prima urnă va-
lorică vor face parte Muntenegru, Norvegia, Ungaria şi
Suedia, din a doua, Danemara, Germania, Franţa şi
Spania, iar din cea de-a patra, Ucraina, Polonia, Slovacia
şi Olanda. Ungaria şi Croaţia au fost calificate direct la
turneul final în calitate de organizatoare, în timp ce ce-
lelalte echipe au jucat în grupe preliminare. Naţionala
României s-a calificat de pe locul secund al grupei 6,
cu 4 puncte, în urma victoriilor cu Belarus (scor 30-28
şi 32-20). Liderul grupei 6 a fost Norvegia, care s-a ca-
lificat cu maximum de puncte, opt. Tragerea la sorţi a
grupelor turneului final va avea loc joi, la Zagreb. Turneul
final al CE din 2014 va avea loc între 7-21 decembrie.

Cupa la futsal merge la Târgu Mureș
Echipa de futsal City'us Târgu Mureș a câștigat Cupa
României, după ce a învins în finala de la Târgu Mureș
formația Spicom Sfântu Gheorghe cu scorul de 6-4. Ju-
cătorii de la Sfântu Gheorghe au deschis primii scorul,
prin Mate Joszef, dar mureșenii au revenit, au marcat
3 goluri și au menținut controlul partidei. Pentru City'us
au marcat Mimi Stoica (3) și Florin Ignat (3), iar pentru
Sfântu Gheorghe au înscris Duquey Mario (2), Gustavo
Redondo și Mate Joszef. Premierea a fost oficiată din
partea FRF de președintele Răzvan Burleanu. În acest
sezon, titlul național a revenit echipei Autobergamo
Deva, la prima sa prezență în Divizia Națională.

Muller, primul jucător care reușește „tripla” în Brazilia

Halep, în turul 2 la 's-Hertogenbosch
Simona Halep a învins-o

pe Olga Govortsova, din Be-
larus, şi s-a calificat în turul
secund al turneului WTA de
la 's-Hertogenbosch. Sportiva
din România s-a impus destul
de uşor, în două seturi, scor
7-5, 6-2. Numărul 3 în cla-

samentul mondial a început
destul de poticnit primul meci
după finala de la Roland Gar-
ros, nereuşind să câştige pe
serviciul unei adversare mo-
deste în primele game-uri.
Halep şi Govortsova au mers
cap la cap până la scorul de

5-5, abia în acel moment ro-
mânca reuşind breakul care
i-a adus şi victoria în primul
set. Actul secund a fost com-
plet diferit, Simona arătând
un alt tenis şi amintind de
sportiva care a uimit pe toată
lumea la Openul francez.

Olga Govortsova nu a avut
replică în faţa lui Halep şi a
pierdut fără drept de apel. În
turul secund al turneului olan-
dez, Simona o va întâlni pe
nemţoaica Annika Beck, cea
pe care a învins-o şi anul tre-
cut la 's-Hertogenbosch.
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În perioada 18-22 iunie,
Cinemateca Patria vă in-
vită să urmăriţi cei mai
mari regizori, cele mai
bune filme, cei mai fai-
moşi actori, după urmă-
torul program:

Miercuri 18 iunie
◾ 20.00 – Film european:

Dacă (If....) (Anglia, 1968) 
Regia: Lindsay Anderson
Cu: Malcolm McDowell,

David Wood
Dramă, satiră
Durata: 110 min.
Palme d’Or la Festivalul de

film de la Cannes 1969
Joi 19 iunie
◾ 20.00 – Comedy Clas-

sics: The Blues Brothers
(SUA, 1980)

Regia: John Landis
Cu: John Belushi, Dan

Aykroyd, Cab Calloway
Comedie, muzical
Durata: 130 min.
Vineri 20 iunie
◾ 19:00 – Doc and Roll:

Bine aţi venit la Woodstock!
(Taking Woodstock) (SUA,
2009)

Regia: Ang Lee
Cu: Demetri Martin, Henry

Goodman
Comedie, muzică
Durata: 120 min
◾ 21.30 – Dracula Film

Festival: Fălci 2 (Jaws 2)
(SUA, 1978) 

Regia: Jeannot Szwarc
Cu: Roy Scheider, Lorraine

Gary
Aventuri, horror
Durata: 115 min.
Sâmbătă 21 iunie
◾ 11.00 – Matineu copii:

Cum să îţi dresezi dragonul
(How To Train Your Dragon)
(SUA, 2010)

Durata: 98 min
Animaţie
Dublat în limba română
◾ 17:00 – Golden classics:

Robin şi Marian (Robin and
Marian) (SUA, 1976)

Regia: Richard Lester
Cu: Sean Connery, Audrey

Hepburn, Robert Shaw 
Aventuri, romantic
Durata: 106 min.
◾ 19.30 – Mari regizori:

 Filiera franceză II (French
Connection II) (SUA, 1975)

Regia: John Frankenheimer
Cu: Gene Hackman, Fer-

nando Rey, Bernard Fresson
Poliţist, dramă
Durata: 119 min.
◾ 22.00 – Film Cult: Fight

Club (SUA, 1999)
Regia: David Fincher
Cu: Brad Pitt, Edward Nor-

ton, Meat Loaf 
Thriller, dramă
Durata: 139 min.
Interzis minorilor!
Duminică 22 iunie
◾ 11.00 – Matineu copii:

Toy Story 2 (SUA, 1999)
Animaţie
Durata: 92 min.
Dublat în limba română 

◾ 17.00 – Golden Classics:
Arabesque (SUA, 1966)

Regia: Stanley Donen
Cu: Gregory Peck, Sophia

Loren
Thriller, aventură 
Durata: 103 min.
La mulţi ani Stanley Do-

nen – 90 de ani!
◾ 19.00 – Seara de Oscar:

Adevăratul curaj (True Grit)
(SUA, 2010)

Regia: Ethan Coen, Joel
Coen 

Cu: Jeff Bridges, Matt Da-
mon, Hailee Steinfeld

Western 
Durata: 110 min.
10 nominalizări la Oscar.

Începând de astăzi, până
duminică, puteţi urmări la
Teatrul „Sică Alexandrescu”
următoarele piese de teatru:

◾ Miercuri, 18 iunie 2014
CEL DE LÂNGĂ TINE

de David Lindsay Abaire –
sala Studio, ora 19.00

◾ Joi, 19 iunie 2014
AUTO de Ernesto Cabal-

lero – sala Studio, ora 19.00
◾ Vineri, 20 iunie 2014

METODA G de Jordi Gal-
cerán – sala Studio, ora 19.00

◾ Sâmbătă, 21 iunie 2014
UN BILET SPRE FERI-

CIRE – sala Studio, ora
19.00, de Spiró György

◾ Duminică, 22 iunie 2014
OLENKA de Vasili Siga-

rev – sala Studio, ora 19.00

Preţul biletelor: 10 lei Elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei.

Horoscopul zilei
Berbec. Spui exact ce îţi trece prin cap fără să te gândeşti la
consecinţe ori la sentimentele altora. Nu mulţi vor fi cei
care te vor aprecia pentru sinceritate şi îţi faci noi duşmani.
Taur. Nimeni nu pare să îţi asculte doleanţele şi ţi se pune
pumnul în gură indiferent ce ai vrea să spui. O atmosferă atât
de frustrantă te face să nu mai dai niciun fel de randament.
Gemeni. Ai impresia că în ultima vreme ai făcut mai multe
lucruri pentru cei din jur decât pentru tine. Mulţi sunt uimiţi
de faptul că ştii să refuzi şi nu o faci deloc politicos.
Rac. Tânjeşti după o iubire ca în basme şi când ai ocazia să
te implici într-una dai înapoi, deşi o persoană de sex opus
îţi dă de înţeles că ar avea sentimente pentru tine.
Leu. Revin în prim plan unele sentimente pe care le credeai
de mult apuse şi acest lucru te dă complet peste cap. Poate
fi vorba despre o fostă iubire ce îţi dă târcoale.
Fecioară. Faci din proprie iniţiativă munca unui coleg ce nu
pare în apele lui şi cei din jur nu te privesc cu ochi buni. Să
nu te miri dacă întreaga situaţie ajunge la urechile şefilor.
Balanţă. Reacţia unei persoane din jurul tău este cel puţin
surprinzătoare atunci când îi ceri ajutorul. Ajungi fără să
vrei într-o situaţie dificilă. În cele din urmă te descurci.
Scorpion. Faptul că nu ai fost apropiat de cei dragi în ultima
vreme, ajunge să te îngrijoreze. Oferă-le celor din jur timpul
de care au nevoie pentru ca lucrurile să revină la normal.
Săgetător. Când ar trebui să funcţioneze autodisciplina laşi
totul în voia sorţii sperând că nu este nevoie să te implici.
Ai nevoie de decizii importante, luate începând de astăzi.
Capricorn. La capitolul negocieri astăzi întâmpini cele mai
multe dificultăţi căci nu eşti dornic a lăsa nimic de la tine.
Spre seară vei constata că trebuie să fii mai flexibil.
Vărsător. Teste majore apar pe plan sentimental şi dacă nu le
vei trece este posibil ca relaţia în care te afli să fie compromisă.
Orice pas greşit va ajunge la urechile partenerului de cuplu.
Peşti. Iei decizii în numele altora şi în loc ca cei din jur să
îţi mulţumească aşa cum te aştepţi, reuşeşti să îi superi. In-
tenţiile tale bune vor fi răsplătite cu vorbe rele.

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

BUCUREŞTI, UNDE EŞTI? -PREMIERĂ-
(AP-12), 80 minute, Documentar
ora: 18:30
GRACE OF MONACO -PREMIERĂ-
(AG), 103 minute, Biografic, Dramă
orele: 14:00, 20:15
SUB ACEEAŞI STEA -PREMIERĂ-
(THE FAULT IN OUR STARS) 

(AP-12), 125 minute, Romantic, Dramă
orele: 16:00, 22:15
O ALTĂ ADRESĂ DE POMINĂ -PREMIERĂ-
(22 JUMP STREET) 
(N-15), 112 minute, Comedie
ora: 20:00
CHEF -PREMIERĂ-
(AP-12), 115 minute, Comedie
orele: 18:15, 22:45
URMA SCAPĂ TURMA 
(A MILLION WAYS TO DIE IN WEST)
(N-15), 116 minute, Comedie

orele: 15:45, 20:30
EDGE OF TOMORROW: PRIZONIER ÎN TIMP -3D-
(EDGE OF TOMORROW)
(AP-12), 113 minute, Acţiune, SF
orele: 15:30, 22:30
MALEFICENT -3D-
(AG), 97 minute, Aventuri, Fantastic
orele: 13:30, 18:00
X-MEN: VIITORUL ESTE TRECUT -3D-
(X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST)
(AP-12), 131 minute, Acţiune, Aventuri, Fantastic
ora: 13:15

Filme la Cityplex

Filme de cinematecă
la Patria

Piese de teatru la „Sică Alexandrescu”
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Opera Braşov şi Muzeul
„Casa Mureşenilor” Braşov
vă invită astăzi, 18 iunie
2014, ora 17.00, la „Reci-
talul de la ora cinci” – Surprize
pe portativ.

Interpretează:
Anda Pop – soprană, So-

nia Hazarian – mezzosopra-
nă, Carmen Topciu – mez-
zosoprană, Adrian Mărcan –
bariton, Nora Vlad – actriţă.
La pian: Simona Patriche.

Intrarea se face pe bază de
bilete: 2 lei elevi şi studenţi;
3 lei pensionari; 5 lei adulţi.

„Recitalul de la ora cinci” –
Surprize pe portativ ◾ Mama îi zice băiatului:

– Eşti obraznic! Nu mă asculţi! De
la fiecare prostie pe care o faci îmi
creşte câte un fir de păr alb pe cap!
Fiul, uitându-se la bunică-sa, zice:
– Văd că nici matale, mamă, nu ai
fost prea cuminte!

◾ – Care este diferenţa dintre un
contabil bun şi un contabil foarte

bun?
– Contabilul bun cunoaşte legislaţia,
un contabil foarte bun cunoaşte le-
gislaţia şi funcţionarii.

◾ Doi beţivi se întâlnesc noaptea
pe stradă.
– Băi, lămureşte-mă şi pe mine:
chestia aia albă de pe cer e Luna?
– Nu ştiu, eu nu sunt din cartierul
ăsta.

Bancuri

4 1 7 8 2 9 5 3 6
2 6 9 3 5 1 7 4 8
8 5 3 7 6 4 1 2 9
3 9 8 5 7 6 4 1 2
5 7 4 2 1 8 6 9 3
1 2 6 9 4 3 8 7 5
7 8 2 4 3 5 9 6 1
9 4 1 6 8 2 3 5 7
6 3 5 1 9 7 2 8 4
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Din presa maghiară Programul examenelor la şcoala comercială superioară
gr. or. românească din Braşov (azi Liceul Andrei Şaguna)

Examenul de maturitate se va ţine în zilele de 13 şi 14
iunie în sala festivă a edificiului central. La acest examen,
deschis publicului mare, nu pot lua parte şcolarii.
Examenul de clasă se vor ţine în sala de desen în zilele
următoare, de la orele 7-12 a.m. după cum urmează:
Miercuri 20 iunie - Clasa I comercială:
Religie (cu prof. St. Stinghe)
Română (prof. A. Bârseanu)
Istorie (prof. G. Vătăşan)
Matematică (prof. A. Ciortea)
Joi 21 iunie - Clasa II comercială:
Religiune (prof. St. Stinghe)
Română (prof. A. Bârseanu)
Cunoştinţe de Drept (prof. I. Socaciu)
Aritmetică comercială (prof. I. C. Panţu)
Franceza (prof. I. Pricu)
Vineri 22 iunie – Clasa I comercială:
Fizică (prof. A. Ciortea)
Franceza (prof. I. Pricu)
Principii comerciale (prof. I. Socaciu)
Germană (prof. I. Pricu)
Sâmbătă 23 iunie – Clasa II comercială:
Maghiară (prof. A. Banciu)
Matematică (prof. A. Ciortea)
Geografie (prof. G. Vătăşan)
Chimie şi Merceologie (prof. A. Vlaicu)
Luni 25 iunie – Clasa I comercială:
Maghiară (prof. I. Pricu)
Aritmetică comercială (prof. I. C. Panţu)
Geografie (prof. A. Bârseanu)
Marţi 26 iunie – Clasa II comercială:
Economie (prof. I. Socaciu)
Germană (prof. A. Vlaicu)
Istorie (prof. G. Vătăşanu)
Vineri 29 iunie
După serviciul divin, la care vor participa toţi şcolarii, se
va încheia în mod solemn anul şcolar 1900/1901 distri-
buindu-se premiile în sala mare a institutului. Fiecare
şcolar va primi testimoniu şcolar şi un exemplar din Anua-
rul şcolii. Şcolarii absenţi nu vor primi Anuarul şcolii. La
examenele acestea, precum şi la festivitatea de încheiere
a anului şcolar, sunt invitaţi cu toată stima părinţii, amicii
şi binevoitorii şcolii.

Gazeta Transilvaniei, nr. 122, 3 iunie 1901

Ziua de 8 iunie 1930 era
o zi de duminică. Fier-
bea toată ţara, toţi
 vorbeau de marele eve-
niment: Regele Carol al
II-lea s-a întors în ţară.

În noapte de duminică spre
luni, la ora 2.00, guvernul a
dat un comunicat către ţară.
„Majestatea Sa s-a întors în
ţară cu avionul. Peste tot este
ordine şi pace”. Ştirea s-a răs-
pândit repede, s-a arborat tri-
colorul pe case, ziarele salutau
reîntoarcerea regelui. Pe stră-
zile capitalei, mulţimea adu-
nată discuta marele eveniment
şi dorea să-l vadă pe Majes-
tatea Sa. Regele Carol al II-lea
a primit toată noaptea vizita
reprezentanţilor partidelor po-
litice şi a discutat despre for-
marea noului Guvern şi
despre viitorul României.

Dar să vedem ce s-a mai în-
tâmplat atunci. Cu o zi  înainte
să ajungă în ţară,  Majestatea
Sa s-a urcat într-un avion fran-
cez, marca  Fahrman în Mün-
chen şi în jurul orei 16.00 a
ajuns în comuna Vad, unde a
fost nevoit să aterizeze forţat
din cauza unei defecţiuni teh-
nice. Detaşamentul de aviaţie
din Cluj a fost anunţat şi s-au
trimis două avioane pentru a-
l prelua pe Regele Carol al II-
lea. Regele va ateriza din nou
pe pista din Someşeni (azi Ae-
roportul Internaţional „Avram
Iancu” Cluj-Napoca), unde
este primit de colonelul Do-
hinte. De aici va zbura spre
Bucureşti şi va ateriza în câ-

teva ore pe aeroportul Bănea-
sa, de unde va pleca spre Co-
troceni, fiind însoţit de
maiorul Pascan. 

La palatul Cotroceni are loc
un moment impresionant, îşi
întâlneşte şi îmbrăţişează uni-
cul fiu, prinţul moştenitor,
 Mihai. Apoi evenimentele se
precipită. A doua zi Parla-
mentul recunoaşte întoarcerea
Regelui şi declară nul actul
din 4 ianuarie 1926. Carol al
II-lea este proclamat Regele
României, iar prinţul moşte-
nitor, Mihai primeşte titlul de
„Mare Voievod de Alba Iu-
lia”. A doua zi apare prima
proclamaţie a Majestăţii Sale,
Regele Carol al II-lea.

„Dragostea de ţară m-a fă-
cut să mă întorc la poporul
meu iubit, şi vreau să-mi res-
pect jurământul, să muncesc
pentru ţară şi pentru fiul meu.
M-am întors aici, unde m-am
născut şi m-am sudat de su-

fletul acestui popor. În aceste
momente înălţătoare cer aju-
torul poporului pentru a
munci în folosul ţării...”

Aceste cuvinte au fost spuse
acum 8 ani, în iunie 1930,
într-o zi care a intrat în istorie.
Iar din sufletul pur al popo-
rului au crescut vlăstarii de
aur ai unei legende. O legendă
care îmbracă realitatea cu hai-
nele brodate ale fanteziei, şi
aşează o mantie fermecată pe
umerii aceluia, de la care are
poporul mari aşteptări.

O delegaţie de la Coman-
damentul de Propagandă
 Naţională stă de vorbă cu
doamna Modura, din comuna
Vadul Carol II (azi Vad). La
marginea acestei comune a
aterizat forţat avionul regelui
acum 8 ani. Doamna Modura
este mama fetiţei care a oferit
apă Regelui Carol al II-lea.
Fata, Maria Modura s-a mă-
ritat şi s-a mutat din localitate,

dar mama ei îşi aminteşte en-
tuziasmată de ziua aceea. Cu
o noapte înainte de întâmpla-
re doamna Modura a avut un
vis. Se apropia un nor negru
dinspre Oradea. Deasupra sa-
tului cade din nor o ladă aurie.
Se deschide şi din ladă ies trei
mieluşei de aur, iar cel mai
frumos se îndreaptă spre ele...

A doua zi mama şi fata erau
pe câmp şi asistă speriate de
aterizarea forţată a avionului.
Încearcă să se ascundă, dar
Majestatea Sa îi vorbeşte
blând fetei şi îi cere apă. Fata
se întoarce şi îi oferă butelca
cu apă regelui. Asta s-a în-
tâmplat acum 8 ani... Doamna
Modura îşi aduce aminte că
porumbul rupt de „pasărea de
fier” s-a refăcut singur.

Pe lângă istoria oficială me-
reu există o istorie povestită
din generaţii în generaţii...
53 de concurenţi aduc apă din Criş

În 7 iunie 1938, 53 de bi-
ciclişti pleacă din comuna Va-
dul Carol II (azi Vad) pentru
a-i aduce Majestăţii Sale două
butelcuţe cu apă din Criş, apă
din care a băut prima oară la
reîntoarcerea în ţară. Concu-
renţii vor trece prin Cluj, Ciu-
cea, Alba Iulia, Braşov şi vor
ajunge de sărbătoarea Restau-
raţiei în Bucureşti, înmânând
butelcuţele cu apă în cadrul
festivităţilor organizate pe sta-
dionul ANEF.
1930. juniusának történelmi

napjai. În: Brassói Lapok,
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Din sursă demnă de încre-
dere putem anunţa că dela 1
Septembre şcoala normală
de fete „Regina Maria” ac-
tualmente în oraşul Sf. Ghe-
orghe, va fi mutată la Braşov.

Credem a şti că şcoala
normală de fete „Regina Ma-
ria” va fi instalată aici în clă-
direa ocupată azi de

Regimentul 8 Jandarmi.
La Sf. Gheorghe, în localul

actualei şcoli normale de fete
„Regina Maria” se va înfiinţa
o nouă şcoală normală de bă-
ieţi.

Eforia şcolară, proprietatea
stabilimentului de băi de
aburi şi vană din Braşov, str.
Prundului nr. 4, ţinând sea-

mă de situaţiunea materială
precară a funcţionarilor pu-
blici şi de împrejurările grele
de traiu de azi, a hotărât să
reducă acestora preţul de
baie la acest stabiliment.
Pentru obţinerea acestei re-
duceri, funcţionarii se vor le-
gitima cu carnetele de
călătorie pe C. F. R. (cu fo-
tografie). 

Domnişoară inteligentă
care să cunoască limbile ro-
mână şi germană sau numai
română caut pentru copil de
9 ani. Cu cunoştinţe la pian
se preferă. A se adresa: Dr.
Erdṍs Avocat Baia-Mare.
Carpaţii, Anul III, Nr. 172,

Duminecă, 6 Mai 1923

Dinu Eva

Cristina Baciu
Mihaela Lupu

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Zile istorice în iunie 1930

Informaţiuni

18 iunie 2014

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

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

Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”
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Compania Vapor Com-
munications a creat un
dispozitiv numit oPho-
ne prin intermediul că-
ruia se pot transmite
„mesaje cu miros”. 

În iunie 2014,  Vapor Com-
munications lansează prima
platformă pentru transmiterea
mesajelor care conţin şi mi-
rosuri pentru utilizatorii de
iPhone. Noua platformă de
comunicare va evolua pentru
a permite utilizatorilor sa tri-
mită şi să primească mesaje
impregnate de miros. 

Doi cercetători de la uni-
versitatea Harvard şi institutul
Wyss, David Edwards şi Ra-
chel Field, au dezvoltat aceas-
tă platformă în mod special
pentru „oPhone”, un dispo-
zitiv care generează semnale
aromatice în succesiune ra-
pidă, similar funcţiei unui
telefon standard care trans-
mite informaţia audio.

oSnap, aplicaţia com-
paniei iPhone, va permite
utilizatorilor să asocieze fo-

t o -
grafii

c u
p e s t e

300.000
de miro-

suri dis-
tincte, să

trimită şi să
p r i m ea s că

aceste imagini cu miros, elec-
tronic, folosind aplicaţia oNo-
tes pe email, facebook, twitter
şi alte programe.

„Platforma pentru mesajele
impregnate de miros va func-
ţiona astfel: utilizatorii vor pu-
tea descărca aplicaţia „oSnap”
gratuit pe telefonul lor mobil
şi vor putea face fotografii şi

asocia orice obiect din foto-
grafie cu un miros; crearea de
mirosuri este facilitată de o
fereastră care prezintă 32 de
arome distincte dintre care
utilizatorii pot alege între una
şi opt simultan, rezultând pes-
te 300.000 de combinaţii po-
sibile care pot fi trimise apoi
prietenilor.

Dispozitivul care transmite
mirosuri prin telefonul mobil

„Plata cu venele”, disponibilă în Suedia
Fredrik Liefland, un stu-

dent suedez, a avut această
idee în timp ce stătea la coadă
la supermarket. S-a gândit că
ar trebui să existe un mijloc
de plată mai simplu şi mai efi-
cient, aşa că a inventat siste-
mul biometric Quixter. 

Curând, invenţia s-a dovedit
foarte populară printre stu-
denţii din Lund, însă s-a lovit
de numeroase probleme. „A
trebuit să conectăm tehnologia
la sectorul financiar, la con-
turile bancare. A fost un pro-
ces foarte lung şi foarte
complicat”, a spus Liefland.

Sistemul de scanare a ve-
nelor e foarte ușor de folosit.

Utilizatorii trebuie să intro-
ducă ultimele patru cifre ale
numărului de telefon şi să po-
ziţioneze palma pe un cititor
timp de cinci secunde, după
care banii sunt extraşi automat
din contul bancar.

Terminalele de scanare au
fost deja implementate în 20
de magazine şi restaurante,
iar circa 2000 de persoane îl
folosesc frecvent.  Inventato-
rul susţine că e mult mai sigur
decât alte mijloace de plată 

Suporterii japonezi la Mondial uimesc lumea

Fani ai curăţeniei şi civilizaţiei, suporterii naționalei de
fotbal a Japoniei, în ciuda înfrângerii în fața Coastei de
Fildeș (1-2), pe arena Itaipava, din Recife, la finalul par-
tidei, japonezii au strâns fiecare hârtiuță, pahar de băutură
sau ambalaje de alimente din sectorul lor de tribună,
provocând admirația brazilienilor, ivorienilor și a celorlalți
suporteri prezenți la meci.

Norvegia vrea să interzică cerşetoria
„Guvernul a fost solicitat de Parlament să prezinte o lege
prin care să interzică cerşetoria. Acest lucru ar trebui să
intre în vigoare înainte de vara lui 2015”, a declarat un
purtător de cuvânt al Partidului Progresului (FrP).
Coaliţia de guvernământ formată din Partidul Conservator,
Partidul Progresului şi Partidul de Centru, urmează să
ofere municipalităţilor o soluţie „în două etape”, prin care
vor putea să introducă o interdicţie locală asupra cerşe-
toriei, chiar din vara acestui an, urmând ca în 2015,
aceasta să fie interzisă în toată Norvegia.
„În ultimii ani am observat o evoluţie a cerşetoriei în ţara
noastră. Fenomenul a devenit tot mai agresiv. Poliţiştii
au avut mari probleme cu crima organizată asociată cu
grupurile de cerşetori”, a declarat ministrul Justiţiei, An-
ders Anundsen.

Prin>ul George de Cam-
bridge, fiul Prin>ului William,
și a so>iei acestuia, Catherine,
a fost fotografiat făcând primii
paşi duminică, la un meci de
polo în scopuri caritabile,
desfășurat la Cirencester Park
Polo Club, unde prin>ii Wil-
liam și Harry au jucat în echi-
pe adverse.

George - al treilea în ordi-
nea succesiunii la tronul Marii
Britanii - va împlini un an
luna viitoare.

Potrivit BBC News, se cre-
de că este prima dată când
George a fost văzut mergând
în public.

Primii paşi ai Prinţului George


