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O delegaţie a Consiliului Ju-
deţean Braşov se află în vi-
zită la Nürnberg. La Muzeul
Rachetei din Feucht Nur-
nberg s-a stabilit ca să fie
realizat un centru de către
Consiliul Judeţean Braşov,
municipalitate, Centrul de
Cosmonautică din Chem-

nitz, Fundaţia Dumitru Pru-
nariu şi Universitatea Tran-
silvania, în memoria lui
Herman Oberth.  Ca o pri-
mă locaţie pentru centrul de
excelenţă s-a propus fosta
hală IAR de pe platforma
Tractorul.

Francezii de Airbus Helicop-
ters vor să asambleze elicop-
tere de tip SuperPuma MK1
la Braşov, însă românii vor
să se asigure că vor produce
local şi componentele. Cola-
borarea ar însemna fabricarea
unor componente de struc-
tură, cu condiţia ca IAR să

îşi execute, cu costuri proprii,
pregătirea de fabricaţie afe-
rentă componentelor respec-
tive. În cazul în care România
va fi aleasă pentru investiţie,
în perioada 2014-2015 se are
în vedere începerea dezvol-
tării pregătirii de fabricaţie.

Facem SuperPuma la Braşov?Centru de excelenţă aeronautic

„Şcoala de Voluntariat”Mircea Băsescu 
a fost reţinut

Mircea Băsescu, fratele pre-
şedintelui, a fost reţinut.
Traian Băsescu nea gă orice
implicare în dosar.

RAT trece la
programul de vară

Începând din 23  iunie
2014, autobuzele şi trolei-
buzele de pe 14 linii vor cir-
cula după noi orare.
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Anul acesta, peste 200 de elevi de la
mai multe licee braşovene au parti-
cipat la proiectul „Şcoala de Volun-
tariat”, derulat de Consiliul Judeţean

Braşov şi Asociaţia Epectasis. Sute
de liceeni braşoveni au început să
vadă frumuseţea din spatele volunta-
riatului, o experienţă care nu doar că

scoate ce este mai bun din oameni,
dar îi şi învaţă cum să-şi dezvolte atuu-
rile. „Şcoala de voluntari” îşi propune
să devină o pepinieră pentru cei care

vor să vină în ajutorul altora, chiar
dacă îşi rup din timpul lor liber şi nu
primesc bani pentru acest lucru.
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Braşovenii au colectat selec-
tiv 61.255 de kilograme de
deşeuri în primele cinci luni
ale anului 2014, având şanse
serioase în bătălia naţională
pentru titlul de „Oraşul Reci-
clării”, competiţie aflată la a
doua ediţie. 

Cu ajutorul celor 553 de
containere destinate colectării
separate a deşeurilor de am-
balaje şi a activităţii societăţii
care operează rampa ecologică
a Braşovului, s-au strâns
15.464 kg de plastic, 37.951
kg de hârtie şi carton, 7.696
kg de sticlă şi 144 kg de metal. 

Dacă la prima ediţie a com-
petiţiei, oraşul Braşov a câştigat
premiul de excelenţă la cate-

goria «Linia Întâi», fiind prin-
tre primele municipalităţi în-
scrise în «bătălie», anul acesta
a surprins plăcut prin conti-
nuarea bătăliei pentru Oraşul
Reciclării, răspunzând pozitiv
şi celei de-a doua chemări la
luptă, alături de alte 31 de mu-
nicipalităţi.

Primăria Braşov s-a remar-
cat anul acesta prin acţiunile
de promovare intense în rândul
populaţiei dar şi prin mobili-
zarea operatorilor de salubri-
tate. Toate acestea nu fac decât
să aducă titlul de Oraşul Re-
ciclării mai aproape de braşo-
veni. 

„Bătălia reciclării” are loc
în perioada 1 ianuarie – 30 iu-

nie 2014, iar primăriile înscri-
se se vor lupta pe mai multe
„fronturi”: al calităţii serviciilor
de colectare separată a deşeu-
rilor de ambalaje, al celor mai
bune acţiuni de conştientizare
şi mobilizare a populaţiei pen-
tru a separa deşeurile şi al celor
mai mari cantităţi de deşeuri
de ambalaje colectate. 

Marele premiu pus în joc
este un spaţiu inedit de rela-
xare, 100% eco şi cu acces li-
ber la internet wireless, care
va fi amenajat cu o investiţie
de 12.000 de euro. 

La Braşov, acţiunea de re-
ciclare se desfăşoară cu ajuto-
rul Primăriei Braşov şi a
firmelor de salubrizare. A.P.

CNADNR a plătit joi daunele de 1 milion 
de euro tinerei care şi-a pierdut o mână

CNADNR a plătit joi suma
de 4,4 milioane lei, echivalentul
a un milion de euro, drept daune
morale, tinerei care şi-a pierdut
mâna dreaptă într-un accident
rutier din anul 2006.

„S-a efectuat plata sumei de
4,4 milioane lei (echivalent a 1
milion euro), către doamna
Ghegeliu Georgiana Elena,
această sumă reprezentând dau-
ne morale, aşa cum reiese din
dispoziţiile Deciziei nr. 1827/11
iunie 2014 a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie a României”,

se arată într-un comunicat al
CNADNR. 

Georgiana Elena Ghegeliu a
dat în judecată CNADNR şi
Direcţia Regională de Drumuri
şi Poduri Braşov în aprilie 2012,
la Tribunalul Bucureşti.

Accidentul în urma căruia
Elena Ghegeliu şi-a pierdut
mâna dreaptă a avut loc în
2006, în timp ce aceasta mer-
gea, împreună cu prietenul ei,
spre Braşov. Acesta a tras de
volan spre dreapta, pentru a evi-
ta o altă maşină care intrase pe

sensul lor de mers. Autoturismul
în care se aflau cei doi a lovit
un parapet metalic de pe mar-
ginea drumului, un fragment
din acesta a străpuns portiera
dreaptă a maşinii şi i-a intrat ti-
nerei în mână. Aceasta a fost
dusă atunci la spital, unde i-a
fost amputat braţul drept.

Anchetatorii au stabilit că de
vină pentru producerea acci-
dentului ar fi administratorul
drumului, care nu a reparat ele-
mentele de siguranţă a traficului
rutier montate pe acel drum.

După implementarea a
trei programe importan-
te din fonduri europene,
tradiţia continuă la Com-
pania Apa Braşov cu pro-
iectul „Reabilitarea şi
extinderea sistemelor de
apă şi canalizare în jude-
ţul Braşov”.

Proiectul este cofinanţat din
Fondul de Coeziune, prin Pro-
gramul Operaţional Sectorial
Mediu. Valoarea totală a aces-
tui proiect este de aproximativ
135 de milioane de euro. POS
Mediu reprezintă unul din cele
7 programe operaţionale în de-
rulare în România finanţat de
Uniunea Europeană în perioa-
da 2007 – 2015. 

Este cel mai important pro-
gram de asistenţă financiară
în domeniul protecţiei mediu-
lui. Include 5 axe prioritare co-
respunzătoare fiecărui sector
de mediu finanţat prin pro-
gram și una prioritară de asis-
tenţă tehnică. Întregul proiect
se aplică în parteneriat prin
implicarea factorilor cheie –
titulari ai investiţiei: Consiliul
Judeţean Braşov, Consiliul Lo-
cal al Municipiului Braşov şi

Consiliile Locale ale localită-
ţilor: Bod, Codlea, Săcele, Ru-
pea, Ghimbav, Feldioara,
Hălchiu, Hărman, Homorod,
Hoghiz, Moieciu, Prejmer şi
Sânpetru. Proiectul are 11 con-
tracte de lucrări şi 3 de servicii. 

Obiectivul general al aces-
tuia este îmbunătăţirea infras-
tructurii în sectorul de apă
potabilă şi apă uzată în judeţul
Braşov, în vederea alinierii la
standardele prevăzute în Tra-

tatul de Aderare şi atingerii
obiectivelor POS Mediu. Prin-
cipalele lucrări propuse în ca-
drul proiectului constau în
reabilitarea Staţiei de Epurare
Braşov şi construirea de staţii
noi de epurare la Feldioara,
Hoghiz, Prejmer şi Moeciu,
realizarea de colectoare de ca-
nalizare pentru transportul
apelor uzate către sta�iile de
epurare, reabilitări şi extinderi
de reţele de canalizare, reabi-

litarea Staţiei de tratare a apei
potabile de la Bogata, reabili-
tări şi extinderi de reţele de
apă şi de conducte de transport
apă potabilă. Beneficiile pentru
populaţie în urma implemen-
tării acestui proiect sunt axate
pe două direcţii majore: ali-
mentarea cu apă şi colectarea
şi tratarea apelor uzate. 

În cazul alimentării cu apă,
beneficiile vizează conformi-
tatea cu standardele Directivei
Uniunii Europene referitoare
la Apa Potabilă, îmbunătăţirea
calităţii apei potabile, asigura-
rea calităţii si disponibilităţii
serviciilor de furnizare a apei,
securitatea îmbunătăţită a ali-
mentarii cu apă, precum şi re-
ducerea pierderilor de apă. 

În privinţa colectării şi tra-
tării apelor uzate, beneficiile
vizează îmbunătăţirea cali-
tăţii apelor de suprafaţă şi a
mediului înconjurător, con-
formitatea cu standardele de
tratare ale Directivei cu pri-
vire la Epurarea Apei Uzate
Urbane, diminuarea riscuri-
lor asupra sănătăţii umane,
reducerea infiltraţiilor în sis-
tem, precum şi reducerea po-
luării râurilor.

Investiţii la Compania ApaAccident grav la Zărneşti
Un accident grav de circulaţie a avut loc miercuri la Zăr-
neşti. În jurul orei 13.00, pe str. M.I. Metianu, un bărbat
în vârstă de 34 ani, în timp ce conducea un autoturism
marca Peugeot, a accidentat cu partea dreapta faţă a
autoturismului un pieton de 54 ani, care se angajase în
traversarea străzii prin loc nepermis şi fără să se asigure.
„În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală gra-
vă a pietonului, care a fost transportat la Spitalul Judeţean
Braşov, pentru acordarea îngrijirilor medicale de specia-
litate. În cauză s-a întocmit dosar de urmărire penală,
sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vatămare corporală
din culpă, iar cercetările sunt continuate de poliţişti”, a
precizat cms. şef Liviu Naghi, purtătorul de cuvânt al IPJ
Braşov.

Razie printre taximetrişti
La nivel naţional, peste 1.200 de taximetrişti au fost
amendaţi, 16 au rămas fără permisul de conducere şi
trei s-au ales cu dosare penale, miercuri, în urma unei
acţiuni a Poliţiei Rutiere. Şi poliţiştii braşoveni au orga-
nizat şi efectuat acţiuni de control în trafic, conform Pla-
nului de acţiune privind controlul autovehiculelor care
efectuează transport în regim TAXI. La razie au participat
şi reprezentanţi ai Registrului Auto Român. Controalele
au vizat reducerea riscului rutier prin sancţionarea ne-
respectării normelor rutiere şi a defecţiunilor tehnice
constatate în cazul autovehiculelor destinate transpor-
tului în regim TAXI. În urma desfăşurării acestor acţiuni,
la Braşov au fost controlate 176 de taximetre, fiind con-
statate mai multe probleme de natură contravenţională.
Au fost aplicate, în total, 82 de sancţiuni, din care 8
pentru viteză, alte motive – 63, iar la Legea nr. 38/2003
– 11. De asemenea, a fost reţinut, în vederea suspen-
dării, un permis de conducere şi au fost retrase 7 cer-
tificate de înmatriculare, până la remedierea defecţiunilor
constatate.

Braşovenii vor să câştige Bătălia ReciclăriiCopii de clasa a doua de la Şcoala Generală
„Şt. O Iosif” au vizitat Primăria Braşov

30 de copii din clasa a doua
A a Şcolii Generale nr 11 „Şt.
O Iosif” au vizitat Primăria Bra-
şov, fiind primiţi în sala de şe-
dinţe a Consiliului Local de
viceprimarul Adina Durbacă. 

Vizita face parte dintr-un pro-
iect al profesorului Gabriela Po-
povici, învăţătoarea copiilor,
intitulat „Ce minunat este oraşul
meu!”, prin care îşi propune să
înveţe copiii geografia oraşului
şi a judeţului într-un mod inte-
resant şi atractiv, mai puţin con-
venţional şi în care toată clasa
este implicată. 

Dascălul a pornit acest proiect
în urmă cu 18 ani şi îl aplică la
fiecare clasă de elevi, pe tot par-
cursul celor patru ani de studiu,
fără a beneficia vreo finanţare
specială. A câştigat chiar şi pre-
miul I la secţiunea „Natura” a
concursului „Braşovul văzut de
tineri”, organizat de Inspecto-
ratul Şcolar Judeţean, în 2007.

„Ca braşoveancă, am pornit

de la ideea că este foarte impor-
tant să cunoşti spaţiul în care
trăieşti şi în egală măsură am
dorit să suplinesc lipsa obiectului
Geografie din programa şcolară
a clasei a treia, pentru că ea nu
se mai studiază de câţiva ani,
iar la clasa a IV-a este o sigură
oră pe săptămână. În plus, con-
sider că este important ca fiecare
copil din clasă să fie implicat în
activitate şi să participe nu nu-
mai la aceste vizite, ci şi la pre-
gătirea lor”, a declarat doamna
profesor. Copiii sunt împărţiţi
în patru grupe, fiecare cu un rol
precis în pregătirea micilor ex-
cursii sau în activităţile de în-
văţare de la sfârşitul vizitei. 

Astfel, „Cercetaşii” sunt co-
piii care caută informaţiile des-
pre obiectivele pe care ar putea
să le viziteze, „Ghizii” prezintă
informaţiile despre obiectivul
ce urmează să fie vizitat în faţa
întregii clase, „Redactorii” trag
concluziile de după vizită, iar

„Detectivii” identifică pe harta
oraşului, care se află pe pere-
tele clasei, locul în care au fost
în vizită şi îl marchează printr-
o fotografie. „În acest mod, co-
piii nu numai că învaţă lucruri
noi despre oraşul, judeţul sau
chiar judeţele vecine Braşovu-
lui, dar lucrează în echipă şi
îşi sedimentează informaţia”,
a mai explicat profesorul. Co-
piii au ocazia de cel puţin două
ori pe lună de a vizita o insti-
tuţie sau un loc din municipiu,
pleacă în excursie în judeţ de
cel puţin două ori pe an, iar
începând cu clasa a treia, şi în
judeţele vecine.

Ieri, la Primăria Braşov, copiii
au avut ocazia de a vizita Cen-
trul de Informaţii pentru Cetă-
ţeni, Casa Căsătoriilor şi sala de
şedinţe a Consiliului Local,
unde viceprimarul a stat de vor-
bă cu micuţii, explicându-le cât
de important este să înveţe din
clasele mici, să citească, dar să
se şi bucure de cele mai fru-
moase vacanţe din viaţa lor de
şcolari. Ca de obicei, micuţii au
rămas impresionaţi de Casa Că-
sătoriilor şi de modul în care
ofiţerul de stare civilă oficiază
căsătoriile, dar mai ales de mi-
crofoanele de la masa Consiliu-
lui Local, pe care le-au testat
din plin, spunându-le tuturor ce
vor să devină când vor fi mari.

A.P.
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Băsescu neagă implicarea
în dosarul Bercea „Mondial”

Preşedintele Traian Bă-
sescu a declarat joi că nu a
avut o discuţie cu fratele său,
Mircea Băsescu, cu privire
la sprijinirea lui Anghel San-
du în ce priveşte procesele
acestuia. „Aş vrea să vă pre-
cizez că niciodată nu am
avut cu fratele meu, Mircea
Băsescu, vreo discuţie cu pri-
vire la sprijinirea domnului
Sandu Anghel în procesele
pe care le avea”, a spus şeful
statului, la Palatul Cotroceni.

El a făcut apel la orice po-
liţist, procuror şi judecător
care a fost implicat în cazul
condamnării lui Anghel
Sandu să facă public dacă a
existat vreo intervenţie a sa
„pe această scară a justiţiei
şi a deciziei justiţiei”. „Proba
că nu a existat o astfel de
intervenţie este chiar con-

damnarea (n.r. lui Anghel
Sandu). Din câte ştiu, dl.
Anghel a fost condamnat la
ani grei de închisoare şi asta
arată, pe de-o parte, că nu
a existat o intervenţie, dar
dacă ea ar fi putut exista eu
fac un apel la poliţişti, jude-
cători, procurori care s-au
ocupat de acest caz, în cazul
în care vreunul a primit vreo
intervenţie de la mine sau
din partea mea să o spună
public, din partea, nu inter-
mediar. Vă garantez că nu
a existat o astfel de interven-
ţie”, a spus preşedintele Bă-
sescu.

El a arătat că nu avea în
program vreo ieşire publică
în luna iunie, dar evenimen-
tele legate de familia sa l-au
obligat să facă această de-
claraţie. 

Peste 200 de tineri au
învăţat ce înseamnă să
fii voluntar, cum le poţi
aduce un zâmbet pe
buze celor aflaţi în sufe-
rinţă şi să le dai un aju-
tor, oricât de mic ar fi el,
în cadrul unui proiect
derulat de Consiliul Ju-
deţean Braşov şi Asocia-
ţia Epectasis.

Sute de liceeni braşoveni
au început să vadă frumuseţea
din spatele voluntariatului, o
experienţă care nu doar că
scoate ce este mai bun din oa-
meni, dar îi şi învaţă cum să-
şi dezvolte atuurile. Anul
acesta, peste 200 de elevi de

la mai multe licee braşovene
au participat la proiectul
„Şcoala de Voluntariat”, de-
rulat de Consiliul Judeţean
Braşov şi Asociaţia Epectasis. 

Aceştia au absolvit de cu-
rând cursul de voluntar, dintre
ei remarcându-se în special 22
de liceeni de la Colegiul Na-
ţional „Andrei Şaguna”, care
au fost premiaţi de către or-
ganizatori. „Este o stare fireas-
că să fii voluntar, iar acest
lucru este cunoscut din cele
mai vechi timpuri. Chiar filo-
sofii antici spuneau că este un
lucru normal să ajuţi, filosoful
grec Esop susţinând că «Nici
un gest de bunătate, indiferent
cât e el de mic, nu e în zadar».

Acest lucru ne învaţă şi Biblia.
În Evanghelia după Matei ni
se explică de fapt ce ar trebui
să facă un voluntar şi ce este
eficient să facem pentru a aju-
ta. Şi Sfântul Vasile cel Mare
a spus că «Dumnezeu nu se
uită la fapte, ci la dragostea
cu care au fost făcute. Nu e ni-
mic mult, când oamenii iubesc
puţin, aşa cum nu este puţin,
când oamenii iubesc mult».
Activitatea voluntarului se re-
feră tocmai la ajutorul pe care
îl poţi da unui om aflat în su-
ferinţă. Cât poţi tu, nu trebuie
să faci minuni, să îl vindeci
sau să îl eliberezi”, a explicat
preotul Vasile Goian, preşe-
dintele Asociaţiei Epectasis.

Le-au adus zâmbetul pe buze
celor bolnavi. Pentru a învăţa
tainele voluntariatului, tinerii
au pornit de la zero şi au în-
văţat cum trebuie să se orga-
nizeze şi cum să deruleze
astfel de activităţi. Cu sprijinul
organizatorilor, tinerii au fost
susţinuţi în derularea proiec-
tului „Camera de Joacă”, care
a fost de fapt un proiect de
animaţie clinică desfăşurat pe
parcursul unei săptămâni în
luna aprilie, la Spitalul Clinic
de Copii. 

„Prin această acţiune de vo-
luntariat ni s-au deschis noi
porţi şi noi orizonturi. Am pu-
tut să vedem cum este viaţa
celor care ajung la spital, dar
mai ales să le alinăm din su-
ferinţă, să îi ajutăm să treacă
peste durere, jucându-ne cu
cei mai mici dintre ei sau po-
vestind şi împărtăşind expe-
rienţe cu cei mai mari”, a
mărturisit Andreea Folea, ele-
vă în clasa a IX-a la Colegiul
„Andrei Şaguna”, care a par-
ticipat la această acţiune de
voluntariat. 

„Şcoala de voluntari” tinde
să devină o pepinieră pentru
cei care vor să vină în ajutorul
altora, chiar dacă îşi rup din
timpul lor liber şi nu primesc
bani pentru acest lucru. Pro-
iectul iniţiat de Consiliul Ju-
deţean Braşov şi Asociaţia
Epectasis va continua tocmai
pentru ca tinerii să înveţe ce
înseamnă să îţi ajuţi aproapele
în momente grele. 

Prima promoţie a
„Şcolii de Voluntariat”

Hotărârea de Guvern pri-
vind exceptarea marilor con-
sumatori de energie de la plata
unei părţi a certificatelor verzi
va avea un impact pozitiv pen-
tru industrie, a declarat, joi,
ministrul Economiei, Con-
stantin Niţă, care şi-a exprimat
speranţa că, de la 1 august,
când urmează să fie aplicat
acest act normativ, preţul
energiei nu va mai fi o povară
pentru sectorul industrial.

„Sper ca energia electrică,
de la 1 august, să nu mai fie
un element destabilizator pen-
tru industrie”, a spus Niţă,
prezent la un eveniment pe
tema exporturilor României.

El a adăugat că actul nor-
mativ, aprobat săptămâna tre-
cută de Guvern, se află în
prezent în analiza Consiliului
Concurenţei, apoi va pleca
spre aprobare la Comisia Eu-
ropeană.

În ceea ce priveşte preţul
gazelor, ministrul şi-a expri-
mat speranţa că vânzarea
unor volume de gaze pe bursă
va duce la stabilirea unui preţ
de referinţă pe această piaţă.

„La gaze, jucătorii să joace
pe bursă, pentru stabilirea

unui preţ de referinţă. Dacă
Petrom are un preţ, Romgaz
nu poate să stea în spate, tre-
buie să obţină acelaşi preţ.
Astfel că, împreună cu ANRE,
s-a stabilit un preţ de referinţă,
care a crescut cu cel puţin
25%, ceea ce din nou a creat
greutăţi pentru consumatori.
Din acest motiv este nevoie ca
o parte din producţia de gaze
să fie vândută pe bursă”, a
precizat ministrul Economiei.

Niţă a amintit că lucrează
la o schemă de sprijin pentru
marii consumatori de gaze
împreună cu Ministerul Fi-
nanţelor.

„Problema este ce vom face
cu micii consumatori în per-
spectivă? Pentru că s-ar putea
ca la un moment dat preţul
reglementat să fie mai mare
decât cel de pe bursă. Asta va
mai dura însă câţiva ani.
Acum lucrăm la stimularea
consumului de energie elec-
trică, atât pentru consumato-
rul casnic, cât şi pentru
industrialii mici. Lucrăm şi
aici la o schemă de sprijin,
dar trebuie să vedem de unde
luăm banii”, a mai spus mi-
nistrul Economiei.

Niţă: Sper ca de la 1 august
preţul energiei să nu mai fie
un element destabilizator

Proiect internaţional: Muzeu interactiv şi centru 
de excelenţă aeronautic şi aerospaţial la Braşov

În aceste zile, o delegaţie a
Consiliului Judeţean Braşov, con-
dusă de Claudiu Coman şi repre-
zentanţi ai Consiliului Local şi ai
Primăriei Braşov, se află în vizită
la Nürnberg. 

La Muzeul Rachetei din Feucht
Nurnberg s-a stabilit ca să fie rea-
lizat un centru de către Consiliul
Judeţean Braşov, municipalitate,
Centrul de Cosmonautică din
Chemnitz, Fundaţia Dumitru Pru-
nariu şi Universitatea Transilvania,
în memoria lui Herman Oberth. 

Astfel, în luna august, o delega-
ţie a oraşului Nürnberg va veni la
Braşov pentru a stabili echipa de
lucru care va duce la bun sfârşit
proiectul. Ca o primă locaţie pen-
tru centrul de excelenţă s-a propus
fosta hală IAR de pe platforma
Tractorul. Hermann Oberth a fost,
pe lângă rusul Konstantin Ţiol-
kovski şi americanul Robert God-

dard, unul dintre cei trei părinţi
fondatori ai ştiinţei rachetelor şi
astronauticii. Cei trei nu au cola-
borat niciodată, în mod activ, con-
cluziile cercetărilor lor fiind în mod
esenţial identice, deşi cercetarea a
avut loc în mod independent.

Încă de la vârsta copilăriei (la
aproximativ 11 ani), Hermann a
fost fascinat de acest subiect prin
cărţile lui Jules Verne, în special
De la Pământ la Lună şi Călătorie
în jurul Lunii, pe prima mărturi-
sind că a citind-o de nenumărate
ori, până a ajuns aproape să o ştie
pe dinafară. În urma influenţei
acestor cărţi şi concluziei perso-
nale că ideile prezentate de Jules
Verne nu erau întru totul fante-
ziste, Hermann a construit primul
model de rachetă încă din şcoala
generală, în jur de 14 ani. Her-
mann Oberth a realizat că deşi
combustibilul rachetei se consu-

mă, prin aceasta reducându-se
masa rachetei, continuă totuşi să
existe un rezervor care conţinea
combustibilul consumat, acesta
nemaifiind util din punct de ve-
dere funcţional. Hermann a ajuns
astfel, în mod independent, să in-
venteze conceptul de ardere în
etape a combustibilului.

În 1912 Hermann Oberth a
 devenit student la medicină al
Universităţii din München, par-
ticipând apoi ca medic militar la
Primul Război Mondial. Her-
mann a spus mai apoi că cea mai
importantă concluzie personală,
pe care a tras-o în urma experien-
ţei avute, a fost că nu va dori ni-
ciodată să profeseze ca medic.
După război s-a întors la aceeaşi
universitate, de data aceasta stu-
diind fizica sub îndrumarea unora
dintre cele mai luminate minţi ale
vremii în domeniu.

În 1922, lucrarea sa de doctorat
despre ştiinţa rachetelor a fost res-
pinsă, fiind considerată utopică.
Lucrarea a fost totuşi tipărită fo-
losind fonduri private şi a produs
controverse în presă. Hermann a
comentat ulterior că s-a abţinut,
în mod deliberat, să scrie o altă
lucrare de doctorat, cu scopul de-
clarat de a deveni un om de ştiinţă
mai valoros decât cei care i-au
respins-o, chiar fără a fi recunos-
cut de aceştia. Oberth a fost un
critic al sistemului de învăţământ
al vremii, comparându-l cu o ma-
şină cu farurile aţintite înapoi, lip-
sită de viziune de viitor.

În toamna lui 1929, Hermann
Oberth a lansat prima sa rachetă
cu combustibil lichid, numită Ke-
geldüse. În aceste experimente a
fost asistat de studenţi de la Uni-
versitatea Tehnică din Berlin.

Florentin Cozmolici
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Directorul general adjunct
al Societăţii Naţionale de
Gaze Naturale Romgaz, Du-
mitru Rotar, a declarat joi că,
pe fondul crizei din Ucraina,
producţia internă a României
şi depozitele de înmagazina-
re, din punct de vedere sta-
tistic, pot să acopere cererea
de gaze naturale, inclusiv pe
timp de iarnă.

„Trebuie să aveţi în vedere
că am trecut deja peste două
crize, în 2006, când s-au
oprit parţial livrările, şi alta
în 2009, când s-au oprit to-
tal. Trebuie să aveţi în vede-
re dinamica cererii din
Româna şi aceasta a scăzut
în ultimii ani, în condiţiile
în care producţia celor doi
mari proucători a rămas
constantă. Trebuie să aveţi

în vedere că – dacă în 2005
capacitatea de extracţie din
România era undeva la
14 milioane de metri cubi zil-
nic, acum este de 30 de mi-
lioane de metri cubi pe zi. În
acest sens, dacă discutăm de
statistică, de medii, există
posibilitatea unor influenţe
minime, dacă discutăm pe
termen mediu, peste şase luni
de zile. Practic, producţia in-
ternă cu depozitele de înma-
gazinare pot să acopere
cererea. Cu precizarea că
discutăm despre statistici
medii de consum. Sunt medii
zilnice pe iarnă”, a spus Ro-
tar, într-o conferinţă de pre-
să susţinută la Mediaş.

Acesta a arătat că produc-
ţia zilnică de gaz metan este
de 30 de milioane de metri

cubi, că se extrag din depo-
zite, în medie, 20 - 25 de mi-
lioane metri cubi, şi că
potenţialul mediu este de 55
de milioane de metri cubi pe
zi. Directorul general al
Romgaz, Virgil Metea, a pre-
cizat, în acelaşi cadru, că,
peste noapte, compania nu
poate suplimenta capacitatea
depozitelor: „Putem să spu-
nem că putem menţine pro-
ducţia. Asta şi facem şi am fi
făcut şi dacă nu era situaţia
respectivă. Va trebui să acor-
dăm o atenţie mult mai mare
ca această producţie să se
menţină şi să rămână în
funcţiune (...) Măsuri speciale
Romgaz nu va lua, pentru că
este o activitate cu flux con-
tinuu. Ne desfăşurăm activi-
tatea în condiţii normale”.

Preţurile locuinţelor nou-construite
s-au redus cu până la jumătate în şase ani

Locuinţele nou-construite
din marile oraşe din România
s-au ieftinit cu până la jumătate
din valoarea atinsă în perioada
de apogeu a pieţei imobiliare,
în 2008, pe primul loc în cla-
samentul scăderii preţurilor si-
tuându-se Bucureştiul, iar la
polul opus Timişoara, potrivit

imobiliare.ro. În Braşov, apar-
tamentele noi s-au depreciat
pe parcursul recesiunii cu
aproape 51%, de la un prag
maxim de 1.619 euro pe me-
tru pătrat (atins în luna sep-
tembrie a anului 2008), până
la nivelul actual de 799 de euro
pe metru pătrat. 

Preţul mediu cerut de vân-
zători în momentul de faţă se
ridică la circa 31.000 de euro
pentru o garsonieră nou-con-
struită, aproximativ 48.000
de euro pentru un apartament
cu două camere şi 64.000 de
euro pentru o locuinţă cu trei
camere.

La trei luni de când Air-
bus Helicopters se arăta
interesat de deschiderea
unei linii de fabricaţie de
elicoptere de tip Super-
Puma MK1 în România,
cele două părţi par a fi
ajuns la o înţelegere.

Francezii vor să le asam-
bleze la Braşov, însă românii
vor să se asigure că vor pro-
duce local şi componentele. 

Fabrice Arfi, vicepreşedin-
tele Airbus Helicopters, s-a
întâlnit în martie la Paris şi
apoi în aprilie la Braşov cu
Niculae Banea, directorul
IAR Braşov, ca să îl informe-
ze despre intenţia francezilor
de a deschide o linie completă
de asamblare pentru elicop-
tere în parcul aerospaţial de
la Ghimbav, scrie Bussines
Magazin.

Fabrica IAR Braşov, înfi-
inţată acum 90 de ani, a pro-
dus până în 1945 peste 1.000
de avioane de diferite tipuri,
iar după Al Doilea Război

Mondial a fost transformată
în unitate de producţie de
tractoare. În 1968, fabrica de
avioane a fost redeschisă sub
numele ICA Braşov şi s-a spe-
cializat în producţia de elicop-
tere în parteneriat cu
Ae rospatiale Franţa, în pre-
zent subsidiară a Eurocopter.

Proiectul Airbus urmăreşte
creşterea pieţei de elicoptere
Super Puma MK1 prin scă-
derea costului de fabricaţie şi
promovare susţinută. Pentru
a atinge obiectivul de a scădea
preţul de vânzare, Airbus He-
licopters vrea să deschidă în
România linia de montaj a
acestui tip de elicopter şi a în-
fiinţat în acest an compania
Vadstena, o entitate nouă prin
care vrea să implementeze
proiectul de la Braşov. Fran-
cezii vor ca IAR să participe
în proiect în calitate de furni-
zor de subansambluri şi să
preia o parte din pregătirea de
fabricaţie aferentă acestui pro-
iect. De asemenea, cer 15.000
de metri pătraţi, din care ju-

mătate pentru a construi o
hală, dar şi ca IAR să îşi uti-
lizeze profitul neutilizat de la
Eurocopter România, cealaltă
investiţie a francezilor în Ro-
mânia, unde IAR are 49,9%
din acţiuni, pentru ca Euro-
copter să devină acţionar la
Vadstena.

Airbus Helicopters are
aproximativ 23.000 de anga-
jaţi la nivel mondial; compa-
nia este prezentă în România
prin Eurocopter România,
unde deţine 51% din acţiuni.
Eurocopter România, creată
în 2002, a dezvoltat activităţi
legate de piaţa civilă şi mili-
tară şi este principalul centru
industrial din cadrul grupului
care execută lucrări de repa-
raţie/revizie şi modernizare
pentru elicopterele Puma şi
Alouette de pe piaţa mondia-
lă. Din 2008, Eurocopter Ro-
mânia a lansat activităţile
pentru elicopterele Super
Puma, asigurând lucrările afe-
rente de întreţinere, reparaţiile
capitale şi upgrade-urile.

Colaborarea între cele două
părţi ar însemna fabricarea din
prima zi a unor componente
de structură, cu condiţia ca
IAR să îşi execute, cu costuri
proprii, pregătirea de fabricaţie
aferentă componentelor res-
pective (se estimează o valoare
a investiţiei de circa un milion
de euro), fabricarea în termen
mediu a fuselajului acestui tip
de elicopter, cu condiţia obţi-
nerii de către Airbus Helicop-
ters a acordului TAI Turcia
(aceasta deţine în prezent
drepturile exclusive de a fa-
brica fuselajul şi alte câteva
subansambluri). Acest lucru
ar presupune din partea IAR
Ghimbav o investiţie de 10
milioane de euro în pregătirea
de fabricaţie/şcolarizare/asis-
tenţă tehnică.

În cazul în care România
va fi aleasă pentru investiţie,
în perioada 2014-2015 se are
în vedere începerea dezvol-
tării pregătirii de fabricaţie a
modelului C1e, şco  larizarea
personalului şi construirea

clădirilor, astfel încât în 2017
să iasă de pe linia de fabri-
caţie primul elicopter civil de
tip C1e, urmat în 2018 de ie-
şirea de pe linia de fabricaţie
a primului elicopter de tip
militar, plus forma alungită
a acestuia. Proiectul mai pre-
vede ca în anii 2015 şi 2016
să fie vândute elicoptere Su-

per Puma MK1 produse pe
linia de fabricaţie Airbus He-
licopters, în perioada 2017-
2018 să fie vândute
elicoptere produse atât de
Airbus Helicopters, cât şi pe
linia dezvoltată în România,
iar din 2019 să fie vândute
doar elicoptere de acest tip
produse în România.

IAR: 11 milioane de euro pentru producerea
noilor tipuri de elicoptere

Asigurări: Nu vor fi probleme 
cu gazul în această iarnă!



Agenţia de Dezvol-
tare Durabilă a Jude-
ţului Braşov, împreună
cu Consiliul Judeţean
Braşov, continuă acţiu-
nile caritabile desfăşu-
rate prin proiectul so-
cial „Solidaritate Bra-
şoveană”, care are ca
scop ajutorarea cetăţe-
nilor judeţului Braşov.

Este vorba despre
perosanele care, din
motive obiective, se
află în dificultate şi în
imposibilitatea de a
obţine venituri necesare sub-
zistenţei. 

Dintre acţiunile caritabile
desfăşurate în lunile aprilie
şi mai menţionăm donaţiile
făcute către Centrul de ser-
vicii sociale din oraşul Vic-
toria, de care au beneficiat 30
de persoane vârstnice de la
Căminul de bătrâni „Casta-
nul” şi 76 de copii de la Cen-
trul de plasament „Azur”,
donaţiile făcute pentru 32 de

copii îngrijiţi la Centrul de
plasament Dacia şi pentru 63
de copii înscrişi la grădiniţele
din satele Jibert, Dacia, Lov-
nic, Grânari şi Văleni. 

„Joi am desfăşurat o altă ac-
ţiune de donaţie în co muna Au-
gustin, judeţul Braşov, pentru
260 de familii cu copii de
vârstă şcolară, care au benefi-
ciat de 1.560 de articole de îm-
brăcăminte pentru adulţi şi
pentru copii. La Şcoala Gim-

nazială din aceeaşi localitate
au fost distribuite pentru elevi
reviste cu promovarea tra di ţi -
i lor şi obiceiurilor populare din
ju deţul Braşov”, a declarat di-
rectorul executiv al ADDJB,
Luciana Cristea.

Aceste acţiuni au fost orga-
nizate cu sprijinul persoanelor
fizice şi juridice care au făcut
donaţii la Centrul de colectare
de la ADDJB, cărora le mul-
ţumim şi pe această cale.

Regia Autonomă de Trans -
port (RAT) Braşov aduce la cu-
noştinţa călătorilor faptul că, în-
cepând cu data de 23 iunie
2014, autobuzele şi troleibuzele
de pe 14 linii de pe raza muni-
cipiului Braşov vor circula după
noi orare, adaptate solicitărilor

de transport existente pe perioa-
da verii. 

Astfel, vor fi modificate gra-
ficele de circulaţie ale liniilor:
1, 2, 5, 6, 8, 15, 17, 23, 23B,
31, 32, 36, 50, 52.

Noile orare de circulaţie vor
fi afişate, începând din cursul

zilei de sâmbătă, 21 iunie a.c.,
pe portalul www.ratbv.ro, în
secţiunea „Trasee şi orare” şi în
toate staţiile de pe traseele linii-
lor menţionate. Pentru evitarea
oricărei confuzii, afişele cu noile
orare vor purta menţiunea „Va-
labil din data de 23 iunie 2014”. 

Bărbaţii de peste 45 de
ani reprezintă cea mai
stresată categorie profe-
sională din România,
pentru că se tem că nu-şi
vor mai putea găsi un loc
de muncă în eventualita-
tea în care ar rămâne fără
serviciu, a declarat joi Ni-
colae Voinoiu, directorul
Direcţiei Control, Securi-
tate şi Sănătate în Muncă
din cadrul Ministerului
Muncii, Familiei şi Pro-
tecţiei Sociale.

„Noi intenţionăm să extin-
dem în acest an o evaluare de-
marată în anul 2008 în
rândul angajaţilor, şi din care
a reieşit faptul că bărbaţii de
peste 45 de ani sunt cei mai
stresaţi, pentru că se tem că
nu-şi vor mai putea găsi un
loc de muncă în eventualitatea
în care ar rămâne fără servi-

ciu. Campania de evaluare va
fi dezvoltată în 5 judeţe ale ţă-
rii. Pentru elaborarea unei
metode de cuantificare a stre-
sului e nevoie de un număr
foarte mare de determinări.

Noi acum folosim metoda
Danemarca, însă această me-
todă trebuie transpusă la ni-
velul ţării, trebuie adaptată în
funcţie de regiune, obiectul de
activitate al lucrătorului, de

riscurile emergente”, a afirmat
Nicolae Voinoiu, cu ocazia
lucrărilor Campaniei Europe-
ne 2014-2015 „Managemen-
tul stresului pentru locuri de
muncă sănătoase”.

Potrivit acestuia, stresul
afectează muncitorii, iar aceş -
tia ajung la un moment dat
să sufere accidente.

„La finalul campaniei in-
tenţionăm să producem un
material legislativ prin care
inspectorii noştri să poată
avea o pârghie de control al
nivelului de stres suportat de
angajaţi. Trebuie modificată
legislaţia, pentru a reglementa
tot ceea ce ţine de relaţia de
muncă dintre angajat şi an-
gajator. Momentan, este des-
tul de dificil de cuantificat
gradul de stres, atunci când
ne confruntăm cu reclamaţii
legate de condiţiile de muncă
la locul de muncă. Inspectorii
nu pot aplica sancţiuni, însă
pot dispune măsuri de reme-
diere a situaţiei, măsuri care
pot include şi schimbarea lo-
cului de muncă al angajatului
în cadrul companiei respec-

tive”, a mai spus Voinoiu. Po-
trivit lui Doru Constantin Da-
rabont, directorul general al
Institutului Naţional de Cer-
cetare Dezvoltare pentru Pro-
tecţia Muncii (INCDPM),
22% dintre lucrătorii din spa-
ţiul comunitar sunt afectaţi
de probleme legate de stres.

„La omul modern, stresul
provine atât din mediul de
muncă, cât şi din mediul fa-
milial, şi nu întotdeauna se
poate face distincţie între cele
două componente. Conform
ultimelor statistici, 22% din-
tre lucrătorii din spaţiul co-
munitar sunt afectaţi de pro-
bleme legate de stres, 40%
consideră că problema stre-
sului la locul de muncă nu e
tratată corespunzător, iar 50-
60% dintre cazurile de ab-
senteism de la muncă sunt
cauzate de stres”, a declarat
Darabont.

Bărbaţii peste 45 de ani, 
cea mai stresată categorie 
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RAT Braşov trece la programul de vară

Continuă programul „Solidaritate braşoveană”



Turnul exterior este unicul
element păstrat al ansamblu-
lui fortificat al porţii, ce for-
ma un patrulater lung de
cca. 70 m şi ieşit cu cca. 50 m
din frontul zidurilor de in-
cintă, protejate în epocă de
şanţuri cu apă şi iazuri. Zi-
durile care alcătuiau această
poartă au fost demolate în
1827. Până în prima jumă-
tate a secolului al XIX-lea a
fost singura intrare în Ceta-
tea Braşovului dinspre Şchei.
Este unul dintre monumen-
tele reprezentative ale stilului
Renaşterii în arhitectura
transilvăneană. Cele patru
turnuri mici dispuse în col-
ţurile turnului patrulater
simbolizau în epoca medie-
vală autoritatea oraşului.
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Campania Naţională
pentru copii „STELUŢE-
LE BRAŞOVULUI” orga-
nizată de Zâna Adriana
şi Zao Planet continuă!
Campania are ca scop
identificarea copiilor ta-
lentaţi, promovarea lor
şi premierea acestora. 

Lunar, organizatorii pregă-
tesc câte un spectacol în care
copiii îşi demonstrează talen-

tul. La final, juriul alege trei
câştigători care vor merge mai
departe în decembrie, la Gala
finală. Prima Campanie a avut
loc în luna mai şi deja s-au
ales trei câştigători. 

Vineri, 20 iunie, ora 13.00
are loc la Zao Planet a doua
Campanie, în care vor evolua
mai mulţi copii. Şi de această
dată, juriul va avea misiunea
de a alege 3 câştigători. Toţi
copiii participanţi vor primi

diplomă şi surprize. Dar şi
spectatorilor şi susţinătorilor
li se pregătesc surprize şi Tort
de Ciocolată! 

Producătorul Campaniei,
Adriana Racu, a declarat:
„Sunt uimită şi bucuroasă în
acelaşi timp. Pe de o parte am
fost surprinsă de talentul deo -
sebit al copiilor, iar pe de altă
parte, că noi suntem cei care
îi descoperim şi îi promovăm;
că această campanile vine să

le încurajeze visele”. 
Premiul întâi constă în

acordarea sumei de 1.000 de
euro în Gala din decembrie.
În această Campanie se pot
înscrie toţi copiii talentaţi, cu
vârste cuprinse între 4-14 ani.
Înscrierile se fac la sediul Zao
Planet. 

Întregul spectacol va fi di-
fuzat în cadrul emsiunii pen-
tru copii „Tortul de Ciocolată
cu Zâna Adriana”.

Se cauta „Steluţele Braşovului”

De momente emoţionante
au avut parte atât preşcolarii
Grădiniţei Martinică cât şi
părinţii şi educatoarele aces-
tora, în cadrul Cursului Festiv
din data de 18.06.2014. Ac-
ţiunea în cadrul căreia preş-
colarii grupelor mari şi-au
luat la revedere de la colegii
lor mai mici, a marcat finalul
anului şcolar şi a fost un bun
prilej de apreciere şi valori-
zare a activităţii micuţilor,
care încheie primul lor ciclu
de învăţământ.

Copiii au cântat, au dansat
şi au recitat poezii emoţionan-
te despre grădiniţă, copilărie,
în final fiind răsplătiţi pentru
întreaga activitate din grădiniţă
cu diplome şi dulciuri.

„Ca şi educatori, ne simţim
foarte mândri şi împliniţi pen-
tru că am fost primii care am
format şi modelat în cei trei
ani de grădiniţă personalitatea
celor mici. Anii de grădiniţă
petrecuţi alături de colegi şi
d-nele educatoare nu se vor
uita niciodată. De câte ori

marcăm festiv acest moment
important, intensitatea emo-
ţională creşte, atât în rândul
copiilor şi părinţilor, cât şi în
rândul cadrelor didactice. Le
dorim acestor copii preţioşi să
se bucure de copilărie şi să
întâlnească în drumul deveni-
rii lor doar oameni talentaţi,
adevăraţi profesionişti, care
să-i îndrume în viaţă aşa cum
au făcut-o d-nele educatoare
de la Grădiniţa Martinică!” a
declarat directorul grădiniţei,
profesor Lenuţa Enache.

Construirea unui pasaj peste
sau sub calea ferată din zona
Micşunica este la stadiul de
proiect. Pentru pasajul de la
Micşunica, Primăria Braşov
face acum un studiu tehnic,
care are două variante subte-

rane: una care prevede ca pa-
sajul să fie doar pietonal, iar
cealaltă variantă prevede un
pasaj mai mare, care să per-
mită şi traficul rutier. Exista
şi o variantă supraterană, la
care s-a renunţat ulterior, ne-

existând acordul celor de la
CFR. În funcţie de ce variantă
se va aproba în Consiliul Lo-
cal Braşov şi de costurile es-
timate, se vor căuta surse
pentru finanţare, au precizat
autorităţile locale.888S.D.

Două variante pentru pasajul de la Micşunica
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Casa „Ştefan Baciu”, secţia
de literatură a Muzeului
„Casa Mureşenilor” Braşov,
organizează în perioada iu-
lie-septembrie 2014 ateliere
de educaţie muzeală, la se-
diul său din str. Gh. Baiules-
cu nr. 9. 
Atelierele se adresează co-
piilor cu vârsta cuprinsă între
2 şi 7 ani, dar şi părinţilor şi
bunicilor şi se vor derula con-
form următorului program:
Marţi (1, 8, 15, 22, 29 iulie, 5, 12,
19, 26 august, 2, 9 septembrie),
între orele 11.00–12.00 co-
piii cu vârsta cuprinsă între
2 şi 3 ani.
Miercuri (2, 9, 16, 23, 30 iulie, 6,
13, 20, 27 august, 3, 10 septem-
brie), între orele 11.00–
12.30, copiii cu vârsta cu-
prinsă între 3 şi 5 ani.
Joi (3, 10, 17, 24, 31 iulie, 7, 14,
21, 28 august, 4, 11 septembrie),

între orele 11-12.30, copiii
cu vârsta cuprinsă între 5
şi 7 ani.
Se vor spune poveşti, se va
cânta, se vor confecţiona
personaje din basme, vom
construi, vom desena şi co-
lora, ne vom plimba pe stră-

zile din versurile lui Ştefan
Baciu şi multe altele.
Întregul program se realizea-
ză prin joc, printr-o formă
atractivă de interacţiune, în
care cel implicat are prilejul
să descopere şi să explore-
ze medii diferite, şi să înde-
plinească sarcini, fie
individual, fie în grupuri mici.
Taxă de participare: 5 lei/activi-
tate/participant.
Informaţii şi înscrieri la
 telefon 0268.511.493 (luni–
vineri, între orele 10–16) sau
e-mail: casa_stefanbaciu
@yahoo.com, până la data
de 30 iunie 2014. Coordo-
nator program: Bianca Micu,
muzeograf.
Înscrierea se face în funcţie
de numărul de locuri dispo-
nibile (numărul de locuri
este limitat: câte 10 copii la
fiecare grupă de vârstă).

„Grădiniţa Martinică” îşi ia rămas bun de la
preşcolarii care în toamnă vor pleca la şcoală!

Mic şi Mare la Muzeu
– atelier de educaţie
muzeală pentru copii
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Descoperire de senzație în adâncul Pământului
O descoperire recentă scoate

la lumină modul cum ar fi luat
naștere mările şi oceanele.

Cercetătorii au descoperit un
rezervor uriaş de apă în adân-
cul Pământului, care este de
trei ori mai mare ca volumul
tuturor oceanelor planetei noas-
tre.  Apa se află într-o rocă al-
bastră numită ringwoodită, care
se află la 700 de kilometri
adâncime, în mantaua Pămân-
tului, adică în stratul de rocă
fierbinte care se află între
scoartă şi miez, relatează   New
Scientist.

Noua descoperire contrazice

teoria acceptată de unii geologi,
care cred că apa a venit pe Ter-
ra adusă de comete. Este posibil
ca mările şi oceanele să se fi
format treptat, din apa care a
ieşit la suprafaţă din acest uriaş
bazin subteran, potrivit dcnews.

Dacă acest ocean uriaş s-ar
afla la suprafaţa planetei, vâr-
furile munţilor ar fi singurele
zone de uscat de pe planetă,
adaugă cercetătorul.

De asemenea, rezervorul
acesta explică de ce suprafaţa
oceanelor a rămas neschimbată
de milioane de ani, adaugă Ste-
ven Jacobsen, de la Universi-

tatea Northwestern din Evan-
ston, Illinois.

Jacobsen a reconstituit de
asemenea în laborator condi-
ţiile care se întâlnesc la 700 de
kilometri adâncime, ca să vadă
cum se comportă ringwoodi-
ta.

El a observat că în aceste
condiţii de temperatură şi pre-
siune, din rocă iese apă, ca şi
când ar fi stoarsă.

Descoperirea lui Jacobsen
susţine un studiu anterior al lui
Graham Pearson, de la Uni-
versitatea Alberta din Edmon-
ton, Canada.

Elevii de la Școala Gim-
nazială nr. 6 Iacob
Mureșianu au avut o fes-
tivitate de absolvire me-
morabilă. Copiii s-au
gândit să marcheze
sfârșitul anului școlar
într-un mod demn de
ținut minte.

Dacă în popor umblă
vorba că, dacă vrei să scapi
de școală, o ungi cu slănină
pe la col�uri ca să o mănân-
ce câinii, elevii au decis să-
și mănânce ei școala, așa că
au comandat un tort în formă
școlii în care au învă�at atâ�ia
ani. 

„A fost un tort perfect. Ideea
a fost a copiilor și a fost o sur-
priză pentru noi, profesorii. Ele-
vii s-au gândit să facă ceva
deosebit și le-a ieșit. La ban-
chet, mi-au dat tortul să-l țin în
mână, așa cum am ținut școala
ani de-a rândul. Tortul în for-
mă de școală a fost făcut din
marțipan. A fost extraordinar

de bun și a avut reprezentate
toate amănuntele, toate detaliile.
S-au păstrat și culorile școlii,
exact cum este în realitate. A
fost surprinzător”, a spus di-
rectoarea școlii Leti�ia Neam�u,
pentru DC News. Profesoara
a mai povestit și un moment

emo�ionant cu acest tort de-a
dreptul inedit: „La un moment
dat, la festivitatea de încheiere,
o fetiță a ținut tortul în mână
și m-a întrebat, după câteva
minute, dacă poate să-l pună
jos. I-am spus că trebuie să
vadă cât de greu se ține o

școală în mână, chiar dacă este
și așa, dulce. Nu este deloc ușor.
A fost un moment frumos și su-
gestiv. Ne străduim să facem
altfel lucruri astfel încât să ne
diferențiem. Noi iubim ceea ce
facem și de aceea ies lucruri
frumoase”.

N-au uns-o cu slănină,
dar și-au mâncat școala!

8 Vineri

NASA va lansa pe 1 iulie pri-
mul ei satelit dedicat măsurării
concentraţiei de dioxid de carbon
(CO2) din atmosfera terestră,
principalul gaz cu efect de seră,
care joacă un rol determinant
pentru clima planetei noastre.

Oamenii de ştiinţă afirmă că
acest gaz a atins de curând cea
mai mare concentraţie a sa în
atmosfera terestră din ultimii
800.000 de ani, informează Me-
diafax. 

Satelitul american, Orbiting
Carbon Observatory-2 (OCO-
2), este similar cu OCO-1, distrus
în timpul lansării sale din februa-
rie 2009. Noul satelit va furniza

o imagine mai am-
plă şi globală asupra
emisiilor u  mane şi
naturale de CO2, ca
şi asupra „puţurilor
de carbon”, aşa cum sunt numite
oceanele şi pădurile, care absorb
şi captează acest gaz. Astfel,
OCO-2, a cărui misiune va dura
cel puţin doi ani, va efectua mă-
surători ale unor eşantioane re-
coltate din sursele de emisii de
CO2, dar şi din „puţurile de car-
bon” de pe întregul Glob. În acest
fel, satelitul NASA îi va ajuta pe
oamenii de ştiinţă să studieze
mai bine schimbările climei cu
ajutorul datelor actuale.

Satelitul OCO-2 va fi lansat
cu o rachetă Delta 2 a companiei
United Launch Alliance de la
baza aeriană Vandenberg din
California şi va fi plasat pe o or-
bită aproape polară la altitudinea
de 705 kilometri. El va deveni
astfel principalul observator dintr-
o flotă de alţi cinci sateliţi inter-
naţionali care vor orbita în jurul
Terrei la fiecare 99 de minute
pentru a efectua o serie de mo-
nitorizări aproape simultane.

Satelitul care va măsura concentraţia 
de CO2 din atmosferă 

Simbolurile catolice repre-
zentate de accesoriilor pe care
le poartă Suveranul Pontif  ori
de câte ori oficiază o ceremonie
își au originile din păgânism, ti-
trează efemeride.ro.

Mitra papală are o formă tri-
unghiulară privită din fa�ă, dar
în ansamblul ei seamănă cu o
gură de pește. Biserica sus�ine
că această pălărie reprezintă lim-
bile de foc care s-au odihnit pe
capul ucenicilor, dar povestea
sa pare să fie mult mai veche
de atât, potrivit dcnews.

Totuși, dacă  privim în cultura
filistenilor sau a babilonienilor
realizăm că mitra papală a fost
purtată de preo�ii care îl venerau
pe zeul Dagon. 

Zeul Dagon și-a făcut apari�ia
imediat după Potop și era ju-
mătate om, jumătate pește. Be-
rossus, un preot babilonian din
secolul al 3-lea scria: „La înce-
put, au dus o existență mizera-
bilă, precum fiarele. Dar în
primul an după Potop, a apărut
în Babilonia un animal înzestrat
cu inteligență și rațiune, pe nume
Oannes”. Tot el i-a învă�at pe
oameni secretul literelor, al
știin�elor, dar și al artelor de toa-
te tipurile. De asemenea, zeul
Dagon i-a învă�at pe oameni
cum să construiască temple con-
form legilor Pă mântului, a im-

pus un set de legi, care ulterior
au fost respectate în Babilonia.

Inelul Pescarului. Inelul Pesca-
rului face parte oficial din în-
semnele Papei, pe care Biserica
Catolică îl identifică drept suc-
cesor al Sfântului Petru, a cărui
meserie era cea de pescar. 

Inelul Pescarului este un si-
giliu utilizat până în 1842 pen-
tru sigilarea oricărui document
oficial redactat de Papă sau
contrasemnat de el. Își dato-
rează numele prin faptul că îl
reprezintă pe Sfântul Petru
pescuind cu plasa din barcă, o
evocare a faimoasei pescuiri
minunate pe care a realizat-o
apostolul în locul în care Isus
i-a spus să-și arunce plasele.

Oare Sfântul Petru trebuia
să-i pescuiască pe oamenii hi-
brizi care se ascundeau în mări
și oceane sau pur și simplu este
o altă metaforă neîn�eleasă din
Biblie? 

Dagon și Vechiul Testament.
Biblia consemnează apari�ia
lui Dagon în mileniul al III-lea
înaintea venirii lui Iisus. El era
considerat de către filisteni
dumnezeul lor și îi aduceau
jertfe umane ori de câte ori era
nevoie. Acest zeu a subjugat
omenirea timp de aproape trei
milenii, până când s-a născut
Iisus.

De unde vin simbolurile papale



Formaţia Spaniei, campioa-
na mondială en-titre şi dubla
deţinătoare a titlului euro-
pean, a fost eliminată încă din
faza grupelor la Cupa Mon-
dială din Brazilia, după a
doua înfrângere consecutivă
în grupa B, scor 2-0 (2-0) cu
echipa statului Chile. Trupa
lui Del Bosque nu avea voie
să facă pași greși�i în meciul
cu reprezentativa statului Chi-
le. Din păcate, campionii
mondiali au primit gol în mi-
nutul 20, când Vargas l-a exe-
cutat pe Casillias. Cu două
minute înainte de pauză, chi-
lienii au mai punctat odată,
Aranguiz profitând de o gafă
în defensiva spaniolă și sta-
bilind scorul pauzei. Spaniolii
au încercat în partea secundă
să mai repare ceva, dar tabela
a rămas neschimbată și Xavi
și compania spun adio mon-
dialului brazilian încă din faza
grupelor. Reprezentativa Spa-
niei este a patra campioană
mondială en-titre eliminată în
grupe, după Brazilia (1966),
Franţa (2002) şi Italia (2010).

Fără emoții pentru croați!
Croa�ia s-a distrat cu repre-
zentativa Camerunului, pe
care a învins-o cu scorul de
4-0 (1-0), într-un meci din
grupa A de la Campionatul
Mondial. Olici a deschis sco-
rul în minutul 11, iar după
pauză, Perisic în minutul 48
și Mandzukic în minutele 61
și 73 au stabilit scorul final
și au adus primele trei puncte
pentru na�ionala Croa�iei.
Camerunul a evoluat în infe-
rioritate numerică din minu-
tul 40, când Alexandre Song
a văzut cartonașul roșu. După
două etape scurse din grupa
A, Brazilia e pe primul loc
cu patru puncte, Mexicul e
pe doi cu patru puncte,
Croa�ia este a treia cu trei
puncte, iar Camerunul este
codașa grupei cu zero puncte.
Astfel, bătălia din ultima eta-
pă dintre Mexic și Croa�ia va
stabili echipa care va merge
alături de Brazilia în optimile
de finală ale competi�iei.  

Olanda câștigă greu meciul cu
„cangurii”! Reprezentativa

Olandei a învins, miercuri, la
Porto Alegre, cu scorul de 3-
2 (1-1), selecţionata Austra-
liei, într-un meci contând
pentru etapa a doua a grupei
B de la Cupa Mondială.
Olandezii au avut un meci
greu în fa�a Australiei. Rob-
ben a deschis scorul în mi-
nutul 20, dar australienii au
egalat după doar un minut
prin reușita lui Cahill. După
pauză, australienii au preluat
conducerea după golul înscris
de Jedinak din penalty în mi-
nutul 54. Jucătorii „portoca-
lei mecanice” s-au trezit la
timp și Van Persie a reușit să
restabilească egalitatea în mi-
nutul 58. Zece minute mai
târziu, Depay a stabilit scorul
final și a adus trei puncte
Olandei, care a acumulat ma-
xim de puncte după primele
două runde și a ob�inut bile-
tele pentru optimile
competi�iei. În grupa B, după
două etape disputate, Olanda
este prima cu șase puncte,
Chile este pe locul secund tot
cu șase puncte, Australia este

pe locul trei fără punct, iar
Spania este ultima cu zero
puncte. În ultima rundă, due-
lul dintre Olanda și Chile va
stabili care este echipa ce se
va califica de pe prima
pozi�ie din grupă.  

Costa Rica, încă o surpriză?
După ce în runda inaugurală
au dat lovitura și au bătut
fără drept de apel pe Uru-
guay, Costa Rica va primi în
această seară replica Italiei,
echipă care a câștigat la de-
but cu 2-1 în fa�a Angliei.
Partida din grupa D este pro-
gramată să înceapă la ora
19.00 (ora Românei). Tot as-
tăzi, dar în grupa E, Fran�a
va da piept cu Elve�ia. În pri-
mul joc din grupă, Fran�a a
dispus de Honduras cu 3-0,
iar elve�ienii s-au impus în
fa�a Ecuadorului cu 2-1. Jo-
cul va începe la ora 22.00
(ora României). Ziua de fot-
bal de la Cupa Mondială, a
fost deschisă în această
diminea�ă, la ora 01.00, cu
partida din grupa C, dintre
Japonia și Grecia. 

Surpriză de proporții în Brazilia: campioana mondială, Spania, pleacă acasă!

Adiós Furia Roja! 
SPORT 920 iunie 2014

Amical pentru galben-negri
FC Brașov va susține în acest sfârșit de săptămână primul
joc amical al verii. Sâmbătă, la Râșnov, pe stadionul Bucegi,
stegarii vor susține un prim test contra localnicilor de la FC
Râșnov. Partida este programată să înceapă la ora 17.30.
O parte dintre suporterii galben-negrilor au anunțat că la
acest meci îl vor susține pe Cristi Ionescu. Ajuns la 36 de
ani, fostului căpitan al stegarilor nu i-a fost propusă o nouă
înțelegere cu gruparea brașoveană, iar acest lucru nu este
se pare pe placul suporterilor.

Primul transfer pentru Corona!
Oficialii echipei de handbal feminin  Corona Brașov au
reușit să facă în sfârșit un transfer. Astfel, pivotul  Oanei
Bondar de la campioana HCM Baia Mare a ajuns încă de
aseară în Brașov, iar astăzi va semna contractul. „Aveam
nevoie de o asemenea jucătoare, constantă mai ales pe
faza de apărare. Este excelent că va veni la Brașov” a de-
clarat tehnicianul Coronei, Bogdan Burcea. Oana Bondar
va semna cu Brașovul un contract care se va întinde pe
durata a trei ani de zile. Bondar este o jucătoare care poate
acoperi fără probleme atât poziția de centru, cât și cea de
inter. Jucătoarele de la Corona Brașov sunt încă în vacanță,
reunirea fiind programată pentru data de 7 iulie.

Grupă grea pentru tricolore !
Naţionala de handbal feminin a României va evolua în gru-
pa B la turneul final al Campionatului European din luna
decembrie, cu echipele Norvegiei, Danemarcei şi Ucrainei,
potrivit tragerii la sorţi de joi, de la Zagreb.Componenţa
grupelor CE din luna decembrie, găzduit de Ungaria şi
Croaţia, este următoarea: Grupa A (meciurile se joacă
la Gyor): Ungaria, Spania, Rusia, Polonia; Grupa B (De-
brecen): Norvegia, Danemarca, România, Ucraina; Grupa
C (Varazdin): Suedia, Germania, Croaţia, Olanda; Grupa
D (Osijek): Muntenegru, Franţa, Serbia, Slovacia. Echipa
României s-a aflat în urna a treia valorică la tragerea la
sorţi de la Zagreb.Turneul final al Campionatului European
de handbal feminin va avea loc în perioada 7-21 decembrie.
După disputarea meciurilor din grupe, la Gyor, Debrecen,
Varazdin şi Osijek, partidele din grupele principale vor avea
loc la Debrecen şi Zagreb, faza finală a CE fiind programată
la Budapesta.

Halep s-a retras!
Jucătoarea Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie nu-
mărul 1, a abandonat, miercuri, meciul cu germanca Annika
Beck, locul 55 WTA, la scorul de 7-5, 2-3, din cauza unor
dureri la omoplatul drept, în turul doi al tunreului de la 's-
Hertoghenbosch (Olanda). Simona a câştigat primul set
cu scorul de 7-5, în 50 de minute. În pauza dintre seturi,
care a durat aproape nouă minute, Halep a cerut intervenţia
fizioterapeutului, acuzând dureri la gât şi la omoplatul drept.
Această intervenţie a fost făcută după time out-ul tehnic
solicitat de Beck. Românca, deţinătoarea trofeului la turneul
WTA olandez, a cerut din nou ajutor medical la scorul de
1-2 şi 2-3, în setul doi. După ultima intervenţie, Halep a
anunţat arbitrul de scaun că nu mai poate continua, după
o oră şi 16 minute de joc. „Accidentarea nu este gravă, dar
mi-a fost frig pe teren, muşchiul de la umăr s-a contractat,
iar fizioterapeutul mi-a spus că ar trebui să mă opresc,
pentru că s-ar putea să se agraveze. Dar voi fi aptă pentru
Wimbledon”, a declarat Halep.  În luna mai, Simona Halep
a abandonat şi la turneul de la Roma, după ce câştigase
în turul 2, pentru a fi aptă de joc la Roland Garros, unde
a ajuns în finală. Ea acuzat atunci dureri musculare în zona
abdomenului. Halep ar urma să participe la al treilea Grand
Slam al anului, turneul de la Wimbledon, unde este cap
de serie numărul 3. Competiţia de la All England Club în-
cepe luni.

„Stejarii” câștigă cu emoții!
Reprezentativa de rugby a României a învins, miercuri, cu
scorul de 20-18 (6-10), selecţionata Rusiei, într-un meci
contând pentru etapa a doua a IRB Nations Cup de la Bu-
cureşti. Tot miercuri, echipa Emerging Ireland a învins re-
prezentativa Uruguayului, cu scorul de 51-3. În a treia
etapă, la 22 iunie, vor avea loc meciurile Rusia - Uruguay
şi România - Emerging Ireland. În prima etapă, România
a învins, vineri, cu scorul de 34-16 (13-13), selecţionata
Uruguayului, iar Emerging Ireland a trecut cu 66-0 (52-0),
de Rusia.

Spania pleacă acasă după faza grupelor! 

Stegarii trag tare încă din prima zi!
La doar o zi după reunirea

echipei, stegarii au intrat în
cantonament în Poiana Brașov.
Jucătorii galben-negri au parte
de un regim spartan în Poiană
unde se pregătesc din greu
pentru un sezon care se anun�ă
extrem de dificil. Tehnicienii
brașovenilor, Cornel �ălnar și
Florentin Petre, îmbină antre-
namentele pur fizice cu ședin�e
tehnice în care Buga și com-
pania au parte și de minge. Se-
zonul viitor se anun�ă unul
extrem de dificil, având în ve-
dere că vor retrograda nu mai

pu�in de șase echipe. Cu toate
astea, stegarii cred că pot în-
cheia campionatul între pri-
mele opt echipe ale Ligii I.
„Trebuie să facem o pregătire
bună, iar în campionatul ur-
mător să evităm emoțiile din
finalul sezonului trecut. Trebuie
să ne propunem un alt obiectiv
decât salvarea de la retrogra-
dare. Nu este însă bine să ne
hazardăm, așa că o vom lua
pas cu pas. Sper să încheiem
campionatul următor între pri-
mele opt echipe!” ne-a declarat
mijlocașul galben-negrilor,

Ștefan Grigorie. Deși mai ma-
rii echipei de sub Tâmpa au
promis că vor achita restan�ele
contractuale către jucători, ba-
nii nu au ajuns în conturile gal-
ben-negrilor nici până acum.
„Sperăm ca această problemă
să se rezolve cât mai repede,
pentru că este foarte greu să
lucrezi în aceste condiții!” a
completat Grigorie.  În canto-
namentul stegarilor și-a făcut
apari�ia și fundaşul stînga croat
Ivan Celikovic, în vârstă de 25
ani, care va susţine probe de
joc în zilele următoare. După

terminarea cantonamentului
din Poiana Brașov, galben-ne-
grii vor efectua un stagiu ex-
tern între 26 iunie - 10 iulie,
în localitatea Moravske Topli-
ce, din Slovenia. FC Brașov
va sus�ine în Slovenia și patru
partide de verificare: pe 30 iu-
nie împotriva forma�iei FK Za-
dar din prima ligă din Croa�ia,
pe 2 iulie contra bulgarilor de
la Slavia Sofia, pe 4 iulie vor
da piept cu ucrainienii de la
Karpaty Lvov, iar pe 7 iulie se
vor duela cu NK Osijek din
prima ligă croată.
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Asociaţia Culturală „Mu-
seion” Braşov împreună
cu Alianţa Franceză Bra-
şov vă invită sâmbătă,
21 iunie 2014, începând
cu orele 20.00, la Aula
Universităţii „Spiru Ha-
ret” (str. Turnului nr. 7)
la spectacolul THE
SHOW MUST GO ON.

Artişti braşoveni se vor
reuni pentru a oferi momente
de muzică diversă, de la cea
uşoară, pop, rapp şi până la
populară, poezie, dans, dar şi
proiecţii multimedia. 

George Grădinaru, Mircea
Mickael Vanca, Ionica Eri-
mia, Silvian Duică, Alma
Teodora, grupul folk Om
Bun, Bardocz Peter, Floren-
tina Danu, C-Threex, Claudiu
Palalae, Iulia Caraiman, Ce-
zara Creţu, Andreea Jitea şi
Marian Duicu sunt cei ce vor
încânta publicul, într-o săr-
bătoare a artelor, căci pe
21 iunie se celebrează, în în-
treaga lume, FÊTE de la MU-
SIQUE! 

O prezenţă specială. In cadrul
evenimentului, tenorul ecua-
dorian Wladimir Pesantez,

stabilit la Bucureşti va veni în
faţa publicului braşovean!

Intrarea la evenimentul de
sâmbătă se va face pe baza
cumpărării unui CD, în valoa-
re de 20 de lei, cu muzica lui
Humberto Segundo Aguilar
Alvarado, „trubadurul de pe
Republicii”, cel care, în 2012,

a suferit un accident vascular
în urma căruia a rămas para-
lizat pe partea dreaptă a cor-
pului.

CD-urile artistului chilian
pot fi achiziţionate şi on-line. 

Informaţii suplimentare
pe: www.museion.ro sau la
telefon 0724.990.753

Horoscopul zilei
Berbec. Vrei să îi faci o surpriză plăcută persoanei iubite și
pui la cale o întâlnire mai mult decât romantică. Cu un astfel
de moment reuşeşti să alungi rutina din cuplu.
Taur. Nervozitatea și nerăbdarea ating cote maxime astăzi,
iar timpul trece mult prea încet pentru tine când vine vorba
despre un răspuns pe care îl aștep�i de multă vreme.
Gemeni. Ai intrat în posesia unor documente importante la
muncă și colegii încearcă să te tragă de limbă. Vor detalii
pentru ca pe viitor să se folosească de aceea ce tu ai aflat.
Rac. Vei face multe drumuri scurte pentru a clarifica o situa�ie
incertă la locul de muncă. Trebuie să vezi exact ce aspecte
au rămas neîn�elese, așa că nu te grăbi cu cei din jur.
Leu. Depinde doar de tine să îl faci pe un membru al familiei
să își schimbe viziunea despre o activitate. Dacă ai suficientă
răbdare vei vedea că nu este imposibil să îl convingi.
Fecioară. Te nemul�umesc profund o serie de condi�ii puse
de cei mai în vârstă din familie. Tonul este nepotrivit, așa că
să nu te mire dacă și reac�ia celor din casă va fi pe măsură.
Balanţă. Î�i place să te compari cu o persoană ce are mult
succes. Îi urmărești pașii și mișcările, găsești și lucruri care
nu î�i plac, dar le ignori pentru că nimeni nu este perfect.
Scorpion. Te gândești dacă nu cumva ai luat decizii greșite.
Până seara îndoielile nu î�i dau pace și ai nevoie de luciditatea
partenerului pentru a realiza că ai înregistrat un succes uriaș.
Săgetător. Trebuie să iei o decizie cu privire la o situa�ie
profesională. Nu te-ai implica în activită�i serioase căci nu
ai chef, deci orice vei propune va fi fad și lipsit de logică.
Capricorn. Cau�i să discu�i cu familia despre unele planuri
de viitor și remarci că nu ai pe nimeni de partea ta, ba mai
mult decât atât, ești pus la col� pentru ceea ce vrei.
Vărsător. Din prea mult entuziasm ai făcut ceva promisiuni
de care nu te-ai �inut și din cauza acestui lucru ai pierdut
un prieten. Acum vrei să recape�i încrederea pierdută.
Peşti. Ești anun�at că vor avea loc schimbări și surprinzi pe
toată lumea cu atitudinea ta senină. Aproape că nici tu nu
te mai recunoști, dar î�i place noua ta atitudine relaxată.

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

TRANSFORMERS: EXTERMINAREA
-3D- -AVANPREMIERĂ-
(TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION)
(AP-12), 157 minute, Acţiune, Aventuri, SF

LINDENFELD, O POVESTE DE DRAGOSTE
-PREMIERĂ-
(AP-12), 95 minute, Dramă
Vineri: 18:00
Sâmbătă, Duminică: 12:00, 16:30

DIN GREŞEALĂ ÎMPREUNĂ-PREMIERĂ-
(BLENDED) 
(AP-12), 117 minute, Comedie
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 19:45

CUM SĂ ÎŢI DRESEZI DRAGONUL 2
-3D- -PREMIERĂ-
(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2)
(AG), 103 minute, Animaţie, Aventuri 
(D=dublat, S=subtitrat)
Vineri: 13:45 D, 18:15 S
Sâmbătă, Duminică: 11:15 D, 11:30 D, 13:30

D,15:30 D

BUCUREŞTI, UNDE EŞTI?
(AP-12), 80 minute, Documentar
Vineri: 16:30
Sâmbătă, Duminică: 18:15

GRACE OF MONACO 
(AG), 103 minute, Biografic, Dramă
Vineri: 14:00, 22:15
Sâmbătă, Duminică: 14:00, 22:10

SUB ACEEAŞI STEA
(THE FAULT IN OUR STARS) 
(AP-12), 125 minute, Romantic, Dramă
Vineri: 20:00
Sâmbătă, Duminică: 19:50

O ALTĂ ADRESĂ 
DE POMINĂ
(22 JUMP STREET)
(N-15), 112 minute, Comedie
Vineri: 17:30
Sâmbătă, Duminică: 17:15

CHEF
(AP-12), 115 minute, Comedie

Vineri: 20:15
Sâmbătă, Duminică: 20:00

URMA SCAPĂ TURMA
(A MILLION WAYS 
TO DIE IN WEST) 
(N-15), 116 minute, Comedie
Vineri: 16:00
Sâmbătă, Duminică: 22:15

EDGE OF TOMORROW: 
PRIZONIER ÎN TIMP -3D-
(EDGE OF TOMORROW) 
(AP-12), 113 minute, Acţiune, SF
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:15, 22:00

MALEFICENT -3D-
(AG), 97 minute, Aventuri, Fantastic
Vineri: 15:30
Sâmbătă, Duminică: 15:25

X-MEN: VIITORUL 
ESTE TRECUT -3D-
(X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST)
(AP-12), 131 minute, Acţiune, Aventuri, Fantastic
Vineri: 22:30
Sâmbătă, Duminică: 17:30

În weekend la Cinema Cityplex

„The Show Must Go On”
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Duminică, 22 iunie 2014
ora 10.30, trupa de teatru „Al-
binuţele” vă invită cu mic cu
mare la spectacolul de închi-
dere a stagiunii 2013-2014.
Va avea loc spectacolul „Zâna
Lacului” dupa Fraţii Grimm,
la sediul de pe Brânduşelor
nr. 106A.

◾ Fiul discută cu tatăl său:
– Tată, să ştii că totuşi mama conduce
automobilul mai bine decât tine!
– Eşti sigur? Eu n-aş spune aşa ceva!
– Dar tu singur ai afirmat că n-ai
putea să faci nici 10 metri cu frâna
de mână trasă, pe când mama a
reuşit să parcurgă aşa 12 km!

◾ Directorul unui cimitir sună la
reprezentanţa unei firme de moto-
ciclete: 
– Câte motociclete aţi vândut în
 ultima săptămână? 
– Cinci bucăţi. 
– A, înseamnă că unul încă se mai
plimbă...

Bancuri

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

Artişti braşoveni pentru o cauză nobilă

„Trubadurul de pe Republicii” are nevoie de ajutor

Teatru pentru copii

Tenorul ecuadorian Wladimir Pesantez va cânta la Braşov
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Premiul „Herder” acordat unui
mare iubitor al Braşovului
Aşadar, prestigiosul premiu „Gottfried von Herder” a
poposit în 1983 şi la Braşov, aceasta datorită ingine-
rului-arhitect Günther Schuller, un „pătimaş iubitor al
oraşului său natal”, preciza Ermil Rădulescu. De numele
său se legau „restaurări importante ale unor monumente
şi clădiri cu biografie istorică în Braşov şi în judeţ”. Iată
câteva puncte de reper: Turnul Alb, Poarta Ecaterina,
Poarta Şchei, strada După Ziduri, Schuller bucurându-
se de colaborarea arhitectului şef al municipiului Braşov.
Rădulescu l-a abordat pe ing. arh. Schuller la puţine
zile după întoarcerea sa de la Viena unde, în sala Aca-
demiei Ştiinţelor din Austria i se înmânase premiul „Her-
der”. El i-a mărturisit criticului că emoţia, în acele clipe
mirifice, l-a copleşit pur şi simplu! „Eram mândru – s-
a destănuit – că reprezint România într-o clipă atât de
frumoasă a vieţii mele. Prin acest premiu se recunoaşte
truda mea de peste trei decenii, trudă la care m-am ex-
pus singur, numai şi numai din pasiune”. Ermil a înţeles
că momentul a fost trăit adânc, abisal chiar, prin per-
soana lui aducându-se, în fapt, „un adânc omagiu ţării
sale, oraşului natal pe care îl iubeşte nespus, aşa cum
au făcut-o şi ascendenţii familiei sale, şi ei meseriaşi,
dedicaţi aceloraşi idei de a construi, de a lăsa în urma
lor edificii capabile să străbată timpul”. Discuţia cu
Schuller era foarte plăcută, Ermil zicea că arhitectul
era un tip extem de plăcut, modest şi discret, dar şi o
fire neliniştitiă, mereu visând ca „Braşovul să-şi păstreze
personalitatea arhitectonică, îmbinând armonios vechile
clădiri cu impetuoasele construcţii de azi”. Günther
Schuller mai spunea : „Unii poate s-au plictisit de mine,
Când apar prin birourile lor zic, mi se pare, iar are Schul-
ler o idee. Dar eu mă fac că nu sunt atent şi continui
să mă bat pentru Braşov. Căci, lupta mea dintotdeauna
a fost cu monotonia construcţiilor”. Visurile, aspiraţiile
inginerului-arhitect Schuller erau dintre cele mai cura-
joase, el crezând că trebuie făcut mai mult pentru a fi
pusă în valoare „centura verde” a Braşovului, că pe
Warthe încă nu s-a făcut tot ce trebuia pentru a se în-
treţine pitorescul, că strada Lungă merita încă amenajări
care să-i confere farmecul unei artere deosebite. Omul
ăsta străbătea zilnic oraşul, zicea Ermil R., şi îl gândea
mereu mai interesant. Urmărea, de pildă, mersul lu-
crărilor la Poarta Şchei, cu ochiul specialistului, dru-
murile lui treceau zilnic spre marea Biserică Neagră,
unde era nevoie, la restaurare, de sfatul său. Iar când
ajungea în Piaţa 23 August (Piaţa Sfatului de astăzi,
n.n.) din nou îi treceau prin minte fel de fel de planuri
pentru înlăturarea parcării pentru maşini, de exemplu,
ca locul său să poată fi privit în întreaga sa desfăşurare,
punctat de zborul uneori enervant, în căutarea a tot
felul de boabe, firimituri şi seminţe, bine că nu erau
otrăvite, am adăuga şi aterizarea mai mult sau mai
puţin planată a porumbeilor. Din vorbă-n vorbă cu dis-
tinsul inginer-arhitect, Ermil R. şi-a adus aminte de titlul
unei cărţi pentru copii pe care, parcă, atunci abia îl des-
cifrase : „Închide ochii şi vei vedea oraşul”... 

„Drum Nou” – 21 iunie 1983

În piaţa Braşovului se
petrece un fapt, care ar
fi pur şi simplu pitoresc
şi comic, dacă nu ar
avea reale şi dureroase
consecinţe pentru pun-
ga şi budgetul particu-
larului.

In fiece dimineaţă negus-
torii cari vin cu alimente – ca
şi alţi comercianţi de-altmin-
teri – ţin un grav conciliabul,
în care leit – motivul este ur-
mător:

Ce articol scumpim astăzi?
Cu cât să scumpim fiecare ar-
ticol?

Şi în urma unor asemeni
deliberări de ultimă instanţă
– fără nici un fel de drept de
apel şi fără nici o posibilitate
de casare fiecare articol, mai
cu seamă articolele de prima
necesitate, absolut necesare
omului sărac, se scumpesc în
Braşov.

Publicul murmură, dar se
supune, căci nu are ce face.

Ceeace este ciudat e faptul,
că autorităţile în drept se su-
pun şi ele ucazurilor negusto-
rilor speculatori.

Nu întrebăm de ce se su-
pun, dar ceeace nu mai poate
fi tolerat este această obedien-
ţă umilă a autorităţilor faţă de
ucazurile negustorilor specu-
latori, cauză principală a scan-
daloasei scumpiri a vieţei în
Braşov.

De sigur omul simplist şi
îndeosebi politicianul opozi-
ţionist pune scumpirea vieţei
în seama guvernului – argu-
mentul politic cel mai ieftin
pe aceste vremuri de scum-
pire generală.

Cel care examinează însă
cu obiectivitate şi bună cre-
dinţă fenomenele noastre eco-
nomice îşi dau seama, că
scumpirea vieţei nu vine, şi
nu poate veni din cauza poli-
ticei economice şi financiare
a guvernului, nici din afară ca
o urmare a politicei guvernu-
lui, ci din pricini artificiale în-
tre cari intră şi o anumită
atitudine a autorităţilor com-
petinte.

In mod logic – dacă sărma-
na logică nu ar fi stingherită
de anumite apucături şi fapte
din politica economică şi fi-
nanciară a guvernului trebue
să descurgă o eftinire a vieţei
în Braşov ca şi aiurea.

Guvernul, prin politica lui
financiară de economii, de
echilibru, de creiare, de re-
surse noui a restabilit presti-

giul Statului în
afară şi a nor-
malizat viaţa
i n t e r n ă .
Dintr’un Stat
 falit, prin chib-
zuita politică
 financiară a gu-
vernului, Statul
român este as-
tăzi un debitor

onorabil, care îşi achită da-
toria la timp, fără ca prin asta
să-şi permită luxul indrituit
de a solicita noui credite, în
viaţa financiară internă, cu
toate sguduirile şi sacrificiile
răsboiului, moneda noastră
hârtie şi-a păstrat proporţiile
de dinaintea răsboiului, atin-
gând maximum-ul de o mie
de lei. In asemenea condiţii
nu poate fi nici o cauză fi-
rească de scumpire a vieţei.

Cu toate acestea la Braşov
viaţa se scumpeşte vertiginos,
iar acum, în pragul deschide-
rei sezonului viligiaturiştilor
suntem ameninţaţi de o feno-
me-urcare a preţurilor tuturor
articolelor – fapt care nu are
nici o corelaţiune cu politica
financiară şi economică a gu-
vernului. Ca expresiune a su-
ferinţelor şi nevoilor acestui
oraş suntem în drept să atra-
gem atenţia autorităţilor com-
petinte asupra acestui act de
spoliaţiune a publicului care
nu mai poate fi tolerat – căci
doar Braşovul nu poate fi con-
siderat ca o Vlasie dată pradă
legală pe mâna speculatorilor. 

Avem norocul să avem în
fruntea judeţului un eminent
funcţionar de carieră, om cu

pricepere şi experienţă, căruia
nu-i lipseşte energia în înde-
plinirea atribuţiilor sale – d-l
dr. Victor Hodor.

Rugăm pe d-l dr. Victor
Hodor să cugete de pe acum
la această chestiune vitală pen-
tru Braşov şi să ia măsurile
necesare, căci de pe acum
speculatorii, în vederea sezo-
nului, au început să scumpeas-
că în mod simţitor fiecare
articol de consumaţie.

D-l dr. Victor Hodor să fi-
xeze preţurile maximale, căci
nu e admisibil ca la Braşov
kilogramul de carne obicinuită
să se vândă cu 18 lei, pe când
la Oradea Mare se vinde cu
6 lei – şi dacă acum kilo de
carne obicinuită se vinde cu
18 lei e uşor de închipuit cum
se va vinde, dacă se va lăsa
speculatorilor libera fantezie
de a fixa în conciliabilul lor
zilnic preţul în timpul sezo-
nului viligiaturiştilor.

D-l dr. Victor Hodor trebue
să facă să înceteze acea stare,
care face ca la Braşov să fie
ca nicăeri...
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

La Braşov ca nicăieri!...
20 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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Fotbaliştii care aleargă
după victorie la campiona-
tul mondial sunt vedete in-
contestabile ale sportului.
Dar cum, într-o lume atât
de mare, oricine îşi poate

găsi o „sosie” cu care are o
mare asemănare, mergând
până la identitate, nici ei nu
fac excepţie şi li s-au găsit
„dubluri”, tot în rândul ce-
lebrităţilor

Vedete „pereche”

Uşoară şi aparent fragilă, o
minge de ping pong nu pare
a avea potenţialul de a provo-
ca mari pagube. Totuşi, după
cum ne învaţă lecţiile de fizi-

că, energia este funcţie şi de
viteză, astfel că lucrurile se
schimbă radical atunci când
o minge de ping pong este
proiectată cu o viteză super-
sonică. John Huhn, un specia-

list în inginerie a făcut un ex-
periment în care a trasnformat
o astfel de minge în proiectil
de mare viteză. Şi ce ţintă pu-
tea fi mai potrivită decât o pa-
letă de tenis de masă pe care
„fragila” minge de plastic a
perforat-o cu uşurinţă.

Sâmbăta trecută a fost cea
mai aglomerată zi din acest
an pentru tinerii care au dorit
să se căsătorească. Ofiţerii de
stare civilă au oficiat 37 de
ceremonii la Primăria Braşov,
faţă de o zi obişnuită de sâm-
bătă, când numărul de cupluri
care vor să îşi unească desti-
nele este de 20-24. 

Anul trecut, recordul de că-
sătorii a fost înregistrat în pri-
ma sâmbătă după sărbătoarea
Sfintei Marii, când 57 de pe-
rechi de tineri s-au prezentat
în faţa ofiţerului de stare civilă. 

Pe parcursul întregului an
2013, Serviciul Public Local
de Evidenţă a Persoanelor
Braşov a oficiat 1.737 de că-

sătorii, în timp ce, deocam-
dată, în acest an au fost înre-
gistrate doar 610.

A.P.

Record de căsătorii 
pe anul acesta la Braşov

Sami Khedira

Ping pong supersonic


