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METEO

Prefectura şi Garnizoana Bra-
şov organizează ceremonia
militară prilejuită de ani -
versarea „Zilei Drapelului
 Naţional al României”. Eve-
nimentul se va desfăşura joi,
în Pia8a Tricolorului, înce-
pând cu ora 10.00. Ziua de
26 iunie a fost proclamată

Ziua Drapelului Naţional prin
Legea nr. 96 din 20 mai
1998. Ziua Drapelului Naţio-
nal a fost instituită pentru a
marca ziua de 26 iunie 1848,
când Guvernul revoluţionar a
decretat ca Tricolorul să re-
prezinte steagul naţional al
tuturor românilor.

Începând din 1 iulie 2014,
militarii, poliţiştii şi ceilalţi
angajaţi din instituţiile de
apărare, ordine publică şi si-
guranţă naţională, primesc o
majorare de 75% din salariul
de bază în cazul în care lu-
crează în zilele libere sau de
sărbătorile legale, proporţio-

nal cu timpul efectiv lucrat
în zilele respective, dacă nu
li se acordă timp liber într-o
altă zi. „Poliţiştii locali nu ar
trebui consideraţi o categorie
aparte faţă de colegii lor din
poliţia naţională.” a declarat
Nicolae Aldea, şeful Poliţiei
Locale Braşov.

Poliţiştii locali, discriminaţiManifestări de Ziua Tricolorului

Ploaie
13°C /22°C

Cod galben de
ploi şi furtună

Braşov, alături de alte 28 de
judeţe, se află începând din
această dimineaţă până de-
seară sub avertizare meteo. 

Prezentare 
de modă

Astăzi, de la ora 18.00, în
Piaţa Sfatului, are loc o pre-
zentare de modă de Ziua
Internaţională a iei. 
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Grădina Zoologică din Braşov s-ar
putea deschide la sfârşitul lunii au-
gust. Aceasta este estimarea exe-
cutivului Primăriei, având în vedere

faptul că lucrările sunt aproape de
finalizare, iar fondurile pe care Mi-
nisterul Mediului le datora Braşo-
vului au început să fie deblocate.

În urma lucrărilor de modernizare,
Grădina Zoologică beneficiază de
o extindere a spaţiului funcţional
de la 4 la 10 hectare. pag. 3
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Șeful statului a anunțat că nu demisioneză de la
Cotroceni, deși parlamentarii i-au cerut acest lucru 

Peste 59.000 de ab-
solvenţi ai cursurilor
de învăţământ postli-
ceal care au obţinut
diploma de asistenţi
medicali generalişti
înainte de anul 2010,
pot obţine recunoaş-
terea calificărilor pro-
fesionale în spaţiul
european în urma ab-
solvirii unui curs de
revalorizare a diplomei pe du-
rata de 1 an. 

Ministerul Sănătăţii, Ordi-
nul Asistenţilor Medicali Ge-
neralişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din Ro-
mânia şi Ministerul Educaţiei
Naţionale au obţinut, după o
serie de negocieri cu repre-
zentanţii Comisiei Europene,
revizuirea Directivei 2005/36/

CE privind recunoaşterea ca-
lificărilor profesionale. În
urma acestui demers, Româ-
nia va avea dreptul de a im-
plementa un program de
revalorizare care are ca scop
perfecţionarea formării ante-
rioare a asistenţilor medicali
în vederea dobândirii unei
formări conforme criteriilor
minime prevăzute de directiva

europeană. În acest
fel, diplomele profe-
sionale obţinute de
către asistenţii medi-
cali înainte de anul
2010, vor fi recunos-
cute în statele mem-
bre, fără ca aceştia să
mai fie supuşi altor
teste teroretice sau
stagii de adaptare în
ţările unde doresc să

profeseze. În urma acestor
măsuri studiile postliceale do-
bândite nu vor fi echivalate
cu studiile universitare.

Asistenţii medicali genera-
lişti care doresc să beneficieze
de noile măsuri se pot adresa
şcolilor postliceale de stat care
vor fi acreditate de MEN pen-
tru derularea cursurilor de re-
valorizare.

Ploi şi vijelii în peste jumătate de ţară
Meteorologii au emis asea-

ră o avertizare Cod galben de
instabilitate atmosferică ac-
centuată şi ploi însemnate
cantitativ. Atenţionarea cu-
prinde mare parte din ţară,
mai puţin 12 judeţe din sud-
est, inclusiv Ilfov şi Bucureşti.

Codul galben este valabil
din  această diminea�ă de la
ora 3.00 până deseară la ora
23.00.

Sunt vizate de aten�ionare
Alba, Argeş, Arad, Bacău, Bi-
hor, Bistriţa-Năsăud, Boto-
şani, Braşov, Buzău, Cluj,
Caraş-Severin, Covasna,
Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara,
Harghita, Iaşi, Mehedinţi, Ma-
ramureş, Mureş, Neamţ, Pra-
hova, Sibiu, Sălaj, Satu Mare,
Suceava, Timiş, Vâlcea şi
Vrancea.

Conform atenţionării, in-

stabilitatea atmosferică va fi
accentuată, la început în vestul
ţării, apoi şi în celelalte zone.
Vor fi averse ce vor avea şi
caracter torenţial, frecvente
descărcări electrice, intensi-
ficări ale vântului, ce vor lua
trecător aspect de vijelie şi că-
deri de grindină.

Cantităţile de apă vor de-
păşi 25 - 30 l/mp şi izolat 50
- 60 l/mp.

Judecătorii de la Tribu-
nalul București au făcut
publică motivarea ares-
tării preventive în dosa-
rul lui Mircea Băsescu,
acuzat de trafic de influ-
enţă. 

Potrivit judecătorilor, înre-
gistrările depuse de familia
lui Bercea Mondial la dosar
pot fi folosite ca probe, fiind
admise legal.

Fratele preşedintelui a afir-
mat că s-a întâlnit cu familia
Anghel şi că banii urmau să
fie folosiţi într-o licitaţie. Pro-
curorii spun că suma de bani
a fost dată, fără să existe însă
şi un act doveditor.

Mircea Băsescu este acuzat
că, în perioada 20 februarie
2011 - 22 februarie 2012, ar
fi primit 250.000 de euro de
la fiul lui Bercea Mondial,
Florin Anghel, prin interme-

diul lui Marian Căpăţână,
pentru a interveni la judecă-
tori să dispună o soluţie favo-
rabilă în dosarul în care Sandu
Anghel era judecat pentru ten-
tativă de omor.

„Implicarea inculpatului
Mircea Băsescu şi împrejura-
rea că acesta a primit parte
din suma respectivă în scopul
de a-şi vinde influenţa asupra

unor funcţionari însărcinaţi
cu atribuţii referitoare la eli-
berarea lui Sandu Anghel, în
accepţiunea textului art. 291
CP, rezultă cu claritate din de-
claraţiile martorilor şi din pro-
cesele verbale de redare a
înregistrărilor ambientale şi
telefonice (…). Maniera în
care a fost abordată de către
interlocutori problema legată

de sprijinul pe care inculpatul
Mircea Băsescu a înţeles să îl
acorde, nu lasă echivoc asupra
naturii demersurilor pe care
acesta susţinea că le face, afir-
maţiile sale privitoare la pe-
depse şi soluţii procedurale
fiind de natură a-l convinge
pe cumpărătorul de influenţă
de realitatea acestora”, potri-
vit judecătorilor.

Tribunalul Bucureşti a decis,
vineri, arestarea preventivă
pentru 30 de zile a lui Mircea
Băsescu.Mâine, Parlamentul
se va reuni în şedinţă comună
pentru a adopta o declaraţie
în care să-i ceară demisia de
onoare a pre şedintelui Traian
Băsescu.

Șeful statului a anun�at însă
aseară că-și va duce mandatul
până în ultima zi, pe motiv că
nu a avut niciun fel de cunoş-
tinţe despre afacerile dubioase
ale fratelui său. 

Mircea Băsescu susține că a primit banii de la Bercea pentru o licitație

Mircea Băsescu a recunoscut
că a luat bani de la Bercea

Prinși în flagrant. În data de 22 iunie 2014, la ora 16.00, o
patrulă a Poliției Municipiului Săcele a depistat doi localnici
de 41 și 52 ani, care aveau asupra lor un radiocasetofon
și o sacoșă cu alimente. În urma verificărilor efectuate
de polițiști s-a stabilit că bunurile menționate fuseseră
sustrase,cu puțin timp înainte de depistare,dintr-o locuință
din Săcele, profitându-se de faptul că poarta de acces în
curte și ușa de intrare în casă au fost lăsate deschise.
Persoanele menționate au fost reținute de polițiști, pentru
săvârșirea infracțiunii de furt calificat, fiind prezentați
magistraților cu propunere de arestare preventivă.
180 de mii de lei. Aceasta este valoarea amenzilor aplicate,
în ultima săptămână, de poliţiştii Serviciului Rutier din
Braşov. Agenţii şi ofiţerii au organizat mai multe acțiuni
de control, pe linie de circulație rutieră, în întreg judeţul.
Au fost constatate 15 infracțiuni și s-au aplicat 1200 de
sancțiuni contravenționale. 70 dintre şoferii controlaţi au
rămas, pentru următoarele câteva luni, pietoni. Permisele
lor au fost ridicate, în vederea suspendării dreptului de a
conduce, pentru încălcarea legislaţiei rutiere. Totodată,
5 dintre şoferii verificaţi au fost depistaţi în trafic sub in-
fluenţa băuturilor alcoolice. Poliţiştii spun că vor organiza
acţiuni de control şi în perioada următoare, în încercarea
de a se evita producerea unor evenimente nedorite.
A fugit de datorii. Braşoveanul de 39 ani, dat în urmărire
generală de poliţişti săptămâna trecută, a fost găsit. Omul
a fost dat dispărut după ce soţia lui a găsit mesajul - „Să
ai grijă de fată, vă iubesc.” – trimis la numărul ei de telefon.
Sesizaţi, poliţiştii au demarat acţiunile de căutare. Bra-
şoveanul de 39 de ani a fost găsit în judeţul Teleorman,
într-o staţie CFR. Bărbatul intenţiona să plece în străinătate
pentru a face rost de bani. Surse judiciare susţin că bra-
şoveanul a plecat de acasă după ce o vecină l-a somat
să-i plătească o datorie mai veche. Potrivit aceloraşi surse,
bărbatul a mai părăsit încă o dată casa în care locuieşte,
în luna ianuarie, pentru că nu plătise ratele la un credit
bancar.

Diplomele obținute de asistenții medicali
vor fi recunoscute în toate statele UE
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Părinții contestă structura
anului şcolar 2014 – 2015 

Funda�ia "Părin�i pentru co-
pii" și Alian�a T.A.T.A solicită
modificarea proiectului de or-
din al ministrului și implicit
redimensionarea structurii
anului școlar 2014-2014.

Iată ce vor cele două orga -
niza�ii: Anul școlar să înceapă
mai devreme cu o săptămână,
adică vineri, 5 septembrie
2014, pentru a da posibilitatea
unită�ilor de învă�ământ să
parcurgă mai ușor activită�ile
de ordin administrativ aferente
deschiderii anului de învă �ă -
mânt.

- Vacan�a de iarnă să fie
majorată de la două la trei săp-
tămâni, în perioada sâmbătă,
20 decembrie 2014 – dumi-
nica, 11 ianuarie 2015, �inând
cont de sărbătorile religioase
și de condi�iile meteo;

- Vacan�a din perioada 1-9

noiembrie 2014, dedicată
învă�ământului primar și
preșcolar să se desfiin�eze;

- Vacan�a intersemestrială
programată în perioada 31 ia-
nuarie – 8 februarie 2015 să
se desfiin�eze, în condi�iile în
care semestrul I se va încheia
vineri, 19 decembrie 2014, iar
săptămâna respectivă să se
adauge vacan�ei de primăvara
propuse de ministerul de re-
sort;

- Vacan�a de primăvară să
crească de la o săptămână la
două săptămâni, în perioada
sâmbătă, 4 aprilie – duminică,
19 aprilie 2014, pentru a �ine
cont astfel și de Paștele catolic
și a le da posibilitatea elevilor
să se bucure în cadrul familial
de sărbătoarea religioasă, se
arată într-un comunicat al
Asocia�iei T.A.T.A

Aproximativ două luni
până la finalizarea lucră-
rilor, este estimarea exe-
cutivului Primăriei, având
în vedere faptul că lucră-
rile sunt aproape de fina-
lizare, iar fondurile pe
care Ministerul Mediului
le datora Braşovului au
început să fie deblocate. 

În prezent, sunt finalizate
100% bucătăria furajeră unde

va fi preparată hrana pentru ani-
male, şi „Casa cu Ocol”, care va
fi una din marile atracţii ale gră-
dinii. „Casa cu Ocol” este o clă-
dire nouă, construită în specificul
arhitecturii rurale din zona Rucăr
- Bran, asemănătoare cu o gos-
podărie ţărănească. Acolo vor
fi adăpostite animale şi păsări
domestice, printre care găini,
raţe, curci, gâşte, prepeliţe, bibi-
lici, iepuri, nutrii, ovine, cornute
şi porcine, iar copiii vor putea

vedea aici cum funcţionează o
gospodărie ţărănească. Sunt de
asemenea gata anexa spitalului
veterinar şi o serie de adăposturi
şi ţarcuri pentru animale, iar al-
tele se află în stadii între 80%
şi 95% din lucrare. Lucrările de
curăţare şi decolmatare a lacului
s-au finalizat şi ele. Volierele
pentru păsări sunt finalizate în
proporţie de 75%, iar spaţiul
pentru păsări exotice şi reptile
se află la 70% din lucrare.

Clădirea spitalului veterinar,
care va avea acces şi din exterior,
pentru a permite spitalului să de-
vină un fel de policlinică pentru
animale şi pentru proprietarii de
animale din afara grădinii este şi
ea construită în proporţie de 95%.

Există de asemenea patru
obiective la care lucrările au în-
ceput în urmă cu o săptămână,
deoarece era nevoie de finalizarea
unor alte obiective, pentru a putea
muta animalele. Este vorba des-
pre adăpostul şi ţarcurile pentru
iepuri şi jderi, lucrarea de extin-
dere a ţarcului urşilor, în jurul la-
cului existent, adăpostul şi ţarcul
cabalinelor şi adăpostul maimu-
ţelor. Lucrările au fost însă pro-
gramate în acest fel, iar timpul
executării lor nu este foarte mare. 

Încă 500.000 de euro pentru in-
stalaţia din planetariu. În timp ce
la intrarea în planetariu, care va
fi şi intrarea în Grădina zoologică
şi punct de alimentaţie publică,
lucrările sunt la aproximativ 85%,
în clădirea propriu-zisă a plane-
tariului se lucrează deja la finisaje.
Potrivit edililor, echipamentele
necesare funcţionării planetariu-
lui, care nu au fost incluse în fi-
nanţare, costă între 500.000 şi
700.000 de euro, şi doar o singură
firmă, din Franţa, are reprezen-
tanţă în România şi poate furniza
astfel de echipamente. În urma
discuţiilor preliminare dintre Pri-
mărie şi reprezentanţii acestei fir-

me, municipalitatea are de ales
între două variante de lucru: să
aloce suma necesară echipamen-
telor, ceea ce ar fi dificil pentru
bugetul actual, sau să caute o so-
luţie de parteneriat cu respectiva
firmă, astfel încât investiţia să
aparţină firmei, iar operarea pla-
netariului să se facă tot de către
aceasta, până la amortizarea in-
vestiţiei. Având în vedere că gră-

dina ar pierde un important punct
de atracţie în lipsa unui planetariu
funcţional, municipalitatea speră
ca a doua variantă să fie cea apli-
cată în cele din urmă, iar instalaţia
să fie montată până la inaugura-
rea grădinii.

În paralel, vor începe proce-
durile de angajare pentru posturile
vacante fără de care noua grădină
nu va putea funcţiona. A.P.

Planetariul va fi una din noile atracții ale Grădinii Zoologice din Brașov 

Zoo Braşov se deschide
la sfârşitul lui august

Modernizarea Grădinii Zoo-
logice Braşov, în valoare de
29,82 milioane lei, este rea-
lizată cu finanţare nerambur-
sabilă de la Ministerul
Mediului şi Pădurilor - în ca-
drul Programului „Implemen-
tarea şi realizarea proiectelor
de  investiţii în vederea atin-
gerii standardelor necesare
autorizării grădinilor zoologi-
ce“, cuantumul finanţării fiind
de 75%.  Municipalitatea bra-
şoveană asigură restul de
25% din cheltuielile eligibile,
din bugetul local. Proiectul a
fost suspendat o perioadă,
deoarece Ministerul Mediului
nu a mai virat banii necesari,
iar firma care execută lucră-
rile a ajuns la un blocaj finan-
ciar. Aceste probleme sunt
pe cale de a fi rezolvate, de-
oarece, potrivit oficialilor pri-
măriei, ministerul a alocat la

începutul anului şase milioa-
ne de lei din cele unsprezece
milioane pe care le mai are
de dat ca şi contribuţie la va-
loarea proiectului, iar aproxi-
mativ patru milioane lei au
fost deja virate municipalităţii
şi implicit executantului, astfel
că lucrările au fost deblocate.
În prezent, ministerul mai tre-
buie să vireze în contul lucră-
rii încă 2,039 milioane lei, din
cele 6 milioane lei prinse în
bugetul de la începutul anu-
lui, şi încă 5,145 milioane lei
reprezentând partea rămasă
din proiect. Aceşti bani nu au
fost încă alocaţi, dar în urma
discuţiilor dintre primarul Ge-
orge Scripcaru şi ministrul
Mediului, municipalitatea
speră să îi primească fie
până la finalizarea lucrărilor,
fie imediat după aceasta,
printr-o rectificare de buget.

Ministerul este pe cale să-şi achite datoriile
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Vremea rea îi obligă pe ho-
telierii de la mare să ţină pre-
ţurile la un nivel scăzut până
la 1 iulie. În anii trecuţi, ime-
diat după ce se termina pro-
gramul „Litoralul pentru toţi”,
adică în a doua jumătate a lu-
nii iunie, tarifele la cazare
creşteau chiar şi cu 20%. Ho-
telierii au decis în acest an să
păstreze aceleaşi preţuri până
la 1 iulie, pentru a-şi atrage
mai mulţi turişti.

Peste 6.000 de turişti au
cumpărat sejururi de şase

nopţi, cu mic dejun inclus,
pentru care au plătit între 159
de lei la un hotel de o stea şi
469 la un hotel de cinci stele.
În ciuda faptului că programul
„Litoralul pentru toţi” a fost
prelungit până în 22 iunie, ho-
telierii şi agenţii de turism
spun că încasările au fost sub
aşteptări.

Operatorii din turism se aş-
teaptă să îşi recupereze pagu-
ba în lunile iulie şi august
când au rezervări făcute în
avans.

De asemenea, vremea rea
de la începutul verii le-a stri-
cat planurile proprietarilor de
hoteluri de pe litoralul româ-
nesc. Weekend-urile reci şi
ploioase au redus la jumătate
numărul turiştilor care au
mers la mare până acum, faţă
de aceeaşi perioadă a anului
trecut.

Mai mult, furtunile au dis-
trus plajele şi terasele, iar pu-
ţinii turişti au fost obligaţi să-şi
petreacă vacanţa în camerele
de hotel.

Statul caută constructor pentru 37 de
kilometri din Autostrada Transilvania

CNADNR caută
constructor pentru exe-
cuţia unui tronson de
37,2 de kilometri, pe
traseul Ogra (judeţul
Mureş) - Câmpia Tur-
zii (judeţul Cluj), parte
din Autostrada Transil-
vania, proiectul având
o valoare estimată de
până la 2,33 miliarde lei
(531,5 milioane euro), inclu-
siv TVA.

Contractul de proiectare şi
execuţie pentru realizarea sec-
ţiunii 2A: Ogra - Câmpia Tur-
zii a autostrăzii Braşov -
Târgu Mureş - Cluj - Oradea

va fi atribuit prin licitaţie des-
chisă, pentru preţul cel mai
scăzut.

La valoarea maximă anun-
ţată, CNADNR va plăti 14,27
milioane euro pe kilometru
de autostradă.Proiectul este
împărţit în trei loturi, respectiv

Ogra - Iernut (3,6 km),
Iernut - Cheţani (17,9
km) şi Cheţani - Câm-
pia Turzii (15,7 km).

Lucrările au o valoa-
re estimată totală cu-
prinsă între 1,56
miliarde lei şi 1,88 mi-
liarde lei (nivel care in-
clude şi posibile

suplimentări), fără TVA.
Termenul pentru finalizarea

contractului este de 64 de luni
de la data atribuirii.

Ofertele sau cererile de par-
ticipare din partea construc-
torilor interesaţi pot fi depuse
până la 11 august.

Transportatorii rutieri
pot cere din iulie resti-
tuirea a 4 eurocenţi din
acciza suplimentară la
carburanţi, după ce s-
au înscris în prealabil la
ARR, administratorul
acestei scheme de aju-
tor de stat de care ar pu-
tea beneficia peste
20.000 de firme.

Ministerul Finanţelor Pu-
blice (MFP) a postat proiectul
de HG prin care se stabilesc
condiţiile, procedura şi ter-
menele de restituire ca ajutor
de stat către operatorii de
transport rutier licenţiaţi a su-
mei de 4 eurocenţi din acciza
suplimentară de 7 eurocenţi,
aplicată începând cu 1 aprilie
2014.

Procedura de restituire a
unei părţi din acciza supli-
mentară este structurată în
două etape.

Prima etapă presupune în-
registrarea operatorilor eco-
nomici care doresc să solicite
restituirea de acciză, în con-

diţiile acestui act normativ,
în Registrul vehiculelor şi al
operatorilor economici eligi-
bili pentru restituirea de ac-
cize.

Înregistrarea presupune de-
punerea la Autoritatea Rutieră
Română (ARR), o singură
dată, cu ocazia înregistrării, a
unei serii de documente prin
care operatorii economici fac
dovada eligibilităţii lor şi a ve-
hiculelor pe care le deţin.

ARR verifică atât eligibi-
litatea operatorului economic,
cât şi pe cea a vehiculelor pe
care le deţine (din punctul de
vedere al licenţierii, tonajului,
altor condiţii prevăzute de
lege).

„Nu se încadrează în cate-
goria beneficiarilor acestei
scheme de ajutor de stat ope-
ratorii economici care se află
în procedură de executare si-
lită, faliment, reorganizare ju-

diciară, dizolvare, închidere
operaţională sau dizolvare,
declaraţi inactivi sau care au
intrat în inactivitate tempora-
ră, înscrisă în registrul co-
merţului, cei care au avut
decizii de recuperare a ajuto-
rului de stat, precum şi cei
care se află în dificultate, con-
form reglementărilor Comisiei
Europene”, se arată într-un
comunicat al MFP.

În a doua etapă a procedu-
rii, ARR verifică documen-
tele, în sensul corelării
informaţiilor dintre cantităţile
de motorină menţionate în
facturi şi cele pentru care se
face solicitarea de restituire.
Dacă aceste cantităţi cores-
pund şi sunt îndeplinite toate
condiţiile de eligibilitate pre-
văzute de lege, ARR emite
decizia de restituire, pe care
o comunică atât operatorului
economic, cât şi Ministerului
Finanţelor Publice. „Cererea
de restituire a accizei se de-
pune pentru un trimestru ca-
lendaristic”, se mai arată în
comunicat.

Acciza suplimentară pe carburanți  a fost introdusă la 1 aprilie

Cum își pot recupera
transportatorii banii din acciză

Flash economic
Braşovul a atras 15 milioane de euro de la turiştii străini
Turiştii străini cheltuiesc în medie 600 de euro în tim-
pul unei vacanţe în România, arată studii ale statisti-
cienilor. Cum Braşovul a primit vizita a aproximativ
25.000 de turişti în primele patru luni ale acestui an,
se poate spune că suma atrasă de economia braşo-
veană de la vizitatorii străini este de 15 milioane de
euro. 16% din cheltuielile turiştilor sunt făcute în baruri
şi restaurante, peste 11% din buget a mers pe cum-
părături, mai ales pentru cadouri şi suveniruri. Şi în-
chirierile de autoturisme au avut o pondere de 62%
din totalul cheltuielilor pentru transport, iar cheltuielile
pentru accesul în parcuri de distracţii, târguri, cazinouri
si săli de jocuri au reprezentat 43% din totalul chel-
tuielilor pentru recreere.
Transelectrica plăteşte dividendele pe 2013
Compania Transelectrica va plăti începând cu data de
26 iunie dividendele aferente anului 2013, pentru ac-
ţionarii înregistraţi la data de 19 mai 2014 în Registrul
Acţionarilor Companiei, potrivit site-ului Bursei de
Valori Bucureşti /BVB/. Valoarea dividendului brut este
de 2,228 lei/acţiune, impozitul va fi reţinut, declarat şi
plătit la bugetul statului de către Transelectrica, iar ac-
ţionarii vor încasa dividendele la valoarea netă. Divi-
dendele vor fi plătite prin intermediul Depozitarului
Central - pentru acţionarii ale căror interese sunt re-
prezentate de societăţi (bănci, societăţi de servicii de
investiţii financiare, etc) participante la Sistemul De-
pozitarului Central, şi prin intermediul BRD pentru cei-
lalţi deţinători de participaţii, care acţionează în nume
propriu. Dividendele istorice, cuvenite şi neridicate,
aferente anilor 2010-2012, se plătesc tot prin interme-
diul BRD. Transelectrica a anunţat că în perioada 23
iunie 25 iunie 2014 se va sista plata dividendelor afe-
rente anilor 2010-2012 din contul deschis la Bancpost.

Hotelierii de la mare menţin tarifele 
reduse la cazare până pe 1 iulie



Mii de persoane au primit
amenzi cuprinse între 500 şi
1.000 de lei, de la începutul
anului până în prezent, pentru
apeluri false la 112, în care
au făcut glume sau au înjurat
operatorii. 

Astfel, aproape 5.000 de
amenzi au fost aplicate în
2014 pentru acest abuz, se
arată într-un răspuns al Ser-
viciului de Telecomunicaţii
Speciale (STS) la solicitarea
Mediafax. 

Reprezentanţii STS au pre-
cizat că persoanele care ape-
lează abuziv numărul de ur-
genţă fac glume proaste, ţipă,
pun muzică, înjură operatorii,
cântă, vor să stea de vorbă cu

cineva sau solicită diverse in-
formaţii care nu sunt urgenţe. 

Dacă astfel de persoane
sunt identificate, ele pot primi
o amendă de 500-1.000 de
lei. În primele luni ale acestui
an, au fost aplicate 4.892 de

sancţiuni contravenţionale. 
Totuşi, amenzile nu relevă

numărul mult mai mare de
apeluri false la 112, pentru că
cei mai mulţi sună de pe te-
lefoane care au cartele şi nu
pot fi identificaţi.

Curtea de Apel Bucureşti
(CAB) a suspendat executarea
normelor de aplicare a OUG
nr. 155/2001 privind gestiona-
rea câinilor fără stăpân, modi-
ficată prin Legea nr. 258/2013,
la cererea Vier Pfoten. Decizia
nu este definitivă. Vier Pfoten
a cerut CAB suspendarea mai
multor prevederi, pe care le
consideră nelegale. Potrivit
Vier Pfoten, normele de apli-
care cuprind mai multe preve-
deri care contrazic legea, cea
care de fapt primează.

„Spre exemplu, potrivit
acestor norme, autorităţile lo-
cale puteau delega manage-
mentul câinilor fără stăpân
unor companii private. Acest
lucru deschidea poarta pen tru
conflicte de interese şi detur-
narea banilor publici. Un alt
exemplu: accesul publicului în
adăposturile publice era res-
tricţionat, fapt ce a descurajat
semnificativ adopţiile şi a sti-
mulat abuzurile personalului
din adăposturi”, spune Ga-
briel Păun, coordonator de

campanii al fundaţiei.
Normelor metodologie

apro bate prin HG nr. 1059/
2013 pun în aplicare prevede-
rile Legii nr. 258/2013, care
modifică şi completează OUG
nr. 155/ 2001 privind gestio-
narea câinilor fără stăpân. Po-
trivit legii adoptate anul trecut,
câinii fără stăpân din adăpos-
turile publice pot fi eutanasiaţi,
prin decizie a autorităţii locale,
dacă nu sunt revendicaţi sau
adoptaţi, după un termen de
14 zile lucrătoare.

Începând din 1 iulie 2014,
militarii, poliţiştii şi ceilalţi
angajaţi din instituţiile de
apărare, ordine publică şi si-
guranţă naţională, primesc o
majorare de 75% din salariul
de bază în cazul în care lu-
crează în zilele libere sau de
sărbătorile legale, proporţio-
nal cu timpul efectiv lucrat
în zilele respective, dacă nu
li se acordă timp liber  într-
o altă zi. 

Este o prevedere care a
apărut în Monitorul Oficial
al României, partea I, nr.
450 din 19 iunie 2014. Actul
normativ, care nu face însă
nicio referire şi la poliţiştii
locali, este Ordonanţa de ur-
genţă a Guvernului nr.
37/2014 pentru modificarea
şi completarea art. 13 din
Or donanţa de urgenţă a Gu-
vernului nr. 103/2013, pri-
vind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice în
anul 2014, precum şi alte
măsuri în domeniul cheltu-
ielilor publice, act care de
asemenea lăsa pe dinafară
poliţiştii locali.

„Dacă ne referim la ordine

şi siguranţă publică, poliţiştii
locali nu ar trebui consi -
deraţi o categorie aparte faţă
de colegii lor din poliţia na-
ţională. Noua reglementare
discriminează din nou poli-
ţiştii locali, pe lângă faptul
că nici până acum nu a fost
reglementată o problemă mai

veche, privind acordarea
normei de hrană, pe care de
asemenea poliţiştii locali nu
o primesc. Astfel, pe lângă
problema normei de hrană,
această nouă măsură repre-
zintă un beneficiu în plus
pentru militari, poliţişti şi
ceilalţi angajaţi din institu-

ţiile de apărare, ordine pu-
blică şi siguranţă naţională,
un beneficiu care le este re-
fuzat din nou poliţiştilor lo-
cali, deşi noi avem aceleaşi
atribuţii ca şi colegii de la
poliţia naţională în privinţa
ordinii şi siguranţei publice.
Consider că această situaţie

este o nouă nedreptate care
ni se face nouă, poliţiştilor
locali”, a declarat Nicolae
Aldea, şeful Poliţiei Locale
Braşov.

Municipalitea, în subordi-
nea căreia se află Poliţia Lo-
cală, va face un nou me -
moriu către Guvernul Româ-

niei, petru a semnala noua
problemă, şi totodată va
transmite tuturor parlamen-
tarilor braşoveni o informare
referitoare la acest aspect al
legii, adresându-le din nou
rugămintea de a face demer-
suri şi de a susţine reglemen-
tarea situaţiei. Potrivit exe-
cutivului Primăriei, la Parla-
ment există un proiect de
lege semnat şi de către par-
lamentari braşoveni, care ar
fi trebuit să extindă a cor -
darea normei de hrană şi po-
liţiştilor locali, însă acesta
este blocat la Camera Depu-
taţilor. Au mai fost făcute de-
mersuri şi pentru o ordonan-
ţă de guvern care să rectifice
discriminarea poliţiştilor lo-
cali în privinţa acordării nor-
mei de hrană, dar acestea nu
au avut mai mult succes.

Salariul poliţiştilor locali
este în medie de 900 de lei,
în funcţie de vechimea în
muncă şi de studii. Poliţia
Locală are aproximativ 180
de angajaţi, care nu benefi-
ciază de niciun spor sau
compensaţie pentru orele de
muncă suplimentare. A.P.

Polițiștii locali nu beneficiază de majorări salariale dacă lucrează în zilele libere sau de sărbătorile legale
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Câinii fără stăpân nu mai pot fi eutanasiaţi

Poliţiştii locali, discriminaţi din nou

112: Mii de persoane amendate pentru
apeluri false!
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Singura biserică reformată din Braşov se afla lângă Hotelul
Aro Palace. A fost distrusă în 1963 în doar trei zile, „în
 interesul poporului muncitor”. 

Biserica, o adevărată bijuterie arhitecturală, a fost proiectată
de arhitectul Alpár Ignácz şi inaugurată în 24 august 1892.
Cel care a visat şi a iniţiat acest edificiu a fost Molnár János
care şi-a desfăşurat activitatea de preot paroh timp de 43 de
ani (1850-1893) în Braşov. Lângă impozanta biserică s-a con-
struit şi o şcoală elementară în timpul preoţiei lui Csia Pál.
Aceste clădiri au supravieţuit celor două războaie mondiale. 

În 11 iunie 1963 s-a decis demolarea ei pentru simplul motiv
că era nevoie de un nou corp de clădire al Hotelului Carpaţi.
Autorităţile de atunci au promis refacerea bisericii, dar acest
lucru nu s-a întâmplat.

Biserica reformată
de lângă Aro Palace

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
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Prefectura şi Garnizoa-
na Braşov organizează
ceremonia militară pri-
lejuită de aniversarea
„Zilei Drapelului Naţio-
nal al României”. Eveni-
mentul va avea loc joi,
26 iunie 2014, în Piaţa
Tricolorului din Braşov,
începând cu ora 10.00.

Ziua de 26 iunie a fost pro-
clamată Ziua Drapelului Na-

ţional prin Legea nr. 96 din
20 mai 1998. 

În 1834, când Ţările Ro-
mâne au început să se dezvol-
te din punct de vedere
economic, când conştiinţa na-
ţională cerea unitatea şi liber-
tatea ţării, domnitorul Ţării
Româneşti, Alexandru D.
Ghica Vodă, a obţinut de la
otomani învoirea „de a pune
steag românesc corăbiilor ne-
gustoreşti şi oştirii”.

S t e a g u l
destinat coră-
biilor avea
două culori
(galben şi
r oşu ) ,  c el
a t r i b u i t
 armatei era
compus din
trei  ( roşu,
galben şi al-
bastru) şi un
vultur la mij-
loc. Acesta
este socotit
drept începu-
tul adoptării
tricolorului

pe pământ românesc.
În timpul revoluţiei de la

1848 Tricolorul a fost adop-
tat ca simbol al naţiunii în
prima zi a victoriei revoluţiei
(1848 – 1849), 14/26 iunie,
când a vut loc abdicarea
domnitorului Gheorghe Bi-
bescu, instaurarea Guvernu-
lui provizoriu de la Bucureşti
şi promulgarea decretului nr.
1 de instituire a drapelului
naţional.

Potrivit unei alte ipoteze tri-
colorul se impune ca drapel
naţional în 1859, odată cu
 dubla alegere a lui Alexandru
Ioan Cuza, culorile steagului
fiind dispuse însă pe orizon-
tală. Primul drapel din 1859,
aflat în uz până în 1862, a
avut fâşia albastră plasată sus,
urmând ca, în a doua parte a
domniei lui Cuza, fâşia roşie
sa fie dispusă pe partea su -
perioară. După venirea lui
 Carol I, steagurile vor avea
benzile dispuse pe verticală,
România aliniindu-se astfel
regulilor respectate de stea-
gurile europene.

Ziua Drapelului Naţional a
fost instituită pentru a marca
ziua de 26 iunie 1848, când
Guvernul revoluţionar a decre-
tat ca Tricolorul – roşu, galben
şi albastru – să reprezinte stea-
gul naţional al tuturor români-
lor; cele trei culori împărţite în
mod egal reprezintă principiul
egalităţii, orientarea culorilor
în sus semnifică verticalitatea,
cifra trei este numărul perfect. 

Sebastian Dan 

Ziua Drapelului Naţional,
sărbătorită în Piaţa Tricolorului

Designerul braşovean Stela
Cârţână, în parteneriat cu Mu-
zeul de Etnografie şi Primăria
Braşov, va prezenta publicului,
astăzi, de la ora 18.00, în Piaţa
Sfatului, ultima sa colecţie de
modă, înspirată din portul şi
motivele populare.

Evenimentul este organizat
la invitaţia comunităţii „La
Blouse Roumaine”, care anul
trecut şi-a propus ca în fiecare
an, pe 24 iunie, de Sânziene,
ia românescă să fie adusă în
prim-plan. 

„Orice creaţie îți dă posibi-
litatea de a gândi, de a te juca
şi de a crea bucurie celor din
jur. Bucuria mea este să desco-
păr elemente din costumul po-
pular şi să aduc aceste elemente
în viaţa citadină. Îmi doresc ca
tinerii să recupereze aceste lu-
cruri vechi, pentru care s-a
muncit extraordinar, şi să le va-
lorifice în ţinutele de astăzi. În
prezentarea de mâine nu veţi
găsi o încercare de copiere a
iei sau a portului tradiţional,
ci motive, elemente care m-au
inspirat şi pe care le-am preluat
şi reinterpretat, cum ar fi cer-
culeţele de pe iile de sărbătoare,
sau materialele şi culorile tra-
diţionale. Am încercat să creez
modele care să fie mai puţin
dificil de purtat decât costumele
tradiţionale, modele pe care să

ai bucuria de a le purta de trei
ori pe săptămână”, a declarat
Stela Cârţână.

Designerul are o colecţie de
36 ţinute din creaţia proprie,
cărora li se vor adăuga 15 ii din
colecţia Muzeului Etnografic.
Cele 51 de ţinute vor fi prezen-
tate în Piaţa Sfatului de apro-
ximativ 40 de braşovence care
nu sunt manechine profesio-
niste, eleve la licee din Braşov,
care au făcut un training de
două săptămâni pentru prezen-
tare. „Cat-walk” – ul va fi ame-
najat între Muzeul Civilizaţiei
Urbane şi fântâna arteziană din
Piaţa Sfatului, pe care creatoare
de modă spune că doreşte să o
pună în valoare în cadrul eve-
nimentului. În cazul în care vre-
mea nu va permite desfăşurarea

evenimentului în aer liber, pre-
zentarea va avea loc la sediul
Muzeului de Etnografie Braşov,
din Bulevardul Eroilor, nr 21
A, de la ora 19.00. 

„Este un moment deosebit
faptul că sărbătoarea iei are
loc la Braşov şi că ia românes-
că ajunge pe locul pe care îl
merită. Ne bucurăm că există
în Braşov oameni care utilizea-
ză motive tradiţionale în vesti-
mentaţia modernă şi că acest
eveniment are loc în Piaţa Sfa-
tului”, a declarat directorul Mu-
zeului de Etnografie, Ligia
Fulga. De altfel, directorul mu-
zeului face deja parte dintr-o
comisie care îşi doreşte să pună
ia românească pe lista patri-
moniului universal UNESCO. 

A.P.

Prezentare de modă în Piaţa Sfatului, 
de Ziua Universală a iei
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Vara poate fi ca iarna, mai
ales în vîrf de munte. De
asta s-au convins mai mulţi
turişti care au fost suprinşi
pe platoul Bucegi de o nin-
soare în toată regula. Zăpa-
da căzută chiar în momentul
solstiţiului de vară i-a su-
prins pe drumeţii care au
fost nevoiţi să renunţe la
unele trasee. Chiar dacă din
punct de vedere calendaris-
tic este vară, salvamontiştii
îi roagă pe turişti să nu se
aventureze neechipaţi co-
respunzător pe munte. Po-

trivit meteorologilor, la alti-
tudini înalte, de peste 2.000
de metri, există posibilitatea
ca în această perioadă a
anului să mai apară ninsori. 

Primul examen din viaţa lor
nu le-a dat bătăi de cap! Cel
puţin asta spun mai mulţi
absolvenţi de clasa a VII-a,
care au susţinut ieri prima
probă scrisă a evaluării na-
ţionale, cea la limba şi lite-
ratura română. A fost un test
uşor, dar ne este teamă la
matematică, au spus elevii
la finalul examenului. În total
3.511 de elevi din Braşov
care au absolvit clasa a VIII-
a s-au prezentat ieri, în cele
93 de centre de examen. Alţi
132 de elevi cu situaţia şco-

lară încheiată, care ar fi pu-
tut susţine examenul, nu s-
au înscris la Evaluarea
Naţională. Astăzi, 24 iunie,
absolvenţii vor susţine proba
scrisă la limba şi literatura
maternă, iar pe 25 iunie exa-
menul la matematică. Afişa-
rea rezultatelor se va face
în 27 iunie până la ora 16 şi
tot în aceeaşi zi se pot de-
pune şi contestaţiile în inter-
valul orar 16-20. În perioada
28-30 iunie se vor rezolva
contestaţiile. Rezultatele fi-
nale se vor afla în 1 iulie.

S-au descurcat cu brio 
la primul examen 

A nins pe platoul Bucegi 

C



MAGAZIN

Combinaţia de lumini şi
oglinzi speciale face, în general,
că hainele să vină bine
în cabina de probă. 

Pentru a evita sur-
prizele neplăcute ce
pot apărea ulterior şi
returnarea produselor,
magazinul japonez de
îmbrăcăminte GU, ad-
ministrat de compania
Fast Retailing, le oferă
clienţilor posibilitatea de a
purta hainele în lume fără
să le cumpere mai întâi. 

Clienţii aleg hainele şi so-
licită să le testeze, ceea ce
înseamnă că pot pleca cu
ele. Compania nu le cere de-

cât numele şi numărul de tele-
fon. Ei trebuie însă să revină

în magazin în aceeaşi
zi, până la finalul
programului, şi
pot cumperă
sau nu hainele

pe care le-au pur-
tat. 

Serviciul este limitat
la 30 de oameni pe zi şi la
câte trei produse pentru fie-
care client. 

Hainele sunt ieftine, cel mai
scump produs costând apro-
ximativ 20 de dolari, motiv
pentru care compania nu se
teme că oamenii vor fi tentaţi
să dispară cu hainele.

Câmpul magnetic al Terrei, în pericol
Câmpul magnetic al Terrei,

care ne protejează de radiaţiile
ucigătoare din spaţiu, începe să
slăbească. Experţii nu ştiu de ce
se întâmplă acest lucru, dar au
observat că acest câmp magnetic
slăbeşte neuniform, doar anu-
mite zone fiind afectate, în timp
ce altele rămân protejate. Do-
vezile slăbirii câmpului magnetic
sunt monitorizate de ani de zile,
dar cele mai bune măsurători au
fost obţinute recent, după lan-
sarea celor trei sateliţi Swarm ai
ESA, în noiembrie 2013.

Câmpul magnetic ia naştere
datorită miezului de fier al pla-
netei, care se comportă ca un

magnet uriaş, dar acest miez nu
este stabil.

Astfel, polii magnetici ai pla-
netei se deplasează cu o rată me-
die de 15 km/an, iar în ultima
perioadă această deplasare s-a
accelerat.

O dată la câteva milioane de
ani, polii magnetici îşi schimbă
locurile, se inversează, iar acest
lucru ar putea să se întâmple în
viitorul nu foarte îndepărtat. Po-
lul nord magnetic, aflat acum
în Canada, se deplasează spre
Siberia.

În prezent, s-a observat o slă-
bire a câmpului magnetic de-
asupra Americii de Nord, iar

dacă fenomenul se va accentua
efectele pot fi destul de grave.

Regiunile care nu vor mai fi
protejate vor fi expuse la radia-
ţiile nocive ale Soarelui, dar şi
la cele care vin de la supernove
îndepărtate. Totuşi, nu există
deocamdată indicii privind un
scenariu cu adevărat îngrijoră-
tor.

Slăbirea câmpului magnetic
ar putea să se accentueze în ur-
mătoarele mii de ani, dar acest
lucru nu va duce probabil la
vreo extincţie în masă.

Vor fi afectate numai siste-
mele de comunicaţii şi reţelele
electrice, spun specialiştii.

Din cauza pregătirilor de război, pro-
iectul a trecut în plan secund, iar ulterior
a fost abandonat.

În ajunul celui de-al Doilea Război
Mondial, muncitorii care lucrau aici au
fost chemaţi în fabrici de armament. Cor-
purile de clădire se întind pe un kilome-
tru, la aproximativ 150 de metri de plajă.

Multe dintre camere, teatrul şi cine-
matograful au fost finalizate, dar nu au
fost folosite niciodată. 

Hotelul uriaş a fost folosit drept avan-
post pentru trupele germane sau refugiu
pentru locuitorii din Hamburg. După reu-
nificarea Germaniei, complexul a fost
abandonat. 

Hotelul „fantomă”
cu 10.000 de camere 

O pepită de aur de 6,664 kg a fost găsită în Siberia
O pepită de aur de 6,664 kilograme a fost găsită într-un
zăcământ aurifer din regiunea rusă Irkuțk și a fost botezată
„Urechea diavolului”. Descoperirea a avut loc chiar „în
ajun de Lună plină”, iar numele dat prețioasei pepite a
fost inspirat de faptul are o greutate care duce cu gândul
la „natura mistică a succesiunii de trei ori a cifrei 6”, iar
forma sa „seamănă cu o ureche ascuțită”, atribuită în ge-
neral „creaturilor diabolice”, explică un comunicat de
presă al administrației districtului Bodaibinski, în care
este situată exploatarea minieră Ugajan. Mașinile de fil-
trare ale acestei companii, proprietara respectivului ză-
cământ din Siberia, au aruncat din greșeală enorma
pepită întrucât nu au detectat prezența aurului, însă unul
dintre lucrători a zărit și recuperat valoroasa bucată de
metal.

Un deputat rus vrea să interzică pantofii cu toc înalt
Femeile din Rusia ar putea fi nevoite să opereze în viitorul
apropiat o schimbare drastică în stilul lor vestimentar,
dacă propunerea unui deputat rus, care vrea să interzică
pantofii cu toc înalt, va fi acceptată. Oleg Miheiev, deputat
din partea partidul de centru-stânga Rusia Dreaptă, a tri-
mis o propunere Uniunii Vamale Rusia-Belarus-Kazah-
stan, căreia îi solicită să impună producătorilor de pantofi
o dimeniune maximală pentru înălţimea tocurilor, dar şi
să interzică pantofii cu talpă plată. Deputatul rus afirmă
că pantofii cu toc înalt, tenişii, espadrilele şi mocasinii
sunt periculoşi pentru sănătate. „Pantofii ar trebui să aibă
tocuri de doi până la patru centimetri, sau cinci centimetri
maximum”, a declarat Oleg Miheiev. Propunerea a pro-
vocat deja o furtună mediatică în Rusia, iar multe doamne
şi domnişoare au afirmat că, dacă pantofii cu toc înalt
vor fi interzişi, atunci ele vor începe să poarte, deliberat,
doar astfel de pantofi.

8 Marţi

Pe scurt

Hotelul Prora a fost construit de na-
zişti în perioada 1936-1939, la ordi-
nul lui Adolf Hitler, pe insula
germană Rügen din Marea Baltică.
Deşi a fost construit în urmă cu 70 de
ani şi are peste 10.000 de camere,
hotelul nu a avut oaspeţi vreodată.

Un magazin te lasă să porţi hainele o zi 
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Belgia s-a calificat în op-
tima după 1-0 cu Rusia, iar
Portugalia lui Cristiano
Ronaldo este aproape eli-
minată de la Campionatul
Mondial.

Duminică seară s-a încheiat
etapa a doua din faza grupelor
Campionatului Mondial. În gru-
pa H, Belgia a trecut cu scorul
de 1-0 (0-0) de na�ionala Rusiei
și cu șase puncte acumulate în
primele două jocuri a ob�inut
calificarea în optimile de finală
ale mondialului brazilian. La ca-
pătul unui meci echilibrat, bel-
gienii au reușit să câștige toate
cele trei puncte datorită golului
înscris de Divock Origi în mi-
nutul 88. Chiar dacă nu au con-
vins până acum, „dracii roșii”
antrena�i de Marc Wilmots au
reușit să câștige primele două
jocuri din grupă și sunt califica�i
în optimi. 

Algeria, surpriza plăcută a grupei.
Goluri multe înscrise duminică
în jocurile disputa la Cupa Mon-
dială. În grupa H, Algeria a în-
vins cu 4 -2 Coreea de Sud, și
a devenit prima echipă de pe
continentul african care reușește
să marcheze de patru ori într-
un meci la Cupa Mondială.
Punctele algerienilor au fost sem-
nate de Slimani în minutul 26,
Haliche în minutul 28, Jabou în

minutul 38 și Brahimi în minutul
62. Pentru sud coreeni au marcat
So Heung Min în minutul 50 și
Koo Ja- Cheol în minutul 72. În
celălalt meci al grupei, Belgia a
învins Rusia cu 1-0 (0-0). După
aceste rezultate, Belgia a acu-
mulat 6 puncte, fiind calificată
în optimi de finală, în timp ce
Algeria și Rusia se vor bate în
ultima partidă din grupă, pentru
un loc în optimi. 

Portugalia este aproape elimina-
tă. SUA și Portugalia au încheiat
nedecis, scor 2-2 (0-1) partida
din grupa G și lusitanii sunt
aproape elimina�i din competi�ie
în urma acestui rezultat. Nani a
deschis scorul în minutul 5, dar
Jones a restabilit egalitatea în

minutul 64. Dempsey a făcut
apoi 2-1 pentru americani, pen-
tru ca în cel de-al cincilea minut
de prelungire, Varela să egaleze.
Chiar dacă nu a strălucit în ni-
ciuna dintre partidele disputate
în Grupa G, Cristiano Ronaldo
este obligat s-o facă joi, contra
Ghanei. Pentru lusitani, victoria
este singura şansă să treacă de
grupe. Din păcate pentru elevii
lui Bento, dacă Germania şi
SUA vor remiza în celalălalt
meci al grupei, cele două
na�ionale vor merge împreună
în optimi, indiferent de rezultatul
din jocul Portugalia - Ghana.

Aseară s-au decis grupele A și B.
Aseară s-au disputat jocurile
din ultima etapă a grupelor A

și B. În grupa A, Brazilia a în-
tâlnit Camerunul, iar Mexicul
a jucat împotriva Croa�iei. Me-
ciurile s-au terminat după în-
chiderea edi�iei. Înaintea
acestor partide Brazilia era pe
primul loc cu patru puncte și
un golaveraj de +2, pe pozi�ia
secundă se situa Mexicul cu
patru puncte și cu un golaveraj
+1, pe trei se afla Croa�ia cu
trei puncte și un golaveraj +2,
iar ultima pozi�ie era ocupată
de Camerun cu 0 puncte, echi-
pă eliminată deja de la Cam-
pionatul Mondial. Brazilia
putea pierde calificarea în cazul
în care ar fi pierdut întâlnirea
cu Camerun iar Mexic și
Croa�ia ar termina la egalitate.

Cum acest scenariu este pu�in
probabil, Brazilia se va califica
de pe prima pozi�ie, iar lupta
pentru cel de-al doilea loc în
optima se va da între Croa�ia
și Mexic. Croa�ia are doar va-
riant victoriei în disputa cu me-
xicanii, în timp ce trupa lui
Chicharito Hernandez se poate
califica și cu un rezultat de ega-
litate. În grupa B, lucrurile erau
mult mai simple. Cu câte șase
puncte accumulate după pri-
mele două jocuri din grupă,
Chile și Olanda erau calificate
în optimi, jocul dintre ele ur-
mând să decidă doar pozi�iile
de pe care vor merge în faza
următoare a mondialului bra-
zilian. Celălalt meci între Spa-

nia și Australia nu mai avea ni-
cio miză, fiind partida de adio
a celor două forma�ii la Cam-
pionatul Mondial. 

Meciuri tari în grupele C și D. În
această seară, de la ora 19.00
se vor disputa ultimele meciuri
din cadrul grupei D. Astfel, sur-
priza Costa Rica va juca împo-
triva Angliei, echipă eliminată
de la mondiale, iar Uruguay și
Italia vor lupta pentru un loc în
optimi. Italienii se califică și în
cazul unui meci egal, în timp ce
Suarez și compania au nevoie
de victorie pentru a ajunge în
optimi. Înainte de aceste me-
ciuri, Costa Rica este prima în
clasament cu șase puncte, pe
doi este Italia cu trei puncte, iar
locul trei este ocupat de Uru-
guay tot cu trei puncte. Ultima
pozi�ie în grupă apar�ine Angliei
care nu a acumulat niciun punct
la acest turneu final. De la ora
23.00 se vor juca meciurile din
grupa C, Columbia – Japonia
și Grecia – Coasta de Fildeș.
Dacă trupa sud-americană este
deja calificată, acumulând șase
puncte după primele două jo-
curi, celelalte trei forma�ii au
toate șanse la locul secund.
Coasta de Fildeș este a doua în
clasament, cu trei puncte, Japo-
nia este pe trei cu un punct în
timp ce grecii sunt ultimii în
grupă tot cu un punct.

„Dracii roșii” 
sunt în optimi

S-au săturat de promisiuni
Situa�ia este din ce în ce

mai tensionată în cadrul
echipei FC Brașov. Galben-
negrii nu au primit niciun
ban în 2014 și au ajuns la
capătul răbdării. Cei din con-
ducerea clubului nu au mai
reușit să desamorseze si tua -
�ia, iar stegarii au plecat din
cantonament cu o zi mai de-
vreme decât era programat.
După antrenamentul din
această diminea�ă, fotbaliștii
de la FC Brașov au făcut
front comun și au hotărât să
nu mai stea în cantonament,
plecând acasă. Dacă oficialii
brașoveni nu vor achita
restan�ele către jucători, ste-
garii sunt hotărâ�i să boico-
teze și stagiul de pregătire
din Slovenia. Plecarea spre
Slovenia este programată
pentru 26 iunie. Președintele
clubului stegar, Constantin
Zotta este dezamăgit de fap-
tul că jucătorii, care nu și-au

mai luat banii de șase luni,
au hotărât să plece din can-
tonament. „Sunt surprins că
jucătorii au avut o astfel de
atitudine. Am vorbit cu fie-
care în parte și le-am expli-
cat de ce clubul a ajuns în
această situație. Nu au vrut
să înțeleagă că sunt șanse
mari să primim banii din
drepturile de televizare între
30 iunie și 1 iulie și rezolvam
problema. Am vorbit cu avo-
catul și jucătorii vor fi
sancționați conform statu-
tului FRF și regulamentului
de ordine interioară. Dacă
nu le convine, sunt liberi să
plece, nu o să dispară FC
Brașov, pentru că pleacă
unul sau altul. Nu vom ac-
cepta astfel de presiuni. Să
facă fiecare jucător ce vrea,
nu este absolut nicio proble-
mă, nu ținem pe nimeni cu
forța la Brașov”, a declarat
Zotta.    

Primul transfer la Corona! 
După o perioadă lungă de

așteptare, Corona Brașov a
mutat în sfârșit pe pia�a trans-
ferurilor. Viceampioana Ro-
mâniei la handbal feminin a
transferat-o pe Oana Bondar
de la HCM Baia Mare, jucă-
toare foarte bună mai ales pe
faza defensivă. Oana joacă pe
postul de pivot, dar poate fi
folosită și ca centru sau inter.
Bondar a semnat cu Brașovul
pentru trei sezoane. „Mă bucur
că m-am întors acasă la
Brașov. A fost o decizie grea,
nu e ușor să lași o echipă care
va evolua în Liga Campionilor,
dar sper că voi juca în această
competiție cu Corona. Lucru-
rile s-au mișcat rapid. Mi-am
dorit să joc la Brașov, să fiu
acasă, lângă familie. Sper să
facem un sezon bun”,  a decla-
rat Oana Bondar. Pre șe din tele
sec�iei de handbal de la Co-
rona Brașov, Vasile Kraila, a
�inut să precizeze, că cea mai

bună jucătoare a României în
2013, Aurelia Brădeanu, va
continua la echipa de sub Tâm-
pa, chiar dacă HCM Baia
Mare și CSM București au in-
sistat pentru centrul na�ionalei
României. „Aurelia Brădeanu
nu pleacă de la Corona. Este
o handbalistă extraordinară și
au fost echipe care au încercat
să o transfere. Cine nu ar în-
cerca? În jurul ei vom forma
o echipă care va face
performanță. În sezonul ur-
mător ne dorim să câștigăm
Cupa EHF. Totul depinde doar
de noi, de fete, de antrenori, de
conducători”, a spus pre șe din -
tele sec�iei de handbal de la
Corona, Vasile Kraila. Corona
se va despăr�i pentru un sezon
de Manuela Manda, pivotul
Brașovului, urmând să devină
mămică. Din sezonul viitor,
fetele de la Corona Brașov, vor
fi echipate de un alt sponsor
tehnic. 

Adversar dificil pentru Steaua
Formaţia Steaua Bucureşti va

întâlni echipa Strømsgodset IF, în
turul doi preliminar al Ligii Cam-
pionilor, primul meci fiind progra-
mat în Norvegia, conform tragerii
la sorţi ce a avut loc la Nyon. Par-
tida tur va avea loc în 15 sau 16
iulie, iar returul se va disputa la 22

sau 23 iulie, la Bucureşti. Echipa
antrenată de danezul David Nielsen
se află în plin campionat şi ocupă
locul 2, cu 24 de puncte, după 13
etape. Pe locul 1 se află formaţia
Molde, cu 30 de puncte. Strom-
godset a câştigat ediţia din 2013 a
campionatului Norvegiei.

Cu ei jucăm în Europa League 
Formaţia Petrolul Ploieşti va în-

tâlni învingătoarea dublei manşe
dintre FC Sioni Bolnisi (Georgia)
şi KS Flamurtari (Albania), în turul
doi preliminar al Ligii Europa, pri-
mul meci fiind programat în Ro-
mânia, conform tragerii la sorţi de
la Nyon. FC Sioni Bolnisi (locul 3
în campionatul Georgiei) şi KS
Flamurtari (locul 7 în campionat
şi câştigătoarea Cupei Albaniei)
sunt adversare în primul tur preli-
minar al competiţiei, urmând să
joace la 3 şi 10 iulie. În al doilea
tur preliminar, Petrolul Ploieşti va

disputa prima manşă în data de 17
iulie, pe teren propriu, şi returul la
24 iulie, în deplasare. Echipa CFR
Cluj va întâlni echipa sârbă FK Ja-
godina în turul doi preliminar al
Ligii Europa, primul meci fiind
programat în România. CFR Cluj
va disputa partida tur în data de 17
iulie, pe teren propriu, şi returul la
24 iulie, în deplasare. FK Jagodina
a terminat ediţia 2013/2014 a cam-
pionatului pe locul 3 cu 48 de
puncte, după campioana Steaua
Roşie Belgrad (72 de puncte) şi
Partizan Belgrad (71 de puncte).
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Asociaţia THEOEMY-
DOR Braşov organizea-
ză mâine, 25 iunie 2014,
de la ora 18.00, la Cen-
trul Cultural „Reduta”,
un spectacol caritabil
dedicat lui Theo.

Theo este un băieţel de 4
ani şi 10 luni, care suferă de
autism. Banii adunaţi la spec-
tacol vor fi donaţi şi altor co-
pii de diferite vârste având
acelaşi diagnostic. 

La eveniment vor lua parte
cu sufletul şi cu talentul lor
copiii Cristina Popa, care va
evolua într-un tango şi Anita
Mihai – balerină. Alături de
ei, vor participa artiştii: Ro-
dica Stan – interpretă de mu-
zică populară, Maria Chişlean
– interpretă, Sabine Doroş –
interpretă de muzică pop, Ra-
luca Manea şi Adrian Pârvu
– solişti de muzică folk. Vor

încânta cu dansurile lor An-
samblul „Măgura Codlei”,
Ansamblul de Balet al Cen-
trului Cultural „Reduta”, trupa
EMYDOR Show Dance, dar
şi Emilia şi Dorin Mirea,
prim-balerini la Centrul Cul-
tural „Reduta” şi la Opera
Braşov, chiar părinţii băieţe-
lului Theo.

La realizarea acestui spec-
tacol au contribuit: Asociaţia
Internaţională a Femeii Creş-
tine Braşov, Asociaţia „Rază
de Speranţă” şi Asociaţia Pa-
cienţilor cu Afecţiuni Hepa-
tice din România. 

Intrarea la eveniment se
face pe bază de invitaţii, preţul
uneia fiind de 25 de lei. Aces-
tea se vor găsi cu o oră înainte
de începerea spectacolului la
Centrul Cultural „Reduta”,
sau se pot procura de la Aso-
ciaţia THEOEMYDOR – tel:
0722.391.279.

Horoscopul zilei
Berbec. Banii sunt pe primul loc în această zi, dar va fi mai
mult o problemă, decât o şansă. Nu te chinui prea mult să
îi obţii, e posibil să nu merite efortul. 
Taur. Va fi o zi bună pentru romantism, iubita ta/iubitul tău
este într-o perfectă conexiune cu tine. Dacă eşti singur/ă,
flirtul va fi la ordinea zilei. 
Gemeni. Este o zi bună pentru proiecte îndrăzneţe, astrele
sunt de partea ta. Te vei simţi minunat atunci când vei vedea
că proiectele tele prind viaţă. 
Rac. Nu trebuie să stai singur/ă astăzi, ba chiar nici să mun-
ceşti în aceste condiţii. În echipa poate fi mult mai distractiv
şi mult mai uşor. 
Leu. Vei găsi astăzi o cale de a aplana un conflict care este
existent deja de multă vreme. Chiar dacă la mijloc sunt
orgolii şi amintiri urâte, vei reuşi să treci peste.
Fecioară. Cineva are nevoie de atenţia ta astăzi, şi cel mai
probabil este vorba de partenera ta/partenerul tău. Dacă nu
ai pe cineva, priveşte mai atent în jur. 
Balanţă. Este o zi bună pentru parteneriate, cei din jurul tău
sunt dispuşi să între în joc. Încearcă să eviţi pe cât posibil
contradicţiile şi vorbele acide. 
Scorpion. Eşti vulnerabil/ă astăzi, aşa că ar trebui să eviţi
tentaţiile pe cât posibil. Încearcă să îţi distragi atenţia prin
muncă şi vei reuşi să scapi cu bine de această zi.
Săgetător. Socializezi mai uşor ca oricând astăzi, iar acest
lucru te face să fii tot mai puternic/ă. Încearcă să spui lu-
crurilor pe nume fără să ascunzi mici părţi din adevăr.
Capricorn. Eşti o sursă de inspiraţie pentru toţi cei din jurul
tău şi eşti privit/ă drept un bun exemplu. Profită de această
situaţie pentru a-ţi crea avantaje. 
Vărsător. Cineva va avea nevoie de ajutorul tău astăzi, şi e
posibil să fie o persoană foarte importantă pentru tine. În-
cearcă să faci tot ce poţi, altfel te vei simţi vinovat/ă. 
Peşti. Este timpul să ieşi din zona ta de confort şi să înfrunţi
pe cineva care te-a enervat de curând. Comunicarea te poate
salva de frustrări şi poate linişti spiritele.

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

LINDENFELD, O POVESTE DE DRAGOSTE
-PREMIERĂ-
(AP-12), 95 minute, Dramă
ora: 16:30
DIN GREŞEALĂ ÎMPREUNĂ -PREMIERĂ-
(BLENDED) 
(AP-12), 117 minute, Comedie
ora: 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)
orele: 13:45 D, 18:15 S
BUCUREŞTI, UNDE EŞTI?
(AP-12), 80 minute, Documentar
ora: 18:15
GRACE OF MONACO 
(AG), 103 minute, Biografic, Dramă
orele: 14:00, 22:15
SUB ACEEAŞI STEA
(THE FAULT IN OUR STARS) 
(AP-12), 125 minute, Romantic, Dramă
ora: 20:00
O ALTĂ ADRESĂ DE POMINĂ
(22 JUMP STREET)
(N-15), 112 minute, Comedie
ora: 17:30
CHEF
(AP-12), 115 minute, Comedie
ora: 20:15

URMA SCAPĂ TURMA
(A MILLION WAYS TO DIE IN WEST) 
(N-15), 116 minute, Comedie
ora: 16:00
EDGE OF TOMORROW: PRIZONIER ÎN TIMP -3D-
(EDGE OF TOMORROW) 
(AP-12), 113 minute, Acţiune, SF
orele: 13:15, 22:00
MALEFICENT -3D-
(AG), 97 minute, Aventuri, Fantastic
ora: 15:30
X-MEN: VIITORUL ESTE TRECUT -3D-
(X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST)
(AP-12), 131 minute, Acţiune, Aventuri, Fantastic
ora: 22:30

Seara filmului englez la Baiulescu

Mansarda Casei Baiulescu, ora17.00 – Seara filmului
englez: 500 days of Summer (S.U.A., 2009). Regia:
Marc Webb. Distribuţia: Zooey Deschanel, Joseph
Gordon-Levitt. Dramă romantică, 95 minute. 500 Days
of Summer este povestea lui Summer şi relaţia ei cu
Tom. Summer nu crede în dragoste adevarată, în
suflete pereche şi bărbatul potrivit. Tom în schimb
este un romantic incurabil care nu renunţă la ea nici

în ruptul capului. Desfăşurându-se pe o perioadă de
500 de zile, povestea celor doi „îndrăgostiţi” este
rostită din punctul de vedere al lui Tom şi al acţiunilor
sale care se lasă uşor influenţate de muzica pop. Film
nominalizat la Premiul Globul de Aur pe anul 2010.

Concert de orgă la Biserica Neagră
La ora 18.00
sunteţi
aşteptaţi la
Concertul
estival de
orgă de la
Biserica
Neagră.
Concertul
durează, în
medie, 30
de minute,
iar biletul

de intrare este de 10 lei, copiii cu vârsta mai mică de
7 ani şi elevii (în baza carnetului de elev) beneficiind
de gratuitate. 
A 62-a stagiune a concertelor estivale de orgă din
acest an de la Biserica Neagră stă sub semnul
aniversării a 175 de ani de la inaugurarea orgii
Buchholz.

Teatru la Centrul Cultural Reduta
Teatrul de Sufragerie din Bucureşti vă aşteaptă de la
ora 19.00, la Centrul Cultural Reduta la premiera
spectacolului Ne vom revedea în anul care a
trecut (Aeroport 2). Biletele s-au pus în vânzare la
casieria Centrului Cultural Reduta, Strada Apollonia
Hirscher nr. 8.

Astăzi în Braşov

Spectacol caritabil
la Reduta
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Opera Braşov şi Muzeul
„Casa Mureşenilor” Braşov
vă invită mâine, 25 iunie
2014, ora 17.00, la „Recitalul
de la ora cinci” – Pe aripile
operetei. Recitalul închide sta-
giunea 2013-2014.

Interpretează: Nicoleta Chi-
rilă – soprană, Mihai Irimia
– tenor, 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 –
„Pe aripile operetei”

◾ Ion, tânăr absolvent de medicină,
merge într-un sat ca stagiar. Medicul
titular de post tocmai îşi luase con-
cediu de odihnă aşa că îl lasă pe Ion
singur o săptămână. Revenit din
concediu, medicul îl întreabă  curios:
– Ei, cum te-ai descurcat?
– Păi prima oară mi-a venit o babă
ce o durea capul şi i-am prescris
 algocalmin, apoi a venit un copil

julit la un picior şi l-am pansat şi
ieri... a venit Maria, s-a dezbrăcat,
s-a urcat pe canapea şi mi-a zis că
nu a mai văzut bărbat de 6 luni.
– Şi tu ce i-ai făcut?
– Păi... i-am pus picături în ochi...

◾ – Alo! Astă seară nu pot veni
 acasă.
– De ce?
– Am o şedinţă şi dorm la ea...

Bancuri

3 8 5 9 1 2 4 6 7
6 4 9 5 7 3 1 2 8
1 2 7 8 6 4 5 3 9
8 5 1 6 2 7 9 4 3
9 3 4 1 5 8 6 7 2
7 6 2 3 4 9 8 5 1
4 7 8 2 9 5 3 1 6
2 9 6 4 3 1 7 8 5
5 1 3 7 8 6 2 9 4
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„Inteligenţa tehnică braşoveană în acţiune:
Maşina de fasonat şi sudat covor P.V.C.”
Sporirea, an de an, a numărului de apartamente puse
la dispoziţia populaţiei a făcut să crească, la Trustul de
construcţii Braşov, preocupările pentru ridicarea produc-
tivităţii muncii în construcţii, scria pentru „DN” tov. ing.
Mircea Oprea, directorul atelierului de proiectare al T.C.Bv. 

Una din ele s-a materializat în conceperea şi executarea
unei „maşini pentru fasonat şi sudat covoare PVC” care
înlocuiau, în locuinţe, parchetul, ala clasic. După tehno-
logia clasică, acest covor se fasona la faţa locului, pe
şantier, şi se lipea cu adeziv, fiind necesare vreo 5 zile
de lucru la un bloc du 40 de apartamente. Cu ajutorul
noii maşini, operaţia pentru acelaşi număr de apartamente
se reducea la o singură zi! Maşina era alcătuită din două
părţi principale: partea I şi partea a II-a, prima consta
dintr-o „foarfecă cu discuri pentru tăierea rectilinie a mar-
ginilor covorului în vederea unei aderări perfecte” (foarfecă
ce executa o mişcare de translaţie pe o grindă) şi a doua
dintr-un „aparat de sudat ce execută operaţia de topire
şi lipire a marginilor la două bucăţi de covor PVC cu aju-
torul unui jet de aer fierbinte la 360 de grade, realizat cu
ajutorul unor rezistenţe electrice”. Aparatul de sudură se
deplasa, la rândul lui, pe o grindă cu o viteză de 3,2 m/
minut, fiind dotat în plus cu „role de tasare şi de egalizare”. 
În afară de cele arătate la început, maşina cu pricina pre-
zenta şi alte avantaje senzaţionale: reducea de 2-3 ori
valoarea manoperei pe metrul pătrat de covor, operaţia
de sudare făcându-se la atelier, covoarele mergând pe
şantier, n-am găsit altă rimă, gata confecţionate la di-
mensiunile camerelor, unde se lipeau numai pe margini;
se reducea de la 700 la 100 gr. consumul de adeziv pe
metru pătrat de covor, în acelaşi timp înregistrându-se şi
o importantă economie de covor, deoarece se putea
folosi în orice fâşie rezultată din croire; în fine, creştea
calitatea covorului din apartamente, sudura fiind, în plus,
aproape invizibilă. Maşina realizată în premieră pe ţară,
nu ştim dacă şi mondială, la atelierul de prototipuri, al
SUTPI-TCBv., prin autoutilare, concepţia aparţinând chiar
tovarăşului Mircea Oprea, autorul acestor rânduri, coin-
cidenţă întâmplătoare?!, ne întrebăm, avea o producti-
vitate de invidiat, de circa 800 m.p. covor într-un schimb,
ceea ce-i permitea să acopere întregul necesar al TCBv.
la nivelul anului 1979 şi în perspectivă. 

„Drum Nou” – 23 iunie 1979

„Miluiţi-mă cu o coajă
de pâine” este formula
cea mai modestă a cer-
şitorului de altădată,
care credea că cere nu-
mai ce de regulă se
aruncă de cei mai mulţi. 

Şi e mult adevăr în aceasta.
În ţara noastră devenită în
timpurile vitregi ale invasiu-
nilor barbare, ţara mămaliga-
rilor, coaja de pâine şi-a
pierdut, sau se poate că nici
altădată n’a avut, – preţul, care
cu drept cuvânt i se atribuie
de cătră hygienă. Mai ales în
Ardeal, unde se coc pâini
mari, la o temperatură mai
mare şi mai durabilă, coaja
pâinei, fiind mai groasă şi de
multe ori mai bună, este con-
siderată ca o parte de aruncat
a pâinei, deşi este de mult re-
cunoscut de igienă că partea
cea mai nutritivă, partea cea
mai uşor de mistuit din pâine
este coaja bine prăjită.

Pâinea are un dublu rol în
alimentaţiunea noastră: pri-
mul este că ea ne hrăneşte
prin albumina vegetală ce
conţine, care la temperatura
coacerei coajei se transformă
în dextrină, iar al doilea rol e
fermentul pe care îl introdu-
cem în stomac cu miezul ei,
şi care ajută la mistuirea căr-
nurilor şi a legumelor cari
fără acest ferment mai curând
putrezesc decât se mistuesc
în tubul digestiv (stomac, in-
testine) şi dau naştere la di-
ferite boli de stomac şi
intestine.

Natura întotdeauna şi întru
toate este inteligentă, admi-
rabilă. Copiii mici încă n’au
dinţi şi bătrânii îşi pierd dinţii
şi măselele pentru că alimen-
taţiunea lor, ce le prieşte, n’are
nevoe de ros, de măcinat între
măsele. Omul însă nu întot-
deauna e la înălţimea inteli-
genţei naturei, pe care de
multe ori n’o înţelege.

Este însă mare deosebire
între o bucată de carne, de ori
ce fel de carne, fie cât de moa-
le şi între o coajă de pâine.
Carnea fiartă, friptă, ori cât
am amesteca-o în gură, fără
dinţi şi măsele, nu poate fi pă-
trunsă de saliva noastră, nu
poate fi modificată favorabil
pentru mistuire, pe când coaja
de pâine, inmuiată de saliva
noastră, devine un aliment ex-
celent, chiar pentru copii,
chiar pentru bătrâni.

Coaja de pâine poate totuşi
supăra gingiile şi de aceia, cei
cari nu-i cunosc calităţile su-
perioare cojesc pâinea şi ea,
cu fărmăturile ajunge în lături.
Am constatat aici în Braşov
la internate, elevii imitând pe
bunicii lor fără dinţi, cojesc
pâinea, mâncând numai mie-
zul. Fireşte că am luat măsuri
de îndreptare deşi e greu să
schimbi deprinderea de acasă,
de mic copil.

Brutarii din Braşov, proba-
bil şi din alte oraşe din Ardeal,
profită şi abuzează de neşti-
inţa publicului asupra valoarei
hrănitoare a coajei de pâine.
Ei bat coaja groasă a pâinilor
imediat ce o scot din cuptor,
atunci când, ea, dextrinificată,
este mai sticloasă şi sare când
o baţi cu cuţitul.

La început credeam că din
acea coaje bătută, râjnită, se
prepară ceva pesmeţi, un ali-

ment eminamente uşor diges-
tibil, foarte bun pentru bol-
navii de stomac şi pentru
copii, bătrâni debili. M’am în-
şelat. Această lamură a pâinei
serveşte la îngrăşatul... por-
cilor şi în lăturile vitelor.

Prin sfaturi igienice putem
ajunge a instrui publicul ca să
nu risipească ce este mai pre-
ţios în alimentaţiune, nu tot ast-
fel putem convinge şi pe
brutari, cari s’au deprins a avea
o hrană gratuită pentru porcii
lor. Argumentele lor economi-
ce sunt mai tari decât cele igie-
nice ale noastre. Brutarii noştri
cari s’au deprins a vinde cu 40
Lei chilogramul de cornuri, nu
de bunăvoie se vor despărţi de
cojiţa de pâine a cerşitorului
de altădată, afară doară, dacă
îi va face poliţia să înţeleagă că
şi aceasta este o fraudă, este
acelaş lucru ca şi smântânirea
laptelui şi mai ales dacă îi va
face să înţeleagă că avem o
nouă lege a speculei.
Carpaţii, Anul III, Nr. 183,

Duminecă 17 Iunie 1923

Importanţa de necontestat
a pâinii este subliniată de
menţionarea ei în rugăciunea
creştină „Tatăl nostru” –
„Pâinea noastră cea de toate
zilele dă-ne-o nouă astăzi”:
pâinea este simbolul tuturor
lucrurilor fără de care traiul
zilnic n-ar fi cu putinţă.

Cu excepţia unei părţi din
Asia, care preferă orezul, toate
popoarele lumii mănâncă pâi-
ne, multe dintre ele creând de-
a lungul timpului tipuri speciale.

În  Mexic se  mănâncă
aproa pe 1.000 de varietăţi de
pâine, fără să mai numărăm
tradiţionalele „tortilla”...

Şi în Peru există multe tipuri
de pâine, care însoţesc marea
varietate gastronomică peru-
viană. Dintre acestea se remar-
că pâinea din cartofi, foarte
populară în Anzi, şi „bizco-
chos” – o variantă de pâine
dulce, mâncată cu unt şi cio-
colată caldă.

Spania are peste 300 de ti-
puri de pâine, existând chiar o
regiune numita Tierra del Pan
(„Ţara pâinii”), datorită speci-
ficului ei economic din trecut.

Germanii sunt printre cei
mai mari consumatori de pâine
din lume: celor peste 500 de ti-
puri de pâine de bază li se
adaugă peste 1.000 de feluri
de specialităţi de pâine şi pa-
tiserie.

Finlanda şi Rusia au în co-
mun popularitatea pâinii de se-
cară. Pâinea tradiţională
finlandeză are formă de colac,
gaura din mijloc ajutând la de-
pozitarea ei.

Şi în Italia există o mare va-
rietate de pâini, cu diferenţe
mari de la regiune la regiune.
O mare parte dintre pâinile ita-
lieneşti conţin ulei de măsline,
unt sau grăsime, pentru a fi mai
fragede şi mai gustoase. Simi-
lară cu aluatul pentru pizza, fo-
caccia este gătită cu ulei de
măsline şi ierburi aromatice şi
se serveşte cu brânză sau um-
plută cu carne sau legume.

În Franţa, celebrele „bagu-
ette” au coaja groasă, crocantă
şi deseori goluri mari de aer în
interior, şi sunt vândute neam-
balate, pentru a-şi păstra as-
pectul crocant al cojii.
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Producătorul american
Harley-Davidson a dez-
văluit  prima sa motoci-
cletă electrică.

Denumită Project LiveWi-
re, noua motocicletă are o au-
tonomie de 130 de mile (209
kilometri), iar Harley-David-
son susţine că poate accelera
de la zero la 60 de mile (96
de kilometri) în mai puţin de
patru secunde. Încărcarea ba-
teriilor durează între 30 de
minute şi o oră.

Începând de această
săptămână, Harley- 
Davidson va face de-
monstraţii cu noua mo-
tocicletă în 30 de oraşe
din SUA, începând cu
New York, urmând să
utilizeze reacţiile utiliza-
torilor pentru a face une-
le modificări la această
motocicletă care ar pu-
tea să apară pe piaţă abia
peste câţiva ani.

Proiectul este un risc
pentru Harley, deoarece

în prezent piaţa pentru moto-
ciclete electrice este foarte
mică. Milioanele de vehicule
electrice pe două roţi vândute
anual sunt aproape în exclu-
sivitate  scutere şi biciclete cu
motor electric. Cu toate aces-
tea, preşedintele Harley-Da-
vidson, Matt Levatich a
subliniat că firma este intere-
sată în potenţialul pe termen
lung, indiferent de cererea
imediată.

„Noi credem că tendinţele
cu privire la tehnologia vehi-
culelor electrice precum şi în
ceea ce priveşte deschiderea
consumatorilor faţă de vehi-
culele electrice, atât automo-
bile cât şi motociclete, sunt în
creştere. Astfel că nimeni nu
poate în prezent să facă pre-
viziuni cu privire la cât de
mare va fi această industrie
sau cât de semnificativă va fi”,
a spus Matt Levatich.

Motocicletă electrică
Harley-Davidson

Maşina minune care va merge cu aer
Indienii de la Tata Motors

vor să cumpere licenţa de
producţie pentru AirPod,
cea mai deşteaptă tehnologie
a unei companii din Luxem-
burg (MDI – Motor Deve-
lopment Internaţional),
potrivit Incont.ro. Maşina-
minune foloseşte drept com-
bustibil aerul, se încarcă în
90 de secunde şi consumă
1 euro la 200 de kilometri. 

Conceptul, după care se
va construI şi modelul de se-
rie, a fost prezentat acum
4 ani la Geneva. AirPod are
4 locuri, trei pentru adulţi şi
unul pentru copil. Spaţiul

 dinăuntru poate fi gândit şi
pentru o maşină de livrare
diverse lucruri (mâncare,
flori sau altă formă de cu-
rierat rapid). 

Maşina poate fi condusă
şi de către cei fără permis.

Ei pot circula cu maximum
45 de km/h. Cei care au car-
net pot merge cu viteză ma-
ximă de 70 de km/h. Puterea
este de 6 cai, iar rezevorul
de aer are 175 de litri sub
presiune la 350 de bari.

Constructorul auto japonez
Honda Motor a anunţat ieri
că recheamă la service 2,03
milioane de vehicule vândute
în întreaga lume din cauza
unui defect la airbag, care pre-
zintă un risc de incendiu,
transmite AFP.

Alţi doi constructori auto
japonezi, Nissan şi Mazda, au

lansat ieri operaţiuni similare
pentru aceeaşi problemă la
airbag.

În cazul Honda, vehiculele
incriminate (13 tipuri printre
care şi modelele Fit şi Accord)
au fost asamblate în perioada
august 2000 — decembrie
2005. Jumătate din automobile
vizate au fost rechemate în
SUA, 668.000 în Japonia şi res-
tul în mai multe ţări şi regiuni.

Tot din cauza unor probele
la airbag, Mazda a anunţat că
recheamă la service 157.800
de vehicule iar Nissan a lansat
o operaţiune similară pentru

755.000 de vehicule (128.000
în Japonia şi 627.000 în stră-
inătate, dintre care 228.000 nu-
mai în America de Nord).

Într-un document remis Mi-
nisterului japonez al Transpor-
turilor, cei trei constructorii auto
au precizat că sistemul de um-
flare al airbagului din partea
pasagerului faţă ar putea fi
asamblat în mod defectuos,
existând riscul unui incendiu.

La începutul acestei luni,
aceeaşi problemă a determinat
şi rivalul Toyota să recheme la
service 2,27 milioane de vehi-
cule vândute la nivel global.

Plan Toyota. Adio Avensis
Toyota nu mai are planuri pentru limuzina Avensis. Cea
mai mare berlină din portofoliul producătorului japonez
ar urma sa iasă de pe piaţă din 2018. Ea ar urma să fie
înlocuită de o hibridă pe măsură, scrie  Automotive News.
Decizia a fost luată după ce s-a estimat numărul de unităţi
vândute în 2014, la jumătate faţă de nivelul anului 2010.
Avensis este vândut doar pe piaţa din Europa, fiind pro-
dusă în Marea Britanie exclusiv.

Rolls-Royce SUV
Rolls-Royce va avea în portofoliu şi un model SUV din
2018. Construit ca un rival la Bentley, viitorul SUV de
lux va fi denumit după cel mai scump diamant din lume,
Pink Star, care are 59,60 carate şi costă 37 de milioane
de lire sterline. Preţul de pornire va fi de  275.000 de
euro, notează Automotie News, iar producţia preconizată
este de 2.000 pe an. Propulsia va fi asigurată de un motor
pe benzină de 6,6 litri, dublat de un propulsor electric
pentru taxe zero şi poluare redusă în oraş.

Importatorul vehiculelor comerciale 
Piaggio caută dealeri
Pisa Motors, importatorul vehiculelor comerciale Piaggio
începând de anul acesta, caută cel puţin 5 dealeri în Ro-
mânia, în prezent fiind reprezentat doar în Bucureşti (Pisa
Motors), Braşov (Kampur Motors) şi Constanţa (Zepokar
Technic). Oraşele cele mai interesante pentru extinderea
reţelei de dealeri sunt în prezent Piteşti, Sibiu, Timişoara,
Cluj, Suceava, Iaşi şi Oradea, dar Pisa Motors caută de-
aleri în toate oraşele din România. 
Pisa Motors comercializează în România modelele Piag-
gio Porter, Porter Maxxi şi Quargo, dar şi cele din gama
Ape — Ape 50, Ape TM şi Ape Calessino, cele mai mici
şi versatile vehicule comerciale din lume.

Honda recheamă la service două milioane
de vehicule din cauza unui defect la airbag


