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METEO

Cele mai importante companii care îşi desfăşoară activitatea în municipiu
îşi vor prezenta oferta de muncă la primul târg „Made in Braşov”

Cea mai veche biserică bra-
şoveană îşi deschide porţile
pentru vizitatori, nu doar pen-
tru enoriaşi. Biserica Sfântul
Bartolomeu este un edificiu
încărcat de istorie şi merită
să fie inclus în circuitul turis-
tic, dar care nu a beneficiat,
până acum de niciun ghid de

prezentare tipărit. O astfel de
broşura completă a fost lan-
sată pe piaţă cu ajutorul unei
organizaţii a saşilor din Ger-
mania, datorită implicării pa-
rohiei evanghelice, dar şi cu
sprijinul Asociaţiei de Pro-
movare şi Dezvoltare Turis-
tică a judeţului.

Ministrul Economiei, Cons -
tantin Niţă (foto), şi Guil-
laume Faury, CEO al
Airbus, au semnat, ieri, un
memorandum de înţelegere
cu Airbus Helicopters pen-
tru ca IAR Braşov să ia par-
te la producţia de elicoptere
Super Puma MK1. Minis-

trul Cons tantin Niţă a de-
clarat, totodată, că Guvernul
va oferi sprijinul său acestui
proiect, în conformitate cu
normele Uniunii Europene,
şi şi-a exprimat speranţa că
noua linia de producţie va
fi inaugurată anul viitor.

Elicoptere Super Puma MK1A intrat în circuitul turistic

Lobby pentru
economia locală
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Lipsă acută de
medici în şcoli

În prezent, un medic trebu-
ie să asigure aceste servicii
pentru peste 7.400 de elevi,
în loc de 1277 de elevi. 

Filme de Oscar 
la Sala Patria

Şi în această săptămână pu-
teţi viziona filme premiate
cu Oscar la Cinemateca de
la Sala Patria. 
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Soare
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Evenimentul, organizat de Clubul Eco-
nomic German, este inclus în agenda Ok-
toberfest 2014 şi va avea loc pe terenul
de sport al Colegiului Naţional „Andrei
Şaguna”. Deschiderea oficială va avea

loc mâine, 5 septembrie, la ora 12.00, în
prezenţa ambasadorului Germaniei la
Bucureşti, Excelenţa Sa Werner Hans
Laukdar. Este invitat şi ministrul Educa-
ţiei, Remus Pricopie. „Fiecare maşină

din Germania are cel puţin o componentă
produsă în Ţara Bârsei. În ultimii ani, în
Braşov şi-au deschis unităţi de producţie
multe companii multinaţionale, toate fiind
dotate cu utilaje şi echipamente de ultimă

generaţie. Unul dintre scopurile acestui
târg este de a le prezenta tinerilor aceste
unităţi.” a declarat preşedintele Clubului
Economic German, Werner Braun.
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Patru persoane au fost ră-
nite în urma unui accident de

circula�ie produs mar�i seară
în zona Ceasu Rău, din

Brașov. La fa�a locului au so-
sit de urgen�ă mai multe echi-
paje S.M.U.R.D. dar și de
poli�ie. În accident au fost im-
plicate 2 taxi-uri. Din spusele
martorilor, vinovat de acci-
dent a fost șoferului taxiului
ce venea dinspre Castanilor
spre 13 Decembrie, care a
for�at trecerea accelerând, și
a pătruns cu viteză mare în
intersec�ie, trecând practic pe
culoarea roșie a semaforului
pentru sensul său de mers.
Mașina sa a izbit violent ce-
lălalt taxi care circula, se pare,
regulamentar, pe Iuliu Maniu,
dinspre Camera de Comer�
spre Sanitas. Din impactul
violent a rezultat rănirea gravă
a patru persoane, cei doi
șoferi și doi pasageri afla�i în
taxiul condus de taximetristul
indisciplinat. 

Noul Cod rutier aduce sancțiuni dure 
Ordonanţa de urgenţă nr.

195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice a fost mo-
dificată şi completată printr-o
ordonanţă publicată în Moni-
torul Oficial din 29 august. Una
dintre completările aduse legi-
slaţiei rutiere aduce sancţiuni
pentru şoferii care nu transpor-
tă copiii în condiţii de siguran-
ţă. Astfel, va fi sancţionată cu
trei puncte de penalizare „ne-
respectarea obligaţiei condu-

cătorului de autovehicul de se
asigura că persoanele minore
poartă centuri de siguranţă sau
sunt transportate în dispozitive
de fixare în scaune pentru copii
omologate”. „La asta se adau-
gă patru sau cinci puncte de
amendă, care înseamnă, în
bani, 360 sau 450 de lei, ţinând
cont că un punct de amendă
este 90 de lei în prezent. Amen-
da se reduce la jumătate dacă
este plătită pe loc. Practic, nou-

tatea o reprezintă sancţionarea
şoferului care transportă copii
fără respectarea regulilor de si-
guranţă. Regulile existau şi
până acum, scaun special pen-
tru copiii până în trei ani şi
centură de siguranţă pentru cei
de până la 12 ani, însă nu exis-
ta posibilitatea de a sancţiona
direct şoferul autovehicului”, a
precizat şeful Direcţiei Rutiere
a Poliţiei Române, comisarul
şef Florin Brăcea.

Oraşul universitar cu
cele mai mici chirii este
Braşovul. 

Astfel, chiriile medii soli-
citate se situează la 190
euro/lună pentru garsoniere,
290 euro pentru apartamen-
tele cu două camere şi 340
euro/lună pentru apartamen-
tele cu trei camere, busines-
smagazin.ro.

La Cluj, cel mai scump oraş
din provincie, sunt aproxima-
tiv 80.000 de studenţi şi doar
10.000 de locuri în cămine,
restul fiind obligaţi să stea cu
chirie. Proprietarii din acest
oraş solicită 230 euro/lună
pentru garsoniere, 395 euro
pentru apartamentele cu două
camere şi 530 euro/lună pen-
tru apartamentele cu trei ca-
mere.

La Iaşi, proprietarii solicită
220 euro/lună pentru garso-
niere, 310 euro pentru apar-
tamentele cu două camere şi
440 euro/lună pentru aparta-
mentele cu trei camere.

În Capitală, chiria medie
pentru o garsonieră confort I
este de 245euro/lună şi 191
euro pentru confort II. Pentru
un apartament de două came-
re chiria este de 368 euro pen-
tru confort I şi 306 euro/lună
pentru confort II, pentru 3 ca-
mere confort I chiria medie

este 536 euro şi 321 euro pen-
tru confort II, iar apartamen-
tele de 4 camere se închiriază
în medie cu 815 euro confort
I şi numai 331 euro/lună cele
de confort II, se arată într-un
comunicat al portalului imo-
biliare.net. Potrivit sursei ci-
tate, cele mai căutate zone

sunt cele cu infrastructură de
transport în comun foarte dez-
voltate, cu metrou sau cu ac-
ces foarte uşor şi rapid spre
centrul oraşului. Cea mai so-
licitată magistrală este M2
Berceni - Pipera care traver-
sează oraşul de la Sud la Nord
şi care trece prin centru.

Cererea pentru apartamentele de închiriat se dublează în toamnă odată cu începerea cursurilor la facultăți

Braşov, orașul universitar cu
cele mai mici chirii din țară

Tâlhărit de oamenii luați ” la ocazie”
Poliția Stațiunii Predeal a fost sesizată de un râșnovean
cu privire la faptul că o persoană necunoscută i-a furat un
laptop în valoare de 1600 lei din autoturismul său. Bărbatul
a povestit că în seara zilei de 30.08.2013, în timp ce mer-
gea cu mașina către Brașov, a luat la ocazie două per-
soane din Bușteni, una dintre ele călătorind pe bancheta
din spate a autoturismului, unde avea laptopul. Ambele
persoane au coborât apoi în Predeal. În urma investigațiilor
și verificărilor efectuate, a fost identificat suspectul în acest
caz, un prahovean de 40 ani, polițiștii reușind și recuperarea
prejudiciului. Suspectul a fost reținut de polițiști și prezentat
magistraților, care au dispus cercetarea lui în stare de li-
bertate.

Razie în Săcele
Polițiștii săceleni au organizat și desfășurat o acţiune pentru
depistarea persoanelor care taie ilegal şi sustrag material
lemnos, precum și pentru controlul transportului de lemn.
Polițiștii au  depistat un localnic de 16 ani, care  transporta
cu un atelaj hipo 1,47 m.c. material lemnos, fără să dețină
aviz de însoțire prevăzut de normele privind circulaţia ma-
terialelor lemnoase. Polițiștii au confiscat materialul lemnos
și l-au predat ocolului silvic local, iar tânărul  a fost sancționat
contravențional cu  1000 lei, conform Legii 171/2010.

Urmărit internațional prins la Brașov
Un tânăr de 19 ani dat în urmărire internaţională şi un tâlhar
de aceeaşi vârstă au fost încătuşaţi, în miez de noapte, de
poliţiştii braşoveni. În incinta unei benzinării a fost găsit un
tânăr care se sustrăgea cercetărilor într-un dosar instrumentat
de Poliția Brașov. O instanţă a Tribunalului a emis pe numele
suspectului un mandat de arestare preventivă pe o perioada
de 30 zile, pentru săvârșirea mai multor furturi din locuinţe.
La scurt timp, a fost capturat de oamenii legii şi un alt tânăr
pe numele căruia era emis un mandat de executare a unei
pedepse de 3 ani de închisoare pentru tâlhărie.

Grav accident de circulație la Ceasu Rău! 



Mirel Palada va fi schim-
bat de premierul Victor Pon-
ta din funcţia de purtător de
cuvânt al Guvernul, acest
post urmând să fie ocupat de
un alt consilier al prim-mi-
nistrului, Corneliu Calotă,
fost jurnalist la TVR, au pre-
cizat surse oficiale pentru
Mediafax.

Decizia premierului, de re-
vocare a lui Mirel Palada din
funcţia de purtător de cuvânt
al Guvernului, vine după ce
în luna august Palada a avut
pe pagina de Facebook o
postare, în care ataca jurna-
liştii.

„Cum apare câte un subiect
politic care învârtoşează spi-
ritul bejboinic în opinanţi, de
zici că-i catastrofă şi dezastru
mondial, cum mai scot capul
câte doi-trei-zece-douăzeci, de-
pinde de intensitatea subiec-
tului, de bezmetici acoperiţi
de pe lista mea care îşi fac
seppuku comunicaţional şi
trântesc cu cuvintele anti-gu-
vernamentale în baltă propa-
gandistică la mine pe wall. Şi
uite aşa mai frigem nişte pur-
celuşi anti-guvernamentali la
proţap şi le dăm block şi mai
bem o bere în cinstea suflete-
lor răposaţilor care nu mai

este. În seara asta era unul
care acum era reporter la
Gândul, iar înainte fusese la
Hotnews, şi care făcea clăbuci
cu spume la mine pe pagină.
Ce plăcere să-l execut electric!
Câtă îndemânare am să omor
prin blocare ziariştii obiectivi,
deci anti-guvernamentali. Pu-
foşilor, nici nu ştiţi câtă plă-
cere îmi provocaţi”, a precizat
Mirel Palada.

Postarea a fost ştearsă ulte-
rior de pe pagina de Facebook
a lui Mirel Palada, dar deja
existau numeroase reacţii ale
jurnaliştilor, dar şi din partea
unor partide de opoziţie.

Preşedintele PNL, Kaus Io-
hannis, a declarat, ieri, în cadrul
unei conferinţe de presă, că
Alian�a Creștin Liberală (ACL)
va contesta la Curtea Con -
stitu�ională (CCR) Or do nan �a
privind „legalizarea traseismului
în administra�ia publică locală".
Iohannis a ţinut să precizeze că
aleşii locali ai ACL care vor de-
cide să îşi schimbe partidul, îşi
vor pierde mandatul.

„Împreună cu specialiștii din
Alianța Creștin Liberală a fost
analizată această ordonanță și

pe lângă faptul că noi politic
am declarat și considerăm că
această ordonanță vine să pre-
gătească un avantaj net pentru
candidatul PSD, folosindu-se
de majoritatea din Parlament
și de faptul că PSD-ul guver-
nează România, specialiștii
noștri consideră că ordonanța
este neconstituțională. În acest
sens, îi avertizez public pe toți
colegii mei din administrația
publică locală, aleși, președinți
ai consiliilor județene, primari,
consilieri județeni, consilieri lo-

cali și su -
ple an ț i
pe listele
consiliilor,
să nu se la -
se ade me niți
și să nu opteze în con cordanță
cu această ordonanță. Noi,
Alianța Creștin Liberală, vom
ataca toate aceste acte. Vom
ataca ordonanța, vom ataca
fiecare opțiune a unui ales lo-
cal în parte”, a precizat pre-
şedintele PNL, Klaus
Io hannis.

Clubul Economic Ger-
man organizează, cu
ocazia Oktoberfestului,
o expoziție inedită, in-
titulată „Made in
Brașov”.

„Vrem ca Oktoberfest-ul să
fie o sărbătoare curată, fru-
moasă, să păstrăm tradițiile,
iar oamenii de afaceri să se
întâlnească, să discute, așa
cum se întâmplă la Munchen.
Fiind cea mai mare petrecere
din România, este o realizare
de care trebuie să fim cu toții
mândri. În acest context, ne-
am gândit să prezentăm
turiștilor și tinerilor ce este
Brașovul din punct de vedere
economic. De aceea, Clubul
Economic German a decis să
organizeze un târg «Made in
Brașov». Să informăm tinere-
tul că, la Braşov, există locuri
de muncă de viitor, de înaltă

tehnicitate, bine plătite, unde
ei se pot împlini ca specialişti
şi ca oameni. Apoi, vrem ca

braşovenii să conştientizeze că
oraşul lor are ce arăta, că aici
se produc foarte multe com-

ponente pe care le regăsim în
aproape toate automobilele
străine care circulă pe şoselele

noastre ori în interiorul aero-
navelor, şi să devină mîndri
de oraşul lor. Vrem să promo-
văm Brașovul ca un oraș high
tech, să fim mândri că suntem
brașoveni, că există firme care
realizează produse de top.
Practic, la această oră, nu poți
să cumperi o mașină din Ger-
mania care să nu aibă com-
ponente fabricate în Țara
Bârsei”, a spus Werner Braun,
preşedintele Clubului Econo-
mic German.

Târgul „Made in Braşov“
se va deschide mâine, 5 sep-
tembrie, pe terenul de sport
al Colegiului Naţional „An-
drei Şaguna“. La eveniment
va fi prezent ambasadorul
Germaniei la Bucureşti,
Werner Hans Lauk, și a fost
invitat să participe și minis-
trul Educaţiei, Remus Prico-
pie. Expoziţia rămâne
deschisă până în data de 7

septembrie. De asemenea, în
aceeași incintă va fi amenajat
un parc de distracţii pentru
copii, care va funcţiona până
pe 12 septembrie.

Nemții,  pe primul loc la
investiții. Potrivit unui raport
al Camerei de Comerţ şi In-
dustrie Braşov, anul trecut,
Germania a totalizat mai
bine de jumătate din inves-
tiţiile străine de la Braşov.
Astfel, din valoarea totală a
aportului de capital străin la
Braşov, de 1,08 miliarde de
euro, 551 de milioane de
euro sunt aduse de compa-
niile germane. Anul trecut,
au fost înregistrate ca aport
de capital peste 280 de mi-
lioane de euro, cea mai mare
sumă fiind adusă de compa-
nia Stabilus România, care
şi-a capitalizat investiţii de
90 de milioane de euro. 

Sebastian Dan 

Târgul este organizat în față la Colegiul ”A. Șaguna” spune Werner Braun, preşedintele Clubului Economic German

Târg pentru promovarea
ecomomiei brașovene

Mirel Palada, schimbat  din funcţia de
purtător de cuvânt al Guvernului
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Klaus Iohannis: Aleşii locali care îşi schimbă
partidul îşi pierd mandatul
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Guvernul va sprijini deschi-
derea unei noi linii de produc�ie
de elicoptere la Brașov, a anun�at
ieri  premierul Victor Ponta, cu
ocazia semnării la Palatul Vic-
toria a Memorandumului de
în �e le g e re între Guvernul Ro -
 mâniei și Airbus Helicopters
privind „Proiectul Super Puma
MK 1”.  „Îmi doresc anul viitor
să participăm la momentul des-
chiderii noii linii de producție și
în 2016 să zburăm împreună cu
noul elicopter asamblat în Ro-
mânia”, a afirmat prim-minis-
trul, după ce Memorandumul a
fost semnat de ministrul Eco-
nomiei, Constantin Ni�ă, și de
CEO al Airbus Helicopters,
Guillaume Faury.

În acest context, Ponta a afir-
mat că, în perioada următoare,
flotele de elicoptere ale mai mul-

tor institu�ii din domeniul apă-
rării trebuie modernizate.

„În perioada următoare, atât
MApN, cât și Ministerul de In-
terne au nevoie să își moderni-
zeze flotele de elicoptere și sunt
convins că un produs fabricat
în România cu tehnologia cea
mai înaltă la nivel mondial este
un obiectiv pentru ministerele
de resort din România. Sunt
convins că proiectul care va de-
mara în 2015 va fi un proiect

în primul și în primul rând com-
petitiv și de nivel tehnologic cel
mai înalt, că va crea noi locuri
de muncă la Brașov și mai ales
va pregăti o nouă generație de
specialiști din România și pe
plan european”, a adăugat pre-
mierul.

La ceremonia de la Palatul
Victoria au mai fost prezen�i
ambasadorii Fran�ei și Germa-
niei, Francois Saint-Paul și Wer-
ner Hans Lauk.

Industria braşoveană, în creștere 
Cifra de afaceri a societăţilor

comerciale din sectorul industrial
a fost în 2013 în valoare de
aproape 3 miliarde şi jumătate
de euro, cu 4% mai mare faţă
de anul precedent. Astfel, apor-
tul industriei în totalul cifrei de
afaceri al judeţului Braşov a fost
anul trecut de 44%.    În industria
braşoveană activează peste
2.500 de firme, adică 11% din
numărul total de firme cu bilan-

ţul predat. 60.000 de persoane
lucrează în industrie, ceea ce în-
seamnă aproape 40% din nu-
mărul total al salariaţilor
judeţului Braşov, cu 6,5% mai
mulţi ca în 2012.   „Ponderea
industriei în totalul economiei
braşovene a crescut şi în acest
ultim an, respectiv de la 42% la
cât reprezenta în anul anterior,
acum reprezintă 44%. Al doilea
element pozitiv constă în faptul

că numărul salariaţilor din aces-
tă zonă a economiei din industrie
a crescut semnificativ, cu peste
2500 de salariaţi” a declarat
Adriana Ispas, secretar general
CCI Brașov. 26% din totalul an-
gajaţilor din industria braşoveană
lucrează în întreprinderi foarte
mari, 24% în întreprinderi mari,
30 de procente dintre ei mun-
cesc în întreprinderi mijlocii iar
20%  în întreprinderi mici. 

Mai mult de jumătate
din evaziunea fiscală de
pe piaţa muncii, estima-
tă la 16,7% din PIB, pro-
vine din munca ”la gri”,
potrivit zf.ro.

Povara fiscală reprezentată
de contribuţiile sociale aferen-
te salariilor i-a determinat pe
o mare parte din angajatorii
locali să folosească practica
angajării de forţă de muncă
„la gri“, în sensul că încheie
cu angajaţii contracte de mun-
că cu salariul minim pe eco-
nomie, iar restul banilor îl
oferă sub formă de cash. Iar
economiile făcute de angajator
sunt semnificative.

Dacă la un salariu mediu
net de 1.687 de lei încasat de
angajat (aceasta fiind valoarea
salariului mediu net pe eco-
nomie în luna iunie) cheltuiala
totală a angajatorului este de
2.987 de lei pe lună, folosirea
metodei la „gri“ înseamnă ca
angajatorul să aibă o cheltuială
totală de 1.687 lei (1.153 cu

salariul minim plătit pe con-
tractul de muncă, plus încă
534 de lei plătiţi sub formă de
cash angajatului). Cu alte cu-
vinte, angajatorul îşi reduce,
dintr-odată, cu 43% costurile
cu salariul angajatului dacă fo-
loseşte munca la gri.

În prezent, circa 800.000
de angajaţi sunt plătiţi la ni-
velul salariului minim pe eco-
nomie, care este de 900 de lei

brut (670 de lei net) pe lună.
Deşi este o metodă nereco-
mandată şi aduce pierderi pe
termen lung atât pentru bu-
getul statului, cât şi pentru an-
gajaţi (care au contribuţii mai
reduse la pensii, sănătate şi
şomaj), specialiştii spun că
practica este întâlnită atât la
firmele mici şi mijlocii, cât şi
la companiile mari. Pe de altă
parte, inspectorii de muncă,

care sancţionează munca la
negru, sunt „legaţi la mâini”
în ceea ce priveşte munca la
gri. Aceştia nu au atribuţii de
a verifica dacă o companie îşi
plăteşte salariaţii la „gri”, ei
fiind obligaţi doar să verifice
dacă angajaţii au contracte in-
dividuale de muncă, iar sala-
riile pe care le primesc sunt
cel puţin egale cu nivelul sa-
lariului minim pe economie.

„Pe piaţa muncii evaziunea
fiscală este estimată undeva
în jurul valorii de 16,7% din
PIB pe an. Noi estimăm că
mai puţin de jumătate din
evaziunea fiscală de pe piaţa
muncii se face din munca la
negru, restul provenind din
munca la gri. Dacă se adaugă
şi evaziunea din sistemul eco-
nomic, de tipul neplăţii TVA,
evaziunea totală se ridică în
jurul a 30% din PIB, adică la
nivelul unui buget anual al ţă-
rii“, a explicat Bogdan Hossu,
liderul confederaţiei sindicale
„Cartel Alfa”, citat de zf.ro.

Muncitorii sunt angajați preferabil pe salariul minim pe economie

Presați de biruri, patronii
preferă salarizarea  la „gri”

Flash economic
Oportunităţi de afaceri în Africa de Nord
Astăzi, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov,
ambasadorul României în Republica Algeriană, Excelenţa
Sa Alexandru Marcel, va susține o sesiune de informare.
Întâlnirea se va desfăşura în contextul în care Algeria va
beneficia de un program prezidenţial de dezvoltare pentru
perioada 2015-2019 de 260 de miliarde de dolari. Com-
paniile româneşti sunt aşteptate cu mare interes în Algeria
pentru a contribui la dezvoltarea mai multor domenii, mai
ales că societăţile străine care intră pe acestă piaţă vor
dispune de o serie de beneficii fiscale. „Este vorba despre
proiecte mari în construcţii, infrastructură, prelucrarea
lemnului, în special construirea caselor de lemn. Dar
orice produs pregătit pentru export este binevenit, pentru
că în nordul Africii se importă foarte mult” a declarat Luiza
Paloş, consultant CCI Brașov. 

Investiţiile în economie au scăzut cu 9,1%
Investiţiile realizate în economia naţională au scăzut atât
în trimestrul al doilea din acest an, cât şi în primul semes-
tru, comparativ cu perioadele similare din anul precedent,
cu 9,1% fiecare, potrivit datelor provizorii transmise de
Institutul Naţional de Statistică.  Investiţiile concretizate
în lucrări de construcţii noi, în semestrul I, au însumat
11,19 miliarde de lei, reprezentând 44,4% din total, faţă
de 44% în primul semestru din 2013. Totodată, investiţiile
în utilaje şi mijloace de transport au însumat 11,15 miliarde
de lei, reprezentând 44,3% din total, faţă de 47,7% în se-
mestrul unu 2013. În trimestrul II din 2014, comparativ
cu trimestrul II al anului 2013, investiţiile nete realizate în
economie au scăzut cu 9,1%, diminuare înregistrată la
utilaje (inclusiv mijloace de transport) şi lucrări de con-
strucţii noi, cu 16,1%, respectiv cu 7,5%. La alte cheltuieli
s-a înregistrat o creştere cu 20,8%.

O nouă linie de producție de elicoptere
la Brașov



Agen�ia Europeană de
Mediu (AEM) derulează
un concurs de fotografie
pe tema „Eu şi mediul în-
conjurător”. Cetă�enii
�ărilor membre ale AEM
și �ărilor cooperante din
Balcanii Occidentali, cu
vârsta de minimum 18
ani, sunt invita�i să își ex-
prime viziunea asupra
mediului prin fotografii,
benzi desenate sau mate-
riale video care să prezinte
o poveste personală sau
generală legată de tema propu-
să.

Pentru a putea participa, tre-
buie să realiza�i o fotografie ori-
ginală, un scurt material video
sau benzi desenate și să le
încarca�i pe un site de partajare
online, precum YouTube, Vi-
meo, Flickr, Shutterfly,
Snapfish sau Photobucket.

Trimite�i apoi link-ul prin in-
termediul formularului online
disponibil pe site-ul concursului.
Fiecare participant poate trimite
cel mult 5 materiale.

Câştigătorul fiecărei categorii
(foto, video, benzi desenate) va
primi un premiu de 2000 EUR
pentru locul I, 1500 EUR pen-
tru locul al II-lea şi 1000 EURO
pentru locul al III-lea. De ase-

menea, se vor oferi 500
EUR pentru premiul pu-
blicului şi pentru premiul
de tineret. În plus, un Pre-
miu pentru tineret va fi
acordat proiectului câşti-
gător, selectat dintre pro-
iectele trimise de persoane
cu vârste cuprinse între 18
şi 24 de ani (născute în
anii calendaristici 1990-
1996) la oricare din cate-
goriile concursului.

Toţi finaliştii vor fi pro-
puşi pentru Premiul publicului
şi pot fi incluşi în viitoarele ma-
teriale digitale şi tipărite ale
Agen�iei Europene de Mediu şi
partenerilor săi europeni.

Data limită pentru în scri ere
este 30 septembrie 2014.

Mai multe detalii pe
www.eea.europa.eu/competi-
tion.

Ionela Damian 

Centrul Cultural Musa shino
din Braşov. Până pe 12 septem-
brie, la sediul centrului de pe
strada Olteţ numărul 11, vor fi
organizate cursuri intensive de
limbă şi cultură japoneză. Cei
interesaţi pot participa  la cursuri
de origami şi caligrafie şi pot
afla tainele dansului japonez sau
a împachetării cadourilor chiar
de la două specialiste din Japo-
nia.   

„Sunt două profesoare care
au venit din Japonia special pen-
tru aceste activităţi şi cu această
ocazie cursanții vor interacţiona
cu japonezi nativi. Acest lucru e
mai interesant și mult mai
eficient ca să înveți o limbă stră-
ină” a declarat Georgiana Ba-
raboi, director Centrul Cultural
Musashino. 

„Vor învăţa limba şi cultura
japoneză iar copiii vor învăţa şi

ei câteva cuvinte simple şi pro-
poziţii uşoare şi vor putea învăţa
câteva noţiuni introductive
despre cultura japoneză” a pre-
cizat Eriko Takeda, profesoară
de limba şi cultura japoneză. 

Taxa pentru cursul de japo-
neză care are o durată de 2 săp-
tămâni este de 25 lei, iar pentru
activităţile culturale tot 25 de lei.
Mai multe informaţii puteţi găsi
pe site www.musashino.ro. 

Doar grădiniţele şi câte-
va licee din Braşov au
medici şi asistente me-
dicale!

Începutul de an şcolar nu va
înregistra nicio schimbare din
acest punct de vedere, deşi au-
torităţile locale au făcut nume-
roare presiuni către instituţiile
care împart banii publici. De
aceea, a fost redactată o nouă
solicitare de fonduri necesare
angajării cadrelor medicale pen-
tru şcolile din Braşov. Admi-
nistraţia locală a cerut pentru
anul bugetar viitor 100.000 de
lei, bani care ar asigura salariile
pentru încă 10 doctori şi 19
asistente medicale. 

Solicitările de fonduri au fost
adresate Ministerelor Educaţiei,
Sănătăţii şi Direcţiei de
Sănătate Publică pentru anga-
jarea cadrelor medicale, pentru
fiecare instituţie de învăţământ

în parte. În creşele, grădiniţele,
şcolile generale şi liceele bra-
şovene nu sunt decât 45 de ca-
dre medicale care pot acorda
asistenţă sanitară de specialitate.
Viceprimarul Adina Durbacă
atrage de câtva timp atenţia că

ar mai fi nevoie de 85 de per-
soane care să vegheze la sănă-
tatea elevilor şi preşcolarilor din
oraş, însă cel puţin deocamdată
guvernul nu este dispus să aco-
pere financiar aceste angajări
din cauza că nu au fost bugetate.

Speranţa rămâne pentru anul
ce vine. „În anul şcolar 2013-
2014 au fost înregistraţi 6.940
de preşcolari şi 30.091 de elevi
în cele 86 de unităţi de învăţă-
mânt, ceea ce înseamnă că, în
medie, o asistentă medicală ar

trebui să asigure serviciul de
asistenţă pentru 926 de elevi,
iar medicii trebuie să asigure
aceste servicii pentru peste
7.400 de elevi (în loc de o asis-
tentă medicală la 367 de elevi
şi un medic la 1277 de elevi).
În acest moment, 25 de şcoli şi
licee nu dispun de cadru medi-
cal.” a atras atenţia viceprimarul
Adina Durbacă. 

Cei de la Primărie cer spriji-
nul Facultăţii de Medicină şi nu
numai, pentru derularea de pro-
grame preventive şi de promo-
vare a sănătăţii prin şcolile bra-
şovene. Oricum, masteranzii de
la Medicină susţin deja un pro-
gram de educare simplu şi uşor
de implementat la clasele unde
învaţă elevii din ciclul primar.
Anul acesta este al treilea an
când la Facultatea de Medicină
de la Universitatea Transilvania
se desfăşoară o campanie de
promovare a sănătăţii în şcolile

braşovene. „Temele de educaţie
sanitară propuse a fi realizate
sunt legate de prezentarea efec-
telor nocive asupra sănătăţii a
consumului de tutun, alcool,
droguri, precum şi prezentarea
unor noţiuni de sănătate orală,
de igienă personală, de igienă a
alimentaţiei, precum şi de edu-
caţie sexuală.  Direcţia de Ser-
vicii Sociale va încheia un pro-
tocol de colaborare cu Direcţia
de Sănătate Publică Braşov,
Universitatea Transilvania – Fa-
cultatea de Medicină, precum şi
cu ONG-uri care au acest obiect
de activitate. În acest fel, sperăm
să atragem voluntari care să se
alăture cadrelor medicale pentru
organizarea şi susţinerea acestor
campanii de educare pentru să-
nătate, precum şi pentru deru-
larea unor investigaţii privind
comportamentele cu risc pentru
sănătate”, a declarat viceprima-
rul Adina Durbacă. 

Viceprimarul Adina Durbacă spune că ar mai fi nevoie de 85 de persoane care să vegheze la sănătatea elevilor 

Deficit de cadre medicale
în școlile brașovene 

Concurs european de fotografie
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Cursuri de limbă japoneză la Brașov
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Monument dispărut:
Poarta Târgul Cailor

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Joi

La capătul fostei străzi Târgul Cailor,
azi strada George Bariţiu, lângă fostul
Bastion al Fierarilor (actuala incintă a
Direcţiei Judeţene Braşov a Arhivelor
Naţionale), până în anul 1874 a existat
o poartă de acces în oraş, în stil neocla-
sic, prevăzută cu o trecere pentru vehi-
cule şi una pentru pietoni. Până în 1820
Poarta Ecaterinei era singură poartă
de acces dinspre Şcheii Braşovului.

Încă din 1803, locuitorii din Şchei au
cerut magistratului oraşului deschiderea

unei porţi noi. Cererea a fost respinsă
în mai multe rânduri „din lipsă de fon-
duri”. Negustorii români din Şchei au
propus atunci înfiinţarea unei porţi cu
fondurile lor. Cu toate acestea, rezolva-
rea problemei a fost tergiversată până
în 1817, la sosirea împăratului Francisc
I al Austriei. Locuitorii Şcheilor s-au
adresat personal împăratului, solicitând
din nou permisiunea de a se deschide
o poartă mai încăpătoare. Acţiunea dă
rezultate, astfel că în 1820 se ridică o

poartă mai mică – finisată de către meş-
terul constructor Joseph Jani – având
stema Braşovului pe frontispiciu. 

Chiar şi aşa, traficul în această zonă
era greoi, astfel că în 1827-1828 a fost
construită Poarta Schei, vizibilă şi azi.
Poarta Târgului Cailor a fost demolată
în 1874, pentru a facilita circulaţia,
care s-a intensificat după construirea
Gimnaziului de fete (azi Facultatea de
Silvicultură). 
(sursa text: www.sextilpuscariu.wordpress.com)



Cea mai veche biserică
braşoveană îşi deschide
porţile pentru vizitatori,
nu doar pentru enoriaşi.
Biserica Sfântul Barto-
lomeu este un edificiu
încărcat de istorie şi me-
rită să fie inclus în circui-
tul turistic, dar care nu
a beneficiat până acum
de niciun ghid de pre-
zentare tipărit.

O astfel de broşură comple-
tă a fost lansată pe piaţă cu
ajutorul unei organizaţii a sa-
şilor din Germania, datorită
implicării Parohiei evanghe-
lice, dar şi cu sprijinul Aso-
ciaţiei de Promovare şi
Dezvoltare Turistică a Jude-
ţului Braşov. 

„Împreună cu Organizaţia
Saşilor Braşoveni din Germa-
nia şi cu Biserica Evanghelică,
am tipărit în Germania prima
broşură de prezentare turistică

a Bisericii Bartolomeu. Este
un mic ghid cultural, istoric şi
turistic realizat în limbile ro-
mână şi germană, realizat în
condiţii grafice deosebite. Aso-
ciaţia de Promovare şi Dez-
voltare Turistică Braşov a
susţinut acest proiect cu 4.000
de lei. Am primit 450 de exem-
plare pe care le vom folosi
pentru promovare la târgurile
de turism interne şi interna-
ţionale”, a declarat Cristian
Macedonschi, preşedintele

Aso cia ţ i e i
pentru Pro-
movarea şi
Dezvoltarea
Turismului
din Judeţul
Braşov. 

Astfel de broşuri vor fi gân-
dite şi pentru alte obiective
istorice din Braşov. Sunt în
vizor Bastionul Ţesătorilor,
Biserica Sfântul Martin şi
chiar Prima Şcoală Româ-
nească.

Biserica Sfântul Bartolomeu
se poate vizita de luni până vi-
neri, după următorul program:
Luni – Miercuri – Vineri în
intervalul orar 8.30 – 14. Marţi
şi Joi, de la 8.30 la 13 şi de la
15 până la 18. Biserica se mai

poate vizita şi dumi-
nica, după slujbă. 

Cel mai vechi monu-
ment din Braşov. Bi-
serica Sfântul
Barto lomeu a fost
construită în secolul
al XIII-lea (cca.
1260), cu modificări
substanţiale în seco-
lul al XV-lea. Întrea-
ga construcţie este
tributară bisericii Mă-
năstirii Cisterciene de

la Cârţa. Partea originală, ră-
masă neatinsă, cuprinde corul
şi încăperile adiacente aces-
tuia, inclusiv cele două capele
pătrate cu care se închid, spre
răsărit, braţele transeptului. 

Momument introdus
în circuitul turistic

Icoane pictate, produse rea-
lizate cu măiestrie din lut, ju-
cării croşetate şi bijuterii
lucrate manual. Sunt doar câ-
teva dintre ofertele de la Târgul
Regional pentru Artizanat şi
Meşteşuguri, deschis până du-
minică, 7 septembrie, la Inter-
national Trade Center Braşov. 

Organizat de Departamen-
tul pentru Întreprinderi Mici
şi Mijlocii, Mediul de Afaceri
şi Turism prin Ofi-
ciul Teritorial pentru
IMM-uri Braşov,
târgul îşi propune să
susţină micii meşte-
şugari şi artizani, să
promoveze produ-
sele autentic româ-
neşti, dar şi să
reînvie în inima ro-
mânilor arta şi meş-
teşugurile tradiţionale.

Vizitatorii vor avea ocazia
să admire produse lucrate ma-
nual de peste 20 de meşteri
populari, să cumpere produse

tradiţionale şi chiar
să „fure meserie” de
la meşterii populari
ce vor produce
obiecte tradiţionale
în cadrul târgului,
utilizând metode în-
văţate de la stră-
moşi. Mai mult
decât atât, pe toată perioada
de desfăşurare a târgului vor
avea loc ateliere de lucru în

care artizanii şi meşteşugarii
le vor arăta vizitatorilor cum
se realizează produsele lor.

„Pentru noi, administraţia
judeţeană, este important ca

tradiţia, meşteşu-
găria, arta popu-
lară, să nu dispară
odată cu meşterii
care în prezent
mai sunt în putere
şi pot expune. Este
important ca oda-
tă cu acest gen de
evenimente să în-
curajăm şi accesul

tinerilor la aceste cunoştinţe
ale meşterilor. Motiv pentru
care finanţăm proiectele care
dau acces tinerilor la aseme-
nea şcoli, pentru că este im-
portant ca această tradiţie să
aibă susţinători şi continua-
tori.” a declarat Mihai Pascu,
(foto) vice preşedintele Consi-
liului Judeţean Braşov. 

La evenimentul de la Bra-
şov au venit cei mai pricepuţi
artizani şi meşteşugari din
centrul ţării. De exemplu bra-
şoveanca Gabriela Bularca
croşetează cu fire acrilice ju-
cării prin metoda amigurumi-
preluată de la japonezi.

„Steve este dependent de
croşetat! Vorbim despre un
brotăcel haios ce a ajuns la
Târgul Regional pentru Arti-
zanat. Jucăriile inedite sunt
croşetate cu fire acrilice printr-
o metodă inedită în Braşov:
amigurumi – preluată de la
japonezi. Jucăriile tradiţionale
româneşti sunt atracţia târgu-
lui”, spune artista Gabriela
Bularca.

Târgul regional pentru artizanat 
şi meşteşuguri 
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Conducerea Regiei Autono-
me de Transport (R.A.T.)
Braşov a decis suplimenta-
rea capacităţii de transport
de călători spre şi de la zona
de desfăşurare a Oktober-
fest-ului.
Astfel, în zilele de 5, 6, 7,
12, 13 şi 14 septembrie,
R.A.T. Braşov va suplimenta
numărul de autobuze care
deservesc liniile 51 (Gară –
Pe Tocile) şi 52 (Saturn –
Pe Tocile), rezultând un nu-
măr mai mare de curse spre
şi dinspre locul de desfăşu-
rare a festivalului.
Orarele speciale de circula-
ţie pentru liniile şi zilele men-
ţionate vor fi afişate în toate
staţiile de pe cele două tra-
see, precum şi pe portalul
www.ratbv.ro, în secţiunea
„Trasee şi orare”. Afişele vor

purta menţiunea „Valabil în
zilele de 5, 6, 7, 12, 13 şi 14
septembrie 2014”.
„Ne continuăm în acest fel
demersurile prin care venim
în întâmpinarea necesităţii
de mobilitate a cetăţenilor şi
prin care sprijinim organiza-
rea de evenimente relevante
pentru imaginea Braşovului.
Menţionez faptul că suntem
pregătiţi să răspundem
prompt cererilor suplimen-
tare de transport în comun
ce se pot înregistra pe pe-
rioada desfăşurării eveni-
mentului, oferind astfel
participanţilor posibilitatea
să se deplaseze în oraş
chiar şi după ce au consu-
mat produsele tradiţionale
ale festivalului”, a precizat
directorul general al R.A.T.
Braşov, ing. Cristian Radu.

Curse suplimentare ale
RAT Braşov în weekend-urile
Oktoberfest-ului
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NASA amână lansarea noii rachete 
Noua rachetă cu capacitate

mare de transport pe care o
dezvoltă NASA, concepută
pentru viitoarele misiuni cu
echipaj uman spre Lună și
Marte, nu va fi testată, cel mai
probabil, înainte de luna no-
iembrie a anului 2018, cu
aproape un an mai târziu de-
cât estimările ini�iale, conform
unor reprezentan�i ai NASA
cita�i de Reuters.

Agen�ia spa�ială americană
sus�ine că, �inând cont de
situa�ia tehnică și financiară
a proiectului de construc�ie a
noii rachete Space Launch
System (SLS), există o pro-
babilitate de 70% ca prima
lansare să aibă loc în noiem-

brie 2018.
NASA apreciază că ar pu-

tea cheltui aproximativ 12 mi-
liarde de dolari pentru
construc�ia celei dintâi dintre
cele trei variante ale rachetei
SLS, precum și a rampei de
lansare și a sistemului de ali-
mentare cu combustibil.

Prima rachetă din noua
genera�ie ar putea fi totuși
gata de lansare încă din de-
cembrie 2017, termen limită
anun�at ini�ial, însă, conform
specialiștilor NASA, există o
probabilitate „semnificativ
mai mică” de 70%, procentaj
de încredere necesar pentru
anun�area unor termene limită
pentru noile programe deru-

late de NASA, conform lui
Bill Gerstenmaier, adminis-
trator asociat al NASA.

„Dorim să ne asumăm
acest termen limită (noiembrie
2018) și să demonstrăm că
putem să-l respectăm”, l-a
completat celălalt administra-
tor asociat al NASA, Robert
Lightfoot.

Racheta SLS va putea
transporta 70 de tone până pe
o orbită aflată la 160 de kilo-
metri de Pământ. Versiunile
ulterioare ale acestei rachete
vor putea transporta până la
dublul acestei încărcături, fi-
ind concepute pentru misiu-
nile cu echipaj uman spre
Lună și Marte.

Google demarează un proiect de cercetare
în domeniul procesoarelor cuantice

Google Inc. a anun�at că o
echipă de cercetători condusă
de fizicianul John Martinis,
de la Universitatea California
din Santa Barbara, se va ală-
tura gigantului din domeniul
IT în cadrul unui proiect de
construc�ie a unor noi proce-
soare cuantice bazate pe su-
praconductoare electronice,
conform Reuters.

Laboratorul Quantum Ar-
tificial Intelligence este rezul-
tatul unei colaborări între
Google, Centrul de Cercetare

Ames apar�inând NASA și
Asocia�ia Universities Space
Research (USRA), pentru a
studia metode de aplicare a
optimizărilor cuantice în le-
gătură cu inteligen�a artificială
(AI).

„Dispunând acum de un
grup hardware integrat, echi-
pa Quantum AI va putea testa
și implementa noi concepte de
optimizare cuantică și proce-
soare de inferență, pornind de
la descoperiri teoretice recente
dar și de la experiența legată

de arhitectura D-Wave quan-
tum annealing”, conform lui
Hartmut Neven, șeful Labo-
ratorului Quantum Artificial
Intelligence din cadrul Goo-
gle.

Compania Google, care
dezvoltă o serie de proiecte
inovatoare, printre care auto-
mobile capabile să se conducă
singure și robo�i autonomi, s-
a concentrat din ce în ce mai
mult, în ultimii ani, asupra
dezvoltării inteligen�ei artifi-
ciale.

Un labirint de temple
albe, monumente me-
moriale, drumuri pava-
te şi case, toate ascunse
la 40 de metri sub apă
formează o adevărată
Atlantida în China.

Supranumit Oraşul Leului,
Shi Cheng se află ascuns pe
fundul unui lac din zona Mun-
telui celor Cinci Lei. Aşezarea
a fost centrul politico-econo-
mic al provinciei Zhejiang,
din estul Chinei, aminteşte
dailymail.co.uk.

Oraşul a fost sacrificat în
1959, după ce guvernul chi-
nez a decis construcţia unei
hidrocentrale. Oraşul Leului
a dispărut încet sub apele la-
cului Qiandao. Adâncimea la-
cului variază între 25 şi 40 de
metri. Oficialii locali inten-
ţionează să folosească oraşul
scufundat Shi Cheng pentru
a atrage amatorii de scufun-

dări. O echipă de scafandri se
va asigura, în prealabil, că
obiectivul poate fi deschis pu-
blicului. Protejat de soare,
vânturi şi ploi, întregul oraş a
fost conservat într-un fel de
capsulă a timpului, aproape

toate construcţiile sale rămâ-
nând intacte, inclusiv grinzile
şi scările din lemn.

Filosoful grec Platon des-
cria Atlantida, în urmă cu pes-
te 2.600 de ani, ca fiind o
insulă situată dincolo de Co-

loanele lui Hercule. El spunea
că insula a dispărut în adân-
curile mării într-o singură zi.

Fascinantul tărâm este cău-
tat în continuare în Marea
Mediterană, mai ales în jurul
strâmtorii Gibraltar.

Varianta chineză a legendarului oraş pierdut”Atlandida” va putea fi vizitată în curând 

Atlantida în
versiune chineză

Unde se află armele nucleare ale lumii
Doi cercetători americani,
Hans M. Kristensen şi Ro-
bert S. Norris,  au publicat
un nou studiu cu privire la
situaţia armelor nucleare
din lume, scrie Business
Insider. Cei doi autori es-
timează că „există în jur
de 16.300 de arme nucleare aflate în 97 de locuri din 14
ţări”. Dintre acestea, în jur de 4.000 sunt operaţionale, iar
„1.800 sunt gata de a fi folosite în scurt timp”. Numărul fo-
coaselor nucleare a scăzut cu circa 7.000 faţă de cel din
2009, în mare parte datorită unei înţelegeri dintre Rusia şi
Statele Unite, înţelegere intrată în vigoare la începutul lui
2011.
Arsenalul nuclear al Israelului ar fi mai mic decât se crede.
Potrivit estimărilor, statul ar avea între 75 şi 200 de focoase
nucleare, numărul lor exact fiind cunoscut doar de elita din
conducerea israeliană. Statul nu şi-a declarat niciodată oficial
armele nucleare. În urmă cu cinci ani, cei doi cercetători es-
timau că în Israel se află în jur de 200 de focoase nucleare,
iar acum susţin că numărul lor ar fi scăzut la circa 80-85,
răspândite în cinci facilităţi.
Nimeni nu ştie însă ce se întâmplă în Coreea de Nord. Autorii
notează că deşi statul a făcut trei teste nucleare, nu există
informaţii care să confirme că şi-ar fi transformat capacităţile
nucleare în arme sau că ar depozite focoase nucleare.
Rusia şi-a redus numărul de facilităţi nucleare, însă continuă
să aibă mai multe decât SUA. Dacă în anii '90 Rusia avea
500 de astfel de facilităţi, în prezent numărul lor a ajuns la
40.

SUA are 18 facilităţi nucleare răspândite în 12 state şi alte
cinci ţări, însă numărul focoaselor nucleare este comparabil
cu cel al Rusiei.
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Pe scurt



Fetele de la Corona
Brașov întâlnesc astăzi de
la ora 18.00, în Sala Spor-
turilor „Dumitru Popescu
Colibași”, for mația Ceta-
tea Deva, într-o partidă
ce contează pentru runda
a doua a Ligii Naționale
de handbal feminin.   

Fetele antrenate de Bogdan
Burcea și Dumitru Berbece au
început cu dreptul noua edi�ie
de campionat și s-au impus în
deplasarea de la Ploiești din pri-
ma rundă. Chiar dacă meciul
nu a fost cel mai reușit, impor-
tante sunt cele trei puncte
ob�inute și faptul că Brădeanu
și compania pun de la început
presiune pe marile favorite la
cucerirea titlului, HCM Baia
Mare și CSM București. În run-
da a doua a întrecerii interne,
brașovencele vor da piept cu
forma�ia Cetate Deva, o echipă
care în sezonul trecut a reușit
să le învingă pe handbalistele
de la Corona. Brădeanu și com-
pania își doresc revanșa și pro-

mit o avalanșă de goluri în poar-
ta oaspetelor. „Debutăm acasă
în noul sezon împotriva unui ad-
versar care are în palmares o
victorie împotriva noastră, în
sezonul trecut (în campionatul
trecut CSM Cetate Deva a învins
formația din Brașov la Deva cu
scorul de 29-28). Vreau să ne
luăm revanșa și să tranșăm
foarte repede meciul în favoarea
noastră. Ușor, ușor ne apropiem
de meciurile cu adevărat grele
ale campionatului și trebuie să
fim în formă maximă în runda
a cincea, la meciul contra fetelor
de la Baia Mare”, a declarat teh-
nicianul Coronei, Bogdan Bur-
cea. Pre�ul unui bilet la partida
din această seară este de 10 lei
la tribuna mare și de 15 lei la
tribuna mică.

„Seriozitate maximă”. Handba-
listele de sub Tâmpa sunt
conștiente de faptul că au în
fa�ă un sezon extrem de lung
și de complicat. Ele sunt de pă-
rare că dacă nu vor face pași
greși�i cu echipele mai slab co-
tate vor avea o șansă în lupta

pentru suprema�ie în Liga
Na�ională. „Trebuie să tratăm
fiecare joc cu maximă seriozi-
tate. Echipele din fruntea cla-
samentului s-au întărit și ne
așteaptă o luptă foarte încinsă
în partea superioară. Din acest
motiv nu avem voie să facem
pași greșiți cu echipele mai slab
cotate decât noi. Este adevărat
că am avut un start mai greu
cu Ploieștiul, dar importante
sunt cele trei puncte. Au fost
emoțiile debutului în noul sezon,
a fost un pic de trac, dar toate
au trecut și trebuie să câștigăm
meciul cu Cetate Deva”, a spus
centrul Andreea Pricopi. „Im-
portant este că am început cam-
pionatul cu o victorie, nu mai
contează dacă meciul a fost slab
sau bun. Urmează acest meci
cu Cetate Deva și trebuie să ne
concentrăm, să facem un joc
bun și să câștigăm toate punc-
tele. Este primul meci acasă și
sunt convinsă că vom face un
meci bun spre foarte bun și vom
obține și victoria”, a spus și
goalkeeperul Denisa Dedu. 

Un campionat mai puternic.
Tehnicianul forma�iei de sub
Tâmpa, Bogdan Burcea, este
de părere că această edi�ie de
campionat este mult mai di-
ficilă decât anterioara, însă
acest lucru nu îl sperie. „Va fi
un sezon foarte dificil, mai di-
ficil decât cel care s-a încheiat
și care a fost unul foarte greu.
Echipele din fruntea ierarhiei
s-au întărit și va fi o luptă in-
teresantă. Cred că Brașovul,
Brăila, Zalăul și Romanul vor
pune probleme celor două
echipe care au investit masiv
în această vară, HCM Baia
Mare și CSM București. Nu
cred că va exista o echipă care
va avea un parcurs perfect.
Cred că toate echipele se vor
împiedica undeva, chiar și
Bucureștiul și Baia Mare, iar
Brașovul, Zalăul, Brăila și Ro-
manul așteaptă la cotitură. Va
fi un sezon foarte interesant.
Cred că echipa care va avea
constanță va avea câștig de
cauză”, a spus Bogdan Bur-
cea. 

Obligate să câștige
SPORT 94 septembrie 2014

„Nu mai putem rata o calificare!”
La sfârșitul acestei săptămâni, România începe cam-
pania de calificare pentru EURO 2016, iar primul meci
va fi disputat în deplasare, pe terenul Greciei, duminică,
7 septembrie, de la ora 21:45. Amintirea eșecului din
barajul pentru CM 2014 rămâne proaspătă în mintea
tricolorilor, care speră să își ia revanșa în meciul de la
Atena. „Trebuie să nu mai repetăm greșelile din dubla
manșă, iar la final să luăm cele 3 puncte. Totul depinde
de noi, nu mai avem cum să ratăm încă o calificare,
ne vom concentra pe jocul nostru și nu ne vom gândi
la adversar. Un egal nu ar fi un eșec, nu ne-ar deza-
vantaja, dar mergem acolo să câștigăm. Campania
acum începe, primul meci este cel mai important, tre-
buie să avem curaj și încredere”, a declarat Ciprian
Marica.

Mitrea, convocat de Pițurcă
Selecționerul Victor Pițurcă a decis să-l convoace și
pe Bogdan Mitrea în lotul echipei naționale care
pregătește meciul de debut cu Grecia din preliminariile
EURO 2016. Dorin Goian, jucătorul celor de la Asteras
Tripoli, a suferit o contractură musculară şi a devenit
incert pentru partida de duminică. În cazul în care Goian
nu va putea fi recuperat la timp, locul său în echipa
naţională va fi luat de Bogdan Mitrea de la Viitorul,
care se va alătura celorlalți tricolori astăzi, la Centrul
de Fotbal Mogoșoaia. Bogdan Mitrea, 26 de ani, a fost
convocat de Victor Pițurcă și pentru turneul din Elveția
de la finalul lunii mai, când România a întâlnit Albania
și Algeria. Apărătorul a rămas însă pe bancă în ambele
jocuri amicale.

Jerry Gane a fost demis
Încă un antrenor din prima ligă de fotbal, a fost tras pe
dreapta, deși s-au scurs doar 6 etape din actuala sta-
giune. Jerry Gane nu mai este antrenorul echipei de
fotbal CS Universitatea Craiova, conducerea clubului
și tehnicianul hotărând, de comun acord, încetarea co-
laborării. Jerry Gane pregătea echipa de la începutul
lui iunie, imediat după accederea pe prima scenă.
Formația a acumulat doar 2 puncte în cele 6 etape dis-
putate din Liga 1. În ultima rundă, Craiova  a fost învinsă
în deplasare cu 5-0 de Astra Giurgiu. De echipă se vor
ocupa în continuare Emil Săndoi și Sorin Cârțu.

Mergea revine la Cupa Davis
Căpitanul nejucător al echipei de Cupa Davis a Româ-
niei, Andrei Pavel, a anunţat jucătorii care vor reprezenta
România în întâlnirea cu Suedia (12-14 septembrie),
contând pentru play-off-ul turului 1 al Grupei I din Zona
Euro/Africană. Pe lista oficială înaintată forului inter-
naţional de tenis au fost nominalizaţi Adrian Ungur (137
ATP), Marius Copil (175 ATP), Horia Tecău (21 ATP
la dublu) şi Florin Mergea (39 ATP la dublu). Victor
Hănescu (150 ATP), cel care a fost prima rachetă a
României timp de şase ani, şi-a anunţat retragerea din
naţionala de Cupa Davis pe 30 iulie 2014. Echipa Sue-
diei va fi formată din jucătorii Elias Ymer (244 ATP),
Christian Lindell (274 ATP), Isak Arvidsson (521 ATP)
şi Johan Brunstrom (54 ATP la dublu), conduşi de pe
bancă de căpitanul Fredrik Rosengren.

Pauză pentru Halep
Eliminată prematur de la US Open, de către croata Mir-
jana Lucic-Baroni, Simona Halep (22 de ani), locul doi
în ierarhia WTA, va avea o pauză de o lună înainte de
a concura din nou în circuit. Halep a anunțat că va juca
următorul turneu abia pe 22 septembrie, în China, la
Dongfeng Motor Wuhan Open. Halep se află la a doua
pauză prelungită din acest sezon. Prima oară a intrat
în vacanță pe 14 iulie, după ce a câștigat turneul de
la București, revenind abia la mijlocul lui august, la
Cincinnati. Wuhan Open se joacă pe suprafață dură și
se află în 2014 la prima ediție pe calendarul WTA. Tur-
neul chinezesc este cel mai important din luna sep-
tembrie, cu premii totale de 2,4 milioane de dolari.
Simona Halep a decis astfel să nu participe la un alt
turneu până atunci, celelalte având premii de 500.000
de dolari. Excepție face Toray Pan Pacific Open, cu
premii de 1.000.000 de dolari, la care toată lumea se
aștepta ca Simona Halep să ia startul.

Pe terenurile Bazei „Olim-
pia” au început mar�i meciurile
de pe tabloul principal al tur-
neului de tenis BRD Braşov
Challenger. Cel mai interesant
duel al zilei a fost cel dintre ro-
mânii Petru Luncanu şi Vlad
Cornea, scor 6-3, 6-2. În cele-
lalte confruntări din prima zi
s-au consemnat rezultatele: Va-
lery Rudnev (Rusia) - Adrian
Sikora (Slovacia) 4-6, 4-6; Ge-
rald Melzer (Austria) - Miki
Jankovic (Serbia) 6-4, 6-4;

Laurynas Grigelis (Lituania) -
Lucas Pouille (Franţa) 6-3, 4-
6, 6-4; Mathias Bourgue (Fran-
ţa) - Facundo Arguello
(Argentina) 6-4, 2-6, 6-4; Guil-
laume Rufin (Franţa) - Flavio

Cipolla (Italia) 7-6, 6-3 și Ri-
cardo Rodriguez Pace (Vene-
zuela) - Chase Buchanan
(SUA) 1-6, 2-6. Ieri, în cea de-
a doua zi a competi�iei, favoritul
numărul 1 al competi�iei, aus-

triacul Andreas Haider Maurer
a trecut fără probleme în turul
secund, după ce a dispus de
spaniolul Enrique Lopez-Perez
cu scorul de 6-1, 6-4. În alte
jocuri disputate ieri s-au înre-
gistrat rezultatele: R. Machado
(Portugalia) – J. Mertl (Cehia)
7-6, 6-2; Y. Reuter (Belgia) –
G. Torroni (Italia) 6-4, 6-4; J.
Eysseric (Fran�a) – A. Karatsev
(Rusia) 6-7, 4-6 și R. Marcora
(Italia) – Pere Riba-Madrid
(Spania) 4-6, 6-1, 6-2. 

Tenis de calitate la Brașov
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În această săptămână,
la Cinemateca Patria
sunt programate urmă-
toarele filme:

Astăzi 4 septembrie
◾ 20:00 – Comedy Classics –

Mrs. Doubtfire (Doamna
Doubtfire) (1993). 
Regia: Chris Columbus
Comedie
Globul de Aur pentru cel
mai bun actor: Robin Wil-
liams

Mâine 5 septembrie
◾ 19:30 – Doc and Roll –

Bobby Womack: Across
110th Street (SUA, 2013)
Regia: James Maycock
Documentar, biografic

◾ 21:00 – Dracula Film Fes-
tival Friends – Fantastic
Voyage (Călătorie fantas-
tică) (1966)
Regia: Richard Fleischer
SF, aventură
5 nominalizări la Oscar şi
2 premii – scenografie
şi cele mai bune efecte
 speciale!

Sâmbată 6 septembrie
◾ 11:00 – Matineu copii –

Popeye (SUA, 1980) 
Regia: Robert Al-
tman
Comedie, aventu-
ră

◾ 17.00 – Mari Ac-
tori – The Flight
of the Phoenix
(Pasărea Phoe-
nix) (SUA, 1965)
Regia: Robert
Aldrich
Dramă, aventură
2 nominalizări la
premiul Oscar

◾ 19.30 – Mari re-
gizori – An
U n m a r r i e d
Woman (O fe-
meie nemărita-
tă) (SUA,
1978)
Regia: Paul Mazursky
Comedie romantică
3 nominalizări la Oscar
Premiul de interpretare fe-
minină la festivalul de la
Cannes 1978

◾ 22:00 – Film Cult – What
Dreams May Come (O iu-
bire fără sfârşit) (SUA,

1998)
Regia: Vincent Ward
Dramă, fantastic
Premiul Oscar pentru cele
mai bune efecte vizuale!

Duminică 7 septembrie 
◾ 11:00 – Matineu copii –

FernGully: The Last Ra-
inforest (FernGully – Ul-
tima pădure tropicală)
(SUA, 1992)
Regia: Bill Kroyer
Animaţie

◾ 17:00 – Golden Clas-
sics – Viva Zapata! (SUA,
1952)
Regia: Elia Kazan
Istoric, biografic
Premiul Oscar pentru cel
mai bun actor în rol secun-
dar: Anthony Quinn

◾ 19:00 – Seara de Oscar –
A Streetcar Named Des-
ire (Un tramvai numit do-
rinţă) (SUA, 1951)
Regia: Elia Kazan
Dramă
12 nominalizări şi 4 Premii
Oscar

Intrarea se face pe pe bază
de voucher (în preţ este in-
clus un produs de la intrarea
în Cinematecă: apă, suc,
dulciuri etc): 6 lei redus
(copii, elevi, studenţi, pen-
sionari), 9 lei întreg.

Horoscopul zilei
Berbec. Este o zi perfectă pentru a te bucura de frumos. Fie
că ieşi la un film cu prietenii, fie că ieşi la o şedinţă de shop-
ping. Este ziua ideală pentru răsfăţ. 
Taur. Este momentul să rezolvi problemele care nu ţi-au dat
pace în ultimul timp. Apelează la sfatul prietenilor şi al fa-
miliei pentru a găsi cele mai bune soluţii.
Gemeni. Dragostea este cea care îţi va ocupa gândurile azi.
Fie că eşti deja într-o relaţie, fie că eşti singur/ă, astăzi te
vei confrunta cu probleme de pe plan sentimental.
Rac. Astăzi vei avea parte de surprize mari pe pe plan sen-
timental. Dacă eşti în căutarea dragostei, posibil să descoperi
că este lângă tine de multă vreme. 
Leu. Este ziua perfectă pentru plimbări lungi şi discuţii plă-
cute, poate chiar şi pentru excursii scurte alături de prieteni.
Petrece timp alături de persoane pozitive.
Fecioară. Viitorul îţi pare nesigur, iar acest gând îţi va întuneca
ziua. Discută cu o persoană de încredere problemele care
te neliniştesc. 
Balanţă. O oportunitate pentru a face bani se va ivi astăzi.
Profită de ea! Posibil să resimţi şi o stare puternică de obo-
seală. Încearcă să-ţi simplifici programul.
Scorpion. Astăzi, o conversaţie şocantă te va marca pentru
întreaga zi. Solicită cât mai multe răspunsuri, în aşa fel încât
să poţi clarifica lucrurile. 
Săgetător. Buna dispoziţie te va însoţi întreaga zi. Ai grijă,
pentru că este posibil ca anumite persoane din viaţa ta să
se simtă neglijate. Este o zi favorabilă pentru romantism.
Capricorn. Ai de înfruntat câteva probleme la serviciu care
îţi vor strica dispoziţia. Încearcă să te detaşezi şi bucură-te
de câteva ore alături de cei dragi. Ai grijă la bani!
Vărsător. Energia pozitivă te însoţeşte întreaga zi. Vei avea
parte de momente frumoase atât la locul de muncă, cât şi
pe plan personal. Partenerul îţi pregăteşte o surpriză.
Peşti. Efortul depus în ultimele zile îţi va aduce răsplată fi-
nanciară mult aşteptată. Este o zi bună din punct de vedere
financiar. Poţi primi o invitaţie neobişnuită. 

Filme clasice
la Sala Patria 
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

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

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

CAMERA GROAZEI -PREMIERĂ-
(KVINDEN I BURET)
(N-15), 97 minute, Crimă, Mister, Thriller
ora: 20:00

VÂNĂTOAREA DE SPIONI -PREMIERĂ-
(A MOST WANTED MAN)
(N-15), 122 minute, Thriller
ora: 22:00

EROI DE SACRIFICIU 3 -PREMIERĂ-
(THE EXPENDABLES  3)
(N-15), 126 minute, Acţiune, Aventuri, Thriller
ora: 17:45, 22:30

NUNTĂ ÎN OFSAID
(LA GRAN FAMILIA ESPANOLA)
(AP-12), 101 minute, Comedie
ora: 13:45, 18:00

DANSUL DRAGOSTEI: BĂTĂLIA
STARURILOR -3D-
(STEP UP : ALL IN)

(AG), 112 minute, Dramă, Muzical, Romantic,
Dragoste
ora: 13:00, 20:15

ŢESTOASELE
NINJA -3D-
(TEENAGE MUTANT
NINJA TURTLES)
(AP-12), 103 minute,
Acţiune, Aventuri,
Comedie, Fantastic, SF
ora: 17:30, 19:15

SIN CITY: AM UCIS
PENTRU EA -3D-
(SIN CITY: A DAME TO
KILL FOR)
(N-15), 103 minute,
Acţiune, Crimă,
Thriller
ora: 21:15

CASA MAGICIANULUI -3D-
(THE HOUSE OF MAGIC)
(AG), 85 minute, Animaţie, 
Aventuri (dublat)
ora: 13:30

HAI SĂ FIM POLIŢIŞTI
(LET’S BE COPS)

(AP-12), 104 minute,
Acţiune, Comedie
ora: 15:30

GARDIENII GALAXIEI -
3D-
(GUARDIANS OF THE GALAXY)
(AP-12), 122 minute,
Acţiune, Aventuri, SF
ora: 15:15

LUCY
(N-15), 90 minute, 
Acţiune, SF
ora: 15:45

Expoziţii 
◾ Marile cărţi mici la Casa

„Ştefan Baciu” (Str. Dr. Gh. Baiulescu nr. 9). Vizitatorii
sunt invitaţi să descopere o colecţie de 38 de cărţi în
miniatură, din patrimoniul Muzeului „Casa
Mureşenilor” Braşov.
◾ Expoziţie de fotografie veche – Albumul de
familie la românii şi ceangăii din zona Săcele la
Muzeul de Etnografie Braşov (Bd. Eroilor 21A).

Astăzi în Braşov

◾ Vine un rom acasă şi îi spune soţiei:
– Pirando, dacă ai şti ce eşarfă am vrut să-ţi iau!
– Şi de ce nu ai luat-o?
– Păi se tot uita vânzătoarea la mine 
◾ Gheorghe vine acasă foarte târziu şi este uşor ameţit. 
În prag îl aşteaptă nevasta, cu sucitorul în mână.

Când o vede, Gheorghe îi zice: 
– N-am mai văzut aşa ceva! La orice oră ar veni omul acasă, 
tu n-ai decât plăcinte în cap ...
◾ Doi soţi făceau dragoste. La un moment dat, 
se aude un ciocănit în uşă. 
– Repede, fugi pe balcon! A venit bărbatul meu.
El se duce pe balcon şi după un timp zice:
– Nevastă, cred că suntem cam stresaţi amândoi ...

Bancuri
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Din presa maghiară
Curs de ju-jitsu organizat de Fleck Gyula la Braşov

Fleck Gyula, cunoscut
antrenor de ju-jitsu şi în
străinătate, a susţinut
mai multe cursuri în ora-
şele din ţară. De la 1
septembrie va deschide
şi la Braşov un curs de
o lună şi sunt aşteptate
persoane între 12 şi 60
de ani. Acest sport de
autoapărare japonez s-
a format în decurs de
mai multe milenii din in-
stinctul sălbatic de luptă
de atac şi de apărare ja-
ponez. În zilele noastre
este practicat peste tot
în lume şi se bucură de

o mare popularitate. Fleck Gyula a învăţat şi s-a perfec-
ţionat în ju-jitsu în Ja-

ponia, a călătorit
în mai multe
ţări, vorbeşte

m a i

m u l t e
limbi şi este

unul din liderii
Uniunii Ro-
mâne de
Ju-Jitsu.
Datorită
metodicii

excelente de
predare şi a şar-
mului său perso-
nal este de aşteptat

ca acest curs să se bucure de mare in-
teres şi

în rândurile braşove-
nilor, aşa cum şi la
Bucureşti şi la Cluj
au participat la curs
avocaţi, medici, profe-

sori, funcţionari şi
muncitori.

(Egyhónapos dzsudo-
dzsiu dzsicu tanfolyamot

rendez Fleck Gyula Brassóban. 
În: Brassói Lapok, nr. 192, 23 august 1939)

Sfinţirea steagului 
de război

La Biserica Sf. Nicolae din
Şcheii Braşovului a avut loc
slujba de sfinţire a steagului
soldaţilor români din Batalio-
nul de marş Nr. 2. Părintele
Ioan Prişcu, cu verva-i bine-
cunoscută, a rostit o frumoasă
cuvântare, scoţând la iveală,
războiul crâncen, eroismul
soldaţilor români şi figurile
măreţe din istoria neamului
nostru. Pătrunzătoare fu sce-
na, când părintele Prişcu, din
uşa împărătească, luând stea-
gul în mână rosti cuvintele:
„Dragii mei, aceste trei culori:
roşu, galben şi albastru sunt
simbolul naţionalităţii noastre
şi-al vitejiei româneşti. Plecaţi
cu acest steag şi vă întoarceţi
tot cu acest steag sănătoşi.”
Urale de „să trăiască” izbug-
niră din piepturile tuturor ce-
lor care au fost în biserică. 

(Gazeta Transilvaniei,
nr. 184, 4 septembrie 1914)

Concert în beneficiul
familiilor celor 
dispăruţi în război

La iniţiativa corpului ofiţe-
rilor din Braşov, sâmbătă
5 septembrie, la Biserica Nea -
gră, va avea loc, la orele 8 sea-
ra, un concert, al cărei venit
se va distribui familiilor celor
căzuţi în război.

La acest concert şi-au anunţat
concursul cântăreţele de operă
Maria Dima, Elena Hönigber-
ger, Elsa de Bömches, Rudolf
Lassel – director muzical, Hans
Copony – cântăreţ de operă şi
sublocotenentul Rudolf Mal-
cher – cunoscut violonist.

Biletele nenumerotate se
află de vânzare în toate pră-

văliile, în a căror vitrine se
află afişe. În vederea sco-
pului umanitar îndemnăm
publicul românesc să cerce-
teze acest concert, la care
îşi dau concursul lor bene-
vol, puteri artistice atât de
strălucite. 

(Gazeta Transilvaniei,
nr. 184, 4 septembrie 1914)

Birou de
informaţii 
pentru familiile 
celor plecaţi în
război

Se aduce la cunoş-
tinţă generală, cum
că la oficiul vice-co-
mitelui s-a înfiinţat o
nouă secţie, care are
ca scop ajutorarea,
după putinţă, a celor
plecaţi în război şi în
special familiilor lor.

Se va da ajutor ce-
lor ajunşi în mizerie,
se vor da toate infor-
maţiile necesare celor
îngrijoraţi. În cauze
de proces, cei care îşi
vor dovedi lipsa de
mijloace, vor avea
sprijin gratuit, la cei
care nu ştiu carte li
se vor citi scrisorile
sosite de pe câmpul
de război şi la dorinţă
li se vor scrie altele

în mod gratuit de oamenii
care stau la dispoziţia celor
interesaţi. Se vor pune la dis-
poziţie listele morţilor, cele
mai noi publicaţii ale autori-
tăţilor, în special publicaţiile
căilor ferate şi ale poştelor, se
vor pune la dispoziţie gazetele
locale, precum şi ediţiile lor
extraordinare, iar hărţile puse
la dispoziţia publicului vor
arăta starea de lucruri şi po-
ziţiile armatelor pe câmpul de
război.

Având în vedere însă că
Magistratul oraşului (Primă-
ria) va înfiinţa pentru locui-
torii oraşului Braşov un oficiu
separat, această nouă secţie
va sta în prima linie la dispo-
ziţia publicului din provincia
comitatului Braşov, însă şi
orăşenilor li se vor da toate
informaţiile cerute. 

(Gazeta Transilvaniei,
nr. 183, 3 septembrie 1914)
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Din „Gazeta Transilvaniei”
de acum 100 de ani

4 septembrie 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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Un costum
spaţial pen-
tru câini,
creat în anii
1950 în fosta
Uniune Sovie -
tică, estimat la
8.000 de euro, va
fi pus în vânzare
într-o licitaţie care
va avea loc pe 13 sep-
tembrie, la Berlin.

Costumul, însoţit de un
tub de oxigen, este realizat
dintr-o ţesătură specială, fa-
bricată din bumbac, nailon,
aluminiu şi cauciuc.

Potrivit presei internaţio-
nale, costumul ar fi putut fi
utilizat de Belka sau Strelka,
cei doi câini folosiţi de so-
vietici în timpul pregătirilor
pentru misiunea spaţială Ko-
ralb-Sputnik 2.

Un număr foarte mic de
câini au supravieţuit în ca-
drul testelor spaţiale sovie-

tice, iar costu-
mul în cauză,
care are di-

mensiunile de
28 x 10 x

2 1

centimetri, se
af lă într-o stare bună de
conservare, informează
daily mail.co.uk.

Câinii au deschis drumul
către explorarea spaţială de
către oameni, iar o serie de
costume presurizate au fost
concepute pentru aceste ani-

male în anii 1950, cu scopul
de a testa efectele pe care le
au asupra lor lansările de
nave spaţiale, efectuate la vi-
teze foarte mari.

În anumite teste, câinii
erau legaţi în interiorul unor
mici capsule care erau lan-

sate până la altitudinea de
80 de kilometri, de la

care reveneau pe Terra
cu ajutorul unor
 paraşute. Laika, ce-
l e b r a  c ă ţ e l u ş ă

 sovietică, a
devenit pri-
mul animal
care a ajuns
pe orbita Ter-
rei în 1957,
însă, din pă-
cate, a murit
d i n  c a u z a

stresului şi a supraîncălzirii
capsulei în timpul acelei mi-
siuni.Totuşi, Belka (veveriţă)
şi Strelka (săgeată) s-au în-
tors în siguranţă pe Terra în
1960, după ce au petrecut o
zi întreagă în spaţiu. Cei doi
câini au fost însoţiţi în acea
misiune de un iepure, 42 de
şoareci, doi şobolani, muşte
şi câteva plante. Acestea au
fost primele vieţuitoare te-
restre care au ajuns pe orbită
şi s-au întors vii la sol.

Palatul Brukenthal din Sibiu
va fi, la finele acestei săptă-
mâni, gazda celei de-a treia
ediţii a festivalului BE CREA-
TIVE, singurul festival din
România dedicat tinerilor des-
igneri, eveniment în cadrul
căruia va fi desemnat cel mai
bun tânăr designer al anului.

Alături de cei
peste 20 de ti-
neri creatori
care vor concu-
ra pentru titlul
de „Cel mai bun
tânăr designer al
anului”, îşi vor
prezenta colec-
ţiile designeri

consacraţi, precum Carmen
Secăreanu, 109, Andra Clit-
zan şi Le petit indigent.

Festivalul susţine dezvolta-
rea designului made in Ro -
mania şi îşi propune să
contribuie la dezvoltarea in-
teracţiunilor între tinerii des-
igneri şi industria textilă.

La Sibiu vor avea loc în
aceeaşi perioadă alte mani-
festări înrudite: Atelierul de
Fotografie, în Piaţa Mare şi
Expoziţia de Fotografie, în
curtea interioară a Primariei
Municipiului Sibiu.

Evenimentul este organizat
de Cleopatra Models Sibiu,
cu sprijinul Primăriei Sibiu şi
participarea Mandarina Mo-
dels. Be Creative va oferi ori-
cărei doritoare care
corespunde standardelor
oportunitatea de a defila ca
model în cadrul festivalului,
în urma unei preselecţii ce va
avea loc vineri, la ora 12:00
la Casa de Cultură din Sibiu.

Prinţul Harry al Marii Bri-
tanii va primi 12,6 milioane
de euro pe data de 15 septem-
brie, când va împlini vârsta
de 30 de ani. Banii reprezintă
moştenirea lăsată din partea
mamei sale.

Fratele său mai mare, prin-
ţul William şi-a luat aceeaşi
parte de moştenire în urmă
cu doi ani.

Tabloidul britanic Daily
Mail estimează însă că Harry
va primi bani mai mulţi decât

fratele său, având în ve-
dere dobânzile acumu-
late în ultimii doi ani.

Banii provin dintr-un
fond lăsat celor doi
prinţi prin testamentul
redactat de Diana în
1993. Documentul ori-
ginal prevedea ca transferul
averii să aibă loc când fiecare
dintre copii va împlini 25 de
ani, dar detaliile moştenirii au
fost schimbate printr-un ordin
judecătoresc în decembrie

1997, la trei luni după moar-
tea prinţesei Diana.

Mama celor doi prinţi sti-
pulase în testament ca banii
să fie împărţiţi în mod egal
între fiii săi.

A găsit cinci perle în stridiile comandate la restaurant
Un italian care dorea să o impresioneze pe iubita lui a
comandat două porţii de stridii într-un restaurant din Sa-
lerno şi a găsit cinci perle în moluştele care i-au fost
aduse la masă, a anunţat cotidianul Corriere del Mez-
zogiorno. Giuseppe Di Bianco, angajat al Poştei italiene,
a rezervat o masă la un restaurant bine cotat din centrul
oraşului Salerno, la jumătatea lunii august, cerându-i
chelnerului să îi servească şampanie şi două porţii de
stridii, pentru a o impresiona pe iubita sa. Întrucât nu mai
avea nicio stridie în stoc, proprietarul restaurantului s-a
deplasat în mare grabă la o pescărie din apropiere pentru
a se aproviziona, însă aceasta mai avea doar trei. Giu-
seppe Di Bianco a trebuit să se mulţumească cu cele
trei stridii, care erau destul de mari. Însă, imediat după
ce a deschis-o pe prima, a descoperit în ea trei perle.
Celelalte două stridii conţineau şi ele fiecare o perlă. A
doua zi de dimineaţă, italianul a mers la un prieten bijutier,
care a evaluat valoarea celor cinci perle la aproximativ
2.000 de euro.

Filmul cu cea mai spectaculoasă distribuţie din lume
Cineastul Martin Scorsese a recrutat o serie de vedete
de prim rang de la Hollywood, precum Leonardo DiCaprio,
Brad Pitt şi Robert De Niro, pentru a juca într-un scurt -
metraj care va fi inclus în campania de promovare a unui
complex turistic din Macao, informează contactmusic.com.
Potrivit site-ului Deadline.com, scurtmetrajul are o tema-
tică inspirată din atmosfera din cazinouri, este realizat
pe baza unui scenariu scris de Terence Winter, scenaristul
filmului „Lupul de pe Wall Street (The Wolf of Wall Street)”,
şi va fi lansat în 2015. În timp ce atât Leonardo DiCaprio
cât şi Robert De Niro au jucat în multe filme regizate de
Martin Scorsese, aceasta reprezintă prima colaborare a
actorului Brad Pitt cu renumitul cineast american. De
asemenea, este pentru prima dată când cei trei actori
hollywoodieni lucrează împreună la acelaşi proiect.

Prinţul Harry, moştenitorul unei averi 
de 12,6 milioane de euro

Festival dedicat tinerilor designeri
la Palatul Brukenthal din Sibiu

Costum spaţial pentru
câini, scos la licitaţie


