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Rezultate finale
la Evaluare
pag. 7

73,55 este procentul de promovabilitate în judeţul Braşov la examenul susţinut de
absolvenţii clasei VIII-a.

Afacere de succes
cu Paulownia
pag. 3

Un braşovean cultivă în
Stupini arborele cu cea mai
rapidă creştere din lume,
Paulownia.

VALUTĂ

Euro
4,3845
USD
3,2021
Gram Aur 136,5214

METEO

Parţial noros
10°C /22°C

O delegaţie din Landul Bavaria (Germania), care se află în aceste zile
la Braşov, a participat la Primăria
Braşov la o întâlnire cu autorităţile

locale, mediul de afaceri braşovean
şi reprezentanţi ai Universităţii Transilvania, pentru a discuta despre
oportunităţi de afaceri sau colaborări

culturale sau educaţionale între cele
două părţi. Nemţii au fost foarte interesaţi când se va finaliza aeroportul,
deoarece este vital pentru derularea

afacerilor. Inclusiv oamenii de afaceri
români sunt dornici ca aeroportul să
fie gata, mai ales pentru transportul
de tip cargo.
pag. 3, pag. 7

ULTIMA ORĂ: Descoperire macabră

Facilităţi pe RAT pentru seniori

Scheletul unui copil a fost găsit în pădurea situată la 4 km
de Mănăstirea Bucium. Descoperirea a fost făcută ieri
după-amiază de un bărbat. La
faţa locului au fost mobilizaţi
poliţişti criminalişti. Scheletul
a fost transportat la Serviciul
de Medicină Legală din Bra-

Începând de ieri pensionarii
din Braşov, dar şi cei din judeţ, beneficiază de facilităţi
extinse pe RAT Braşov. Astfel pensionarii cu domiciliul
în Municipiul Braşov şi venituri de până la 1.000 de lei
au 15 bilete gratuite pentru
călătoria cu mijloacele de

şov. Specialiştii încearcă să
stabilească sexul copilului, dar
şi cauza decesului. Surse apropiate anchetei susţin că hăinuţele care înveleau scheletul
ar aparţine fetiţei de 5 ani dată
dispărută pe 18 martie 2014,
din satul Măliniş, judeţul
Braşov.

transport ale RAT Braşov, pe
toate liniile, în afară de linia
20. În plus, toţi pensionarii
din judeţ, inclusiv cei din afara Braşovului, pot să cumpere
bilete de călătorie cu 50% reducere faţă de costul nominal, indiferent de veniturile
pe care realizează.
pag. 5
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Incendiu în Piaţa din Stupini! Flăcările au cuprins acoperişul
unei hale în care se depozitau fructe şi legume. Pompierii
au ajuns imediat la faţa locului. „A ars acoperişul unei
hale pe o suprafaţă de 100 mp şi o tarabă cu nişte produse. Nu au fost victime, incendiul fiind lichidat în aproximativ 30-40 de minute”, a spus lt. Ciprian Sfreja, purtător
de cuvânt al ISU Braşov.
Cercetați pentru evaziune fiscală. 400 000 de lei este valoarea
prejudiciului în 4 dosare penale în care sunt cercetaţi
afacerişti braşoveni. Acuzaţia este evaziune fiscală. Suspecţii, puşi sub acuzare, vor răspunde în faţa legii. În
două dintre dosarele penale instrumentate de poliţiştii
Serviciului de Investigare a Fraudelor, reprezentanții
societății comerciale vizate sunt cercetați pentru reținere
și nevărsare cu intenție, în cel mult 30 de zile de la
scadență, a sumelor reprezentând impozite sau contribuții
reținute timp de 4 ani. Astfel, bugetul statului a fost prejudiciat, susţine acuzarea, cu aproape 170 de mii de lei.
În alte două dosare, reprezentanții a două firme sunt
cercetați pentru nu au evidențiat în actele contabile
operațiuni comerciale, timp de 4 ani, bugetul fiind prejudiciat cu peste 230 de mii de lei. Suspecţii nu au fost de
găsit pentru a-şi exprima punctele de vedere, dar prezumţia de nevinovăţie fiinţează până când instanţele vor
pronunţa sentinţe definitive.
Sindicaliştii braşoveni din sănătate nu mai protestează. Ca urmare a înţelegerii dintre reprezentanţii sindicatelor din
sănătate şi cei ai Ministerului de Finanţe, protestele începute săptămâna trecută s-au încheiat, astfel că sindicaliştii braşoveni nu vor mai ajunge la Bucureşti vineri,
atunci când erau programaţi alături de colegii lor din alte
patru judeţe. În urma negocierilor purtate la finalul săptămânii trecute, Ministrul Finanţelor, Ioana Petrescu, a
anunţat că a ajuns la un acord cu reprezentanţii Sanitas
pentru creşterea cu 10%, în două etape, a salariilor angajaţilor din sistemul public de sănătate şi ale asistenţilor
sociali situate sub plafonul de 1.500 de lei. Această majorare se va face în două etape, după cum urmează: în
prima etapă, începând cu 1 decembrie 2014, se va acorda o majorare salarială de 5%, iar în a doua etapă, începând cu 1 martie 2015, se va aplica o nouă majorare
salarială, cu încă 5%.
Averea lui Voiculescu, sub sechestru. Noul complet de la
Curtea de Apel București se grăbesc pentru a da un verdict în dosarul „TELEPATIA”, în care Dan Voiculescu este
acuzat de o presupusă privatizare frauduloasă a ICA.
Magistrații au decis ca pe data de 7 iulie să audieze toți
martorii din dosar. Judecătorii au decis să instituie sechestru pe o parte din bunurile lui Dan Voiculescu, în dosarul în care este acuzat de presupusa privatizare
frauduloasă a ICA. Avocaţii inculpaţilor au încercat să
obţină o nouă amânare a procesului, solicitând schimbarea completului, însă cererea le-a fost respinsă.
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Când vom beneficia de gazele
extrase din Marea Neagră
Ciprian Alic, director al Departamentului
Fonduri Europene și Relații Internaționale din
cadrul Transgaz,
a oferit, ieri detalii importante
despre gazoductul ca va
aduce gazele
din Marea Neagră.
Gazoductul va
aduce gazele din Ma- Exploatarea resurselor din Marea Neagră ar trebui să înceapă peste șase ani
rea Neagră începând
cu 2019-2020, va costa 255 euro și va avea o lungime de România, Ungaria și Austria.
de milioane de euro și va avea 250 de kilometri”, a explicat Va fi o continuare a fostului
o lungime de circa 250 de ki- Ciprian Alic, citat de Agerpres. proiect Nabucco. Vrem să aclometri.
Conform acestuia, mai depar- cesăm bani europeni, dar vom
„Trebuie ca proiectul privind te, gazele din Marea Neagră depune un proiect comun semtransportul gazelor naturale vor putea ajunge în Bulgaria nat de toate aceste țări”, a mai
din Marea Neagră să fie gata și Ungaria.
spus oficialul Transgaz.
până în 2019-2020, când înEl a amintit și de proiectul
Gazele din Marea Neagră, precepe exploatarea resurselor din de conducte care se dorește a luate în sistemul național. La fiMare. Conducta de interconec- fi o alternativă la fostul proiect nele lunii mai, ministrul delegat
tare la sistemul național va cos- Nabucco. „Va fi un sistem de pentru Energie, Răzvan Nicota circa 255 de milioane de conducte care va uni Bulgaria, lescu, a declarat că OMV Pe-

trom și ExxonMobil
au semnat împreună
cu Transgaz, transportatorul natʼional
de gaze, un acord
privind preluarea
gazelor din Marea
Neagră în sistemul
natʼional.
„Există un acord
semnat săptămâna
trecută. Departamentul pentru Energie nu este parte din
această înțelegere,
nu există nicio
obligație a statului.
Este un acord scris
privind intrarea gazelor produse în Marea Neagră în sistemul de transport românesc,
ceea ce este perfect normal”,
a transmis Răzvan Nicolescu.
Americanii de la ExxonMobil și OMV Petrom colaborează
pentru explorarea perimetrului
de mare adâncime Neptun din
Marea Neagră, unde productʼia
de gaze este estimată pentru
anul 2019.

Părinţii vor avea o zi liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului
Preşedintele Traian Băsescu
a semnat ieri decretul pentru
promulgarea Legii privind acordarea unei zile lucrătoare libere
pe an părinţilor pentru îngrijirea
sănătătʼii copilului. Această zi
nu va fi însă plătită de angajator.
Proiectul de lege instituie în
sarcina angajatorilor, fie că sunt
din mediul public sau privat,

obligaţia de acordare a zilei libere pentru îngrijirea sănătăţii
copilului pentru orice salariat
care îl solicită, prin rotaţie, fără
a-i periclita activitatea, şi nu
mai mult de 5% dintre angajaţi
în acelaşi timp.
Proiectul de lege prevede că
cererea părintelui sau a reprezentantului legal al copilului va
fi depusă cu cel puţin 15 zile

lucrătoare înainte de vizita la
medic şi va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere
că în ultimul an celălalt părinte
sau reprezentat legal nu a solicitat ziua liberă şi nici nu va solicita. De asemenea, ziua liberă
se va acorda pentru îngrijirea
copilului cu vârsta între 0 şi 18
ani. Părintele va trebui să prezinte ulterior acte doveditoare

din partea medicului de familie
a copilului, din care rezultă controlul medical efectuat.
Pentru familiile sau persoanele cu doi copii se acordă tot
o zi lucrătoare liberă pe an. Pentru familiile sau persoanele cu
trei sau mai mulţi copii se acordă două zile lucrătoare libere
pe an, consecutive sau separate,
după cum decide angajatorul.

Adina Vălean și Corina
Crețu, vicepreședinți în PE
Eurodeputata Adina Vălean
a fost votată, ieri, în functʼia
de vicepreședinte al Parlamentului European, după ce
a fost desemnată pentru
această pozitʼie de către PPE.
Celălalt europarlamentar român care vizează una dintre
cele 14 functʼii de vicepre ședinte, Corina Cretʼu (S&D),
initʼial nu a strâns numărul necesar de voturi, lucru care sa întâmplat în turul al doilea
al procedurii de alegere. Totʼi
cei cinci candidatʼi desemnatʼi
de PPE pentru functʼia de
vicepreședinte al PE au fost
aleși. Reprezentantʼii celorlalte grupuri nu au reușit să
strângă o majoritate absolută.
Cei cinci vicepreședintʼi ai
PPE sunt Adina Vălean, Antonio Tajani, Mairead
McGuinness, Rainer Wie-

land și Ildiko Gall. Corina
Cretʼu, unul dintre cele trei
nume desemnate de S&D, a
intrat în turul II, deoarece
nu a reușit să adune din primul tur cele 359 de voturi
necesare. Un singur grup din
PE nu a reușit să obtʼină un
post de vicepreședinte, anume „Grupul pentru o Europă
a Libertătʼii și a Democra tʼiei”, condus de Nigel Farage
(UKIP) și Beppe Grillo
(Miș carea de Cinci Stele).
„România este de astăzi reprezentată cu adevărat în biroul
de conducere al Parlamentului
European. Este un mandat
care presupune foarte multă
muncă și responsabilitate dar
care aduce, iată, un plus de
imagine și prestigiu pentru
România”, a conchis Adina
Vălean.
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Companiile vor cargo la
aeroportul brașovean
54% din companiile din
judeţele Braşov, Harghita şi Covasna s-au arătat
interesate să folosească
serviciile de cargo ale
Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav, o
dată ce acesta va fi pus
în funcţiune.
Cifra reiese în urma studiului comandat de Consiliul Judeţean şi realizat de Facultatea
de Ştiinţe Economice a Universităţii „Transilvania“.
„Specialiştii facultăţii braşovene au făcut această estimare a transportului de tip
cargo de pe aeroport, după ce
au realizat o serie de studii şi
chestionare pentru a afla cât
de interesate sunt companiile
din aceste trei judeţe de utilizarea transportului de marfă
pe calea aerului. Singurul lucru negativ, în urma efectuării

Aeroportul este un obiectiv foarte important şi trebuie finalizat, a declarat Mihai Pascu, vicepreşedintele CJ Brașov

Afacerea de succes a unui brașovean.
Plantaţia cu Paulownia

O plantaţie de poveste în
oraşul de la poalele Tâmpei. Vorbim despre arborele cu cea mai
rapidă creştere din lume, Paulownia. Planta, care mai este este
cunoscută şi sub denumirea de
Copacul Prinţesei sau Copacul
Phoenix, este cultivată şi de un
braşovean care i-a aflat calităţile
de necontestat, dar şi profitabilitatea. Paulonia este singura plantă sterilă, care beneficiază de
recunoaştere internaţională, iar
cine face o investiţie în acest domeniu poate spune că a găsit o
mină de aur!
Lucian Dinu a plantat primii
puieţi de Paulownia în urmă cu
doi ani, iar acum se bucură de
propria mini-pădure, chiar la câ-

ţiva metri
de casă, în cartierul Stupini. Paulownia are o perioadă de creștere
foarte rapidă, în doi ani ajunge
la o înălţime de patru metri, spre
deosebire de fag, care atinge
această dimensiune în 10 ani, ori
stejarul care are nevoie de 15 ani
ca să crească la fel de mare. Ploaia, dar şi soarele sunt prietenii cei
mai buni ai arborelui minune,
dacă luăm în considerare că doar
într-o săptămână de vreme ploioasă, copacii au crescut în înălţime aproximativ 40 de
centrimetri. Dacă este cultivat în
condiţii corecte, arborele poate
ajunge la o înălţime de 20 de
metri în doar trei ani.
O altă calitate a sa este dată de
faptul că elimină foarte mult oxigen în atmosferă. Astfel, un hec-

tar cultivat cu Paulownia curaţă dioxidul de carbon
emis de un autoturism în o sută
de mii de kilometri. Arborele are
întrebuinţări multiple, are putere
calorică excelentă, fiind un lemn
de constructʼii foarte bun. Totodată, lemnul este recunoscut pentru valoarea sa energetică.
Braşoveanul şi-a creat o oază
de linişte, care reprezintă o afacere
de succes, nu doar pe plan personal, dar şi la nivel local şi comunitar.
Pretʼul unui singur puiet ajunge
la aproximativ 6 euro, iar metrul
cub de lemn uscat este vândut cu
sume cuprinse între 300 și 2.000
de euro. Convins că investiţia sa
este o afacerea de succes, braşoveanul vrea să îşi extindă plantaţia de Paulownia.
Diana Bjoza

acestui studiu, a fost atitudinea conservatoare a firmelor
din Harghita, atitudine determinată de faptul că este o distanţă de aproximativ 100 de
km între Miercurea Ciuc şi
Braşov. Domnul decan Brătucu (prof. univ. dr. ec Gabriel
Brătucu, decanul Facultăţii de
Ştiinţe Economice Braşov –
n.r.), mi-a spus că nu este optimist «din născare», dar după
ce a efectuat aceste interviuri
este mai mult decât încrezător
în acest proiect şi consideră
că este imperios necesar să fie
dus la bun sfârşit”, a explicat
vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Braşov, Mihai Pascu.
Totodată, Consiliul Judeţean Braşov a reînnoit, la începutul acestui an, şi studiul
de trafic pentru Aeroportul
Internaţional de la Ghimbav,
ţinând cont că documentul ini-

ţial a fost întocmit în 2007,
respectiv într-un moment în
care ţara noastră nu era în criză economică. Noul studiu a
fost întocmit de firma americană de consultanţă şi audit
KPMG. Conform datelor, este
estimat un trafic ce porneşte
de la 540.000 în primul an de
funcţionare, şi ajunge până la
aproape 860.000 de pasageri
pe an (aici fiind inclus şi echivalentul în pasageri al transportului de marfă – cargo), în
24 de ani de funcţionare. În
altă ordine de idei, lucrările
la pista aeroportului de la
Ghimbav sunt într-un stadiu
destul de avansat şi se vor finaliza cel târziu la începutul
lunii septembrie. În ceea ce
priveşte demararea lucrărilor
la restul suprafeţelor de mişcare, documentaţia pentru lansarea licitaţiei este în curs de
avizare la ANRMAP.
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Flash
Reabilitarea Străzii Mari din Zărnești continuă !
Pe tronsonul de drum începând de la Poliţia Zărneşti
până la RomOil, au loc lucrări ample de reabilitare şi modernizare. În cadrul proiectului de reamenajare a sectorului de drum mai sus menţionat, sunt executate
următoarele tipuri de lucrări: amenajare parcări, coborârea
reţelelor electrice şi de comunicaţii în subteran şi turnarea
de asfalt pe partea carosabilă şi trotuare. Totodată au
fost finalizate lucrările de asfaltare şi modernizare a străzii
Piatra Craiului.
Concediul medicilor închide spitalul! Două compartimente
din cadrul Spitalului Municipal Făgăraş au lacăt pe uşă
în această perioadă. Nu este vorba că s-au închis definitiv,
ci doar provizoriu. Motivul: la aceste compartimente este
doar un singur medic, aşa că în fiecare an perioada de
concediu a personalului de aici înseamnă închiderea
compartimentului, arată „Bună Ziua, Făgăraş”. În acest
moment, Compartimentul de Dermatologie este închis
până în 20 iulie, iar Compartimentul de Ortopedie până
în 7 iulie. În această situaţie mai este şi Compartimentul
de Recuperare Medicală.
Noi drumuri reparate în Săcele. Al doilea contract din acest
an pentru repararea drumurilor din Săcele a demarat recent în municipiu. Potrivit primarului Radu Nistor, contractul cuprinde pietruirea a 10.000 mp de străzi, suma
plătită din bugetul local pentru acest contract fiind de
aproape 170.000 de lei, la care se adaugă alţi aproape
17.000 de lei pentru execuţia traversărilor pentru captarea apelor pluviale. Lucrările au început în urmă cu
aproape două săptămâni şi până acum au fost deja finalizate străzile Ecologiştilor, Carpenului, De mijloc şi
Godri Janos, iar începând de astăzi se lucrează la strada
Mihai Eminescu, în partea dinspre pădure. În prima fază
a lucrărilor de pietruire de anul acesta, au fost reparate
A.P.
16 străzi din municipiu.
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Unsprezece oferte pentru
Centrul Cultural din Săcele
Unsprezece ofertanţi
doresc să le construiască săcelenilor o sală de
spectacole cu 314 locuri
în cadrul noului Centru
Cultural, în locul clădirii
în care a funcţionat Grupul Şcolar Industrial, şi
care este părăsită de
mai bine de doi ani.
La sfârşitul săptămânii
trecute a avut loc deschiderea ofertelor pentru lucrările deconstrucţie a
„Centrului Cultural şi Educaţional în Municipiul Săcele”,
proiect care beneficiază de o
finanţare nerambursabilă din
fonduri europene de 13,24
milioane lei, la care se adaugă
o finanţare guvernamentală
de 2,9 milioane lei şi o contribuţie din bugetul local de
aproape 330.000 de lei.
„Săcele este printre puţinele localităţi urbane importante care înregistrează
creştere demografică. De
aceea, priorităţile primăriei

Săcelenii vor avea un centru modern cultural, spune primarul Radu Nistor
vizează aspectele social-educative, cu atât mai mult cu cât
anumite unităţi de învăţământ
au fost desfiinţate. Clădirea
care va intra în reabilitare
prin acest proiect este chiar în
centrul municipiului Săcele şi
dorim să devină o emblemă
pentru modul în care o construcţie veche poate dobândi
valenţe noi, pentru atragerea
şi implicarea publicului larg,

în special a tinerilor, în viaţa
socială şi culturală. Vor fi
create şi noi locuri de muncă, dar mai important este
faptul că se va asigura o locaţie modernă pentru activităţi
educative, de care vor beneficia toţi cei peste 30.000 locuitori ai oraşului. Suntem în faza
de analiză a ofertelor, sperăm
să nu existe contestaţii şi să
semnăm cât mai repede con-

tractele de lucrări” a declarat primarul municipiului Săcele, Radu Nistor.
Prin realizarea acestui
proiect se are în vedere atât
revitalizarea vieţii culturale
din municipiul Săcele, cât şi
implicarea locuitorilor în aceste tipuri de activităţi, indiferent de segmentul de vârstă
(copii, tineri, persoane de vârsta a treia). Totodată, se creează şi o oportunitate pentru
persoanele cu dizabilităţi
pentru a socializa şi a realiza diferite activităţi practice împreună. Realizarea
acestui centru vine şi în
sprijinul persoanelor aflate
în căutarea unui loc demuncă, oferind informaţii în acest
sens, dar şi suport logistic necesar unei bune informări. În
plus, proiectul contribuie şi la
creşterea numărului locurilor
de muncă, în urma finalizării
proeictului urmând să fie angajate opt persoane care să
asigure funcţionarea acestuia.
A.P.

Centrul de Instruire de la Cincu sărbătoreşte
astăzi 95 de ani de la înfiinţare

Luna aceasta, Centrul de Instruire pentru Luptă al Forţelor
Terstre ,,Getica” de la Cincu
împlineşte 95 de ani de existenţă.
Evenimentele prilejuite de
aniversarea a nouă decenii şi
jumătate de la înfiinţarea Centrului au loc astăzi, 2 iulie, începând cu ora 11.00, la sediul
instituţiei.

Manifestările dedicate acestui eveniment cuprind ceremonie militară şi religioasă,
alocuţiuni, defilarea unităţii şi
dezvelirea plăcii aniversare a
Centrului.
La eveniment sunt aşteptaţi
să participe reprezentanţi ai
eşaloanelor superioare, autorităţi publice judeţene şi locale,
cadre militare active şi în re-

zervă, veteranul de război al
comunei Cincu, precum şi personalul unităţii.
Centrul de Instruire pentru
Lupta al Fortelor Terestre "Getica" este structura subordonată
Statului Major al Forţelor Terestre care asigură creşterea calităţii instruirii şi evaluarea
nivelului de instruire atins, atât
pentru structurile până la nivel
brigadă inclusiv, cât şi pentru
personalul militar care participă la misiuni individuale în afara statului român, prin
utilizarea tehnologiilor de simulare reală, constructivă, virtuală şi integrată, crearea unui
mediu operaţional apropiat de
realitatea câmpului de luptă
modern şi punerea la dispoziţie
a capabilităţilor şi facilităţilor
existente.

Pregătiri intense la Drăguș pentru
festivalul rock „In Transylvania”
Drăguşul se pregăteşte intens pentru ceea ce va reprezenta evenimentul verii în
localitate, festivalul rock „In
Transylvania”, care va aduna
la poalele Munţilor Făgăraş
mii de turişti din toată ţara.
Autorităţile locale sunt preocupate să pună la punct orice
detaliu, pentru ca zona turistică Sâmbăta - Drăguş să fie

pregătită pentru numeroşii
oaspeţi în perioada 10-13 iulie. Amplasarea festivalului
oferă peste 2.000 de locuri de
cazare pe o rază de 3 km, iar
pentru cei care preferă să stea
la cort va fi pregătit un camping în mijlocul unei poieni,
chiar lângă zona de spectacole. Accesul se va face pe baza
unui abonament (70 de lei),

sau a unui bilet pentru o zi
(între 10 şi 35 de lei), disponibile pe reţeaua de bilete myticket. În cele 4 zile de festival
vor urca pe scenă trupe străine
precum Kiril Djaikovski ft.
TK Wonder (Macedonia),
Dubioza Kolektiv (Bosnia),
Alternosfera și Zdob și Zdub
(Republica Moldova), Operenzia (Ungaria) etc.
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Facilităţi acordate pentru
călătoria cu RAT-ul
Reducere cu 50% pentru toţi pensionarii din judeţ la biletele RAT
Cele două hotărâri privind extinderea facilităţilor la transportul cu
autobuzele RAT pentru
pensionarii braşoveni,
din municipiu sau judeţ, au intrat de ieri în
vigoare.
Hotărârile au fost adoptate
de Consiliul Local în luna mai.
Potrivit celor două hotărâri,
pensionarii cu domiciliul în
Braşov şi venituri de până la
1.000 de lei beneficiază lunar
de 15 călătorii gratuite cu mijloacele de transport ale RAT,
pe toate liniile, cu excepţia
liniei 20. De această hotărâre
vor beneficia aproape 32.000
de pensionari, din cei peste
72.000 câţi au domiciliul în
Braşov. Faţă de perioada anterioară, plafonul pensiei be-

Pensionarii din Braşov, dar şi cei din judeţ, vor beneficia de facilităţi extinse
neficiarilor a crescut de la 800
la 1.000 de lei, iar numărul biletelor gratuite este şi el mai
mare cu cinci.
În plus, toţi pensionarii, in-

diferent dacă au domiciliul în
Braşov sau în afara municipiului, îşi vor putea achiziţiona bilete de călătorie cu 50% reducere faţă de costul nominal, şi

indiferent de veniturile pe care
le realizează. Până acum, prevederea era valabilă doar în cazul pensionarilor care aveau
domiciliul în Braşov. „Este o

continuare a măsurilor prin
care sprijinim diferite categorii
sociale din Braşov şi consider
că este o soluţie care se susţine
din punct de vedere financiar,
şi în care toţi consilierii care
au votat pentru adoptarea ei
se regăsesc. În cazul transportului în comun, elevii beneficiază şi ei de transport gratuit,
pentru a putea ajunge la şcoală”, a declarat primarul George
Scripcaru.
Distribuţia biletelor gratuite către beneficiari se face
trimestrial, prin toate casieriile
RAT, în baza buletinului/cărţii
de identitate a solicitantului
(original şi copie), a cuponului
de pensie pe luna iunie 2014
(original şi copie), a unei declaraţii pe propria răspundere
că nu realizează alte venituri şi
a altor acte doveditoare a sursei

de venit, dacă este cazul. Potrivit RAT Braşov, deţinătorii
de drept ai biletelor gratuite vor
putea circula pe mijloacele de
transport în comun ale regiei
având asupra lor buletinul/cartea de identitate şi cuponul de
pensie, în original sau copie.
La ridicarea biletelor, beneficiarul trebuie să aibă asupra sa
şi cuponul de pensie în
original, pentru a i se aplica pe
acest document o ştampilă de
control, care atestă primirea tichetelor. Persoanele vârstnice,
respectiv femei cu vârsta peste
63 de ani şi bărbaţi cu vârsta
peste 65 de ani, care nu au nici
o sursă de venit, îşi vor putea
ridica biletele gratuite doar de
la casieria situată la sediul Regiei, pe strada Hărmanului, nr.
49, de luni până vineri, între
orele 08.00 – 16.00.
A.P.

Destinaţie de vis: cascada
fantomă din Valea Caraimanului

Turiștii care ajung în această perioadă, pe Valea Caraiman din apropierea statʼiunii
Bușteni, se pot bucura de un
fenomen natural mai putʼin
obișnuit - Cascada „Vânturișul Caraimanului”. Aceasta se formează la altitudinea
de 2.000 de metri, iar ultima
cădere de apă, care este și cea
mai spectaculoasă.
Zeci de pârâiașe formate

din topirea zăpezii de pe platoul muntʼilor Bucegi se adună
deasupra văii adânci, iar debitul mare pornește de pe
crestele muntʼilor Jepii Mici.
Traseul turistic, deşi destul de
dificil, care face legătura între
statʼiunea Bușteni și această
zonă este tot mai căutat de
iubtorii drumetʼiilor montane.
După aproximativ o oră de
coborâre de la Telecabina Ba-

bele sau două ore și jumătate
de urcare din statʼiunea
Bușteni, turiștii ajung în punctul din care cascada se dezvăluie în toată splendoarea sa,
fiind străjuită în stânga și în
dreapta de crestele muntʼilor.
Din cauza faptului că aceasta
poate fi văzută doar o scurtă
perioadă din an, mai este numită de oamenii muntelui și
Cascada „Fantomă”.

Campanie de sterilizare a câinilor
Primăria Municipiului Săcele, în colaborare cu
Asociatʼia Milioane de Prieteni
demarează o campanie de sterilizare. Operatʼia de sterilizare
se face de către medicul
asociatʼiei, contra cost, proprie-

tarii având obligatʼia de a achita
suma de 50 lei/per animal.
Pensionarii cu pensii mici și
persoanele defavorizate beneficiază de gratuitate (acte doveditoare). Proprietarii dornici
să își sterilizeze câinii sunt

rugatʼi să se înscrie pe listele
de așteptare, între orele
13.00-16.00, gestionată de
Serviciul Administrativ al Primăriei Municipiului Săcele,
sau să sune la numărul de telefon: 0760 679 871.

BRAȘOVUL ISTORIC

6

Miercuri

Catedrala ortodoxă
Adormirea Maicii Domnului

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Din cauza sistemului religiilor recepte, ortodocşii nu aveau dreptul de a construi edificii de cult în cetate. Astfel şi Biserica
Adormirea Maicii Domnului se află ascunsă
într-o curte, nu are faţadă la stradă.
Românii ortodocşi după ce au pierdut biserica de pe strada Bariţiu, prin protopul
Bartholomeu Baiulescu au obţinut dreptul
de a ridica într-o curte din Piaţa Sfatului
o biserică parohială, iar în Groaveri o capelă
(1876). Pentru adunarea banilor au pornit
o subscripţie publică şi în anul 1894 au reuşit să înceapă construcţia bisericii, din do-

naţiile a 114 familii ortodoxe, care trăiau
în centru. După doi ani, în 1896 biserica a
fost terminată, şi este o copie fidelă a bisericii greceşti din Viena. La stradă se află
casa parohială sub care, printr-un coridor,
se ajunge la intrarea bisericii de tip sală.
Interiorul este frumos ornat, se mândreşte
cu un iconostas al şcolii braşovene, şi cu
picturi damiane. Turnul, în stil bizantin,
construit deasupra casei parohiale, a fost
distrus de cutremurul din 1940, şi a fost refăcut în forma lui iniţială în 1972.
(sursa: www.welcometoromania.ro)
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Delegaţie bavareză la Braşov
Nemţii sunt interesaţi să investească în judeţul Braşov în domenii precum
cel de prelucrare al metalelor, IT sau în sectorul energiilor regenerabile
Un grup format din
aproape 30 de oameni
de afaceri germani din
Landul Bavaria, în frunte cu directorul Ministerului pentru Economie
din această regiune, s-a
întâlnit cu reprezentanţii autorităţilor locale.
Grupul de afacerişti germani a venit în oraşul de la
poalele Tâmpei direct de la
Bucureşti, acestea fiind singurele oraşe trecute în agenda
nemţilor.
„Scopul principal al vizitei
este cel al investiţiilor, potenţialele investiţii în regiunea
Braşov şi relaţii economice cu
furnizori. Dar un lucru foarte
important este şi educaţia, formarea profesională, în special
Şcoala Profesională Kronstadt
care şi a făcut un renume în
toată Europa” a declarat Werner Braun, consilier local
FDGR

„Cred că este un lucru foarte bun să discutăm despre
oportunităţi care pot fi identificate în plus faţă de ce avem
până acum pe componenta
economică, cea educaţională
şi pe alte domenii de activitate
care pot să fie dezvoltate între
România şi Germania, respectiv Bavaria şi zona Braşovului”, a adăugat primarul
George Scripcaru.

Printre alţii, în cadrul delegaţiei s-au aflat şi preşedintele
Camerei de Comerţ din Nürnberg, dar şi reprezentantul
Asociaţiei Companiilor constructoare de maşini din Bavaria. „Scopul vizitei noastre sunt
relaţiile economice şi de afaceri
între Landul Bavaria şi România, mai precis Braşov, unde
există posibilităţi foarte multe
de colaborare, iar aceste posi-

Se caută soluţii pentru resistematizarea
Căii Feldioarei
Calea Feldioarei ar putea fi
resistematizată prin mutarea
unor staţii RAT, crearea de
noi treceri de pietoni şi a unor
benzi care să permită şoferilor
un acces mai uşor la obiectivele de interes.
Primarul George Scripcaru
a solicitat ieri serviciilor de
specialitate din cadrul primăriei, precum şi Poliţiei Rutiere,
o analiză şi găsirea unor soluţii pentru fluidizarea circulaţiei în zona Bd. Griviţei –
Calea Feldioarei, în condiţii
de siguranţă atât pentru şoferi,
cât şi pentru pietoni.
Zona vizată este porţiunea
dintre pasajul Fartec şi intrarea în cartierul Stupini. Potrivit primarului, în această zonă
există dificultăţi referitoare la
accesul la punctele de interes

– fie ele sedii de societăţi comerciale, magazine de tip cash
and carry sau zone de agrement, care creează blocaje şi
nervozitate în trafic şi cresc
riscul accidentelor.
„Am cerut astăzi reprezentanţilor din comisia de circulaţie a municipiului o analiză
a traficului care să vizeze şi
amplasarea staţiilor RAT, a
trecerilor de pietoni, necesitatea unor benzi de stocare pen-

tru viraje la stânga etc, astfel
încât să păstrăm fluidizarea
traficului, în condiţii de siguranţă. În baza acestei analize,
le-am solicitat să prezinte cele
mai bune soluţii, care să fie
prezentate tot în comisia de
circulaţie, pentru că ne dorim
să punem în practică aceste
soluţii într-un timp cât mai
scurt”, a declarat primarul
George Scripcaru.
A.P.

Rezultate finale la Evaluarea Naţională
384 de elevi din judeţul
Braşov au depus contestaţii
pentru rezultatele de la Evaluare Naţională 2014. Dintre
aceste contestaţii au fost admise numai 175, în timp ce
209 au fost respinse. Procentul de promovare după contestaţii rămâne la fel –
73,55%. Notele pe care elevii
din judeţul Braşov le obţin
după contestaţii la probele de

limba şi literatura română şi
matematică sunt publicate la
unităţile de învăţământ unde
aceştia au susţinut examenul
de Evaluare Naţională 2014.
Ministerul Educaţiei publică pe internet ierarhia mediilor pentru fiecare judeţ pe 4
iulie. Înainte de contestaţii,
la Braşov, 73,55% dintre cei
3.490 de elevi care au participat la examenul de Evalua-

re Naţională au reuşit să ia
note peste 5, mai mult cu
peste 5 puncte procentuale
faţă de anul trecut. Astfel, la
română, 71,98% au luat peste 5, iar la matematică
77,31%. La Braşov, doar 6
copii au reuşit să ia nota 10
la română, iar la matematică,
124. În 2013, au 362 de elevi
au reuşit să ia notă maximă
la matematică.

bilităţi vizează mai ales domeniile mecanică, electronică,
aeronautică şi industria aerospaţială. Există deja două companii importante din Bavaria
care au investit la Braşov –
Schaeffler România şi Premium Aerotec. În discuţiile
noastre am atins şi subiectul
Aeroportului Internaţional
Braşov. Întrebarea mea a fost
adresată direct şi dorim să ştim

Singura întrebare din partea delegaţiei
germane a fost când este gata aeroportul, şi le-am răspuns că pista va fi
gata în luna august, iar spre sfârşitul
lui 2016 ne dorim să fie funcţional
întreg aeroportul. Dacă oamenii de
afaceri din Bavaria vor participa la
licitaţia de construcţie a terminalului,
probabil că vom termina şi mai devreme. 25 de firme din Bavaria vor să
investească în Braşov, iar cea mai
interesantă investiţie este o fabrică de
arcuri, care ar putea fi construită la
Braşov sau la Făgăraş.
Mihai Pascu
vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov
când se va finaliza această investiţie. Am primit o veste foarte bună, autorităţile speră să
fie gata în 2016, iar existenţa
aeroportului este o condiţie
esenţială pentru ca şi mai mulţi

oameni de afaceri bavarezi să
investească în această regiune”,
a declarat Hans Schleicher, director al Ministerului Bavarez
pentru Economie şi Medii,
Energie şi Tehnologie.>A.P.
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Cum s-a inventat seismograful
În istoricul inovațiilor ce
cuprind studiul cutremurelor, trebuie luate în considerare două aspecte:
dispozitivele care înregistrează activitatea cutremurelor și sistemele de
măsurare care ajută la interpretarea datelor.
Magnitudinea măsoară energia degajată la sursa cutremurului și este determinată din
logaritmul amplitudinii valurilor
înregistrate într-un anumit moment. Intensitatea măsoară puterea trepidatʼiilor produse de
cutremur într-un anumit loc. Intensitatea nu are o bază matematică, ea este determinată în
functʼie de efectele produse de
cutremur asupra oamenilor și a
mediului înconjurător.
Primul dispozitiv pentru determinarea intensitătʼii îi apartʼine
italianului Schiantarelli, care a
înregistrat intensitatea cutremurului din regiunea italiană Calabria, în 1783. Prima scară de
intensitate modernă i se datorează atât lui Michele de Rossi
din Italia (1874), cât și lui Francois Forel din Elvetʼia (1881),
care au publicat, independent

unul fatʼă de celălalt,
scări de intensitate similare. Rossi
și Forel au colaborat mai târziu
și au produs
Scara Rossi-Forel în 1883. Scara Rossi-Forel
folosea 10 grade
de intensitate. A
fost primul grafic
de măsurare a intensitătʼii folosit la
nivel internatʼional. În 1902, italianul Giuseppe
Mercalli a creat
scara de intensitate cu 12 grade.
Cu toate că de aproximativ două secole s-a lucrat
îndelung la aceste grafice privind
măsurarea intensitătʼii, în prezent,
în Statele Unite este folosită Scara de intensitate Mercalli modificată (MM). A fost inventată
în 1931 de seismologii americani Harry Wood și Frank Neumann. Scara, compusă din 12
nivele de intensitate, pornește
de la primul nivel, imperceptibil,
și ajunge până la treapta maximă
la care efectele sunt catastrofale.

Scara este marcată cu numere
romane și nu are o bază matematică. S-a folosit o gradatʼie arbitrară, bazată pe efectele
produse de seism. Scara Richter
a apărut în 1935 și a fost propusă de Charles F. Richter de la
Institutul de Tehnologie din California. Pe scara Richter, magnitudinea este exprimată în
numere întregi și în decimale.
Spre exemplu, magnitudinea de
5,3 denotă un cutremur mode-

rat, iar cea de
6,3 - un cutremur puternic.
Valurile seismice sunt vibratʼii
ale cutremurului care străbat pământul și sunt înregistrate pe instrumente numite seismografe.
Seismografele înregistrează o
undă în zigzag care arată amplitudinea variabilă a oscilatʼiilor
pământului de sub dispozitiv.
Există, de asemenea, seismografe de o precizie și mai mare,
care amplifică înregistrarea
mișcărilor telurice și, astfel, pot

înregistra cutremure puternice de
oriunde din lume.
Momentul
exact, locul și
magnitudinea
pot fi determinate din datele
înregistrate de
seismografe.
În jurul anului 132, omul
de știintʼă chinez Chang
Heng a inventat
primul seismoscop, un instrument
care
înregistra cutremurele. Inventʼia lui
Heng a fost numită ”vasul dragonului”. Era un vas cilindric cu
opt capete de dragon așezate de
jur împrejur, ca o centură. Fiecare dragon avea o minge în
gură. La baza vasului de jur împrejur erau așezate opt broscutʼe,
fiecare așezată exact sub câte un
dragon. Când avea loc un cutremur mingea cădea din gura
dragonului în gura broscutʼei.
Câteva secole mai târziu, în Italia
s-a început studiul dispozitivelor
pe bază de apă și mercur. În

1855, Luigi Palmieri din Italia
a inventat un seismometru pe
bază de mercur. Dispozitivul lui
Palmieri era prevăzut cu tuburi
în formă de U, pline cu mercur
și așezate de-a lungul punctelor
unui compas. Atunci când avea
loc un cutremur, mercurul se
mișca și făcea un contact electric
care oprea ceasul și punea în
functʼiune un tambur pe care se
înregistra mișcarea. Acesta a fost
primul aparat care înregistra momentul, intensitatea și durata
mișcărilor telurice.
John Milne a fost primul seismolog și geolog care a inventat
primul seismograf modern și a
promovat construirea statʼiilor
seismologice. În 1880, Sir James
Alfred Ewing, Thomas Gray și
John Milne, oameni de știintʼă
britanici care lucrau în Japonia,
au început să studieze cutremurele. Au fondat Societatea de
Seismologie din Japonia, care a
finantʼat inventarea seismografelor. Milne a inventat seismograful cu pendul orizontal în
1880.
Acesta a fost îmbunătătʼit după
cu modelul de seismograf PressEwing, folosit în zilele noastre
la scară foarte largă.

Misterul pâinii de aur din palatul
fostului președinte al Ucrainei
O franzelă din aur masiv,
cântărind două kilograme, a
fost găsită în reşedinţa lui Victor Ianukovici, fostul preşedinte
ucrainean. Procurorii din Kiev
au acum şi explicaţia.
Potrivit ziarului “The Moscow Times”, pâinea confecţionată din aur pur i-ar fi fost dată
lui Victor Ianukovici de un om
de afaceri – Vladimir Lukianenko, directorul uzinelor JSC
Sumy Frunze NPO, care produc echipament pentru industria petrolieră. Informaţia a fost
găsită de procurori în notiţele
şefului gărzilor de la reşedinţa
lui Ianukovici, un adevărat pa-

lat, dotat cu grădina zoologică
şi cu un muzeu al maşinilor de
epocă.
Pâinea din aur a fost găsită
în februarie, după ce Ianukovici
a fugit din ţară în urma revoluţiei EuroMaidanului. Unii au
susţinut atunci că pâinea ar fi

o invenţie a presei ostile fostului
preşedinte. Se pare însă că franzelă există, cântăreşte 2 kilograme, e făcută din aur masiv
şi poate fi admirată în vitrină,
în palatul unde a fost găsită.
Cât despre cel care i-a făcut
lui Ianukovici acest bizar cadou, Vladimir Lukianenko
este un fost Erou al Muncii Socialiste din Uniunea Sovietică,
decorat cu Ordinul Lenin. Născut în 1937, a început ca maistru în uzinele din Sumy pe care
acum le conduce, însă a ajuns
chiar ministru al Chimiei şi Petrolului în ultimii ani de
existentʼă a fostei URSS.

NASA a testat „farfuria zburătoare”
care ar putea duce oameni pe Marte

Parada Skirt Bike se adresează femeilor de toate vârstele, dedicate unui stil de viaţă sănătos şi
modern. Acestea sunt invitate să participe îmbrăcate în ţinute cât mai chic, pentru a demonstra că
bicicleta reprezintă un accesoriu al feminităţii, al frumuseţii şi al libertăţii de mişcare. Băieţii sunt
şi ei aşteptaţi la eveniment, având oportunitatea de a pedala într-o ţinută elegantă alături de fete.

Agentʼia aerospatʼială americană a testat sâmbăta trecută
o tehnologie cu ajutorul căreia, în viitor, ar putea fi transportaţi oameni pe planeta
Marte, informează presa internaţională. Misiunea, considerată un succes, a costat
NASA aproximativ 150 de
milioane de dolari.
Dezacccelaratorul supersonic de mică densitate
(„Low-Density Supersonic
Decelerator”, LDSD), denumit neoficial „farfuria zbură-

toare”, a fost lansat de pe insula hawaiană Kauai și a revenit pe Terra într-o zonă din
Oceanul Pacific. Nava în formă de disc, legată de un balon
cu heliu de dimensiuni uriaşe,
a urcat până la 36.600 de
metri altitudine. Aici s-a desprins de balon și, propulsată
de racheta cu care era dotată,
și-a continuat ascensiunea
până la 54.900 de metri, cu o
viteză de aproape patru ori
mai mare decât cea a sunetului, relatează AFP citată de

agerpres.ro.
Misiunea a avut ca scop verificarea reactʼiei vehiculului
la conditʼii similare celor din
atmosfera planetei Marte, iar
după îndeplinirea acesteia
nava a revenit la sol, cu ajutorul unei parașute care a redus viteza de coborâre până
la o viteză de 2,5 ori mai mare
decât cea a sunetului. Deși
parașuta nu s-a deschis complet, NASA a reușit să recupereze nava la ora prevăzută
initʼial.
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Germania şi
Franţa, în sferturi!

Nemţii s-au chinut cu Algeria, francezii
cu nigerienii!

9
Victorie pentru stegari, în Slovenia.
Primul meci, prima victorie pentru stegari. Buga și compania au debutat cu dreptul în Slovenia. Elevii lui Cornel
Țălnar s-au impus cu scorul de 2-0 (1-0) în primul meci
amical susținut în cantonamentul din Slovenia împotriva
croaților de la Zadar. Golurile victoriei stegare au fost
marcate de Buga 32’ și Horia Popa 60’. În prima repriză
FC Brașov a evoluat în formula: Iacob - Vagner, Diogo
Santos, Machado, Serginho - Marian Constantinescu,
Bruno Madeira, Catalin Munteanu, Calin Cristea - Grigorie
- Buga. În partea a doua, Cornel Țălnar a folosit următorul
11: Mutu - Străuț, Leko, Machado, Serginho - Horia Popa,
Aganovic, Petriș, Păun - Ciocâlteu - Marian Constantinescu (Ganea 70’). Au mai jucat: Frâncu, Dumbravă și
Enceanu. „Echipa s-a mișcat foarte bine în acest test, dar
mai este de lucru. Ne așteaptă un campionat foarte greu,
așa că trebuie să muncim”, a declarat Cornel Țălnar.

Un slovac, pe banca „lupilor”!

Reprezentativa Frantʼei s-a
calificat în sferturile de finală
ale Cupei Mondiale, după ce
a învins, luni, la Brasilia, cu
scorul de 2-0 (0-0),
selectʼionata Nigeriei, în optimile competitʼiei. Golurile au
fost marcate de Paul Pogba,
în minutul 79 și Yobo - autogol, în minutul 90+2. Şi Germania merge mai departe,
după ce a trecut cu emotʼii de
formatʼia Algeriei cu scorul de
2-1 (0-0, 0-0), după prelungiri,
luni, pe stadionul ''Beira-Rio''
din Porto Alegre. Schuerle şi
Ozil au salvat Germania, cu
golurile din prelungiri. Învingătoarele de luni seara se vor
întâlni în sferturile de finală!
Argentina-Elveţia şi BelgiaSUA, partidele care au dat ultimele două sfert-finaliste, s-au
disputat aseară şi s-au terminat

după închiderea ediţiei.
Nemţii au tras din greu!
Tripla campioană mondială a câștigat greu,
prin golurile marcate
de Andre Schuerrle
(92) și Mesut Ozil (120),
un meci pe care l-a dominat
destul de autoritar și în care
și-a creat destule ocazii. Algeria, la cea mai bună
performantʼă a sa, optimile de
finală, a făcut un joc remarcabil și a înscris prin Abdelmoumene Djabou (120+1).
Germania, care pierduse ambele partide cu Algeria jucate
până acum, inclusiv un 1-2 la
CM 1982, va juca în sferturile
de finală cu Frantʼa.
Şi „cocoşii” s-au chinuit! Campioana mondială din 1998 a
făcut poate cel mai slab meci
din Brazilia, dar a avut un ul-

tim sfert de
oră bun și a profitat de erorile africanilor, marcând prin Paul
Pogba (79) și Joseph Yobo
(90+2, autogol). Nigeria a dominat sensibil la capitolul posesie: 51%, fatʼă de 49% în
dreptul Frantʼei. Nu a fost prima dată când "cocoșii" nu au
avut cea mai bună posesie
într-un meci jucat la această
editʼie de Campionat Mondial.
Cu Elvetʼia a avut mingea în
43% din timp și a câștigat cu
5-2, după ce, la un moment
dat, a avut chiar 5-0! Mijlocaşul lui Juve, Paul Pogba, a

fost desemnat jucătorul
meciului. Pogba
a fost integralist, a marcat
un gol și a
reușit 57 de
pase.
Mondialul rezervelor. În
meciul
German ia-Al geria de
luni, 30 iunie, încheiat cu victoria europenilor cu 2-1, Andre
Schurrle, intrat de pe bancă în
repriza secundă, a deschis scorul în minutul 2 al prelungirilor. A fost al 26-lea gol reușit
de o rezervă la acest turneu final, cele mai multe din istoria
Campionatelor Mondiale. Al
25-lea a fost opera lui Huntelaar, în meciul Olanda-Mexic
2-1. Mai mult, Germania a devenit a doua tʼară cu cele mai
multe goluri marcate de jucătorii venitʼi de pe bancă la
Mondiale, 12, depășind Olanda (11). Pe primul loc rămâne
în continuare Brazilia, cu 16
goluri marcate de rezerve.

Berbece, secund la Corona!
Schimbări la nivelul băncii
tehnice a echipei de handbal
feminine Corona Brașov. Antrenorul principal Bogdan
Burcea, îl va avea ca secund
din sezonul viitor pe Dumitru
Berbece, tehnicianul care a
câștigat anul acesta medaliile
de argint cu echipa de junioare 3 a clubului de sub Tâmpa.
„Este adevărat că am avut

unele discuții în acest sens cu
conducerea clubului, dar încă
nu este nimic oficial. Săptămâna viitoare echipa va reveni din vacanță și cel mai
probabil lucrurile vor fi clarificate până atunci!” a declarat Berbece. Vestea că nu
va mai continua pe banca
tehnică l-a luat prin surprindere pe secundul Vasile

Curitʼeanu. „Pe mine nu m-a
anunțat nimeni, nimic, privitor la acest aspect. Tot ce pot
să vă spun este că eu mai am
contract cu echipa până la
30 mai 2015” ne-a declarat
și Vasile Curitʼeanu. Aflat
încă în vacantʼă la Craiova,
principalul Bogdan Burcea a
fost scurt în declaratʼii: „Nu
este încă ceva oficial, dar din

câte am înțeles voi colabora
în sezonul viitor cu Mitică
Berbece, un om cu care eu
am colaborat foarte bine în
cadrul clubului, care are ani
grei în spate în handbalul românesc.” a spus principalul
Coronei. Locul rămas liber
la echipa de junioare a clubului Corona Brașov va fi
ocupat de Mariana Târcă.

Corona Wolves Brașov are un nou antrenor. Cel care se
va ocupa de destinele „lupilor” în sezonul viitor este slovacul Miroslav Ihnacak în vârstă de 52 de ani. Ca jucător,
Ihnacak a evoluat în NHL la Toronto Maple Leafs și Detroid
Red Wings, iar ca antrenor a pregătit echipe din extraliga
slovacă, din divizia secundă a Slovaciei și din prima ligă
poloneză. Ihnacak va ajunge la Brașov pe 15 iulie, iar la
începutul lunii august „lupii” vor începe pregătirea pe
gheață. În altă ordine de idei, Brașovul va organiza meciurile din grupa C, din turul al doilea al Cupei Continentale
la hochei pe gheață. În perioada 17-19 octombrie, la patinoarul „Olimpic” din Brașov se vor duela pentru un loc
în turul trei al competiției continentale formațiile Corona
Wolves Brașov (România), KH Sanok (Polonia), Prizma
Riga (Letonia) și Dunaujvaros (Ungaria). Câștigătoarea
grupei va avea asigurat un bilet pentru turul al treilea care
va avea loc în Franța. Meciurile din Liga Mol vor debuta
pe 19 septembrie, iar primul meci al hocheiștilor de la
Corona Wolves Brașov va avea loc pe 21 septembrie în
deplasare cu Dab Docler. Primul joc pe propriul teren în
Liga Mol se va disputa pe 27 septembrie. Conducerea
clubului a trasat și obiectivele pentru sezonul viitor:
câștigarea campionatului și a Cupei României, finală în
Liga Mol și calificarea în turul trei al Cupei Continentale.

Suarez, ofertat din... Kosovo!
Hajvalia, echipă din prima ligă din Kosovo, i-a oferit uruguayanului Luis Suarez, exclus de la CM pentru că a
muşcat un adversar, un contract pe durata suspendării
de patru luni, dictată de FIFA, kosovarii nefiind membri
ai forului fotbalistic internaţional. Propunerea a fost făcută
de Xhavit Pacolli, preşedintele Hajvalia, o echipă mică
dintr-un cartier al capitalei Pristina, aflată pe locul şase
în prima divizie locală. Pacolli a declarat că-i va oferi lui
Suarez un salariu lunar de 1.500 de euro pe lună până
în noiembrie, când expiră suspendarea. Pacolli ar fi pregătit
să plătească 30.000 de euro pentru următoarele patru
luni, sumă ce va merge în casieria clubului Liverpool,
dacă gruparea engleză îi permite lui Suarez să joace la
Hajvalia. „Poate că suma oferită îl va face să râdă pe
Suarez, dar este tot ce-i putem oferi”, a declarat Pacolli.
FIFA a anunţat pe site-ul oficial, că atacantul uruguayan
Luis Suarez, care l-a muşcat de umăr pe fundaşul italian
Giorgio Chiellini la un meci de la Cupa Mondială, a fost
suspendat nouă meciuri şi a primit o interdicţie de patru
luni pentru orice activitate legată de fotbal. Suarez nu va
avea acces în stadioane în perioada suspendării şi va
trebui să achite o amendă de 100.000 de franci elveţieni.

Halep e în sferturi la Wimbledon!
Simona Halep, cap de serie 3, s-a calificat marți în sferturile de finală ale turneului de Grand Slam de la Wimbledon, după ce a învins-o ușor după 2 seturi, cu 6-3,
6-0, pe Zarina Diyas, nr. 72 WTA, din Kazahstan. Halep,
nr. 3 mondial, s-a impus clar în fața Zarinei Diyas, pe care
a mai învins-o la începutul anului, la Australian Open, cu
6-1, 6-4 în turul 2. Pentru calificarea în sferturi, cea mai
bună performanță a ei la Wimbledon de până acum, Simona Halep și-a asigurat 430 puncte WTA și un cec de
226.000 lire sterline. În sferturile de finală, Simona Halep
va da peste nemțoaica Sabine Lisicki, finalista de anul
trecut de la Wimbledon, care a trecut în trei seturi de Yaroslava Shvedova din Kazahstan: 6-3, 3-6, 6-4.

DIVERTISMENT

Evenimentele lunii organizate de
Biblioteca Judeţeană „G. Bariţiu”
organizat de Asociaţia Colors Braşov.
Vineri, 25 iulie 2014. Piaţa
George Enescu, orele 11.00 –
13.00 – Lecturi publice –
eveniment în cadrul Bohemian Square Festival.
Vineri, 25 iulie 2014. Mansarda
Casei Baiulescu, orele 17.00
– Conferinţă: arhitect Ilinca
Păun (Bucureşti) – Shrinking
cities în România. Eveniment
organizat în cadrul Oraşului
memorabil de Ordinul Arhitecţilor din România, filiala
Braşov-Covasna-Harghita.
Sâmbătă, 26 iulie 2014. Parcul Tractorul, orele 11.00 –
Lecturi în parc – eveniment
în cadrul Open Park Festival, organizat de Asociaţia
Colors Braşov.
Duminică, 27 iulie 2014.
Piaţa George Enescu, orele
11.00 – 13.00 – Lecturi publice – eveniment în cadrul
Bohemian Square Festival.
Joi, 31iulie 2014. cartier
Craiter, orele 11.00 – Lecturi
în parc.

În această lună, la Biblioteca „George Bariţiu”sunt
programate următoarele
evenimente culturale:
Astăzi, 2 iulie 2014. În Parcul
Central, între orele 11.00 –
13.00 are loc evenimentul
săptămânal „Lecturi în parc”.
Lecturi în parc se adresează
copiilor şi părinţilor, în dorinţa
de a diversifica oferta educaţională, culturală şi de divertisment în perioada estivală,
de a îmbina utilul cu plăcutul.
În caz de timp nefavorabil, se
vor anula sau se vor transfera
în interiorul celei mai apropiate biblioteci filiale.
Joi, 10 iulie 2014. Parcul şi locul de joacă Strada Prunului,
cartier Noua, orele 11.00 –
13.00 – Lecturi în parc.
Joi, 17 iulie 2014. Parcul strada Berzei, orele 11.00 – 13.00
– Lecturi în parc.
Joi, 24 iulie 2014. Parcul
Tractorul, orele 11.00 – Lecturi în parc – eveniment în
cadrul Open Park Festival,

Astăzi la Festivalul Muzicii
de Cameră din Braşov
În această seară, de la ora
Sala Patria, este programat recitalul cameral „Beethoven şi
marii compozitori ruşi”.
Anton Niculescu – violoncel, Horia Mihail – pian.
Biletele se pot procura de
la Sala Patria din Bulevardul

15 Noiembrie, nr. 50 A, tel.
0268.473.058. Program
agenţia de bilete: Luni şi
miercuri, între orele 12 – 15;
Marţi şi joi, între orele 16 –
18; în ziua evenimentului începând cu ora 18.00. Preţul
unui bilet: 20 lei, preţ unic.

Bancuri

◾ Un copil aştepta autobuzul
împreună cu mama sa, care era
însărcinată.
– Mamă, de ce ai burta aşa mare?
– Pentru că aştept o surioară, pentru
tine!
Lângă ei era un domn cu o burtă
foarte mare.
– Domnule, mă scuzaţi! Dumneavoastră ce aşteptaţi?

– Autobuzul!
– Daca iese o bicicletă, mi-o daţi mie?
◾ Care e asemănarea dintre femei
şi cafea? Una bună te ţine treaz toată
noaptea!
◾ Băieţii noştri o să încerce să se
simtă ca-n vremurile de aur ale
fotbalului românesc. Or să dea
televizorul pe alb-negru.

Astăzi în Braşov
Str. Bazaltului nr 2, în incinta Eliana Mall

BUCUREŞTI, UNDE EŞTI? -digital(AP-12), 80 minute, Documentar
ora: 13:45

LEGATURI DE SÂNGE -digital– -PREMIERĂ(BLOOD TIES)
(N-15), 127 minute, Crimă, Dramă, Thriller
ora: 19:15

GRACE DE MONACO -digital(GRACE OF MONACO)
(AG), 103 minute, Biografic, Dramă
ora: 15:15

TRANSFORMERS: EXTERMINAREA
-3D– -PREMIERĂ(TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION)
(AP-12), 157 minute, Acţiune, Aventuri, SF
orele: 18:15, 21:15

SUB ACEEAŞI STEA -digital(THE FAULT IN OUR STARS)
(AP-12), 125 minute, Romantic, Dramă
ora: 21:45

Cinema
Cityplex Braşov

LINDENFELD, O POVESTE DE DRAGOSTE digital(AP-12), 95 minute, Dramă
ora: 17:15
DIN GREŞEALĂ ÎMPREUNĂ -digital(BLENDED)
(AP-12), 117 minute, Comedie
ora: 22:00
CUM SĂ ÎŢI DRESEZI DRAGONUL 2 -3D(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2)
(AG), 103 minute, Animaţie, Aventuri,
(dublat)
ora: 13:30

O ALTĂ ADRESĂ DE POMINĂ -digital(22 JUMP STREET)
(N-15), 112 minute, Comedie
orele: 17:30, 19:45
EDGE OF TOMORROW: PRIZONIER ÎN TIMP -3D(EDGE OF TOMORROW)
(AP-12), 113 minute, Acţiune, SF
ora: 13:15
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: 15:45
Expoziţii
◾ Epoziţia Marile cărţi mici la Casa „Ştefan Baciu”
(Str. Dr. Gh. Baiulescu nr. 9).
Vizitatorii sunt invitaţi să descopere o colecţie de 38
de cărţi în miniatură, din patrimoniul Muzeului „Casa
Mureşenilor” Braşov.
◾ Epoziţia Mărturii din vechiul Schei
la Muzeul de Etnografie Braşov
(B-dul Eroilor 21A).
Expoziţia îşi propune să readucă la viaţă vechiul Schei
prin fotografii inedite.

Miercuri

Horoscopul zilei
Berbec. Nu contează cât de ciudate au fost lucrurile între
tine cu o fostă iubită/un fost iubit, dar azi, acea persoană
este în faţa ta şi este pregătită să te ajute.
Taur. Astăzi organizează o cină mai de modă veche şi petrece
clipe minunate şi pline de amintiri plăcute în compania familiei tale.
Gemeni. Astăzi trebuie să fii grijuliu/ie şi să nu laşi entuziasmul să te distragă şi să scapi oportunităţile din mâini.
Este o zi bună pentru afaceri.
Rac. Chiar dacă meriţi din plin statutul pe care îl ai, nu uita
că şi tu ai pornit de jos, aşa că nu uita să fii om. Dacă ai o
atitudine prietenoasă, o să fii mult mai respectat/ă.
Leu. Astăzi fii înţelegător/oare cu tristeţea sau nervii celei
mai importante persoane din viaţa ta. E posibil să te bată
la cap fără niciun motiv.
Fecioară. Dacă astăzi atmosfera devine tensionată între tine
şi un coleg, nu încerca să te lupţi cu el. Conflictul nu se va
termina dacă nu încercaţi să rezolvaţi.
Balanţă. Există multă tensiune între tine şi o persoană cu
care petreci mult timp şi astăzi nu poţi face nimic ca să o
diminuezi. Chiar dacă va fi nevoie să vă distanţaţi puţin.
Scorpion. Această stare de indecizie pe care o ai astăzi îţi
poate aduce frustrări, mai ales când prietenii tăi te presează
să iei o decizie cât mai repede.
Săgetător. Dacă poţi, încearcă astăzi să organizezi o excursie
de weekend pentru cei mai buni prieteni ai tăi. Cei apropiaţi
ţie sunt pregătiţi să facă tot ceea ce îţi doreşti.
Capricorn. Fie că găteşti, fie că lucrezi sau pur şi simplu vrei
să dansezi, dă muzică la maxim şi simte-te bine. Nu contează
că eşti singur/ă, este ultima grijă pe care trebuie să o ai.
Vărsător. Succesul tău nu poate fi umbrit de nimic, aşa că
poţi încerca o mulţime de experienţe noi şi excitante astăzi.
Prietenii văd multă putere în tine.
Peşti. Ai intrat într-o fază în care ambiţia este pe primul
plan şi nu te laşi până nu obţii ce îţi doreşti. E un lucru
foarte bun, ţinând cont că ai traversat o perioadă anostă.
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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Viitorul preşedinte al „Astrei”

Din presa maghiară

La 28 august se va face alegerea preşedintelui „Astrei”
loc rămas vacant în urma
morţei regretatului Andrei
Bârseanu, a cărui succesiune
a fost suspendată anul trecut,
prin una din acele machiavelice şi ridicole „pertractări”
care sunt specialitatea d-nului
Iuliu Maniu.
Anul trecut noi am fost cei
dintâiu care am propus pentru
această înaltă demnitate culturală candidatura d-lui N. Iorga, fără a cunoaşte intenţiile
marelui învăţat şi marelui român, fără a şti dacă d-sa acceptă, sau nu, această
candidatură, fără a fi cercetat
curentul ce domneşte printre
membrii acestei societăţi.
Propunerea noastră, făcută
exclusiv din propria noastră
conştiinţă de români şi mânuitori ai scrisului românesc,
s’a dovedit a fi corespuns unei
necesităţi, căci candidatura dlui N. Iorga la preşedenţia
„Astrei” a fost un fapt – iar
reuşita sa nu a putut fi înlăturată de fruntaşii partidului
„naţional” cari şi din acest act
de cultură românească au încercat să facă o manifestaţie
politică şi electorală, – de cât
printr’una din acele tergiversari în care escelează ca maestru d-l Iuliu Maniu.
Candidaturei marelui român şi savant cu o reputaţie
mondială N. Iorga, al cărui
strălucit talent şi a cărui muncă de uriaş a adus atâtea nepreţuite foloase cauzei
româneşti şi îndeosebi cauzei
naţionale a Românilor din Ardeal, partidul „naţional” i-a
propus candidatura… d-lui
Vasile Goldiş.
Partidul naţional nu a acceptat candidatura d-lui N.
Iorga la preşedenţia „Astrei”
pentru simplul motiv, că d-l
N. Iorga, deşi cinsteşte prin
superioara sa pesonalitate şi
prin activitatea sa fără pereche
întregul românism, este un
„regăţean” şi încă unul din
acei cari nu înţelege să colaboreze cu partidul „naţional”

Primul ministru al României, patriarhul Miron
Cristea a sosit luni dimineaţa, la ora 10, cu
automobilul în Braşov.
Primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
a ţinut o slujbă religioasă, apoi s-a întâlnit cu
generalul Ilie Partenie, cu
prefectul col. Tocineanu şi
cu primarul col. Victor Nanu.
După această întâlnire, prim ministrul s-a întors în cursul dupăamiezii în Bucureşti.

Nicolae Iorga
la acţiunea de sdruncinare a
unităţei politice şi sufleteşti
din Statul României întregite!
În cântarul, în care într’o
balanţă, se ridica gigantica
personalitate a d-lui N. Iorga,
în cealaltă balanţă, partidul
„naţional” a svârlit pe … d.
Vasile Goldiş, şi cum rezultatul cântărirei, se impunea din
forţa lucrurilor, maeştrii „pertractărilor” au reuşit să eludeze acest rezultat printr’o cerere
de amânare, ce aminteşte tradiţionalul procedeu al advocaţilor cari nu pot câştiga
procesul.
Termenul de amânare cerut
de advocăţeii partidului „naţional” a expirat şi acum suntem în ajunul alegerei
preşedintelui „Astrei”.
Noi menţinem candidatura
d-lui N. Iorga la această înaltă
demnitate culturală şi naţională.
Nu ştim care sunt intenţiile
marelui dascăl al românismului, şi nici nu este necesar să
ştim, fiindcă noi nu căutăm a
face vre-o plăcere sau vre’un
interes personal d-lui N. Iorga,

care de altminteri prin firea
sa superioară planează de-asupra unor asemenea combinaţii
mărunte, ci voim ca personalitatea sa să fie în
măsură de a sluji
ori unde şi ori
când toate cauzele
românismului.
În preajma alegerei noului preşedinte al „Astrei”
d-l I. Paul, profesor universitar, publică un articol în
„Conştiinţa Românească” prin care
propune un nou
candidat la această
înaltă demnitate
culturală şi naţională. Candidatul dlui I. Paul este d-l
Sextil Puşcariu.
Fireşte, d-l Sextil Puşcariu
este o valoare pe terenul culturei naţionale, dar, fără a face
chestiuni personale, care nici
nu îşi au locul într’o asemenea
discuţie, poate sta oare în
cumpănă erudiţia onorabilă a
d-lui Sextil Puşcariu cu personalitatea vastă atât de activă

şi plină de iniţiative a d-lui N.
Iorga?
Ceeace ne pare însă bizar
în propunerea d-lui I. Paul
este unicul motiv pentru care
d-sa, preferă pe d-l Sextil Puşcariu celorlalţi candidaţi.
Pentru d-l I. Paul viitorul
preşedinte al „Astrei” trebuie
să fie o „mimoză” un om care
s’ar feri ca de foc de politică,
de politica de partid.
De când a face politică –
chiar de partid, fiindcă în toate Statele constituţionale politica se face în cadrul
partidelor – constitue o pată
indelibilă şi de când politica
este incompatibilă cu cultura
şi cu o demnitate culturală?
(…) Noi, fără a fi consultat
pe d-l N. Iorga, fără a şti ce
gândeşte în această chestiune,
rămânem la punctul nostru, de
vedere, formulat anul precedent, anume că cel mai indicat,
prin proporţiile personalităţei
sale, prin recomandările trecutului, prin românismul şi sufletul său, a fi preşedintele
„Astrei” este d-l N. Iorga, acel

Sextil Puşcariu
care intelectualmente a făurit
România întregită cu mult mai
înainte ca acest vis naţional să
fie un fapt.
Carpaţii, Anul III, Nr. 192,
Joi 16 August 1923
Cristina Baciu

Patriarhul Miron Cristea
în vizită la Braşov

A Patriárka Brassóban volt. În: Brassói Lapok,
nr. 132, 15 iunie 1938

Ministrul Iamandi la Braşov

Ministrul Justiţiei, Victor Iamandi a sosit duminică dimineaţa în Braşov şi a rămas până luni la prânz. Au petrecut
sfârşitul de săptămână la Braşov şi generalul Prodan
alături de alţi ofiţeri importanţi.

Iamandi miniszter Brassóban töltötte a hétvéget.
În: Brassói Lapok, nr. 132, 15 iunie 1938
Dinu Eva

Alegerea preotului la Ghimbav
Duminică 18 iunie 1900
s-a săvârşit în comuna
Ghimbav actul alegerii de
paroh la biserica română gr.
or. din localitate.
Actul alegerii a fost condus de Iuliu Dan – protopop
al Făgăraşului ca emisar din
partea Prea Venerabilului
Consistoriu Arhidiecezan,
care deschizând sinodul
printr-o vorbire foarte acomodată, a pus la inima alegătorilor, actul cel de mare
însemnătate, ce au să-l săvârşească, şi a condus cu
mult tact şi conştiinciozitate
actul alegerii. Candidaţii la
parohia din Ghimbav au fost
trei clerici absolvenţi şi anume: Iosif Comănescu,
Terentie Popovici din Ghimbav, precum şi George Hamsea din Tohanul nou. Însă
domnii Popovici şi Hamsea
şi-au retras concursul şi astfel a rămas candidat singur
dl. Iosif Comănescu, pe care
l-au primit alegătorii cu puternice strigăte de „să tră-

iască” şi care a fost ales cu
unanimitate de întreg sinodul. După săvârşirea actului,
protopopul a mulţumit alegătorilor pentru ordinea cea
bună în care a decurs alegerea, după care luă cuvântul
părintele administrator Iosif
Comănescu, paroh la Codlea, ca tată al alesului, şi prin
cuvinte alese mulţumi protopopului pentru înţeleapta
conducere şi alegătorilor, în
numele fiului său, pentru că
şi-au pus încrederea într-însul alegându-l de paroh.
Noi alegătorii, dorim din
inimă nou alesului nostru ca
„Dumnezeu să-l întărească
cu darul său, că aşa să lumineze lumina înaintea oamenilor încât văzând faptele lui
cele bune să preamărească
pe tatăl nostru cel din ceruri”. Să trăiască nou alesul
nostru preot!
Gazeta Transilvaniei,
nr.151, 9 iulie 1900
Mihaela Lupu

Unde găsiţi ziarul nostru
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◾ 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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Cum arată
un nas perfect
Scarlett Johansson, ducesa Catherine de Cambridge, Kate Beckinsale
şi Jessica Biel sunt femeile a căror formă a nasului
este perfectă, potrivit ultimelor cercetări realizate de oamenii de ştiinţă
americani, informează
dailymail.co.uk.
Măsurat de la buza superioară, unghiul optim de rotaţie până la vârful nasului ar
trebui să fie de 106 grade,
pentru a îmbunătăţi aspectul
unei femei, potrivit noilor
cercetări.
Un nas care este rotit la
mai puţin de 90 de grade
spre faţă arată aplecat, lung
şi masculin.
Chirurgii plasticieni din
Statele Unite ale Americii,
care se află în spatele acestei
cercetări, susţin că, până
acum, nu a existat un standard universal acceptat care
să definească combinaţia cea

mai frumoasă de trăsături ale
nasului.
În încercarea de a „crea” cel
mai frumos nas pentru o femeie tânără, cercetătorii au urmărit reacţiile publicului la
diferite unghiuri şi rotaţii. Pen-

tru aceasta, au folosit portrete
ale unor femei caucaziene tinere, cu vârsta cuprinsă între
18 şi 25 de ani, care au fost
analizate online de aproximativ
4.000 de femei şi bărbaţi din
aceeaşi categorie de vârstă.

foto: dailymail.co.uk

Jessica Biel, Ducesa de Cambridge, Kate Beckinsale şi Scarlett Johansson – posesoare de „nas perfect”

în pijamale, 43% dintre cei
care dorm în cămăşi de noapte
şi 38% dintre cei care preferă
pijamalele-combinezon.
Potrivit Daily Mail, rezultatele sondajului, realizat pentru Cotton USA, vor constitui
o veste bună pentru mulţi britanici, în condiţiile în care 4
din 10 dorm goi, şi la fel fac
aproape jumătate (45%) dintre cei de peste 55 de ani.
De asemenea, studiul a relevat că manierele partenerilor
noştri în dormitor pot afecta

fericirea într-o relaţie.
Astfel, jumătate din cei intervievaţi au declarat că i-ar
deranja dacă partenerul lor ar
mânca în pat, 59% au spus că
detestă lucrurile murdare lăsate pe podea, iar 23% urăsc
ca partenerul să poarte şosete
în pat.

Lucruri bizare uitate de români în hoteluri
Aproximativ 7% dintre
clienţii hotelurilor din România uită câte ceva în cameră,
cele mai neobişnuite obiecte
fiind o rochie de mireasă sau
jucării sexuale, dar şi un papagal, potrivit unui studiu al
portalul de rezervari online
www.HotelGuru.ro.
Conform sondajului, în cele
mai multe cazuri turiştii uită
în unităţile de cazare haine şi
obiecte de îngrijire personală.
Graba sau neatenţia îi face,
de asemenea, să lase în camere bani, aparatură electronică,
bijuterii sau documente, scrie
Mediafax.
Aproape 30% dintre cei care
au răspuns sondajului au de-

Încă o vedetă a plecat de la Pro TV

În ultimele luni, postul din Pache Protopopescu a rămas fără vedetele consacrate. După plecarea Monei
Segall, au urmat-o în scurt timp Horia Brenciu, Ştefan
Bănică, baletul lui Edi Stancu şi juraţii de la Masterchef.
Pro TV primeşte o nouă lovitură, după ce şi Mihai
Petre a hotărât să se alăture postului Antena 1. Acesta
va fi în juriul emisiunii „Dancing with stars” şi a confirmat pe pagina sa de Facebook plecarea şi motivele
pentru care vrea să facă parte din acest proiect: „Dancing with stars” este, după părerea mea, cel mai complex şi mai spectaculos format de dans de pe piaţă.
Urmăresc show-ul din SUA de multă vreme şi mă declar un fan al lui. Datorită profesiei şi carierei mele în
dans am fost întotdeauna atras de acest gen de formate, asa că mă bucur foarte mult să am şansa să
jurizez un show care duce dansul la alt nivel.”

Prigoană, adevărul despre relaţia cu Teo Trandafir

Secretul unei căsnicii fericite?
Dormiţi dezbrăcaţi!
Cel mai bun mod de păstrare a unei căsnicii fericite
este ca soţii să doarmă goi,
sugerează un sondaj de opinie,
preluat de Daily Mail.
Potrivit acestuia, cei care
preferă să doarmă goi sunt
mai mulţumiţi de relaţiile lor
decât cei care dorm îmbrăcaţi.
În cadrul sondajului realizat
pe un total de 1.004 de britanici, 57% dintre cei care dorm
goi au declarat că sunt fericiţi
de relaţiile lor, prin comparaţie
cu 48% dintre cei care dorm

Aceştia au fost rugaţi să
compare fotografii ale femeilor ale căror nasuri erau
la 96, 101, 106, 111 şi 116
grade distanţă de faţă.
Studiul a fost realizat prin
folosirea rezultatelor în urma
unui sondaj, iar unghiul de
106 grade este în concordanţă cu cercetări anterioare
care arătau că 104 şi 108 de
grade sunt unghiurile favorabile.
Cercetătorii susţin că aceste caracteristici nu sunt neapărat aplicabile la bărbaţi.

clarat că li se întâmplă ca oaspeţii lor să uite actele de identitate în cameră sau la recepţie.
Unităţile de cazare s-au
confruntat adeseori cu obiecte
valoroase rămase în camerele
lor, printre care se numără
laptopuri, tablete electronice,
bijuterii, parfumuri şi haine
de firmă. Nici la capitolul
bani, românii nu au fost mai
atenţi, numeroşi respondenţi
afirmând că turiştii au uitat în
cameră portofele cu bani,
suma cea mai mare gasită
fiind 8.000 de euro.
Într-un hotel din Moeciu,
un turist a lăsat chiar o geantă
cu 150.000 euro, revenind
după ea.

În ceea ce priveşte lucrurile
mai puţin obişnuite, turiştii au
uitat în camere jucării sexuale,
dar şi un papagal, o rochie de
mireasă, un căţel sau o haină
de blană.
În cazurile în care se confruntă cu obiecte uitate, majoritatea unităţilor de cazare
aleg să anunţe turistul pentru
a şi le recupera (59,4%).
De asemenea, perioada de
păstrare a acestor obiecte, în
eventualitatea că vor fi recuperate, a variat de la o săptămână la 3-6 luni. Deşi unii
proprietari le păstrează, convinşi ca vor fi revendicate, alţii
aleg ca, după o anumită perioadă, să le doneze.

Silviu Prigoană recunoaşte că a avut o relaţie foarte
apropiată cu Teo Trandafir. După ce a dat cărţile pe
faţă şi a spus că a avut o relaţie cu Teo Trandafir,
soţul Adrianei Bahmuţeanu a ţinut să lămurească lucrurile şi să fie clar pentru toată lumea că el şi Teo
nu au făcut niciodată sex. Afaceristul a spus că erau
un cerc de prieteni din care făceau parte el, Mircea
Badea, Oreste şi Teo şi că nu s-a apropiat niciodată
la mai puţin de 30 de cm de simpatica prezentatoare.
„N-am avut relaţii sexuale cu Teo. Am fost un cerc de
prieteni şi eu sunt mai sentimental de felul meu, când
sunt prieten cu cineva, nu contează sexul, sunt prieten
adevărat. N-am avut situaţii în care să ne fi apropiat
la mai mult de 30 cm. Ne vizitam, discutam, mergeam
la restaurant... Eram eu, Mircea Badea, Oreste, Teo,
o gaşcă foarte mişto. Şi am rămas prieteni”, a declarat
Silviu Prigoană pentru ZiarulRing.ro.

