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Ultima oră: Alertă
în munţii Făgăraş

Autorităţile au intrat în alertă după ce un turist a căzut
ieri după-amiază într-o prăpastie în munţii Făgăraş,

Absolvent
în şomaj
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Tinerii absolvenţi care nu
au reuşit să-şi găsească un
loc de muncă pot să obţină
indemnizaţie de şomaj.

VALUTĂ

Euro
4,3920
USD
3,2262
Gram Aur 137,2116

METEO

Parţial noros
16°C /24°C

Două femei de 53 şi 57 de ani au
ajuns de urgenţă la Spitalul de Arşi
din Capitală, transportate cu un elicopter al Ministerului Afacerilor In-

terne. Femeile, angajate ale unei companii de prestări servicii care colabora
cu Uzina de la Feldioara, au suferit
arsuri de gradele 2 şi 3, care le-au

afectat 20, respectiv 40% din supra- Teritorial de Muncă Braşov a deschis
faţa corporală precum şi căile res- o anchetă pentru a stabili în ce împiratorii, din cauza unei flăcări prejurări s-a petrecut exact incidentul.
spontane. În acest caz, Inspectoratului
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A dat statul din nou în judecată

Se dublează Ocolitoarea

Elena Ghegeliu, tânăra care
şi-a pierdut mâna dreaptă în
urma unui accident rutier petrecut în 2006 şi care a primit
despăgubiri morale de un milion de euro de la CNADNR,
a dat din nou în judecată compania, solicitând daune materiale de două milioane de lei,

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
a semnat pe 4 iulie contractul
pentru proiectarea şi execuţia
lucrărilor de dublare a Tronsonul II al Ocolitoarei de
4,92 km. Tronsonul II de
centură leagă DN 11, spre
Hărman, de DN 13 spre Târ-

pentru protezele de care are
nevoie. Dosarul a fost depus
la Tribunal Constanţa în 2 iulie, iar până în prezent nu a
fost stabilit un termen de judecată. Accidentul în urma
căruia Elena Ghegeliu şi-a
pierdut mâna a avut loc în
2006, pe DN1.
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gu Mureş, în zona Stupini, şi
nu avea decât câte o bandă
pe sens, iar după ce se vor
executa aceste lucrări, vor fi
câte două benzi pe sens, pe
modelul tronsonului III, astfel
că şi pe această bucată de şosea se va putea circula în regim de autostradă.
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Legea cartelelor pre-pay, atacată la CC de Avocatul Poporului.
Legea cartelelor pre-pay a fost atacată la Curtea Constituţională (CC) de Avocatul Poporului, pe raţiuni legate,
între altele, de ocrotirea vieţii intime şi de faptul că actul
normativ nu ar reglementa criteriile obiective de stabillire
a duratei stocării datelor cu caracter personal, notează
Mediafax.ro. Camera Deputaţilor a adoptat în 2 iulie, cu
195 de voturi "pentru", 20 de voturi „împotrivă” şi 75 de
abţineri, iniţiativa legislativă care obligă deţinătorii de
cartele telefonice preplătite (prepay) să-şi prezinte datele
personale de identificare. Dacă va fi promulgată, legea
va intra în vigoare la 1 ianuarie 2015. Cu toate acestea,
legea prevede o perioadă de un an, respectiv până la 1
ianuarie 2016, pentru ca posesorii de cartele preplătite
să aibă posibilitatea de a furniza operatorilor de telefonie
datele personale de identificare. În caz contrar, legea
prevede anularea numărului de telefon.
Agenţiile de turism cer extinderea cotei de TVA de 9%. Asociaţia
Naţională a Agenţiilor de Turism(ANAT) solicită extinderea
cotei reduse de TVA la cazarea cu demipensiune sau
pensiune completă şi susţine că măsura va avea ca efect
atragerea unui număr mai mare de turişti români şi străini
în vacanţă în România, creşterea consumului de servicii
turistice şi a ponderii turismului în PIB. În prezent, cota
redusă de 9% se aplică doar pentru servicii de cazare
şi cazare cu mic dejun inclus. Restul serviciilor din turism,
inclusiv cele ale agenţiilor care comercializează produse
turistice în România, se impozitează cu cota integrală
de 24%. „Cota TVA de 24% este mai mare decât nivelul
aplicat în majoritatea ţărilor UE şi pune industria într-o
situaţie de necompetitivitate faţă de ţările concurente pe
piaţa turismului. Bulgaria aplică o cotă de 9% din aprilie
2011 pentru vacanţele cumpărate prin agenţiile de turism,
Grecia a redus TVA pentru restaurante la 13% în timpul
crizei economice, Spania are o cotă de 10%, atât pentru
cazare, cât şi pentru serviciile din restaurant”, susţine,
într-un comunicat de presă, Lucia Morariu, preşedintele
ANAT.

Premii pentru elevii cu rezultate deosebite la examenele naţionale. Guvernul României a adoptat ieri Hotărârea de Gu-

vern prin care se acordă premii în bani tuturor
absolvenţilor de clasa a VIII-a şi de clasa a XII-a, care
au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională 2014, respectiv la bacalaureat 2014. Cei 225 de absolvenţi de
clasa a VIII-a, care au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională, vor primi din partea Guvernului 2.000 de lei, fiecare, iar cei 104 candidaţi cu media 10 la bacalaureat
vor primi câte 3.000 de lei, fiecare. Spre deosebire de
anul trecut, când au fost premiaţi doar absolvenţii care
au obţinut media 10 la bacalaureat, în acest an, sunt incluşi şi absolvenţii care au reuşit să încheie Evaluarea
Naţională cu media 10. În județul Brașov vor fi premiați
doar doi elevi.

EVENIMENT

Joi

Copiii sub un an ar putea
să nu mai fie primiţi în creşe
O modificare legislativă
referitoare la organizarea creşelor ar putea
pune în dificultate atât
părinţii care au copii cu
vârsta sub un an, cât şi
municipalitatea, care
are în subordine cele
opt creşe din Braşov.
De la 1 iulie a intrat în vigoare Legea nr 90/2014, care
modifică Legea nr. 263/2007
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor.
Noua lege introduce noţiunea de „vârstă antepreşcolară”
în sistemul de organizare a
creşelor, noţiune care în psihologie denumeşte vârsta cuprinsă între 1 şi 3 ani. Potrivit
noului act normativ, „creşele
sunt instituţii publice sau private specializate în servicii cu
caracter social, medical, educaţional pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie
a copiilor de vârstă antepreşcolară”, în timp ce în vechea
lege, copiii care puteau fi încadraţi în creşe aveau vârste
cuprinse între 3 luni si 4 ani.
Legea, care nu defineşte
clar noua noţiune, exclude din
sistemul de organizare al creşelor perioada între trei luni
şi până la un an a copilului,
cum era stipulat în vechiul act
normativ.
Pe de altă parte însă, păstrează în organizarea grupelor de copii din creşe „grupa
mica, până la împlinirea vârstei de un an”, dar modifică
grupa mare, care se referă

Creșele din Brașov ar putea, după noua lege, să nu mai primească copii sub un an, în îngrijre
de această dată la copiii
„peste doi ani”, în loc de cei
„între doi şi patru ani”, aşa
cum era până acum. Astfel,
nu mai este definită clar nici
vârsta maximă până la care
copilul poate fi dat la creşă.
Actul normativ recent intrat în vigoare creează dificultăţi atât părinţilor - în
special mame - care nu se
pot reîntoarce la locul de
muncă mai devreme de un
an, dacă nu au cu cine să
lase bebeluşul, cât şi municipalităţii, care nu ştie cum
va trebui să organizeze creşele începând de la 1 septembrie.
„Aşteptăm normele metodologice la legea 90/2014 privind organizarea creşelor,

pentru că vârsta antepreşcolară este de obicei definită ca
începând de la un an, ceea
ce ar însemna că bebeluşii cu
vârste de la trei luni la un an
nu mai pot veni la creşă. Pe
de altă parte, prevederea din
vechea lege privind organizarea grupei mici rămâne valabilă. Pe de o parte ni se
cere practic să desfiinţăm
grupa mică, pe de altă parte,
să organizăm grupa mică
pentru copii cu vârste de
până la un an”, a declarat
Sorin Toarcea, purtătorul de
cuvânt al Primăriei.
Potrivit noului act normativ, normele metodologice
ar trebui să apară în maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, adică

până la 30 august 2014. În
Braşov sunt opt creşe de
stat, care funcţionează sub
autoritatea primăriei. În
acestea sunt disponibile 785
de locuri, pentru care există
aproximativ 850 de solicitări. Potrivit datelor Serviciului Administrare Creşe
din cadrul Primăriei, 10%
dintre copiii pentru care sau făcut deja solicitări vor
avea mai puţin de un an, la
1 septembrie 2014, când va
începe „anul şcolar” în creşe. Aceasta înseamnă că
dacă precizările metodologice nu vor apărea, cel puţin 85 de familii din
Braşov nu-şi vor putea înscrie bebeluşul mai tânăr de
un an la creşă.
A.P.

A dat în judecată CNADNR,
pentru banii de proteză
Elena Ghegeliu, tânăra care
şi-a pierdut mâna dreaptă în
urma unui accident rutier petrecut în 2006 şi care a primit
despăgubiri morale de un milion de euro de la CNADNR,
a dat din nou în judecată compania, solicitând daune materiale de două milioane de lei,
pentru protezele de care are
nevoie.
Potrivit avocatului Elenei
Ghegeliu, tânăra solicită de
această dată CNADNR despăgubiri materiale în valoare
de două milioane de lei, reprezentând contravaloarea
protezelor de care are nevoie.
Dosarul a fost depus la Tribunal Constanţa în 2 iulie, iar
până în prezent nu a fost stabilit un termen de judecată.
Instanţa supremă a decis,
în 11 iunie, ca CNADNR să

îi plătească daune morale de
un milion de euro Elenei Ghegeliu, decizia fiind irevocabilă.
Opt zile mai târziu, CNA
DNR i-a plătit tinerei suma
de 4,4 milioane lei, echivalentul a un milion de euro.
Georgiana Elena Ghegeliu a
dat în judecată Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
(CNADNR) şi Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri
Braşov în aprilie 2012, la Tribunalul Bucureşti, după ce şia pierdut mâna dreaptă în
urma unui accident rutier petrecut în 2006.Accidentul în
urma căruia Elena Ghegeliu
şi-a pierdut mâna dreaptă a
avut loc în 2006, peDN1, în
timp ce aceasta mergea, împreună cu prietenul ei, spre
Braşov.
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Accident la fabrica de prelucrare
a minereurilor uranifere din Feldioara
Două femei de 53 şi 57
de ani au ajuns de urgenţă la Spitalul de Arşi
din Capitală, transportate cu un elicopter al
Ministerului Afacerilor
Interne.
Femeile, angajate ale unei
companii de prestări servicii,
care colabora cu Uzina au suferit arsuri de gradele 2 şi 3,
care le-au afectat 20 respectiv
40% din suprafaţa corporală
precum şi căile respiratorii, din
cauza unei flăcări spontane.
Incidentul s-a produs ieri
dimineaţă la Uzina R Feldioara şi s-a soldat cu rănirea celor femei. Acestea nu erau
angajatele companiei ci ale
unei firme de prestări servicii
care colabora cu uzina, iar accidentul s-a produs în exteriorul unei hale. „A fost o
deflagraţie, ca spun aşa, o flacără spontană care nu a cauzat probleme nici de mediu,
nici nu a afectat în vreun fel

Victimele care au suferit arsuri grave au fost transportate în Capitală cu un elicopter al Ministerului de Interne
fluxul nostru din uzină” a
precizat Marian Rasaliu, director Uzina „R” Feldioara.
Potrivit unor informatʼii,
cele două femei vopseau un

rezervor, în interiorul unei
hale, iar vaporii acumulatʼi
în recipient s-au aprins și au
provocat o flamă care le-a
ars.

Control pentru depistarea poluatorilor
canalului Timiș
Gunoi de grajd, dejecţii şi
reziduuri animaliere. Sunt
deşeurile pe care inspectorii
de la SEGA şi Garda de Mediu le-au descoperit în albia
canalului Timiş, la un control
de rutină. Conform procesului
verbal, predat Prefecturii, poluarea provine de la o fermă
de vaci de pe strada Ciobanului. Inspectorii de teren au
găsit, potrivit procesului verbal care a ajuns pe masa prefectului, o conductă care se
varsă în Canalul Timiș, iar în
spatele locuintʼelor au descoperit evacuări de dejectʼii animale provenite de la o fermă
de pe stradă.
De aceea, reprezentantʼii
unor institutʼii au luat cu asalt
zona respectivă să vadă care
este situatʼia. Proprietarul animalelor nu a fost de găsit la
adresă, aşa că este aşteptat să

se prezinte la Direcţia Sanitar
Veterinară, cu toate actele pe
care le detʼine pentru
functʼionarea fermei dacă nu
vrea să plătească amenzi. „Potrivit protoculului încheiat cu
Prefectura Brașov, s-a constituit o comisie formată din reprezentanţi ai Prefecturii,
Primăriei Braşov, Sistemul
de Gospodărirea Apelor
Brașov şi Garda de Mediu,
care până în 30 august trebuie

să identifice zonele cu probleme, măsurile ce trebuie luate
şi cine este responsabil de
aceste măsuri. În această etapă, însă, se desfăşoară activitatea comisiei, pentru
identificarea acestor zone.
Apoi într-o etapă viitoare, cei
care nu vor respecta măsurile
recomandate vor fi sancţionaţi”, a declarat Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al
Primăriei.

Cristian Cioacă nu va fi eliberat
Curtea de Apel Piteşti a
respins cererea de suspendare
a executării pedepsei formulată de fostul poliţist Cristian
Cioacă, condamnat definitiv
la 15 ani şi 8 luni de închisoare în dosarul uciderii soţiei
sale, avocata Elodia Ghinescu.
Cererea a fost respinsă ca nefondată, decizia instanţei fiind

definitivă. Pe rolul Curţii de
Apel Piteşti se mai află două
contestaţii în anulare formulate de Cristian Cioacă împotriva condamnării definitive,
ele urmând să fie conexate
într-un singur dosar, conform
unei hotărâri pronunţate de
instanţă pe 7 iulie. Cristian
Cioacă se află la Penitenciarul

Colibaşi din data de 18 iunie,
când Curtea de Apel Piteşti la condamnat la 15 ani şi 8
luni de închisoare cu executare şi cinci ani interzicerea
unor drepturi în dosarul în
care a fost judecat pentru uciderea soţiei sale, avocata Elodia Ghinescu, sentinţa fiind
una definitivă.

„Eu le-am acordat primul
ajutor, le-am scos din mediu
până la venirea SMURD-ului.
S-au auto-aprins nişte substanţe chimice cu care lucrau”

a spus Florin Fleancu, medic
de Medicina Muncii.
După ce au fost stabilizate
de personalul medical al uzinei, victimele au fost preluate

şi transportate la aerodromul
din Ghimbav. Ulterior au fost
preluate de elicopterul Ministerului Afacerilor Interne.
Acestea vor fi transportate de
urgenţă la Spitalul de Arşi din
Capitală.
O anchetă la care participă
procurori şi poliţişti criminalişti, precum şi reprezentanţii
ITM, ISU, SRI şi ai Prefecturii Braşov a fost începută,
pentru stabilirea cauzelor accidentului.
Aflată la aproximativ 20
de kilometri de Braşov, Uzina
„R” Feldioara aparţine Companiei Naţionale a Uraniului.
Platforma Feldioara cu Uzinele „R” și „E”, a fost construită ca urmare a necesitătʼii
de a se prelucra minereul de
uraniu din ţară.
Prin activitatea celor două
uzine, România este singura
ţară din Europa care produce
în prezent combustibil nuclear pentru centrale nuclearo-electrice.
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Flash economic
Poți consulta online dosarul pentru Prima Casă. Aplicanții prin

programul Prima Casă vor putea să urmărească stadiul
aprobării dosarului de la Fondul Național de Garantare
a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), pe pagina de
internet a instituției. „Pe pagina FNGCIMM a fost creat
un link către o aplicaţie prin care fiecare beneficiar poate
urmări situaţia dosarului său în procedura de aprobare
a garanţiei pentru credit. Se consemnează, astfel, momentul în care dosarul este transmis de la banca creditoare către FNGCIMM, momentul în care este preluat şi
intră în lucru, aprobarea sau respingerea acestuia, precum şi momentul în care contractul semnat este transmis
băncii”, se arată într-un comunicat al Fondului. Concret,
pe pagina Fondului, în secţiunea „Prima casă”, clienţii
trebuie să acceseze link-ul „Stare solicitare” care deschide
pagina aplicaţiei de consultare pentru beneficiarii solicitărilor de garantare Prima Casă.
Debutanţii în afaceri primesc ajutor de la stat. Debutanţii primesc astăzi, 10 iulie, finanţare de la stat pentru a-şi pune
în practică planurile, indiferent de vârstă. Este vorba despre creditele nerambursabile, cu o valoare totală de până
la 10.000 euro. În cadrul programului exista până în prezent o condiţie de vârstă, care a fost însă eliminată. Finanţarea de la stat acoperă 50% din valoarea totală a
cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru
care solicitantul face dovada surselor de cofinanţare.
Planul de afaceri propus trebuie să cuprindă investiţii în
active corporale şi/sau necorporale, pe o perioadă determinată, în scopul realizării unor obiective clare, concrete şi reale. În ceea ce priveşte obligaţiile
întreprinzătorilor, ghidul solicitantului prevede reinvestirea
anual a cel puţin 50% din profitul realizat în anul fiscal
precedent şi angajarea şi menţinerea în activitate a cel
puţin doi salariaţi de la momentul obţinerii facilităţilor şi
până la pierderea calităţii de microîntreprindere.

ECONOMIC

Joi

Se dublează cel de-al doilea
tronson al ocolitoarei!
Tronsonul II al
ocolitoarei Braşovului va intra în
perioada următoare în şantier,
după ce, pe 4 iulie,
Compania Naţională e Autostrăzi
şi Drumuri Naţionale (CNADNR) a
semnat contractul
pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de dublare
a acestui tronson
de 4,92 km.
Pe tronsonul II al Ocolitoarei Braşovului se va circula în regim de autostradă
Această bucată de
centură leagă DN 11, spre Hăr- structori a fost acerbă, în totală, din valoarea estimată de
man, de DN 13 spre Târgu fiind depuse 21 de oferte de CNADNR care era de
Mureş, în zona Stupini, şi nu la diferite societăţi sau consor- 118,256 de milioane de lei.
avea decât câte o bandă pe ţii. Cea mai bună ofertă din
Viarom Construct SA este
sens, iar după ce se vor executa punct de vedere economic a o societate românească de conaceste lucrări, vor fi câte două fost a asocierii de firme Via- strucţii cu capital integral pribenzi pe sens, pe modelul tron- rom Construct SA – Maxide- vat, parte a grupului francez
sonului III, astfel că şi pe sign SRL – Beta Cops SRL, EUROVIA, specializată în
această bucată de şosea se va care a oferit un preţ de 64,41 construcţii, infrastructură de
putea circula în regim de au- milioane de lei, fără TVA, res- transport şi construcţii edilitare.
tostradă.
pectiv de 79,86 milioane de Firma a mai câştigat o serie de
Pentru execuţia acestor lu- lei cu tot cu TVA. Un preţ des- contracte de întreţinere periocrări concurenţa între con- tul de mic, respectiv de 54% dică a drumurilor pe perioada

2013 – 2014, cu
Direcţiile de Drumuri din Braşov,
Cluj, Craiova şi
Iaşi, tot în asociere
cu alte firme. Maxidesign SRL şi
Beta Cops SRL
sunt o firme care
au sediul în capitală şi care oferă servicii de proiectare
şi consultanţă în
domeniul construcţiilor. Conform
precizărilor Companiei de Drumuri,
durata estimativă
de implementare a contractului
este de 39 luni, din care 3 luni
proiectare, 12 luni execuţie lucrări şi 24 luni perioadă de garanţie a lucrărilor. Astfel, în
octombrie anul viitor, lucrarea
ar trebuie predată „la cheie”.
În perioada următoare urmează să fie atribuit şi contractul
pentru continuarea lucrărilor
la primul tronson al ocolitoarei,
acestea fiind abandonate de
aproximativ un an.

Brașovul este al treilea cel mai
dezvoltat pol al industriei de software
Înfiintʼată în septembrie
2013, Asociaţia Cluster Pentru Inovare și Tehnologie
reunește 23 de membri –
companii din industria IT&C,
companii de consultantʼă,
Agentʼia Metropolitană pentru
Dezvoltare Durabilă Brașov
și Universitatea Transilvania,
Camera de Comertʼ și Industrie.
Aceste initʼiative vor consolida pozitʼia Brașovului în industria IT&C și domeniul mai
larg al industriilor creative la
nivel natʼional și european. În
momentul de fatʼă, la nivel
natʼional, Brașovul este al treilea cel mai dezvoltat pol al industriei de software, având
însă o pozitʼionare mai slabă
în alte ramuri ale industriilor
creative. Cele 856 de firme
din judetʼul Brașov cu
activitătʼi declarate în domeniul industriilor creative (inclusiv IT&C) au realizat în
2012 o cifra de afaceri de 419
milioane de lei, angajând
3.579 de persoane.
Dintre acestea, firmele reunite în Clusterul pentru Inovare și Tehnologie realizează
o cifra de afaceri de 148 milioane de lei și au 882 de
angajatʼi.
Initʼiat de Agentʼia Metropolitană Brașov, conceptul
Brașov – Metropola a

Cunoașterii se aliniează cu
initʼiativa Clusterului pentru
Inovare și Tehnologie de a
transforma Brașovul într-unul
dintre cel mai dinamice centre
ale industriilor creative și tehnologice din Europa de
Est.Clusterul va realiza acest
lucru
valorificând
creativitateași noile tehnologii,
sustʼinând initʼiativele antreprenoriale, atrăgând investitʼii,
încurajând inovareași conectarea la piatʼa globală. Dezvoltarea industriilor creative și
tehnologice are ca și
consecintʼă creșterea nivelului
de trai și a calitătʼii vietʼii, mai
ales dacă luăm în considerare
diferentʼele de venit între in-

dustriile creative și industriile
clasice – spre exemplu, dacă
salariul net în industria automotive variază între 150 și
1.000 euro, în industria IT
acesta ajunge la valoarea de
500-2.700 euro.
Asociatʼia Cluster pentru Inovare și Tehnologie, implementează proiectul „Start
pentru inovare și tehnologie”,
co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat și are
ca obiectivul general al proiectului este creşterea competitivităţii pe plan naţional a
industriei emergente IT&C
din Braşov.
Sebastian Dan
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Funcţionarii Primăriei învaţă
regulile dialogului social
Funcţionarii Primăriei Braşov au participat ieri la un
curs despre rolul şi funcţionarea comisiilor paritare şi despre mecanismul
dialogului social în România, în cadrul unui proiect
al Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, finanţat cu fonduri norvegiene nerambursabile.
Comisiile paritare, formate
din funcţionari publici, dintre
care jumătate sunt numiţi de
conducătorul instituţiei, iar
cealaltă jumătate de sindicat,
au rolul de a asigura dialogul
social în cadrul fiecărei instituţii publice. Responsabilităţile comisiei paritare sunt de
a propune periodic măsuri de
îmbunătăţire a activităţii instituţiei, de a analiza şi viza
planul anual de perfecţionare
profesională, de a analiza şi

formula propuneri privind
flexibilizarea programului de
lucru al angajaţilor instituţiei
publice, de a participa, cu rol
consultativ, la negocierile
acordurilor colective, precum
şi de a monitoriza punerea în
aplicare a acestor acorduri.
„Mă bucur că suntem partenerii acestui proiect care

are rolul de a îmbunătăţi
dialogul social la nivelul instituţiei noastre. Cred că dialogul este potrivit în orice situaţie care implică funcţionarii publici sau angajaţii
din administraţia locală, iar
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are un rol important în activitatea admi-

nistraţiei publice locale.”, a
declarat primarul George
Scripcaru.
„Proiectul nostru, realizat
în parteneriat cu Guvernul
Norvegiei, vizează funcţionarii
publici şi membri ai comisiilor
paritare din cadrul Instituţiilor
Prefectului, Consiliilor judeţene, primăriilor Braşov, Galaţi,

Timişoara, Iaşi, Primăriei generale şi Primăriei sectorului
6, Bucureşti. Scopul proiectului este îmbunătăţirea structurilor şi a practicilor specifice
dialogului social pentru funcţionarii publici, respectiv întărirea rolului comisiilor pari tare stabilite în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice”,
a explicat Tatiana Cârciumaru,
director în cadrul Agenţiei
Naţuionale a Funcţionarilor
Publici, partenerul român al
proiectului.
Proiectul „Îmbunătăţirea
dialogului social pentru funcţionarii publici” se desfăşoară
în perioada 1 ianuarie 2013
– 31 decembrie 2014 este finanţat printr-un grant acordat
de către Guvernul Norvegiei
prin intermediul Granturilor
Norvegiene 2009-2014, cu
un buget de 351.778 Euro,
din care 301.948 Euro repre-

zintă grantul şi 49.830 Euro
co-finanţare (asigurată de către ANFP, KS şi AMR).
Rezultatele în urma implementării proiectului sunt: elaborarea unui studiu privind
activitatea comisiilor paritare
din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice pilot, realizarea unei vizite de studiu de
5 zile în Norvegia, organizată
pentru 30 de funcţionari publici din grupul ţintă, realizarea a 6 schimburi de bune
practici, relizarea unui studiu
comparativ cu privire la modul în care se realizează dialogul social în admnistraţia
publică din România şi Norvegia, o curriculă dezvoltată
pentru programul de formare
dedicat mebrilor comisiilor
paritare, pregătirea a 30 de
formatori în domeniul dialogului social şi a 150 de funcţionari publici.
A.P.

Absolvenții pot solicita ajutor de şomaj
Absolvenţii promotʼiei
2014 care nu lucrează sau
care nu se înscriu la
facultate pot cere indemnizaţie de şomaj. Absolvenţii
se pot înregistra în evidenţa
Agenţiei Jude tʼene pentru
Ocuparea Fortʼei de Muncă
Brasov ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în
termen de 60 de zile de la
absolvire. Acest termen se
calculează astfel: -începând
cu data absolvirii studiilor,
dacă această dată este menţionată în mod expres pe
adeverinţa de absolvire eliberată de instituţia de învăţământ;
-începând cu data de 1 a
lunii următoare celei înscrise
în adeverinţă /certificat de
absolvire eliberată de către
instituţia de învătʼământ.
Depăşirea acestui termen
de 60 de zile atrage după

sine anularea dreptului de a
primi şomaj. Atentʼie, pentru
absolvenţii de liceu, termenul de 60 de zile se calculează de la data absolvirii
liceului şi nu de la data susţinerii examenului de bacalaureat!
Înregistrarea absolvenţilor
ca persoane în căutarea unui
loc de muncă se realizează
la sediul AJOFM Braşov din
str. Lungă nr.1A, camera 14,
şi la toate punctele de lucru
din localităţile Făgăraş, Codlea, Rupea, Râşnov, Zărneşti
şi Săcele, în a căror rază teritorială îşi au domiciliu, pe
baza următoarelor acte:
-BI/CI - copie şi original;
-Act de studii sau adeverinţă - copie şi original (în cazul absolvenţilor de liceu –
certificat de absolvire);
-Adeverinţă medicală – cu
menţiunea „Apt pentru mun-

că” sau cu eventuale restricţii
medicale;
-Dosar plic;
Programul de depunere a
dosarelor este de luni până
joi între orele 08:00 –
14:00. De reţinut este faptul că înregistrarea absolvenţilor în evidenţa AJOFM
Braşov, ca persoane în căutarea unui loc de muncă, se
face în termen de 60 de zile
de la absolvire, iar indemnizaţia de şomaj se acordă, la
cerere, cu actualizarea actelor depuse la dosar, numai
după expirarea celor 60 de
zile şi numai dacă nu şi-au
găsit un loc de muncă. Cuantumul indemnizaţiei de
şomaj pentru absolvenţi reprezintă 50% din valoarea
indicatorului social de referinţă, în vigoare la data stabilirii dreptului, şi se acordă
pe o perioadă de 6 luni.

125 de locuri la şcoala de pompieri
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Braşov
anunţă braşovenii care vor
o carieră în domeniu că pot
opta pentru cursurile Şcolii
de subofiţeri de Pompieri şi
Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, judeţul
Prahova. Pentru admiterea
din 2014, sunt disponibile
125 de locuri (din care două

pentru rromi) pentru subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă. Pentru a participa
la concursul de admitere,
candidaţii recrutaţi trebuie
să aibă vârsta de pînă la 27
ani, împliniţi în anul participării la concurs. Durata
studiilor va fi de doi ani.
Activitatea de recrutare a
candidaţilor şi informaţii su-

plimentare privind condiţiile
şi data limită de înscriere,
precum şi înscrierea candidaţilor pentru concursurile
de admitere se vor obţine la
sediul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Ţara
Bârsei” al judeţului Braşov,
str. Mihai Viteazul, nr. 11 Biroul resurse umane sau pe
www.isujbv.ro.

C
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Institutul Politehnic
din Braşov

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
În anul 1940 se pun bazele învăţământului superior în Braşov, în cadrul Academiei de Comerţ şi Studii Industriale.
În 1948 a fost înfiinţat Institutul de
Silvicultură, iar în 1949 Institutul de
Mecanică. În 1953, Institutul de Silvicultură a devenit Institutul Forestier,
iar în urma fuzionării dintre acesta şi
Institutul de Mecanică, a luat fiinţă Institutul Politehnic din Braşov. În cadrul
acestui institut, în anul 1959, ia fiinţă
secţia de Industrializare a Lemnului,

iar în 1964, secţia de Tehnologii de tarea Pădurilor; Facultatea de IndusFabricaţie.
tria Lemnului; Facultatea de MatemaPrin fuzionarea celor două institute, tică şi Informatică; Facultatea de
respectiv cel Politehnic şi cel Pedagogic, Fizică-Chimie; Facultatea de ştiinţe
în 1971 are loc înfiinţarea Universităţii Naturale şi Agricole şi Facultatea de
din Braşov. Structura Universităţii din Muzică. În anul 1991, la propunerea
Braşov, aprobată prin Hotărârea Con- Senatului Universităţii din Braşov, prin
siliului de Miniştri nr. 1285/15 oct. nota Guvernului României din 4 ianua1971, cuprindea opt facultăţi: Facul- rie 1991 şi Ordinul Ministrului Învătatea de Mecanică; Facultatea de Teh- ţământului şi ştiinţei nr. 4894 din
nologia Construcţiilor de Maşini; 22 martie acelaşi an, devine UniversiFacultatea de Silvicultură şi Exploa- tatea „Transilvania” din Braşov.

Joi
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Coduri QR pentru informaţii rapide
despre aria protejată Tâmpa
Agenţia Metropolitană
Braşov oferă braşovenilor şi turiştilor, începând
din această lună, posibilitatea de a accesa mai
multe informaţii despre
aria protejată Muntele
Tâmpa prin intermediul
codurilor QR.
Vizitatorii Braşovului şi
amatorii de drumeţii montane
vor avea posibilitatea de a folosi tehnologia QR code-urilor
(quick response), în limbile
română şi engleză, pentru a
afla care sunt căile de acces
înspre şi pe Muntele Tâmpa,
traseele turistice din aria protejată, informaţii despre biodiversitatea rezervaţiei şi
importanţa acesteia pentru comunitate. Informaţiile de tip
text sunt însoţite de imagini
şi de harta rezervaţiei.
Activitatea de codificare a
informaţiilor de interes comunitar privind aria protejată se

înscrie în campania de informare şi conştientizare prevăzută în cadrul proiectului
„Zilele Ariei Protejate Muntele Tâmpa”, proiect finanţat
de Fundaţia pentru Parteneriat
şi MOL România prin programul Spaţii Verzi – componenta Arii Naturale
Protejate, proiectimplementat
de Agenţia Metropolitană

Braşov în perioada mai–septembrie 2014.
QR code-urile prin care se
accesează mesajele vor fi dispuse zonal pentru a facilita
accesul turiştilor şi al locuitorilor Braşovului spre Aria
protejată Muntele Tâmpa; de
asemenea, conţinutul mesajelor este adaptat grupurilor ţintă – turişti şi localnici, iar

Tabără de sculptură la Teliu

La comuna Teliu se află în
plină desfăşurare ediţia a treia
a Taberei de Sculptură ”Tradiţii vechi în spirit nou”. Tabăra este organizată de
Asociaţia Social-Culturală Suflet Transilvan, în colaborare
cu Primăria Teliu şi cu Parohia Ortodoxă Teliu Vale. La
tabără participă peste 50 de

tineri din judeţele Braşov, Sibiu, Covasna şi Harghita, toate
cheltuielile fiind suportate de
organizatori. Tabăra de la Teliu cuprinde un atelier de sculptură condus de un meşter
popular, precum şi excursii,
jocuri, spectacole de muzică
şi dans. Participanţii îşi vor
însuşi la sfârşitul activităţilor

tehnicile meşteşugăreşti specifice şi vor dobândi abilitatea
de a realiza obiecte tradiţionale sculptate în lemn (cruci,
fusuri, candele, etc.).
Tabăra se va încheia cu o
expoziţie a obiectelor realizate
de tineri. La finalul taberei se
vor acorda premii celor mai
activi dintre tineri.
Proiectul este finanţat de
Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană
pentru Sport şi Tineret. Acest
proiect vizează repunerea în
prim plan a obiceiurilor populare româneşti în strânsă legătură cu tradiţiile ortodoxe
dintr-o zonă multiculturală şi
are ca scop organizarea unei
tabere de creaţie adresată tinerilor cu vârste cuprinse între
14 şi 35 ani, din patru judeţe
ale Regiunii Centru (Braşov,
Covasna, Harghita şi Sibiu),
în special din mediul rural.

4.000 de locuri fără taxă la „Transilvania”
Patru mii de locuri bugetate
sunt disponibile la Universitatea Transilvania pentru anul
2014-2015. Dintre acestea,
aproape trei sferturi sunt alocate pentru ciclul de licenţă,
iar restul la programele de
masterat.
După ce au trecut de emoţiile examenelor, absolvenţii
de liceu sau de facultate se pre-

gătesc acum de înscrierea pentru admitere la una dintre cele
optsprezece facultăţi ale universităţii braşovene, care se fac
în perioada 12-19 iulie, iar
pentru masterat între 12-21 iulie. În total, Universitatea Transilvania aşteaptă aproape şase
mii de studenţi şi masteranzi.
Taxele la Universitatea Transilvania sunt în 2500 şi 5.000

de lei. Cea mai scumpă facultate rămâne tot Muzica, unde
anul costă 5.500 de lei. Şi la
specializarea Balneofizioterapie, tot din cadrul Facultăţii de
Medicină, taxele sunt piperate,
de la 3.500 de lei la 4200 de
lei. La restul facultăţilor taxele
sunt între 2.500 şi 3.500 de lei
pe an. Taxa de încriere este între 100 şi 150 de lei.

informaţiile sunt transmise
gradual, adaptate interesului
acestora:
◾ în Zona Centrului istoric:
mesajul Muntele Tâmpa –
informaţii turistice generale
◾ Autobuz linia 4 Gară-Livada Poştei: mesajul Muntele
Tâmpa – informaţii turistice
generale
◾ La limita ariei – Aleea Brediceanu (de sub Tâmpa),
Telecabină: mesajul Muntele Tâmpa – trasee de vizitare
◾ Pe Muntele Tâmpa –
mesajul cu informaţii mai
detaliate privind Biodiversitatea Muntelui Tâmpa
◾ În cartiere, în staţii de autobuz, în autobuze: mesajul
Cum protejăm Muntele
Tâmpa – informaţii pentru
localnici.
„În calitatea de Custode al
Ariei Protejate Muntele Tâmpa ne propunem să diversifi-

căm instrumentele prin care
locuitorii municipiului Braşov
şi turiştii care vizitează zona
sunt informaţi asupra frumuseţii şi biodiversităţii rezervaţiei naturale situate chiar în
mijlocul oraşului. Prin intermediul unor proiecte finanţate
implementăm soluţii inovative
cu scopul de a conştientiza comunitatea asupra păstrării

stării de conservare a mediului
şi habitatelor din ariile protejate, de conştientizare a localnicilor şi turiştilor despre
efectele negative asupra stării
de conservare a biodiversităţii
pe care le pot provoca prin
acţiuni proprii.”, susţine Dragoş David, directorul Agenţiei
Metropolitane Braşov.
Sebastian Dan

Codul QR – un decodor rapid
Codurile bidimensionale
sunt un instrument gratuit
care permite
utilizatorilor
să acceseze conţinut
variat asociat unui
brand sau
subiect de interes
general prin intermediul telefoanelor mobile inteligente (smartphone). Astfel

mediul offline, unde este
promovat un astfel de cod,
în cazul de faţă web site-ul
Agenţiei Metropolitane Braşov, devine
pista de lansare
pentru un bogat
conţinut digital şi o
experienţă mai bogată a braşovenilor, turiştilor şi amatorilor de
drumeţii montane cu Aria
protejată Muntele Tâmpa.
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Costumul lui Iron Man
a devenit realitate
Prototipul de costum
tactic militar inspirat de
pelicula „Iron Man” a
fost prezentat publicului. Acesta a fost
creat de Battelle –
institut de cercetare tehnologică
și în domeniul
științei cu sediul în Columbus (Ohio).
Versiunea completă a costumului ar
trebui să fie gata în intervalul 2016-2018.
Pentru protejarea
efectivelor în timpul
conflictelor, soldatʼii trebuie să beneficieze de
blindaj mai bun,
protectʼie mai bună și
comunicatʼii mai bune,
a declarat pentru Live Science
John Folkerts, vicepreședinte
pentru piatʼa de produse destinate fortʼelor speciale în cadrul Battelle.

Costumul militar poartă denumirea generică de „Tactical
Assault Light Operator
Suit” sau TALOS și
va proteja solda-

tul de gloantʼe, îl va ajuta
să ridice încărcături grele șii oferă totodată informatʼii în
timp real despre mediul în
care se află folosind camere,
senzori și sisteme de moni-

torizare avansate.
Costumul este realizat de
către ingineri de
la Massachu-

setts Institute of Technology,
Comandamentul pentru Inginerie, Dezvoltare și Cercetare
al Armatei SUA, companii și
institute academice de cercetare, întregul proces fiind co-

ordonat de Battelle pentru integrarea tuturor tehnologiilor
necesare proiectului.
Printre dotările unui astfel
de costum se numără camere cu un câmp vizual de 360 de grade,
cu capacitătʼi de operare pe timp de
noapte și plăci de armură din aliaje speciale, foarte ușoare și
impenetrabile în fatʼa
gloantʼelor. Multitudinea
de senzori transmit
informatʼii în timp real pe
ecranele care folosesc
tehnologii similare
„Google Glass” astfel
încât soldatul să ia cele
mai bune decizii în
functʼie informatʼiile pe
care le primește din mediul în care actʼionează.
Această tehnologie le-ar putea oferi soldatʼilor americani
un uriaș avantaj tactic și un
nivel de protectʼie superior în
teatrele de operatʼii.

Joi

Pe scurt
Cum influenţează lumina din birou angajaţii
În România nu există clădiri de birouri iluminate conform
tehnologiilor si conceptelor dezvoltate în ultimii cinci ani.
Acest aspect conduce la scăderea productivităţii angajaţilor. „Una dintre problemele identificate de noi şi neconştientizate de marii constructori şi angajatori este
sistemul de iluminat. Atunci când vine vorba de creşterea
productivităţii angajaţilor, marii angajatori investesc în
principal în oferirea de beneficii financiare suplimentare
şi cursuri de formare profesională, necunoscând faptul
că instalarea unui sistem de iluminat adecvat este principalul factor care determină creşterea randamentului
angajaţilor. O soluţie de iluminat potrivită mediului de
lucru, ajută atât la creşterea productivităţii cu până la 20
procente, dar şi la reducerea costurilor cu energia electrică, în unele cazuri chiar şi cu 50 procente”, declară
Viorel Niculae, director al diviziei electrice Menatwork.

De la ce vârstă începe să îmbătrânească creierul
Un studiu recent arată că îmbătrânirea creierului începe
mai devreme decât se credea până acum, scrie reputata
publicație Time. Potrivit cercetătorilor de la Universitatea
Simon Fraser din Canada, declinul funcţiilor cognitive începe la vârsta de 24 de ani. Pentru a demonstra acest
lucru au avut la dispoziţie un eşantion de 3.305 voluntari,
cu vârste cuprinse între 16 şi 44 de ani. Participanţilor
le-au fost evaluate funcţiile cognitive în funcţie de performanţele lor la un joc video, incluzând aici nivelul de
concentrare, abilitatea de a lucra în paralel, schimbarea
priorităţilor de la cele pe termen scurt, la cele pe termen
lung. Viteza cu care subiecţii testului au luat decizii a
scăzut odată cu vârsta, iar acest declin a început după
vârsta de 24 de ani. Însă, veştile nu sunt chiar atât de
proaste. Practic, deşi mai lenţi, este posibil să devenim
mai inteligenţi, odată cu trecerea anilor.

Descoperire surprinzătoare privind
Colosseum-ul din Roma
Cercetătorii au aflat că amfiteatrul construit în anul 72
e.n pentru a domoli atractʼia
pentru cruzime a romanilor,
în Evul Mediu, timp de mai
multe secole, a fost utilizat,
pur și simplu, ca un fel de
complex rezidentʼial cu apartamente de închirat, scrie descopera.ro.
Grandioasa constructʼie a
avut această destinatʼie începând din secolul al IX-lea şi
până în 1349, când a fost avariat de un cutremur puternic,
perioadă în care călugării de
la mânăstirea Santa Maria
Nova, aflată în apropiere, ar

fi avut în administrare clădirea.
Arheologii au
descoperit ţevi
de evacuare din
teracotă, cioburi
de vase ceramice, urme ale
existenţei unor
grajduri şi ateliere şi fundaţia
unui zid care înconjura una
dintre proprietăţi.
Astfel, spaţiul din incinta
amfiteatrului ar fi devenit o
uriaşă curte interioară comună, unde se îngrămădeau oameni, animale şi lucruri

gospodăreşti.
Ulterior, în secolul al XVIlea, papa Sixt al IV-lea a încercat să transforme Colosseum-ul
într-o fabrică de prelucrare a
lânii, dar proiectul nu a durat
prea mult.

Cele mai vechi desene gay
din istorie, descoperite în Grecia
O stâncă aflată pe o insulă
din Marea Egee conţine ceea
ce experţii consideră că ar fi
cea mai veche formă de artă
erotică gay descoperită vreodată, informează dailymail.
co.uk. Două falusuri uriaşe şi
un text erotic au fost sculptate
pe o stâncă din insula Astypalaia din Marea Egee. Textul
inscripţionat vorbeşte despre
doi bărbaţi care „urcă unul
peste celălalt”, iar descoperirea este considerată de oame-

nii de ştiinţă drept una foarte
rară.
Andreas Vlachopoulos,
profesor la Universitatea Ioannina, a acordat un interviu
pentru The Guardian în care
a spus că acele desene reprezintă în mod cert o formă de
artă de natură homosexuală.
„Ei şi-au marcat propriul
spaţiu, cu litere mari, şi-au exprimat nu doar dorinţa sexuală, ci au scris şi despre actul
sexual în sine. Iar acest lucru

este ceva foarte, foarte rar”,
a declarat el pentru aceeaşi
publicaţie britanică.
„Ştim deja că în Grecia Antică dorinţa sexuală dintre
bărbaţi nu era un tabu”, a
adăugat Andreas Vlachopoulos.
Inscripţiile datează dintr-o
perioadă cuprinsă între secolul al VI-lea î.en. şi secolul al
V-lea î.e.n. şi se află în apropiere de o fostă garnizoană
militară.
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Marica analizează ofertele
Internaţionalul român, Ciprian Marica, este în prezent
liber de contract, însă a purtat discuţii cu mai multe formaţii. Atacantul recunoaşte că există posibilitatea de a
merge la Getafe, unde a fost şi în returul sezonului trecut,
dar are şi o propunere interesantă din Major League Soccer. „Voi lua o decizie şi sper ca săptămâna aceasta sau
săptămâna viitoare să hotărăsc. Până acum am stat de
vorbă, mi s-au explicat sisteme de joc, ce vor să joace.
Există şi posibilitatea să rămân la Getafe. În România
nu există variante. Nu e exclus să aleg şi alt continent.
Există ceva în America. Se investesc bani în momentul
acesta şi se acordă mai mult interes fotbalului”, a spus
Ciprian Marica.

Raț a semnat cu PAOK
Răzvan Raţ a semnat un contract pe două sezoane cu
PAOK Salonic, el urmând să se alăture lotului care va
pleca într-un stagiu de pregătire în Ţara Bascilor. „Mă
bucur că am semnat contractul. Mulţi ani am jucat la un
nivel înalt şi PAOK îmi oferă aceleaşi ambiţii. Ştiu că echipa şi proprietarii au ţeluri mari şi că PAOK mereu a fost
protagonistă în competiţia naţională, dar şi în Europa, şi
mi-ar plăcea să ajungem şi mai sus. Am discutat mult cu
Costin Lazăr, care mi-a oferit informaţii despre echipă şi
jucători. Cunosc bine oraşul Salonic şi ştiu că grecii sunt
oameni primitori şi prietenoşi”, a declarat Răzvan Raţ.
După ce şi-a încheiat contractul cu Şahtior Doneţk, în
vara anului 2013, Răzvan Raţ a jucat la West Ham United
până în iarnă, apoi a semnat o înţelegere pe o jumătate
de sezon cu echipa spaniolă Rayo Vallecano. PAOK Salonic a terminat ediţia 2013/2014 a campionatului Greciei
pe locul 3 şi va juca în play-off-ul Ligii Europa.

Nume grele pe banca Rapidului!?

Germania a umilit Brazilia la Belo Horizonte, scor
7-1 (5-0), și s-a calificat în
ultimul act al Campionatului Mondial.
Germania este prima finalistă
a Cupei Mondiale din Brazilia,
după ce a învins echipa gazdă
cu un incredibil 7-1 la Belo Horizonte, în prima semifinală a
competiţiei. Toni Kross şi Andre Schurrle, de câte două ori,
Thomas Muller, Miroslav Klose
şi Sami Khedira au marcat golurile unei victorii istorice pentru
Germania, care se va afla pentru a opta oară în finala Cupei
Mondiale, un record din acest
punct de vedere. Datorită golului pe care l-a înscris, Klose
a devenit cel mai bun marcator
din istoria competiţiei, cu 16
reuşite. Punctul de onoare al
gazdelor a fost marcat de Oscar
în minutul 90. De cealaltă parte,
Brazilia a suferit cea mai drastică înfrângere din istoria sa, la
aceeaşi diferenţă ca în urmă cu
94 de ani, atunci când pierdea
cu 6-0 în faţa Uruguayului.
Revoluție în Brazilia. Aşa cum
era de aşteptat, oamenii au declanşat o adevărată revoluţie pe
străzile din principalele oraşe
dinBrazilia. Campionatul Mondial oricum nu are o popularitate prea ridicată, oamenii
nefiind de acord cu organizarea

acestuia şi cheltuielile imense
care s-au făcut pentru organizarea turneului final. Înfrângerea echipei lui Luiz Felipe
Scolari la scor de maidan în faţa
Germaniei, scor 1-7, i-a făcut
pe brazilieni să-şi iasă din minţi.
Încă de la pauză, când scorul
era 5-0, autorităţile se pregăteau
de incidente. Imediat după
meci, mai multe persoane au
fost arestate după ce au început
să arunce cu fumigene şi petarde în poliţie. Două autobuze au
fost incendiate în Sao Paulo. Ca
şi la începutul Campionatului
Mondial, ţinta contestatarilor a
fost Dilma Rousseff, preşedintele Braziliei.
Și-au cerut scuze. Căpitanul
reprezentativei Braziliei, David
Luiz, a cerut iertare poporului
brazilian, după ratarea calificării în finala Cupei Mondiale,
în urma înfrângerii din meciul
cu Germania, scor 7-1, de la
Belo Horizonte. „Îmi doream
să văd oamenii din Brazilia
zâmbind. Toată lumea ştie ce
important este pentru mine să
văd Brazilia fericită datorită
fotbalului. Ei au meritat victoria, au fost mai buni ca noi, sau pregătit mai bine. Este o zi
foarte tristă. Cer iertare poporului brazilian", a declarat David Luiz, cu ochii în lacrimi.
Portarul Braziliei, Julio Cesar,
a declarat că ar fi preferat ca
partida să fie pierdută cu 0-1,

din cauza unei greşeli făcute
de el. „Până acum totul a fost
frumos, dar aş fi preferat să
pierdem cu 0-1 din cauza unei
greşeli făcute de mine. Este
foarte complicat să explici ceea
ce nu poate fi explicat. Trebuie
să reunoaştem valorea fotbalului german”, a declarat Julio
Cesar.
„Eu sunt principalul vinovat!”
Selectʼionerul Braziliei, Luiz
Felipe Scolari, și-a cerut scuze
în fatʼa întregii tʼări și a
mentʼionat că el este principalul
vinovat pentru înfrângerea
drastică din semifinala cu Germania. „Cine e responsabil
pentru acest rezultat? Eu sunt.
Vina pentru acest rezultat catastrofal poate fi împărţită la
toţi, dar eu sunt persoana care
a ales echipa, tacticile mele au
fost proaste. Toate alegerile au
fost făcute de mine. Am încercat
să facem tot ce putem, am dat
tot ce puteam, dar a venit peste
noi o echipă uriaşă a Germaniei şi nu am putut reacţiona.
Nici nemţii cred că nu pot să
vă spună ce s-a întâmplat. E
clar că au câştigat datorită abilităţilor pe care le au. Rog tot
poporul brazilian să ne ierte
pentru acest coşmar. Îmi pare
rău că nu am putut ajunge în
finală. Vom încerca să câştigăm locul 3, mai avem un meci
şi trebuie să ne luăm revanşa”,
a declarat Scolari.
„Va fi greu în finală”. Selecţionerul Germaniei, Joachim

Low, nu se entuziasmează
după victoria uluitoare în faţa
Braziliei, scor 7-1, şi crede că
meciul din finală va fi greu indiferent de adversar. „După
ce am pierdut semifinala în
2006 ştim cum se simt jucătorii
Braziliei, fanii, antrenorii lor.
Trebuie să fim modeşti şi umili
şi să luăm următorul pas”.
Emoţiile sunt mari. „Am câştigat şi am ajuns în finală. Am
făcut faţă pasiunii brazilienilor
şi am ştiut că dacă vom juca
la capacitate maximă putem
câştiga. Dar nu ne aşteptam la
un asemenea rezultat. Ne-am
creat şanse şi nu am ratat ocazia de a le fructifica. Urmează
un meci dificil. Atât Argentina,
cât şi Olanda au calitate”, a
spus Low la finalul partidei.
„Greu de descris această seară.
Nu ne-am aşteptat, dar se vede
cât de diferite pot fi meciurile.
În prima repriză am fost extraordinari, am spart toate ghinioanele. Mai avem un singur
meci, trebuie să jucăm pe viaţă
şi pe moarte şi să câştigăm titlul. Astăzi ne-a mers perfect, nu
există nicio echipă care să ne
fi stat în faţă”, a spus și atacantul Thomas Muller. „Nu
cred că a fost un meci uşor, am
început senzaţional, am avut
noroc că am putut juca toţi la
nivel extraordinar. Ne-am antrenat foarte bine, suntem un
grup unit şi s-a văzut acest lucru”, a spus și cel mai bun marcator din istoria Campionatului
Mondial, Miroslav Klose.

Argentinianul Hernan Crespo sau italianul Alessandro
Birindelli sunt variantele pentru înlocuirea lui Viorel Moldovan pe banca Rapidului. Mutările devin plauzibile doar
în cazul în care Angelo Massone va deveni patron al grupării giuleştene, anunţă site-ul sportmediaset.it. Sursa
citată dezvăluie că în acest moment lipseşte doar anunţul
oficial că Angelo Massone este noul patron al clubului.
„Massone vrea să facă parteneriate cu echipe mari din
Serie A. Doreşte astfel să lanseze în campionatul României tineri de la echipele Primavera şi care nu au şanse
de a juca prea curând în Seria A. Acum, Massone caută
un antrenor. Prima alegere ar putea fi Hernan Crespo,
care a decis să înceapă o nouă carieră de tehnician,
după ce s-a descurcat destul de bine în calitate de comentator TV. Ca alternativă, Massone se gândește şi la
Birindelli, care a antrenat până acum la juniori”, scrie
sursa citată.

Anton și Breeveld sunt țintele Stelei
Helmuth Duckadam aşteaptă cu nerăbdarea duelul din
Supercupa României, dintre Steaua şi Astra, şi se gândeşte deja la două nume noi pentru echipa Stelei. Preşedintele de imagine din Ghencea a pus ochii pe doi
dintre cei mai importanţi fotbalişti ai Pandurilor. Mijlocaşii
Nicandro Breeveld şi Paul Anton sunt doriţi de mai multă
vreme de Duckadam, însă până acum nu s-a reuşit aducerea lor în curtea roş-albaştrilor. „Paul Anton şi Nicandro
Breeveld sunt jucători valoroşi, care cred că ar face faţă
la Steaua. Transferurile le faci în funcţie de ce poţi să
faci. Din câte am înteles şi eu de la Grigoraş, Anton ar
fi netransferabil. Eu cred că Steaua va face eforturi în zilele următoare pentru a mai face cel puţin unul sau două
transferuri”, a spus Helmuth Duckadam.

Eșec pentru Dinamo
Cantonamentul din Anglia s-a terminat cu un nou eşec
pentru Dinamo. Împotriva fostului câine roșu Cosmin
Moţi, titular la campioana Bulgariei, băieții lui Stoican au
făcut o primă repriză sub aşteptări. Cei de la Ludogorets
au început foarte bine și au deschis scorul în minutul 8
prin Juninho. 2-0, pentru bulgari s-a făcut în minutul 32
după ce Abalo a finalizat cu un șut din careu. Scorul
pauzei a fost stabilit de Marcelinho în minutul 39. Stoican
a mutat la pauză, iar Dinamo a renăscut prin Lemac și
Gavrilă, cu golurile din minutele 50 și 56. Abalo a izbutit
însă dubla în minutul 65 și Ludogoreț a închis tabela la
4-2 în amicalul cu Dinamo.

DIVERTISMENT

Inaugurare
la Turnul Alb
Astăzi, 10 iulie 2014,
de la ora 18:00, se inaugurează proiectului
cultural „Arta la Turnul
Alb”, iniţiat de Consiliul Judeţean Braşov şi
Consilprest.
Cu acest prilej va fi vernisată o expoziţie colectivă
de artă plastică semnată de
Georgiana Gămălie, Anca
Gîrneţ, Gabriel Stan, Gabriela Levenţu Naftanailă,
Vladimir Ioan Ţăroi, Aron
Ţăroi, Victoria Ţăroi, Laura
Claudia Zigman şi Mihai
Zigman. 4Tune Quartet va
interpreta creaţii aparţinând
lui J.S. Bach, G.F. Händel şi
altor compozitori din perioada barocă.
Evenimentui marchează
redeschiderea Turnului Alb,
care poate fi vizitat de marţi

Recital la sala muzicii
de cameră de la Patria
Astăzi, 10 iulie, de la ora
18.45, la Sala Muzicii de Cameră de la Patria, are loc
un recital muzical susţinut de Szabolcs Tarcsi
la corn. Recitalul
face parte din eveni-

m en t ul
„6 Seri
Muzicale”
o r ga n i z a t d e
Universita t ea
„Transilvania” din
Braşov – Facultatea
de Muzică.

Bancuri
◾ Vaporul se scufundă. Unul din
pasageri îşi face loc, disperat, către
barca de salvare. Capitanul îi strigă:
– Domnule, ce faceţi?! Încă mai
sunt femei la bord!
– Ei, asta-i! Nu-i momentul să ne
gândim la plăceri!
◾ Cele trei dorinţe ale oricărui bărbat:
1. Să fie atât de frumos cum îl vede

Horoscopul zilei

până duminică, între orele
10:00 – 18:00.
Acest proiect dă un nou
sens Turnului Alb, care
mai mult de cinci secole
străjuieşte de pe Dealul
Romurilor zidurile de
nord-vest ale oraşului.
Încredinţat în trecut breslelor cositorarilor şi arămarilor, Turnul Alb,
administrat în prezent de
Consilprest, îşi deschide
porţile pentru a găzdui
expoziţii de artă contemporană, concerte, evenimente culturale sau
demonstraţii ale meşteşugurilor uitate. Rolul acestuia de străjer al Cetăţii
Braşovului se transformă,
prin reînsufleţirea sa culturală, în cel de apărător
al patrimoniului şi păstrător al identităţii noastre.

maică-sa că este.
2. Să fie atât de bogat cum are
impresia fi-su că este.
3. Să aibă atâtea amante cât
suspectează nevastă-sa că are.
◾ Ce mai este nou, Gigi ?
– Sunt supărat, Vasile. Am aflat că
nevastă-mea mă înşală.
– Bine, dar eu te-am întrebat ce
mai e nou ...

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

NEBUNIE ÎN LAS VEGAS
-digital- -PREMIERĂ(THINK LIKE A MAN TOO)
(AP-12), 106 minute,
Comedie
orele: 13:45, 18:45
DRAGOSTE LA
PERSOANA A TREIA
-digital- -PREMIERĂ(THIRD PERSON)
(N-15), 137 minute,
Romantic, Dramă
orele: 16:15, 21:00
TRANSFORMERS:
EXTERMINAREA -3D(TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION)
(AP-12), 157 minute, Acţiune, Aventuri, SF
orele: 13:30, 16:30, 19:30, 22:30
DIN GREŞEALĂ ÎMPREUNĂ
-digital(BLENDED)
(AP-12), 117 minute, Comedie
ora: 17:30

CUM SĂ ÎŢI DRESEZI DRAGONUL 2 -3D(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2)
(AG), 103 minute, Animaţie, Aventuri (dublat)
ora: 13:15

◾ 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.

O ALTĂ ADRESĂ DE
POMINĂ
-digital(22 JUMP STREET)
(N-15), 112 minute,
Comedie
ora: 22:00

-3D-

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.

Berbec. Astăzi te gândeşti dacă ar fi o idee bună să te reorientezi din punct de vedere profesional. Arată lumii de ce
eşti în stare şi scoate-ţi talentele la orizont.
Taur. Trebuie ca astăzi să te gândeşti serios la ce măsuri
trebui să iei faţă de unii colegi sau prieteni de-ai tăi. E posibil
să nu se poarte aşa cum ar trebui, aşa că atenţionează-i.
Gemeni. Astăzi ar trebui să fii capabil/ă să treci peste orice
pentru a obţine ceea ce ţi-ai propus. Indiferent câte piedici
ţi se pun, energia ta te ajută să treci peste orice.
Rac. Trebuie să ai mai multă grijă de tine astăzi, chiar dacă
ai impresia că alţii ar trebui să o facă. Este una dintre acele
zile în care nu eşti foarte sociabil/ă şi bine dispus/ă.
Leu. Îţi place să descoperi lucruri noi, dar astăzi este mai
atras/ă decât de obicei de explorare. Bucură-te de ceea ce
găseşti şi nu te îngrijora de ce se întâmplă în jurul tău.
Fecioară. Încearcă astăzi să tragi tare atât la muncă, cât şi
acasă, şi cu siguranţă zilele ce vor urma vor fi foarte uşoare.
Încearcă să nu te blochezi şi avansează în permanenţă.
Balanţă. Astăzi înveţi când trebuie să vorbeşti şi ce trebuie
să vorbeşti, însă nu va fi aşa de uşor. Ca să poţi deveni expert/ă trebuie să treci prin câteva situaţii destul de dificile.
Scorpion. Ceva îţi distrage atenţia de la munca ta astăzi, ceea
ce îţi poate da planurile peste cap. Nu este o problemă serioasă, însă îţi vei îngreuna singur/singură viaţa.
Săgetător. Te afli într-o dispoziţie de zile mari, chiar dacă
nu totul este aşa cum ţi-ai dori. Încearcă să împărtăşeşti şi
altora din energia ta.
Capricorn. Tot ce trebuie să faci este să te concentrezi, şi
dacă reuşeşti să faci asta poţi ţine totul sub control.Vezi
dacă poţi reuşi să urmezi cu stricteţe planurile tale.
Vărsător. Un prieten bun îţi salvează ziua, şi e posibil să nu
realizezi că aveai nevoie de ajutorul lui. Situaţia se îmbunătăţeşte, chiar dacă nu vei mai fi pe primul loc.
Peşti. Trebuie să te concentrezi pe cele mai importante obiective ale tale astăzi, şi profită de claritatea gândurilor tale.
Este mai bine să analizezi decât să treci indiferen/ă.

Sudoku
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut

EDGE OF TOMORROW:
PRIZONIER ÎN TIMP -3D(EDGE OF TOMORROW)
(AP-12), 113 minute,
Acţiune, SF
ora: 15:15
MALEFICENT
(AG), 97 minute, Aventuri, Fantastic
ora: 20:00

Joi

Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe verticală,
nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3

10

◾ Expoziţie de fotografie veche – Albumul de
familie la românii şi ceangăii din zona Săcele
(mai – septembrie 2014)
la Muzeul de Etnografie Braşov (B-dul Eroilor 21A).
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Un dar pentru
A.S. Principele Carol

11

Din presa maghiară
Selecţionata Germaniei la handbal va juca la Braşov

Echipa naţională de handbal a Germaniei, renumită pentru jocul excelent, ca şi englezii în fotbal sau ungurii în
polo, a sosit în România. Sunt programate trei partide,
prima la Bucureşti, unde se vor întâlni cu selecţionata
României. Echipa României, cu toate că a învins selec-

Consiliul comunal al
Râşnovului a avut fericita idee de a oferi istoricul castel din localitate
ca dar Alteţei Sale Regale Principele Moştenitor
Carol.
Donaţia s’a făcut într’o şedinţă festivă în ziua de 2 August.
Alteţa Sa Principele Carol
primind acest dar a răspuns
telegrafic cu următoarele frumoase şi mişcătoare rânduri:
„Am fost foarte mişcat de
prea frumosul dar ce consiliul comunal al Râşnovului a hotărât să-mi
facă. Sunt fericit
că prin gestul Dvoastră voi avea
şi eu un loc în
frumoasa ţară
a Bârsei, rugându-vă să
transmiteţi tuturor mulţumitele
mele cele mai vii şi
deosebita bucurie ce
mi-aţi făcut”. CAROL.
Astfel Principele Carol, care
poartă atâta interes şi dragoste
judeţului nostru pe care îl vizitează şi cercetează atât de
des, are o nouă legătură cu judeţul nostru, cu minunata Ţară

a Bârsei. Vechiul şi impunătorul castel din
Râşnov, ale cărui ziduri răsar înegrite dintre
stânci, domină din înălţimi întregul ţinut al Bârsei.
Din acest castel, asemuitor
unui cuib de vulturi căţărat pe
stânci, A. S. Principele moş-

tenitor, el însuşi pui de vultur,
va putea cuprinde şi îmbrăţişa
cu vederea câmpiile unde
oştile româneşti a dat atâtea
lupte sângeroase pentru eliberarea Ardealului şi înfăptuirea idealului naţional.
Locuitorii judeţului Braşov,
respectuoşi îndrăgostiţi şi profunzi admiratori ai slavei Fa-

miliei noastre Regale, se simt
fericiţi, că prin acest dar al comunei Râşnov vor avea ca
oaspete, de o durată mai lungă, pe A. Sa Principele moştenitor Carol.
Carpaţii, Anul III, Nr. 194,
Vineri 31 August 1923

ţionata Suediei, nu are prea mari şanse de câştig în faţa
sportivilor din Germania. Duminică echipa selecţionată
a Braşovului îi va primi pe handbalişti, iar marţi germanii
se vor confrunta cu echipa de la Sibiu. La Sibiu vor juca
cu prima echipă
din campionatul
intern, echipa Armin. Dintre cele
trei meciuri o să
fie foarte interesant meciul de la
Braşov, echipa
braşoveană fiind
în formă bună şi
cu moralul ridicat
după victoria împotriva suedezilor.
Partida de handbal va avea loc pe terenul sportiv Olimpia şi se aşteaptă
un număr record de spectatori.

Szombaton Bucurestiben, vasárnap Brassóban
játszik a német kézilabdaválogatott csapat.
În: Brassói Lapok, nr. 154, 9 iulie 1939

Cristina Baciu

Dinu Eva

„Creaţia tehnică braşoveană: Electromobilul B.J.A.T.M.”
„Nevoia te învaţă”, spune
o veche zicală, care, zicea I.D.
Coman, s-ar potrivi ca motivare la întrebarea „Cum
au ajuns specialiştii de la
B.J.A.T.M. să dea viaţă unui...
electromobil?”, deşi unitatea
nu numai că nu era constructoare de maşini, dar nici măcar producătoare nu era.
„Da, într-adevăr, nevoia de
a găsi un mijloc de locomoţie

care să nu consume carburanţi,
accepta tov. ing. Aurel Moraru,
de la grupa tehnică a Bazei,
unul dintre autori, ne-a împins
la repetate studii şi încercări în
compania unor cadre didactice
de la Universitatea din Braşov”.
Reuşita era de-a dreptul palpabilă, electromobilul exista, funcţiona, mergea, hip, hip, ura!
A luat fiinţă pe structura
automobilului ARO-240, cu

„un motor electric de tracţiune cu curent continuu, alimentat de două grupuri de
baterii”. El dezvolta o viteză
de maxim 40 km la oră (cam
puţin, dragi tovarăşi!), cu o
încăcătură utilă de 400 de kg
şi o autonomie de circulaţie
de 80 de km. Modeşti, autorii
lui au repetat mereu că „nu
este o realizare deosebită”
(asta cam aşa era, am adăuga

noi!). Pentru transportul uşor
însă, în interiorul oraşului, de
la o întreprindere la alta, de
la Tractorul la Steagu’, de pildă, lui I.D. Coman i se părea
„deosebit de util”. Mai ales
că el a fost realizat din piese
şi subansamble recuperate şi
recondiţionate de la maşini
casate.
Pentru început, autorii s-au
gândit la electromobilul în dis-

cuţiune ca la un „atelier mobil” cu care să se deplaseze
prompt şi ieftin de la o unitate
a BJATM la alta, în funcţie
de cerinţe. S-au lovit însă de
o greutate, aş spune esenţială:
înscrierea în circulaţie. Factorii de resort s-au întrebat firesc: la ce dracu’ de categorie
de vehicule să-l înscrie? În
speranţa că... răspunsul va fi
găsit, I.D. Coman amintea ce-

lor interesaţi că electromobilul
în discuţie putea fi văzut la
BJATM, unde se putea discuta cu genialii lui autori, am
adăuga, şi pentru a le cunoaşte
„frumoasa realizare”, dar şi
în vederea înjghebării unor
colaborări în vederea ridicării
performanţelor.
„Drum Nou” – 10 iulie 1986
Iulian Cătălui
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◾ 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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Clădire de birouri
cu lanuri de orez

Cafeneaua unde mănânci doar
produse alimentare aruncate din magazine
O cafenea din oraşul Leeds, din nordul Marii Britanii,
oferă clienţilor săi doar produse realizate din alimente
pe care supermarketurile şi restaurantele urmau să le
arunce, relatează Deutsche Welle (DW), menţionând că
această iniţiativă vizează să reducă irosirea masivă de
hrană perfect comestibilă. La cafeneaua „Pay as you
Feel” ('Plăteşti cât de lasă sufletul'), situată într-o zonă
liniştită din cartierul Armley din Leeds, meniul se schimbă
în fiecare zi, iar calitatea produselor este surprinzător de
bună dacă se ţine cont că materia primă folosită era destinată coşurilor de gunoi. „Proiectul Real Junk Food are
drept scop reducea risipei de alimente. Numai în Marea
Britanie, 15 milioane de tone de alimente sunt aruncate
în fiecare an. O mare majoritate a acestora sunt comestibile”, a explicat Ed Colbert, unul dintre cei trei directori
ai proiectului Real Junk Food. Majoritatea produselor
provin de la supermarketuri şi depozite de ambalare,
care informează personalul cafenelei atunci când se pregătesc să arunce alimente.

Un întreg sat italian, scos la vânzare pe eBay
Birourile Pasona, o
agenţie de recrutare
din Tokyo, au un decor cu totul deosebit.
Clădirea de 20.000 de
metri pătraţi dedică
20% din spaţiul total
cultivării de legume.
„Ferma urbană”, aşa
cum mai este denumită,
este cea mai mare de acest

fel din Japonia.
Clădirea verde e concepută să asigure şi să producă mâncarea angajaţilor
care lucrează în ea. Producţia de legume din clădirea de birouri include
salată verde, dovlecei, orez
sau papaya. Sunt prezente
însă şi flori. Legumele cultivate la birou proaspăt recoltate sunt folosite în

bucătăria clădirii, pentru
mesele angajaţilor. Astfel,
în curând întâlnirile de
afaceri ale japonezilor vor
avea loc printre lanuri de
orez. Dar nu în câmp, ci
chiar în interiorul clădirilor de birouri.Arhitecţii
proiectului speră că, în
acest mod, să îi încurajeze
pe niponi să aprecieze din
nou agricultura.

Bărbaţii trecuţi de 39 de ani devin
invizibili pentru femeile tinere
Bărbaţii încep să devină invizibili din punct de vedere sexual pentru femeile mai tinere
de la vârsta de 39 de ani, moment din care încep să fie percepuţi mai curând ca figuri
paterne decât ca sex-simboluri.
Într-un sondaj efectuat de
Crown Clinic din Manchester,
52% dintre persoanele intervievate au declarat că bărbaţii
încep să fie mai puţin atrăgători pe măsură ce se apropie
de vârsta de 40 de ani, precizând că acest lucru se întâmplă ca urmare a unui cumul
de factori, care nu au neapărat
legătură cu vârsta, informează

dailymail.co.uk.
Printre factorii menţionaţi
cel mai frecvent se numără
părul grizonant şi apariţia bărbiei duble.
Şase din zece femei (62%)
consideră că majoritatea bărbaţilor cu vârsta de peste 30
de ani sunt deja implicaţi întro relaţie şi nu merită să mai
încerce să îi abordeze.
Totodată, 54% dintre respondenţi – atât bărbaţi, cât şi
femei, au afirmat că semnul
cel mai clar al faptului că un
bărbat a devenit invizibil îl reprezintă acela că nu mai este
abordat în vederea flirtului

sau nu mai atrage privirile admirative ale femeilor.
Al doilea factor în ordinea
relevanţei l-a reprezentat părul
grizonant, selectat de 37%
dintre persoanele care au participat la sondaj. Celelalte semne că un bărbat şi-a pierdut
din atractivitate îl reprezintă
bărbia dublă, începutul de chelie şi dantura neîngrijită.
„Vârsta de 40 de ani este
vârsta critică la care cei mai
mulţi bărbaţi se gândesc să
treacă printr-o intervenţie de
implant de păr”, a declarat un
purtător de cuvânt de la
Crown Clinic.

Dezbrăcatu’ şi Găinuşă, despre Huidu:
„El e certăreţ, noi suntem discreţi”
În weekendul abia încheiat,
vedetele de la Prima TV s-au
reunit pentru a viziona în avanpremieră imagini din prima ediţie a emisiunii „Neam Legat”.
Printre cei prezenţi s-au aflat
inclusiv Şerban Huidu, Mihai
Găinuşă, Dezbrăcatu’ şi Mistreţu’. Cei patru au stat la
aceeaşi masă, însă împărţiţi pe
grupuleţe. Huidu a stat lângă
bebeluşe şi lângă Hrubaru, în
timp ce Găinuşă, Dezbrăcatu’
şi Mistreţu’ au stat la celălalt
capăt al mesei.

Este bine cunoscut faptul că
cei trei au plecat de la „Cronica
Cârcotaşilor” din cauza lui
Huidu, în presă apărând informaţii potrivit cărora Găinuşă,
Dezbrăcatu’ şi Mistreţu’ nu mai
vorbesc cu fostul lor coleg.
La petrecerea dată în cinstea
emisiunii „Neam Legat”, cei

trei au vorbit cu reporterii de
la WOWbiz despre fostul lor
coleg, afirmând că aveau caractere diferite. „Şerban este un
fost coleg de-al nostru, am lucrat
bine împreună. Bine, ne-am mai
şi certat în ăştia 14 ani! El este
un tip foarte certăreţ, noi suntem
foarte discreţi. Au fost 14 ani
frumoşi. De fapt, nu au fost
chiar 14 ani, dar au fost frumoşi. O să fie bine! Ca să nu
fie rău! O să avem mult de lucru. Venim cu forţe proaspete”,
au spus cei trei.

Satul Calsazio din Piemont (aproape de Torino) a fost
scos la vânzare pe site-ul de licitaţii online eBay, cu preţul
de 245.000 de euro, anunţă cotidianul La Repubblica,
preluat de 20minutes.fr. Ansamblul cuprinde circa 20 de
clădiri de piatră şi lemn. Doritorii trebuie să se decidă
repede fiindcă licitaţia se încheie pe 15 iulie. Viitorul proprietar al satului se va angaja să respecte mediul şi istoria
localităţii, în conformitate cu dispoziţiile Uniunii naţionale
italiene a comunelor şi comunităţilor alpine, aşa că nici
vorbă de renovări sofisticate. Satul, vechi de 800 de ani,
a început să fie părăsit din secolul al XIX-lea, fiind complet
abandonat în anii 1960, încheie 20minutes.fr.

