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Transportatorii
anunţă scumpiri
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Tarifele practicate de operatorii de transport vor creşte cu cel puţin 15%, potrivit
reprezentanţilor.

Caravana TIFF
în Piaţa Sfatului
pag. 10

În weekend, cinefilii vor vedea în aer liber, proiectate
pe un ecran gigantic, pelicule premiate la TIFF.

VALUTĂ

Euro
4,3952
USD
3,2242
Gram Aur 139,2205

METEO

Ploaie
17°C /20°C

Noul ambasador al Franţei în România a venit în vizită oficială la Braşov.
Diplomatul, care a fost numit recent
în funcţie, a avut programate o serie

de întâlniri cu reprezentanţi ai autorităţilor locale. Acesta a declarat că
obiectivul principal al vizitei îl reprezintă dezvoltarea proiectelor econo-

mice şi socio-culturale, între parteneri convins că ei vor fi la dispoziţia oradin Braşov şi Franţa. „Avem opera- şului Braşov, când va veni momentori care pot fi interesaţi de adminis- tul”, a declarat ambasadorul Franţei.
trarea aeroporului din Braşov şi sunt
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Ateliere de Artă Contemporană

Centru de formare pentru tineri

3A se intitulează proiectul inedit ce se desfăşoară în oraşul
nostru. Este vorba de ateliere
de artă alternativă ce îşi propun diversificarea ofertei cultural-turistice din Braşov prin
realizarea unor lucrări de artă
contemporană, ce se găsesc
în câteva locaţii din municipiu.

Ministrul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Rovana
Plumb, a participat, ieri, la
inaugurarea Casei Regionale
a Tinerilor Activi din Braşov
(CRTA), proiect în valoare
de 10 milioane de euro dedicat formării profesionale a

Una dintre acestea aparţine
artistei Magali Marc din Franţa şi se află la Muzeul Casa
Mureşenilor. Este vorba de o
instalaţie video interactivă.
Alte opere de artă vor fi create
în foaierul Sălii Patria. Lucrările pot fi vizionate până în
31 iulie.
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tinerilor care nu au reuşit să
ia examenul de Bacalaureat.
CRTA, care este situat pe
strada Nicolae Iorga, nr. 20,
are ca misiune asigurarea de
servicii de formare profesională tinerilor din regiunea
Centru – judeţele Braşov, Covasna şi Harghita.
pag. 4
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Mircea Băsescu ar vrea să scape de arest pe 15 iulie. Cererea

lui Mircea Băsescu de revocare a măsurii arestării preventive va fi judecată în 15 iulie, cu o săptămână mai
devreme, după ce Tribunalul Bucureşti a admis solicitarea
avocatului fratelui preşedintelui de preschimbare a termenului. Procurorii anticorupţie au pus sechestru pe averea lui Mircea Băsescu până la suma de 600.000 de
euro, fratele preşedintelui fiind adus, marţi, din arest la
sediul DNA pentru a-i fi aduse la cunoştinţă măsurile asigurătorii şi rezultatele expertizei tehnico-criminalistice în
dosarul de trafic de influenţă pe lângă familia interlopului
Bercea Mondial. Mircea Băsescu şi Marian Căpăţână
au fost arestaţi în 20 iunie, după ce familia lui Bercea
Mondial a făcut publice înregistrări făcute pe ascuns de
fiul acestuia, care ar proba traficul de influenţă de care
este acuzat fratele şefului statului. Fratele preşedintelui
este acuzat că, în perioada 20 februarie 2011 - 22 februarie 2012, ar fi primit 250.000 de euro de la fiul lui
Bercea Mondial, Florin Anghel, prin intermediul lui Marian
Căpăţână, pentru a interveni la judecători să dispună o
soluţie favorabilă în dosarul în care Sandu Anghel era
judecat pentru tentativă de omor.
Germania introduce taxă de drum pentru şoferii străini. Germania vrea să introducă taxa de drum pentru şoferii străini, începând din 2016. Ţările vecine sunt revoltate şi
acuză autorităţile germane de discriminare. Astfel, şoferii
maşinilor care nu sunt înmatriculate în Germania vor fi
nevoiţi să plătească o taxă pentru a putea circula pe drumurile din Germania. Potrivit unui proiect de lege din
Germania, taxa va avea valoarea 10 euro. Achitarea
acestei sume le va permite şoferilor să circule timp de
10 zile. Pentru 100 de euro, şoferii vor primi un autocolant
pe parbriz cale le dă drept de circulaţie pe drumurile din
Germania pentru un an de zile. Ministrul german al Transporturilor, Alexander Dobrindt, a precizat că şi cetăţenii
germani vor plăti acestă taxă, dar ei vor beneficia de reduceri la alte taxe auto existente.
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Transportatorii vor majora
tarifele cu minimum 15%
Tarifele practicate de
operatorii de transport
vor crește cu cel puțin
15%, în urma adoptării
HG nr. 537/26 iunie 2014.
Potrivit Uniunii Natʼionale a
Transportatorilor Rutieri din
România (UNTRR), consecintʼa firească a adoptării Hotărârii de Guvern este faptul
că operatorii de transport rutier
sunt obligatʼi să alimenteze în
afara granitʼelor tʼării și să își
echipeze vehiculele cu rezervoare cu o capacitate din ce în
ce mai mare.
„UNTRR a atras atenția că
excluderea din schema de rambursare a operatorilor economici
care se află în procedură de executare silită, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere
operațională sau lichidare și
adoptarea termenului de două
luni pentru aprobarea cererilor
de rambursare vor conduce la
majorarea tarifelor operatorilor
de transport. Transportatorii vor
fi obligați să majoreze tarifele cu
15% pentru a recupera pierderile

Transportatorii vor fi obligați să majoreze tarifele pentru a recupera pierderile provocate de acciza nerecuperabilă
provocate de acciza nerecuperabilă, majorare pe care au amânat-o în așteptarea returnării
accizei suplimentare”, se arată în
comunicatul UNTRR.
Oficialii uniunii spun că, dacă
până anul acesta transportatorii
internatʼionali reveneau în tʼară
cu rezervorul gol, acum alimentează cât se poate de mult în
străinătate, acolo unde pretʼul
carburantʼilor este mult mai mic
decât în România.
„Este firesc și natural ca, dacă
firmele au identificat un carbu-

rant mai ieftin în țările vecine,
să meargă și să alimenteze de
acolo. În această perioadă, nu
consumul a scăzut, ci vânzările
interne de carburanți. Iar dacă
mai mult de 13-15% din aceste
vânzări s-au mutat afară, atunci
bugetul nu a câștigat nimic din
acciza suplimentară. Institutul
Național de Statistică a arătat
că în aprilie vânzările din România au scăzut cu 18,7%”, se
mai spune în comunicat.
Jale la pompă. Benzina comercializată în România a ajuns să

coste în prezent, fără taxe, cu
5% mai mult decât în vara anului 2008, când cotatʼiile petroliere atinseseră valori-record,
în timp ce pretʼul motorinei a
scăzut cu 9%. Astfel, pretʼul
unui litru de benzină la pompă
costă acum în medie în tʼara
noastră 0,703 euro fără taxe.
Pe de altă parte, motorina este
în prezent mai ieftină cu 9%
decât în iulie 2008. Fără taxe,
pretʼul unui litru de diesel este
acum 0,727 euro, fatʼă de 0,799
euro în iulie 2008.

Turistul căzut în prăpastie în
apropierea vârfului Negoiu a decedat
Turistul care a căzut miercuri seara într-o prăpastie în
drum spre Vârful Negoiu a
decedat. S-a întâmplat în
zona Custura Sărăţii, la aproximativ 2.400 de metri altitudine.
Turistul era într-un grup
de aproximativ 30 de persoane în momentul în care a alunecat şi a căzut în prăpastie.
Cei care îl însoţeau, mai multe familii cu copii, au sunat
la numărul unic de urgenţă
112.

Din păcate, la fatʼa locului,
echipele de interventʼie au
constatat că bărbatul respectiv era decedat și nu s-a mai
putut face nimic pentru el.
La operaţiunea de salvare
au luat parte mai multe echipe
de jandarmi și salvamontiști
de la Sibiu, Bâlea și Negoiu.
Victima era din Brașov și
avea 46 de ani. Traseul Custura Sărătʼii care i-a adus moartea montagnardului este unul
extrem de dificil și orice pas
greșit poate aduce moartea,

mai ales dacă vizibilitatea este
redusă din cauza cetʼei, așa
cum s-a întâmplat în acest caz.
Nu este prima dată când
muntele își ia tributul din cauza neadaptării la traseele cu
un grad de dificultate mărit,
motiv pentru care salvamontiștii trag un nou semnal
de alarmă și recomandă
turiștilor să se echipeze adecvat și să fie prudentʼi când se
află pe munte, pentru că o secundă de neatentʼie poate costa viatʼa.

„Zile gratuite la mare”
Hotelierii de la malul mării
fac eforturi de a atrage cât mai
mulţi români după ce vremea
capricioasă din ultima lună lea dat toate planurile peste cap.
Vor să atragă turişti nu doar
în week-end, cum se întâmpla
în anii trecuţi, ci şi în cursul
săptămânii. Aşa că au lansat
programul „zile de vacanţă
gratuite la malul mării”, potrivit Antena 3.
Tarifele pornesc de la 124
lei pentru şase nopţi de cazare
într-un hotel de o stea şi ajung
până la 531 lei pentru şase
nopţi de cazare şi mic dejun
la un hotel de 3 stele. Sunt
însă şi hoteluri care vin cu
oferte suplimentare pentru zi-

lele din timpul săptămânii.
Anca Nedea - manager hotel
4 stele: „Clientii nostri pot beneficia de oferta «Happy days»
- anul acesta este pentru zilele
din timpul saptamanii, si
avem, uitati, pentru zilele de
13, 14, 15, 16 17, 27, 31 iulie.

Toate beneficiaza de discount
25% din intreg pachetul oferit”. Astfel, camera la un hotel de 4 stele ajunge la 185 de
euro pentru doi adulţi, gratuitate pentru copii care au vârsta de până la 12 ani şi acces
la piscinele hotelului.
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Prima vizită la Brașov
Aeroportul Internațional de la Ghimbav este una din principalele preocupări
ale noului Ambasador al Franţei în România în legătură cu Braşovul
Noul ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al
Franţei în România, Excelenţa Sa Francois Saint-Paul, sa întâlnit ieri cu autoritătʼile
locale. Discuţiile au vizat în
primul rând relaţiile economice şi culturale dintre Franţa şi Braşov.
Încă de la început, ambasadorul francez şi-a susţinut
misiunea de a susţine şi extinde implicarea firmelor
franceze în investiţii locale,
dar şi a relaţiilor culturale.
„Prima impresie este la fel de
bună pe cât de bună este reputaţia Braşovului în afara
României”, a spus ambasadorul. „Braşovul are o imagine
deosebită în afara României,
pentru dinamismul său, şi este
un oraş care se dezvoltă nu
numai din punct de vedere
economic, ci şi intelectual, cultural, şi universitar. Braşovul
are o oportunitate foarte mare
prin faptul faptul că este implicat alături de Lyon şi Hamburg în conceptul Smartcities,
care înseamnă investiţie în
dezvoltare durabilă, şi acesta
este viitorul.”, a apreciat oficialul francez.
„Mă bucur că domnul ambasador ne-a vizitat. Noi am
avut o bună relaţie cu Franţa,
prin relaţia de înfrăţire cu
oraşul Tours, dar şi prin
Alianţa Franceză, care activează de mulţi ani în oraşul

Şcoală profesională cu susţinere
franceză, la Făgăraş

Noul ambasador al Franţei în România a venit în vizită oficială la Braşov
nostru, şi care este foarte implicată în viaţa culturală a
comunităţii, sau prin Consulatul Onorific francez la Braşov. Investitorii francezi sunt
prezenţi în număr mare la
Braşov şi aceasta nu generează doar efecte economice,
ci şi sociale, prin locurile de
muncă pe care le creează. Ne
interesează dezvoltarea unor
noi proiecte în domeniul economic, educaţional şi cultural
şi îmi doresc să menţinem
foarte buna comunicare şi colaborare pe care am avut-o

Niță vrea deschiderea unei
linii aeriene cu Africa de Sud
Ministrul Economiei, Constantin Nitʼă, și ambasadorul
Africii de Sud la București,
au identificat domenii de colaborare între cele două tʼări.
Astfel, în cadrul întâlnirii dintre cei doi oficiali s-au găsit
puncte comune în dezvoltarea
relatʼiilor economice în domeniul echipamente electrice și
energetice, agricultură, minerit, software şi echipamente
IT. În conditʼiile în care România constituie o poartă de
intrare către UE pentru Africa
de Sud, ministrul Economiei,
Constantin Nitʼă și ambasadorul Republicii Africa de Sud,
E.S. Doamna Thenjiwe Ethel
Mtintso, au avut o întâlnire
pentru identificarea domeniilor de interes pentru cele două
tʼări. În acest sens, s-a convenit
organizarea unor misiuni eco-

nomice reciproce, forumuri
ale oamenilor de afaceri, precum şi participări la manifestări comercial-expoziţionale
în ambele ţări. În acest sens,
ministrului sud-african al economiei îi va fi adresată invitaţia de a vizita România în
perioada următoare, împreună
cu o delegaţie reprezentativă
de oameni de afaceri. Domeniile de interes identificate în
cadrul discuţiilor de astăzi au
fost: echipamente electrice și
energetice, piese și subansamble auto, produse chimice şi
farmaceutice, agricultură, minerit, software şi echipamente
IT, turism. Partenerii de dialog au convenit, în acest context, că deschiderea unei linii
aeriene între cele două ţări ar
reprezenta un sprijin real pentru mediile de afaceri.

şi în timpul mandatului fostului ambasador”, a declarat
George Scripcaru, primarul
Braşovului.
Aeroportul, urmărit cu interes
de mari operatori francezi. Cel
puţin doi mari operatori aeroportuari sunt foarte interesaţi de viitorul Aeroport
Internaţional Braşov şi, potrivit oficialului francez, sunt
gata să participe la licitaţia
pentru gestionarea aeroportului. „Aeroportul internaţional Braşov este un lucru pe
care îl urmărim cu atenţie şi

interes. Avem operatori care
pot fi interesaţi de administrarea acestui aeroport, şi
sunt convins că ei vor fi la
dispoziţia oraşului Braşov,
când va veni momentul, dacă
va fi organizată o licitaţie
pentru de-semnarea unui administrator care să opereze
aeroportul”, a declarat ambasadorul Franţei, referindu-se la unii dintre cei mai
mari operatori aeroportuari
francezi, care administrează
aeroporturile Metz-Nancy şi
Paris.
Andrei Paul

Un alt lucru concret de care
ambasadorul s-a arătat extrem de interesat a fost susţinerea învăţământului de
tip profesional, în limba franceză, după modelul Şcolii
Germane Kronstadt. „De
câte ori întâlnesc firme cu
o tehnologie foarte avansată în România, toate se
plâng că le este foarte greu
să găsească personal calificat. Este o problemă generală în România, iar
România are două mari
probleme: migraţia persoanelor sărace şi migraţia persoanelor cu competenţe
ridicate. Noi dorim un parteneriat între firme franceze
şi universităţi, sau şcoli
profesionale susţinute de
firme franceze”, a declarat
ambasadorul Franţei. El a
declarat că este foarte interesat fie de o colaborare
pentru susţinerea şi extinderea Şcolii Kronstadt,
ceea ce ar fi mai dificil din
pricina limbii, fie de creare
a unui pol de pregătire la
Făgăraş, la şcoala profesională deschisă deja, dar
susţinută deocamdată de
prea puţine firme, chiar
dacă ele sunt cu capital

francez. „Ne dorim un bazin
de angajaţi bine pregătiţi,
care să fie formaţi şi angajaţi de investitorii francezi”,
a mai spus ambasadorul,
înclinând balanţa mai degrabă spre Făgăraş. „Am
avea astfel doi poli solizi de
pregătire în judeţul Braşov,
unul la Braşov şi unul la Făgăraş”, a apreciat oficialul
francez.
Companiile cu capital francez ocupă locul al treilea în
Judeţul Braşov din punct de
vedere al capitalului social,
realizând investiţii de 57 de
milioane de euro, şi locul
al şaselea ca număr de firme active, respectiv 288.
În acest context, domnul
Francois Saint-Paul a afirmat că doreşte să dezvolte
şi zona lingvistică franceză.
„Există o legătură între zona
economică şi cea culturală
franceză din fiecare localitate. Doresc să continue
dezvoltarea lingvistică în
zona Braşovului, pentru a
crea un climat optim pentru
afaceri, mai ales prin intensificarea colaborării dintre
Primăria Braşov şi Centrul
Cultural Francez”, a precizat
domnul ambasador.
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Flash economic
Reorganizare la Camera de Comerţ şi Industrie Braşov. Consiliul

director al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov a trecut,
recent, printr-un proces de reorganizare. Astfel, noul director general al instituţiei este Cosmin Roşia-Micu, cel
care a îndeplinit până acum funcţia de director al Centrului
de Consultanţă al CCI Braşov. Adriana Ispas, care a fost
director general al instituţiei, a fost numită în funcţia de
secretar general al CCI Braşov.
700.000 de lei pentru montarea de „băncuţe” prin oraş. Edilii
braşoveni au definitivat licitaţia pentru achiziţionarea şi
montarea echipamentelor de mobilier urban în municipiu.
La această licitaţie s-a prezentat o singură firmă, căreia
i-a fost atribuit acest contract în valoare de aproape
700.000 de lei cu tot cu TVA. Firma trebuie să ofere o
garanţie de un an pentru obiectele de mobilier stradal
pe care le va monta, garanţie care se va aplica de la
data recepţiei produselor.
Controale ITM privind munca la negru. Inspectoratul Teritorial
de Muncă a făcut în iunie 468 de controale pentru combaterea muncii fără forme legale. Au fost identificaţi 14
angajatori care foloseau la muncă 27 de persoane cărora
nu le încheiaseră contracte. Au fost aplicate amenzi contravenţionale de 250.000 de lei, iar în cazul a doi angajatori documentele de control au fost trimise Poliţiei,
deoarce aceştia foloseau la lucru mai mult de cinci persoane fără contracte valabile de muncă, ceea ce constituie infracţiune. Numele celor 14 angajatori au fost
publicate pe site-ul ITM, la adresa www.itmbrasov.ro, la
rubrica relaţii de muncă. Tot în luna iunie, inspectorii ITM
au făcut alte 454 controale şi au sancţionat 11 angajatori
pentru deficienţe la completarea şi transmiterea Registrului de Evidenţă a Salariaţilor. Au fost aplicate amenzi
contravenţionale în valoare totală de 41.000 lei şi 8 avertismente, fiind dispuse şi 68 de măsuri obligatorii pentru
remedierea neregulilor constatate.

Casa Regională a Tinerilor
625 de tineri din Regiunea Centru vor primi consiliere
profesională și sprijin pentru găsirea unui loc de muncă

Casa Regională a Tinerilor
Activi inaugurată ieri la
Brașov este un centru care
oferă celor care nu au promovat examenele de bacalaureat sau celor care nu au încă
un loc de muncă, o şansă în
plus pentru a reuşi pe plan
profesional.
Tinerii pot beneficia de serviciile gratuite de ocupare şi
formare profesională ale centrului pentru joburi cerute pe
piaţă şi în plus vor primi şi
bani pe perioada participării
la proiect. T. De exemplu,
aceştia vor primi 350 de lei
pe lună pentru un curs de calificare de nivel 1 care are o
durată de 3 luni şi respectiv
6 luni pentru cursurile de calificare de nivel 2. Tinerii înscrişi la stagii de ucenicie vor
primi şi ei o subvenţie lunară
tot de 350 de lei timp de un
an.
Dechiderea oficială a Casei
Regionale a Tinerilor Activi
din Braşov s-a făcut în prezenţa ministrului Muncii și

Centrul a fost inaugurat de Rovana Plumb, ministrul Muncii
Protecţiei Sociale, Rovana
Plumb. Centrul de la Braşov
va oferi pentru 600 de tineri

rile mari și de întreprinderile
mijlocii și mari cu capitalizare
medie, de universitătʼi și institute de cercetare, de infrastructuri de C&I (inclusiv
infrastructuri care favorizează
inovarea), de parteneriate public-privat și de vehicule sau
proiecte cu scop special (inclusiv de cele care promovează proiecte industriale
demonstrative cu potentʼial
comercial, care reprezintă o
noutate absolută). Creditele
cu valori de la 7,5 milioane
de euro la 300 de milioane
de euro vor fi acordate direct
de Banca Europeană de
Investitʼii.
• InnovFin MidCap
Growth Finance oferă împrumuturi sau garantʼii prioritare și subordonate (inclusiv
finantʼare de tip mezanin și
de cvasi-capital), pentru a
îmbunătătʼi accesul la
finantʼare mai ales pentru întreprinderile inovatoare mari
cu capitalizare medie (până
la 3.000 de angajatʼi), dar și
pentru IMM-uri și întreprinderile mici cu capitalizare
medie. Creditele cu valori de
la 7,5 milioane de euro la 25
de milioane de euro vor fi
acordate direct de Banca Europeană de Investitʼii.
• InnovFin MidCap
Guarantee oferă garantʼii

sau împrumuturi condi tʼionate cu valori între 7,5 și
25 de milioane de euro, pentru a îmbunătătʼi accesul la
finantʼare mai ales pentru întreprinderile inovatoare mari
cu capitalizare medie (până
la 3.000 de angajatʼi). Acest
instrument este implementat
de Banca Europeană de
Investitʼii și se va accesa prin
intermediari financiari –
bănci și institutʼii financiare
– din statele membre ale UE
și din tʼările asociate. În cadrul acestui instrument, o
parte din pierderile potentʼiale ale intermediarilor financiari vor fi garantate de
BEI, care va oferi, de asemenea, contragarantʼii institu tʼiilor de garantare.
• InnovFin SME Guarantee oferă garantʼii și
contragarantʼii pentru finantʼarea prin îndatorare între
25.000 de de euro și 7,5 milioane de euro, pentru a
îmbunătătʼi accesul la finantʼare sub formă de credite
pentru întreprinderile mici și
mijlocii inovatoare și pentru
întreprinderile mici cu capitalizare medie (până la 499
de angajatʼi). Acest instrument este implementat de
Fondul european de investitʼii
și se va derula prin intermediari financiari – bănci și alte

servicii integrate de informare, consiliere şi oriectare profesională, cursuri de calificare

în meserii cerute pe piaţa
muncii, stagii de ucenicie şi
programe de formare consultanţă şi asistenţă pentru iniţierea unei afaceri.
„Tinerii care nu au luat examenul de Bacalaureat, care
nu se află într-un alt curs de
calificare, recalificare, sau
care nu au un loc de muncă,
pentru ei lansăm un program
pe care îl implementăm în valoare de 10 milioane de euro.
Proiectul se adresează la 5000
de tineri cu vârste cuprinse
între 16 şi 24 de ani. ” a declarat Rovana Plumb ministrul
Muncii. „Scopul nostru este
să angajăm cât mai mulţi dintre tinerii care ne calcă pragul” a adăugat Nicoleta
Anghel, coordonator Casa
Regională a Tinerilor Activi
Braşov. Până în prezent, s-au
înscris în proiect 145 de tineri.
Casa Regională a Tinerilor
Activi din Braşov este pe strada Nicolae Iorga, numărul 20,
vizavi de Parcul Central, Nicolae Titulescu.

Inflația, la un minim istoric

Întreprinderile inovatoare din România
vor putea beneficia mai ușor de finanțare
Comisia Europeană și Grupul Băncii Europene de
Investitʼii (BEI) au lansat o
nouă generatʼie de instrumente financiare ale UE și de servicii de consultantʼă pentru a
ajuta întreprinderile inovatoare să obtʼină mai ușor
finantʼare. Pe parcursul următorilor șapte ani, produsele
„InnovFin – finantʼare UE
pentru inovatori” vor dispune
de fonduri în valoare de peste
24 de miliarde de euro, destinate finantʼării activitătʼilor
de cercetare și inovare (C&I)
desfășurate de întreprinderile
mici, mijlocii și mari. „InnovFin – finantʼare UE pentru inovatori” va consta într-o serie
de produse personalizate –
de la garantʼii pentru intermediarii care creditează IMMuri, până la credite directe
acordate întreprinderilor –
ajutând astfel la sprijinirea
proiectelor C&I, de la cel mai
mic la cel mai mare, din UE
și din tʼările asociate programului „Orizont 2020”, noul
program de cercetare al UE
pentru perioada 2014 – 2020.
Astfel InnovFin oferă mai
multe modalitătʼi de finantʼare:
• InnovFin Large Projects are ca scop îmbunătătʼirea accesului la finantʼarea
de risc pentru proiectele de
C&I realizate de întreprinde-
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institutʼii financiare – din statele membre ale UE și din
tʼările asociate. În cadrul acestui instrument, FEI va garanta o parte din pierderile
suportate de intermediarii financiari prin creditarea realizată în cadrul acestuia
• Serviciile InnovFin
Advisory, asigurate de BEI
pe baza a până la 28 de milioane de euro din bugetul
programului Orizont 2020,
vizează
îmbunătătʼirea
„bancabilitătʼii” și a atractivitătʼii pentru investitʼii ale
proiectelor mari care necesită investitʼii substantʼiale pe
termen lung. Prin intermediul acestor servicii se va
oferi consiliere pentru
îmbunătătʼirea conditʼiilor de
accesare a finantʼărilor de risc
pentru C&I. Se estimează că
principalii clientʼi vor fi promotorii marilor proiecte de
C&I, care vizează provocările societale din programul
Orizont 2020.Mai multe detalii: Portalul „Finantʼare” al
UE: http://europa.eu/youreurope/ busi ness/ f undi nggrants/access-to-finance/inde
x_ro.htm. Banca Europeană
de Investitʼii: http://www.
eib.org/. Fondul european de
investitʼii: http://www.eif.europa.eu/ .
Ionela Damian

Rata anuală a inflatʼiei pe ultimele 12 luni a atins în iunie
un nou minim istoric, respectiv
0,66%, după scăderea pretʼurilor
de consum cu aproape 0,3%,
pe fondul ieftinirii alimentelor
și serviciilor, potrivit INS.
În luna iunie, fatʼă de luna anterioară, pretʼurile mărfurilor alimentare au scăzut 0,7%, tarifele
serviciilor cu 0,2%, în timp ce
pretʼurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 0,1%.
Creșterea medie a pretʼurilor pe
total, în ultimele 12 luni (iulie
2013 — iunie 2014) fatʼă de
precedentele 12 luni (iulie 2012
— iunie 2013), determinată pe

baza IPC, este 1,7%, iar cea determinată pe baza indicelui armonizat al pretʼurilor de consum
(IAPC) este 1,5%.
Fatʼă de finalul anului trecut,
alimentele s-au scumpit în medie cu 0,11%, mărfurile nealimentare — cu 2,13%, iar
serviciile s-au scumpit cu
0,95%. Comparativ cu iunie
2013, pretʼurile alimentelor sunt
mai mici, în medie, cu 3,18%,
produsele nealimentare sunt
mai scumpe cu 3,02%, iar serviciile sunt mai scumpe cu
2,77%. Rata medie lunară a
inflatʼiei în primul semestru din
2014 a fost de 0,2%.

România, printre țările
unde locuințele s-au ieftinit
Preţurile locuinţelor din România au înregistrat în primul
trimestru o scădere de 3,3%,
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior, una dintre
cele mai puternice rate de declin din UE, unde preţurile au
crescut cu 1%, potrivit datelor
Eurostat, biroul de statistică
al UE. Patru ţări au consemnat
scăderi mai puternice ale indicelui preţurilor locuinţelor
decât România.
Astfel, preţurile din Croaţia
au scăzut cu 9,7%, cele din
Slovenia cu 6,6%, cele din Cipru cu 5,7%, iar cele din Italia

cu 4,5%. Cele mai puternice
creşteri anuale au fost înregistrate în Estonia, cu 17,5%, Letonia, cu 10,4%, şi Marea
Britanie, cu 8%. Dintre cele
28 de state membre UE, 11
au raportat scăderi, 13 creşteri,
iar patru nu au transmis date
către Eurostat. În zona euro,
preţurile au scăzut cu 0,3%.
Indicele preţurilor locuinţelor se referă la evoluţia preţurilor tuturor tipurilor de
proprietăţi rezidenţiale cumpărate de gospodării, indiferent de vechime, destinaţie şi
proprietarii anteriori.
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Remedii pentru arsurile solare
Expunerea la soare fără aplicarea cremei cu factor de protecţie
creşte riscul apariţiei arsurilor solare. Medicii dermatologi spun
că în sezonul estival zeci de persoane se prezintă la camera de
gardă cu arsuri solare.
„Arsurile solare devin periculoase atunci
când pielea
face băşici.
Acestea nu trebuie sparte, iar
pielea moartă
nu trebuie înlă-

turată mecanic, ci se recomandă să
o lăsăm să cadă singură, deoarece
pielea de dedesubt este sensibilă.
Efecte secundare destul de grave ale
statului la plajă apar mai ales la
persoanele care sunt alergice la soare, care suferă de lupus sau de vitiligus”, spune dr. Carmen Curea, medic dermatolog . Specialistul spune că un tratament adecvat ar
putea diminua efectele negative ale acestei afecţiuni.
„Atunci când ne ustură pielea sau când ni
se umflă picioarele
este indicat să apelăm la creme cu
efect antiinflamator,
pe bază de cortizon. În plus, compresele cu apă rece ajută la diminuarea senzaţiei
de disconfort”,
spune dermatologul.

Cât de eficiente sunt iaurtul, gălbenuşul
sau oţetul. În privinţa remediilor naturale, precum iaurtul, gălbenuşul de
ou, oţetul sau cremele pe bază de aloe
vera, medicul spune că acestea nu au
efectul scontat. „Singurul efect pe
care îl au este unul de moment.
Iaurtul răcoreşte, dar nu are efect antiinflamator. În cazul arsurilor solare
organismul are nevoie de un
tratament antiinflamator. Nu există
dovezi clare care să arate că aceste
remedii au un efect asupra acestei
afecţiuni”, spune dr. Carmen Curea.
Potrivit dermatologilor, atunci
când tratăm adecvat arsurile solare
acestea se vindecă în câteva zile, pe
când în cazul remediilor naturale
efectele negative ale expunerii exagerate la soare dispar în până la două
săptămâni,
perioadă
similară celei în care nu folosim niciun fel de tratament
împotriva acestor arsuri.
Specialistul recomandă
persoanelor care se confruntă cu picioarele umflate din
cauza statului la plajă în exces evite să stea prea mult
timp în picioare sau cu picioarele atârnate, deoarece
ele se vor umfla mai rău, din

cauza vaselor de sânge care sunt inflamate. Ideal este să vă luaţi câteva
zile libere de la serviciu, iar în cazul
în care acest lucru este imposibil se
recomandă ca picioarele să fie ridicate, atunci când staţi pe scaun. Se
vor evita, de asemenea, plimbările
lungi, deoarece şi ele înrăutăţesc situaţia. Atunci când dormiţi este indicat să ridicaţi picioarele mai sus
de nivelul corpului, doarece această
poziţie are efect antiinflamator asupra vaselor de sânge de la nivelul picioarelor.
Îmbrăcămintea are şi ea un rol în
tratarea rapidă a arsurilor solare.
Astfel, este indicat ca până la vindecare să purtaţi haine largi vaporoase. Hainele mulate vor înrăutăţi
efectul.

Cititul și somnul joacă un rol crucial în
păstrarea facultăților mentale
Durata somnului și activitătʼile
intelectuale au o contributʼie
esentʼială la păstrarea facultătʼilor
mentale, sustʼine un studiu preluat miercuri de passionsante.be.
Odată cu înaintarea în vârstă,
capacitătʼile cognitive - gândirea,
memoria și atentʼia - scad progresiv, însă acest proces poate
fi încetinit cu ajutorul a două
elemente cheie, sustʼin cercetătorii de la Universitatea din Valencia.

Studiul acestora a vizat persoane de peste 65 de ani, ale căror obiceiuri de viatʼă au fost
analizate în detaliu. Subiectʼii au
fost supuși și unor teste cognitive.
Rezultatele au arătat că persoanele care dorm între șase și
opt ore pe noapte riscă de două
ori mai putʼin să sufere de tulburări cognitive fatʼă de cei care
dorm mai putʼin sau mai mult.
Același lucru s-a constatat în ca-

zul persoanelor în vârstă care
practică o activitate mentală stimulatoare, îndeosebi cititul asiduu.
Autorii studiului publicat în
Revista de Investigacion Clinica
consideră că o interventʼie - cât
mai timpuriu posibil - asupra
unuia, altuia sau ambilor parametri - poate contribui la prevenirea declinului cerebral asociat cu avansarea în vârstă, încheie passionsante.be.

Atenție: datul din cap poate dăuna sănătății
Headbanging-ul (datul din
cap), mișcările sacadate ale
capului sincronizate cu muzica
hard rock sau heavy metal,
poate fi, uneori, periculos pentru sănătate, conform unui studiu de caz publicat vineri, în
revista medicala britanica The
Lancet, citat de AFP.
Deși headbanging-ul este în
general considerat inofensiv,
medici germani au prezentat
cazul unui bărbat de 50 de ani
care a dezvoltat un hematom
la nivelul creierului în ianuarie
2013, la patru săptămâni după
ce a participat la un concert al
formatʼiei britanice de hard
rock Motorhead.
Pacientul s-a plâns de dureri
de cap severe, care s-au
agravat în zilele următoare.

Medicii au descoperit un hematom subdural (o colectare
de sânge în tʼesutul meningeal
din jurul creierului) pe care lau îndepărtat printr-un procedeu de trepanare. Hematoamele subdurale se produc de
multe ori ca urmare a unor leziuni la cap, iar cele de dimensiuni mici pot apărea la câteva

săptămâni după șoc, fiind cauzate de o compresie progresivă
a creierului. În literatura de
specialitate au fost raportate
în ultimii ani trei cazuri similare de hematoame a căror
aparitʼie a fost atribuită practicarii headbanging-ului. Unul
dintre pacientʼi a murit în urma
unui hematom.
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Rectoratul Universităţii
Transilvania

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Clădirea Rectoratului Universităţii
Transilvania Braşov este una dintre
cele mai spectaculoase clădiri vechi din
centrul Municipiului Braşov. Clădirea
a fost construită la sfârşitul secolului
XIX (arh. Peter Bartesch, 1881–1885)
în stil neorenascentist cu picturi „sgraf-

fito”, ca sediu pentru „Palatul Pensiilor”. Picturile „sgrafitto” dau impresia
unor însemne heraldice sau înclinaţia
spre arte frumoase, specifică edificiilor
aristocratice.

(fostul Palat al Finanţelor), Prefectura (fostul Palat al Justiţiei), Palatul
Poştelor, Sala de concerte Reduta şi
altele.

În prezent, datorită frumuseţii sale
În aceeaşi perioadă au mai fost cons- arhitecturale, clădirea Rectoratului
truite Primăria Municipiului Braşov este iluminată şi în timpul nopţii.
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Cum se naşte o operă
de artă contemporană
3A (Ateliere de artă alternativă). Aşa se intitulează proiectul inedit ce se
desfăşoară în oraşul nostru. Este vorba de ateliere de artă alternativă ce
îşi propun diversificarea
ofertei cultural-turistice
din Braşov prin realizarea unor lucrări de artă
contemporană, ce se găsesc în câteva locaţii din
municipiu.

sunt om de ştiinţă şitu cum trebuie folosită”, a explicat Magali Marc, artistă din Franţa.
„Braşovenii au ocazia să
vadă în această lună creaţii
artistice deosebite venite din
zona artei contemporane. La
Muzeul Casa Mureşenilor toţi
cei care ne vor vizita vor putea
vedea aceste lucrări interactive
făcute de Magali Marc”, a pre-

cizat Valer Rus, director Muzeul Casa Mureşenilor.
Expoziţia de la Centrul Cultural Reduta, care face parte
tot din acest proiect este semnată de o artistă din Austria.
„Toată munca mea este legată de amintiri şi copilărie.
Dar chiar şi d eloocuri străine.
M-am mutat de curând într-o
casă cu grădină şi asta mă

Una dintre acestea aparţine
artistei Magali Marc din Franţa şi se află la muzeul Casa
Mureşenilor. Este vorba de o
instalaţie video interactivă,
prin care publicul poate experimenta diferite efecte.
„Prima dată când oamenii
vin aici găsesc acest lucru ca
fiind magic şi pot experimenta
tot felul de lucruri. Le explic
cum funcţionează tehnic această instalaţie şi chiar dacă nu

Artişti de peste hotare la Musica Barcensis
A doua săptămână a festivalului Musica Barcensis, ediţia a V-a, propune publicului
o întâlnire muzicală cu două
regiuni europene, prin prezenţa muzicienilor din Polonia şi
Germania.

Mâine, 12 iulie, de la ora
18:00, Biserica fortificată
Hărman va fi gazda concertului de orgă susţinut de Jerzy
Kukla (Polonia). Organistul
va interpreta un repertoriu
care cuprinde lucrări de J. P.

Sweelinck, J. S. Bach şi Padre
Davide da Bergamo, alături
de piese din repertoriul polonez. Cei prezenţi la concert
vor avea ocazia de a asculta
orga bisericii din Hărman,
construită în anul 1799 de către meşterul Johann Prause.
Duminică, 13 iulie, de la
ora 19:00, în Biserica Sf. Bartolomeu va concerta ansamblul baroc Hortus Musicus,
format din muzicieni din
Dresda, Leipzig, Cluj-Napoca
şi Braşov. Ulrike Titze (vioară), Guido Titze (oboi), Dóra
Király (blockflöte/fagot),
Csata István (viola da gamba)
şi Paul Cristian (clavecin) vor
readuce la viaţă sonorităţi din
muzica veche pentru publicul
braşovean.
Intrarea la ambele concerte
este liberă.

Campionatul Naţional de Scrabble
Braşovul găzduieşte în
acest sfârşit de săptămână
Campionatul Naţional Individual de Scrabble (seniori)
– etapa a II-a, precum şi
Campionatul Naţional de
Scrabble Intercluburi.
La concurs, participă jucătorii legitimaţi la cluburile de
scrabble afiliate la FRSc.
Sunt aşteptaţi aproximativ 40
de competitori din toată ţara,
Braşovul fiind şi el reprezen-

tat în aceste întreceri. Programul competiţiilor de scrabble
de la Braşov se va desfăşura
astfel: astăzi vor avea loc partidele de libere, mâine – probele de duplicat clasic,
compunere (heptascrabble)
şi anticipaţie, iar duminică –
duplicatele completiv şi eliptic. Tot duminică, în jurul orei
13, se va organiza festivitatea
de premiere. Prima etapă a
Campionatului Naţional de

Scrabble, categoria seniori, a
avut loc în luna mai, la Cluj,
fiind aprig disputată. Clasamentul provizoriu, înainte de
concursul de la Braşov, arată
astfel: 1. Septimiu Crivei –
U. Cluj, 2. Alexandru Lăcătîş
– U. Cluj, 3. Nicolae Burducea – Locomotiva Bucureşti.
Campionatul naţional individual de scrabble se desfăşoară
în patru etape, plus un turneu
final.

nface să-mi reamintesc anumite lucruri din trecut pe care
le transpun în realitate”, a
mărturisit Elsa Martini, artistă
Austria.
România este reprezentată
de Daniel Roşca, care a prezentat o instalaţie în Turnul
Artelor de sub Tâmpa.
„Am ales să facă această instalaţie cu peşti pentru că este

un considerent aparte
vizavi de muntele
Tâmpa. Să vezi o mulţime de peşti în acest
peisaj. Deşi la prima
vedere pare puţin neadecvat,
că nu avem aici un lac mare
aici, dar există pentru că este
un conglomerat. Şi oamenii
pot fi ca nişte peşti când sunt
adunaţi toţi la un loc”, a ex-

plicat artistul Daniel Roşca.
Proiectul cultural Ateliere
de Artă Alternativă este finanţat de către Primăria Municipiului Braşov, Consiliul
Judeţean Braşov şi Centrul
Cultural Reduta şi organizat
în parteneriat cu Depoul de
Artă Urbană.
Braşovenii şi turiştii pot vedea lucrările de artă contemporană la sala de expoziţii
temporare a Muzeului Casa
Mureşenilor Braşov, sala Arcadia a Centrului Cultural Reduta, Turnul Artelor, foaierul
sălii Patria şi piaţeta din faţa
acestei săli.
Lucrările realizate de către
cei cinci artişti pot fi vizionate
până în 31 iulie.
Diana Bjoza
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Cum vom extrage
energie din lună
O problemă binecunoscută, cu care se confruntă nu doar Japonia, ci
întreaga omenire, problema energiei, ar putea
fi rezolvată prin transformarea Lunii într-o uriaşă
centrală energetică.
Corporaţia japoneză Shimizu a întreprins recent o nouă
“rundă” de promovare a unui
proiect ce pare desprins dintrun film SF: acela de a construi,
în jurul Lunii, o centură de panouri solare ce ar urma să furnizeze Pământului o cantitate

enormă de energie.
Proiectul presupune construirea
unui brâu de panouri solare,
lat de 400 km şi lung de peste
10.000 km, în jurul Ecuatorului lunar, iar energia obţinută
ar urma să fie transportată spre
Terra cu ajutorul transmisiilor
cu laser sau microunde.
Luna Ring, cum ar fi
numită instalaţia,
ar
putea
trans-

mite spre Pământ 13.000 de
terawaţi, o cantitate uriaşă de
energie. (În tot cursul anului
2011, SUA au produs 4.100
terawaţi.) „O trecere de la utilizarea economică a unor resurse limitate la folosirea
nelimitată a energiei curate este
visul suprem al omenirii”, afirmă, pe
site-ul său, corporaţia Shimizu.
Proiectul
impli-

că, mai întâi, dezvoltarea unor
roboţi şi a altor instalaţii automate petnru exploatarea resurselor naturale ale Lunii, din
care ar urma să fie produse
componentele necesare construirii centurii de panouri solare. Conform descoperǎ.ro,
dacă vor obţinute fondurile necesare, proiectul ar putea începe în anul
2035.

Vineri

Pe scurt
Dacă aveți întrebări, CIA vă răspunde... pe Twitter
Pentru a trezi interesul utilizatorilor Twitter, Agenția Centrală de Informații a SUA (CIA) s-a avântat serios în lumea
rețelelor de socializare. Celebra actriță Ellen DeGeneres,
gazda The Ellen Show, i-a întrebat pe cei de la CIA dacă
au urmărit ultima sa emisiune. Răspunsul primit a fost
negativ, dar vedeta de televiziune a fost invitată la sediul
CIA pentru un selfie. Sorry for not following you back
@TheEllenShow. But if you visit us maybe we can take
a selfie? #twitterversaryJuly 7, 2014. Un alt utilizator pus
pe glume s-a plâns că și-a uitat o parolă și a rugat CIA
să i-o trimită printr-un mesaj privat. "Ne pare rău dar nu
cunoaștem parola dumneavoastră, așa că nu puteam să
v-o trimitem", a venit răspunsul CIA. No, we don't know
your password, so we can't send it to you. #sorrynotsorry
#twitterversaryJuly 7, 2014. De altfel singurul răspuns
pozitiv oferit de CIA este cel referitor la angajările de personal. "Da, facem angajări", conform tweet-ului însoțit
de un link către pagina agenției dedicată oportunităților
de carieră.

Vom învăţa limbi străine înghiţind o pastilă
Peste 30 de ani, vom putea învăţa limbi străine pur şi
simplu înghiţind pastile încărcate cu informaţii, prezice
un reputat specialist în tehnologiee, spune unul dintre
cei mai reputaţi oameni de ştiinţă contemporani, Nicholas
Negroponte, din cadrul Massachussetts Institute of Technology (MIT). Oamenii, spune el, sunt adepţii consumului de informaţie pe cale vizuală, dar această cale
este ineficientă comparativ cu altele. ”Eu prevăd că vom
putea înghiţi informaţiile”, a spus el; ”în felul acesta, vom
ajunge să cunoaştem limba engleză sau operele lui Shakespeare. Informaţia conţinută în pilulă va intra în fluxul
sanguin şi va ajunge, pe această cale, la creier, unde diferitele ei secţiuni vor fi depozitate în zonele cerebrale
corespunzătoare”.

Cum a devenit Mercur „planeta de fier”?
Nucleul metalic al planetei
Mercur constituie 65% din
masa ei – de cel puţin două
ori mai mult decât în cazul
oricei alte planete solide din
sistemul nostru solar. Această
particularitate îi derutează de
multă vreme pe astronomi.
Acum, însă, o ipoteză interesantă dă o explicaţie acestui
mister: planeta Mercur a devenit astfel în urma unor
ciocniri cu o altă planetă, fie
Venus, fie chiar Terra.
Conform unui studiu publicat online în Nature Geoscience, Mercur şi alte

obiecte cosmice foarte bogate în metale ar fi apărut ca
urmare a coliziunilor în vremurile de început ale Sistemului Solar. Astfel, mare
parte din învelişul planetei
Mercur ar fi fost spulberat de
ciocniri cu Venus sau cu Pământul, evenimente în urma
cărora partea interioară, metalică a planetei a ajuns să reprezinte 65% din masa ei. (În
cazul Pământului, nucleul reprezintă doar 32% din masa
planetei.)
Autorii studiului cred că
Marte şi Mercur sunt două

planete „norocoase”, ultimele
supravieţuitoare ale unui ansamblu de aproximativ 20 de
corpuri cereşti care existau
la început în Sistemul Solar
şi care, în cea mai mare parte,
s-au agregat formând planetele Venus şi Terra.
Mercur a evitat agregarea
datorită probabil unei serii
de ciocniri marginale cu planetele mai mari; aceste ciocniri au distrus în mare parte
scoarţa planetei, lăsând un
nucleu metalic mare şi un
strat subţire de scoarţă minerală la exterior.

Misterul cercurilor construite cu mii
de ani în urmă în jungla amazoniană
O serie de şanţuri ciudate
în formă de cercuri, răspândite în regiunea amazoniană
din Brazilia şi Bolivia, au fost
atent cercetate de oamenii de
ştiinţă. Ei au aflat că aceste
formaţiuni au fost realizate de
oameni chiar înainte ca pădurile luxuriante să existe aici.
Nu se ştie care era scopul
acestor şanţuri: poate fi vorba
de sisteme de irigaţii, de construcţii pentru apărare sau de
un proiect cu scop ritualic,
spune John Francis Carson,
de la Universitatea Reading
din Marea Britanie.
Descoperirea arată că oa-

menii au modificat relieful şi
au influenţat astfel şi clima
planetei din cele mai vechi
timpuri.
Aceste şanţuri au ieşit la lumină abia după anul 1980,
când despăduririle din zonă
le-au făcut vizibile.
Ele au fost realizate de triburile amazoniene cu mult în-

ainte de venirea lui Christophor Columb, moment în care
civilizaţia lor a fost distrusă.
Şanţurile au o adâncime de
5 metri şi tot atât în lăţime.
Echipa lui Carson vrea acum
să afle cât mai mult au modificat vechile triburi peisajul
actualei păduri amazoniene.â
Cercetând sedimentele de
pe fundul a două lacuri din
apropiere, Laguna Oricore şi
Laguna Granja, cercetătorii
au aflat că oamenii trăiau aici
cu 6.000 de ani în urmă, când
regiunea nu era o pădure tropicală cum este acum, ci o savană.

SPORT

11 iulie 2014

Argentina s-a
calificat în finală
Argentina s-a calificat
pentru a patra oară în istorie în finala Campionatului Mondial, după ce a
trecut la penalty-uri de
prima reprezentativă a
Olandei. La finalul timpului regulamentar de joc și
a prelungirilor, scorul a
fost egal 0-0.
Sud-americanii au învins-o
pe vicecampioana mondială,
Olanda, la penalty-uri, după un
meci în care ambele echipe au
jucat precaut și au ales să nu își
asume niciun fel de riscuri. Robben și Kuyt au înscris, în timp
ce Vlaar și Sneijder au fost
ghicitʼi de portarul Romero. Pentru Agentina au marcat Messi,
Garay, Aguerro și Rodriguez.
Argentina va lupta pentru al treilea său titlu mondial, după cele
din 1978 (3-1 cu Olanda, în prelungiri), şi 1986 (3-2 cu Germania), sud-americanii având şi
o finală pierdută, în 1990, în faţa
Germaniei. Olanda rămâne cu
cele trei finale în care nu a reușit
să câștige, în 1974, 1978 şi
2010.
Sabella vrea mai mult. După
4-2 la penaltyuri, Argentina
va juca finala cu Germania
pe Maracana. Selecţionerul
Argentinei, Alejandro Sabella, a declarat la finalul semifinalei
cu Olanda că secretul reuşitei
echipei sale
este seriozi-

tatea cu care a abordat fiecare
partidă la Mondial. „Sunt fericit
că ne-am calificat la capătul
unui meci atât de dificil şi de
echilibrat, aşa cum au fost toate
la acest Mondial. Vrem totul,
vrem să învingem şi în finală!
Am muncit cu umilinţă şi am dat
totul în fiecare meci pentru a câştiga. În finală, Germania va avea
avantajul unei zile în plus de
odihnă faţă de noi, dar vom vedea ce vom reuşi”, a declarat Sabella. Argentina se califică într-o
finală de Campionat Mondial
după 24 de ani.
Dezamăgire în tabăra olandezilor.
Selecţionerul Olandei, Louis van
Gaal, a declarat că eliminarea în
semifinalele Cupei Mondiale la
loviturile de departajare în meciul cu Argentina reprezintă o
mare dezamăgire, dar a afirmat
că echipa sa a făcut un turneu
fantastic. „Este un scenariu teribil şi o mare dezamăgire. Dar
am făcut un turneu fantastic. Nimeni nu se aştepta să trecem de
grupe. Apoi, am întâlnit Mexic,
o echipă greu de bătut, apoi Costa Rica, foarte solidă. Şi în final
am întâlnit Argentina,
care are jucători fantastici. Şi nu am
pierdut în această
semifinală. Nu
am fost învinşi în

acest
turneu...
Pur şi
simplu astăzi nu am
fost buni la
loviturile
de departajare”, a
declarat
Van Gaal.
Întrebat de ce
nu a mai
schimbat portarul,
la fel cum a făcut în
meciul cu naţionala statului Costa Rica, Van Gaal
a răspuns: „Dacă aveam ocazia să înlocuiesc portarul, aş fi
făcut-o, dar am făcut deja trei
schimbări. L-am înlocuit pe Bruno Martins Indi deoarece luase
cartonaş şi nu era în meci.
Apoi Nigel de Jong revenea după o accidentare
şi nu putea duce tot meciul. În fine, Robin van

Persie era la capătul puterilor şi
nu aveam altceva de făcut decât
să-l înlocuiesc”, a spus Van Gaal,
care a mai menţionat că l-a învăţat pe Sergio Romero cum să
apere loviturile de la 11 metri
în perioada în care antrena AZ
Alkmaar.
Messi și Robben au fost
inexistenți. Semifinala dintre
Olanda şi Argentina se anunţa a fi un duel spectaculos
între vedetele Arjen
Robben şi Lionel
Messi. Rezultatul
a fost însă unul
dezamăgitor. Mijlocaşul olandezilor a
fost o umbră în prima repriză,
cînd a atins mingea de numai
6 ori! Asta în timp ce balonul
a trecut pe la portarul Romero
de 14 ori. În partea secundă şia ridicat nivelul, având balonul
în 34 de rânduri. A ieşit la rampă abia în prelungiri, când, în
minutul 98, a trimis primul şut
pe spaţiul porţii al echipei sale.
De partea cealaltă, Messi a început tare, punându-l la grea
încercare pe Cillessen cu un
şut puternic din lovitură liberă.
S-a stins însă până la final. În
120 de minute, Lionel nu a jucat nici măcar un balon în careul advers!
„Locul trei nu mă interesează”. Atacantul olandez Arjen Robben a
declarat că este foarte
mândru de coe
-

chipierii săi, care au dat totul la
Cupa Mondială din Brazilia,
unde Olanda a fost eliminată în
semifinale de Argentina, scor 24, la loviturile de departajare.
„Este foarte greu să pierzi când
eşti atât de aproape de scopul
final. Însă ceea ce am reuşit în
Brazilia este incredibil. Nimănui
nu i se poate imputa nimic. Toată
lumea a făcut treabă foarte bună.
Meciul pentru locul trei? Sincer,
nu este titlul care mă interesa.
Este foarte greu să pierzi la loviturile de departajare”, a declarat Robben.
Sărbătoare în Costa Rica. Costa
Rica a fost una dintre cele mai
frumoase surpize ale CM 2014,
formatʼia pregătită de columbianul Jorge Luis Pinto fiind eliminată în sferturile de finală, la
lovituri de departajare, de Olanda. Costaricanii au fost așteptatʼi
la întoarcerea acasă de 200.000
de oameni și primitʼi ca niște
eroi. Selectʼionata micului stat
din America Centrală a reușit
să iasă dintr-o grupă considerată
„de foc”, cu trei foste campioane
mondiale, Uruguay, Anglia și
Italia. A eliminat Grecia la lovituri de departajare și apoi a
fost eliminată de Olanda, dar na pierdut niciun meci tot turneul.
Pe aeorportul din San Jose, la
aterizarea aeronavei care i-a adus
din Brazilia, căpitanul Bryan
Ruiz și portarul Keylor Navas
au salutat multʼimea venită să-i
întâmpine din cabina pilotʼilor.
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Game, Set, Match. Meci fără istoric pentru Simona Halep, în
optimile de finală ale turneului BRD Bucharest Open. Numărul 3 în clasamentul WTA, Haelp a dispus de olandeza
Indy de Vroom, cu scorul de 6-0, 6-4. Halep, principala
favorită a competiției, a avut nevoie de o oră și 19 minute
pentru a se impune în fața unei jucătoare mult mai slab
cotate, locul 190 WTA, venită din postura de „lucky loser''.
Simona Halep a jucat aseară împotriva sportivei Aleksandra
Krunic din Serbia, care a trecut de Alexandra Panova (Rusia)
4-6, 6-3, 6-1. Meciul s-a terminat după închiderea ediției. Și
Monica Niculescu s-a calificat în sferturile de finală ale turneului BRD Bucharest Open, după ce a dispus cu 7-5, 7-5
de bulgăroaica Elita Kostova în două ore și 20 de minute.
Monica Niculescu, care și-a asigurat 5.900 dolari și 60 de
puncte WTA, va juca în sferturi cu slovena Polona Hercog,
cap de serie nr. 8. Din păcate pentru Irina Begu, Cristina
Dinu și Alexandra Dulgheru, competiția din capitala României
s-a încheiat ieri. Begu a fost învinsă în trei seturi, de olandeza
Kiki Bertens cu scorul de 6-0, 3-6, 6-2, iar Cristina Dinu a
cedat în fața slovacei Kristina Kucova: 2-6, 3-6. În ultimul
joc al zilei de pe terenul 2, favorita numărul 2, italianca Roberta Vinci, s-a impus fără probleme în fața Alexandrei Dulgheru: 6-2, 6-3.
Steaua face plângere la FIFA. Steaua a ameninţat clubul turc
Trabzonspor cu plângere la FIFA după ce turcii nu au achitat
nici un ban din suma de transfer de 1,3 milioane de euro
pentru Alex Bourceanu, convenită între părţi în luna ianuarie
a acestui an. Informaţia a fost publicată de cotidianul turc
Milliyet, iar oficialii turci susţin că au virat suma în conturile
Stelei chiar la începutul acestei săptămâni şi că nu vor avea
nici un fel de probleme cu FIFA. Bourceanu s-a transferat
la Trabzonspor contra sumei de 1.3 milioane de euro şi a
câştigat 350.000 de euro până la finalul ultimului sezon, urmând ca în următorii trei ani să primească 750.000 de euro
pe sezon.
Tudor arbitrează Supercupa. Comisia Centrală a Arbitrilor a
stabilit brigada pentru Supercupa României, dintre campioana Ligii I, Steaua, şi câştigătoarea Cupei României,
Astra Giurgiu, arbitru central fiind desemnat Alexandru Tudor.
Brigada de arbitri desemnată la Supercupa României este
următoarea: Alexandru Tudor (centru), Mircea Grigoriu (arbitru asistent 1), Alexandru Cerei (arbitru asistent 2), Marcel
Bîrsan (arbitru adiţional 1), Robert Dumitru (arbitru adiţional
2), Daniel Mitruţi (arbitru de rezervă), informează site-ul
oficial al FRF. Observatorul partidei va fi Patriţiu Abdrudan.
Partida Steaua - Astra Giurgiu, contând pentru Supercupa
României, se va disputa astăzi, de la ora 21.00, pe Arena
Naţională.
Steaua se mută pe Arena Națională. Decizie de ultimă oră luată
de campioana României, cu două săptămâni înainte de a
afla dacă va juca în turul trei preliminar al UEFA Champions
League. Deoarece s-a confruntat cu o cerere foarte mare
de bilete pe platformele online, conducerea Stelei a decis
să schimbe arena pe care se va disputa partida retur cu
Stromsgodset, din turul II preliminar al UEFA Champions
League. Astfel, partida cu norvegienii nu se va mai disputa
pe stadionul din Ghencea, așa cum era programat inițial ci
pe Arena Națională din București, unde sunt așteptați 40.000
de fani. În plus, clubul a modificat şi ora de disputare a întâlnirii, din rațiuni media. Deși inițial trebuia să înceapă la
ora 21:00, partida retur cu Stromsgodset va începe de la
ora 20:30.
Vasaras va conduce CCA. Kiros Vasaras este noul preşedinte al
Comisiei Centrale a Arbitrilor, numirea grecului urmând să
fie oficializată de votul Comitetului Executiv al Federației
Române de Fotbal de astăzi. Alexandru Deaconu, fostul
şef al CCA, va rămâne în cadrul comisiei ca director de dezvoltare, departament nou înfiinţat. Vasaras este un nume
important în arbitrajul european. La 41 de ani a fost nevoit
să renunţe la arbitraj din cauza unor probleme la spate. A
arbitrat în carieră o semifinală de Champions League şi una
de Europa League, a fost prezent la Campionatul European
din 2002 şi la Jocurile Olimpice din 2004, dar şi la Europeanul
din 2008.
Au ratat calificarea. Echipa națională de handbal feminin tineret
a României, a ratat calificarea în semifinalele Campionatului
Mondial de tineret după înfrângerea suferită în fața Coreei
de Sud, 27-36. Asiaticele au jucat foarte bine și au profitat
din plin de cele 19 greșeli ale jucătoarelor noastre. România
nu s-a putut apropia la mai mult de cinci goluri (20-25, 2126) și va evolua pentru locurile 5-8, primul meci fiind programat astăzi, cu Ungaria, care ieri a fost învinsă de
Germania cu 20-19. Portarul Coronei, Denisa Dedu, a avut
și în acest joc 15 intervenții reușite, pentru un procentaj total
de aproape 40%, dar nu a fost ajutată de colege pe faza
de apărare. După ce în partida cu Portugalia Andreea Pricopi
a înscris de 9 ori, aseară jucătoarea de la Corona a punctat
o singură dată, de la 7 metri.

DIVERTISMENT

Caravana TIFF
în Piaţa Sfatului
Caravana Filmelor TIFF, ediţia a cincea, ajunge în
acest sfârşit de săptămână în Braşov. Filmele vor
rula în Piaţa Sfatului de la ora 22.00, iar intrarea
publicului este liberă.
Caravana aduce în atenţia
publicului filme de succes,

premiate la Festivalului Internaţional de Film Transilvania

Spectacole pentru copii
Trupa de teatru „Albinuţele”
pregăteşte pentru acest weekend următorul program: Mâine, de la ora 10.30 spectacolul
„Hainele cele noi ale împăratului” după Hans Christian
Andersen. Duminică, 13. iulie, tot ora 10,30 „Fata pantofarului” de Eugen Frîncu.
Ambele spectacole vor avea

(TIFF) punând accent totodată pe cele mai iubite filme
româneşti ale anului.
„Proiectul îşi propune să
ofere oamenilor care locuiesc
în oraşe fără cinematografe
experienţa cinema-ului de calitate”, a dec l a r a t
T u d o r
Giurgiu,
preşedinte
TIFF.
◾ Astăzi, 11
iulie, de la
ora 22.00 –
Canibal
(Spania,
thriller), regia Manuel
Martín Cuenca – Carlos este cel
mai apre-

Bancuri

loc la sediul din Brânduşelor
106A. La Teatrul pentru Copii „Arlechino” sunt programate spectacolele: Mâine de
la ora 10.30 „Galoşul fermecat”. Duminică de la orele
10.30 şi 12.00, spectacolul
„Alina şi gâscănelul”. Teatrul
e situat pe str. Apollonia Hirscher nr. 10 .

◾ Cineva sună la uşă. Tipul deschide
uşa. Pe preş o moarte mică, cam de
douăzeci de centimetri înălţime, cu
coasă, parpalac negru, tot tacâmul.
– Vai doamne, vaaai!
– Stai liniştit, am venit după hamster!

ciat croitor din Granda, dar
este şi un ucigaş ce bântuie în
umbre. Nu simte nicio remuşcare şi nicio vină, până când
Nina apare în viaţa lui.
◾ Mâine, 12 iulie, ora 22.00 –
„Domnişoara Christina” (România, horror), regia Alexandru Maftei – Ecranizare a
binecunoscutei nuvele „Domnişoara Christina” de Mircea
Eliade.
◾ Duminică, 13 iulie, ora 22.00 –
„Sunt o babă comunistă (Romania, comedie/dramă), regia
Stere Gulea – Povestea Emiliei, o sexagenară care trăieşte
în linişte cu soţul ei Ţucu întrun orăşel de provincie. Cuplul
nu mai poate de bucurie când
primeşte un telefon din Canada: fiica lor Alice va veni
în vizită împreună cu logodnicul ei american, Alan.

Germania-Brazilia 7-1:
– Luis, trezeşte-te, e 8!
– Ce, au mai dat unul?!

◾ Judecătorul către inculpat:
– Inculpat, eşti condamnat la zece
ani de închisoare. Vrei să mai adaugi
ceva?
◾ Soţia lui Luis Felipe Scolari în- – Nu, domnule judecător, eu aş vrea
cearcă să îl trezească, a doua zi după să mai scad!

În acest weekend la Braşov
Cinema
Cityplex Braşov
Str. Bazaltului nr 2, în incinta Eliana Mall

CANIBAL -digital– -PREMIERĂ(IM-18), 116 minute, Thriller
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 22:00

NEW YORK MELODY -digital– -PREMIERĂ(BEGIN AGAIN)
(AP-12), 104 minute, Comedie, Romantic
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 18:00, 20:00

TRANSFORMERS: EXTERMINAREA -3D(TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION)
(AP-12), 157 minute, Acţiune, Aventuri, SF
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:15, 22:15

CUCEREŞTE-O CU SALSA -digital– -PREMIERĂ(CUBAN FURY)
(AP-12), 98 minute, Comedie
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 18:15,
20:15

DIN GREŞEALĂ ÎMPREUNĂ -digital(BLENDED)
(AP-12), 117 minute, Comedie

PLANETA MAIMUŢELOR: REVOLUŢIE
-3D– -PREMIERĂ(DAWN OF THE PLANET OF THE APES)
(AP-12), 130 minute, Acţiune, SF, Thriller
Vineri: 13:30, 16:00, 18:30, 21:00
Sâmbătă, Duminică: 11:30, 14:00,
16:30, 21:30
NEBUNIE ÎN LAS VEGAS -digital(THINK LIKE A MAN TOO)
(AP-12), 106 minute, Comedie
Vineri: 15:45
Sâmbătă, Duminică: 11:00, 15:45
DRAGOSTE LA PERSOANA A TREIA digital(THIRD PERSON)
(N-15), 137 minute, Romantic, Dramă
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:00

CUM SĂ ÎŢI DRESEZI DRAGONUL 2 -3D(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2)
(AG), 103 minute, Animaţie, Aventuri (dublat)
Vineri: 16:15
Sâmbătă, Duminică: 11:15, 16:15
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.
◾ 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).

Vineri

Horoscopul zilei
Berbec. Corectitudinea este cuvântul de bază al acestei zile,
chiar dacă asta înseamnă să răneşti pe cineva. Eşti capabil/ă
să îţi rezolvi problemele rapid.
Taur. Eşti foarte atrăgător/oare astăzi, şi acest lucru iese în
evidenţă şi datorită atitudinii tale. Eşti imun/ă la invidia oamenilor, aşa că nu ar trebui să fie o zi deloc grea.
Gemeni. Ar trebui ca astăzi să te simţi bine făcând aproape
orice. Viaţa este frumoasă atunci când ştii să te bucuri atât
de lucrurile mărunte, cât şi de cele importante.
Rac. Nu ai prea multă energie şi acest lucru se răsfrânge
asupra muncii tale. Încearcă să nu dramatizezi totuşi, altfel
nu va mai fi deloc linişte în jurul tău.
Leu. Astăzi trebuie să îi acorzi mai multă atenţie dragostei,
mai exact iubitei tale/iubitului tău. Dacă nu ai una/unul, o
călătorie în interes de serviciu te poate ajuta să o/l cunoşti.
Fecioară. Te simţi foarte responsabil/ă astăzi şi garantezi cu
propria imagine pentru alţii. Nu este o obligaţie şi cel mai
probabil nu vei avea numai aprecieri de primit.
Balanţă. Trebuie să găseşti un echilibru între viaţa ta personală
şi cea profesională, altfel vei avea de suferit pe viitor. Chiar
dacă nu realizezi acum, trebuie să fii prudent/ă!
Scorpion. Atât timp cât eşti conştient/ă de consecinţe, poţi
decide absolut cum vrei. Însă, nu este nimic mai greşit decât
să fii impulsiv/ă atunci când viaţa ta este în joc.
Săgetător. Este ziua perfectă pentru a rezolva unele probleme
mai vechi. Nu permite să acumulezi frustrări din cauza duşmanilor din trecut. Astăzi ai o forţă puternică.
Capricorn. Ascultă-ţi mai mult inima astăzi, altfel vei pierde
momente preţioase. Dacă acţionezi în funcţie de ceea ce
simţi, obiectivele vor fi mult mai uşor de atins.
Vărsător. Cineva are nevoie de tine astăzi, şi cel mai probabil
este vorba de un coleg/colegă de serviciu. Poate fi chiar
plictisitor pentru tine, dar fă-o din respect.
Peşti. Nu ştii dacă ce trebuie să faci e bine, însă ştii că trebuie
să o faci. Foloseşte-ţi toate resursele pentru a obţine cele
mai bune rezultate.
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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
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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Expoziţia de vite din
Făgăraş

Din presa maghiară
Handbal.
Selecţionata Germaniei – selecţionata Braşovului 14:4 (6:2)

Selecţionata
Germaniei
la handbal a
câştigat
printr-un joc
frumos în
meciul cu
selecţionata
Braşovului.
Cel mai bun
din echipa
germană a fost Ortmann, iar dintre handbaliştii braşoveni
s-a remarcat Lehni. Echipa braşoveană a fost formată
din jucători talentaţi, dar jocul în echipă a lăsat de dorit.

În oraşul Făgăraş în ziua
de 7 Septemvrie 1923 se
va ţine expoziţia de vite.
Este ştiut din vechime şi recunoscut pretutindeni că ţăranii
din Ţara Făgăraşului sunt dibaci
în creşterea vitelor. Mândria şi
fala lor sunt vitele frumoase şi
bine îngrijite, – bogăţia lor este
ca să numere atâtea capete de
vite – şi este amărât şi necăjit
acel plugar care poate lovit de
soartă nu este în stare să numere
la zestrea fetei sau averea feciorului şi câte o pereche de boi,
vaci sau bivoli.

Németország válogatott – Brassó válogatott 14:4
(6:2). În: Brassói Lapok, nr. 156, 12 iulie 1939, p.7

Corul Maghiar Braşovean şi-a ales noua conducere

Ocupaţia principală a locuitorilor din Ţara
Făgăraşului este creşterea vitelor. Satele se
întrec ca în o luptă de Campionat ca vitele
din satul cutare să fie renumite. De aceea şi
azi auzi în cele mai înfundate colţuri a Ţării...
„mergem la Târgul Făgăraşului sau Şercaia”
sau Arpaşului că găsim vite bune.
Expoziţia din 7 Septemvrie 1923 tocmai
pentru aceste motive – merită a i se da o deosebită atenţiune, căci atunci ţăranul oltean
îşi arată rezultatul adevăratei lui meserii, dibăcia şi zelul în această meserie. Se vor împărţi cu această ocazie frumoase premii şi
diplome pentru vitele cele mai frumoase şi
bine îngrijite – o încurajare şi recunoştinţă
din partea Statului pentru ţăranii de pe sate.
Carpaţii, Anul III,
Nr. 195, Miercuri 5 Septemvrie 1923
Cristina Baciu

Episcopul Gusztáv Károly Majlath,
la Braşov, cu prilejul înfiinţării
Gimnaziului catolic
Episcopul Majlath a sosit sâmbătă seară
la Braşov. El a pontificat în Biserica romano-catolică cu o asistenţă foarte numeroasă,
iar după-amiază a luat parte la ceremonia
punerii pietrei fundamentale a noului gimnaziu romano-catolic, ce se clădeşte acum
în Braşov, servind şi aici cu asistenţă mare.
Episcopul a citit un act comemorativ scris
pe pergament, în care era însemnat actul
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înfiinţării noului gimnaziu şi numele diferitelor căpetenii ale bisericii, ale şefilor guvernanţilor şi autorităţile locale. Apoi se
puse pergamentul într-o sticlă, care a fost
aşezată în piatră, cu ceremonialul obişnuit.
Gazeta Transilvaniei, nr. 153,
11 iulie 1900, p.3

Duminică, 9 iulie, Corul Maghiar Braşovean şi-a ţinut a
77-a Adunare Generală. Szabó Béni a fost ales preşedintele Corului Maghiar, în urma regretatului Szemlér
Ferenc. După alegeri s-a discutat despre festivităţile de
comemorare în cinstea poetului Petőfi Sándor, care vor
avea loc la Albeşti, Corul Maghiar Braşovean participând
atât cu corul bărbătesc cât şi cu corul femeilor.
A fost prezentat raportul de activitate pe anul trecut şi
situaţia financiară a instituţiei, apoi în cadru festiv au fost
primiţi noii membri şi s-au decernat premiile „Lăuta de
aur” pentru 4 femei şi doi bărbaţi. Fostul vicepreşedinte,
Bernhardt Dezső, din motive de sănătate s-a retras din
funcţie după 57 de ani de activitate în cadrul corului, şi
a fost ales vicepreşedinte de onoare.
Noua conducere a Corului Maghiar Braşovean este: Szabó Béni – preşedinte; doamna Joó Győző – co-preşedinte; Fazakas Zsigmond, dr. Szele Béla şi Papp Jenő
– vicepreşedinţi; Vermessy Rezső, Fazakas István şi Sükösd Béláné – secretari; Fuhrmann János senior, Bagoly
József şi Raátz Pálné – casieri.

Új vezetőséget választott a Brassói Magyar Dalárda.
În: Brassói Lapok, nr. 156, 12 iulie 1939, p.6

Corul muncitoresc „Sârguinţa”

Corul muncitoresc „Sârguinţa” / „Törekvés” şi-a serbat
finalul stagiunii muzicale. Seara a fost deschisă de corul
bărbătesc cu piesa lui Delly Sándor, „Cântec de muncă”,
apoi a cântat melodii populare româneşti. Corul de femei
a interpretat cântece după Petőfi, iar poezia lui Ady Endre,
„Rugăciune după război” / „Ima háború után” a fost
recitată tot în cor. Piesele de Schubert şi Schumann
interpretate de corul mixt au cucerit din plin publicul, merite deosebite revenindu-i dirijorului Molnár Károly.
Dansurile populare secuieşti prezentate de cele opt perechi
ale ansamblului Transilvania au încântat la rândul lor publicul.
Spectacolul s-a încheiat cu interpretarea imnului regal şi a
fost urmat de o petrecere dansantă până dimineaţă.

A brassói Törekvés munkásdalárda...
În: Brassói Lapok, nr. 156, 12 iulie 1939, p.6
Dinu Eva

Mihaela Lupu
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Hotelul unde
stai cu dinozaurii
Timp de mai mulţi ani,
Greg şi Meredith Tally au
condus un hotel clasic în
suburbiile oraşului Denver, Colorado.
La un moment dat însă, cei
doi şi-au propus să se folosească
de poziţia privilegiată, din apropierea Dinosaur Ridge, locul
unde se găsesc multe fosile de
dinozauri, şi să transforme clădirea într-una jumătate hotel,
jumătate muzeu de istorie naturală, relatează BBC.
Cuplul speră că pasiunea lor
pentru dinozauri să îi molip-

sească şi pe alţii iar hotelul să
devină o atracţie pentru alte familii care împărtăşesc această
preocupare. „Hotelul Best Western va fi rebranduit ca un muzeu de istorie naturală. Vrem să
devină un club al exploratorilor,
plin de fosile, atât reale, cât şi
replici. De exemplu, fosila unui
dinozaur, pe nume Sophie, va
atârna din tavan”, spune Greg
Tally, în interviul acordat BBC.
„Iubesc dinozaurii. Sunt interesanţi, sunt monştri reali,
care au existat cu adevărat. Aşa
că este incitant pentru că putem să ne jucăm cu pasiunea
noastră. Este o oportunitate de a face ceva
la fel de interesant ca
rock’n’roll-ul. Adică, să
fim serioşi, este vorba
despre dinozauri. Cum
ar putea dinozaurii să
nu fie interesanţi?!” a
completat Tally.

Minculescu neagă că revine la trupa Iris
Cristi Minculescu neagă
zvonurile potrivit cărora ar reveni la Iris şi spune că lucrează la noi proiecte alături de
Nuţu Olteanu, având în discuţii un turneu în Statele Unite ale Americii, informează
un comunicat al Fundaţiei
Culturale Phoenix.
„Mă simt foarte bine cu
proiectele mele. Chiar zilele
acestea mă aflu în România
şi voi înregistra vocile pentru
cel puţin două piese noi, care
urmează a fi incluse pe discul
pe care îl pregătesc împreună
cu Nuţu Olteanu şi cu ceilalţi
doi colegi din Suedia care fac
parte din grupul nostru: Ken
Sundberg şi Anders Diep-

huis”, declară Cristi Minculescu.
Artistul adaugă că după aceste înregistrări va pleca în Germania, unde cântă cu Judy
Seutter şi Boris Rusakov întrun club de jazz din Regensburg.
„E un proiect personal, care
nu afectează în niciun fel activitatea de bază în care sunt
angrenat alături de Nuţu (Olteanu — n.r.). În luna august
voi reveni în România pentru
o nouă serie de concerte, iar
pentru toamnă avem în discuţie un lung turneu în Statele
Unite ale Americii şi Canada.
Apoi, iarăşi în ţară, pentru alte
concerte şi aşa mai departe”,
anunţă artistul.

Eva Mendes şi Ryan Gosling
vor avea primul lor copil
Actriţa Eva Mendes (40 de
ani), care este împreună cu
Ryan Gosling (33 de ani) din
2011, este însărcinată în şapte luni. Informaţia dezvăluită
miercuri de site-ul revistei
americane OK! a fost confirmată de revista People.
Sarcina avansată ar explica
absenţa actriţei de pe covorul
roşu al unor manifestări cinematografice de amploare,
ca Festivalul de la Cannes,
unde Gosling şi-a prezentat
primul film ca regizor, „Lost

River”. „Este pregătită să fie
mamă şi să împartă acest lucru cu Ryan. Este un vis ce
devine realitate”, a spus un
apropiat al celor doi actori în
People.
Informaţia apare după ce
mai multe surse anunţaseră
acum câteva săptămâni despărţirea celor doi. People
aminteşte că Eva Mendes şi
Ryan Gosling nu au mai fost
fotografiaţi în public din noiembrie 2013, iar actriţa, din
luna martie a acestui an.

Minculescu neagă orice
viitoare revenire în trupa Iris.
„Nici vorbă de revenire la
Iris. Dacă e vorba de o revenire, cred că pot spune că eu
am revenit, de fapt, alături
de Nuţu, care este cel care
mi-a întins o mână când am
intrat în Iris, acum a fost rândul meu să îl invit să cântăm,
sunt foarte mulţumit să cânt
din nou împreună cu el şi,
dacă va fi vreodată ocazia de
a mai cânta cu foştii colegi,
probabil că o voi face împreună cu el şi nu va fi decât întro ocazie specială, fie ea
aniversară sau nu, dar va fi
o întâmplare irepetabilă”,
precizează Minculescu.

„Harry Potter” se duce la dezintoxicare
Actorul britanic Daniel Radcliffe, starul francizei „Harry
Potter”, vrea să renunţe la fumat şi intenţionează să se
interneze într-o clinică de dezintoxicare specializată în
tratarea dependenţei de nicotină. Starul – care în trecut
s-a luptat şi cu dependenţa de alcool – se va interna,
potrivit presei internaţionale, într-o clinică de dezintoxicare
ce oferă pacienţilor săi consiliere psihologică, medicamente din plante şi programe de exerciţii fizice pentru
a-i ajuta să îşi învingă dependenţa de ţigarete, informează
site-ul contactmusic.com. „Va fi o clinică rezidenţială cu
programe de tratament ce includ consiliere psihologică,
sesiuni de terapie individuală şi de grup şi tratamente
din plante care îi ajută pe pacienţi să suporte mai bine
simptomele ce apar imediat după ce renunţă la fumat.
De asemenea, clinica oferă un pachet complet de exerciţii
fizice, precum înot, jogging şi yoga”, a declarat o sursă
pentru The Daily Star.

Justin Bieber, condamnat pentru vandalism
Cântăreţul canadian a fost condamnat, miercuri, la doi
ani de libertate condiţionată pentru un caz de vandalism
petrecut în ianuarie, când a aruncat cu ouă în faţada
casei unui vecin, a declarat procurorul districtului Los
Angeles. Justin Bieber, care nu a fost prezent la Tribunalul
superior din Los Angeles, când s-a dat sentinţa, trebuie,
de asemenea, să plătească suma de 80.900 de dolari
pentru reconstrucţia faţadei, să efectueze cinci zile de
serviciu în folosul comunităţii şi să participe la un program
de control al furiei, care face parte din acordul negociat.
Cântăreţul canadian a fost acuzat că a aruncat cu ouă
în faţada casei unui vecin, în timp ce locuia în oraşul Calabasas, la aproximativ 40 de kilometri nord-vest de Los
Angeles, după o ceartă care a avut loc pe 9 ianuarie. În
urma incidentului, poliţia a efectuat o percheziţie la domiciliul lui Bieber şi a arestat un prieten al cântăreţului,
rapperul Lil Za, pentru posesie de droguri.

