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54 de locuri de muncă vacante sunt puse la bătaie de
Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă!
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Bombă la Meşotă
Un fragment neexplodat dintr-o mină antipersonal, datând din
Primul Război Mondial, a fost găsită de nişte muncitori în curtea liceului

Primul meci
european
pag. 9

Steaua joacă cu Stromsgodse, prima partidă din turul
II preliminar al UEFA
Champions League.

Sărbătoarea
mocanilor
pag. 4

Primăria municipiului Săcele vă invită să participaţi
în weekend la Sărbătoarea
Mocănească „Sântilia”.

VALUTĂ

Euro
4,4175
USD
3,2491
Gram Aur 137,0838

METEO

Parţial noros/Ploaie
15°C /22°C

În timpul unor lucrări la sistemul muncitorii au găsit o mină antiper- ajuns imediat la faţa locului. Potrivit va fi distrusă în perioada următoare
de termoficare al Colegiului Naţio- sonal neexplodată. Oamenii au sunat specialiştilor, mina era dezactivată în poligonul de la Hărman.
nal „Dr. Ioan Meşotă” din Braşov imediat la 112, iar pomperii au şi nu prezenta nici un pericol. Mina
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Tabere şcolare, reabilitate

Premiaţi de Poliţie

Proiectele pentru reabilitarea
celor trei foste tabere şcolare
de la Dâmbul Morii şi Timişul de Sus (Colonia 1 şi Colonia 2) au fost finalizate de
către municipalitate, care caută soluţii de finanţare pentru
realizarea lucrărilor. „Suntem
în faza de obţinere a ultime-

A pierdut 900 de lei pe stradă în timp ce îşi plimba căţelul, dar nu a durat mult şi
şi-a recuperat întreaga sumă.
Vorbim despre o braşoveancă norocoasă care, imediat
după ce a rămas fără bani,
s-a dus la poliţie să sesizeze
pierderea. Aici, poliţiştii i-au

lor avize pentru reamenajarea
şi extinderea Potrivit documentaţiei, tabăra de la Dâmbul Morii va fi cea mai
modernă dintre cele trei foste
tabere. În tabără vor fi amenajate o tiroliană şi un perete
de escaladă pentru copii, un
teren de sport.
pag. 3

dat vestea că suma de bani
rătăcită fusese predată deja
la secţie. Braşovenii Gabriela
şi Constantin Vasile, care au
găsit banii şi i-au predat la
secţie, au primit pentru gestul lor, o plachetă din partea
Inspectoratului Judeţean de
Poliţie.
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RAT Braşov cumpără troleibuze second-hand. Regia Autonomă

de Transport (RAT) Braşov şi-a propus investiţii în cuantum de 20 de milioane de lei pentru acest an, conform
bugetului care a fost aprobat în primăvară. Grosul banilor
au fost direcţionaţi pentru achiziţia de mijloace de transport în comun, în special troleibuze, ţinând cont că majoritatea sunt deja foarte vechi şi creează probleme.
Conform proiectului de buget, pentru achiziţia de troleibuze fuseseră prevăzute 3.772.000 de lei, iar acum, RAT
a lansat o licitaţie pentru achiziţia a zece troleibuze articulate second – hand. Reprezentanţii regiei vor să achite
contravaloarea acestor mijloace de transport în comun,
în rate, pe o perioadă de 25 de luni.

Valabilitatea rovinietei, necondiţionată de numărul maşinii.
Din 11 iulie 2014, şoferii care vor să îşi schimbe numărul
de înmatriculare al maşinii scapă de un hop birocratic
atunci când vine vorba despre rovinietă, pentru că vor
beneficia în continuare de valabilitatea rovinietei cumpărate înainte de schimbarea numărului. Cu alte cuvinte,
cine vrea să îşi schimbe numărul de înmatriculare nu
mai trebuie să anunţe Compania Naţională de Autostrăzi
şi Drumuri Naţionale pentru a păstra valabilitatea rovinietei
cumpărate deja. Angajaţii de la Serviciul Înmatriculări
vor opera modificarea în baza de date proprie, la care
vor avea acces şi funcţionarii CNADNR. În România,
preţul unei roviniete de 12 luni pentru autoturisme este
de 28 de euro, adică aproximativ 123 de lei.
ANM anunță că nu vom scăpa de ploi. În Transilvania, potrivit
prognozei ANM, regimul termic diurn se va menţine apropiat de cel normal în tot intervalul de prognoză, cu medii
ale temperaturilor maxime cuprinse între 26 şi 28 de grade. Uşoare variaţii de temperatură sunt posibile în jurul
datei de 17 iulie şi, din nou, în intervalul 22 – 25 iulie.
Valorile medii minime cresc cu aproximativ 2 grade în
primele zile ale intervalului, apoi se vor menţine relativ
staţionare, în jurul a 14 grade. Probabilitatea de apariţie
a averselor va fi ridicată pe tot parcursul perioadei.
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Bombă descoperită în curtea
Colegiului „Dr. Ioan Meşotă”
În timpul unor lucrări la
sistemul de termoficare
muncitorii au găsit o
mină antipersonal neexplodată în curtea Colegiului Național ”Dr. Ioan
Meșotă” din Brașov.
Oamenii au sunat imediat la
112, iar pomperii au ajuns imediat la faţa locului.
„Am ridicat din acest loc o
mină antipersonal, probabil că
datează de pe vremea Primului
Război Mondial. Nu era activă
și nu prezenta pericol. O vom
depozita la locul special amenajat și o dată cu asanarea
muniției rămase neexplodate
după anumit termen o vom distruge” a explicat colonel Stelian
Rechiţean, şef ISU Brașov. Po-

. Potrivit specialiştilor fragmentul de muniție găsit era dezactivat şi nu prezenta pericol
trivit specialiştilor, mina va fi

distrusă în perioada următoarea

în poligonul de la Hărman.

Doi copii înecați pe Olt, căutați de pompieri
Tragedie fără margini la la
Hăghig, lângă Feldioara. Doi
copii, de 10 şi 11 ani, şi-au
găsit sfârşitul în apele învol-

burate ale Oltului. Totul s-a
petrecut ieri dimineaţă, când
cei doi băieţi din comuna
Araci, alături de un alt prie-

ten au ieşit la scăldat. Din păcate însă, doar unul dintre ei
s-a mai putut salva. Nici
după șase ore de căutări, cele

două echipaje ISU din Braşov şi Covasna, nu au reuşit
să găsească trupurile micuţilor.

Ponta: CAS redus cel mai târziu la 1 ianuarie
Premierul Victor Ponta
a declarat ieri că CAS va fi
redus la angajator cel mai târziu la 1 ianuarie, în situaţia
în care preşedintele Traian
Băsescu va ataca proiectul de
lege la Curtea Constituţională
(CCR).
„Pe mine mă interesează un
singur lucru, ca de la 1 octombrie, sau eventual, dacă domnia sa atacă la Curtea
Constituţională, de la 1 ianuarie cel mai târziu, să avem re-

ducerea fiscalităţii muncii”, a
spus premierul Vicotr Ponta.
Prim-ministrul a afirmat
luni, că preşedintele Traian
Băsescu fie va retrimite proiectul în Parlament, unde va
fi din nou votat în luna septembrie, fie va sesiza CCR.
Fiind întrebat dacă va ataca
la CCR legea de reducere a
CAS cu 5%, preşedintele Traian Băsescu a spus că „rămâne de văzut”. De asemenea,
şeful statului a afirmat că vrea

să aibă o discuţie şi cu mediul
de afaceri, şi că aşteaptă de
la ministrul de Finanţe un document, în care să precizeze
sub semnătură de unde vor
veni veniturile suplimentare.
Guvernul a aprobat în luna
iunie proiectul de lege care
prevede reducerea cu 5 puncte procentuale a CAS la angajator de la 1 octombrie.
Proiectul a fost ulterior adoptat de Senat şi Camera Deputaţilor.

Jean-Claude Juncker, ales prin vot secret
preşedinte al Comisiei Europene
Fostul premier luxemburghez Jean-Claude Juncker a
fost votat, martʼi la Strasbourg,
de plenul Parlamentului European, în functʼia de
președinte al Comisiei Europene pentru perioada 20142019, unul dintre cele mai
importante posturi din Uniunea Europeană.
Juncker avea nevoie de 376
de voturi din totalul de 751.
Eurodeputaţii au votat în secret – un fapt neobişnuit în
PE, mai cu seamă că au folosit
buletine de vot şi nu sistemul
electronic.
În favoarea lui Juncker au
votat 422 de eurodeputatʼi, iar
împotrivă 250. S-au înregistrat 47 de buletine de vot goa-

le, iar 10 au fost declarate
nule. Jean-Claude Juncker a
fost propus candidat la
președintʼia executivului UE
de către Partidul Popular European (PPE) înaintea alegerilor europene din luna mai.
Întrucât PPE a obtʼinut cel mai
mare număr de locuri în Parlamentul European (221),
Juncker a fost propus pentru
șefia CE de către șefii de state
și de guverne, în cadrul Consiliului European de la finalul
lunii iunie.
Mandatul actualei Comisii
Europene, condusă de Jose
Manuel Barroso, expiră pe 31
octombrie acest an.
Juncker a declarat că pe durata mandatului său în functʼia

de Președinte al Comisiei Europene, niciun stat nu va mai
adera la UE. „Nu va exista nici
o nouă extindere în următorii
cinci ani”, a precizat Juncker.
„UE are nevoie să facă o pauză în procesul său de extindere
pentru a consolida ceea ce sa făcut în 28” de state membre, a adăugat el, amintind că
13 ţări au aderat în ultimii
zece ani.
După aderarea Croaţiei în
2013, Serbia, Muntenegru,
Macedonia, Kosovo, Albania
şi Bosnia-Herţegovina s-au angajat în negocieri mai mult
sau mai puţin avansate cu UE,
în timp ce procesul pare să
fie într-un punct mort cu Turcia.
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Fostele tabere şcolare
de la Predeal, reabilitate
Proiectele pentru reabilitarea celor trei foste
tabere şcolare de la
Dâmbul Morii şi Timişul de Sus (Colonia 1 şi
Colonia 2) au fost finalizate de către municipalitate, care caută
soluţii de finanţare
pentru realizarea lucrărilor.
„Suntem în faza de obținere
a ultimilor avize pentru reamenajarea și extinderea celor
trei obiective, după care vom
depune documentația pentru
obținerea autorizațiilor de
construire. În paralel, vom încerca să identificăm resursele
financiare necesare pentru
realizarea lucrărilor. Avem în
vedere fie surse extrabugerare,
fie atragerea de fonduri europene nerambursabile. Sunt necesare lucrări de mare

anvergură, fijnd vorba despre
reparaţii capitale, înlocuirea
în totalitate a instalațiilor,
chiar construcţie de corpuri
de clădire noi. Scopul nostru
este de a reintroduce aceste
tabere în circuitul turistic, astfel încât această zonă să redevină un punct de interes
pentru vacanțele copiilor”, a
declarat primarul George
Scripcaru.
Tabăra de la Dâmbul Morii va
avea tiroliană şi perete de escaladă. Potrivit documentaţiei,
tabăra de la Dâmbul Morii va
fi cea mai modernă dintre cele
trei foste tabere. În varianta
maximală a proiectului, în tabără vor fi amenajate o tiroliană de aproximativ 70 de
metri lungime şi un perete de
escaladă pentru copii, un teren
de sport, un loc de adunare
care va avea şi vatră pentru
focul de tabără şi un loc de

Prim ăria Brașov a prezentat proiectele pentru reabilitarea fostelor tabere

Reciclarea va deveni regulă pentru europeni
Comisia Europeană a
adoptat o serie de propuneri
menite să transforme Europa
într-o economie mai circulară și să stimuleze reciclarea
în statele membre.
Planurile prevăd ca europenii să recicleze 70% din
deșeurile municipale și 80%
din deșeurile de ambalaje
până în 2030 și interzic îngroparea deșeurilor reciclabile în depozite de gunoi,
începând din 2025. Se prevede, de asemenea, un obiectiv de reducere a deșeurilor
marine, precum și a celor alimentare. Astfel, se vor pune
în aplicare abordări adaptate
pentru fluxurile specifice de
deșeuri, cum ar fi deșeurile
marine, deșeurile de fosfor,
deșeurile din constructʼii și
demolări, deșeurile alimentare, deșeurile periculoase și
deșeurile din plastic.
Într-o economie circulară,

reutilizarea, repararea și reciclarea devin regula, iar
deșeurile sunt de domeniul
trecutului. Mentʼinerea materialelor în circuitul productiv pentru o perioadă mai
îndelungată și reutilizarea
acestora cu mai multă eficacitate ar îmbunătătʼi competitivitatea UE pe scena
mondială.
Pachetul de măsuri are ca
obiectiv crearea unui cadru
care să faciliteze transpunerea economiei circulare în
realitate, cu politici mai bine
corelate, reglementare inteligentă și sprijin activ din
partea sectorului cercetării
și inovării. Aceasta va debloca investitʼiile și va atrage
finantʼare, promovând în
același timp un rol important
pentru întreprinderi și participarea consumatorilor.
Progresele în ceea ce
privește realizarea obiecti-

vului de productivitate a resurselor vor fi monitorizate
în cadrul semestrului european de guvernantʼă economică. În urma unor ample
consultări, cel mai adecvat
indicator pentru un posibil
obiectiv de eficientʼă din
punctul de vedere al utilizării
resurselor este considerat a
fi productivitatea resurselor,
măsurată prin raportarea PIB
la consumul de materii prime
(Raw Material Consumption
- RMC). Se pre conizează
deja ca UE să își sporească
productivitatea resurselor cu
15% în perioada 2014-2030.
Politicile de promovare a
tranzitʼiei către o economie
mai circulară ar putea avea
ca rezultat o dublare a acestui
procent, stimulând, în același
timp, crearea de locuri de
muncă și generând o creștere
economică suplimentară.
Ionela Damian

Mini-bursa locurilor de muncă la Brașov
Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Braşov organizează astăzi, 16
iulie 2014, o selecţie de personal pentru un agent economic din Braşov, care a solicitat
această activitate.
Astfel sunt disponibile 54
de locuri de muncă vacante
în diverse meserii, cum ar fi:

agent servicii client, colector
(creanţe/debite), sudor, ambalator manual, casier, lucrător comercial.
La această acţiune pot participa toate persoanele aflate
în evidenţa Agenţiei Judeţene
pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Braşov (şomeri indemnizaţi şi şomeri neindem-

nizaţi), precum şi alte persoane interesate în găsirea unui
loc de muncă, elevi sau studenţi.
Persoanele interesate sunt
invitate să se prezinte, astăzi,
16 iulie 2014, cu începere de
la ora la 09:00 la sediul
AJOFM Braşov Str. Lungă nr.
1A, camera 8.

joacă. Tabăra va avea o capacitate de cazare de 79 de locuri. Va fi construit un corp
nou de clădire, tot în regim
parter şi mansardă, iar actualul corp va fi amenajat ca şi
clădire administrativă, care
va găzdui şi camera-izolator,
cu două locuri şi acces separat, pentru copii care s-ar îmbolnăvi de boli contagioase
pe durata taberei. La parter
vor fi amenajate 13 camere,
dintre care douăsprezece cu
trei locuri, şi una cu trei locuri
pentru copiii cu dizabilităţi.
Condiţii de trei margarete. La
Colonia 2 se prevede o capacitate de cazare de 60 de persoane. Sunt prevăzute camere
cu opt şi zece paturi, o cameră-izolator, una pentru copii
cu dizabilităţi şi două dormitoare pentru profesori, cu
două locuri fiecare. Clădirea
principală va avea parter şi

mansardă şi va conţine şi un
salon pentru jocuri şi socializare. Pentru sala de mese, cu
o capacitate de 92 de locuri,
este prevăzut un corp nou de
clădire, care va adăposti şi o
terasă cu 12 locuri.
Colonia 1 (vila nr. 5) este
cea mai mică dintre cele trei
tabere. Aici sunt doar 12 locuri de cazare, în camere cu
două sau trei paturi şi un dormitor pentru profesori. Amenajările exterioare vor include
şi aici un loc de joacă şi zona
pentru adunare şi foc de tabără. În urma investiţiilor ce
sunt preconizate, taberele vor
oferi aceleaşi condiţii ca o
pensiune de trei sau două
margarete.
Pe cele trei amplasamente
se află acum trei ansambluri
de clădiri care în ultimii ani
au rămas neutilizate.
A.P.
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Flash
Primăria Bod a amenajat noi spaţii de parcare

Conducerea Primăriei Bod a încercat să rezolve, cel puţin
parţial, problema parcărilor din comună. Astfel, pe strada
Tudor Vladimirescu din Bod Sat au fost amenajate 16
spaţii, dar au început să fie trasate şi alte locuri, necesitatea
de locuri de parcare fiind mult mai mare.
O altă prioritate a Primăriei şi a Consiliului Local au fost
branşamentele la canalizare. „Pe strada Andrei Şaguna
din Bod Sat se lucrează la 67 de puncte, dar şi în Bod Colonie sunt în curs de executare respectivele lucrări, astfel
încât, la finalul proiectului, aproximativ 75% din gospodării
vor fi racordate la reţeaua de canalizare”, a precizat primarul
localităţii, Paul Cernat. Totodată, în Bod Colonie sunt în
curs de amenajare noi platforme pentru deşeurile menajere.

Făgăraş – Vechile ţevi de apă, abandonate în pământ

Zecile de kilometri de ţevi pe care au curs apa şi canalizarea
până acum nu vor mai fi scoase din subteran niciodată. Ing.
Vasile Manta, directorul sucursalei făgărăşene a SC Apă
Canal SA, a explicat că şi dacă ar fi vrut să le scoată acum,
nu ar fi putut, până nu se fac toate cuplările între conductele
noi şi cele vechi. Extragerea lor s-ar putea face numai la
finalul lucrării, dar asta înseamnă o cheltuială de neimaginat,
având în vedere că iar ar trebui asfaltat după ele. Le-au scos
muncitorii firmei Recon şi Doje numai acolo unde nu aveau
loc să introducă ţevile noi. De altfel, în contractul semnat de
Recon şi Doje cu operatorul sibian de apă nu există această
obligaţie, de a le scoate din pământ. Din valorificarea lor nu
s-ar fi câştigat prea mult, pentru că sunt fabricate din azbociment. Câştigul ar fi fost mai mic decât ar fi costat apoi reparaţiile şi asfaltările, explică ing. Manta.
Până la momentul de faţă s-au executat în mai multe zone
probe de presiune şi etanşeitate, dar nicăieri nu s-a făcut
vreo cuplare. Aşa că niciun locuitor al Făgăraşului nu bea
încă apă din vreo conductă nou introdusă.
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Concurs de aterizare la
punct fix cu parapanta
Piloţii de parapantă şi
iubitorii acestui sport
sunt invitaţi să ia parte
la un eveniment deosebit care va avea loc la
Bunloc – Săcele.
Este vorba de Ediţia a III-a
a competiţiei de aterizare la
punct fix cu parapanta, care
este înscrisă în calendarul internaţional FAI ( Federation
Aeronautique Internationale).
Toţi piloţii care deţin o
licenţă FAI sunt invitaţi să ia
parte la secţiunea FAI. Va fi
organizată, de asemenea, o
secţiune Open, pentru a permite piloţilor de parapantă
licenţiaţi, dar care nu deţin licenţa FAI, să participe la acest
eveniment, în funcţie de timpul şi resursele logistice rămase disponibile.
Taxa de participare este de
135 de lei (echivalentul a 30
de euro) şi va fi plătită la locul
de concurs, la înregistrare.

Balkan Open este o competiţie care este organizată ca o
cupa cu mai multe runde, câştigătorii fiind desemnaţi la
sfârşitul sezonului, după ultimul concurs din turneu.
Clasamentul se va face prin
însumarea punctelor acumulate de participanţii la toate

aceste competiţii. Un pilot
poate lua parte la unul sau mai
multe concursuri şi să acumuleze puncte.
În cazul în care nu este prezent la una din runde, un pilot
inclus în clasament va primi
un scor de zero puncte pentru
runda respectivă. Până în pre-

zent au fost stabilite primele
două runde ale turneului Balcanic 2014: PGA Braşov
2014, în perioada 18-20 iulie
şi Leti Svobodno 2014, 8-10
august – Shumen, Bulgaria.
În funcţie de derularea evenimentului, se va organiza şi
o sesiune de zbor liber.

Sântilia, sărbătoare mare
a mocanilor din Săcele
Primăria Municipiului
Săcele, vă invită să luaţi
parte la Sărbătoarea Mocănească „Sântilia”, între
18 şi 21 iulie 2014.
Zilele Săcelelor (Sântilia), este o veche sărbătoare a mocanilor din
Săcele, care se sărbătorea în fiecare an în alt
sat, care are loc în jurul
Sărbătorii Prorocului
Sfântul Ilie şi care în
prezent se sărbătoreşte
într-un loc ştiut de toţi
săcelenii numit Poiana
Angelescu. Este foarte
legată de viaţa şi munca mocanilor din Săcele, care străbăteau mari distanţe cu
turmele lor de oi.
Specific acestei sărbători
este oferirea de cadouri fetelor cu care urmau să se căsătorească, furci de tors şi
tipare pentru caş, crestate cu
măiestrie. După ce îşi duceau
turmele în munţi, ei nu mai
aveau voie să mai coboare în
sat, şi nici să fie vizitaţi de
soţii sau de iubite.
Scopul sărbătorii „Sântilia”
era de a face schimb de produse şi de cunoaştere a tinerilor în vederea căsătoriei.
Astăzi săcelenii sarbatoresc
timp de patru zile, prin spec-

tacole artistice specifice, consumă produse tradiţionale şi
participă la târguri.
De asemenea, vă invităm
ca începând cu prima zi, vineri 18 iulie 2014, să participaţi în costume naţionale
româneşti sau costume mocăneşti, la simpozionul cu
tema „Portul Naţional Românesc & Portul Mocanilor Săceleni”, la Muzeul Etnografic
Săcele – Turcheş.
Sâmbătă, începând cu orele 17:00, este seara dedicată
tinerilor săceleni, care vor urmări un spectacol oferit de
Clubul elevilor Săcele îndrumaţi de domnul Florin Spulber şi seara va continua cu

un recital oferit de artista
Anna Lesko.
Ziua de duminică, începând cu orele 13:00, este dedicată folclorului românesc,
unde diferiţi artişti ne vor încânta cu muzica populară românească. Seara va continua
cu un foc de artificii începând cu orele 21.30.
Ultima zi a Sărbătorii Mocăneşti, luni 21, iulie, se va
încheia la Liceul Victor Jinga
cu o piesă de teatru religioasă
„Hoţul de Mărgăritare”, oferită de elevii Colegiului „Alexandru Papiu Ilarian” din
Târgu Mureş, îndrumaţi de
instructorul Ilie Cristian
Manta.
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Zilele Rezistenţei
Naţionale, la Sâmbăta de Sus
Ediţia a V-a a Zilelor Rezistenţei Naţionale, desfăşurate anual la Sâmbăta de Sus, este dedicată împlinirii a 50 de
ani de la eliberarea deţinuţilor politici (1964).
Eliberarea acestora a fost
stabilită prin decretele nr.
767/1963, nr. 176 şi nr. 411/
1964, care nu au fost publicate în Monitorul Oficial,
aşa că nu se cunoaşte conţinutul lor.
Potrivit statisticilor oficiale,
în ianuarie 1960, numărul
persoanelor condamnate pentru delicte „împotriva securităţii statului” era de 17.613.
Numărul lor a scăzut în
1962 de la 16.327 la 13.017
în urma eliberării mai multor
persoane, în 1963, el s-a
redus la 9.333, pentru ca în
1964 majoritatea celor rămaşi
în închisori să fie puşi în
libertate.

Evenimentul „Zilele Rezistenţei” este organizat de către
Fundaţia Ion Gavrilă Ogoranu şi se desfăşoară în par-

teneriat cu Federatʼia Română
a Foştilor Deţinuţi Politici
Luptători Anticomunişti şi
Asociatʼia Foştilor Deţinuti

Politici – Făgăraş.
Vineri, de la ora 16.00, va
avea loc o proiecţie de filme
documentare şi artistice,

legate de rezistenţa anticomunistă.
Sâmbătă, la ora 10.00, are
loc deschiderea oficială a manifestărilor Zilelor Rezistenţei,
unde vor lua cuvântul reprezentanţii Fundaţiei Ion Gavrilă Ogoranu, AFDPR-Făgăraş,
ai Federaţiei Române a Foştilor Deţinuţi Politic Luptători
Anticomunişti şi ai altor organizaţii participante.
La ora 11.00 se va vernisa
expoziţia documentară „Din lagărul România evadează morţii”, în holul de la intrare al Academiei de la Sâmbăta de Sus.
La ora 14.00 este programată deschiderea simpozionului «Se deschid grele porţi»
– 50 de ani de la eliberarea
deţinutʼilor politici”, în Aula
Academiei, iar la ora 16.30
vor avea loc lansări de carte.
Duminică va avea loc, de
la ora 11.30, comemorarea
luptătorilor anticomunişti din
munţii Făgăraşului.

Ion Gavrilă Ogoranu (foto)
s-a născut într-o familie românească cu trei copii, în Ţara Făgăraşului. A învăţat la liceul
„Radu Negru” din Făgăraş. A
urmat cursurile Facultăţii de
Agronomie din Cluj.
Ion Gavrilă-Ogoranu a făcut parte din Mişcarea Legionară din România, Frăţia de
Cruce Negoiul, şi a fost un
militant al acestei organizaţii.
S-a angajat ca luptător anticomunist în facultate, la Cluj.
S-a încadrat cu întreaga viaţă
deplin şi pentru totdeauna în
Rezistenţa armată anticomunistă din România, conducând
şapte ani Grupul Carpatin Făgărăşan. Pentru activitatea sa
a fost condamnat, în contumacie, la moarte. Timp de 29 de
ani, organele securităţii nu au
putut să-l captureze. Prins în
1976, a fost salvat de la execuţie la intervenţia directă a
preşedintelui american Nixon.
S. Dan

Făgărăşeanul Mihai Teacă,
premiat la un festival internaţional
Mihai Teacă, tânărul muzician făgărăşean care s-a remarcat anul acesta şi prin participarea la „Românii au talent”, a obţinut o menţiune la
Concursul Internaţional de
Interpretare Pianistică şi
Compozitie „Carl Filtsch”
desfăşurat săptămâna trecută
la Sibiu, la Sala Thalia.
Festivalul a adunat 40 de
participanţi din mai multe
ţări, iar la categoria sa de vârstă Mihai a concurat alături
de alţi 11 participanţi.

El a cântat 6 piese timp de
25 de minute, dintre care una
compoziţie proprie. Mihai
şi-a câştigat intrarea în concurs printre primii zece, în
urma preselecţiei.
Festivitatea de premiere şi
concertul de gală a laureaţilor
au avut loc duminică, 13 iulie,
în ultima zi a Festivalului, de
la ora 19.00.
Carl Filtsch este una dintre
cele mai interesante apariţii
din istoria muzicii saşilor
transilvăneni şi o personali-

tate notabilă a muzicii romantice a veacului al XIX-lea.

Hoţi prinşi de patrulele de poliţie
în municipiul Săcele şi la Sânpetru
O patrulă a Poliţiei municipiului Săcele a depistat luni,
după miezul nopţii, pe strada
Bunloc, un localnic de 21 ani,
care avea asupra sa două plase
pline cu mnai multe bucăţi de
ţevi din cupru.
Oamenii legii au stabilit că
bunurile menţionate fuseseră
smulse, cu puţin timp înainte de
depistare, din instalaţia de încălzire a unui imobil care este
în construcţie pe strada Bunloc.
De asemenea, în urma verificărilor efectuate, poliţiştii săceleni au stabilit că, în cursul lu-

nii iulie 2014, din imobilul
menţionat s-au mai sustras în
alte două nopţi bucăţi de ţeavă
din instalaţia de încălzire, prejudiciul total cauzat fiind de
6.400 lei.
„Tânărul a fost reţinut de poliţişti sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat, iar
cercetările continuă pentru documentarea întregii sale activităţi infracţionale”, a precizat
comisarul şef Liviu Naghi, purtătorul de cuvânt al IJPBraşov.
De asemenea, tot luni, la ora
17.30, o patrulă a Postului de

Poliţie Sânpetru a depistat patru
localnici de 22, 23, 26 şi, respectiv, 40 ani, în timp ce tăiau
cu ajutorul unui flex două ţevi,
care erau componente ale unui
sistem de drenaj dezafectat de
la o societate aflată pe raza comunei, cauzând astfel un prejudiciu de 6.500 lei.
Persoanele menţionate au
fost reţinute de poliţişti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
tentativă la furt calificat, şi au
fost prezentaţi ieri magistraţilor
braşoveni, cu propunerea de
arestare preventivă.
S.D.
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Casa de Tir
de sub Tâmpa

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Construită în 1865, Casa de tir
(Schützenhaus, în germană) a reprezentat multă vreme o atracţie
pentru bărbaţii braşoveni. Pe lângă
funcţiunea sugerată de nume, Casa
de tir mai avea şi o pistă de popice,
precum şi un restaurant. În ultima
perioadă, petrecerile rămăseseră
singurele activităţi ce aveau loc în

acest local pavoazat cu trofee de vânătoare şi manechine de cavaleri cu
platoşe de oţel. Clădirea a suferit
un puternic incendiu în 1916 şi a
rămas în paragină multă vreme.
Astăzi, pe locul ei se află Liceul
Silvic „dr. Nicolae Rucăreanu” din
Braşov.
(sursa: ro.wikipedia.org)
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Mai există oameni
cinstiţi la Braşov!
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Philippe Morel va primi
titlul de profesor onorific
al Universităţii Transilvania

Gabriela Vasile a găsit 900 de lei şi i-a dus la Poliţie
Chiar dacă vremurile
sunt tot mai grele în România, iar oamenii tot
mai săraci, cinstea nu a
dispărut în rândul braşovenilor.

Astfel, la sediul Secţiei 4
de Poliţie din Braşov s-a prezentat, sâmbătă dimineaţă,
Constantin Vasile, în vârstă
de 61 de ani, domiciliat în cartierul Răcădău, care a predat
suma de 900 lei, în nouă bancnote a câte 100 lei.
Omul le-a spus oamenilor
legii că, în dimineaţa respectivă,
soţia sa, Gabriela Vasile, a găsit
suma respectivă în parcarea
imobilului unde locuieşte.
Ulterior, în cursul aceleiaşi
dimineţi, la sediul Secţiei 4 a
venit o doamnă de 53 de ani,
tot din municipiul Braşov,
care a sesizat că, sâmbătă,

Comisarul şef Liviu Naghi îi înmânează lui Constantin Vasile placheta
aflându-se în cartierul Răcădău, a pierdut în împrejurări
necunoscute suma de 900 lei.
„Am făcut un proces verbal de
predare primire cu domnul

agent şi pe urmă mi-au dat
doi agenţi care au venit şi au
făcut o reconstituire la locul
unde au fost găsiţi banii şi
cam atât. Ne-am simţit uşuraţi

Se lucrează la fostul sediu Bancorex de pe
Republicii
Clădirea de la intersecţia străzilor Republicii şi Michael Weiss
pare să fi intrat în reparaţii. „Într-o primă fază
se lucrează la acoperiş,
pentru că s-a constatat
că o astfel de intervenţie
este absolut necesară,
urmând ca în etapele următoare să se execute şi
celelalte lucrări necesare
reabilitării imobilului”,
a declarat purtătorul de
cuvânt al Primăriei, Sorin Toarcea.
Imobilul se află în
prezent în proprietatea municipalităţii şi a fost construit în
1906, după planurile arhitectului Albert Scheller, fiind una
dintre puţinele construcţii din
Braşov realizată în stil „Jugendt”. Iniţial, imobilul a fost
sediul Băncii Ţării Bârsei, iar
din 1929, Casa Generală de
Economii. În 1948, imobilul
a fost naţionalizat şi preluat
de Societatea Naţională de
Electricitate, doi ani mai târziu a trecut în administrarea
Ministerului de Finanţe, iar
după 1990 a devenit Sucursală a Bancorex, instituţie financiară care a dispărut.
Imobilul a intrat apoi „în conservare”, însă s-a degradat
continuu, din cauza lipsei oricăror lucrări de întreţinere.

Clădirea a intrat în patrimoniul municipalităţii în anul
2012, când a fost înconjurată
cu o plasă specială, cu imaginea faţadei iniţiale, aceasta
având rolul de a preveni eventuale accidente ce ar putea fi
provocate din cauza stării de
degradare a imobilului, dar şi
un rol estetic.
Între timp, municipalitatea,
împreună cu specialiştii Direcţiei Judeţene de Cultură şi
Patrimoniu – direcţie care îşi
are sediul în aceeaşi clădire –
a elaborat un studiu pentru a
evalua starea clădirii şi necesarul lucrărilor de reabilitare.
Potrivit documentului, sunt
afectate mai grav zidăria etajelor, fundaţia – care a suferit
în urma infiltraţiilor, şi grin-

zile de susţinere de deasupra
uşilor şi ferestrelor de la subsol, care sunt deformate. Studiul prevede readucerea
clădirii la structura iniţială,
consolidarea subsolului şi refacerea planşeului de deasupra
subsolului, dinspre Strada
Michael Weiss, care este şi
partea cea mai afectată a clădirii. Vor fi desfiinţaţi pereţii
care nu fac parte structura de
rezistenţă a clădirii şi vor fi
consolidaţi pereţii afectaţi de
la etaje, vor fi înlocuite grinzile deteriorate, vor fi refăcute
cele două scări către pod. Instalaţiile, tâmplăria, finisajele
şi faţada vor fi refăcute în totalitate, iar şarpanta existentă
va fi consolidată.
A.P.

că i-am predat că eram aşa
…nu poţi să-ţi însuşeşti ceva
ce nu îţi apaţine şi mai ales
că este vorba de bani şi suma
nu e chiar mică”, a spus Constantin Vasile.
„La scurt timp după ce s-a
prezentat domnul Vasile la
Secţia 4 cu banii, s-a prezentat
şi o doamnă de 53 de ani care
a sesizat că în cursul dimineţii
respective a pierdut în cartierul Răcădău suma de 900 de
lei. A fost foarte bucuroasă
când a aflat că a venit un braşovean şi a predate acea sumă
de bani care a fost găsită acolo”, a precizat comisar şef Liviu Naghi, purtător de cuvânt
la IPJ Braşov.
Braşovenii care au găsit banii şi i-au predat la secţie au
primit pentru gestul lor o plachetă din partea Inspectoratului Judeţean de Poliţie.

Vineri 18 iulie, la ora 11:00,
la Aula Universităţii, are loc
ceremonia de acordare a titlului de profesor onorific al
Universităţii „Transilvania”
din Braşov profesorului
Philippe Morel (foto), şeful
Departamentului de chirurgie şi al Serviciului de transplant al Spitalului Universitar
din Geneva. La ceremonie
vor participa, alături de
membrii comunităţii academice a Facultăţii de Medicină, personalităţi ale lumii
medicale braşovene, precum şi oficialităţi locale.
Profesorul Philippe Morel
este recunoscut pentru activitatea medicală, fiind autorul primului transplant
intestinal din lume între

gemeni monovitelini
(pacienţi români din
Braşov), având o contribuţie excepţională la
progresul chirurgiei de
transplant la nivel mondial: ficat, rinichi, pancreas, intestin şi cluster
multiorgan, fiind promotor al chirurgiei robotice,
LESS şi al nanotehnologiilor. Profesorul Morel
este recunoscut şi pentru
activitatea sa în calitate de
membru al Parlamentului
Cantonal Geneva.
În data de 30 aprilie 1998,
cei doi gemeni braşoveni,
atunci în vârstă de 13 ani,
au fost protagoniştii unei premiere mondiale, un tip de
transplant neobişnuit, care
nu mai fusese efectuat şi nu
a mai fost reprodus până
acum, din cauza multiplelor
riscuri presupuse de procedură: transplantul de intestin
subţire de la donator viu. Intervenţia efectuată de prof.
Morel a fost un succes, iar
cei doi tineri vor participa de
asemenea la ceremonia organizată în cinstea sa.
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Pe scurt
Furnicile pot anunţa cutremurele de pământ

Ţânţarii identifică mamiferele ce-i servesc
drept pradă prin identificarea căldurii şi a
dioxidului de carbon
emis de acestea.
Femeile însărcinate şi
persoanele de dimensiuni
mai mari sunt adesea victima mai multor atacuri, deoarece consumă mai
multă energie decât
persoanele obişnui-

te, potrivit profesorului de
ştiinţe biologice la Universitatea Vanderbil, L.J.Zwiebel.
De asemenea, ţânţarii
sunt ghidaţi şi de simţul mi-

rosului. „Ţânţarii sunt atraşi
de mirosul nostru, iar acesta
se datorează în mare parte
bacteriilor aflate pe pielea
noastră”, explică dr. Zwiebel. „Flora şi fauna de pe
pielea noastră” miros apetisant pentru ţânţari, iar
acestea se dezvoltă
atunci când transpirăm sau când petrecem o perioadă
lungă de timp în
aer liber.
Doctorul mai
afirmă că nu există
nicio bază ştiinţifică
care să susţină afirmaţiile conform cărora un
nivel ridicat al colesterolului sau diabetul
ajută la ţinerea ţânţarilor la distanţă.
Totodatǎ, nici suplimentele cu vitamina
B sau consumul de
usturoi nu par să
ajute.

Specialistul recomandă
persoanelor care au multe
urme de muşcături de ţânţari să nu se scarpine, potrivit descopera.ro. Atunci
când un ţânţar ne muşcă,
acesta lasă în urmă o parte
din saliva sa, o substanţă ce
conţine anticoagulanţi şi un
anestezic local, printre altele. Corpul recunoaşte
aceste substanţe drept un
invadator străin şi trimite
histamine pentru a contraataca. Scărpinarea duce la
împrăştierea salivei ţânţarului, ceea ce stimulează eliberarea mai multor
anticorpi şi duce la amplificarea senzaţiei de mâncărime, pornind un „cerc
vicios”. Pentru a reduce
şansele de a fi muşcat de ţânari, doctorul Zwiebel recomandă folosirea unui
săpun antibacterian pentru
a reduce numărul bacteriilor
ce atrag ţânţarii.

Furnicile îşi modifică comportamentul înaintea unui cutremur de pământ, chiar şi de mică magnitudine. Ele îşi
încetează activităţile obişnuite şi se depărtează mult de
furnicar, fără îndoială ca să nu fie îngropate sub el, scrie
passionsante.be. A doua zi după seism, furnicile fac
drumul invers şi viaţa îşi reia cursul. Este ceea ce a constatat o echipă de cercetători de la Universitatea Duisburg-Essen (Germania), după ce a observat timp de
câţiva ani colonii de furnici din zone seismice active.
Reacţia de anticipare a micilor animale apare când magnitudinea cutremurului depăşeşte două grade. Comportamentul lor s-ar putea explica printr-o sensibilitate
deosebită la emisiile de gaz sau la modificările câmpului
magnetic.

Plantele fac calcule artitmetice!!
Cercetătorii de la John Innes Centre (JIC) din Marea Britanie au descoperit faptul că plantele îşi ajustează rata
de consum a amidonului, pentru a preveni “înfometarea”
din timpul nopţii, când nu pot să se hrănească şi să primească energie solară. Ele pot chiar să anticipeze o sosire timpurie, neaşteptată, a serii. „Acesta este primul
exemplu concret, pentru un proces biologic fundamental,
al unui astfel de calcul aritmetic sofisticat”, a declarat
Martin Howard, specialist la JIC în domeniul modelării
matematice. Pe timpul nopţii, mecanismele din interiorul
frunzelor măsoară mărimea depozitelor de amidon şi estimează durata de timp rămasă până la apariţia zorilor.
Informaţia despre timp provine de la un ceas intern,
similar ceasului intern al organismului uman. „Capacitatea
de a efectua calcule aritmetice este vitală pentru creşterea
plantelor”, a declarat Alison Smith, specialistă în biologie.
”Înţelegând cum continuă plantele să crească în întuneric,
vom putea să descoperim noi metode pentru a creşte
productivitatea culturilor”, a adăugat ea.

De ce oamenilor li se face „pielea
de găină” în anumite situaţii?
Aşa-numita „piele de găină” în limbaj popular nu este
nimic altceva decât un fenomen fiziologic. Micile ridicături sunt provocate de
contracţia muşchilor miniaturali care sunt ataşaţi fiecărui
fir de păr.
Contracţiile provoacă de
asemenea ridicarea firelor de
păr atunci când organismul
simte senzaţie de frig sau pe
cea de teamă. Fenomenul este
mult mai vizibil la mamiferele
cu blană, atunci când acestea
îşi zbârlesc blana, iar stratul
de aer apărut între peri şi piele
serveşte ca un un strat suplimentar izolator contra frigului. Cu cât mai gros şi mai des
este stratul de blană, cu atât

mai multă căldură este reţinută.
Părul mamiferelor cu blană
se mai ridică şi în momentul
în care acestea sunt atacate,
pentru că astfel animalul respectiv pare mai mare şi mai
periculos pentru potenţialul
agresor. În timpul formării
„pielei de găină” organismul
este încălzit suplimentar de
tensiunea musculară provocată de piloerecţie.
Oamenii experimentează
senzaţia de „piele de găină”
nu doar când resimt frigul, dar
şi în situaţii cu mare încărcătură emoţională.
Denumit în termeni medical-ştiinţifici cutis anserina
sau reflexul pilomotor, acest

fenomen fiziologic nu apare
doar atunci când organismul
resimte frigul sau senzaţiile
de teamă şi cele încărcate
emoţional, ci este şi un simptom clasic al unor afecţiuni
precum epilepsia, unele tumori ale creierului sau ale hiper-reflxului
autonom.
Reflexul pilomotor este omniprezent şi în cazul consumatorilor de droguri de înalt
risc precum heroina şi se manifestă atunci când aceste persoane nu-şi procură în timp
dozele. La oameni, reflexul
pilomotor apare cel mai frecvent pe antebraţe, dar poate
apare şi în regiunea pieptului,
gâtului, picioarelor sau altor
zone corporale cu pilozitate.

Cum să încarci smartphone-ul mai rapid
Oricine are un smartphone
ştie cât de repede se consumă
bateria atunci când îţi verifici
e-mailul, cauţi cele mai noi
ştiri, asculţi muzică sau foloseşti GPS-ul. Din fericire, există câteva metode prin care
bateriile telefoanelor pot fi încărcate mai rapid, scrie playtech.ro. Solutʼia este să datʼi
telefonul pe Mod Avion, să
datʼi luminozitatea la minimum
și să lăsatʼi telefonul să se încarce așa. Astfel, el nu va mai

consuma nimic suplimentar
în timp ce este alimentat și
poate fi dus la 100% mai rapid decât ar fi în mod normal.
Alt sfat pentru cei care-și încarcă telefonul este unul foarte
evident. Folositʼi o priză, nu
calculatorul. Dacă folositʼi calculatorul, avetʼi grijă ce folositʼi.
Nu toate laptopurile au putere
mare și alimentarea de la ele
se poate face foarte greu. De
asemenea, nu încărcatʼi o tabletă de la un laptop, pentru

că are bateria mai mare și va
dura câteva ore bune alimentarea. Cablul USB e bun dacă
avetʼi timp să-l tʼinetʼi toată ziua
pe birou, dar pentru rapiditate,
priza e sfântă. De asemenea,
o mufă USB 3.0 e mai bună
și un încărcător de tabletă, fatʼă
de un încărcător obișnuit de
telefon. Avetʼi grijă să nu
băgatʼi prea mult curent în telefon, unele au avut probleme
și nu vetʼi primi garantʼia înapoi
dacă facetʼi asta.
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Cel mai important
meci
Steaua joacă în această
seară prima manșă a dublei cu Stromsgodset, din
turul doi preliminar al
Champions League.

Steaua a ajuns, luni, la
Drammen, unde va disputa,
astăzi, primul meci european
din acest sezon. Stromsgodset-Steaua, din prima manșă a
turului II preliminar al UEFA
Champions League, se joacă
de la ora 20:30. Pentru steliști,
această partidă este una extrem
de importantă, patronul Gigi
Becali cerându-le în mod expres lui Tănase și compania să
se califice în grupele Champions League. Cum debutul lui
Gâlcă pe banca Stelei nu a fost
unul tocmai reușit, acest meci
este foarte important și pentru
noul tehnician al Stelei. Costel
Gâlcă a deplasat 20 de jucători
în Norvegia. Florin Gardoș,
indisponibil după o leziune
musculară la coapsă, a rămas
acasă, dar Adi Popa, care are
dureri la umărul accidentat,
face parte din lot. Gâlcă ar putea începe meciul din această
seară în formula: Arlauskis –
Râpă, Szukala, Varela, Latovlevici – Prepelitʼă, Sânmărtean
– Adi Popa, Stanciu, Tănase –
Chipciu.
Se roagă să nu se accidenteze.
Steliștii se roagă să se întoarcă
întregi din Norvegia. Se tem să
nu-și rupă picioarele pe terenul
sintetic al norvegienilor. Steliștii
au jucat și acum doi ani pe un
teren sintetic. Au câștigat cu 20 la Vilnius, cu Ekranas. „Cel
mai important este să nu se accidenteze nimeni. Pe teren sintetic e mai periculos decât pe
cel cu iarbă”, a spus președintele de onoare al Stelei, Helmut Duckadam. Norvegienii
au pus furtunurile cu apă pe
suprafatʼa sintetică și speră că
așa vor putea încurca tehnicii
jucători steliști.
Îi arbitrează un debutant. Arbitrul olandez Serdar Gözübüyük va conduce la centru
meciul Stromsgodset-Steaua,
din prima manşă a turului doi

Instanța a rămas în pronunțare
Instanţa a rămas în pronunţare pentru 25 iulie în dosarul
deschis de AJF Giurgiu la Judecătoria Sectorului 2, pentru
suspendarea efectelor hotărârilor Adunării Generale a
Federației Române de Fotbal din 5 martie, când Răzvan
Burleanu a fost ales preşedinte. „Pe 25 iulie vom avea o
pronunţare în acest caz, dacă se suspendă sau nu se suspendă preşedintele FRF. Asta s-a stabilit în termenul de azi,
instanţa a rămas în pronunţare, mai trebuie să se depună
nişte documente şi nişte concluzii. Iar soluţia va fi dată pe
25 iulie", a declarat avocatul AJF Giurgiu, Adrian Raţiu. Asociaţia Judeţeană de Fotbal Giurgiu, membru afiliat al FRF,
a contestat validitatea alegerilor pentru preşedinţia Federaţiei
Române de Fotbal, câştigate de Răzvan Burleanu, solicitând
la Judecătoria Sectorului 2 suspendarea, dar şi anularea
hotărârilor Adunării Generale din 5 martie. Motivul contestaţiei
îl reprezintă participarea la alegeri a cluburilor şcolare, structuri
de drept public care, conform Regulamentului de Organizare
a Activităţii Fotbalistice (ROAF) în vigoare, nu aveau drept
de vot.

Țucudean a semnat cu Charlton
Atacantul George Ţucudean a semnat un contract pe trei
sezoane cu divizionara secundă Charlton Athletic, a anunţat
gruparea engleză. Potrivit site-ului oficial, atacantul român
este cel de-al şaptelea transfer al echipei din acest an. Ţucudean s-a alăturat deja noii sale echipe în cantonamentul
din Spania, după ce a efectuat testele medicale. George
Ţucudean ar putea fi folosit în cele două meciuri amicale
pe care echipa le mai are de disputat în Andaluzia, miercuri
cu Gibraltar şi sâmbătă cu Atletico Clube de Portugal. „Jucătorul de 23 de ani este un fost internaţional de tineret al
României şi s-a făcut remarcat la Dinamo Bucureşti. Prestaţiile
sale au captat atenţia clubului Standard Liege, care l-a transferat în ianuarie 2013, înainte de a-l împrumuta la Dinamo
în sezonul trecut. Ţucudean se va lupta pentru titularizare
cu jucătorii Reza Ghoochannejhad, Igor Vetokele, Simon
Church şi Joe Pigott", se arată pe site-ul echipei engleze.

Din nou sub comanda lui Oli

preliminar al Ligii Campionilor.
Serdar Gozubuyuk, 28 de ani,
va fi ajutat la cele două linii de
compatrioţii săi Davie Goossens şi Patrick Langkamp. Rezervă a fost desemnat Jeroen
Manschot. Gozubuyuk este arbitru internaţional din 2012 şi
va arbitra în premieră o echipă
românească, acesta fiind şi primul său meci în principala
competiţiei continentală intercluburi. Meciul StromsgodsetSteaua va avea loc, astăzi, de la
ora 20.30, în prima manşă a
turului doi preliminar al Ligii
Campionilor. Returul este programat peste o săptămână la
Bucureşti.
Nu va fi ușor în Norvegia. Steaua
va întâlni în preliminariile Ligii
Campionilor echipa norvegiană
Stromsgodset. Deşi la prima

vedere pare un adversar uşor,
campioana Norvegiei a dat dovadă că este pregătită pentru
partida cu roş-albaştrii. În ultimul meci înainte de jocul cu
Steaua, Stromsgodset s-a impus
în faţa lui Brann Bergen cu scorul de 1-0, într-o partidă ce a
contat pentru etapa a 15-a a
campionatului norvegian. Unicul gol al partidei a fost marcat
de maghiarul Kovacs, care a
punctat după un contraatac
școală.
Nielsen e diplomat. David Nielsen, antrenorul viitoarei adversare a Stelei din turul secund
al preliminariilor Champions
League, a discutat despre întâlnirea cu elevii lui Costel Gâlcă.
Tehnicianul nordic a folosit
doar termeni laudativi la adresa
campioanei din Liga1, Nielsen

fiind convins că Stromsgodset
nu se poate compara cu Steaua
în acest moment, echipa din
Ghencea avînd toate atuurile
pentru a se califica. „Steaua este
o echipă fără fluctuaţii, n-are
căderi, iar actualul lot a reuşit
performanţe deosebite. Gâlcă
poate face o echipă şi mai bună
decât cea dinainte. Faptul că
Steaua i-a pierdut pe Tătăruşanu şi Pintilii poate conta! Dar
mai sunt jucători precum Chipciu, Gardoş, Varela şi Tănase
care sunt foarte buni şi fac tot
jocul. Steaua are 16 tururi preliminare câștigate, noi am pierdut cu Jablonec în preliminarii.
Asta arată calitatea Stelei. Noi,
faţă de ei, nu o să avem niciodată o primă de 250.000 euro,
suntem încă un club mic”, a declarat Nielsen.

Luchin ar putea semna cu Steaua
Steaua ar putea da o lovitură
în perioada următoare şi să
transfere un fost căpitan al lui
Dinamo. Srgian Luchin, plecat
de la Botev Plovdiv, îşi caută
echipă, dar roş-albii nici nu vor
să audă de el. Preşedintele di-
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namovist, Constantin Anghelache, îl trimite pe fundaşul de
28 de ani în curtea rivalei. „Nu
mai are ce căuta în Ştefan cel
Mare! A plecat la bulgari să se
umple de bani, foarte bine, dar
la noi nu mai are ce căuta. Să

se ducă la Steaua dacă vrea.
Poate că ei au bani să îi dea”,
a declarat Constantin Anghelache. Luchin a fost dorit şi în trecut de Steaua, fiind cerut în
Ghencea de Laurenţiu Reghecampf.

Mirel Rădoi a semnat pe doi ani cu o nouă echipă. Plecat
în urmă cu 5 ani în campionatul din Arabia Saudită, fostul
stelist s-a transferat acum la actuala echipă a lui Cosmin
Olăroiu. Mijlocaşul de 33 de ani va juca din sezonul viitor la
Al Ahli Dubai, urmând să primească 2,5 milioane de euro
pe sezon. Rădoi va fi antrenat din nou de Olăroiu, după ce
tehnicianul şi fotbalistul au mai lucrat împreună la Steaua,
Al Hilal şi Al Ain. Rădoi va fi pregătit şi de fostul mare jucător
italian Fabio Cannavaro, care este antrenor secund la formaţia din Dubai. Fostul căpitan din Ghencea îi va lua locul
lui Hugo Viana, acesta părăsindu-i pe cei de la Al Ahli.

Echipa Mondialului
Cinci componenţi
ai naţionalei Germaniei, campioană mondială, Toni
Kroos, Manuel Neuer, Mats Hummels,
Philipp
Lahm şi Thomas
Muller, se află în
echipa ideală a
Cupei Mondiale, în timp ce fotbalistul Lionel Messi, desemnat
jucătorul turneului din Brazilia, absentează. O prezenţă surprinzătoare în echipa celor mai buni 11 jucători ai turneului
este cea a mijlocaşului brazilian Oscar. Potrivit datelor care
analizează performanţele obţinute de un jucător în timpul
unui meci (kilometri alergaţi, deposedări, mişcarea pe teren,
etc), câştigătorul „Balonului de aur" al Cupei Mondiale, Lionel
Messi, nu s-a încadrat în primul unsprezece. Potrivit acestor
date, cel mai bun jucător al Cupei Mondiale a fost mijlocaşul
german Toni Kroos, care a avut un rating de 9,79. Finalista
Argentina este reprezentată de un singur jucător Marcos
Rojo, în timp ce ocupanta locului trei, Olanda, are doi fotbalişti:
Arien Robben şi Stefan de Vrij. Echipa ideală a Cupei Mondiale din Brazilia este este următoarea: Manuel Neuer (Germania) - Stefan de Vrij (Olanda), Mats Hummels (Germania),
Thiago Silva (Brazilia), Marcos Rojo (Argentina) - Toni Kroos
(Germania), Oscar (Brazilia), Philipp Lahm (Germania), James Rodriguez (foto) (Columbia) - Arien Robben (Olanda),
Thomas Muller (Germania).

DIVERTISMENT

fEstival de
cArte şi muzică
Timp de patru zile, de
mâine până duminică,
în Piaţa Sfatului are loc
fEstivalul de cArte şi
Muzică, ediţia a III-a.
După două ediţii de succes,
Festivalul de la Braşov, devenit reper cultural tradiţional
al lunii iulie, este organizat de
Asociaţia Culturală „Libris
Braşov” în parteneriat cu: Primăria Braşov şi Consiliul Judeţean Braşov.
Vor fi peste 30 de standuri
cu cărţi din diverse domenii
(literatură universală şi română, ştiinţe economice, psihologie, terapie familială şi de
cuplu, dezvoltare personală,
sănătate şi nutriţie, spiritualitate, business, cărţi pentru copii, cărţi în limbi străine etc).
Abundenţa editorială şi dis-

foto: Andrei Paul
cografică va fi dublată de fiecare dată de nenumăratele
lansări, recitaluri şi, desigur,
de spectacolele care dau amprenta distinctă a manifestării
culturale de la Braşov.

Copiii învaţă să gătească
mâncare chinezească
Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov organizează astăzi, 16 iulie 2014, între
orele 10.00-12.00, la sediul
din Piaţa Sfatului nr. 25, un
curs de artă culinară chinezească realizat în cadrul
programului de educaţie

muzeală „Vacanţa artelor la
muzeu”.
Cursul va fi susţinut de
Cindy Huang, din China,
studentă aflată în practică
prin AIESEC în cadrul muzeului nostru pe perioada
verii.

La ediţia din acest an, vor
fi prezenţi pe scena festivalului: Alexandra Fits şi Guido
van de Meent (Olanda), Daggu Project (Germania), Silvan
Stâncel, Marius Baţu, Cvin-

tetul Anatoly, Beladis, Maria
Morelli, Hypnotique Violin
Electric Band, Rodica Pop
Seling, Lucia Potra, Maria Butilă, Ovidiu Purdea Someş,
Aurelian Suciu, Daniel Rosalim, Roxana şi Septimiu Pop,
Rodica Stan, Ioana Bozga etc.
De asemenea, se vor întâlni
cu cititorii: Gigi Ghinea,
Amedeia Neamţu, Daniel
Drăgan, Virgil Borcan şi autorii braşoveni care vor susţine un recital de poezie pe
scena festivalului.
Ca un element inedit anul
acesta, Asociţiaţia Culturală
„Libris Braşov” a invitat zece
tineri artişti, participanţi în Tabăra de Chitară ACUSTIC
LIVE MUSIC CAMP 2014,
www.tabarachitara.ro, să cânte
pe scena importantului eveniment din Piaţa Sfatului.

Bancuri

– Uite aici: e un cilindru, cu un piston
◾ Două bomboane stau de acoperiş. înăuntru, care are o valvă prin care
Întrebare: Care sare prima?
fluidul trece într-un singur sens etc.
Răspuns: Cea de-mentă!
Şi-i spune principiile presiunii,
noţiunea de vacuum şi toate celelalte,
◾ Băieţelul unui inginer ridică nasul pentru ca într-un final să-l întrebe:
din cartea pe care o citea şi îl întreabă: – Dar de unde ai aflat tu de pompă?
– Tata, ce-i aia „pompă”?
– Păi uite aici, în cartea de istorie
La care inginerul ia imediat o foaie scrie că Cezar a intrat cu mare pompă
de hârtie şi începe să-i explice:
în Roma!

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

CANIBAL -digital- -PREMIERĂ(IM-18), 116 minute, Thriller
ora: 22:00
NEW YORK MELODY -digital- -PREMIERĂ(BEGIN AGAIN)
(AP-12), 104 minute, Comedie, Romantic
orele: 18:00, 20:00
CUCEREŞTE-O CU SALSA digital-PREMIERĂ(CUBAN FURY)
(AP-12), 98 minute,
Comedie
orele: 18:15, 20:15
PLANETA MAIMUŢELOR:
REVOLUŢIE
-3D– -PREMIERĂ(DAWN OF THE PLANET OF
THE APES)
(AP-12), 130 minute, Acţiune,
SF, Thriller
orele: 13:30, 16:00, 18:30,
21:00

NEBUNIE ÎN LAS VEGAS -digital(THINK LIKE A MAN TOO)
(AP-12), 106 minute, Comedie
ora: 15:45
DRAGOSTE LA PERSOANA A TREIA -digital(THIRD PERSON)
(N-15), 137 minute, Romantic, Dramă
ora: 13:00

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.

Horoscopul zilei
Berbec. Primeşti un mesaj confuz, dar nici nu ai avea ce să
înţelegi din el. Ai două opţiuni: ori să îl ignori, ori să îl laşi
pentru zilele ce vor urma când se vor mai clarifica lucrurile.
Taur. Astăzi simţi nevoia să ajuţi pe cineva, şi e posibil să
urmezi exemplul cuiva apropiat ţie. Te vei simţi cu adevărat
bine dacă reuşeşti să faci ceva pentru o persoană.
Gemeni. Va fi o zi neplăcută, în mare parte din cauza faptului
că nu obţii ceea ce ţi-ai propus. Cu toate că ţi-ai făcut speranţe,
obiectivele tale erau imposibil de realizat.
Rac. Evită orice activitate care te pune să gândeşti logic,
pentru că astăzi excelezi în intuiţie. Este o zi bună pentru
a decide ceva în legătură cu viaţa ta sentimentală.
Leu. Astăzi vei fi confuz/ă şi nu vei înţelege ce se întâmplă
cu un membru al familiei tale, însă nu poţi face nimic în
această privinţă. Nu te îngrijora prea mult.
Fecioară. E posibil ca prietenii tăi să te scoată din minţi
astăzi, se comportă imatur şi pare că nu pot avea grijă nici
de ei. Nu trebuie să te simţi responsabil/ă pentru ei.
Balanţă. Astăzi trebuie să încerci să eviţi confruntările, chiar
dacă simţi că trebuie să te lupţi. În orice caz, atunci când
vezi că lucrurile încep să degenereze, trebuie să te retragi.
Scorpion. Te simţi bine astăzi, iar cu energia pe care o ai poţi
face multe. Fă pe detectivul dacă este nevoie şi descoperă
un secret pe care îl bănuieşti de ceva vreme.
Săgetător. Eşti pe punctul de a pierde ceva important astăzi,
aşa că fii cu ochii în patru. Fă-ţi viaţa mai uşoară încercând
să eviţi să pierzi lucrurile la care ţii cel mai mult.
Capricorn. Astăzi îţi va fi destul de uşor să comunici, aşa că
profită de această calitate pentru a atrage de partea ta foloasele. Ai toate şansele să reîntâlneşti pe cineva drag.
Vărsător. Astăzi este foarte important să renunţi la lucrurile
nesemnificative şi să te axezi pe ce este serios. Fie că e
vorba despre persoanele dragi sau despre planuri măreţe.
Peşti. Trebuie să fii mai atent/ă la propriile nevoi şi să renunţi
la a-i mai ajuta pe ceilalţi, cel puţin astăzi. Uneori cel mai
bun lucru pe care poţi să îl faci este să ai grijă de tine.

Sudoku
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut

TRANSFORMERS: EXTERMINAREA -3D(TRANSFORMERS: AGE
OF EXTINCTION)
(AP-12), 157 minute,
Acţiune, Aventuri, SF
orele: 13:15, 22:15
CUM SĂ ÎŢI DRESEZI
DRAGONUL 2 -3D(HOW TO TRAIN YOUR
DRAGON 2)
(AG), 103 minute,
Animaţie,
Aventuri (dublat)
orele: 16:15
Expoziţii
◾ Epoziţia Marile cărţi
mici la Casa „Ştefan
Baciu” (Str. Dr. Gh.

Miercuri

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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◾ 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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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

16 iulie 2014

„Creaţia tehnică braşoveană:
Instalaţie pentru măsurarea
consumului specific de carburant”
De mare importanţă
pentru randamentul şi
eficienţa unui motor cu
ardere internă era şi
este determinarea cu
precizie a „consumului
specific de carburant”,
în diferitele faze ale
„vieţii” motorului, scria
A. Teacă.
Mai cu seamă după
efectuarea unor
reparaţii,
î
n
funcţie de
nivelul
de consum
măsurat
se putea acţiona
o p e r a t iv
pentru reglarea motorului sau,
după caz, „pentru efectuarea
unor modernizări, în vederea
atingerii unui consum specific
optim”.

În acest nobil scop, la
C.C.S.I.T.T. Braşov a fost realizată în 1981, „în premieră
pe ţară”, o „instalaţie gravimetrică pentru măsurarea
con-

sumului de combustibil la motoarele cu ardere internă”.
Autorul (ing. Nicolae Purţun)
a conceput instalaţia – formată dintr-un „aparat special de

cântărit şi un bloc electronic”
– pentru a sesiza, cu precizie,
începutul şi sfârşitul cântăririi
unei cantităţi de combustibil
şi a determina consumul specific al motorului.
„Precizie ridicată
siguranţă, fiabilitate, întreţinere

uşoară, posibilitatea utilizării – fără o pregătire deosebită – de către orice
mecanic auto, o recomanda
cu prisosinţă”, mai spunea
Ad. Teacă.

În curând (atunci, în 1981)
această instalaţie va fi fabricată în serie la o întreprindere
din România, nu se ştia care,
„înlocuind instalaţii similare
din import şi aducând, pe
această cale, economii valutare importante”.
O altă invenţie sau creaţie
tehnică braşoveană de atunci
era „dozatorul
pentru adaosuri
la prepararea betoanelor”, care a
intrat în funcţiune în iulie 1981
la I.M.C. Braşov.
Proiectată în cadrul
acestei întreprinderi de
ing. Ioan Pop şi realizat
în secţia piese de
schimb de către un
colectiv condus de
ing. Iorgu Balaban,
instalaţia cu pricina asigura
o „mare precizie” şi înlătura
evident „dozarea manuală”.
(„Drum Nou”
16 iulie 1981)

11

Din Gazeta Transilvaniei
Lupi în zona Braşovului

Lupii au început să bântuie prin unele părţi muntoase
din jurul Braşovului. Zilele trecute pe hotarul comunei
Crisbav a fost omorât de lupi un bou, iar acum ni se comunică ştirea că într-o pădure de lângă Ţânţari, doi cai
au fost ucişi, iar carnea lor aproape pe jumătate mâncată
de lupi. Între oameni se zice că a intrat frica şi nu mai
cutează să-şi ducă noaptea animalele la păşune.

(Gazeta Transilvaniei, nr.158, 16 iulie 1900)

Aviz publicului care cercetează Braşovul !

Hotelul „Pomul verde” (strada Lungă nr.14) este cel mai
potrivit îndeosebi vara, având grădina cea mai frumoasă
din Braşov, un mare pavilion de vară şi un salon de iarnă,
care se pot da pentru petreceri, nunţi, întruniri. Bucătăria
recunoscută ca bună, mâncăruri reci şi calde bine pregătite. Vinuri excelente şi curate de diferite soiuri, se servesc prompt şi momentan. În toată seara cântă o
orchestră de dame. La „Pomul verde” se află şi vreo 24
de odăi mari şi mici, curat ţinute şi mobilate, trăsuri pentru
gară etc, astfel că oaspeţilor găzduiţi aici nimic nu le lipseşte din comoditatea dorită.

(Gazeta Transilvaniei, nr.158, 16 iulie 1900)

Se cere închiderea prăvăliilor duminica !

Onoraţilor locuitori din oraş şi sate li se aduce la cunoştinţă, cum că toţi comercianţii de coloniale, delicatese şi
săpunarii din Braşov, conform contractului încheiat, s-a
înţeles ca începând cu 4 august a.c. să nu se mai ţină
prăvăliile deschise duminica. În localurile de dejun,

Iulian Cătălui

„De închiriat/De vânzare”
În presa braşoveană de
altădată întâlnim diferite
anunţuri, aşa cum azi mica
publicitate din mass media
actuală şi publicitatea stradală ne asaltează cu reclame De vânzare sau De

închiriat spaţii comerciale
ori de birouri.

„Înştiinţare”

„În Târgul cailor (azi Strada
George Bariţiu), în casele pupilului Evghenie de Traus-

chenfels se
află patru magazii boltite a
se da cu chirie. Carii vor
avea trebuinţă de acestea,
pot cerceta mai
de aproape sau la doamna Carolina văduvă Maior de Sallmen sau la domnul director
de poliţai şi senator de Albrichsfeld.”

„Liţitaţie (mezat)”

„Herghelia (stava) de soi
curat ardelenesc a domnului
graf Iosif Banffy în Bonţida
(comitatul Dăbâcii) întru care

sunt mai multe iepe
fătătoare, armăsari şi cai de
ham, mânji şi mânze de 1, 2,
3, 4 ani. Precum şi din vacile,
taurii şi viţeii de soi elveţian,
se vor vinde la 18 mai anul
curent cu liţitaţie”.
(Gazeta de Transilvania,
nr. 15, 7 aprilie 1840)

duminica se vor servi numai mâncăruri pentru consumaţie, iar ca să se vândă în afara localului, conform învoirii, nu este permis. Onoratul public este deci rugat ca
să-şi procure cele necesare în zilele de lucru, ca să se
poată înlesni şi breslei comercianţilor, nelimitat, sfinţirea
Duminecii.

(Gazeta Transilvaniei, nr. 157, 15 iulie 1901)
Mihaela Lupu

Ruxandra Nazare

Unde găsiţi ziarul nostru
◾ Consiliul Judeţean Braşov
◾ Primăria Braşov – Centrul de Informaţii
pentru Cetăţeni
◾ Casa Judeţeană de Pensii
◾ AJOFM Braşov
◾ Direcţia Finanţelor Publice Braşov
◾ Casa de Asigurări de Sănătate
◾ Spitalul Judeţean Braşov
◾ Maternitatea Braşov
◾ Spitalul CFR
◾ Magazinele: Elit – Rost Com, Rapid,
Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”
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„Marele canion”
din Racoş
Suntem fascinaţi de minunile naturii de pe alte meleaguri, dar uităm să le căutăm şi să le admirăm
pe cele de lângă casă. Un obiectiv
turistic mai puţin cunoscut şi deloc promovat este vulcanul stins
din complexul geologic Racoş.
Dacă reuşiţi să ajungeţi aici veţi avea
impresia că vedeţi, la scară redusă, evident, Marele Canion din Arizona. Veţi

foto: plecinlume.blogspot.ro

fi încântaţi de contrastele interesante ale piesiajului: zgura vulcanică de culoare roşie,
verdele vegetaţiei răsfirate
şi albastrul cerului.
Ultima erupţie vulcanică din Carpaţi
a avut loc în munţii Perşani, aici fiind
cel mai tânăr sol din lanţul carpatic, putând fi comparat din acest punct de vedere cu Delta Dunării. Erupţiile vulcanice
au început acum 2,5 milioane de ani şi
au continuat până
acum câteva sute de
de mii de
ani, însă urmele sunt
atât de vizibile şi de
„proaspete”
încât ai zice
că erupţia a
avut loc în
urmă cu câţiva ani.

foto: hai-la-bord.blogspot.com

Zona vulcanică a fost cuprinsă ca
într-un triunghi, între localităţile Racoş,
Rupea şi Comăna. Centrul vulcanic se
întinde pe o suprafaţă de 130-140 km
pătraţi, zona fiind bogată în roci vulcanice şi în izvoare minerale.
La Racoş, frământarile geologice au
lăsat urme adânci în scoarţa terestră.
Dintre acestea, cel mai cunoscut este
locul vulcanului care a erupt, craterul
aflându-se pe Dealul Hegheş, situat deasupra localităţii. Coşul s-a astupat odată cu trecerea timpului, însă de câteva
sute de ani încoace localnicii au săpat
după piatră şi roci, formând o carieră
roşiatică, al cărei peisaj selenar îi încântă pe puţinii vizitatori care ajung în
zonă. Din 2007, cariera de zgură bazaltică „Dealul Hegheş” nu mai este
folosită, fiind inclusă într-o arie geologică protejată.

Cel mai lung film din toate timpurile
va dura 30 de zile
Cel mai lung film din istoria
cinematografiei, realizat de
regizorul suedez Anders Weberg, va avea o durată de 720
de ore, cineastul lansând şi un
trailer al peliculei ce are o lungime de 72 de minute, informează theguardian.com.
Anders Weberg (foto jos)
speră ca trailerul filmului său
să stimuleze apetitul audienţei
pentru maratonul său cinematografic de 720 de ore, intitulat „Ambiancé”, care va fi

lansat în
2020.
Regizorul
plănuieşte să mai
lanseze
alte două
„trailere”,
unul care va avea 7 ore şi 20
de minute şi va fi prezentat
în 2016, iar cel de-al doilea,
care va avea o lungime de 72
de ore, va fi lansat în 2018.
Pentru a devansa recordul
mondial, „Ambiancé”
trebuie să depăşească
actualul deţinător al
acestui titlu, filmul
„Modern Times Forever”, realizat de un grup
de cineaşti danezi şi lansat în 2011. „Modern
Times Forever” are o
durată de peste 240 de
ore. De asemenea, pen-

tru a vedea filmul lui Andres
Weberg de la început până la
final, fără a dormi, spectatorii
trebuie să stea în cinematograf
timp de 30 de zile.
Regizorul Andres Weberg
a precizat că „Ambiancé” va
fi ultimul film pe care îl va
realiza şi pelicula va fi distrusă
după prezentare.
El plănuieşte ca vizionarea
filmului să aibă loc simultan
în fiecare continent, începând
din 31 decembrie 2020.
În cariera sa de 20 de ani,
Weberg a realizat peste 300
de scurtmetraje.

O britanică a picat de 110 ori la examenul
teoretic pentru permisul de conducere
O britanică a cheltuit o avere
ca să intre în posesia unui permis de conducere pe care nu a
reuşit încă să îl obţină. Tânăra
londoneză de 28 de ani a picat
până acum de 110 ori examenul
teoretic, arată documentele oficiale citate de Daily Mail şi pre-

luate de 7sur7.be.
Ea a cheltuit în total 3.410
lire sterline (4.284 euro) pentru
multiplele ei tentative de a trece
măcar de proba teoretică.
Potrivit documentelor furnizate de Driving Standards Agency (DSA), un alt tânăr de 30 de

ani a picat examenul de 86 de
ori, iar un bărbat de 40 de ani a
reuşit să obţină permisul de conducere la a 80-a încercare. Recordul de ratări la proba practică
este deţinut de un bărbat de circa
40 de ani, care a dat examenul
de 37 de ori.

Horia Brenciu găteşte pentru fetele lui

Dragostea pentru familie îi determină să facă lucruri
pe care înainte nu le făcea. Vedeta a postat pe o reţeaua de socializare prima lui încercare de a găti. Fostul jurat de la Vocea României s-a lăudat pe Facebook
cu prima lui tentativă ca bucătar. El şi-a răsfăţat familia
cu ciuperci la cuptor cu caşcaval şi usturoi, postând
fotografia cu prima lui reţetă pe pagina sa oficială de
Facebook. „M-am apucat de gătit! E prima tentativă
din viaţa mea! Ciuperci la cuptor cu caşcaval şi usturoi!
Florin Dumitrescu, Chef Cătălin Scărlătescu, Chef Sorin Bontea… simţiţi concurenţa?”, scrie Horia Brenciu
în dreptul fotografiei cu prima lui tentativă de a găti.
Horia Brenciu (41 de ani) a început relaţia cu Alice
Dumitrescu în 2006, pe când Alice avea 38 de ani.
Au împreună o fetiţă, Mina. Alice Dumitrescu mai are
două fete, cea mai mare dintre ele având vârsta de
23 de ani.

Elena Băsescu este din nou însărcinată

Elena, fiica cea mică a preşedintelui Traian Băiescu,
este din nou însărcinată, informaţia fiind oferită în premieră în cadrul emisiunii „La Măruţă”, de la Pro TV.
Cătălin Măruţă a făcut marele anunţ într-un moment
în care toată lumea credea că Andra, soţia lui, este
gravidă. „Numele se termină tot cu litera «A», dar nu
este vorba de soţia mea, Andra. Am înţeles că deja
au început să scrie în ziare că Andra este gravidă. Nu
este Andra, pentru că aş fi spus de la începutul emisiunii dacă era ea. Pot să vă confirm 100% că Elena
Băsescu este însărcinată. Am aflat din surse sigure
şi vă anunţ şi pe voi că mezina preşedintelui se pregăteşte să devină din nou mamă”, a spus Măruţă. Elena Băsescu şi soţul ei, Bogdan Ionescu, mai au o
fetiţă, Sofia Anais, care a venit pe lume la sfârşitul
anului trecut, exact în ziua în care cei doi împlineau
un an de la căsătorie.

