C

Ziar Gratuit
Anchetă internă
la Poliţia Braşov
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Anchetă internă la IPJ Braşov, după ce un agent a lovit un cetăţean pentru că îl
filma cu telefonul.

Începe balul
pentru stegari
pag. 9

FC Braşov va debuta mâine
în Cupa Ligii împotriva câştigătoarei Supercupei României, Astra Giurgiu.

Filme de Oscar
la Sala Patria
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Şantier pe
Ocolitoare
Compania Naţională de
Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale a atribuit contractul
pentru continuarea lucrărilor
la tronsonul I al Ocolitoarei
Braşovului
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Şi în această săptămână, cinefilii braşovenii pot vedea
pelicule celebre la Cinemateca de la Patria.

VALUTĂ

Euro
4,4348
USD
3,2765
Gram Aur 136,6122

METEO

Ploaie
15°C /19°C

La licitaţie au participat 16 firme, dintre care au fost acceptate 13, cea mai
bună ofertă fiind a asocierii dintre
companiile italiene Chirulli Andrea
Impresa Individuale – Aleandri SPA

– Shelter Construct – Pasquale ALO.
Reamintim că lucrarea se află în conservare de mai bine de un an, după ce
firma care a câştigat licitaţia iniţială,
Alpine Bau Gmbh, a intrat în insol-

venţă. Tronsonul, în lungime de 7,2
kilometri, porneşte din segmentul care
leagă zona Dârste de intersecţia cu
strada Zizinului, se intersectează cu
DJ 103 A Braşov – Zizin, ocoleşte

„Evazioniştii” la încălzire

O braşoveancă la NASA

Peste 600 de braşoveni au încasat necuvenit bani din ajutorul de încălzire, în ultimele
două sezoane. Oamenii respectivi au fost prinşi de
autorităţi că au uitat să menţioneze conturile bancare de
peste trei mii de lei pe care
le-au deţinut. Potrivit Agen-

Doi profesori de fizică, Carmen Tănăsescu din Braşov şi
Adrian Mehedinţi din Puchenii Mari, au fost selectaţi în
acest an pentru a participa la
programul astronautic din
SUA, Honeywell Educators
@ Space Academy. După ce
au urmat programul de pre-

ţiei Judeţene pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială, suma totală
încasată de acestea este de
213.805 lei. Cuantumul ajutorului a fost cuprins între
100 şi 2.000 de lei. În campania 2013-2014, de ajutoare
de încălzire au beneficiat
6.696 de familii.
pag. 5

CET-ul, traversează zona Timiş-Triaj
cu un pasaj superior şi apoi Tronsonul
II din ocolitoarea municipiului Braşov,
cu un pasaj peste calea ferată spre
Sf. Gheorghe şi DN 11.
pag. 3

gătire a astronauţilor, profesorii s-au întors acasă cu metode alternative de predare a
fizicii şi aplicarea ei în rezolvarea problemelor vieţii reale.
Doar 47 de profesori români
au fost aleşi să participe la
programul Honeywell Educators, în 10 ani.
pag. 7
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Căutări disperate în apele Oltului. Andrei şi Marius, cei doi copii

care au fost luaţi marți de curenţii puternici ai râului, în
zona comunei Hăghig, nu au fost găsiţi nici după mai bine
de zece ore de la dispariţie. Reprezentanţii ISU Braşov şi
Covasna au extins căutările ieri dimineaţă, însă intervenţia
este una extrem de dificilă în acea zonă, din cauza apei
foarte adânci, dar şi a curenţilor puternici. Tragedia a avut
loc marţi, în localitatea Araci, situată la doar câţiva kilometri
de Braşov. Copiii ieşiseră la scăldat în râul Olt. Din nefericire niciunul dintre ei nu ştia să înoate, iar într-un moment
de neatenţie, au fost luaţi de un curent. Echipelor de intervenţie li s-au alăturat şi câţiva localnici. Din păcate, şansele de a-i găsi în viaţă pe băieţi sunt minime.

Deţineau arme fără permise. Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi
și Substanțe Periculoase au organizat și desfășurat acțiuni
pentru depistarea persoanelor care dețin ilegal arme letale
și neletale. Luni, polițiștii au identificat la domiciliul unui
brașovean de 54 ani șapte arme letale, una neletală și 173
cartușe, iar marţi au identificat la domiciliul unui alt
brașovean de 51 ani o armă neletală și opt cartușe. Armele
și muniția menționate erau deținute ilegal, ca atare au fost
ridicate de polițiști, iar cercetările sunt continuate cu cele
două persoane în stare de libertate, sub aspectul comiterii
infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.
Accident mortal pe DN1, la Săliște. O femeie a murit, iar soţul
acesteia a fost rănit, ieri, dupã ce maşina în care se aflau
a intrat pe contrasens şi a fost lovită de un TIR, pe Drumul
Naţional 1, în apropierea localităţii Sălişte, judeţul Sibiu.
Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene Sibiu, Luciana Balteş, a declarat că şoferul unui autoturism a pierdut controlul
volanului, iar maşina a intrat pe contrasens şi a fost lovită
de un TIR. Potrivit sursei citate, în urma impactului şi-a
pierdut viaţa o femeie care se afla în dreapta şoferului şi
care a fost scoasă din maşină de către echipajele de descarcerare.

EVENIMENT

Joi

Anchetă la Poliţie după ce
un agent a lovit un cetăţean
Anchetă internă la Poliţia
Braşov, după ce pe internet a apărut un filmuleţ
de câteva zeci de secunde
în care unul dintre oamenii legii a fost surprins
având un comportament
nu tocmai adecvat.
Braşoveanul care a postat filmarea în mediul virtual spune
în descriere că poliţistul i-a adus
mai multe injurii, l-ar fi ameninţat şi mai mult, l-ar fi şi lovit.
Din descrierea postării se
pare că cel care a filmat se îndrepta spre casă când la un moment dat a văzut un poliţist care
alerga după un bărbat. ,,Am scos
telefonul şi am surprins momentele în care agenţii de poliţie încercau să îi prindă pe aceşti
indivizi, însă după aproximativ
10 metri au renunţat, întorcându-se înspre maşina de poliţie,
agentul mi-a spus să închid telefonul şi ne-a ameninţat” a explicat în descriere braşoveanul
care a filmat.
Imediat după aceea, a mai

Un agent de poliţie, care se afla în misiune, a fost deranjat că a
fost filmat cu telefonul mobil în timp ce urmărea un tânăr
scris omul, şi-a continuat drumul spre casă după care s-a întâlnit cu bărbatul care fugea de
poliţist. ,,În timp ce discutam cu
indivizii despre ce păţiseră a
apărut maşina de poliţie…
agentul de poliţie coborând din
maşină a adresat numeroase injurii unuia dintre indivizi… În
acel moment, văzând abuzurile
pe care acest poliţist le făcea,
am pornit din nou camera de
filmat, moment în care poliţistul
și-a schimbat limbajul vorbind

politicos cu individul, după câteva momente în care individul

îi cerea poliţistului să se prezinte
şi dorea să fie legitimat înainte
de a merge la secţie, poliţistul a
venit la mine” a mai precizat
braşoveanul care a postat filmul
pe internet.
Menţionez că în toate momentele povestite mai sus nu
am vorbit cu niciunul dintre cei
doi poliţişti, nu s-au prezentat
şi nu am fost legitimat, menţionez că am fost agresat de către
poliţie doar pentru faptul că filmam, a mai scris braşoveanul
în descrierea postării sale. Între
timp, filmuleţul a fost văzut şi
de colegii poliţistului, care au
deschis o anchetă internă.

Imediat după ce am luat cunoştinţă
de existenţa acestui filmuleţ, poliţiştii
de la Biroul de la Control Intern au
început o investigaţie. De îndată ce
vom avea rezultatele anchetei le vom
aduce la cunoştinţa opiniei publice.
comisar șef Liviu Naghi, purtător de
cuvând la IPJ Brașov

O nouă etapă în programul „Rabla”
Administratʼia Fondului
pentru Mediu a închis, ieri, o
nouă etapă de evaluare și validare a dosarelor depuse de
persoanele juridice și
institutʼiile publice în Programul „Rabla 2014”, informează institutʼia.
În această etapă, au fost
analizate 331 dosare depuse
de persoane juridice și
institutʼii publice. Dintre acestea, 117 dosare au fost acceptate pentru 366 autovehicule
și 214 dosare au fost respinse.
De asemenea, în Comitetul
de avizare al Administratʼiei

Fondului pentru Mediu au
fost acceptate și 5 contestatʼii
pentru 13 autovehicule. Persoanele juridice și institutʼiile
publice care au fost respinse
au posibilitatea să depună
contestatʼii în termen de 5 zile
de la data comunicării rezultatelor, începând cu data de
17 iulie 2014.
Solicitantʼii respinși pot depune un nou dosar de acceptare, la sediul Administratʼiei
Fondului pentru Mediu, până
la data de 1 septembrie 2014.
Până în prezent, la registratura Administratʼiei Fondului

pentru Mediu a fost înregistrat
un număr total de 1.286 dosare. Prin Programul „Rabla”,
Administratʼia Fondului pentru Mediu a emis 3.000 de tichete pentru persoanele
juridice și institutʼiile publice.
În cele două etape anterioare
de evaluare și validare a dosarelor depuse de persoanele
juridice și institutʼiile publice
în Programul „Rabla 2014”
au fost analizate în total 335
dosare, dintre care 140 de dosare au fost acceptate, pentru
495 autovehicule, și 195 dosare au fost respinse.

Dosare penale pentru şoferii care intră
în ţară cu maşini cu numere provizorii
Poliţia de Frontieră a precizat, într-un comunicat de presă,
că de la începtul anului, s-au
înregistrat zeci de cazuri în care
şoferi români sau străini au încercat să intre în ţară la volanul
unor autoturisme care aveau
numere provizorii sau pentru
probă, fapt care constituie infracţiune. „Din cazuistica înregistrată la nivelul punctelor
de trecere ale frontierei rutiere
s-a constatat că sunt cetăţeni
care se prezintă, pentru a intra
sau a ieşi din ţară, la volanul
unor autovehicule care au montate plăcuţe cu numere de înmatriculare provizorii sau

pentru probă, atribuite de autorităţile din Republica Federală
Germania, cât şi cele de tip «P»
eliberate de Ungaria, cazuri
care atrag răspunderea penală
a conducătorilor auto”, se arată
într-un comunicat de presă al
Poliţiei de Frontieră.
Sursa citată a mai menţionat
că, „plăcuţele cu numere de înmatriculare profesionale (de
garaj) eliberate de autorităţile
germane sunt valabile pe teritoriul altui stat doar în baza
unui acord bilateral încheiat între cele două state, iar între România şi Germania nu este
încheiat un astfel de acord”. În

ceea ce priveşte plăcuţele cu
numere de înmatriculare de tip
«P» (probe), acestea sunt atribuite de autorităţile ungare societăţilor comerciale care
produc, comercializează sau
repară autovehicule şi nu auto turismelor pe care sunt aplicate, astfel că vehiculele în
cauză nu sunt înscrise în circulaţie în Ungaria. Poliţia de
Frontieră a susţinut că intrarea
sau ieşirea din ţară a autovehiculelor sau remorcilor cu astfel
de numere este permisă doar
dacă dacă sunt „transportate
în mijloace de transport (remorci, trailere, etc.)”.
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Se redeschide șantierul pe
tronsonul I al Ocolitoarei
Compania Naţională de
Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România
a atribuit contractul pentru continuarea lucrărilor la tronsonul I al
ocolitoarei Braşov.
La licitaţie au participat 16
firme, dintre care au fost acceptate 13, cea mai bună ofertă fiind a asocierii dintre
companiile italiene Chirulli
Andrea Impresa Individuale Aleandri SPA - Shelter Construct - Pasquale ALO. Conform anunţului de atribuire
publicat pe site-ul Sistemului
Electronic de Achiziţii Publice
(SEAP), valoarea contractului
a ajuns la 59,556 milioane de
lei, fără TVA, de la 88,355 milioane de lei, fără TVA, cât a
fusese estimată valoarea minimă a acestui contract. Contractul trebuie executat de

Finalizarea tronsonului I al ocolitoarei a fost atribuită
asocierea câştigătoare, fără
subcontractare, deoarece este
finanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională
(FEDR) şi de la bugetul de
stat. Reamintim că lucrarea se
află în conservare de mai bine
de un an, după ce firma care

a câştigat licitaţia iniţială, Alpine Bau Gmbh, a intrat în insolvenţă, iar CNADNR a
amânat repetat licitaţia pentru
continuarea lucrărilor. Tronsonul, în lungime de 7,2 kilometri, porneşte din segmentul
care leagă zona Dârste de in-

Sediu nou pentru Direcţia de Servicii Sociale
Direcţia de Servicii Sociale
Braşov îşi desfăşoară activitatea, începând cu această
lună, în noul sediu, situat pe
str. Panselelor, nr.23, la Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale.
Programul de lucru cu publicul este zilnic (de luni până
vineri) între orele 8.30 16.30, iar joi între orele 8.30
- 17.30. Detalii la tel.
0368469995 sau pe internet
la adresa e-mail dssbv@yahoo.com.
Mijlocul de transport este
Linia RAT Braşov nr.5 cu afişul „Panselelor”, care circulă
zilnic la un interval de 35 minute până la ora 18.00. În
noul sediu al Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale îşi vor desfăşura activitatea
şi Asociaţia New Generation
Impact, Asociaţia Pas Alter-

nativ, Asociaţia Terapie Prin
Joc şi Dramaterapie, Asociaţia
Copiii de Cristal, Asociaţia
de Servicii Sociale SCUT,
Asociaţia Caritas Mitropolitan
Greco-Catolic Blaj – Centrul
de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, Asociaţia
pentru Persoane cu Dizabilităţi Fizice „Sf Harlambie”,

Asociaţia Nevăzătorilor - Filiala Braşov, Asociaţia Naţională a Surzilor – Filiala
Braşov, Organizaţia Naţională
Cercetaşii României – Filiala
Braşov „Virgil Oniţiu”, Fundaţia pentru Copii Abandonaţi, Asociaţa Română Anti
Sida (ARAS) şi Fundaţia Motivation România.

Bilanţ energetic pentru reţelele de termoficare
Tetkron va efectua un bilanţ
energetic al reţelei de termoficare din municipiu, pe care
îl va prezenta Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice în vederea stabilirii preţului la gigacalorie.
În urma unei licitaţii organizate
de Tetkron, acest bilanţ energetic va fi efectuat de către Institutul Naţional de Cercetare

- Dezvoltare pentru Energie
din Bucureşti şi va costa
64.000 de lei, fără TVA, faţă
de valoarea estimată de 80.000
de lei. Această documentaţie
se va elabora în maximum
două luni, iar prin acest studiu
se vor stabili măsuri de eficientizare a consumului şi de
reducere a pierderilor de energie din sistem, cât şi baza necesară obţinerii tarifelor care

să reflecte pierderile reale de
energie termică din sistem. Bilanţul energetic va fi întocmit
pe fiecare din cele patru subsisteme componente ale Tetkron, respectiv pe cele 14
centrale termice de cvartal şi
reţeaua de distribuţie aferentă,
dar şi pentru punctele termice,
cu reţeaua aferentă, alimentate
din sursele Bepco Nord, Bepco Metrom şi Bepco Noua.

tersecţia cu strada Zizinului,
merge prin spatele fostei rampe de gunoi de la Uzina 2, se
intersectează cu DJ 103 A Braşov - Zizin, ocoleşte CET-ul,
traversează zona Timiş-Triaj
cu un pasaj superior şi apoi
Tronsonul II din ocolitoarea

municipiului Braşov, cu un pasaj peste calea ferată spre Sfântu Gheorghe şi DN 11. În
proiect este prevăzută construcţia a două poduri peste
Timişul Sec şi a unuia peste
pârâul Dârbav, a două pasaje,
a unui nod rutier şi a unei intersecţii de tip giraţie.
Înainte de intrarea în conservare, firma Alpine a realizat
aproximativ 56% din lucrări.
Finalizate sunt de fapt segmentele de drum dintre poduri, pe
care a fost turnat şi asfalt. Cel
mai mult de lucru a rămas la
pasajul suprateran peste DN
11 şi linia de cale ferată Braşov
– Sf. Gheorghe, unde nu au
fost ridicaţi decât o parte dintre
piloni.
Pentru conservarea lucrărilor efectuate s-au cheltuit
10.000 de lei lunar, bani care
acoperă serviciile de pază necesare pentru a evita furturi de

elemente sau deteriorarea acestora. Reamintim că, în urmă
cu două săptămâni, CNADNR
a atribuit şi contractul pentru
dublarea celui de-al doilea
tronson al centurii Braşovului,
câştogat de asocierea de firme
Viarom Construct SA – Maxidesign SRL – Beta Cops
SRL, care a oferit un preţ de
64,41 milioane de lei, fără
TVA, respectiv de 79,86 milioane de lei cu tot cu TVA.
Durata de implementare a fiecărui contract este de 39 luni,
dintre care care 3 luni proiectare, 12 luni execuţie lucrări şi
doi ani perioadă de garanţie.
Tronsonul al treilea al ocolitoare, DN 13 – DN 1, a fost
dat în folosinţă în decembrie
anul trecut. Lucrările au fost
executate de firma Vectra Service SRL, iar consultanţa a fost
asigurată de firma Egis România.
A.P.
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Flash economic
Nou zăcământ de ţiţei descoperit în Marea Neagră. Compania

OMV Petrom, controlată de grupul austriac OMV, a făcut
o descoperire de ţiţei în apele de mică adâncime din Marea Neagră. În cazul în care se va dovedi a fi rentabilă,
producţia ar putea începe în trei, patru ani. Descoperirea
OMV Petrom a fost făcută în perimetrul Istria, la o distanţă
de aproximativ 60 kilometri de ţărm şi la o adâncime de
2,1 kilometri sub fundul mării. Adâncimea apei în acea
zonă este de 50 metri. În cazul în care se va dovedi rentabilă, producţia din noua descoperire ar putea începe
în 3-4 ani. Potrivit comunicatului, costurile necesare dezvoltării sunt evaluate la peste 100 milioane de euro. Primele estimări rezultate din testele de producţie indică o
producţie potenţială pe sondă de 1.500-2.000 barili echivalent petrol (bep) pe zi. Comparativ, producţia medie
zilnică de ţiţei a OMV Petrom în România a fost în 2013
de 78,4 mii bep/zi.

Salarii fabuloase la Romgaz. Unul dintre cei doi mari producători de gaze din România, Romgaz, este cea mai profitabilă companie a statului, iar salariile sunt pe măsură.
Câștigul mediu lunar determinat pe baza cheltuielilor de
natură salarială este de 6.117 lei pe salariat, potrivit bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Guvern. Compania are circa 6.500 de angajați. Romgaz estimează
pentru acest an un profit net-record de 1,16 miliarde lei,
la venituri totale de 5,089 miliarde lei. Cheltuielile totale
bugetate se ridică la 3,578 miliarde lei, din care cheltuielile
de exploatare sunt 3,56 miliarde lei. Cheltuielile cu personalul sunt de 638,9 milioane lei, iar din acestea cele cu
salariile sunt de 371,4 milioane lei. Producătorul de gaze
și-a planificat pentru acest an investiții de 1,34 miliarde
lei, aceasta fiind de altfel cea mai mare sumă alocată de
o companie de stat pentru investiții. Romgaz are totodată
de recuperat creanțe restante de 390 milioane lei.

ECONOMIC

Joi

1.100 de km de cale ferată
scoși la licitație de către CFR
Compania Națională de
Căi Ferate (CFR) a anunțat
că va închiria aproximativ
1.100 km de cale ferată.
Calea apartʼine infrastructurii
feroviare neinteroperabile, iar
CFR a anuntʼat o licitatʼie public
cu strigare, organizată luni, 21
iulie, la Bursa Română de Mărfuri (BRM). Operatʼiunea face
parte din angajamentele fatʼă de
FMI.
La licitaţia de la BRM pot
participa firme româneşti care
au calitatea de operatori licenţiaţi
de transport feroviar, conform
condiţiilor menţionate în documentaţie.
Contractul de închiriere pentru cei 1.079,9 kilometri de cale
ferată va fi încheiat pe o perioadă de patru ani, iar oferta cu preţul cel mai mare va fi desemnată
câştigătoare. Firmele interesate
pot depune ofertele până în ziua
licitaţiei, la ora 9:00, plicurile
urmând să fie deschise o oră
mai târziu. „Închirierea secţiilor
de cale ferată care aparţin in-

Compania poate închiria secţiile de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare neinteroperabile
frastructurii feroviare neinteroperabile reprezintă unul din angajamentele incluse în programul
de eficientizare a sistemului feroviar, care vizează reducerea
cheltuielilor şi a activităţilor neprofitabile. Prin programul de
eficientizare a activităţii, CFR SA
respectă angajamentele Guvernului României cuprinse în Scrisoarea de Intenţie, semnată cu

Fondul Monetar Internaţional şi
Memorandumul de Înţelegere cu
Uniunea Europeană” a declarat
într-un comunicat directorul general al CFR SA, Macarie Moldovan.
Participanţii pot depune oferte
pentru una sau mai multe secţii
de circulaţie, aflate pe raza sucursalelor regionale de cale ferată
Bucureşti, Craiova, Timişoara,

Cluj, Braşov, Iaşi, Galaţi şi Constanţa.
Pe Braşov, CFR scoate la licitaţie secţiile Chileni - Voşlobeni, Sebeş Alba - Petreştii de
Pădure, pe sucursala Iaşi secţiile
Dorneşti - Gura Putnei - Putna,
Dornişoara - Floreni, Gura Humorului - Dărmăneşti, Crasna Huşi, Zorleni - Fălciu Nord, Piatra Neamţ - Bicaz.

Schimburile comerciale dintre Ungaria și
România ar putea ajunge 10 miliarde de euro
La un forum economic
organizat de Camera de
Comertʼ și Industrie a Ungariei, ministerul ungar de
Externe, Peter Szijjarto, a
precizat că România este a
doua mare piatʼă de export
a Ungariei, după Germania,
aproximativ 6% din exporturile tʼării vecine fiind
orientate spre România.
Szijjarto a mai spus că anul
trecut schimburile comerciale
bilaterale s-au ridicat la 6,7
miliarde de euro, principalele
produse fiind combustibili,
medicamente, echipamentele
și produsele din industria alimentară.
La rândul său, Ministrul
Economiei, Constantin Nitʼă,
a apreciat că schimburile comerciale dintre cele două tʼări
ar putea ajunge la 10 miliarde

de euro pe an, în conditʼiile în
care Ungaria este al treilea cel
mai important partener al României.
Peter Szijjarto și Constantin
Nitʼă au convenit că programele transfrontaliere ar trebui
consolidate și, de asemenea,
că retʼelele energetice din cele
două tʼări ar trebui interconectate.
Ungaria este o economie

deschisă, iar exporturile
sunt responsabile pentru
83% din Produsul Intern
Brut. De asemenea, trei
sferturi din exporturile Ungariei sunt generate de 850
de mari companii, a precizat Peter Szijjarto.
România este o tʼară cheie în ceea ce privește obiectivul creșterii ponderii
Întreprinderilor Mici și
Mijlocii în schimburile comerciale externe având în vedere că micile firme sunt mai
bine adaptate pentru a avea
rezultate în tʼările vecine. Peter
Szijjarto a subliniat că
constructʼiile, echipamentele
și produsele din industria alimentară, mediul și energia
sunt domeniile în care IMMurile din Ungaria pot avea
succes pe piatʼa românească.

Un mare producător auto vine în România
Un concern auto de anvergură mondială ar fi însărcinat
o firmă de consultanţă să-i găsească un teren de 40 de hectare
în România pentru o fabrică
greenfield cu o capacitate de
300.000 de unităţi pe an, scrie
Economica.net. La o asemenea
capacitate de producţie, este de
presupus că potenţialul investitor este unul din marele gru-

puri auto ale lumii. România
are doi producători auto cu fabrici în România, la Mioveni
şi Craiova: Dacia şi Ford. Împreună au o producţie de circa
400.000 de unităţi. Informaţia
a fost dezvăluită de fostul secretar de stat din Ministerul
Economiei, Adrian Volintiru.
„Roland Berger a venit, pe la
începutul anului, cu o adresă la

minister în care solicita ajutorul
statului în alegerea unui amplasament pentru o investiţie
auto, pentru un client al cărui
nume nu l-au dezăvăluit. Din
discuţiile cu consultantul, am
înţeles că România este pe lista
scurtă pentru o investiţie într-o
unitate de producţie auto cu o
capacitate anuală de 300.000
de maşini”, a spus Volintiru.
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600 de braşoveni trebuie să
dea înapoi ajutorul de căldură
Municipalitatea a început emiterea deciziilor
de impunere pentru
aproximativ 600 de persoane care au încasat
necuvenit bani din ajutorul de încălzire, în ultimele două sezoane.
„Printr-o adresă transmisă
de către Agenţia Judeţeană
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Braşov, am fost informaţi că în cadrul controlului
efectuat de Camera de
Conturi Braşov la această instituţie au fost identificate persoane titulare ale ajutorului
pentru încălzirea locuinţei în
perioada sezoanelor reci
2012-2013 şi 2013-2014, ca
deţinând conturi bancare în
valoare de peste 3.000 lei,
pentru care s-a solicitat să
efectuăm verificări şi să luăm
măsurile necesare. Potrivit

Viceprimarul Adina Durbacă a anunțat că Primăria Brașov are de recuperat peste 213 000 de lei

legislației, deținerea unui astfel de depozit bancar îi excude
pe beneficiari de la obţinerea
acestei subvenții”, a declarat
viceprimarul Adina Durbacă,
în cadrul unei conferinţe de
presă.
Potrivit datelor DSS, sunt
în această situaţie 601 persoane, suma totală încasată de
acestea fiind de 213.805 lei.
Din totalul datornicilor, 366
au recunoscut în faţa angajaţilor DSS că deţineau respectivele sume în conturi, dar au
invocat diferite motive pentru
a-şi justifica completarea incorectă a declaraţiei pe
proprie răspundere că aveau
acele conturi dar, din diferite
motive, nu le-au trecut în declaraţia pe propria răspundere.
107 persoane au contestat că
deţineau depozite bancare mai
mari de 3.000 de lei în perioada sezonului rece, iar 128 nu

s-au prezentat la sediul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov,
pentru a clarifica situaţia. Municipalitatea a solicitat informaţii de la Direcţia Generală
Regională a Finanţelor
Publice Braşov pentru verificare, iar dacă se va constata
că nu aveau dreptul de a
încasa aceste ajutoare, vor fi
emise noi decizii de executare
a datoriei. Potrivit viceprimarului Durbacă, numărul beneficarilor de ajutor de încălzire
care în iarna 2012-2013
aveau depozite bancare mai
mari de 3.000 de lei a fost de
538, iar în iarna 2013-2014,
în această situaţie au fost 267
de persoane. 204 persoane au
păcălit statul de două ori, în
ambele sezoane. Sumele trebuie recuperate în trei luni de
la emiterea deciziei de impunere, care este executorie.
A.P.

cureşti îşi doreşte „să revină
aici cât mai mult posibil şi să
trăiască experienţa culturală
a acestui oraş extraordinar”.
În contextul în care tot mai
mulţi cetăţeni sud-coreeni vizitează România şi „aproape
niciunul nu ratează Braşovul
şi castelul Bran”, ambasadorul
sud-corean a solicitat oficialilor Primăriei „un mod de comunicare de urgenţă între ambasadă şi Braşov”, pentru a-i
putea ajuta în cazul în care întâmpină vreo problemă. În

acest sens se va forma un parteneriat
între ambasada coreană şi municipalitate pentru crearea
unei linii telefonice
dedicate nu numai
cetăţenilor coreeni,
ci şi celorlalţi turişti
străini din Braşov,
care ar putea afla
aceste informaţii.
Oficialul corean a
declarat că şi va petrece noaptea în
Braşov, iar în
această dimineaţă şia propus să viziteze
Spitalul Clinic de
Urgenţă, pentru a le
mulţumi personal
medicilor pentru modul în
care au avut grijă de un cetăţean sud-corean în urmă cu o
săptămână, apoi va vizita Castelul Bran, obiectiv pe care se
pare că nu îl „ratează” niciun
turist corean care vizitează
zona Braşov.
Potrivit ambasadorului, în
România sunt 500 de
rezidenţi sud-coreeni, iar numărul turiştilor din aceată ţară
este în acest moment de
câteva mii anual, însă creşte
vertiginos.
A.P.

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV Ambasadorul Republicii Coreea propune
COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII crearea unei linii telefonice directe cu
Primăria pentru turiştii străini

Vacanţă în siguranţă! Sfaturi pentru copii
PREVENIREA VIOLENŢEI
marginalizaţi de ceilalţi.
◾ Manifestaţi întotdeauna o atitudine
◾ Renunţaţi la discuţiile conflictuale şi
pozitivă şi o stare de înţelegere faţă ◾ Într-o conversaţie nu vă impuneţi cu
nu uitaţi de zicala „Cel mai deştept
forţa punctul de vedere. O discuţie
de cei din jur!
cedează!”.
calmă şi convingătoare este o metodă ◾ Evitaţi prieteniile cu persoane care nu
◾ Nu jigniţi niciodată persoanele din juinteligentă de a schimba părerea cerul vostru. Vă veţi crea o imagine neau un comportament civilizat sau care
lorlalţi participanţi la discuţie.
gativă şi, la un moment dat, veţi fi
nu respectă legea.

PREVENIREA DISPARIŢIILOR DE MINORI
Copiii trebuie să-şi amintească:
unei persoane care i-ar putea ajuta.
◾ Numărul de telefon şi numele pă- ◾ Să spună întotdeauna părinţilor
◾ Dacă se rătăcesc de părinţi să nu
rinţilor, adresa unde locuiesc şi,
unde şi cu cine pleacă.
se sperie şi să apeleaze la persoane
dacă este posibil, un alt număr de ◾ Să nu plece cu persoane necunoscute
de încredere (femei cu copii, pertelefon al unei persoane de încreindiferent de pretextul pe care acestea
soane în uniformă etc.).
dere la care poate apela.
îl folosesc ca să îi cheme cu ele.
◾ NU DIVULGAŢI ACESTE DATE DECÂT ◾ Să se manifeste zgomotos dacă cineva ◾ Să nu deschidă uşa dacă sunt singuri acasă.
DACĂ ESTE NECESAR.
vrea să îi ia cu forţa. Aşa atrag atenţia
În cazul unor urgenţe pot apela numărul de telefon 116000 – număr unic european pentru dispariţiile de copii.

PREVENIREA VICTIMIZĂRII MINORILOR
formaţii pot ajunge la urechea celor
◾ Nu furnizaţi informaţii despre adresa,
interesaţi de astfel de lucruri.
programul părinţilor şi al vostru nici
unui necunoscut! Evitaţi în general ◾ Nu aduceţi în casă persoane pe care
nu le cunoaşteţi foarte bine şi anunsă discutaţi cu astfel de persoane!
ţaţi-vă părinţii despre prietenii sau
◾ Nu deschideţi uşa necunoscuţilor care
colegii pe care doriţi să-i invitaţi
sună la interfon (indiferent de preacasă!
textul folosit de aceştia) şi uitaţi-vă
mai întâi pe vizor atunci când sună ◾ Încuiaţi uşa după ce aţi intrat în casă!
O anumită categorie de infractori procineva la uşă! Nu deschideţi uşa sau
fită de uşile descuiate şi fură ce găsesc
poarta dacă nu cunoaşteţi persoana!
în holurile locuinţelor!
◾ Nu povestiţi prietenilor de la şcoală
sau anturaj despre bunurile sau banii ◾ Nu purtaţi la vedere cheia de la locuinţă şi nu o ascundeţi în locuri în
pe care îi deţin părinţii voştri. Chiar
care ar putea fi găsită uşor de răufădacă ei nu sunt infractori aceste in-

◾

◾
◾
◾

cători, care astfel pot intra în locuinţa
dumneavoastră.
Nu circulaţi noaptea pe străzi lăturalnice sau prin parcuri iar dacă nu
sunteţi nevoiţi, nu mergeţi niciodată
singuri în aceste zone.
Nu purtaţi obiecte de valoare în mod
ostentativ şi nu vă lăudaţi cu bunurile
pe care le aveţi asupra voastră.
Încercaţi pe cât posibil să nu folosiţi
telefonul pe stradă, puteţi fi urmăriţi
şi deposedaţi de el.
Nu urcaţi în lift cu persoane necunoscute.

O linie telefonică
dedicată turiştilor
străini, la care aceştia vor putea solicita informaţii sau
cere ajutor inclusiv
ambasadelor, ar putea fi pusă la dispoziţia acestora în
urma unei iniţiative
născute în urma întâlnirii dintre ambasadorul Republicii
Coreea şi cei doi viceprimari ai municipiului.
Ambasadorul Republicii Coreea, Excelenţa sa HyoSung Park, s-a arătat interesat mai
ales de o colaborare la nivel
cultural şi turistic între Braşov
şi Coreea de Sud, ţara pe care
o reprezintă.
Ambasadorul a declarat că
şi-a dorit să vadă Braşovul din
momentul numirii sale în
funcţie, din mai 2014, pentru
că „Braşovul este faimos pentru frumuseţe, putere economică, moştenire culturală şi istorică, dar şi pentru oamenii săi
harnici şi serioşi” şi că în cei
doi ani şi opt luni care i-au
mai rămas în exerciţiu la Bu-
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Canionul Şapte Scări

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Una dintre minunile naturale ale
României este situată în partea central-vestică a Munţilor Piatra Mare,
la o altitudine medie de 980 de
metri. Nu departe de Valea Timişului, Dâmbul Morii, pe pârâul
Şapte Scări sunt cele mai spectaculoase chei din Masivul Piatra Mare.
Canionul Şapte Scări este un defileu
săpat în calcare jurasice format din
şapte trepte cu înălţimi între 2.5 şi
15 metri, care dau îi dau numele şi
care se transformă în cascade când
volumul de apă al pârâului Şapte
Scări, afluent de stânga al Şipoaiei,

este ridicat. Traseul poate fi parcurs
cu ajutorul unor scări, nefiind nevoie de echipament specializat. Lungimea lor este de 160 metri, cu o
diferenţă de nivel de 58 de metri, la
o altitudine de 948 metri.
Accesul principal se face dinspre
localitatea Timişul de Sus şi Dâmbul Morii, de pe drumul naţional
DN1 (traseu banda galbenă), în
aproximativ o oră de mers. Canionul a fost anul trecut în întregime
reabilitat. Iar în luna august se va
inaugura şi o tiroliană cu o lungime
de doi kilometri.

Joi
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Un profesor braşovean la NASA
Carmen Tănăsescu s-a numărat printre cursanţii de la Centrul Spaţial din Huntsville
Doi profesori de fizică,
Carmen Tănăsescu din
Braşov şi Adrian Mehedinţi din Puchenii Mari
au fost selectaţi în acest
an pentru a participa la
programul astronautic
din SUA, Honeywell
Educators @ Space Academy (HESA).
După ce au urmat programul de pregătire a astronauţilor, profesorii s-au întors
acasă cu metode alternative
de predare a fizicii şi aplicarea
ei în rezolvarea problemelor
vieţii reale. Doar 47 de profesori români au fost aleşi să
participe la programul Honeywell Educators, în 10 ani.
„A fost o experienţă unică,
ce a exploatat toate aptitudinile unui cadru didactic. Este
foarte important pentru un
profesor de fizică să poată trăi
teoria pe care o predă la clasă
de ani buni. Am aflat cum
funcţionează navetele spaţiale,
teoria aplicând-o apoi într-un
simulator. Am făcut parte din
echipa terestră, am jucat rolul
cercetătorului şi al specialistului care fixează defecţiunile

apărute în timpul zborului.
Am participat la construirea
şi lansarea unei rachete. Tot
echipa mea a ieşit să repare
nava în spaţiul cosmic. Absolut toate pot fi aplicate şi la
clasă şi le voi introduce în
conţinutul opționalului.” a
mărturisit Carmen Tănăsescu,
profesor de fizică în Braşov.
„Am văzut cum îi pot face
pe elevi să prindă cu adevărat
pasiune pentru opţionalul de
astrofizică, imaginile pe care
le pot capta din biblioteca
NASA sunt doar un instru-

ment”, a adăugat Carmen
Tănăsescu.
„Am intrat în capsulele
astronauţilor, am văzut cum
astronauţii îşi exersează manevrele în simulatoare, am fost
la câţiva metri de uriaşele motoare şi componentele rachetei
Saturn V, am văzut replicile
modulului lunar la dimensiuni
reale, a roverului lunar şi a
capsulei de revenire în atmosferă a astronauţilor... Am trăit
poveştile misiunilor pe Lună
pe care-mi plăcea să le spun
la clasă elevilor mei, acum

însă le v o i
p u te a oferi
şi acele detalii
concrete şi
spectaculoase
care d a u
v i a ţ ă
legendelor şi
stârnesc curiozitatea şi
pasiunea pentru ştiinţă. Nu
se ştie în ce
cla s ă su n t
urmaşii lui
Armstrong”, a
declarat
Adrian Mehedinţi – profesor de fizică
Puchenii Mari.
În parteneriat cu U.S. Space
& Rocket Center (USSRC),
Honeywell (NYSE:HON) a
dezvoltat programul premiat
de şcolarizare conceput pentru a-i ajuta pe profesorii de
matematică şi ştiinţe ale naturii din învăţământul mediu
să educe mai eficient elevii în
domeniul ştiinţei, tehnologiei,
ingineriei şi matematicii
(STEM).
Începând din 2004, educatorii şi-au împărtăşit experien-

20 de elevi transnistreni, în tabără la Braşov

Elevii transnistreni ai singurului liceu românesc din Tiraspol,
participanţi la tabăra organizată
în cadrul proiectului „Basarabia
– mai aproape de Europa”, s-au
întâlnit ieri cu autorităţile locale.
Elevii au fost însoţiţi de Ion Iovcev, directorul Liceului Lucian
Blaga din Tiraspol, Transnistria,
şi de doi profesori ai aceluiaşi liceu, singurul liceu de limbă română din Tiraspol.
„În calitate de viceprimar al
Braşovului, cred că găsiţi în oraşul nostru o ofertă educaţională
foarte largă, şi ne dorim să aducem cât mai mulţi elevi din Republica Moldova aici, să
participe la programe comune,
la competiţii, şi de ce nu, să rămână la studii, mai ales în mediul
universitar. Noi ne dorim parte-

neriate pe orice palier educaţional, iar Universitatea Transilvania este foarte deschisă în a
sprijini românii de peste Prut,
pentru a învăţa aici, în limba română”, a declarat viceprimarul
Adina Durbacă. De partea oaspeţilor, Ion Iovcev le-a mulţumit
organizatorilor pentru şansa de
a fi la Braşov împreună cu copiii.
„Totul a început cu un telefon şi
o invitaţie pentru un eveniment
la Braşov, la care la început nu
am crezut că voi putea fi prezent.
În Tiraspol, situaţia este foarte
complicată, sunt probleme, iar eu
eram pe punctul de a nu ajunge
în România. Însă suntem două
ţări, dar un singur popor” cu
aceeaşi limbăşi istorie. Iar Dumnezeu va face ca tot ceea ce a fost
rupt să se întoarcă, pentru că po-

porul trebuie să
fie împreună”, a
spus Ion Iovcev.
Vizite la cele mai
importante atracţii
turistice din oraş şi
judeţ. Potrivit Liubei Beldie, preşedintele Asociaţiei
de Dezcvoltare
LINK, după întâlnirea cu gazdele
din România, copiii au avut ocazia
de a participa la un treasure-hunt
pentru a se familiariza cu oraşul,
au vizitat Rezervatʼia de zimbri
de la Vama Buzăului şi Cetatea
Braşov. Au luat parte la un seminar în care li s-a prezentat,
alături de colegii de la Liceul
Emil Racoviţă, modul de funcţionare al Uniunii Europene, li
s-a prezentat oferta educaţională
a Universităţii Transilvania, au
vizitat Centrul de Cercetare-Dezvoltare al Universităţii Transilvania, au jucat bowling la Centrul
Agrement al Consiliului Judeţean, iar zilele viitoare vor avea
şi alte activităţi, printre care turul
oraşului cu autobuzul turistic al
Consiliului Judeţean, o vizită la
Prima Şcoală Românească și vor
urca pe Tâmpa.
A.P.

ţa şi cunoştinţele cu peste 2
milioane de elevi, inspirândui pe mulţi să îşi continue educaţia şi să îşi construiască o
carieră în domeniul STEM.
„Acest program are drept
principal scop reaprinderea
pasiunii profesorilor”, a spus
Tom Buckmaster, preşedintele Honeywell Hometown
Solutions, iniţiativa globală
cetăţenească a companiei care
se ocupă de HESA. „Subiectele din domeniul STEM sunt
printre cele mai dificil de predat, dar această experienţă îi
ajută pe profesori să descopere noi metode de a prezenta

planurile de lecţii în faţa viitoarelor generaţii de ingineri,
programatori, matematicieni
şi astronauţi.”
În acest an, 204 profesori
din 27 de ţări, inclusiv 144
din 43 de state şi teritorii
U.S.A., au participat la unul
din cele două programe de
cinci zile oferite timp de mai
multe săptămâni consecutive,
începând din 11 – 24 iunie la
USSRC, la Huntsville.
Pentru a ajunge la Honeywell Educators @ Space Academy, candidaţii trebuie să
treacă printr-un proces minuţios de selecţie.

Premiu pentru elevii
lui Carmen Tănăsescu
În acest an, o echipă de opt
elevi de clasa a XI-a de la
Colegiul „Andrei Şaguna”
din Braşov a câştigat locul
I la un concurs organizat de
NASA, cu un proiect de
oraş spaţial, iar alt elev din
clasa a VI-a, concurent la
categoria de elevi de clasa
a VII-a, a ocupat locul al IIlea în cadrul aceluiaşi con-

curs. Profesoara Carmen
Tănăsescu a fost unul dintre coordonatorii echipei
câştigătoare. Elevii de la
Colegiul Naţional „Andrei
Şaguna” au concurat cu
alte 800 de echipe din întreaga lume la concursul organizat de NASA, iar două
dintre proiectele lor au ocupat primele poziţii.
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Autostradă peste ocean
Overseas Highway este
o autostradă de aproape
două sute de kilometri,
care leagă insulele din
arhipelagul Florida Keys
de continent, printr-o serie de zeci de poduri peste Atlantic.
Ultima secţiune a şoselei,
care trece din insulă în insulă,
conectând peninsula Florida
de Key West, străbate 42 de
poduri şi, în marea ei majoritate, se află deasupra apelor
oceanului.
Ovesrseas Highway (n.r. Autostrada peste mări, în limba

engleză) este denumirea dată
unei porţiuni de 205 kilometri
a şoselei U.S. Route 1, care traversează SUA, de la nord la
sud, străbătând 3.813 kilometri, din Fort Kent, Maine, la
graniţa cu Canada, până în Key
West, Florida, cel mai sudic
punct al Statelor Unite continentale.
Din anul 2009, şoseaua a
fost inclusă între cele mai spectaculoase drumuri din Statele
Unite, All-American Roads.
Întreaga autostradă a fost reabilitată la începutul anilor '80,
când 38 dintre poduri au fost
înlocuite. Printre aces-

tea s-a aflat şi Seven Mile Bridge (n.r. Podul de şapte mile, în
limba engleză), unul dintre cele
mai lungi din lume, la momentul construcţiei. Noua structură
este puţin mai scurtă decât cea
originală şi apare în numeroase
producţii cinematografice, printre care Licence To Kill - Permis pentru crimă, 2 Fast 2
Furios - Mai furios, mai iute,
ori Mission Impossible
III - Misiune imposibilă 3.

Joi

Pe scurt
De ce este ciocolata tot mai scumpă. Producătorii de ciocolată
plătesc tot mai mult pentru boabele de cacao, din cauză
că populația Asiei a început să consume tot mai mult.
Creșterea cererii va duce prețul boabelor de cacao la cel
mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Și asta pentru că firmele
de specialitate caută să achiziționeze cantități mai mari
pentru a face față cererii, potrivit estimărilor Euromonitor
International, citate de agerpres.ro. Astfel, o ofertă redusă
de cacao înseamnă costuri mai mari pentru producătorii
importanți, cum ar fi Lindt & Sprungli, Nestle sau Barry
Callebaut AG. De exemplu, Barry Callebaut, cu sediul în
Zurich și cel mai mare producător de ciocolată vrac din
lume, și-a dublat capacitatea în Asia din 2009, după ce
firmele Cargill și Archer-Daniels-Midland și-au construit
fabrici de procesare a boabelor de cacao. Majorarea cererii în Asia, o piață cu 3,7 miliarde de locuitori, a dus la
creșterea semnificativă a prețului boabelor de cacao, care
a ajuns, la Bursa din New York, la 3.149 dolari pe tonă,
cel mai ridicat nivel din august 2011.
Surprinzător. Care va fi cea mai vorbită limbă peste câțiva ani.
Un studiu care a apărut în revista Forbes arată că franceza
va deveni cea mai vorbită limbă până în anul 2050. Limba
franceză se extinde cu repeziciune peste tot în lume, chiar
și în Africa. În 2050 vor fi 750 de milioane de francofoni,
comparativ cu 220 de milioane câți erau în 2010. Ar putea
deveni cea mai vorbită limbă din lume după engleză și
mandarină. Rămâne de văzut dacă așa va fi. Datele statistice arată o viziune dinamică asupra locului pe cale îl
ocupă limba franceză în lume. Potrivit datelor furnizate
până în 60% din francofoni au sub 30 de ani, limba franceză este limbă oficială în 32 state membre și guverne
membre ale OIF, ocupă locul doi în Uniunea Europeană
ca grad de utilizare, iar pe continentul african este reprezentată prin cel mai mare număr de francofoni.

Lentilele de contact inteligente
de la Google vor deveni o realitate
Novartis este numele companiei farmaceutice care va produce lentilele de contact
inteligente, licentʼiind astfel tehnologia Google. Aceste lentile
sunt create special pentru
pacientʼii cu diabet și vor analiza
fluidul de pe ochiul acestora,

oferind măsurători ale nivelului
de glucoză, în timp real. Datele
vor fi transmise wireless către
un smartphone, permitʼând utilizatorilor să își monitorizeze
starea. Novartis are planuri mai
mari pentru acest tip de lentile
și intentʼionează să creeze une-

le cu ajutorul cărora să poată
trata și persoanele care suferă
de prezbitʼie, mai exact cei care
nu pot citi fără ochelari. Mai
mult de atât, există idei de implanturi direct pe globul ocular... lucru care pare destul de
dureros...

LG pregătește televizoarele care se fac sul
LG a prezentat cum arată
un display flexibil pentru a
atrage investitorii. Inovaţia
constă în dimensiunea generoasă la care au ajuns coreeni
când vine vorba de un ecran
maleabil. Panoul OLED de 18
inci este atât de flexibil, încât,
chiar şi atunci când afişează
conţinut video, poate fi rulat
într-un sul de doar 3 centimetri în diametru. Cu toate că
nu vorbim de rezoluţie fabuloasă, cei 1280 x 810 pixeli
sunt suficienţi pentru un număr foarte mare de scenarii.
Magia acestui tip de ecran se
află într-o peliculă de poliamidă de pe spatele display-ului
care are rolul să înlocuiască
vechiul plastic şi să sporească
flexibilitatea. În plus, tot datorită materialelor inovative,
rezultatul final este şi mult mai
subţire. În acelaşi cadru a fost
demonstrat un display OLED
transparent cu o imagine de

trei ori mai clară decât a panourilor transparente existente.
Partea cea mai interesantă a
acestui anunţ a venit de la directorul diviziei de display-uri
şi persoana responsabilă de
cercetare şi dezvoltare. InByung Kang este convins că

aceste creaţii futuriste, până
în 2017, vor sta la baza unor
TV-uri Ultra HD flexibile mai
mari de 60 de inci. Nu mai rămâne acum decât să visăm la
zilele în care vom pleca de
acasă cu un monitor de 30 de
inci rulat într-un tub subţire.
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Începe balul
FC Brașov va debuta în
Cupa Ligii împotriva
proaspetei câștigătoare
a Supercupei României,
Astra Giurgiu.
Partida se va disputa vineri,
de la orele 21.00, pe stadionul
Tineretului. Tehnicianul stegarilor, Cornel Tʼălnar, consideră
că este bine că se organizează
și această Cupă a Ligii. „Cred
că înființarea acestei competiții
este un lucru pozitiv pentru tot
fotbalul românesc. Vom avea
ocazia să vedem la lucru jucătorii în meciuri oficiale. Vineri
seara vom avea un meci greu,
împotriva uneia dintre cele mai
bune echipe din România. Sper
că băieții se vor mobiliza se
vor concentra și vom putea să
obținem un rezultat pozitiv. În
ultima perioadă eu am avut rezultate foarte bune în partidele
cu Astra, nu prea m-au bătut.
Pe lângă faptul că este un joc
cu miză, va fi și un ultim test
pentru noi înaintea dubutului
de campionat, care este unul
foarte dificil”, a spus tehnicianul galben-negrilor, Cornel
Tʼălnar. În partida cu Astra,
Cornel Tʼălnar nu se poate baza
pe Ștefan Grigorie, care este
accidentat.
Obiectiv: salvarea de la retrogradare. Meciul de vineri este
privit de oficialii brașoveni ca
un ultim test înainte de debutul
de foc din Liga I, unde galbennegrii vor juca în primele două
runde acasă cu Petrolul și în
deplasare cu Astra. Obiectivul
trupei de sub Tâmpa este acela
de a rămâne pe prima scenă a
fotbalului românesc la finalul
acestui sezon, unul care se
anuntʼă extrem de greu, având
în vedere că vor retrograda
șase echipe. „Ne dorim să nu
intrăm în zona «nisipurilor
mișcătoare» și vrem să
obținem o clasare pe un loc
cât mai bun. Evoluțiile din Slovenia ne dau speranțe. Am avut
parte de un cantonament excelent, unde am avut condiții
foarte bune și unde băieții s-
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Încep aventura europeană. Echipa Petrolul Ploieşti întâlneşte,
astăzi, de la ora 19.30, pe Stadionul Ilie Oană, formaţia albaneză Flamurtari, într-o partidă contând pentru prima manşă
a turului doi preliminar al Ligii Europa. Atacantul formaţiei Petrolul Ploieşti, Adrian Mutu, a declarat că aştepta de mult să
joace din nou într-o competiţie europeană. „Aşteptam să joc
din nou într-o competiţie europeană. De când am venit la Petrolul am ştiut că echipa are forţa necesară de a merge în Europa. Greşeala cea mai mare ar fi să credem că vom avea
parte de o calificare uşoară, fără efort sută la sută. Trebuie
să câştigăm ambele jocuri cu albanezii. Obiectivul nostru în
Liga Europa este să ajungem cât mai sus”, a spus Mutu. Tot
astăzi își încep aventura europeană și clujenii de la CFR.
Trupa lui Miriuță va juca pe propriul teren, de la ora 20.30,
împotriva sârbilor de la Jagodina.
Rapid îl dă în judecată pe Copos. FC Rapid l-a acţionat în instanţă

pe fostul proprietar George Copos, care execută o pedeapsă
de la 3 ani şi 8 luni la Penitenciarul Rahova, pentru recuperarea unui prejudiciu de 1,3 milioane de dolari din Dosarul
Transferurilor, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din cadrul grupării giuleştene. Clubul nu s-a constituit parte civilă
în Dosarul Transferurilor deoarece la momentul începerii
procesului FC Rapid se afla în proprietatea lui George Copos.
Acum, însă, gruparea al cărui acţionar majoritar este Adrian
Zamfir se află în insolvenţă, iar conform procedurilor legale
în vigoare este obligată să încerce recuparea tuturor sumelor
datorate. În procesul aflat pe rol la Secţia a VI-a Civilă a Tribunalului Bucureşti, avocaţii lui George Copos au depus o
întâmpinare, iar instanţa urmează să stabilească un prim
termen de judecată.

Rădoi deschide cutia Pandorei. Fostul căpitan al Stelei, Mirel

Cornel Țălnar speră că echipa lui va scoate un rezultat bun în meciul de vineri împotriva celor de la Astra Giurgiu
au pregătit foarte bine. Ce am
văzut în Slovenia îmi dă
speranțe. Dacă din punct de
vedere numeric lotul este mai
mic față de anul trecut, din
punct de vedere valoric, cred
că primul «11» este mai valoros”, a mai spus „Tʼântʼarul”.
Zotta crede în FC Brașov. Directorul general al clubului FC
Braşov, Constantin Zotta, a
mărturisit că este total încrezător în ceea ce priveşte parcursul echipei sale în noul
sezon al Ligii I. „E adevărat
că ne-am despărţit de câteva
nume importante din istoria
recentă a echipei noastre, cum
ar fi Surdu, Marius Constantin, fostul căpitan Cristi Ionescu sau Andrei Cristea, dar cred
că lotul a crescut mult în valoare prin aducerea unor jucători cu experienţă la acest
nivel. Pot să afirm acum că
am cel puţin 15 titulari, dacă
permiteţi această expresie. Sunt
convins că avem unul dintre

cei mai buni portari din Liga
I, e vorba de Iacob, iar în apărare ne bazăm pe Străuţ, Vagner, Machado, Santos şi
Barna, adus de la Ceahlăul.
La mijloc avem una dintre cele
mai bune linii din ultima vreme, cu Bruno Madeira şi Cătălin Munteanu la închidere,
cu Marian Constantinescu,
Grigorie şi Cristea, venit de la
Pandurii, iar în atac pariul
meu este Liviu Ganea, care va
avea în Buga cel mai experimentat coechipier acolo, în
avanposturi. Am toate motivele
să cred că Braşovul ediţiei viitoare nu va mai avea probleme
cu evitarea retrogradării, ba
chiar pariul meu este că vom
vedea un Braşov mai combativ
şi mai sigur pe el decât oricând. Las timpul să confirme
convingerile pe care eu le am
azi!”, a declarat președintele
clubului FC Braşov pentru
site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Fără bani nu se mai poate. Tehnicianul brașovenilor, Cornel
Tʼălnar, este convins că echipa
pe care o conduce are
potentʼial, dar atâta timp câte
problemele financiare nu vor
fi rezolvate, va fi foarte greu
să reușească să-și mai motiveze jucătorii. „Este obligatoriu
să se rezolve problemele financiare. Sper că ce a promis patronul Ioan Neculaie se va
întâmpla în cel mai scurt timp.
Dacă jucătorii nu vor fi plătiți
nu vom mai putea continua.
Chiar îmi va fi imposibil să mă
mai impun, să îi mai fac să se
implice și să tragă pe teren.
Avem promisiuni, dar de la
promisiuni până la concret mai
este un drum de făcut. Sper ca
cei din conducere să parcurgă
cât mai repede acest drum,
pentru că altfel va fi imposibil
să facem față în campionatul
care trebuie să înceapă”, a spus
tehnicianul brașovenilor, Cornel Tʼălnar.

Keylor Navas la Real Madrid

Conte a plecat de la Juve

Real a reușit un super transfer. Spaniolii de la Marca anunta ca Real l-a transferat pe
Keylor Navas pentru 10 milioane de euro. Aceasta este
clauza de reziliere a jucatorului
de la Levante, portarul fiind
dorit de mai multe cluburi mari
din Europa, după ce a fost
revelatʼia campionatului mondial, alături de tʼara sa, Costa

Tehnicianul Antonio
Conte şi-a reziliat contractul cu Juventus
Torino, a anunţat clubul italian, în timp ce
Gazzetta dello Sport
menţionează că favoriţi pentru a prelua gruparea torineză
sunt Massimiliano Allegri şi
Roberto Mancini. Potrivit Gazzetta dello Sport, Conte a decis

Rica. Navas are clauză în contract că poate pleca pentru 10
milioane, iar Real, Atletico,
Monaco, Napoli dar și Bayern,
s-au arătat interesate de serviciile sale. Cel mai repede s-au
mișcat madrilenii, iar Marca
anuntʼă că primul care sare din
schemă este Diego Lopez, Navas urmand a se bate cu Casillas pentru postul de titluar.

să demisioneze din cauza
divergenţelor cu oficialii torinezi în privinţa
jucătorilor ce ar trebui
aduşi pentru a întări
echipa. Antonio Conte
antrena Juventus din 2011,
reuşind să câştige campionatul
Italiei de trei ori. Contractul
lui Conte cu Juventus expira
la finalul sezonului 2014/2015.

Rădoi, a vorbit despre neregulile care se petreceau la
Federația Română de Fotbal. „Au fost multe lucruri dubioase
care se întâmplau în sânul echipei naţionale. La Euro 2008
spre exemplu, Mihai Neşu, care a jucat două partide, a
primit o primă de 15.000 de euro, iar alte personaje de prin
FRF, care jucau table şi pe care abia le vedeai la faţă, au
luat prima întreagă de 120.000 de euro. Sper ca aceste lucruri să se schimbe odată cu venirea lui Răzvan Burleanu”,
a precizat Rădoi.

Învinși de italieni. Naționala de polo pe apă a României a fost

învinsă de Italia cu scorul de 9-4 (1-1, 3-1, 3-1, 1-1), într-un
meci din cadrul Grupei A a Campionatului European de la
Budapesta. După o primă repriză echilibrată, în care România
a și ratat o aruncare de la cinci metri, Italia s-a desprins și a
reușit să tranșeze partida în favoarea sa. Pentru echipa antrenată de sârbul Dejan Stanojevic au marcat Mihnea Gheorghe de două ori, Alex Matei și Cosmin Radu. În clasament,
pe primul loc se află Muntenegru, 6 puncte, urmată de Italia,
6 p, Grecia, 3 p, România, 3 p, Georgia, 0 p, Rusia, 0 p. România va juca următorul meci cu Muntenegru, vicecampioana
europeană, astăzi, de la ora 20,00.

Trei sabreri pe tablou. Trei sabreri români, Tiberiu Dolniceanu,

Alin Badea și Iulian Teodosiu, s-au calificat pe tabloul de 64
al probei individuale din cadrul Mondialelor de scrimă de la
Kazan, din Rusia. Tiberiu Dolniceanu s-a calificat direct pe
tabloul preliminar de 64 al probei individuale de sabie, datorită
locului 5 în ierarhia mondială, și îl va avea adversar pe venezueleanul Jose Quintero. În turul preliminar de 128, Alin Badea
l-a învins pe georgianul Saba Sulamanidze (15-5) și va lupta
apoi cu argentinianul Ricardo Bustamante. Iulian Teodosiu
a trecut la o singură tușă de spaniolul Pablo Moreno (15-14)
și îl va avea ca adversar în următorul tur pe rusul Veniamin
Reșetnikov, nr. 2 mondial, campionul mondial din 2013 și vicecampionul european din 2014. În proba feminină de sabie,
Bianca Pascu a fost eliminată în turul preliminar, fiind învinsă
cu 15-13 de canadianca Marissa Ponich. Tabloul preliminar
de 64 la sabie masculin se va disputa pe 18 iulie.

Cancellara a abandonat. Elveţianul Fabian Cancellara s-a retras

din Turul Franţei, pentru a se odihni după un lung sezon şi
pentru a se pregăti în vederea Campionatului Mondial, a
anunţat echipa Trek. „Mă voi duce acasă şi voi face o pauză.
Sezonul a fost lung. Am avut 59 de zile de curse şi am un alt
mare obiectiv la finalul sezonului, Campionatul Mondial. Deci
este important să mă odihnesc”, a declarat sportivul de 33
de ani. Cancellara este al treilea rutier al echipei Trek care a
abandonează după Andy Schleck şi Danny van Poppel.

DIVERTISMENT

Filme de Oscar
la Sala Patria
În această săptămână
la Cinemateca Patria
sunt programate următoarele filme:
Astăzi, 17 iulie
◾ 20:00 – Comedy Classics: Un cuplu ciudat (The
Odd Couple) (SUA, 1968)
Regia: Gene Saks
Cu: Jack Lemmon, Walter Matthau
Comedie
Mâine, 18 iulie
◾ 19:00 – Doc And
Roll: Neil Young: Heart of
Gold (SUA, 2006)
Regia: Jonathan Demme
cu: Neil Young, Emmylou Harris
◾ 21:00 – Dracula Film
Festival Friends: An American Werewolf in London
(1981)
Regia: John Landis
Cu: David Naughton,
Jenny Agutter, Griffin
Dunne
Horror, comedie
Premiul Oscar pentru cel
mai bun machiaj (Rick Baker)
Sâmbătă, 19 iulie
◾ 11:00 – Matineu copii:
Pisicile Aristocrate (The Aristocats) (1970)
Animaţie
Dublat în limba română
◾ 17:00 – Golden Classics:

Omul care l-a ucis pe Liberty
Valance (The Man Who Shot
Liberty Valance) (SUA,
1962)
Regia: John Ford
Cu: James Stewart, John
Wayne, Vera Miles
Western
◾ 19.30 – Mari regizori:
The Grass Is Greener (SUA,

Bancuri

◾ Soţia a jucat la Loto şi vine acasă, unde se
întâlneşte cu soţul.
– Iubitule, azi am jucat la Loto şi dacă voi câştiga
îmi voi cumpăra mantoul acela de vizon.
– Şi dacă ai ghinion şi nu câştigi?

1960)
Regia: Stanley Donen
Cu: Cary Grant, Deborah
Kerr, Robert Mitchum
22:00 – Film Cult: Simpatie
pentru răzbunare (Boksuneun
naui geot / Sympathy for Mr.
Vengeance) (Coreea de sud,
2002)
Regia: Park Chan-wook

– Nu, dragă, ghinionul va fi al tău. Va trebui să
mi-l cumperi tu.
◾ Femeia de serviciu merge la poliţie să facă
reclamaţie: cică ar fi fost violată. Poliţiştii o
întreabă:
– Povestiţi-ne ce s-a întâmplat exact.

Cu: Kang-ho Song,
Ha-kyun Shin
Thriller, dramă
Duminică 20 iulie
◾ 11:00 – Matineu
copii: Cartea Junglei
(The Jungle Book)
(1967)
Animaţie
Dublat în limba română
◾ 17:00 – Golden
Classics: Sabrina (SUA,
1954)
Regia: Billy Wilder
Cu: Humphrey Bogart, Audrey Hepburn,
William Holden
Romantic, comedie
6 nominalizări la Oscar!
◾ 19:30 – Seara de
Oscar: Capote (SUA,
2005)
Regia: Bennett Miller
Cu: Philip Seymour
Hoffman, Clifton Collins Jr
Dramă, biografic
Premiul Oscar pentru cel
mai bun actor: Philip Seymour Hoffman
Intrarea la filme este condiţionată de achiziţia, de la intrarea Cinematecii, a unui
voucher valoric, cu care se pot
cumpăra diverse produse!

– Să vedeţi: spălam pe jos şi deodată a apărut un
bărbat în spatele meu. M-a atacat de la spate!
– Şi nu aţi încercat să fugiţi?
– Dar cum să fi fugit!? La dreapta perete, la stânga perete, în spate bărbatul, iar în faţă abia ce
spălasem pe jos...

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
TRANSFORMERS: EXTERMINAREA -3D(TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION)

Joi

Horoscopul zilei
Berbec. Încearcă să nu iei decizii importante astăzi, cum ar
fi semnatul actelor sau promisiuni financiare. Dacă reuşeşti
să faci faţă tentaţiilor, vei fi ferit/ă de eşec.
Taur. Astăzi încearcă să lucrezi mai mult în echipă decât de
unul/una singur/ă. Dacă aveţi obiective comune, eforturile
voastre se vor uni, iar rezultatele vor fi uimitoare.
Gemeni. Este greu să înţelegi ce se întâmplă la serviciu astăzi,
şi de asemenea şi cu oamenii din jurul tău. Ai răbdare şi
totul va deveni mult mai clar în câteva zile.
Rac. Astăzi mintea şi corpul tău refuză să muncească, ceea
ce este clar un semn că ai nevoie de concediu. Nu ai niciun
motiv să nu o faci, mai ales că este o vară frumoasă.
Leu. Cei din jurul tău se poartă destul de ciudat astăzi, dar
ar trebui să te obişnuieşti cu stilul lor. Încearcă să te porţi
natural, fără să fie prea greu.
Fecioară. Primeşti sfaturi din toate părţile, dar trebuie să ştii
ce alegi. Trebuie să termini ce ai început fără să te laşi afectat/ă.
Balanţă. Ai intrat în panică şi nu ştii cum să faci faţă tuturor
problemelor? Încearcă să fii mai chibzuit/ă şi vei scăpa de
un stres cauzat de banii pe care îi arunci impulsiv.
Scorpion. Vei fi pus/ă într-o situaţie complicată astăzi, dar
te vei descurca surprinzător de bine. Ai sarcina de a aplana
un conflict, sarcina care îţi va da destule bătăi de cap.
Săgetător. De obicei eşti foarte atent/ă şi asimilezi tot ce ţi
se transmite, dar astăzi nu va fi deloc aşa. Nu trebuie să te
enervezi pe tine şi să te autopedepseşti.
Capricorn. Chiar dacă pare o zi grea, nu trebuie să îţi pierzi
cumpătul. Orice problemă sau orice sarcină vei primi nu
va fi suficient de grea încât să te doboare.
Vărsător. Trebuie să îndrăzneşti mai mult şi să ceri de la tine
mai mult. Stabileşte-ţi aspiraţii mai mari, căci cu siguranţă
aşa vei putea obţine mai mult decât în mod normal.
Peşti. Ţi-ai cam ignorat partenerul/a în ultimul timp, aşa că
faceţi ceva distractiv doar voi doi. Mereu aveţi companie,
iar momentele intime dintre voi au dispărut.
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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
(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. 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.
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Sărbătorirea
împăratului austriac
„Braşov, 9 aprilie. Serbarea naşterii Maiestăţii
Sale, a preabunului nostru monarh Ferdinand I,
s-a săvârşit şi la noi care
suntem aşezaţi supt
poala Carpaţilor, cu o
pompă întemeiată de
simţământul dragostei
şi a mulţămirii faţă de
Părintele Patriei.
Înainte-prăznuirea s-a făcut
cu un bal strălucit în sala
Redutului, unde fiind prea
frumos aşezat chipul împăratului, s-a cântat imnul pentru îndelunga şi prea fericita
domnitorului viaţă cu o armonie, ajutată de toţi cei care
erau de faţă.
Iar în murgitul dimineţii neam pomenit între bubuitul de
101 treascuri care reizbite de
vecinii munţi, ne făceau a crede că natura însuşi s-a hotărât
a conglăsui cu noi întru aducerea laudei lui Dumnezeu
pentru sănătatea Părintelui
Nostru. La 8 ceasuri de dimineaţă s-au adunat toţi oficiolaţii milităreşti şi civili în
biserica evangheliştilor unde
şi aştepta prea onoratul domn
decan şi paroh al oraşului,
Greising, cu o cuvântare prea
potrivită acestei serbări şi do-

veditoare de folosuri şi mântuirea ce au urmat tuturor sudiţilor austriaci prin naşterea
prea milostivului nostru monarh. Iar sfârşitul ţeremoniei
s-a făcut cu cântecul popular,

glăsuit de mii şi secundat de
tonurile organelor celor noi.
De aici au plecat cu toţii la
biserica catolicilor unde era
aşezată miliţia în cea mai
mare paradă, care însă pentru

vremea, ce era ploioasă, a
trebuit să se întoarcă înapoi.
Aici s-a săvârşit sfânta liturghie prin prea onoratul
domn abate şi decan Anton
Kovaci de Felfalu cu o muzică bisericească încântătoare de inimi, iar sfârşitul cu
cântarea populară.
Tot în această vreme s-a
adus jertfă şi în bisericile româneşti de legea răsăritului,
neunite, pentru sănătatea împăratului şi a întregii case
austriace fericire şi îndelunga
domnire, răsunând din urmă
din gurile pruncilor nevinovaţi versul împărătesc
Doamne, caută cu îndurare!
Seara s-a luminat tot oraşul,
nici au lipsit inscripţii transparente în mai multe locuri,
iar strigarea poporului dovedea până încât s-au pătruns
fiecine de o aşa solemnitate,
de la cel dintâi în diregătorie
până la cel mai din urmă lucrătoriu pe zi.
Aşa se săvârşi o zi de bucurie obştească, petrecută cu
mii de poftiri pentru îndelungata şi fericita viaţă a prea
bunului Împărat.”
(Gazeta de Transilvania,
nr. 16, 14 aprilie 1840)
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Din Gazeta Transilvaniei
Arhiducele Karl Franz Iosif al Austriei (1887-1922), la Braşov

Arhiducele Karl Franz Iosif – tânărul fiu al arhiducelui
Otto Franz, în vârstă de 14 ani, face o călătorie de studii
prin Transilvania. Miercuri el a sosit de la Alba Iulia la
Sibiu, de unde a făcut o excursie la Turnu Roşu, de aici
a călătorit la Făgăraş, iar joi seara, la ora 6, a sosit la
Braşov, însoţit de maiorul conte Wallis şi alţii. Arhiducele,
care călătoreşte incongnito, a descins la Hotelul „Europa”
(strada Mureşenilor nr.
7, fostul cinema „Popular”). Pe la
orele 7 a făcut o preumblare prin
oraş şi cumpărături în câteva prăvălii. Vineri dimineaţă a făcut o excursie la Tuşnad, de unde s-a întors seara. Sâmbătă
dimineaţa a făcut iarăşi o preumblare prin oraş. Pe la
orele 11 a plecat cu trăsura, însoţit şi de fişpanul (prefectul) din localitate, la Predeal, de unde cu trenul accelerat a plecat spre Cluj. Din Ardeal, arhiducele va trece
în Bucovina, continuând călătoria sa de studii.

(Gazeta Transilvaniei, nr. 158, 17 iulie 1901)

Deschiderea băilor de vară în Şchei

Stabilimentul băilor Eforiei şcolare anunţă deschiderea
băilor de vară din strada Băilor nr. 1 şi strada Prundului
nr. 4. Se aduce la cunoştinţă publicului, că s-au deschis
bazinele construite acum cu întocmirile cele mai noi,
umplute cu apă din apeductul orăşenesc şi încălzită cu
vapori. Ele vor fi deschise în fiecare zi de la orele 5 dimineaţa până la 7 seara şi anume: bazinele mici separate
pentru domni şi dame, toată ziua, iar bazinul de înot în
fiecare zi de la 5-7 dimineaţa pentru domni, de la 7-11
pentru dame şi de la 11 încolo iarăşi pentru domni. Preţurile moderate se pot afla la casa băilor. Rufărie curată,
ordine şi curăţenie exemplară. La caz de lipsă, maestru
de înot vă stă la dispoziţie.

(Gazeta Transilvaniei, nr. 158, 17 iulie 1901)
Mihaela Lupu

Ruxandra Nazare

„Târgul feciorilor” – o adevărată revărsare de talent
Ca în fiecare an, duminică,
15 iulie 1979, din primele ore
ale dimineţii şi până în amurg,
„încântătorul plai al Poienii
Săcelelor” a răsunat de cântec,
joc şi voie bună, stârnite de
tradiţionala sărbătoare mocănească „Târgul feciorilor”,
scria Constantin Răsvan.
Amplă manifestare cultural-artistică a românilor şi maghiarilor săceleni, dedicată
muncii, hărniciei şi belşugului
holdelor, „Târgul feciorilor”

constituia un „minunat prilej
de etalare a zestrei spirituale
şi a frumuseţilor nepieritoare
ale obiceiurilor şi folclorului
acestor meleaguri”. Au fost
prezenţi pe estrada săceleană,
aflată în ambianţa minunatului decor natural, ansambluri
folclorice din judeţele Prahova, Bacău, Covasna, Harghita,
Buzău, precum şi formaţii din
municipiul Braşov („Tractorul”, Liceul „Unirea” şi
UJCM).

Nu au lipsit, bineînţeles, cunoscutele şi îndrăgitele formaţii ale gazdelor, artiştii
amatori de la clubul „Electroprecizie”, ca şi cei ai ansamblului folcloric „Mocănaşul”
şi fanfara, ale casei orăşeneşti
de cultură. Programele prezentate, o „adevărată revărsare
de talent, au încântat prin policromia portului, iureşul dansurilor populare, frumuseţea
melodiilor fiecărui ţinut, interpretate de tarafuri, solişti

vocali şi instrumentişti”. Ineditul ediţiei din 1979 al „Târgului feciorilor” l-a constituit,
fără îndoială, masiva participare a elevilor şi tineretului
din oraşul Săcele. Pregătiţi
cum se cuvenea,, aceştia au
evoluat în programe artistice
„exuberante, marcate de graţia şi vigoarea vârstei de aur”,
menite să cinstească în primul
rând Anul Internaţional al Copilului. Prin talentul lor, prin
sinceritatea participării, au fă-
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cut să răsune de aici, din
„Dumbrava minunată”, către
„toate zările lumii, zvonul de
pace al copilăriei lor fericite”.

(„Drum Nou” –
17 iulie 1979)
Iulian Cătălui
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A fost lovită de trăznet
în pântecele mamei
O fetiţă a supravieţuit
după ce a fost lovită de
trăznet când se afla în
pântecele mamei.
În urmă cu un an, Ian Gordon şi iubita lui însărcinată,
Kendra Villanueva, au fost
surprinşi de o furtună şi loviţi
de trăznet. Copilul pe care îl
purta în pântece Kendra a supravieţuit, dar acum arată
semne clare de probleme neurologice.

După ce a fost lovită de trăznet, cu
doar două săptămâni
înainte de ziua în care
ar fi trebuit să nască,
Kendra a leşinat şi a
fost dusă de urgenţă
la spital.
Copilul s-a născut
prematur, cu ajutorul
medicilor, iar părinţii
au considerat un adevărat miracol supravieţuirea fetiţei.

Putin a cântat pentru preşedintele Argentinei

Preşedintele rus Vladimir
Putin a cântat la armonică

La întâlnirea de la Palatul
prezidenţial din Buenos Aires,
Vladimir Putin a fost fotografiat în timp ce cânta la
armonică, iar preşedintele
Argentinei îl aplauda încântată.
Cei doi lideri păreau relaxaţi
şi se simţeau bine unul în compania celuilalt, potrivit Daily
Mail. Vladimir Putin şi Cristina Kirchner au avut discuţii
privind investiţiile ruse în Argentina şi referitor la încheierea unui acord în domeniul
energiei nucleare.

Un american a revendicat un teritoriu african
pentru ca fiica lui să devină prinţesă
Jeremiah Heaton, un american din oraşul Abingdon din
statul Virginia, care are trei copii, a revendicat o fâşie de teren
dintre Egipt şi Sudan, pe care
a proclamat-o „regat”, pentru
ca fiica lui Emily, în vârstă de
şapte ani, să devină prinţesă.
În urmă cu câteva luni, Jeremiah Heaton se juca împreună cu Emily, iar ea l-a
întrebat dacă va deveni vreodată o prinţesă adevărată. Jeremiah i-a răspuns afirmativ.
„În acel moment, nu aveam
nicio idee despre felul în care
voi onora acea promisiune,
însă ştiam că va trebui să găsesc o cale”, a scris Heaton pe
pagina lui de Facebook.

Acesta a început să se informeze în legătură cu felul în
care ar putea să îşi atingă scopul, iar cercetările sale l-au
condus spre Bir Tawil, o regiune cu o suprafaţă de 2.000
de kilometri care, din cauza
unor dispute, nu este revendicată nici de Egipt, nici de Su-

Valentina Pelinel şi Cristian Boureanu sunt, începând de
ieri, oficial divorţaţi şi foarte mulţumiţi că pot merge de
acum încolo pe drumuri separate, după cum reiese din
postările celor doi protagonişti pe Facebook. Judecătoria
Sectorului 6 a oficializat astăzi divorţul între Valentina
Pelinel şi Cristian Boureanu, cei care timp de şapte ani
au format un cuplu.
„Separarea noastră şi plecarea mea în America încă de
la finele anului trecut au dat naştere multor speculaţii.
Personal, am ales discreţia în ceea ce priveşte viaţa personală, aşa cum am făcut întotdeauna. Divorţul nu este
un concurs cu miza cine ajunge primul la tribunal, ci o
decizie asumată împreună, respectiv aceea de a merge
pe drumuri separate. Nu regret căsătoria cu Cristian Boureanu, cum nu regret nici divorţul care s-a pronunţat astăzi”, a scris vedeta pe Facebook.

Şerban Huidu, deprimat de ziua lui

Din păcate, micuţa
Kimberly Gordon a
rămas cu sechele în
urma acestui incident.
Ea nu se poate hrăni
cu mâncare solidă şi
nu poate merge, iar părul ei stă ciudat, în sus,
ca şi când ar fi încărcat

pentru preşedintele Argentinei, Cristina
Kirchner, cu
prilejul vizitei
de o zi la Buenos Aires, în
cadrul turneului în America
Latină, care a
mai inclus vizite în Cuba şi
Brazilia, relatează publicaţia Daily Mail,
în pagina electronică.

Valentina Pelinel, după divorţ: Nu regret

dan. Această regiune muntoasă
este una dintre ultimele bucăţi
de pământ de pe Terra care nu
au fost încă revendicate.
Jeremiah Heaton a traversat
deşertul şi a ajuns în luna iunie
în acea zonă, unde a înfipt
„steagul regatului Heaton” –
creat de copiii lui – în pământul arid din Bir
Tawil. După ce a
ajuns acasă, a cerut tuturor să se
adreseze fiicei
sale cu apelativul
„prinţesa Emily”.
El şi soţia lui,
Kelly, i-au oferit
fiicei lor şi o coroană de prinţesă.

electrostatic.
Potrivit statisticilor, şansele
ca o persoană să fie lovită de
fulger sunt de una la 280.000.
Până acum, doar 11 femei
gravide au fost victimele unui
accident de acest fel şi doar
jumătate dintre copii s-au născut sănătoşi.

Realizatorul TV a împlinit ieri 38 de ani, dar nu a organizat
o petrecere. Prietenii lui susţin că, din octombrie 2011,
când a fost implicat în accidentul de maşină în care au
murit trei oameni, el este mai tot timpul trist, iar uneori
se retrage în el şi nu mai comunică nici cu apropiaţii săi.
Dacă anul trecut, de ziua lui, şi-a cinstit colegii cu pizza
şi suc, de data aceasta nu a mai dorit să-şi aniverseze
ziua de naştere la serviciu. Nici acasă nu mai are chef
să petreacă, alături de cei doi băieţi ai săi şi de soţia
Cristina. „Nu am pregătit nici o petrecere, vom sta toţi
patru acasă, nici vorbă de club sau de restaurant. Ce-mi
doresc cel mai mult acum este sănătate. Nu mă gândesc
la vreun cadou anume. Cel mai important este ca eu şi
familia mea să fim sănătoşi. Am nevoie de linişte în această perioadă”, a declarat realizatorul emisiunii „Cronica
Cârcotaşilor” pentru ziarul Click.ro. În urmă cu o săptămână, Huidu a fost părăsit de mai mulţi membri importanţi
ai echipei sale de la emisiunea „Cronica Cârcotaşilor”.

