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Ziar Gratuit
Poliţistul agresiv
s-a ales cu dosar
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Agentul de poliţie care a fost
filmat în timp ce agresa un
cetăţean, va fi cercetat penal
pentru purtare abuzivă.

Cupa Consiliului
Judeţean la tenis
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Şi frumoase,
şi deştepte
Noemi Tudor şi Roxana Tincea au luat note mari la bacalaureat,
dar au şi o bogată activitate extraşcolară

Competiţia sportivă se va
desfăşura în perioada
19–25 iulie, pe terenurile
de la baza Dinamo Braşov.

Festival de carte
şi muzică
pag. 7

A treia ediţie de vară a
„fEstivalului de cArte şi
Muzică” a început de ieri,
în Piaţa Sfatului.

VALUTĂ

Euro
4,4423
USD
3,2821
Gram Aur 137,4883

METEO

Parţial noros
16°C /19°C

Noemi Tudor şi Roxana Tincea pot la bacalaureat, fac voluntariat pentru despre viitorul lor. Impresionată de le-a premiat şi vrea să le sprijine în
deveni pentru generaţia lor modele a-i ajuta pe alţii care au nevoie şi viaţa şi pasiunile tinerelor braşoven- continuare.
demne de urmat. Au luat note mari au gânduri serioase când vine vorba ce, deputatul liberal Maria Grecea
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Lovite pe trecerea de pietoni

Modificări la RAT Braşov!

Trei femei au ajuns la spital
după ce au fost rănite pe o
trecere de pietoni din centrul
Braşovului, pe strada Gheorghe Bariţiu. Potrivit poliţiştilor un şofer în vârstă de 28
de ani nu a acordat prioritate
la trecere, accidentând cele
trei persoane, care traversau

Reprezentanţii Regiei de
Transport în comun anunţă
că de luni, 21 iulie, va fi introdusă o nouă facilitate la
transportul spre Centrul de
Servicii Sociale, situat în cartierul Astra. Astfel, în zilele
lucrătoare, între orele 7 şi 17,
autobuzele de pe linia 52 îşi

strada regulamentar.La locul
accidentului au ajuns trei echipaje SMURD, care au preluat
cele trei femei şi le-au transportat la Spitalul Judeţea. Poliţiştii continuă cercetările
pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs
accidentul.
pag. 2

vor prelungi traseul din capătul de linie Saturn până pe
strada Panselelor. Pe sensul
de întoarcere, de pe strada
Panselelor spre Bulevardul
Saturn, autobuzele de pe linia
52 vor parcurge un traseu
modificat. Detalii pe site-ul
www.ratbv.ro.
pag. 3
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Dosar penal pentru polițistul agresiv. Poliţiştii de la IPJ Braşov
au finalizat ancheta în cazul colegului lor care a fost filmat
în timpul unui episod nervos. Aceştia au trimis dosarul
poliţistului la Pachetul de pe lângă Judecătoria Braşov,
sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă.
Poliţiştii au stabilit că evenimentul a avut loc în noaptea
de 5 spre 6 iulie în cartierul Astra iar colegul lor care
apare în materialul video este încadrat ca agent principal
la secţia 4 de Poliţie Braşov. ”În urma verificărilor efectuate
de noi, dosarul a fost înaintat ieri la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Braşov sub aspectul săvărşirii infracţiunii de
purtare abuzivă, Unitatea de parchet respectivă este
competentă în soluţionarea acestui dosar” a declarat comisar şef Liviu Naghi, purtător de cuvânt IPJ Brașov.
Între timp, bărbatul care a filmat a menţionat că va depune
şi el o plângere la Parchet, mai ales că după incident,
povestea a continuat.
Accident grav pe Iuliu Maniu. Un accident grav a avut ieri
după-amiază pe B-dul. Iuliu Maniu, între strada Vlad Tepes și SIF Transilvania, în dreptul cimitirului. Se pare că
o mașină a derapat din cauza vitezei sau a explodat unul
din cauciucuri, și s-a izbit puternic de un zid. Șocul a fost
atât de puternic, încât acumulatorul mașinii a fost aruncat
câțiva metri de la locul impactului. Traficul rutier s-a „gâtuit“ în zonă.
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Trei brașovence lovite
pe trecerea de pietoni
Trei femei au ajuns la spital, după ce au fost lovite
de o maşină pe o trecere
de pietoni din centrul
vechi al Braşovului, două
dintre victime fiind în
stare gravă.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei Braşov, comisar
şef Liviu Naghi, accidentul a
avut loc în jurul orei 13.00, pe
strada George Bariţiu din municipiul Braşov, după ce un tânăr de 28 ani, care conducea
un autoturism dinspre zona
Schei spre Cercul Militar, nu a
acordat prioritate la trecerea
de pietoni din dreptul clădirii
Arhivelor Naţionale şi a accidentat trei femei care traversau
strada regulamentar.
La locul accidentului au
ajuns trei echipaje SMURD,
care le-au preluat pe cele trei
femei şi le-au transportat la Spitalul Judeţean Braşov.
„Cele trei femei au vârste de

Victimele traversau strada regulamentar când au fost lovite de mașină
18, 53 şi 63 de ani. Două dintre
ele au fost rănite mai grav, suferind traumatisme craniocerebrale, traumatisme abdominale
şi toracice. Cea de-a treia vic-

timă a fost rănită uşor, având
doar excoriaţii”, a spus Ciprian
Sfreja, purtătorul de cuvânt al
Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă Braşov.

Poliţiştii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a
produs accidentul.

Raed Arafat: România, prima ţară din
Europa, în ce priveşte telemedicina
Raed Arafat a declarat,ieri,
că România este prima ţară din
Europa, dacă nu şi din lume,
în ceea ce priveşte telemedicina. În prezent, 85 de ambulanţe sunt în curs de dotare cu
tablete care transmit imagini
video şi informaţii medicale,
a precizat fondatorul SMURD.
Raed Arafat a spus că, în
anii '90, telemedicina prezentului din România reprezenta
un vis îndepărtat.
„Fiind cineva care crede în
Star Trek, visam să ajung. Dar
în realitate, în anul '90, acesta
era un vis îndepărtat, pe care
cred că nici nu îl visam. Încetîncet au început să apară indicii că putem face ceva. Pot
să spun că în 2003, când am

început proiectul pilot finanţat
de Vodafone, de fapt am deschis o poartă pentru telemedicină. România este poate
prima ţară din Europa, dacă
nu din lume, care este foarte
bine pusă la punct şi încă în
dezvoltare. Aici, proiectul pilot
din 2003 a fost de fapt primul
click care a făcut ca acest tăvălug să pornească şi să nu se
mai oprească”, a spus fondatorul SMURD. El a adăugat
că, în prezent, sunt 1.2001.400 ambulanţe de tip B care
au posibilitatea de transmitere
a datelor de pe teren.
„Am pornit cu 100 de maşini
pentru video-transmisie şi asta
a dus sistemul mai aproape de
sistemul spitalicesc. Am început

să putem vedea imagini de la
faţa locului şi medicii pot să coordoneze mai bine de la distanţă”, a explicat Raed Arafat.
El a precizat că 85 de maşini
vor fi dotate cu tehnologie mai
nouă, respectiv tablete cu ajutorul cărora se vor primi în spital imagini şi rezultate ale
analizelor medicale, înainte ca
pacientul să ajungă la unitatea
sanitară.
Raed Arafat a mai spus că,
în prezent, se lucrează la dezvoltarea a două aplicaţii noi:
una care va permite apelarea
voluntarilor din Bucureşti, Sibiu, Târgu Mureş, Cluj, iar cea
de-a doua care va permite alertarea serviciului 112 şi transmiterea locului exact prin GPS.

Un avion cu 295 de persoane la bord
s-a prăbuşit în estul Ucrainei
Un avion malaezian cu 295
de pasageri la bord s-a prăbuşit
ieri după-amiază în estul Ucrainei, în apropierea graniţei cu Rusia, relatează Interfax, citând
surse. Avionul Boeing 777 decolase de la Amsterdam cu destinaţia Kuala Lumpur. Interfax
aduce în discuţie posibilitatea ca
avionul să fi fost doborât de la
sol, având în vedere că în zona
respectivă au fost lansate în cur-

sul zilei de joi nu mai puţin de
15 rachete. Mai mult, pe 14 iulie,
forţele aeriene ucrainene au pierdut un avion An-26, care a fost
doborât de la altitudinea de circa
7.000 de metri. Toti cei opt militari aflaţi la bord au murit.
„Un Boeing al Malaysian Airlines care zbura de la Amsterdam
la Kuala Lumpur a început să
piardă altitudinea la circa 50 de
km înainte de a intra în spaţiul

aerian rus, iar apoi a fost găsit
arzând la sol”, au declarat sursele citate de Interfax. De Telegraaf, cel mai important ziar
olandez, scrie că zborul era operat de Malaysian Airlines în cooperare cu KLM sub codul
KL4103. Cei mai mulţi dintre
pasageri aveau naţionalitate olandeză. La bord se aflau 280 de
pasageri şi 15 membri ai echipajului.
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Modele tinere de urmat
Noemi şi Roxana sunt
două tinere braşovence
care pot deveni pentru
generaţia lor modele
demne de urmat.

Au luat note mari la bacalaureat, fac voluntariat pentru
a-i ajuta pe alţii care au nevoie
şi au gânduri serioase cand
vine vorba despre viitorul lor.
Impresionată de viaţa şi pasiunile tinerelor braşovence,
deputatul liberal Maria Grecea le-a premiat şi vrea să le
sprijine în continuare.
Noemi Tudor este o artistă,
care face voluntariat pentru
a-i ajuta pe cei ce au nevoie.
Roxana Tincea a făcut gimnastică ritmică şi îi învaţă şi
pe cei mai mici ca ea să iubescă acest sport. Amândouă
sunt foarte serioase şi ştiu ce
vor să facă în viaţă.
„Am terminat Liceul Andrei
Mureșianu cu media la bacalaureat 9.15 şi intenţionez să
susţin examenul la Facultatea
de Medicină din Braşov. Dacă
nu intru, m-am înscris la Inginerie medicală. Fac parte
dintr-o familie modestă, for-

Noemi Tudor a primit o diplomă pentru activitățile ei de voluntariat
mată din 3 membri: eu, mama
şi sora mea, Mirela, în vârstă
de 14 ani. Tatăl meu a decedat
în urmă cu 13 ani, iar mama
nu s-a mai recăsătorit; spune
că noi îi oferim tot ceea ce are
nevoie de la viaţă: “voi sunteţi
viaţa mea”. Această problemă
de familie nu m-a împiedicat
să îmi urmez studiile sau visele. Am practicat gimnastică
ritmică de performanţă timp
de 13 ani la clubul CSU Braşov, sub îndrumarea doamnei

Banciu Simona şi ulterior sub
atenta observaţie a doamnei
Stratulat Alina. Practicarea
acestui sport mi-a oferit numeroase oportunităţi, dar a
avut şi “dezavantaje”, cum ar
spune unii. Am avut ocazia să
întâlnesc oameni minunaţi,
din toate colţurile ţării, dar şi
din afara României, am învăţat ce înseamnă munca în
echipă şi cum să te comporţi
într-o “mare familie”. Am participat la multe concursuri în

Angajări la Direcţia de Servicii Sociale
Direcţia de Servicii Sociale
din cadrul Primăriei Braşov a
lansat procedura pentru angajarea a 42 de persoane, potrivit
directorului instituţiei, Marianei
Topoliceanu. Este vorba despre
zece posturi în cadrul Serviciul
de Evaluare și Monitorizare
din
cadrul
Centrului
Multifunctʼional de Servicii Sociale, cinci posturi de personal
administrativ la acelaşi CMSS,
câte patru posturi - câte unul
de phiholog şi câte trei de asistent social – la DSS, în departamentele care se ocupă de
protecţia copilului şi respectiv
de persoanele cu dizabilităţi, şi
19 posturi în cadrul Bazei de
Tratament și Recuperare Sfântul Nicolae, care functʼionează

la Căminul pentru Persoane
Vârstnice din Noua, inclusiv
kineto şi fizioterapeut.
Potrivit directorului DSS, angajările sunt posibile după ce
în luna mai, în urma unei de-

cizii a Curtʼii Constitutʼionale a
României, a fost abrogată
Ordonantʼa de Urgentʼă a Guvernului nr 77/2013, care nu
le permitea administratʼiilor locale să facă angajări.
A.P.

Traseu prelungit pentru autobuzul 52
Reprezentanţii Regiei de
Transport în comun spun că de
luni, 21 iulie, va fi introdusă o
nouă facilitate la transportul
spre Centrul de Servicii Sociale, situat în cartierul Astra. Astfel, în zilele lucrătoare, între
orele 7 şi 17, autobuzele de pe
linia 52 îşi vor prelungi traseul
din capătul de linie Saturn până
pe strada Panselelor. Pe sensul
de întoarcere, de pe strada
Panselelor spre Bulevardul Saturn, autobuzele de pe linia 52
vor parcurge un traseu modificat.

Autobuzele de pe linia 52
vor parcurge un traseu modificat, după cum urmează: Strada Panselelor – Strada
Carpaţilor – Strada Poienelor
– Calea Bucureşti – Bulevardul
Saturn. Conducerea RAT Braşov spune că va înfiinţa staţii
pe strada Panselelor, în zona
intrării în Parcul Industrial Metrom. Aici vor opri şi autobuzele de pe linia 5, care se
deplasează la Centrul de Servicii Sociale. Pe sensul de deplasare dinspre Centrul de
Servicii Sociale, în afara de sta-

ţia de pe strada Panselelor, mijloacele de transport în comun
de pe traseul 52 vor opri şi în
staţiile Poienelor, dar şi în capătul de linie Saturn. Orarele
de circulaţie ale liniei 52 vor
suferi modificări, astfel că sâmbătă, 19 iulie vor fi afişate noile
grafice de circulaţie în toate
staţiile de pe traseu. În afara
intervalului orar menţionat şi
în zilele nelucrătoare, autobuzele de pe linia 52 vor parcurge
traseul actual, respectiv între
capetele de linie Pe Tocile şi
Saturn.

ţară, cu echipa şi individual,
iar pe plan internaţional am
reprezentat România la două
concursuri în Statele Unite ale
Americii: primul în Boston
(unde am obţinut locul 2 individual, locul 1 la minge şi
locul 5 la coardă), iar al doilea în New Jersey, de unde mam întors cu 3 medalii de
bronz şi 2 de argint.
De aproximativ 2 ani de
zile, le arăt fetiţelor cu vârsta
cuprinsă între 3 şi 9 ani de ce
m-am îndrăgostit de acest
sport. Fac acest lucru pur şi
simplu pentru că iubesc sentimentul pe care îl am atunci
când văd fetele cât de fericite
sunt că învaţă ceva de la
mine.” a spus Roxana Tincea.
Noemi Tudor este o artistă,
care face voluntariat pentru
a-i ajuta pe cei ce au nevoie
„Am terminat liceul teoretic
din Codlea, cu 9.43. Am fost
şi şefă de promoţie, iar în continuare voi studia la Litere,
aici la Universitatea Transilvania. Mi-aş fi dorit să studiez
în străinătate, la o facultate
din Marea Britanie, dar am
renunţat din cauza acestor di-

plome care nu se eliberează,
apoi sunt costuri foarte mari,
aşa că am ales să rămân aici,
la Braşov. Fără îndoială, cea
mai mare pasiune a mea este
muzica. Îmi place să cânt.
Mama mea mi-a descoperit
acest talent încă de când am
avut 3 ani. După evenimentul
trist - dispariţia mamei mele
- am fost crescută de bunicii
mei cu o mare căldură şi dragoste. Începând cu vârsta de
7 ani am urmat cursuri la Clubul Elevilor din Codlea, mai
apoi în urmă cu 5 ani am început cursurile de orgă, mai

apoi de canto la Şcoală Populară de Arte din Braşov.
Alături de trupa de teatru a
liceului teoretic am câştigat
premii printre care pot menţiona «Premiul pentru cea mai
bună voce feminină» primită
în cadrul concursului «Infoestival». Voluntariatul este una
dintre pasinile mele. Activez
în cadrul asociaţiei ProCodlea, participând la evenimente
caritabile, culturale, de ecologizare etc. Am fost Preşedintele Consiliului Şcolar al
Elevilor.” a spus, la rândul ei,
Noemi Tudor.

Premiate de deputatul Maria Grecea
Impresionata de cele două
tinere, deputatul PNL Maria
Grecea le-a premiat. Ea lea oferit câte 250 de lei și
vouchere la un centru de
înfrumusețare, „pentru că
noi, fetele, trebuie să fim
frumoase întotdeauna“:
„Am fost impresionată de
aceste eleve, care au avut
un rezultat foarte bun la bacalaureat. Dar pe lângă

învățătură, ele au o activitate extrașcolară foarte bogată. Una dintre ele este o
sportivă desăvârșită și, mai
mult de atât, ajută și învață
la rândul ei alte fete să dezvolte o dragoste pentru gimnastica ritmică, iar cealaltă
se implică foarte mult în
activitățile de voluntariat din
Codlea”, a declarat Maria
Grecea, deputat PNL.

4

Flash economic
Constantin Niță: Toate companiile care nu obțin profit vor intra întrun amplu proces de restructurare. Ministrul Economiei, Con-

stantin Niță, a declarat, ieri, că toate companiile care nu
vor obține profit în 2014 vor intra într-un amplu proces de
restructurare. Potrivit ministrului, echipele manageriale vor
fi schimbate până când se va găsi echipa care va reuși să
obțină profit, iar acțiunile vor fi vândute pe bursă, următoarea
companie fiind Cuprumin. „La Energie am vândut totul pe
bursă. La fel voi continua și la Ministerul Economiei. De
exemplu, Cuprumin este următoarea companie care va fi
listată la bursă. Toate companiile care anul acesta nu vor
obține profit vor intra într-un amplu proces de restructurare,
adică schimbăm tot până reușim să punem o echipă managerială care poate să scoată profit. Astea sunt regulile
după care mă conduc eu”, a afirmat Niță.

Viromet și-a închis porțile. Ultimele două combinate din grupul
InterAgro al lui Ioan Niculae au tras obloanele. Astfel, din
peisajul industrial românesc producţia de îngrăşăminte aproape că nu mai există. Ultimele două fabrici din imperiul industrial
al omului de afaceri Ioan Niculae şi-au încheiat activitatea în
data de 11 iulie, potrivit www.economica.net. Chemgas Slobozia şi Viromet Victoria, ultimele două fabrici ce mai funcţionau, din cele şase deţinute de Niculae, au fost închise.
Toţi cei 6.000 de angajaţi ai fabricilor vor fi trimişi în şomaj.
Se depun cereri pentru bunăstarea animalelor. În perioada 16 iulie
– 18 august, fermierii pot depune cereri de plată pentru măsura 215 privind bunăstarea animalelor, mai exact pentru
porcine. Cererea de plată poate fi completată pe format de
hârtie sau online de către beneficiar, individual prin accesarea
site-ului www.apia.org.ro. După completarea online, cererea
se tipăreşte şi, la fel ca şi cererea completată pe hârtie, se
depune la Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură.
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Nu mai creşte impozitul
pentru maşinile cu motor
mic. Celelalte majorări rămân
Ministrul Finanţelor,
Ioana Petrescu, a transmis miniştrilor un nou
proiect al Codului Fiscal,
care nu mai prevede
majorarea impozitului
pentru maşini cu o capacitate cilindrică de
până în 1.600 centimetri
cubi.
Celelalte majorări de taxe
şi impozite au rămâns însă
fără vreo modificare, au declarat surse oficiale, pentru
Mediafax.
Precedentul proiect al Codului Fiscal prevedea că persoanele fizice care deţin
clădiri cu o altă destinaţie decât cea de locuinţă vor plăti
un impozit reprezentând până
la 2% din valoarea impozabilă, iar impozitul pe maşini va
fi majorat semnificativ, de
două ori şi jumătate în cazul

Nu se mai majorează impozitul la maşini cu motor mic
autoturismelor cu motorizări
de până la 1.600 centimetri
cubi, pentru motoare mai
mari impozitul urmând însă
să scadă.

Astfel, impozitul era prevăzut să crească de la 8 lei la 20
lei pentru fiecare 200 centimetri cubi în cazul autoturismelor cu motoare de până la

1.600 cmc inclusiv. Proiectul
mai prevede o creştere a impozitului de la 18 lei la 30
lei/200 cmc pentru maşinile
cu o capacitate cilindrică cuprinsă între 1.601 cmc şi
2.000 cmc inclusiv.
Pentru autoturisme cu o capacitate cilindrică între 2.001
cmc şi 2.600 cmc inclusiv, impozitul va scădea însă, de la
72 lei la 60 lei/200 cmc, scăderea continuând şi pentru
maşini cu motoare mai mari.
De asemenea, impozitele şi
taxele locale vor fi indexate
în continuare o dată la trei ani
în funcţie de inflaţie, dar nu
de către Guvern, ca în prezent,
ci direct de primării. Mai
mult, acestea vor putea fi majorate în fiecare an cu până la
50% faţă de acest nivel, comparativ cu nivelul maxim de
20% permis de normele actuale.

CFR închiriază spații comerciale
Compania Naţională de Căi
Ferate “CFR” SA organizează
martʼi, 22 iulie 2014, 8 licitaţii
publice pentru închirierea, la
nivel naţional, a 1072 de locaţii
(spaţii şi terenuri), proprietate
privată a companiei, în suprafaţă totală de 389.418,30 mp.
Spaţiile comerciale scoase
de CFR SA pe piaţa imobiliară
au o suprafaţă totală de
42.060,13 mp, iar terenurile 347.358,17 mp şi se adresează
agenţilor economici care doresc să-şi extindă activităţile
comerciale, administrative sau
de prestări servicii la nivel local, regional sau naţional.
Dezvoltatorii şi reprezentanţii marilor branduri care doresc
să intre şi pe piaţa de retailer
locală sunt aşteptaţi să participe
la cele 8 licitaţii deschise, marţi
22 iulie 2014, începând cu ora
09.00, la sediile celor 8 regio-

nale de cale ferată: Bucureşti,
Craiova, Timişoara, Braşov,
Cluj, Iaşi, Galaţi şi Constanţa.
Spaţiile comerciale sunt situate în gări, sau în proximitatea acestora, şi pot fi închiriate
şi de micii întreprinzători care
analizează intrarea şi dezvoltarea unei activităţi comerciale
pe piaţa locală.
Gările modernizate la standarde europene asigură agenţilor economici condiţiile
optime pentru a-şi adapta ofertele de produse şi serivicii la
cerinţele celor aproximativ 60
de milioane de călători, care
tranzitează anual staţiile de cale
ferată.
„Prin această abordare pe
piaţa imobiliară, dorim ca activităţile comerciale din staţiile
de cale ferată să îmbine perfect
calitatea produselor cu serviciile
oferite celor aproximativ 60 de

milioane de călători, în contextul în care prin modernizarea
gărilor s-a redimensionat şi îmbunătăţit aria comercială a
companiei. Valorizarea spaţiilor
şi terenurilor deţinute de companie este parte a unui proces
complex de creştere a eficienţei
economice, dar şi de a optimiza
fluxul de numerar, necesar pentru a asigura condiţii şi servicii
de calitate în gări”, a declarat
Macarie Moldovan, director
general al CFR SA. Agenţii
economici interesaţi de condiţiile de participare la licitaţiile
organizate de companie pentru
închirierea spaţiilor/terenurilor
pot consulta site-ul companiei
www.cfr.ro, domeniul Anunţuri/închirieri-vânzari, pot accesa direct link-ul (http://www.
cfr.ro/index.php/ct-menu-item3/ct-menu-item-15/inchirierivanzari .

Acces rapid la informațiile gratuite
din registrele de insolvență din UE
Cetătʼenii și reprezentantʼii
mediului de afaceri au acum
acces rapid, în limba română,
la informatʼiile gratuite privind
entitătʼile aflate în insolventʼă
din șapte state membre ale
Uniunii Europene. Serviciul
este disponibil prin intermediul portalului european e-Justice (e-justice.europa.eu) și a

fost dezvoltat în cadrul unui
proiect derulat de Comisia
Europeană. Prin noul serviciu
online, cetătʼenii, oamenii de
afaceri, creditorii sau investitorii care doresc să deruleze
activităţi economice în Uniunea Europeană, pot consulta
și verifica situatʼia partenerilor
de afaceri, potentʼiali și actuali,

accesând rapid, printr-un
punct unic, informatʼii actualizate în timp real. Noua
functʼionalitate a portalului eJustice permite utilizatorilor
obtʼinerea informatʼiilor gratuite cu privire atât la debitorii
persoane juridice, cât și persoane fizice supuși procedurilor de insolventʼă.
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Alimente bune, care pot
face însă rău la rinichi
Rinichii îndeplinesc un
rol extrem de important,
acela de filtrare a sângelui.
În plus, aceste organe ajută
la menţinerea nivelului
echilibrat de apă în organism,
echilibrează concentraţia sanguină în substanţe chimice precum potasiul şi sodiul, reglează
tensiunea arterială prin secreţia
de renină.

Medicii nutriţionişti spun că
există o serie de alimente esenţiale pentru buna funcţionare a
organismului, dar care afectează
buna funcţionare a rinichilor
sau care agravează anumite boli
renale.
Sardinele reprezintă o sursă
preţioasă de acizi graşi Omega
3 şi 6 care ajută la menţinerea
sănătăţii arterelor şi a pielii.
Acest peşte este contraindicat
persoanelor care suferă de gută,
deoarece sardinele pot declanşa
o criză de rinichi deoarece creşte nivel şi aşa mare de acid
uric în sânge.

Spanacul conţine betacaroten, nutrient care ajută la creşterea sistemului imunitar.
Acesta mai conţine şi potasiu,
mineral esenţial pentru buna
funcţionare a sistemului nervos,
a funcţiei cardiace şi asistemului
muscular. Cu toate astea, persoanele care au disfuncţii renale
trebuie să evite spanacul deoarece predispune la formarea nisipului la rinichi. La aceeaşi categorie intră şi bananele, roşiile,
dovleacul, prunele, portocalele,
varza, ciupercile şi cartofii.
Ficatul este principalul furnizor al vitaminei B12, nutrient
ce are rolul de a combate
anemia. Dar, pesticidele şi antibioticele cu
care a fost tratat
animalul se stochează în ficat.
Din cauza această creşte riscul
apariţiei infec-

ţiilor sau a cancerului renal.
Fulgii de ovăz furnizează organismului proteine, fier, seleniu
şi
fibre.
Nutriţioniştii
recomandă să mâncăm cu precauţie acest aliment, deoarece
riscăm să ne afectăm sănătatea
rinichilor. Medicii recomandă
ca zilnic să nu se depăşească jumătate de cană de fulgi de ovăz.
La acelaşi capitol intră şi germenii de grâu, tărâţe şi
lintea.
Brânza slabă
favorizează
apariţia pie-

trelor la rinichi, deoarece calciul
din acest aliment predispune la formarea în organism a oxalaţilor.
Alte surse de oxalaţi de calciu:
zmeura, morcovii, ciocolata,
carnea de miel
şi ceaiul negru.

Ce trebuie să mâncăm când suntem stresaţi
De obicei, atunci când suntem stresaţi simţim nevoia să
mâncăm dulciuri sau produse
foarte bogate în carbohidraţi,
dar acest lucru nu face decât
să agraveze situaţia şi ne vom
simţi şi mai rău.
Profesorul David Ludwig,
de la Universitatea Harvard,
spune că de multe ori ne învârtim într-un cerc vicios, pentru că aceste alimente duc la
scăderea hormonilor şi a nivelului de zahăr din sânge, fapt

care provoacă un nou stres.
În cadrul unui studiu, el a
observat cum un adolescent
care a mâncat la micul dejun
cereale instant a suferit după
câteva ore o creştere foarte
mare a nivelului de adrenalină.
Sfatul lui Ludwig este că
atunci când suntem stresaţi
ar fi indicat să mâncăm peşte,
aliment care conţine acizi
graşi omega3, care protejează
de stres neuronii. De aseme-

nea, un rol benefic îl au ouăle
consumate cu legume şi cu
seminţe de dovleac.
Potrivit psihiatrului Drew
Ramsey de la Universitatea
Columbia, seminţele de dovleac conţin magneziu şi zinc,
minerale care reduc anxietatea şi fortifică sistemul imunitar.
Dacă vrem neapărat un desert, ciocolata neagră este cea
mai bună, pentru că îmbunătăţeşte starea de spirit.

De ce fumatul dă dependenţă?
Totul începe de la celebra nicotină, una dintre
principalele substanţe
prezente în ţigări. Nicotina este un drog
puternic care se răspândeşte rapid în creier şi în
sistemul nervos central.
Tot ea provoacă declanşarea în creier a unei alte
substanţe, denumită dopamină, care afectează
pozitiv starea generală a
organismului, resimţindu-se sub forma unei stări de
calm, dar în acelaşi timp sporeşte atenţia.
Nicotina este absorbită în organism prin ţesuturile şi mucoasa care căptuşeşte cavitatea
bucală şi cea nazală. Nicotina
ajunge în sânge la doar 10 secunde de la inhalarea fumului

de ţigară. Odată ce creierul se
obişnuieşte cu acest ciclu nenatural, nivelul său de secreţie al
dopaminei scade constant,
astfel încât fumătorul trebuie să
fumeze tot mai multe ţigări. Cu
cât acesta fumează mai mult,
cu atât are nevoie de cantităţi
tot mai mari de nicotină pentru

a se simţi bine. Nu durează mult până când organismul se obişnuieşte
să ceară nicotină pentru
a se simţi normal. Însă
dacă nu primeşte nicotină timp de câteva ore,
organismul deja dependent protestează prin
simptome precum durerile de cap, stări depresive, furie şi insomnii.
Nicotina este de fapt inclusă în categoria drogurilor psihoactive care au un puternic efect stimulator asupra
activităţii creierului. Nicotina
are şi efecte de calmare, evidenţiate mai ales în momentele de
stres şi nelinişte, motiv pentru
care fumătorii înveteraţi simt
nevoia urgentă de a fuma atunci
când sunt stresaţi.
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Schei – cel mai vechi
cartier al Braşovului

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Numele de Schei (şcheau) era folosit
pentru a denumi cartiere de credincioşi de rit slavon. De-a lungul timpului localitatea a fost menţionată
sub diferite nume: „Şchei” (1595),
Scheu Braşovului, oraşul Schei lângă
Cetatea Braşovolui (1700, Şchei de
lângă Braşov (1701), Şchiiaii Braşovului (1708), Bolgaria Braşovului
(1723), Şchei lângă cetate Braşovului
unde-i zic Bolgara, Şchiai (1724), obştea din Bolgarseghi (1773), sărăcimea obştii Bolgarsegului (1774),
Bolgarsec, Biserica Bolgarseghiului
(1813), Bolgarsechi (1816), Bolgarsăchiu (1817). În final denumierea de
Şchei a rămas în istorie.

Mulţi istorici spun că numele de Şchei
a fost dat după salahorii bulgari veniţi
să lucreze la construcţia Bisericii Negre. Istoricul Sextil Puşcariu, dar şi
alţi istorici contemporani contrazic
această ipoteză şi spun că numele de
Şchei a fost dat de comunitatea românească care locuia aici înainte de 1.400.
Şcheiul este astăzi cartierul istoric al
Braşovului, un veritabil obiectiv turistic, locul în care a luat fiinţă legenda Junilor, o tradiţie care astăzi este
unică în lume. Tot de Şchei se leagă
şi înfiinţarea primei şcoli româneşti
în curtea Bisericii Sfântul Nicolae în
1495. Tot în Şchei se mai află Biseirca
Sfânta Treime, dar şi Piaţa Unirii,
două veritabile obiective turistice
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Festival de carte şi muzică
în Piaţa Sfatului
A treia ediţie de vară a
„fEstivalului de cArte şi
Muzică” a început de
ieri, în Piaţa Sfatului.
Aproape 40 de standuri cu
cărţi, muzică sau jocuri pentru
oameni mari şi copii deopotrivă îşi aşteaptă clienţii, iar pe parcursul
celor patru zile, organizatorii au pregătit
evenimente culturale
care să ţină „în priză”
publicul iubitor de
carte şi muzică.
„Îi invit pe toţi iubitorii de carte şi muzică din Braşov sau
care se află în Braşov
la cea de a treia ediţie
a festivalului nostru,
în Piaţa Sfatului, pe
aleea cărţii şi a muzicii, unde vor avea loc
lansări de carte, recitaluri de poezie şi recitaluri de
muzică. Suntem la cea de a
treia ediţie, o ediţie record ca
număr de standuri, ca parti-

cipare a editorilor, a pro ducătorilor de muzică, a
artiştilor, şi, sperăm, şi ca participare a publicului larg”, a
spus Virgil Oniţă, preşedintele
Asociaţiei Culturale „Libris
Braşov”, organizatorul evenimentului.

Muzică şi carte pe toate gusturile. Vor fi prezenţi pe scena
festivalului soliştii sau formaţiile Alexandra Fits şi Guido

van de Meent (Olanda), Daggu Project (Germania), Silvan
Stăncel, Marius Baţu, cvintetul 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.
În plus, ca element de noutate,

Caritate cu sprijinul bisericii adventiste

Viceprimarul Adina Durbacă, împreună cu pastorul
Bisericii Adventiste de Ziua
a Şaptea Marius Creţa, şi directorul Direcţiei de Servicii
Sociale a Primăriei, Mariana
Topoliceanu, au înmânat ieri,
la sediul DSS, 50 de pachete
cu produse alimentare unor
familii aflate în situaţii de risc,
monitorizate de către Serviciul pentru protecţia familiei
şi copilului.
Aceste produse, împreună
cu obiecte destinate altor categorii de beneficiari, au fost
achiziţionate în urma unui
concert caritabil organizat de
Biserica Adventistă de Ziua a
Şaptea în parteneriat cu Primăria Braşov, la Sala Patria,
pe 5 iulie, eveniment în cadrul
căruia a fost strânsă suma de
8.606.

„Mulţumesc Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea pentru
spectacolul caritabil organizat
în parteneriat cu Primăria Braşov. Au fost achiziţionate alimente de bază pentru familii
aflate în dificultate, dar şi produse de igienă personală sau
destinate activităţilor recreative
pentru copiii din Centrul de zi
Astra, precum şi materiale sanitare pentru persoanele vârstnice care sunt îngrijite la
domiciliu prin intermediul DSS.
Este o iniţiativă lăudabilă şi sper
ca acest exemplu de parteneriat
să fie urmat şi de alte instituţii
sau persoane din Municipiul
Braşov. Primăria a fost întotdeauna deschisă faţă de astfel
de iniţiative, pe care le-a sprijinit
şi le va sprijini în continuare”,
a declarat Adina Durbacă, viceprimar al Municipiului Braşov.

De produsele achiziţionate
au beneficiat trei categorii de
persoane aflate în evidenţele
DSS, respectiv familii cu venituri reduse, copiii aflaţi în
situaţii de risc care sunt beneficiari ai Centrului de zi
«Astra» şi persoanele vârstnice îngrijite la domiciliu prin
intermediul DSS.
Pentru familiile aflate în
evidenţa Serviciului pentru
protecţia copilului şi familiei
au fost achiziţionate produse
alimentare de bază (ulei, zahăr, orez, paste făinoase, făină), iar pentru copiii sub un
an aflaţi în evidenţa DSS, lapte praf, scutece absorbante şi
produse de igienă pentru sugari. Au beneficiat de aceste
produse, în sumă totală de
3.300 de lei, 50 de familii.
Pentru copiii în situaţii de
risc care sunt beneficiari ai
Centrului de zi «Astra» au fost
cumpărate produse de igienă
personală , produse necesare
activităţilor recreative dar şi
articole de menaj. Persoanele
vârstnice îngrijite la domiciliu
au beneficiat de materiale sanitare (comprese sterile, pansamente pentru îngrijirea
rănilor sau zgârieturilor, alcool
sanitar, unguente, ser fiziologic ş.a). Au mai fost achiziţionate o saltea antiescare, un
aparat glucometru, un tensiometru şi scutece absorbante.
A.P.

organizatorii au invitat pe scena festivalului zece tineri artişti, participanţi în Tabăra de
Chitară „Acustic Live Music
Camp 2014”, să cânte pe scena importantului eveniment
din Piaţa Sfatului. Iniţiativa
se înscrie în obiectivele asociaţiei, de a promova muzica,
creaţia artistică şi
tinerele talente.
Nu vor lipsi la
întâlnirea cu
cititorii Gigi
Ghinea, Ame deia Neamţu,
Daniel Drăgan,
Virgil Borcan şi
autori braşoveni
de poezie.
fEstivalulde
cArte şi Muzică
este organizat de
Asociaţia Culturală „Libris Braşov”, în parteneriat cu
Primăria Braşov, Consiliul Judeţean Braşov şi Regia Autonomă de Transport.
A.P.
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Festivalul „Nedeia
Munţilor” la Fundata
La acest sfârşit de săptămână, pe platoul Muchia, Primăria Comunei Fundata, în
colaborare cu Consiliul Local Fundata şi Consiliul Judeţean Braşov organizează
sărbătoarea tradiţională „Nedeia Munţilor”. Sărbătoarea
tradiţională „Nedeia Munţilor” este „urmaşa” sărbătorii
pastorale Sântilia, ţinută pe
Muntele Sântilie, situat pe
hotarul Branului cu Muscelul
şi Dâmboviţa. În documen-

tele vechi apare ca „târg de
două ţări”, Transilvania şi
Muntenia. Nedeia a fost reluată la Fundata în anul
1969. Evenimentul îşi propune să reînvie tradiţiile locale, să prezinte Fundata
turiştilor cu varietatea şi autenticitatea tradiţiilor sale.
Din farmecul acestei sărbători nu vor lipsi obiceiurile şi
meşteşugurile tradiţionale,
costumele populare, muzica
şi voia bună.

Festival de Science Fiction
la Cetatea Râşnov
Manifestarea care este în
plină desfăşurare la Cetatea
Râșnov este la a doua ediţie
şi reuneşte de la fani ai genului fantastic la scriitori şi
oameni de ştiinţă. Printre invitaţi se numără scriitorii Voicu Bugariu şi Dănuţ
Ungureanu. În fiecare zi,
participanţii vor avea parte
de un program plin de activităţi: vor aborda diverse subiecte specifice acestui gen
literar în cadrul conferinţelor,
vor participa la sesiuni de
creative writing şi la lansări

de carte. Pentru cinefili sunt
pregătite cele mai tari şi mai
noi filme SF, prezentate de
către Mihnea Columbeanu,
regizor şi critic de film. Principalele atracţii ale festivalului vor fi cele două
concursuri dedicate amatorilor: concursul de proză
scurtă şi cel de film de scurtmetraj SF. Anul acesta demarează şi concursul de
creaţie literară „Mihail Grămescu”, în memoria binecunoscutului scriitor român,
dispărut pe 13 mai 2014.
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Cele mai vândute
cărţi în iunie 2014
Volume scrise de Andreea
Esca, Chris Simion şi Dan
Puric se situează pe primele trei poziţii în topul
celor mai vândute cărţi în
luna iunie, pe site-ul elefant.ro.

La mai puţin de o lună de la
lansarea volumului „Ce-am făcut
când am tăcut”, Andreea Esca
intră în topul autorilor preferaţi
de cititorii români direct pe locul
întâi.
Chris Simion, cu volumul „Ce
ne spunem când nu ne vorbim”,
coboară pe poziţia a doua,
după ce, mai multe luni la rând,
a fost cea mai cumpărată carte,
conform topului realizat de elefant.ro.
Tot în luna iunie, „Suflet românesc”, volumul scris de Dan
Puric, s-a situat pe poziţia a
treia.
Acesta este urmat de autorii
Lucian Boia, cu volumul „Primul Război Mondial. Controverse,
paradoxuri,
reinterpretări”, şi Sanda Arsene, cu volumul „Poveşti cu morala pentru copii”, care ajung
pe locurile al patrulea, respectiv
al cincilea.
Topul este completat, în or-

dine, de autorii Simona Tache
şi Mihai Radu, cu volumul „Femeile vin de pe Venus, bărbaţii
de la băut”, Irina Binder, cu
„Fluturi” (două volume), Antoaneta Ralian, cu volumul
„Amintirile unei nonagenare.
Călătoriile mele, scriitorii mei”,
Radu Paraschivescu, cu „Muşte
pe parbrizul vieţii. Nou catalog
de perle”, şi Oana C. Popescu,
cu „Ciobit. Interviuri cu Maia
Morgenstern”.
În ceea ce priveşte autorii străini, în topul vânzărilor în luna
iunie, pe elefant.ro, Markus Zusak, cu volumul „Hoţul de cărţi”,
se află pe primul loc. Acesta este
urmat de noile intrări în top ale
lui John Green, cu „De 19 ori
Katherine”, pe locul al doilea,
şi de Veronica Roth, cu „Insurgent, Divergent”, Vol. 2, care
se situează pe locul al treilea.
În categoria eBooks, pasionaţii de lectură îşi păstrează preferinţele în materie de autori şi

Vineri

Pe scurt
Mongol Rally trece şi anul acesta prin România
Mongol Rally, cel mai mare raliu neconvenţional caritabil
din lume, ajuns la cea de-a 11-a ediţie, va trece şi anul
acesta prin România. La Mongol Rally, echipaje internaţionale străbat în maşini de oraş distanţa dintre Londra
(Marea Britanie) şi Ulaanbaatar (Mongolia). Mongol Rally
porneşte din Londra, pe 20 iulie, sau Praga, pe 22 iulie
- echipajele au posibilitatea să-şi aleagă locul de plecare
dintre cele două oraşe -, şi are trei puncte de control
până în Ulaanbaatar. Primul punct de control din România
va fi la Sibiu, pe 24 iulie, când echipajele se vor întâlni
cu localnicii la petrecerea organizată în Ursus Cotton
Pub. Urmează Vama Veche, pe 25 iulie - punct de control
organizat pentru al patrulea an consecutiv -, Baku, în
Azerbaijan, pe 29 iulie - punct de control organizat pentru
prima dată -, raliul urmând să se încheie la Ulaanbaatar,
Mongolia.

Un brașovean a inventat motorul care funcționează cu o sursă
inepuizabilă de energie. Gabriel Diaconu, un locuitor din

volume alese. Astfel, cartea „Cimitirul”, în
care Adrian Teleşpan povesteşte
despre păţaniile personajului
principal Adrian Green, este încă
de la începutul anului printre
cele mai atractive volume pentru
români, fiind şi în luna iunie pe
primul loc în topul vânzărilor
de cărţi din această categorie.

județul Brașov, a inventat motorul care funcționează cu
o sursă de energie inepuizabilă și nepoluantă, și anume
electromagnetismul. Inovaţia sa ar putea revoluţiona industria energetică. Invenţie sa a fost brevetată de Oficiul
de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), dar până acum,
nici statul și nici un alt investitor nu s-a arătat interesat
să finanțeze motorul care funcționează cu electromagnetism. „Este vorba despre un motor care funcţioneză
cu energia magneţilor permanenţi. Aceasta este o sursă
de energie inepuizabilă şi ecologică. Pe viitor, acest
motor putând să se autoacţioneze, va înlocui aceste
greoaie şi greu de întreţinut sisteme fotovoltaice şi eoliene. Noutatea invenţiei constă în punerea în valoare a
energiei magneţilor permanenţi”, după cum a spus Diaconu, citat de bzb.ro.

Posesorii de câini par să fie cu zece ani mai
tineri (studiu)
Posesorii de câini par să fie
cu zece ani mai tineri decât
vârsta lor reală, conform unui
studiu recent al unor cercetători de la o universitate
scotʼiană, scrie miercuri Huffington Post.
Cercetătorii de la Universitatea St Andrews au monitorizat activitatea a 547 de
persoane în vârstă din Tayside,
a căror vârstă medie era de 79
de ani. Dintre cei implicatʼi în
studiu, aproximativ 9%, adică
50 de oameni, erau posesori
de câini. Timp de șapte zile
persoanelor le-a fost montat
un accelerometru pentru a le
fi măsurate mișcările.
Dr. Zhiqiang Feng, coordo-

natorul studiului, profesor la
universitatea amintită, a precizat că posesorii de animale
duc o viatʼă mai activă, cu efecte benefice asupra organismului.
„Rezultatele studiului nostru
arată că deținerea unui câine
este asociată cu creșterea ni-

velul de activitate fizică la segmentul de vârstă de peste 65
de ani”, a declarat coordonatorul studiului. „În medie, persoanele în vârstă care dețin
câini sunt cu 12% mai active
decât persoanele din același
segment de vârstă care nu au
câini”, a mai spus acesta.

Publică 10.000 de articole pe zi în Wikipedia
Deși pare greu de crezut,
un singur om, suedezul Sverker Johansson, este autorul a
nu mai putʼin de 8,5 % din totalul articolelor din Wikipedia, el publicând în ultimii
șapte ani 2,7 milioane de texte, relatează miercuri ziarul
spaniol „Abc”.
Randamentul său este de
invidiat: 10.000 de articole
într-o zi bună de lucru.
Această performantʼă este posibilă gratʼie unui soft, pe care
l-a botezat Lsjbot, care caută

informatʼii în baze de date fiabile și le rezumă sub formă
de articol, după cum scrie
publicatʼia „Gizmodo”.
Metoda sa nu este unanim
apreciată, principala critică
ce i se aduce fiind lipsa de
creativitate, dar Wikipedia o
acceptă de mai multʼi ani.
Fundatʼia care se află în spatele celei mai citite enciclopedii on-line are un colectiv
de editori specializatʼi, care
revizuiesc și aprobă textele.
Johansson abordează teme

precum geografie, istorie, inginerie, în articole de dimensiuni nu prea mari, cuprinzând
date și informatʼii bazice legate de subiectul respectiv.
Majoritatea contributʼiilor
sale sunt în limba suedeză,
ceea ce explică, într-o mare
măsură, faptul că versiunea
lingvistică în suedeză a Wikipediei este una dintre cele
mai extinse. Sverker Johansson publică și texte în vietnameză, limba maternă a
sotʼiei sale.

SPORT

18 iulie 2014

Pas spre grupele
Champions League
Campioana României,
Steaua Bucureşti, a învins,
în deplasare, cu scorul de
1-0 (0-0), echipa norvegiană Stromsgodset, într-un
meci contând pentru prima manşă a turului doi
preliminar al Ligii Campionilor.
După o primă repriză în care
norvegienii au jucat mai bine și
și-au creeat mai multe
oportunitătʼi de a marca, Tănase
și compania s-au trezit. În debutul actului secund, Gabi Iancu a
reușit să înscrie după ce l-a lobat
pe portarul nordicilor, astfel că
din minutul 49, tabela arăta scorul de 1-0, pentru trupa din
Ghencea. Norvegienii au încercat
să egaleze, dar marile situatʼii de
gol au apartʼinut bucureștenilor
care au irosit șanse importante
de a tranșa calificarea încă din
meciul de la Dramen. Latovlevici, Chipciu de două ori și Vâlceanu și-au bătut joc de ocazii
imense, astfel că Stromgodset –
Steaua s-a încheiat 0-1. Returul
va avea loc săptămâna viitoare
la Bucureşti.
Aștepta mai mult. Tehnicianul
Stelei, Constantin Gâlcă, a declarat că se aştepta ca jucătorii
săi să evolueze mult mai bine în
prima repriză a meciului cu
Stromsgodset, subliniind că aceştia s-au adaptat greu la suprafaţa
artificială de joc. „A fost un debut
fericit, am început mai greu, dar
a doua repriză am avut ocaziile
mai clare, unde puteam să marcăm mult mai multe goluri. Nu
ne-am adaptat la suprafaţa de
joc, am avut şi trac de început de
Champions League, mă aşteptam
la un început de joc mult mai
bun. Mai avem un retur şi încercăm să câştigăm şi acasă”, a declarat Gâlcă.

Gabi Iancu a marcat golul victoriei în partida cu norvegienii de la Stromsgodset
Trebuie să ne calificăm în grupe.
Antrenorul formatʼiei din Ghencea, Costel Gâlcă, a declarat că
este foarte important ca echipa
pe care o conduce să reușească
să acceadă în grupele Champions League. „E un pas important pentru noi, avem şi returul
şi încercăm să îl câştigăm. E foarte important să intrăm în grupele
Ligii, e vorba despre viitorul echipei. Deocamdată avem jucătorii
pe care îi avem, vreau să vorbesc
doar despre jocul pe care l-am
avut, nimic mai mult. Iancu are
tot viitorul în faţă, trebuie să demonstreze în fiecare meci. Îmi
plac mijlocaşii centrali ai norvegienilor, dar sunt mult mai buni
ai noștri şi trebuie să mă uit mult
mai mult la jucătorii mei. Vâlceanu are calităţi extraordinare,

dar depinde de el să profite de
şansele care i se oferă”, a mai
spus antrenorul Stelei.
Nielsen așteaptă returul. David
Nielsen, antrenorul lui Stromsgodset, a comentat înfrângerea
în faţa Stelei. „Sunt mândru de
echipa mea, a jucat la un nivel
înalt, contra unei echipe foarte
puternice. Fotbalul nu este drept,
noi am ratat, ei au marcat, dar
de aceea este diferenţă de preţ
între jucătorii celor două echipe.
Ştiam că Steaua este o formaţie
de nivel înalt, aceasta este Liga
Campionilor. Mai sunt 90 de minute de jucat, cel puţin, ştim că
Steaua este mai puternică acasă,
dar vom vedea", a declarat Nielsen.
Gabi Iancu vrea titlul de golgheter.
Gabi Iancu a fost titularizat de

Gâlcă în atacul Stelei cu Stromsgodset, iar mijlocașul a adus
victoria pentru steliști. Iancu a
marcat singurul gol al meciului
şi îşi anunţă pretenţiile pentru
nol sezon: titlul de golgheter.
„Sunt fericit că am câştigat şi că
am marcat. Sper să câştigăm şi
la Bucureşti, să vină multă lume
şi să ne calificăm. Nu mă aşteptam să fie atâţi români şi în zona
asta. A fost puţin ud terenul, dar
ne-am obişnuit, chiar dacă puţin
mai greu. Eu joc oriunde mă
aşează antrenorul, dar mie îmi
place şi vârf. Îmi doresc foarte
mult să fiu golgheterul Stelei în
acest sezon. Eu cred cu tărie că
o să ne calificăm în grupe şi că
o să jucăm în Champions League”, a spus Iancu.
Scapă Steaua de Legia? Steaua a
reușit să câștige în Norvegia cu
1-0 în fatʼa celor de la Stromsgodset și se poate gândi deja la
următorul adversar din turul 3
al preliminariilor Ligii Campionilor. Dacă Steaua se califică ar
putea juca în turul următor cu:
NK Maribor, Legia Varșovia,
Partizan Belgrad, Debrecen, Slovan Bratislava, Aktobe, Ventspils,
Garabag Agdam, Helsinki sau
Aalborg. Legia Varșovia pare
cel mai periculos adversar și poate fi evitat doar dacă e eliminat
sau dacă doi din capii de serie
sunt eliminatʼi în acest tur, adică:
Celtic, BATE, Sparta Praga, Dinamo Zagreb, Ludogorets, Maccabi Tel Aviv și Șeriff Tiraspol.
Șanse să fie eliminată are doar
BATE Borisov după 0-0 acasă
în tur cu Skenderbeu. Legia însă
a avut un meci foarte greu cu irlandezii de la St Patricks, care
au condus cu 1-0, după golul
marcat de Fagan. La ultima fază
a meciului Radovic a reușit să
egaleze pentru Legia, dar irlandezii au prima șansă la calificare.

Super jucător pentru „lupi”
Oficialii de la Corona Wolves
Brașov nu au stat degeaba și au
reușit să transfere al șaselea străin din cadrul lotului. „Este cel
mai bun jucător care a evoluat
vreodată în România sau în Liga
Mol”, a spus președintele sectʼiei
de hochei pe gheatʼă de la Corona Brașov, Zoltan Olti Pașca.
Fundașul slovac Jaroslav Obsut
a semnat un contract pe un sezon cu „haita lupilor” din
Brașov. În vârstă de 38 de ani,
fundașul slovac are o carieră de

invidiat. Obsut a jucat în AHL
și ECHL, dar a reușit să facă și
pasul spre NHL unde a evoluat
pentru Colorado Avalanche și
Saint Louis Blues. În 2004 s-a
întors în Europa și a jucat în
Suedia la Lulea timp de cinci sezoane. În 2009 a ajuns în KHL,
unde a evoluat pentru Spartak
Moscova, Atlant Mytishchi, Dinamo Minsk și Donbass Donetsk. În sezonul recent încheiat,
Obust a jucat în campionatul
Slovaciei pentru Zvolen. „Este

un jucător excepțional. A evoluat
la cel mai înalt nivel. A fost în
naționala Slovaciei cu care a
participat la Jocurile Olimpice,
este un jucător extraordinar. Este
cel mai valoros jucător care a a
ajuns în România și în Liga Mol.
Suntem foarte fericiți că am semnat cu el. Sunt convins că va aduce un plus echipei și că îi poate
învăța pe cei mai tineri din echipă, ce înseamnă hocheiul adevărat”, a declarat Zoltan Olti
Pașca, președintele sectʼiei de

hochei pe gheatʼă de la Corona.
În altă ordine de idei, Corona sa despărtʼit de fundașul Zsolt
Mastelariu care a ales să meargă
la muncă în Anglia. „I-am dat
drumul lui Mastelariu, pentru că
nu putem ține jucătorii cu forța.
El nu s-a dus acolo să joace hochei. În înțelegerea noastră el nu
are voie să semneze cu o echipă
din Românai sau din Liga Mol
în următoarele cinci sezoane”, a
spu președintele Corona Wolves
Brașov, Zoltan Olti Pașca.
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Cupa Consiliului Județean la tenis. Cupa Consiliului Județean
la tenis a ajuns la cea de-a șasea ediție. Competiția se va
desfășura în perioada 19-25 iulie pe terenurile de la baza
Dinamo Brașov. Turneul se va disputa atât la băieți cât și
la fete la trei categorii de vârstă, 10, 12 și 14 ani. Sportivi
din Târgoviște, București, Focșani, Galați, Prahova și Brașov
s-au înscris deja la competiția ce are premii totale de 1.000
de euro. „Va fi o competiție interesantă. Sunt deja 45 de
copii înscriși la acest turneu, iar cei care vor să se înscrie
o mai pot face la bza sportivă Dinamo Brașov, până înainte
de startul competiției. Premiile vor consta în diplome, medalii
și bani”, a declarat președintele comisiei de sport din cadrul
Consiliului Județean Brașov, Dragoș Crăciun. Micuții tenismeni vor avea parte și de Kids Day, organizatorii oferindu-le un tur al orașului în autocarul descoperit.
Hoskins s-a întors la Olimpia. Oficialii echipei de baschet feminin
Olimpia CSU Brașov fac ultimele transferuri înainte de începerea pregătirii pentru noul sezon. Astfel mai marii „olimpicelor” au reușit să semneze un contract cu Brandie
Hoskins, jucătoare ce a evoluat sub Tâmpa și în urmă cu
două sezoane. Din păcate, brașovenii nu au reușit să o
convingă pe Zdenka Kovacevic să continue la Brașov, ea
găsindu-și un angajament în Cehia. Altfel, conducătorii de
la Olimpia negociază în aceste zile cu mai multe jucătoare
străine care pot acoperii pozițiile unu și patru. „Olimpicele”
vor începe pregătirea pe data de 1 septembrie, iar primele
jocuri oficiale vor fi cele din Cupa României care se vor
disputa pe 20 septembrie turul și pe 24 septembrie returul.
Prima etapă a sezonului regulat va avea loc în data de 27
septembrie, iar obiectivul trupei conduse de Dan Calancea
este calificarea în play-off.
Stegarii protestează din nou. Fotbaliștii echipei FC Brașov au
ajuns la capătul răbdării. Sătui de promisiuni neonorate,
stegarii au hotărât să nu intre în cantonament înainte de
meciul din Cupa Ligii cu Astra Giurgiu, în semn de protest
față de conducerea clubului. Buga și compania sunt neplătiți
de aproximativ cinci luni și s-au săturat să fie păcăliți de
conducerea clubului brașovean. Jucătorii se vor prezenta
astăzi la stadion și vor intra pe teren la meciul cu Astra, ce
va debuta la ora 21.00.

Vrea să câștige tot. Tehnicianul slovac Miroslav Ihnacak, noul

antrenor al hocheiștilor de la Corona Wolves a ajuns la
Brașov. El a văzut patinoarul și facilitățile pe care le are la
dispoziție pentru a face un sezon foarte bun la cârma „lupilor”. Obiectivul său personal este să câștige tot ce se
poate câștiga. „Am primit această ofertă și nu am ezitat.
Am auzit doar lucruri bune despre Brașov. Este o provocare
pentru mine și sunt conștient că mă așteaptă un sezon
greu. Brașovul a avut rezultate foarte bune anul trecut așa
că trebuie să ne ridicăm cel puțin la același nivel. Sunt
obișnuit să lucrez sub presiune. Obiectivul nostru este să
aducem la Brașov toate trofeele”, a declarat tehnicianul
celor de la Corona Wolves Brașov, Miroslav Ihnacak. Ihnacak îl va avea ca asistent pe Kovacs Laszlo. Jucătorii
vor începe pregătirea pe gheață în luna august și vor avea
parte și de un turneu de meciuri amicale în Slovacia.

România, pe locul 28 în lume. Echipa naţională a României
a urcat o poziţie şi se află pe locul 28, cu 733 de puncte,
în clasamentul FIFA Coca-Cola. Adversarele României
din preliminariile Campionatului European din 2016 ocupă
următoarele poziţii: Grecia locul 13 (1.091 de puncte),
Ungaria poziția 38 (642 de puncte), Finlanda locul 55
(508 de puncte), Irlanda de Nord este pe 89 (356 de puncte) şi Insulele Feroe locul 184 (61 de puncte), informează
site-ul oficial al forului mondial. Câştigătoarea Cupei Mondiale, selecţionata Germaniei, a urcat pe prima poziţie în
această ierarhie, urmată de Argentina şi Olanda. Fosta
deţinătoare a titlului mondial, Spania, a coborât şapte
locuri până pe poziţia a opta, după eliminarea din faza
grupelor la CM 2014.
Victorie pentru Gallopin. Rutierul francez Tony Gallopin (Lotto)
a câştigat etapa a 11-a a Turului Franţei, la Oyonnax, italianul Vincenzo Nibali (Astana) fiind în continuare lider la
general. Tony Gallopin a fost urmat de John Degenkolb şi
Matteo Trentin. Gallopin, care a purtat tricoul galben timp
de o etapă, a adus a doua victorie a unui francez în această
ediţie, după cea a lui Blel Kadr de sâmbătă.

DIVERTISMENT

Un nou weekend
muzical în Ţara Bârsei
Festivalului Musica Barcensis, ediţia a V-a, continuă şi în acest sfârşit
de săptămână cu două concerte
aflate sub semnul diversităţii.
Mâine, 19 iulie, de la ora 18:00, Biserica Evanghelică din Râşnov va găzdui
primul concert din acest an susţinut de
Corul Comunităţii Evanghelice din Hărman.
Condus de dirijoarea Diana Bâldea, corul va prezenta lucrări bisericeşti din diferite ere muzicale, cântate în limba
germană, română sau rusă. Programul
concertului va fi completat cu piese de
vioară şi orgă interpretate de Elena şi
Paul Cristian.
Duminică, 20 iulie, de la ora 19:00, în
Biserica Sf. Bartolomeu va concerta duoul de chitară din Bucureşti, format din
Olivia Iancu şi Claudiu Lobonţ. Chitările
celor doi muzicieni vor umple acustica
vechii biserici de acorduri latine ale compozitorilor Astor Piazzolla, Antonio Soler
şi Manuel de Falla.
Intrarea la ambele concerte este liberă,
participanţii având posibilitatea de a face
o donaţie în sprijinul festivalului la final.

Biserica Sf. Bartolomeu din Braşov, gazdă a concertelor „Musica Bracensis”

Distracție pentru copii
în Parcul Tractorul
Asociaţia Culturală Museion Brașov invită copiii de
toate vârstele duminică, 20
iulie, în parcul Tractorul
pentru a face “o călătorie în
jurul lumii”. Prin intermediul
atelierelor de creaţie, teatrului, dansului, muzicii şi spor-

tului vom avea ocazia să cunoaştem elemente culturale
din diferite ţări ale lumii.
Toată distracţia începe la ora
10:00 şi ţine până seara la
ora 19:00. Detalii legate de
eveniment se găsesc pe
www.eduforlife.info.

Bancuri
◾ Examen în epoca de piatră.
Deodată în peşteră se aude un urlet.
– Neandertal, ce ai de urli? întreabă
profesoara.
– Mă iertaţi doamna profesoară,
dar mi-a căzut fiţuica pe picior.
◾ Cafea de criză: Se ia o boabă de
cafea, se leagă cu o aţă, şi se scufundă de 2-3 ori în ceaşca cu apă

fierbinte. La fiecare 3 cafele se
schimbă aţa.
◾ Badea Gheorghe intră în farmacie. Acolo erau doi studenţi practicanţi.
Badea: – Ce se vinde aici, mă?
– Măgari, moşule! l-au luat ăştia
peste picior.
La care Badea Gheorghe: – Şi-au
rămas numai doi?

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

ÎN ORDINEA DISPARIŢIEI
-digital– -PREMIERĂ(KRAFTIDIOTEN)
(N-15), 115 minute,
Comedie, Crimă
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:00
AVIOANE: ECHIPA DE
INTERVENŢII
-3D– -PREMIERĂ(PLANES: FIRE AND RESCUE)
(AG), 83 minute, Animaţie,
Aventuri, dublat
Vineri: 13:30, 16:15
Sâmbătă: 11:00, 11:15, 11:30,
13:15, 16:15
Duminică: 11:00, 11:15, 16:15
SEX TAPE -digital– -PREMIERĂ(N-15), 90 minute, Comedie
Vineri, Sâmbătă: 20:30, 22:30
Duminică: 21:00, 22:45
CANIBAL -digital(IM-18), 116 minute, Thriller
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 22:00

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

CUCEREŞTE-O CU SALSA -digital(CUBAN FURY)
(AP-12), 98 minute, Comedie
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 18:15, 20:15
PLANETA MAIMUŢELOR: REVOLUŢIE -3D(DAWN OF THE PLANET OF THE APES)
(AP-12), 130 minute, Acţiune, SF, Thriller
Vineri, Sâmbătă: 15:15, 17:45
Duminică: 13:30, 16:00, 18:30
NEBUNIE ÎN LAS VEGAS -digital(THINK LIKE A MAN TOO)
(AP-12), 106 minute, Comedie
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 15:30
TRANSFORMERS: EXTERMINAREA -3D(TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION)
(AP-12), 157 minute, Acţiune, Aventuri, SF
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:15, 22:15
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.
◾ Expoziţie de fotografie veche – Albumul de
familie la românii şi ceangăii din zona Săcele
(mai – septembrie 2014)
la Muzeul de Etnografie Braşov (B-dul Eroilor 21A).

Vineri

Horoscopul zilei
Berbec. Dacă eşti foarte hotărât/ă, atunci vei reuşi să treci
peste orice obstacol care îţi apare în cale. Trebuie să găseşti
doar acele persoane care te vor susţine şi îţi vor da putere.
Taur. Nu te învinovăţi dacă alţii se mişcă mai repede decât
tine, uneori este mult mai bine să nu te suprapui cu cineva.
Ar trebui să priveşti lucrurile pe termen lung.
Gemeni. Cei din jurul tău e posibil să fie destul de invidioşi
astăzi, însă ei pierd dacă au această atitudine. Încearcă să
fii cât poţi de diplomat/ă şi să le dai câteva sfaturi.
Rac. Astăzi trebuie să te asiguri că nu vorbeşti înainte de a
te gândi de două ori înainte, altfel e posibil ca cei din jur
să înţeleagă greşit ceea ce spui.
Leu. Buna ta dispoziţie de astăzi nu poate fi stricată de nimeni
şi nimic, aşa că profită cât mai mult de asta! Chiar dacă te
blochezi la serviciu la unele sarcini, energia ta te ajută.
Fecioară. Primeşti astăzi sfaturi din toate părţile, însă nu trebuie să le asculţi deloc. Lasă-le să plece aşa cum au şi venit,
şi încearcă să acţionezi după propria judecată.
Balanţă. Trebuie să socializezi mai mult astăzi dacă vrei să
ţi se deschidă unele porţi. Lucrurile merg spre mai bine,
aşa că fii pregătit/ă pentru orice fel de schimbare.
Scorpion. Astăzi chiar vrei să ajuţi, însă cei din jurul tău e
posibil să creadă că vrei să profiţi. Ar trebui să laşi totul să
curgă natural, chiar dacă îţi este greu.
Săgetător. Eşti foarte inventivă astăzi şi ajungi la concluzia
că trebuie să te bucuri de fiecare zi, fie ea bună sau rea.
Este aproape imposibil să fii dărâmat/ă de ceva.
Capricorn. Nu îi poţi împaca pe toţi, aşa că singura soluţie
este să fii sincer/ă. Chiar dacă nu îţi place să refuzi oamenii,
uneori este mai bine să spui lucrurilor pe nume.
Vărsător. Ai multe idei bune astăzi, iar unele dintre ele vor
fi foarte utile pentru cei din jurul tău. Caută oportunităţi de
avansare în orice moment al zilei, astrele sunt de partea ta.
Peşti. Poţi foarte uşor să te izolezi astăzi, aşa că nu ezita să
o faci. Ai nevoie de spaţiu şi de relaxare, mai ales că nu
mereu poţi prinde o astfel de ocazie. Profită de ea!
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Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe verticală,
nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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„Aşezarea dacică
de la Şinca Veche”
Identificată în anul 1977,
datorită exclusiv pasiunii
pentru arheologie a lui
Grigore Dobrean din Şinca Veche, aşezarea dacică la care se referea în
iulie 1978 istoricul Florea
Costea este „una din cele
mai interesante şi importante din această parte a
judeţului nostru”.
Cercetarea sistematică a
acestei aşezări, situată la circa
1,2 km spre sud de sat, pe
dealul Pleşu – a început în
luna iunie 1978 şi a avut pentru început „caracter de sondaj”. S-au practicat trei
secţiuni şi două casete, care
au permis „punerea în evidenţă a unor complexe de locuit sau cu caracter utilitar,
ca şi a unei mari cantităţi de
material arheologic”. Totodată, s-au făcut „observaţii
minuţioase” asupra a 13
gropi de provizie şi menajere

şi a unei „încăperi adâncită
în pământ”.
Din toate acestea a rezultat
„ceramică dacică modelată la
roată sau cu mâna, de o frumuseţe şi diversitate deosebită: ceşti-opaiţ, oale-borcan,
fructiere, chiupuri etc. şi un
surprinzător de mare repertoriu de tipuri ceramice greceşti şi romane (kantharoi,
boluri) imitate de localnici”.
Desigur, nu lipseau piesele de

metal: „fibule, catarame, unelte casnice, monede”.
Cea mai interesantă imagine
s-a constatat, potrivit lui Florea Costea, în „încăperea practicată în sol”, unde, bogăţia şi
varietatea ceramicii (între care
şi vase întregi sau „întregibile”), pământul pregătit pentru
modelat (ars sau nu) ori rămas
după confecţionarea oalelor,
o unealtă („lustruitor”) specifică meşteşugului olăritului, îi

Din Gazeta Transilvaniei
Atelier de lucru manual pentru elevii braşoveni

dădeau certitudinea istoricului
braşovean că se afla în „locuinţa-atelier a unui olar”.
Având în vedere şi calitatea
pământului, foarte potrivită
pentru oale şi cărămizi (acestea din urmă se mai lucrau şi
în 1978 în acest loc), Costea
adăuga un element în plus în
a stabili ineluctabil şi logic,
chiar, că „dacii de pe Dealul
Pleşu erau specializaţi în producerea de ceramică, solicitată
de una sau mai multe aşezări
din zonă, aşezări care îşi aşteaptă şi ele cercetarea”.
În timp, aşezarea la care s-a
referit Florea Costea durează
de la finele ultimului veac
dinaintea erei noastre până la
cucerirea daciei de către romani, aşa cum demonstrau
materialele scoase la lumină
şi, în primul rând, „o monedă
romană de argint”.
(„Drum Nou” – Iulie 1978)

Presbiteriul evanghelic din Braşov a introdus încă
din anul 1878 pentru seminarul evanghelic, învăţarea lucrului de mână. Mai târziu au început să fie
instruiţi şi şcolarii din clasele inferioare, astfel că în
anii din urmă s-au putut instrui în lucrul de mână
peste 100 de şcolari în termen mediu. În anul 18901891 au vizitat atelierul cu totul 119 şcolari, dintre
care 48 din şcolile elementare, 24 din cele gimnaziale şi 47 din cele reale. Sunt primiţi în atelier şcolari de la orice şcoală din Braşov. Taxa pe semestru
este de 2 florini, pentru aceasta elevului i se dau
unelte şi material pentru modelat şi sculptat în lemn,
iar lucrătura rămâne în proprietatea elevului, care
capătă pe săptămână 2 ore de instrucţiune. Profesorul atelierului este Karl Kotz, profesor de desen,
absolvent al Academiei din München. Sâmbăta trecută am vizitat frumoasa expoziţiune de obiecte lucrate peste an de către elevii atelierului. Expoziţia
a fost chiar în localul atelierului, la capătul străzii
Funarilor de sus (str. Castelului). Am văzut acolo
obiecte foarte frumoase şi cu gust lucrate, pe cât
adică se poate aştepta de la nişte începători. Frumoase provasuri (rame) pentru chipuri, oglinzi, calendare, apoi tăvi, cuiere, după aceea obiecte mai
mari: taburete, mese de cusut, de fumat, de citit,
toate cu multă diliginţă lucrate.
Nu putem decât să felicităm pe venerabilul presbiteriu evanghelic din Braşov pentru acest atelier
şi recomandăm şi tinerimei române să se folosească de ocazia ce i se oferă în acest atelier de a se
deprinde în lucrul de mână.
(Gazeta Transilvaniei, nr. 150, 7/19 iulie 1891)
Mihaela Lupu

Iulian Cătălui

Jubileul d-lui Dr. Gh. Baiulescu
S’au împlinit 50 de ani de când fruntaşul român braşovean
şi-a luat diploma de doctor în medicină la universitatea din Viena
„Împlinindu-se 50 de ani
de când d. dr. Gheorghe B.
Baiulescu, distinsul fruntaşul
român braşovean şi-a luat diploma de doctor în medicină
dela Universitatea din Viena,
această Universitate, conform
unei vechi tradiţii, i-a înscris
diploma în cartea de aur.
Puţini sunt aceia cărora sbuciumul vieţii le îngădue să sărbătorească un astfel de jubileu.
Şi mai puţini sunt cei din mult
chinuitul nostru neam românesc trecut prin toate încercările soartei vitrege.
Totuşi, în epoca când d. dr.
Baiulescu şi-a început studiile,
era curentul acela puternic al

redeşteptărei naţionale care a
animat neamul nostru românesc decenii de-a rândul după
revoluţia dela 1848. Protopopul
Bartolomeu Baiulescu, tatăl venerabilului dr. G. Baiulescu, el
însuşi un om cu o cultură aleasă, văzând înclinările spre studii
ale copiilor săi le-a înlesnit calea învăţăturii. Şi pentru neamul românesc din Ardeal a
fost o fală d. dr. G. Baiulescu
dela Braşov precum şi pentru
fostul vechiu regat şi corpul technic de acolo, inginerul Romulus Baiulescu dela Bucureşti,
fratele sărbătoritului de astăzi.
D. dr. Gh. Baiulescu n’a
strălucit însă aici numai prin

cariera sa medicală, ci a fost
totdeauna şi vreme îndelungată un punct de reazăm al
politicei naţionale din Ardeal
a românilor din Ţara Bârsei
şi Braşov. Şcoalele române
ortodoxe din localitate şi Reuniunea Femeilor Române l-au
avut de asemenea ca un puternic sprijinitor, d. dr. Gh.
Baiulescu fiind unul dintre
puţinii români cari timp de
30 de ani înainte de Unire a
făcut parte din reprezentanţa
orăşănească.
Are mai multe lucrări de
seamă dintre cari una „Hidroterapie medicală” a fost premiată de Academia Română.
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Iar rolul pe care l-a jucat la
1916, fiind primul primar al
Braşovului românesc, şi concursul dat în timpul răsboiului
de întregire a neamului şi în
timpul pribegiei sale, a fost
nu mai puţin vrednic de cinstire. După răsboiu însă răsturnarea morală care a urmat

a abătut multe preocupări ce
aparţin domeniului esteticei
sociale. Academia Română şia uitat cu totul premiatul. Universitatea din Cluj, care a
preluat întreaga moştenire culturală a fostului imperiu habsburgic, a omis înscrierea în
cartea ei de aur a laureaţilor

români cari au cinstit neamul
în Universităţile austro-ungare. Iar partidul căruia i-a acordat sprijin şi i-a oferit
autoritatea sa morală la începutul aşezării lui aici în Ardeal, i-a trimis un specialist
în afaceri care să-i dispute locul de preşedinte în Asociaţia
Medicilor şi să-i turbure bătrâneţea.
Doar câţi-va colegi saşi lau sărbătorit când a împlinit
70 de ani şi acum Universitatea din Viena l-a trecut în
cartea ei de aur.
Recunoştinţă! Nu de geaba
numele tău se mai găseşte astăzi numai în dicţionare!”
(Carpaţii – Anul X,
nr. 550; Duminecă ,
23 Novembre 1930)
Cristina Baciu
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Bazaltele din Racoş,
minune a naturii
Un paradis al geologilor– aşa este descrisă de
cei avizaţi rezervaţia
„Bazaltele de la Racoş”.
Iubitorii de geoturism sau
de fotografie vor pierde mult
timp în labirintul de piatră al
carierelor, unde a existat şi un
vulcan din al cărui crater s-a
extras zgură multă vreme. Aici
veţi descoperi farmecul unei

lumi aparte, în care parcă se
simte căldura magmei de acum
câteva sute de mii de ani.
Coloanele de bazalt, situate
la marginea satului braşovean
Racoş au o înălţime cuprinsă
între 10 şi 15 metri şi s-au format ca urmare a răcirii rapide
a lavei vulcanice. Din punct
de vedere ştiinţific, marchează
încheierea erupţiei vulcanice
în Carpaţii Orientali.

Castelul Bran: „Un edificiu misterios ce
atrage «legiuni» de fani ai vampirilor”
Potrivit publicaţiei britanice,
turiştii cu o vedere ageră vor
descoperi însă că Dracula nu
a existat. Faimosul vampir a
fost creat de romancierul irlandez Bram Stoker în volumul
său emblematic „Dracula”, publicat în 1897. Pe de altă parte,
Stoker nu a vizitat niciodată
România. Dracula este un conte transilvan, stăpân al unui
castel ridicat pe un vârf de
stâncă înaltă, de unde străjuieşte valea râului şerpuind prin
principatul Transilvaniei. Castelul Bran este însă singurul
din Transilvania care cores-

punde descrierii lui Bram Stoker, astfel că lumea întreagă se
referă la el ca fiind Castelul lui
Dracula, mai scrie Daily Mail.
Castelul Bran atrage în fiecare an aproximativ jumătate
de milion de turişti. Cei care
vor vizita fortăreaţa vor descoperi un frumos edificiu, chiar
dacă are sau nu legătură cu
vampiri, mai spune Daily Mail.

Roger Federer a jucat o partidă de tenis
la 3.500 m înălţime
Roger Federer a jucat o partidă de tenis miercuri, 16 iulie,
la 3.500 m altitudine, cu
schioarea americană Lindsay
Vonn. Totul a pornit în octombrie 2013 de la un mesaj
pe Twitter al campionului elveţian, care lansa o provocare

între sportivi: el se
declara gata să se întreacă în orice sport,
r e l a t e a z ă
20minutes.fr.
Schioarea Lindsay
Vonn i-a răspuns că va juca
tenis cu el dacă şi tenismanul
va concura apoi pe
pistă cu ea. Prima
parte a întrecerii a
avut loc miercuri, în
Alpii elveţieni. Cei
doi campioni au jucat
în Jungfraujoch, trecătoare în Alpi, în

Fostul tenisman, în vârstă de 40 de
ani, are o nouă relaţie. El s-a îndrăgostit de Tamira Paszek
(23 de ani), pe care o antrenează din 2012. Tamira face
deja parte din grupul de prieteni ai lui Andrei, iar acesta
e însoţit peste tot de iubita lui,
scrie ziarul Click! Weekendul
trecut, cei doi au fost la mare, la
Mamaia, iar fotoreporterii ziarului citat i-au surprins în
ipostaze tandre. Tamira nu l-a scăpat din ochi pe Pavel
şi a fost mai mereu lipită de el. Căpitanul echipei de Cupa
Davis a României a recunoscut relaţia cu eleva sa. „Este
adevărat, sunt despărţit de soţie, iar Tamira este noua
mea prietenă”, a spus el pentru Click!.

Teo Trandafir, într-o relaţie cu Antonio Passarelli

Coloanele reprezintă un
adevărat spectacol natural şi
au ieşit la iveală după exploatarea îndelungată a bazaltului
pentru construcţii. Statul a declarat-o rezervaţie naturală
protejată.
După o scurtă plimbare de
câteva minute, de la coloane
ajungi la Cariera Brazi, o altă
minune a naturii. Pereţii de
rocă se oglindesc într-un lac
ce s-a format în urma topirii

Castelul Bran din România
reprezintă o destinaţie fantastică pentru iubitorii de vampiri
din întreaga lume, scrie publicaţia britanică Daily Mai, cel
mai citit ziar din lume.
„Castelul Bran, care este poziţionat pe un vârf de colină
de lângă Braşov, în centrul României, a fost strâns legat de
Contele Dracula. Construit la
începutul secolului al XIV-lea,
castelul este deschis publicului,
vizitatorii având posibilitatea
să cerceteze camerele care scârţâie şi pasajele întunecate”,
scriu jurnaliştii britanici.

Andrei Pavel s-a despărţit de soţie şi se iubeşte cu eleva sa

faţa a sute de spectatori.
Nu a fost făcut public scorul
meciului, dar se presupune că
elveţianul, finalist la ultimul
turneu Wimbledon, nu a avut
dificultăţi în faţa schioarei.
Nu va fi acelaşi lucru atunci
când Lyndsay Vonn se va întrece cu numărul trei mondial
într-o coborâre olimpică.

zăpezii şi acumulării apei de
ploaie şi posibil şi din infiltraţii. Lacul, lung de 400 de
metri, lat de vreo 200 şi adânc
de peste 10 metri, datează
doar de câţiva ani, de când exploatările de bazalt s-au oprit.
Apa este foarte limpede şi are
o culoare verde smarald. Prin
frumuseţea şi dimensiunea lor,
coloanele şi lacul Brazi reprezintă un punct de interes turistic în zonă.

Teo Trandafir şi Antonio Passarelli au fost surprinşi sărutându-se pe stradă, ceea ce confirmă zvonul potrivit
căruia cei doi sunt într-o relaţie. Dovada iubirii au făcut-o în Capitală, imediat după ce s-au întors de la
mare. Odată ajunşi, Antonio i-a spus lui Teo că nu a
lipsit niciodată la lecţia de bune maniere, i-a deschis
portiera, după care a sărutat-o cu foc, pentru prima
dată, în văzul lumii. „Antonio face parte dintre cei mai
deştepţi bărbaţi din viaţa mea. Sunt onorată să lucrez
cu acest om pe care îl iubesc din adâncul sufletului
meu. Nu mă ruşinez deloc şi o spun cu toată sinceritatea. Aş face orice să continui să lucrăm împreună şi
ca toată povestea noastră să continue, pentru că învăţ
în fiecare zi lucruri de la el, pe care mi le predă cu tandreţe şi nobleţe. Are toate calităţile pe care le-am visat
vreodată la un bărbat, prieten, companion. Antonio
Passarelli este un om absolut special din viaţa mea”,
a declarat Teo Trandafir, pe 9 iulie.

