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Trei braşoveni care au prins
un tâlhar au fost premiaţi
de Poliţia Braşov pentru curajul lor.
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Caravana identităţii
Pe 25 iulie, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Budila
va avea loc prima caravană pentru realizarea actelor de identitate

Stegarii
au făcut scor
pag. 9

FC Braşov s-a impus cu
14–0 cu Blue Angels Bod,
iar elevii lui Ţălnar nu i-au
menajat deloc pe adversari.

Festival de muzică
pentru copii
pag. 5

„Bran Music Fest” are loc
în perioada 25–27 iulie
2014, pe „Platoul Inima
Reginei Maria”.

VALUTĂ

Euro
4,4408
USD
3,2929
Gram Aur 138,4119

METEO

Parţial noros/Ploaie
4°C /10°C

Acţiunea face parte din cadrul proiectului „Acces la servicii sociale de
bază pentru persoane vulnerabile din
judeţul Braşov”, arată organizatorii

evenimentului Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Braşov şi Direcţia
Judeţeană Comunitară de Evidenţă
a Persoanelor Braşov, în calitate de

partener. Sunt invitate să participe 2014, în cadrul Fondului ONG în
persoanele care din diferite motive România şi beneficiază de o finanţare
nu au acte de identitate. Proiectul este nerambursabilă de 25.826 euro.
finanţat prin granturile SEE 2009 –
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În top, la „Prima Casă”

Iluminat inteligent în Astra

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru
IMM-uri a acordat peste
11.000 de garanţii în cadrul
programului „Prima Casă”,
în semestrul I. Cele mai
multe cereri, 27,6% au fost
înregistrate pentru municipiul Bucureşti, apoi în Cluj,

Lucrările pentru instalarea
sistemuluii de iluminat inteligent s-au mutat în cartierul
Astra. Până acum au fost
montate echipamentele (cu
excepţia butoanelor de panică
şi a camerelor de supraveghere), pe 2.000 de stâlpi de
iluminat public din Triaj,

cu 8,1% din totalul garanţiilor, Ilfov, cu 7,1%, Timiş
— 5,8%, şi Constanţa, Braşov, Sibiu şi Iaşi – cu procentaje cuprinse între 3% şi
5% fiecare. Valoarea medie
a finanţării accesate în cadrul programului este de
38.300 de euro.
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Fundătura Hărmanului, Craiter, Florilor, Astra 1 (între
Crinului şi Bd. Saturn). Echipamentelelor de pe stâlpi li
se adaugă modernizarea a 60
de posturi de transformare.
Echipamentele sunt complet
funcţionale, potrivit firmei
de proiect.
pag. 3
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Urmărit internaţional prins . Poliţiştii braşoveni de la Biroul de

Urmăriri au depistat şi prins, luni, un braşovean de 28 de
ani, urmărit internaţional. Pe numele acestuia exista un mandat european de arestare, emis de tribunalul Districtual Penal
din Viena, Austria, pentru comiterea infracţiunilor de complicitate la furt calificat şi înstrăinare a mijloacelor de plată
fără numerar. „Bărbatul este suspectat că, în 2011, în Viena,
în complicitate cu alți trei cetățeni români, a furat un card
de credit de la un cetățean austriac şi a retras împreună
cu complicii bani din bancomat. Suspectul a fost prezentat
de polițiști Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov,
care a dispus reţinerea pe o perioadă de 24 de ore, iar azi
va fi prezentat Curții de Apel Braşov pentru finalizarea procedurilor de extrădare către autoritățile austriece” a declarat
comisar șef Liviu Naghi, purtător de cuvânt la IPJ Brașov.

Cu proiectilul în curte. Un bărbat din localitatea braşoveană

Dejani a descoperit un proiectil pe proprietatea sa, în timp
ce efectua săpături pentru fundaţia unei case, scrie „Bună
Ziua, Făgăraş”. A anunţat imediat autorităţile, iar un echipaj
de la Poliţia din Recea s-a deplasat de urgenţă la domiciliul
cu pricina şi a asigurat paza până a ajuns un echipaj de la
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Braşov. Proiectilul
descoperit a fost identificat drept bombă pentru aruncător
de calibru 82 mm, acesta nefiind primul episod când se descoperă muniţie în curţile oamenilor. În urmă cu 2 ani, tot întro curte din Dejani, a fost găsit un proiectil de calibru 100
mm în timp ce se efectuau săpături pentru construirea unei
fose septice.

Grav accident de circulație pe DN11. Două furgonete și un TIR

au fost implicate ieri după-amiază într-un eveniment rutier
în apropiere de Lunca Câlnicului. Din primele informații,
două persoane au fost rănite și au fost transportate la spital
cu două echipaje S.M.U.R.D. Cercetările sunt continuate
de poliţiştii brașoveni, pentru stabilirea împrejurărilor exacte
în care s-a produs evenimentul. Revenim în ediția de mâine
cu mai multe detalii.
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Brașov, în topul cererilor
pentru „Prima Casă”
Fondul Național de Garantare a Creditelor
pentru IMM-uri / FNGC
IMM/ a acordat în primul semestru peste
11.000 de garanții în
cadrul programului
«Prima Casă».
Cele mai multe cereri,
27,6% au fost înregistrate
pentru municipiul București,
apoi în Cluj, cu 8,1% din totalul garantʼiilor, Ilfov, cu
7,1%, Timiș - 5,8%, și

Constantʼa, Brașov, Sibiu și
Iași - cu procentaje cuprinse
între 3% și 5% fiecare.
La polul opus, cu cele mai
putʼine cereri de finantʼare în
primul semestru al acestui
an, se află judetʼele Gorj,
Harghita, Teleorman și Sălaj,
cu câte 0,4% din total,
Călărași, Ialomitʼa și Giurgiu,
cu câte 0,3% din garantʼiile
acordate.
„Din analizele statistice
efectuate, reiese că Programul «Prima Casă» a fost
accesat cu preponderență de tineri
cu vârsta cuprinsă între 26
și 35 de ani,
care au preferat
achiziționarea
apartamentelor cu două
camere”, se
precizează
în comunicat.

Prin contractele încheiate de la
începutul programului și
până la data de 20 iulie
2014, FNGCIMM a acordat
peste 119.200 de garantʼii, în
valoare de circa 2,3 miliarde
de euro, pentru credite accesate în valoare de peste
4,56 miliarde de euro. Valoarea medie a finantʼării accesate în cadrul programului
este de 38.300 de euro, precizează Fondul. Potrivit comunicatului, rata de
nerambursare a creditelor
este de doar 0,2%, plafonul
disponibil în prezent în cadrul programului «Prima
Casă» fiind de circa 1,09 miliarde de lei (inclusiv plafo-

nul de 490 milioane de lei
destinat achizitʼiei de locuintʼe
prin ANL).
Creditele pe programul
«Prima Casă» pot fi accesate
de la următorii finantʼatori:
BCR, BRD — Groupe Societe Generale, Raiffeisen
Bank, Banca Românească,
Alpha Bank, Banca Millennium, Banca Transilvania,
CEC Bank, Bancpost, Piraeus Bank, Banca Comercială Intesa Sanpaolo
România, UniCredit Tiriac
Bank, Credit Agricole Bank,
Bank Leumi România, ING
Bank, Marfin Bank.

Tâlhar prins de trei braşoveni
Un tâlhar vasluian a fost
prins de trei tineri braşoveni
după ce a încercat să-i fure
unei femei de 56 de ani lanţul
de aur de la gât. Nu a reuşit
să sustragă decât medalionul
lănţişorului şi s-a bucurat de
pradă doar câteva minute,
pentru că trei martori ai incidentului l-au pus pe fugă şi
l-au prins imediat. L-au imobilizat şi au aşteptat sosirea
poliţiştilor.
Evenimentul s-a petrecut
chiar înainte de lăsarea intunericului în cartierul Bartomeu. Fără să stea prea mult
pe gânduri, vasluianului în
vârstă de 29 de ani nu i-a păsat că poate fi văzut de cineva
şi a acţionat. Ghinionul lui a
fost că martorii, trei tineri
braşoveni de 24 şi 23 de ani,
care au dorit să-şi păstreze
anonimatul, nu au rămas in-

diferenţi la cele întâmplate
şi au pornit imediat în urmărirea hoţului.
„Imediat după sesizare, colegii s-au deplasat la faţa locului şi cu ajutorul celor trei
braşoveni au reuşit să prindă
suspectul. În acest caz este
vorba despre un vasluian de
29 de ani, infractor anterior
condamnat pentru furt şi tâlhărie şi deasemenea suspectat de comiterea unor fapte

similar în ultima perioadă pe
raza municipiului Braşov.
Datorită acestor braşoveni
acest infractor se află acolo
unde-i este locul adică în
arestul Poliţiei Braşov” a declarat comisar șef Liviu
Naghi, purtător de cuvânt la
IPJ Brașov. Brașovenii au
fost invitatʼi ieri la sediul
I.P.J.Brașov, unde li s-au înmânat câte o plachetă din
partea politʼiștilor.

Nereguli descoperite în Piața Astra
Ouă aproape fierte vândute
direct la tarabă! Asta au găsit
inspectorii de la Protecţia
Consumatorului la un control
în Piaţa Astra. În această perioadă, produsele lactate, dar
şi ouăle sunt la mare căutare,
iar comercianţii ştiu acest lucru şi fac orice pentru a-şi
vinde marfa. Peste 30 de grade Celsius! Asta au arătat termometrele din frigiderele

unde erau comercializate ouăle, în condiţiile în care temperatura maximă admisă este
de 18 grade.Nereguli au fost
găsite însă la tot pasul. Alt
comerciant, alte probleme.
De această dată au fost găsite
brânzeturi expuse direct pe
tejghea, dar şi produse din
carne neetichetate şi fără dată
de valabilitate.
„Organele și produsele din

carne prezintă ușor forme de
alterare. De asemenea nu sunt
etichetate corespunzător” a
declarat comisar Daniela
Benga, la Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorului Regiunea Centru
Braşov.
Agenţii economici verificaţi riscă să fie sancţionaţi cu
o amendă contravenţională
de până la 30 de mii de lei.
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Iluminat inteligent
și în cartierul Astra
Lucrările pentru instalarea sistemului de iluminat inteligent s-au mutat
în cartierul Astra.
Până acum au fost montate
echipamentele (cu excepţia butoanelor de panică şi a camerelor de supraveghere), pe 2.000
de stâlpi de iluminat public din
Triaj, Fundătura Hărmanului,
Craiter, Florilor, Astra 1 (între
Crinului şi Bd. Saturn). Echipamentelelor de pe stâlpi li se adaugă modernizarea a 60 de posturi
de transformare. Echipamentele
sunt complet funcţionale. Din

totalul proiectului - care urmăreşte nu numai controlul de la
distanţă al iluminatului public,
ci şi creşterea siguranţei în municipiul Braşov - au fost realizate
15% din lucrări, iar montarea
echipamentelor care ţin strict de
partea de iluminat din proiect

sunt montate şi funcţionale în
proporţie de 30%.
Potrivit reprezentanţilor primăriei, în prezent se lucrează
în cartierele Astra 2 (Saturn –
Calea Bucureşti) şi Astra 3 (Calea Bucureşti – Carpaţilor). Până
în decembrie se va implementa

Permis auto, reguli noi de obținere
Candidatʼii pentru obţinerea
permisului de conducere vor
fi obligaţi, începând de ieri,
să atașeze la dosarul de examinare un nou document - o
declaraţie pe propria răspundere cu privire la cetăţenie.
De asemenea, se modifică şi
cerinţele în timpul „traseului”
pentru anumiţi candidaţi.
Prevederile sunt cuprinse
într-un act normativ publicat
în Monitorul Oficial nr. 543
de ieri, devenind Ordinul
MAI nr. 110/2014, deja în vigoare. Potrivit legislatʼiei în
domeniu, în timpul probei
practice în traseu, examinatorul urmărește modul de
comportare a candidatʼilor, în

functʼie de categoria autovehiculului.
Astfel, candidatʼii la categoriile C1, C1E, C, CE, D1,
D1E, D și DE trebuie, printre
altele, să controleze elementele de securitate legate de încărcarea autovehiculului
(caroseria remorcii, obloanele
de încărcare, mecanismul de
încărcare, dacă este cazul, sistemul de închidere a cabinei,
modul de încărcare, fixarea
încărcăturii), să controleze
mecanismul de cuplare și conexiunile instalatʼiei de frânare
și instalatʼiei electrice sau să
verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor
autovehiculului,

functʼionalitatea mecanismului
de directʼie, a instalatʼiei de frânare, a instalatʼiei de
ungere/răcire, a luminilor,
semnalizării și a avertizorului
sonor. Potrivit noilor reguli,
candidatʼii trebuie să verifice
vizual starea anvelopelor, fixarea rotʼilor (starea piulitʼelor
de la rotʼi), starea apărătoarelor de noroi, starea elementelor suspensiei, a rezervoarelor
de aer, a parbrizului, ferestrelor și ștergătoarelor, a fluidelor (de exemplu, uleiul de
motor, lichidul de răcire, fluidul de spălare), a blocurilor
de
lumini/semnalizare
fatʼă/spate,precum și existentʼa
trusei medicale.

Condiții impuse pentru reducerea CAS
Membrii Coaliţiei pentru
Dezvoltarea României, formată din oameni de afaceri,
i-au spus premierului Ponta
că susţin reducerea CAS, dar
că măsura trebuie să fie sustenabilă pe termen lung.
Aceștia sustʼin, de asemenea, că soluţia la această problemă ar fi îmbunătăţirea
colectării şi eficientizarea alocărilor bugetare.
„Credem că cele două lucruri esenţiale de avut în vedere ar fi, pe de-o parte,
îmbunătăţirea colectării, unde
e mult loc de mai bine, şi, pe

de altă parte, fireşte, eficientizarea alocărilor bugetare.
Considerăm că aceste două
aspecte sunt cele care ar trebui
să fie cheia, soluţia la această
problemă. Important este ca
măsura să fie fezabilă şi aplicabilă pe termen lung”, au
transmis reprezentanţii Coaliţiei, în întâlnirea organizată
ieri la Guvern, potrivit Mediafax.
Ei au arătat totodată că mediul de afaceri a susţinut necesitatea stabilităţii fiscale şi
că membrii Coaliţiei îşi manifestă astfel "dorinţa intensă"

de a fi consultaţi eficient
arunci când există intenţia din
partea Guvernului de introducere a unor noi taxe sau de
majorare a celor existente.
Guvernul a aprobat în iunie
proiectul de lege care prevede
reducerea cu 5 puncte procentuale a CAS la angajator
de la 1 octombrie. Proiectul
a fost ulterior adoptat de Senat
şi Camera Deputaţilor.
Preşedintele Traian Băsescu a spus că nu va promulga
legea de reducere a CAS până
nu va fi convins că măsura
este sustenabilă economic.

întregul sistem de telegestiune,
iar până la sfârşitul anul viitor
vor fi instalate camerele de luat
vederi şi butoanele de panică.
„Cele două firme implicate în
acest proiect au înţeles cât de
importantă este pentru noi finalizarea lucrărilor, deoarece

prin implementarea proiectului
va creşte calitatea serviciului de
iluminat public, se reduc costurile de mentenanţă şi se reduce
consumul de energie electrică.
Sper să menţină ritmul susţinut
în care se lucrează, astfel încât
vara viitoare acest proiect să
fie operabil în totalitate”, a declarat primarul George Scripcaru. Proiectul derulat de
municipalitate cu fonduri europene nerambursabile urmăreşte implementarea unui
sistem integrat de telegestiune
a iluminatului public la nivelul
Municipiului Braşov şi de supraveghere video în zonele de
risc de pe domeniul public, precum şi îmbunătăţirea capacităţii
de reacţie şi intervenţie a organelor publice cu atribuţii în
domeniul siguranţei şi ordinii
publice prin crearea unui dispecerat centralizat de monitorizare. Braşovul nu este numai

primul oraş din România care
implementează un asemenea
sistem la nivelul întregului oraş,
ci şi printre puţinele oraşe din
Europa.
Proiect de aproape 11 milioane
de lei. Proiectul „Modernizare
integrată a sistemelor de iluminat public şi creşterea siguranţei
publice din Municipiul Braşov”
este finanţat prin Programul
Operaţional Regional 20072013. Valoarea totală a proiectului este de 10.870.030,32 lei
inclusiv TVA, iar valoarea contractului de lucrări, încheiat în
luna februarie 2014 cu SC Flash
Lighting Services SA în asociere cu SC FLASHNET SRL,
este de 9.548.000 lei, inclusiv
TVA. Contribuţia Municipiului
Braşov este de 2% din valoarea
cheltuielilor eligibile. Durata
realizării lucrărilor este de 17
luni de la semnarea contractului
de lucrări.
A.P.
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Flash
Codlea: Lucrările la adăpostul pentru câini avansează

Lucrările la amplasamentul unde urmează să fie construit
viitorul Centru de îngrijire a animalelor din Codlea sunt în
plină desfăşurare. Noul centru este situat dincolo de societatea Protan SA, pe str. Hălchiului, drumul care duce de la
Codlea la Hălchiu. Odată finalizate lucrările, centrul va adăposti peste 300 de câini fără stăpân ce vor fi strânşi de pe
domeniul public al mai multor localităţi din judeţul nostru. În
prezent, se realizează săpături în incinta suprafeţei care este
împrejmuită şi în afara ei, termenul de executare şi finalizare
a obiectivului fiind de 24 de luni. Beneficiarul investiţiei este
Direcţia pentru Monitorizarea şi Protecţia Animalelor Braşov,
iar terenul pe care va fi ridicat adăpostul, în suprafaţă totală
de 3.364 de metri pătraţi, a fost concesionat de către Primăria
Codlea Asociaţiei constituite în acest sens.

Reabilitări ample la Policlinica Săcele

Primăria Săcele a alocat din bugetul local, pentru reparaţii
la Policlinica municipalităţii suma de 485.000 de lei. Pentru
confecţionarea şi montarea de geamuri pentru tot imobilul,
6 uşi de exterior şi 30 de uşi pentru cabinetele medicale,
în curs de executare, s-au alocat 142.000 lei. În plus, pentru
anveloparea şi termo-izolarea exterioară a policlinicii, de
asemenea în curs de executare, vor fi alocaţi 247.000 lei.
Pentru siguranţa pacienților şi a cadrelor medicale ce
activează în cadrul policlinicii, Primăria Săcele intenţionează o suplimentare bugetară pentru instalarea unor
sisteme de monitorizare video interior/exterior cu transmiterea datelor online către Poliţia Locală Săcele. Toate
aceste reabilitări sunt o continuare a investiţiilor realizate
în 2013, când s-a refăcut în proporţie de 80% instalaţia
electrică din interiorul Policlinicii din Electroprecizia şi sa sistat încălzirea centralizată a spaţiilor, încălzire ce producea pierderi uriaşe şi irecuperabile, trecându-se la o
încălzire individuală pe bază de energie electrică.
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Buletine pentru rromi
Asociaţia pentru Par teneriat Comunitar
Braşov şi Direcţia Judeţeană Comunitară de
Evidenţă a Persoanelor
Braşov, în calitate de
partener, anunţă organizarea primei caravane
pentru realizarea actelor de identitate şi/sau
stare civilă.
Evenimentul va vea loc în
data de 25 iulie 2014, ora
10.00 la sediul primăriei comunei Budila, strada Principală, nr. 261.
Acţiunea se adresează persoanelor de etnie romă din
comuna Budila. Sprijinul va
fi acordat prin suportarea contravalorii emiterii cărţii de
identitate, în caz de expirare
şi/sau preschimbare, schimbarea domiciliului, pierderea
documentului de identitate
sau în momentul împlinirii
vârstei de 14 ani. În cazul în
care se vor regăsi persoane
identificate în situaţia de a nu
avea acte de stare civilă sau
de identitate şi care sunt nedeplasabile, aceştia vor putea

obţine documentele prin intermediul unor acţiuni de tip
Camera Mobilă, realizate cu
sprijinul partenerului în proiect, Direcţia Judeţeană de
Evidenţă a Populaţiei.
De asemenea, se vor realiza
anchete sociale în rândul beneficiarilor pe baza cărora
aceaste persoane vor putea
beneficia de servicii de asistenţă şi informare pentru obţinerea unor drepturi sau
servicii de bază de care au fost
privaţi prin lipsa actelor de
identitate, în următoarele domenii: şomaj – întocmire şi

depunere dosar, asistenţă medicală – înscriere la medic de
familie, informare şi consiliere, asistenţă socială – întocmire şi depunere dosar şi
educaţie – înscriere la şcoală,
informare şi consiliere.
Această acţiune se derulează
în cadrul proiectului „Acces la
servicii sociale de bază pentru
persoane vulnerabile din judeţul Braşov”, Proiect finanţat
prin granturile SEE 2009 –
2014, în cadrul Fondului ONG
în România. Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă de 25.826 euro.

Scopul proiectului „Acces
la servicii sociale de bază
pentru persoane vulnerabile
din judeţul Braşov” este de
a dezvolta o colaborare eficientă între organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile
publice locale în vederea rezolvării problemelor persoanelor vulnerabile – persoane
în vârstă, din mediul rural şi
persoane de etnie romă.
Obiectivele proiectului:
„Furnizarea de servicii de
asistenţă în obţinerea actelor
de identitate pentru 200 de
persoane vârstnice şi persoane din mediul rural”; „Îmbunătăţirea situaţiei a 250 de
persoane de etnie romă din
8 localităţi din judeţul Braşov
în vederea creşterii accesului
romilor la servicii de bază”.
Proiectul „Acces la servicii sociale de bază pentru
persoane vulnerabile din judeţul Braşov” vizează o
problemă majoră a populaţiei din mediul rural, cu
venituri reduse şi a comunităţii roma: lipsa, deteriorarea sau expirarea actelor
de identitate.

Icoană din mozaic la
Chilia Părintelui Arsenie Boca
La intrarea în chilia
Părintelui Arsenie
Boca, de la Sâmbăta
de Sus, câţiva studenţi
din Bucureşti au realizat, pe stâncă, o icoană din mozaic, de
dimensiuni mari.
Chilia, binecunoscută credincioşilor, este
situată pe versantul
nordic al Munţilor Făgăraş, într-o stâncă, în
apropiere de Cabana
Valea Sâmbetei.
Potrivit cabanierului
Nae Zdrăilă, icoana a
fost realizată de un
grup de şase studenţi
din Bucureşti care a
urcat pe munte în
toamna anului trecut.
„Nu pot să vă spun exact
cine erau cei care au lucrat
la icoana respectivă. Ştiu
doar că şase studenţi din
Bucureşti, cred că erau de
la Arte Plastice, s-au cazat
la noi cam două săptămâni
în luna noiembrie şi au lucrat continuu. Nu mai reţin
numele lor, ştiu doar că erau
şase”, a spus cabanierul.
Tot el a fost şi cel care nea sugerat să întrebăm în satul Drăguş sau la Mănăstirea
Brâncoveanu de la Sâmbăta

de Sus pentru a af la mai
multe amănunte. Din păcate,
aici nimeni nu ştia de vreo
icoană făcută în creierii
munţilor, cu atât mai puţin
pe stâncă şi din mozaic.
„Mi-au spus oamenii că
acolo a fost realizată o icoană pe o stâncă. Personal nu
am văzut-o, dar îi cred. În
schimb, până acum nu a venit niciodată vreo persoană
să ceară binecuvântare sau
vreun sfat. De aceea, nici nu
ştiu cine ar fi putut lucra
acolo. Era normal să vină

să ne spună despre intenţia
lor, dar până acum nimeni
nu a venit să ne solicite aşa
ceva”, a explicat părintele
Ilarion Urs, stareţ al mănăstirii ctitorite de Constantin
Brâncoveanu.
Chiar dacă nu ştim cine
au fost cei care au lucrat la
realizarea icoanei, putem să
spunem ce este acolo: o
icoană de dimensiuni considerabile, realizată din mozaic, pe stânca de la intrarea
în chilia Părintelui Arsenie
Boca.
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Zărneştiul, destinaţie ecoturistică
În urma proiectului-pilot „Destinaţiile Ecoturistice ale României”,
derulat de către Autoritatea Naţională pentru
Turism pentru promovarea ecoturismului,
Primăria Zărneşti a parcurs procedura de obţinere a statutului de
„Destinaţie Ecoturistică”,
fiind acum una dintre
cele trei destinaţii ecoturistice din România.
Primarul Dorel Bârlădeanu spune că „turismul va deveni o sursă majoră de venit
pentru oraş, fiind orientat către
factorul social, generând revitalizarea multor economii locale. Soluţia agreată este acea
forma de turism sustenabilă –
ecoturismul, ce promovează
respectul reciproc, alături de
respectul faţă de mediu şi de
moştenirea culturală. Turiştii
care preferă turismul sustenabil se disting prin grija faţă de
locurile vizitate, prin curiozitatea de a experimenta condiţia
autentică a obiectivului turistic”. Aşezat la poalele Munţilor

Piatra Craiului, Zărneştiul oferă mari posibilităţi de dezvoltare în domeniul turistic, în
special cel montan, dar putem
vorbi şi de turismul sportiv şi
de agrement, care este în curs
de dezvoltare. Acesta este
strâns legat de turismul de recreere sau turismul verde. Astfel, încă de la intrarea în oraş,
turiştii pot vizita Rezervaţia de
urşi LiBEARty.

Apoi, Masivul Piatra Craiului – Parcul Naţional Piatra
Craiului – este principala
atracţie turistică a zonei, Zărneştiul fiind principala bază
de plecare spre cele mai multe
şi cele mai frumoase trasee
turistice din masiv, unde se
mai pot practica diferite sporturi, şi anume: se poate practica alpinismul, cu trasee atât
pentru profesionişti, cât şi

pentru amatori, Prăpăstiile
Zărneştiului oferind mai multe trasee cu grade diferite de
dificultate. Tot în această
zonă pot fi organizate competiţii de alpinism şi escaladă.
O altă atracţie sunt plimbările
cu căruţele trase de cai (iar
iarna cu săniile) pe cărările
munţilor şi spre localităţi le apropiate, Măgura sau Peştera. „Se poate practica moun-

tainbike şi ciclism, în contextul
în care Primăria Zărneşti
pune la dispoziţia turiştilor biciclete în mod gratuit – se mai
poate practica așa numitul
birdwatching în Prăpăstiile
Zărneştiului sau împrejurimi
– echitația este un alt sport ce
poate fi practicat la noi, iar
începând cu acest an, la
Plaiul Foii, se va organiza Tabăra Naţională de Temerari,
unde vor participa aproximativ 150 de elevi”, mai precizează primarul Dorel Bârlădeanu.
Tot la Zărneşti, în luna octombrie, are loc Maratonul
Pietrei Craiului, care strânge
în fiecare an tot mai mulţi
sportivi şi iubitori de natură,
atât din ţara noastră, cât şi din
alte ţări.
Pârtie de schi la Brebina. Tot
la capitolul turism se încadrează şi zona Brebina, care
este cunoscută pentru pista de
motocros, unde anual au loc
competitʼii atât naţionale, cât
şi internaţionale. În această
zonă urmează a se amenaja o
pârtie de schi. Să nu uităm că,
tot la capitolul sport extrem,

orașul Zărnești, de doi ani, a
inaugurat Aerodromul Piatra
Craiului. Putem menţiona aici
şi Parcul de Aventură, ce se
întinde pe o suprafaţă de
aproximativ 5 ha.
Nu în cele din urmă trebuie
avut în vedere şi turismul cultural. Schitul de la Colţul Chiliilor este cel mai vechi aşezământ religios atestat pe teritoriul zărneştenilor (1421).
Apoi, există Biserica Sfântul
Nicolae, cea mai veche
biserică din oraş, ctitorită de
domnitorul Ţării Româneşti
Neagoe Basarab, care a făcut
această danie la 1515, și Biserica „Naşterea Maicii Domnului”, construită în 1791, în
jurul ei fiind amenajat în timp
cimitirul ortodox din Zărneşti.
„Printre beneficiile acestui
proiect amintim realizarea unei
broşuri pentru promovarea
destinaţiilor ecoturistice, care
vor putea fi prezentate la Târgul Naţional de Turism al României de la Romexpo, în cadrul standului Autorităţii Naţionale pentru Turism”, a mai
precizat primarul Dorel Bârlădeanu.
S.D.

Branul găzduieşte
un festival de muzică
dedicat copiilor
Bran Music Fest este un festival-concurs de muzică pop
pentru copii şi tineret (6 ani –
18 ani) organizat de Primăria
Bran, Consiliul Local Bran şi
Asociaţia Culturală Do Mi
Dance, în perioada 25–27 iulie
2014, având ca locaţie „Platoul
Inima Reginei Maria” din vecinătatea Castelului Bran.
Festivalul, aflat la prima ediţie, va reuni copii talentaţi din
întreaga ţară, ce vor concura în
cadrul a trei secţiuni interpretare
(pe patru categorii de vârstă 68 ani; 9-12 ani; 12-14ani; 1518 ani), creaţie (pe categorii de
varstă/ piese 2014) şi videoclip.
Pentru fiecare secţiune şi categorie de vârstă se vor acorda
trofee; premiile constau în bani
şi/sau obiecte şi toti concurenţii
vor primi diplome de participare. Juriul festivalului este format din profesionişti, oameni
de muzică, radio, literatură.
Fiecare seară a festivalului va
oferi participanţilor bucuria
unor recitaluri de excepţie. Vineri, 25 iulie, Walter Dionisie
şi prietenii vor oferi publicului
o seară de neuitat, iar sâmbătă,
26 iulie, Gabriel Cotabiţă va

face un show excepţional, spre
încântarea tuturor.
În cele trei zile de festival,
platoul „Inima Reginei Maria”
din vecinătatea renumitului
Castel Bran va fi însufleţit de

muzică, dans, bună dispoziţie,
jocuri, dar şi de un adevărat
răsfăţ al simţurilor asigurat de
regalul produselor culinare tradiţionale, într-o prezentare îmbietoare.

C
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Oraşul de la poalele
masivului Piatra Craiului

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Zărneşti, mai demult Zerneşti, Zârneşti
(în dialectul săsesc Särnescht, în germană Zernescht, Zernesten, Zernen,
în maghiară Zernest, Zernyest) este situat la poalele masivului Piatra Craiului şi este străbătut de râul Bârsa.
Pe teritoriul de astăzi al oraşului Zărneşti se pare că au locuit oameni din
cele mai vechi timpuri. Mai apoi, în
perioada romană, se pare că aici au
fost înmormântaţi soldaţi ai Legiunii
XIII Gemina.

Prima atestare documentară care
aminteşte de Zărneşti datează din anul
din 1373, sub numele de Zârna. În anul
1395 localitatea este amintită ca şi
„possessio regalis Zerne”. Alte denumiri importante care mai apar după
anul 1437 sunt: Zerna, Villa Czerne şi
Zernyest. Oraşul Zărneşti s-a dezvoltat
pe vechiul aşezământ al localităţii Zârneşti, atestarea documentară a oraşului
fiind din anul 1367.

Localitatea Tohan, care astăzi intră în
componenţa oraşului, a fost atestată
documentar în anul 1294, situându-se
printre cele mai vechi aşezări din
România care şi-au păstrat un fond
naţional nealterat.
În anul 1951, Zărneşti a fost declarat
oraş, din el facând parte şi localitatea
Tohanu Vechi.
(sursa: wikipedia.org)
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Dispeceratul
Primăriei, asaltat
Deşi braşovenii au la dispoziţie un sistem complex şi automatizat de a
face sesizări sau de a
găsi informaţii legate de
activitatea primăriei –
prin intermediul portalului www.brasovcity.ro
sau a „Hărţii Incidentelor”, ei preferă totuşi clasicul telefon pentru a-şi
rezolva problemele.
Din cele peste 3.000 de solicitări sau „incidente” semnalate de cetăţeni şi rezolvate
prin intermediul Dispeceratului tehnic integrat şi al Hărţii
incidentelor de către angajaţii
primăriei, de la 1 noiembrie
2012 şi până astăzi, peste 90%
au fost făcute prin telefon.
Cel mai mare număr de „incidente” au vizat oferirea de
informaţii despre programul
cu publicul sau adresa Primăriei ori a direcţiilor din subordinea acesteia, despre diferite

acte necesare pentru obţinerea
de documente de diverse feluri, audienţe, precum şi verificarea stadiului în care se
află anumite solicitări. 265 de
cetăţeni au apelat dispeceratul
pentru a sesiza abateri de la
regulamentul privind parcările
de reşedinţă ori pentru a cere
informaţii legate de licitaţiile
pentru parcări. Aproape la
egalitate ca număr de „incidente” au fost solicitările care

au vizat probleme de salubritate (128), iluminat public
(126) sau cetăţenii care au
semnalat existenţa unor gropi
(122).
Între 1 ianuarie 2014 şi 22
iulie 2014, au apelat dispeceratul 1030 de persoane, dintre
care 684 cu solicitări de informaţii diverse. Aproape la
egalitate ca număr de „incidente” au fost cetăţenii care
au solicitat intervenţii ale ser-

Tinerii sunt invitaţi să îşi spună părerea
despre viitorul Europei
Reprezentanţa Comisiei
Europene la Bonn şi Agenţia
Federală pentru Educaţie Civică din Germania invită 60
de tineri între 18 şi 25 de ani
din toate statele membre ale
Uniunii Europene să ia parte
la o conferinţă pentru a discuta cum va fi explicată Uniunea Europeană în secolul
21. Conferinţa „O nouă naraţiune pentru Europa!” („A
new narrative for Europe!”)
va avea loc la Bonn (Germania), în perioada 31 august
– 3 septembrie 2014.
Nu contează dacă eşti expert sau începător în ceea ce
priveşte cunoaşterea tematicii europene. Spune ce gândeşti despre cum ar trebui
înţeleasă Europa în viitor.
Trebuie să răspunzi la întrebări de genul:

◾ Ce înseamnă
Uniunea Europeană pentru tineri?
◾ De ce avem nevoie de o organizaţie supranaţională?
◾ Este indispensabilă o Uniune Europeană? Dacă da,
cum ar trebui să fie aceasta?
◾ Ce reforme sunt necesare?
◾ Există modele alternative,
care ar putea funcţiona mai
bine? Dacă nu, cum trebuie
reformată UE astfel încât să
funcţioneze într-un mod
convingător pentru cetăţeni?
Scopul evenimentului este
elaborarea şi adoptarea de către tinerii participanţi a unui
document pe tema viitorului
Europei, care va fi transmis
oficial preşedintelui Comisiei
Europene. Conferinţa se va

desfăşura în limba engleză.
Nu vor fi disponibile servicii
de traducere pe parcursul evenimentului.
Costurile de transport, cazarea şi masa participanţilor
vor fi acoperite de către organizatori.
Candidatura de participare
la eveniment se poate depune
online pînă în data de 25 iulie
2014, prin completarea următorului formular: http://narrative-application.geg-ev.org/
Detalii cu privire la conferinţă
sunt disponibile la adresa de internet: www.bpb.de/187578.
Ionela Damian

Tichete de vacanţă, din 2015
Bugetarii vor putea primi tichete de vacanţă abia în 2015,
după ce guvernul şi sindicatele
au decis să amâne aplicarea legii. Legea tichetelor de vacanţă
a fost votată şi promulgată, însă
aplicarea în acest an ar fi generat discriminări, potrivit liderului Blocului Naţional
Sindical. „Legea asta venea şi
opera la jumătatea anului, într-

un moment în care deja o bună
parte din salariaţii din România beneficiaseră deja de primele de vacanţă sau de banii
de concediu într-un anumit format. Se creau discriminări.
Avem nevoie şi de o perioadă
de pregătire, de asta am ajuns
la această înţelegere ca termenul de intrare în vigoare să devină 1 ianuarie 2015”, a

declarat Dumitru Costin, preşedintele Blocului Naţional Sindical. Potrivit legii, bugetarii
vor primi tichete de vacanţă în
valoare de maxim 5.100 de lei,
iar tichetele nominale vor putea
fi folosite numai în ţară, inclusiv în pensiuni agroturistice.
Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanţă sunt:
10, 20, 30, 40 şi 50 lei.

viciilor primăriei referitoare la spaţii verzi
(28), gropi (27), salubritate (26) şi iluminat
public (24), iar pe următorul loc se află solicitări legate de
animale de pe domeniul public (18). Numărul de sesizări
referitoare la animale
a scăzut drastic în
comparaţie cu anul
trecut, când s-au înregistrat, pe parcursul
întregului an, 88 de astfel de
sesizări.
Din totalul „incidentelor”
înregistrate, anul acesta au fost
soluţionate 971, iar 59 sunt
încă active.
Numărul de telefon al dispeceratului este 0268.984 şi
poate fi apelabil non-stop. Între ora 16.00 şi 8.00, un ofiţer
de serviciu răspunde şi înregistrează toate apelurile.
A.P.
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48 Hour Film Project
în weekend în Braşov
The 48 Hour Film Project
vine la Braşov în weekendul 25 – 27 iulie 2014. Realizatori de film din Braşov şi
nu numai vor concura pentru
a afla cine poate face cel
mai bun scurtmetraj, în doar
48 de ore. Câştigătorul va
concura cu filme din întreaga
lume. Juriul 48 Hour Film
Project 2014 reuneşte reprezentanţi ai industriei de film
din Braşov şi nu numai. Aceştia sunt Cătălin Cristuţiu,

monteur, Anca Grădinariu,
critic de film, Adi Voicu, regizor, Ioana Lascăr, producător şi Ciprian Mistranu,
actor. Organizat în peste 100
de oraşe din întreaga lume,
48 Hour Film Project este o
competiţie de creaţie de film,
contracronometru, care stimulează creativitatea, munca în echipă şi îi provoacă
pe participanţi să dezvolte o
producţie de calitate şi originală într-un timp scurt.

Liceul se poate face
şi la fără frecvenţă
Liceul Tehnologic „Dr. Ioan
Şenchea” din Făgăraş face
înscrieri pentru cursuri liceale cu frecvenţă redusă pentru clasele a IX-a şi a X-a.
Clasele cu frecvenţă redusă
au profil socio-uman, aşa încât la absolvire elevii nu vor
da Bacalaureatul din matematică, scrie bunaziuafagaras.info. Pentru clasa a IX-a
sunt 28 de locuri libere, adică toate, pentru că numai
acum se formează. Pentru
clasa a X-a, care a început
anul trecut, mai sunt doar

câteva locuri neocupate,
pentru cei care vor să se
transfere de la zi sau vin din
alte părţi. Înscrierile se vor
face între 1 şi 15 septembrie, indiferent de nota pe
care absolvenţii de gimanziu
au obţinut-o la Evaluarea
Naţională. Elevii care vor
opta pentru studiile liceale
cu frecvenţă redusă vor face
5 săptămâni de şcoală în
semestrul I, care încep în
luna noiembrie, şi alte 5 săptămâni de şcoală în semestrul II, care încep în aprilie.
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Castelul nobiliar din
Racoș, în paragină
În loc să fie cucerit de vizitatori, este cucerit de
indiferenţă. Un castel
considerat o emblemă a
comunei Racoş se află de
ani buni într-o continuă
degradare.
Castelul nobiliar Sükösd Bethlen, denumit astfel după
numele primilor săi proprietari,
a fost construit a pentru a bloca
atacurile turcilor şi revoltele
ţăranilor aserviţi. Acum, nu
are nicio funcţiune precisă, ne-

fiind utilizabil datorită stării
precare în care se află.
Castelul a fost construit în
urmă 4 cu secole de familia
grofului Istvan Sükõsd, pe domeniul din Racoş, primit de
la principele Gabriel Bethlen.

Domeniul trece apoi în
proprietatea lui Bethlen Samuel. Instabilitatea politică de la
începutul secolului XVIII marchează nevoia fortificării castelelor deja existente, motiv
pentru care Bethlen Samuel

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

PREVENIREA FURTURILOR DIN LOCUINŢE
Pentru protejarea locuinţei în perioada în care
sunteţi plecaţi în concediu, Poliţia vă recomandă:
◾ Asiguraţi uşa de acces în locuinţă cu încuietori suplimentare.
◾ Rugaţi un vecin de
încredere să vă ridice
corespondenţa în perioada în care sunteţi
plecaţi.
◾ Închideţi şi asiguraţi la plecare toate
uşile şi geamurile casei (uşa de la balcon,
geamul de la baie,
bucătărie, cămară),
inclusiv cele ale anexelor locuinţelor.

înalţă zidurile şi turnurile bastioanelor. Deasupra intrării
este gravată în piatră emblema
familiei Bethlen, în care sunt
trecute functʼiile lui Samuel
Bethlen, locotenent al ţinutului
Târnava Mică şi căpitan gene-

ral al Scaunului Mureş. Castelul a servit timp de 200 de
ani ca locuinţă temporară atât
familiei Bethlen, dar şi pentru
ofiţeri şi personal. După 1873,
castelul intră în proprietatea
contelui Teleki Sámuel, explorator și om de cultură, celebru
pentru expeditʼiile sale în Africa. Din 1903, domeniul trece
în proprietatea comunităţii lo-

cale. În anul 1962, castelul a
ajuns în întreţinerea Cooperativei Agricole de Producţie din
comună, fiind folosit ca grânar,
iar unul dintre bastioane a fost
transformat într-o staţie de
pompieri. Cutremurul din
1977 a avut un impact major
asupra castelului. Din exterior
arată totuşi destul de bine, dar
în interior este destul de şubrezit. Comunitatea locală a
încercat să renoveze ansamblul, fondurile strânse ajungând doar pentru o mică parte
a lucrărilor. Deși castelul constituie emblema comunei, nu
are nicio funcţiune precisă, fiind încuiat permanent. Cei
care ajung în Racoş şi vor săl viziteze pot suna la numărul
lipit pe poarta castelului, iar o
femeie care se ocupă de administrare va descuia fortăreaţa.

Bike Park în Masivul Postăvarul
Braşovul va fi inclus pe harta
mondială a mountain bike-ului.
Este vorba despre un proiect
care ar putea să prindă contur
în masivul Postăvarul până
anul viitor. Astfel, comunitatea
iubitorilor de ciclism din oraşul
de poalele Tâmpei se va putea
bucura de un traseu specializat,
în zona montană, care pe durată sezonului de iarnă să fie
utilizat ca pârtie de schi, iar în
restul perioadei să fie amenajate piste de biciclete.
Investiţia pentru un astfel de
loc de agrement a fost estimată
la suma de 50.000 de euro, dar
proiectul va beneficia și de o
cofinanţare, în valoare de apro-

ximativ 10.000 de euro, prin
programul „Ţara lui Andrei”.
Astfel, Bike Park-ul din Postăvarul va oferi publicului trasee la standarde de cupă
mondială, iar acolo vor
putea fi organizeze competitʼii,
astfel încât
în cinci ani
Brașovul
să devină
o adevărată atracţie
pe harta bike
park-urilor de
renume din
Europa. Reprezentanţii

Clubului Sportiv Joy Bike susţin că, odată finalizate, aceste
trasee vor aduce un trafic din
ce în ce mai mare de practicanţi ai mountainbiking-ului,
iar anual această infrastructură
va fi utilizată de peste două mii
de persoane.
Diana Bjoza

Peștera Valea Cetății din Râșnov
a fost ocolită de turiști din cauza vremii

◾ Nu lăsaţi în locuinţă
obiectele de valoare
sau bani!
◾ Nu comunicaţi date despre plecarea de acasă
pentru o perioadă mai lungă, în conversaţiile
cu alte persoane sau pe reţele de socializare.

◾ Instalaţi sisteme de supraveghere video
care să înregistreze orice activitate la
intrarea în imobile.

ATENŢIE!
Adoptarea unui comportament preventiv îi descurajează pe infractori
şi reduce semnificativ riscul de a deveni victime ale acestora

Numărul de turiști la
Peștera Valea Cetătʼii din
Rășnov s-a redus considerabil fatʼă de anul trecut din cauza vremii nefavorabile.
„Dacă anul trecut aveam
și câte 100 de vizitatori pe zi
în această perioadă, acum
numărul lor s-a redus mult.
Anul trecut parcarea înainte
de intrarea în peșteră era plină, acum dacă sunt opt-zece
mașini parcate. A plouat mult
în ultima perioadă și cred că
turiștii ocolesc muntele. Nici

concertele susținute de artiști
ai Filarmonicii Brașov nu
mai au loc săptămânal din
cauza numărului redus de vizitatori. Concertele vor mai
avea loc doar în cazul în care
grupul format pe bază de rezervări va fi de 25-30 de persoane. Instrumentiștii nu vin
să cânte la câteva persoane”,
a mai spus Eugen Ștefănescu,
administatorul Peșterii, pentru agerpres.ro.
Peștera Valea Cetătʼii se
află la o distantʼă de 3,5 km

de orașul Râșnov și la 1,5
km de Cetatea Râșnov, pe
drumul Râșnov-Poiana
Brașov, pe povârnișul vestic
al Masivului Postăvarul, în
Bazinul Tʼara Bârsei, la o altitudine de 790 de metri. Accesul cu mijloace auto se face
dinspre DN1E Brașov-Poiana
Brașov-Râșnov, urmând Valea Cetătʼii, până la
confluentʼa ei cu Valea Fundata unde, la km 19,5, există
o parcare modernă special
amenajată.
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La un pas de calificare

9
S-a încheiat cupa Consiliului Județean la tenis
Ieri s-a încheiat cea de-a șasea ediție a cupei Consiliului
Județean la tenis. Competiția ce s-a desfășurat pe terenurile
de la baza Dinamo începând de sâmbătă a strâns la start
peste 50 de copii din Târgoviște, București, Focșani, Galați,
Mediaș sau Brașov. Competiția dotată cu premii totale de
1.000 de euro a fost câștigată la categoria de vârstă de 14
ani de Constantin Velicea de la CSS Mediaș la băieți și de
Andra Captan de la AS Harry TC Galați. La categoria de
vârstă de 12 ani, câștigători au fost Andrei Nica de la ASF
Zărnești și Alexandra Petric de la Dinamo București, în timp
ce la categoria copiilor de zece ani învingători au fost Andrei
Cupșa de la AS Văideanu Brașov și Flavia Dumitrașcu de
la CS Tenski Sport Brașov.

Stegarii au făcut scor
FC Brașov a susținut un meci test cu formația Blue Angels
Bod, iar elevii lui Țălnar nu i-au menajat deloc pe adversari.
Stegarii s-au impus cu 14-0 (6-0), golurile fiind marcate de
L. Ganea de patru ori, Buga de trei ori, Păun de două ori,
M. Constantinescu, Serginho, H. Popa, Petriș și Ciocâlteu
câte odată. În prima repriză, antrenorul Cornel Țălnar a folosit
formula: Marinescu - Vagner, Machado, Leko, Barna - M.
Constantinescu, B. Madeira, C. Munteanu, Aganovic - Păun
- Buga. În partea a doua au jucat: Căucă - Străuț, D, Santos,
Frâncu, Serginho - H. Popa, Remeș, Petriș, Enceanu - Ciocâlteu - L. Ganea.

Dinamo s-a calificat în sferturi

În această seară de la ora
20.30, pe Arena Națională
din capitală, Steaua va
juca meciul retur cu
formația Stromsgodset,
din turul al doilea preliminar al Champions League. În tur, Steaua s-a
impus în Norvegia cu 1-0.
Steaua este marea favorită la
calificarea în turul trei preliminar
al Ligii Campionilor, după victoria de la Drammen cu 1-0.
Trupa lui Gâlcă va juca în fatʼa
a aproximativ 40.000 de spectatori și este obligată să facă pasul în turul următor al
competitʼiei. Steliștii au reușit săl recupereze pe Adi Popa, care
s-a antrenat normal în ultimele
zile și ar putea fi titular în partida
din această seară, în schimb
fundașul Florin Gardoș va vedea
meciul din tribună, el nefiind refăcut după o accidentare. Astfel
Gâlcă ar putea începe meciul în
următoarea formulă: Arlauskis
– Râpă, Szukala, Varela, Latovlevici – Sânmărtean, Prepelitʼă

– Chipciu, Iancu, Tănase –
Keșeru.
Gâlcă vrea un joc bun. Antrenorul echipei Steaua București,
Costel Gâlcă, a declarat că
așteaptă un joc bun al „roșalbaștrilor'' și o victorie clară în
meciul cu Stroemsgodset IF, din
Liga Campionilor la fotbal. „Am
jucat un prim meci cu o echipă
bună, chiar foarte bună. Ne-a
dominat în prima repriză, am
avut un portar într-o zi de
excepție și în a doua repriză nu
am profitat de ocaziile clare pe
care le-am avut. În retur aștept
mulți spectatori. Aștept de la
echipa mea să domine jocul, să
câștigăm clar, să mergem și să
demonstrăm că suntem Steaua
și ce reprezintă Steaua în Europa”, a afirmat Gâlcă.
„Nu va fi ușor”. Gâlcă e de părere că jucătorii săi trebuie să
intre în meci încrezători, echipa
să aibă posesie și să se impună
din primele minute. Cu toate
acestea, tehnicianul Stelei avertizează că nu va fi un meci ușor.
„Nu am spus că o să fie un meci

ușor, dar am încredere totală în
jucători că o să fie un meci bun,
câștigat de noi, nu în orice mod,
însă. Nu există relaxare, jucătorii
sunt conștienți de meciul făcut
și nu există relaxare. Noi încercăm să jucăm bine, să dominăm
și în urma jocului să vină și rezultatul”, a subliniat fostul
internatʼional, care s-a declarat
multʼumit până acum de compartimentul ofensiv. „Atacanții
au răspuns destul de bine, vom
vedea în viitor ce se va întâmpla,
până acum însă sunt mulțumit
de ei”, a spus Gâlcă. Antrenorul
Stelei a remarcat trei jucători de
la campioana Norvegiei, Abu,
Junior și Fossum.
„Ghencea e casa Stelei”. Tehnicianul formatʼiei Steaua, Constantin Gâlcă, a mentʼionat că
Ghencea rămâne un stadion de
referintʼă pentru steliști. „Ghencea e casa noastră. Am avut multe succese, dar în ultimul timp
e prea mic pentru suporterii Stelei, iar atmosfera pe Arena
Natʼională e propice pentru victorie. Ghencea va fi mereu casa

Lato la Ajax!?
Iasmin Latovlevici are o
şansă mare de a ajunge în
campionatul olandez, începând din această vară. După
ce echipa Vitesse s-a arătat
interesată de achiziţionarea
fundaşului stânga de la
Steaua, acum Ajax Amsterdam îl are pe lista posibililor
înlocuitori ai lui Daley Blind,
care a fost cerut de Louis van
Gaal la Manchester United.
Cel care l-a propus pe internaţionalul român la gruparea
„lăncierilor” e George Ogăraru, fostul fundaş dreapta al

Stelei, care acum
e antrenor secund
la echipa a doua a
lui Ajax. Latovlevici are 28 de
ani şi a mai fost
ofertat în vara
aceasta de Dinamo Zagreb, dar Steaua nu a
dorit să se despartă de jucător
doar pentru 1 milion de euro.
Gigi Becali i-a dat asigurări
lui Constantin Gâlcă, în privinţa lotului pe care îl are
acum la dispoziţie, că nu-i va
pleca niciun fotbalist de va-

Stelei, un teren pe care ne simtʼim
foarte bine și pe care am petrecut clipe minunate”, a spus Gâlcă.
„Nu mai pleacă nimeni”. Antrenorul Stelei a subliniat că „nu se
pune problema să mai plece
vreun jucător. Cu siguranță dacă
pleacă cineva o să vină unul de
același nivel. Pentru asta muncesc, să plece la mai bine, pentru
familiile lor. Dacă ar veni un mijlocaş, eu vreau să fie unul bun,
nu un nou Costel Gâlcă. Eu am
fost doar un jucător de echipă,
nimic mai mult. Am vorbit de
câteva ori cu Gigi Becali. De câte
ori poate, el mă sună”, a spus
Costel Gâlcă.
Meciul dintre Steaua
București și formatʼia norvegiană
Stroemsgodset IF Drammen,
programat astăzi, de la ora
20,30, pe Arena Natʼională, în
manșa a doua a turului II preliminar al Ligii Campionilor la
fotbal, va fi arbitrat de o brigadă
din Israel, cu Eitan Shemeulevitch la centru. Steaua s-a impus
cu scorul de 1-0 la Drammen.

Arbitrăm în
Europa League

loare până la playoff-ul Ligii
Campionilor. Dacă ajunge la
Ajax, fundaşul stelist va fi al
cincilea fotbalist român care
ar îmbrăca tricoul „lăncierilor”, după Cristian Chivu,
Bogdan Lobonţ, Nicolae Mitea şi George Ogăraru.

Două meciuri din manșa a
doua a turului II preliminar
al Europa League, programate joi, vor fi conduse de brigăzi de arbitri din România,
potrivit site-ului UEFA. Marius Avram va conduce meciul dintre formatʼia croată
Hajduk Split și cea irlandeză
Dundalk. Sebastian Coltʼescu
a fost delegat la jocul dintre
Lech Poznan (Polonia) și
formatʼia estoniană JK Nomme Kalju.

Echipa Dinamo s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei
Ligii, după ce a învins în deplasare, cu scorul de 3-1 (1-1),
formaţia Concordia Chiajna, într-un meci contând pentru
optimile competiţiei. Pentru Concordia a marcat Olberdam
'19, iar pentru Dinamo au marcat Bilinski '27, Lazăr '51, Boubacar '78 (penalti). Iată rezultate complete înregistrate în
partidele disputate în optimile de finală ale Cupei Ligii: FC
Viitorul - FC Botoşani 8-6 la loviturile de departajare, FC
Braşov - Astra Giurgiu 1-4, Oţelul Galaţi - Ceahlăul Piatra
Neamţ 3-2 la loviturile de departajare, Rapid - Steaua 1-2,
CSMS Iaşi - CFR Cluj 4-2, Universitatea Cluj - Petrolul
Ploieşti 1-0, Gaz Metan Mediaş - Pandurii Târgu Jiu 0-1 și
Concordia Chiajna - Dinamo 1-3. Astfel, în sferturile de finală
ale competiției s-au calificat: FC Viitorul, Astra Giurgiu, Oțelul
Galați, Steaua, CSMS Iași, Universitatea Cluj, Pandurii Târgu
Jiu și Dinamo.

Chiricheș la Roma!?
Fostul stelist Vlad Chiricheş s-ar putea transfera în această
vară de la Tottenham la AS Roma, scrie presa italiană. Directorul tehnic al lui Tottenham, Franco Baldini, se află în
aceste zile la Roma şi negociază transferul mai multor jucători,
printre care şi cel al lui Chiricheş. Presa italiană scrie că AS
Roma are nevoie de întăriri în compartimentul defensiv şi lar putea achiziţiona pe Chiricheş, dacă Tottenham mai lasă
puţin din preţul de 9,5 milioane de euro fixat pentru român.
Chiricheş nu a făcut deplasarea cu Tottenham în turneul din
SUA, motivul oficial fiind o accidentare.

Cu Italia și Kosovo la handbal
La Viena a avut loc tragerea la sorţi a grupelor primului tur
preliminar al Campionatului European de handbal masculin
din 2018. România va evolua în grupa C, alături de Italia şi
Kosovo. Componenţa celorlalte două grupe preliminare este:
Grupa A: Grecia, Belgia, Cipru și Grupa B: Estonia, Luxemburg, Georgia. Meciurile vor începe în luna octombrie, iar
câştigătoarea fiecărei grupe din primul tur al preliminariilor
se va califica în play-off-ul pentru accederea în faza a doua
a preliminariilor. Partidele din play-off vor avea loc în 6-7,
respectiv 9-10 aprilie 2016. Naţionala nu are antrenor după
ce Eliodor Voica a demisionat în aprilie, iar francezul Christian
Gaudin a condus echipa doar în cele două meciuri cu Suedia,
din play-off-ul CM din 2015.

Rodriguez e jucătorul Realului
Mijlocaşul columbian al echipei AS Monaco, James Rodriguez, a semnat un contract pe şase sezoane cu Real Madrid,
a anunţat gruparea madrilenă. Jucătorul a fost prezentat
oficial ieri, la ora 21.00, în tribuna de onoare a stadionului
Santiago Bernabeu, conform site-ului oficial. James Rodriguez a fost transferat de AS Monaco de la FC Porto în varaanului 2013, în schimbul a 45 de milioane de euro.
Rodriguez a fost golgheterul Cupei Mondiale din Brazilia și
a fost unul dintre cei mai buni jucători de la turneul final.

DIVERTISMENT

Filme clasice
la Sala Patria
În această săptămână la
Cinemateca Patria sunt
programate următoarele filme:
Astăzi, 23 iulie
◾ 20:00 – Seara Filmului
European: Todo Sobre Mi
Madre (Totul despre mama
mea ) (Spania, 1999)
Regia: Pedro Almodóvar
Dramă
Premiul Oscar pentru cel
mai bun film străin
Mâine, 24 iulie
◾ 20:00 – Comedy Classics: Sabrina (SUA, 1995)
Regia: Sydney Pollack
Comedie
Vineri, 25 iulie
◾ 19:00 – Doc and Roll:
Searching For Sugar Man
(Suedia, 2012)
Regia: Malik Bendjelloul
Documentar, biografic
Premiul Oscar pentru cel
mai bun documentar – 2013
◾ 21:00 – Dracula Film
Festival Friends: Lady in the

Water (Doamna din
apă) (SUA, 2006)
Regia: M. Night
Shayamalan
Thriller, fantastic
Sâmbătă, 26 iulie
◾ 11:00 – Matineu copii: Tangled
(O poveste încâlcită) (SUA, 2010)
Animaţie
Dublat în limba
română
◾ 17:00 Golden
Classics: Funny
Face (SUA, 1957)
Regia: Stanley
Donen
Muzical, comedie
◾ 19.00 – Mari regizori:
The Man Who Knew Too
Much (Omul care ştia prea
multe) (SUA, 1956)
Regia: Alfred Hitchcock
Thriller, aventură
◾ 21:30 – Film Cult: Snake
Eyes (SUA, 1998)
Regia: Brian De Palma
Thriller
Durata: 99 min.

Bancuri

mea, ar trebui să fiu mai înalt cu 20
de centimetri, dar oricât mănânc, nu
◾ Medicul de familie:
cresc în înălţime…
– Tinere, ai greutatea prea mare!
◾ La ora de muzică o elevă încearcă
– Ştiu, domnule doctor. La greutatea să intre pe sub pielea profesorului:

Duminică, 27 iulie
◾ 11:00 – Matineu copii:
Peter Pan (SUA, 1953)
Animaţie
Dublat în limba română
◾ 17:00 – Golden Classics:
Sunset Boulevard (Bulevardul
amurgului) (1950)
Regia: Billy Wilder
Dramă, film noir
3 premii Oscar!
◾ 19:00 – Seara de Oscar:
Terms of Endearment (Vor-

be de alint) (SUA, 1983)
Dramă, comedie
Regia: James L. Brooks
5 premii Oscar !

– Domnule profesor, mama mea spune că am voce…
– Nu contează ce susţine mama ta.
Vecinii, vecinii ce zic?
◾ – Copii, cine ştie de unde vine cu-

rentul electric?
– Din junglă!
– Cum aşa?!
– Păi tata zicea că maimuţoii iarăşi
au decuplat curentul…

Intrarea la filme este conditionaţă de achiziţia, de la intrarea Cinematecii, a unui
voucher valoric, cu care se pot
cumpăra diverse produse!
Voucher întreg = 7 lei
Voucher redus = 5 lei (copii,
elevi, studenţi, pensionari)

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
ora: 13:00
AVIOANE: ECHIPA DE INTERVENŢII
-3D– -PREMIERĂ(PLANES: FIRE AND RESCUE)
(AG), 83 minute, Animaţie, Aventuri, dublat
orele: 13:30, 16:15
SEX TAPE -digital- -PREMIERĂ(N-15), 90 minute, Comedie
orele: 20:30, 22:30
CANIBAL -digital(IM-18), 116 minute, Thriller
ora: 22:00
NEW YORK MELODY -digital(BEGIN AGAIN)
(AP-12), 104 minute, Comedie, Romantic
orele: 18:00, 20:00

CUCEREŞTE-O CU SALSA -digital(CUBAN FURY)
(AP-12), 98 minute, Comedie
orele: 18:15, 20:15

PLANETA MAIMUŢELOR: REVOLUŢIE -3D(DAWN OF THE PLANET OF THE APES)
(AP-12), 130 minute, Acţiune, SF, Thriller
orele: 15:15, 17:45
NEBUNIE ÎN LAS VEGAS -digital(THINK LIKE A MAN TOO)
(AP-12), 106 minute, Comedie
ora: 15:30
TRANSFORMERS: EXTERMINAREA -3D(TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION)
(AP-12), 157 minute, Acţiune, Aventuri, SF
orele: 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.
◾ Epoziţia Mărturii din vechiul Schei
la Muzeul de Etnografie Braşov (B-dul Eroilor 21A).
Expoziţia îşi propune să readucă la viaţă vechiul
Schei prin fotografii inedite.
◾ Expoziţie de fotografie veche – Albumul de
familie la românii şi ceangăii din zona Săcele
(mai – septembrie 2014)
la Muzeul de Etnografie Braşov (B-dul Eroilor 21A).

Miercuri

Horoscopul zilei
Berbec. Lucrurile se mişcă repede astăzi, dar eşti capabil/ă
să le faci faţă indiferent de viteză. Energia pe care o ai te
ajută enorm, dar îi şi motivează pe cei din jurul tău.
Taur. Vei lua astăzi o decizie impulsivă menită să îţi schimbe
viaţa, însă nu se ştie dacă în bine sau în rău. Nu aşa acţionezi
de obicei, dar astăzi e o zi atipică.
Gemeni. Astăzi e posibil să cunoşti câteva persoane importante
care îţi pot schimba viaţă. Este un moment mare, aşa că ai
grijă cum te prezinţi şi ce impresie faci.
Rac. Chiar dacă nu îţi vine să crezi, astăzi ideile tale vor fi
apreciate de alţii. Dacă vrei o avansare sau o mărire de salariu, astăzi poţi încerca să le obţii.
Leu. Chiar dacă simţeai că totul decurge normal, lucrurile
încep să se schimbe din nou astăzi. Acumulezi frustrări din
cauza iubitei/iubitului, aşa că trebuie să aveţi o discuţie.
Fecioară. Chiar dacă cei din jurul tău reacţionează exagerat
la ceea ce spui, nu trebuie să îi iei în considerare. Aceste
persoane care ţi se opun sunt doar invidioşi.
Balanţă. Astăzi, asigură-te că atunci când porţi o discuţie, nu
eşti superficial/ă şi atingi şi probleme delicate. Astfel, cel cu
care vorbeşti nu se va simţi prost că nu îi dai atenţie.
Scorpion. Este important ca astăzi să te bucuri de lucrurile
mărunte care se întâmplă şi să trăieşti fiecare clipă.Trebuie
să-ţi fie clar că nu poţi controla totul.
Săgetător. Chiar dacă te deranjează colegii sau prietenii
astăzi, e posibil să aibă dreptate şi nu fie nevoie să te superi
pe ei. Sfaturile şi insistenţele lor nu sunt cu rea intenţie.
Capricorn. Dacă timpul îţi permite, nu ezita ca astăzi să îi întinzi o mâna de ajutor unui prieten. Astfel, îi vei face lui o
favoare, dar şi ţie care te vei distra de minune.
Vărsător. Din păcate, o negociere nu iese conform planului
astăzi şi te va prost dispune pentru întreaga zi. Chiar dacă
pe moment pare că lumea s-a sfârşit, nu este chiar aşa.
Peşti. Astăzi ai atâtea lucruri de făcut încât ţi se pare că
timpul nu îţi ajunge. Nu te panica, încearcă să te organizezi
mai bine şi nu uita de pauzele de odihnă!
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Din „Gazeta
Transilvaniei”
Marfă nouă
la prăvălia lui
Eremie
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mai avuţi săceleni. Prinosul averii
sale l-a întrebuinţat pentru creşterea fiilor săi, precum şi pentru
ajutarea şi sprijinirea celor două
instituţiuni ale poporului nostru:
şcoala şi biserica. Ca membru în
comitetul parohial şi mai apoi ca
epitrop bisericesc, a lucrat cu toată dragostea pentru bunăstarea
bisericii şi a şcolii. Milos cu cei

În prăvălia din
strada Hirscher,
lângă Mutzig, la G.
I. Eremie, au sosit:
cel mai bun caşcaval de munte cu
preţul cel mai ieftin, en gros şi en
detail, zilnic soseşte transportul de
struguri, pepeni
verzi, galbeni, Turchestan şi Cantalup
şi în general, tot felul de articole de
delicateţe.

Potop de apă la
Perşani
După amiază pe la orele 4, în
partea de hotar a comunei Perşani, a căzut o ploaie teribilă.
Aşa ca într-o oră şi jumătate, apa
a inundat hotarul de sus şi comuna mai mult de jumătate. Oamenii şi copii abia au scăpat prin
podurile caselor, le-au înecat
porcii, viţeii şi găinile prin grajduri, le-au luat lemnele, carele,
plugurile, grapele de prin curţi,
a noroit fânul în şuri, bucatele
şi hainele prin case, a dus porţile
şi gardurile, a dărâmat ziduri, a
rupt 2 poduri, care poduri erau
făcute numai de 2-3 ani cu
aproape 6.000 de florini. Daunele comunei se urcă la circa
20.000 de florini. Locuitorii lucră de 2 zile pentru a-şi scoate
noroiul din case.

Muzică la Cafeneaua „Bellevue”
Pe Promenada de Jos (Parcul
central), muzica Regimentului
de Infanterie nr. 50, începând
de azi, va cânta în fiecare seară
de la 8 la 10.30, iar duminica
dupamiază de la 3.30. Intrarea
liberă. Preţurile nu vor fi urcate.

Înmormântarea unui mare
fruntaş din Cernatu-Săcele
Marţi a fost înmormântat cu
mare pompă, fruntaşul de aici,
Vlad Moţoiu, care ajunsese la
frumoasa etate de 86 de ani. Călcând pe urmele părinţilor şi îmbrăţişând economia de vite, prin
muncă, păstrare şi cinste, ajunsese la o frumoasă stare materială, care îl punea în rândul celor

săraci, buni cu cei răi, îngăduitor
cu cei iuţi, blând şi prevenitor cu
toată lumea, a ştiut să-şi câştige
iubirea tuturor, astfel că moartea
lui n-a lăsat decât părere de rău
printre toţi. De însemnat este că
de la cei doi fii ai săi, Voicu şi
Ioan, astăzi fruntaşi locuitori ai
Dobrogei, şi cele patru fiice, i sau născut 48 de nepoţi şi numeroşi strănepoţi. Serviciul funebru
a fost oficiat de 6 preoţi din Săcele, iar cuvântarea a ţinut-o părintele Gheorghe Urdea, parohul
local, care a arătat meritele răposatului, precum şi viaţa plină
de faptele lui bune şi alese.
(Gazeta Transilvaniei,
nr. 162, 22 iulie 1901)
Mihaela Lupu

Să păstrăm datinile strămoşeşti
„Vine Crăciunul anului al
12-lea dela Unire şi ca întodeauna îndrumătorii tineretului şcolar şi-au luat
osteneala să imprime în sufletul acestuia păstrarea datinilor strămoşeşti.
Din ajun deci, micii copi-

laşi şi coruri organizate din
elevii liceelor vor începe colindul anunţător al Naşterei
Mântuitorului. Iar din prima
zi de Crăciun, Steaua, Vicleimul şi Irozii.
În ajunul anului nou vom
avea apoi pluguşorul cu ura-

rea lui plină de speranţă
într’un an mai pacinic, mai
norocos, mai roditor şi aducător de o mai bună chiverniseală în cele obşteşti. Şi
în sfârşit, semănatul în ziua
Sf-tului Vasile cu care începe noul an.

Dar dacă străduinţi s’au
depus ca datinile noastre
strămoşeşti să fie continuate
într’un cadru cât mai bine
organizat, este o datorie
pentru toţi românii să răspundă acestor străduinţi cu
aceiaşi bunătate sufletească,
voioşie şi încurajare cu cari
primeau părinţii, moşii şi

strămoşii noştri, în casele
lor, colindători, steaua, vicleimul, irozii şi pluguşorul.
Şi nouă ne place să credem că noi toţi vom simţi
această datorie, inspirândune în primul rând, din pildele înaintaşilor noştri. Dar
să ne pătrundem în acelaşi
timp şi de pildele acelor

concetăţeni de alte confesiuni cari dau anual dovadă
tuturor aici cât de mult ţin
ei la datinile şi la obiceiurile
lor strămoşeşti”.
(Carpaţii
– Anul X, nr. 554;
Joi, 25 Decembre 1930)
Cristina Baciu
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Ce nu trebuie să
comanzi la restaurant
Saliva în mâncare, lista
neagră a clienţilor şi
„ofertele speciale” sunt
câteva dintre secretele
pe care fiecare persoană
trebuie să le cunoască
atunci când alege să cineze într-un restaurant.
Astfel, folosind informaţii
din interiorul celor mai importante restaurante din lume,
acordate de maeştri bucătari
şi somelieri, scriitoarea Imogen Edwards – Jones a dezvăluit secretele din spatele
industriei alimentare, relatează
dailymail. co. uk.
Cartea ei „Restaurant Babylon” prezintă câteva lucruri
pe care orice client trebuie să
le cunoască atunci când merge să cineze la restaurant.
Potrivit scriitoarei, consumatorii „neavizaţi” vor comanda întotdeauna ofertele
speciale ale restaurantelor,
neştiind că acestea reprezintă

a doua sticlă de vin în ordinea
preţului crescător, neştiind că
„strategia” acestora este foarte
bine cunoscută de către reprezentanţii restaurantelor. Tactica patronilor este aceea de a
vinde un produs de proastă calitate la preţul unui vin de foarte bună calitate.
Autoarea vorbeşte şi despre
bucuria patronilor restaurantelor atunci când clienţii lor

au părăsit pentru două săptămâni forfota Lyonului pentru
munca eco de la ferma din
Mureş a familiei Cismaş.
„Am învăţat să muncim în
grădină, pentru că în Franţa
nu avem astfel de grădini ecologice. Să lucrezi împreună cu
ţăranii, în natură, e un mod
bun de a lua contact cu cultura
unei ţări”, a povestit Valentin
Philibert.
„Lucrăm cu unelte vechi. De
exemplu nu am mai lucrat niciodată cu aşa ceva. După
masă, de obicei, strângem flori
pe care le punem la uscat şi

mai apoi în punguliţe pentru
a face ceai. E destul de interesant”, a adăugat şi Gary Radix.
Ferma de la Ţopa, Mureş,
face parte dintr-o reţea de 30
de exploataţii agricole ecologice, majoritatea în Transilvania. Acestea dau tinerilor
posibilitatea să facă voluntariat, care contează foarte mult
în CV-urile din Vest, şi să intre
în contact cu lumea satului.
Cei interesaţi plătesc între 5
şi 20 euro ca să citească ofertele şi după ce aleg destinaţia,
mai trebuie să plătească doar
drumul.

Un câine a devenit erou după ce a salvat
dintr-un incendiu un copil
Un pitbull a devenit erou în
Indianapolis (SUA) după ce
a salvat din incendiu un băiat
de 13 ani, cu deficienţe de
auz, scrie duminică The Independent în ediţia sa electronică.
Băiatul, Nick Lamb, care
s-a născut cu deficienţe de
auz, era singur acasă şi adormise fără dispozitivele sale
auditive când în locuinţă a
izbucnit, miercuri seara, un
incendiu. Deşi focul se răspândise iar casa se umpluse
de fum, băiatul nu a putut auzi

Actorul Robert Downey Jr a fost desemnat cel mai bine
plătit actor de la Hollywood pentru al doilea an consecutiv, cu venituri de 75 de milioane de dolari, potrivit
revistei Forbes. Actorul, în vârstă de 49 de ani, a obţinut
cele mai mari venituri între iunie 2013 şi iunie 2014
din filmul „Iron Man – Omul de oţel 3”, care i-a asigurat
primul loc în top, lungmetrajul având încasări de 1,2
miliarde de dolari în box office-ul mondial. Filmul „Marele Gatsby”, de Baz Luhrmann, a obţinut încasări globale de 395 de milioane de dolari, iar „Lupul de pe
Wall Street”, de Martin Scorsese, a avut încasări de
351 de milioane de dolari la nivel mondial. „Cu rolul
Omului de oţel, el (Robert Downey Jr. , n. r. ) este forţa
motrice din spatele a patru filme de succes produse
de Marvel, inclusiv «Răzbunătorii»”, se arată pe siteul revistei Forbes. Fostul campion la wrestling Dwayne
„The Rock” Johnson, în vârstă de 42 de ani, care a
jucat în „G. I. Joe: Represalii” (2013) şi în seria „Furios
şi iute”, a urcat pe locul al doilea de pe locul cinci, cu
venituri de 52 de milioane de dolari, urmat de actorul
Bradley Cooper, pe poziţia a treia, cu venituri de 46
de milioane de dolari, obţinute în mare parte din franciza „Marea mahmureală 3/ The Hangover Part III”.

Mădălina Ghenea a adoptat un băieţel din Haiti
mâncarea de care bucătarii
– şefi vor să scape cât mai
repede.
Un alt subiect important
este şi cel al alegerii vinului
servit. De multe ori, clienţii
nu vor comanda cea mai ieftină sticlă de vin din dorinţa
de a nu părea zgârciţi, mai ales
dacă seara la restaurant presupune o cină romantică. Astfel, consumatorii vor comanda

Turiştii străini în România,
fericiţi că smulg buruieni şi cosesc
Vacanţă inedită în România
pentru mulţi turişti din Europa,
care au plătit între 5 şi 20 euro
ca să citească ofertele. Aceştia
aleg România pentru a munci
în ferme eco, nu doar pentru
că în ţările lor nu mai au asemenea exploataţii agricole, ci
şi pentru a lua un contact mai
bun cu cultura ţării noastre.
Pentru munca prestată, inclusiv smuls de buruieni, cosit
sau cules de plante medicinale,
turiştii nu sunt plătiţi, dar primesc masă şi găzduire gratuită,
relatează Digi 24. Este şi cazul
a doi studenţi din Franţa, care

Robert Downey Jr, cel mai bine plătit actor de la Hollywood

lătratul de avertizare al
câinelui, Ace. În loc să
fugă să se salveze, patrupedul a început să îl lingă
pe faţă pe băiat până când
acesta s-a trezit.
„Ace m-a lins pe faţă şi m-a
trezit. Îi tot spuneam să se
oprească. Am crezut că vrea
să îl hrănesc”, a declarat Nick
Lamb, care a reuşit să iasă din
casă, împreună cu câinele,
acoperindu-şi gura şi nasul cu
un tricou.
Lindsay Bernard, mama lui
Nick, a declarat pentru o

agenţie de ştiri că pitbullul a
fost cel responsabil de salvarea vieţii lui Nick, pentru că
el nu s-ar fi trezit din cauza
zgmotelor.
Incendiul a provocat pagube în valoare de 175.000 de
dolari proprietăţii, însă toţi îi
sunt îndatoraţi acum lui Ace
pentru fapta sa.

comandă pizza, supe şi mâncăruri vegetariene. Astfel de
mâncăruri costă foarte puţin
pentru a fi preparate, dar sunt
vândute la preţuri foarte mari.
Nota de plată trebuie foarte
bine verificată, mulţi dintre
angajaţii restaurantelor strecurând elemente care nu au
fost comandate de către
clienţi, dar introduse pentru
a creşte profitul localului.

În urmă cu aproape doi ani, actriţa a mers într-o vizită
în Haiti, unde a aflat povestea unui bebeluş cu probleme serioase de sănătate, abandonat de părinţi. Impresionată de drama micuţului, ea a decis să se ocupe
de el, adoptându-l de la distanţă. Mădălina a suportat
costurile unei operaţii costisitoare, de care micuţul
avea nevoie, şi a avut tot timpul grijă să nu-i lipsească
nimic. În urmă cu câteva luni, însă, ea a luat o decizie
importantă: l-a adoptat cu acte în regulă! Mădălina
Ghenea a postat pe internet o fotografie în care apărea
în timp ce-l hrănea cu biberonul pe copil.

