C

Ziar Gratuit
Amicale pentru
stegari, în Slovenia
pag. 9

Editat de Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov ISSN 2360–0217
ISSN-L 2360–0217

str. Apullum nr. 3, fax: 0268.470.504, e-mail: bjt@addjb.ro

An I, Nr. 63 ◼ 12 pagini ◼ Joi, 19 iunie 2014

Primul pas

FC Braşov are programat
un cantonament în Slovenia, unde va desfăşura şi
patru jocuri amicale.

Prefectura Covasna
câştigă procesele
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Prefectura Covasna a câştigat procesele privind înlăturarea unor steaguri sau
inscripţii de pe sedii.

VALUTĂ

Euro
4,4040
USD
3,2481
Gram Aur 132,4879

METEO

Înnorat
13°C /19°C

Liderii PNL şi PDL Braşov, Aristotel
Căncescu, respectiv George Scripcaru, au anunţat ieri că au început negocierile în privinţa modului cum vor
colabora în plan local. Preşedintele

PDL Braşov, George Scripcaru, a
precizat că „vom inventaria fiecare
situaţie în plan local şi care sunt deciziile ce vor fi luate, probabil în următoarea săptămână, după ce vom

face această evaluare. La rândul lui,
Căncescu a declarat că „am făcut o
trecere în revistă a oraşelor unde nu
avem probleme, pentru că avem monopol politic aproape în toate oraşele.

Drumuri închise pentru maraton

Proiecte de succes în judeţ

Pentru ca „Maratonul DHL
– Ştafeta Carpaţilor” să se
desfăşoare în cele mai bune
condiţii de siguranţă, sâmbătă, 21 iunie 2014 vor fi închise mai multe drumuri:
între orele 10.00 şi 13.00 va
fi închisă circulaţia rutieră pe
DN73A, între Predeal (Uni-

Agentʼia de Dezvoltare Durabilă a Judetʼului Brașov a participat împreună cu altʼi
membri din Reţeaua Multiplicatorilor de Informaţii despre
PNDR – EuroAgricultura și
cu reprezentanţii Agenţiei de
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală
şi Pescuit (APDRP) la o cam-

tatea Militară) şi Râşnov, iar
în intervalul orar 11.00-17.00
va fi interzis accesul rutier
pe DN1H, între Râşnov şi
Poiana Braşov. Maratonul are
un scop caritabil, iar fondurile strânse vor fi utilizate de
către organizaţia „Salvaţi Copiii”.
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PNL are majoritate la Râşnov, la Făgăraş, PDL la Săcele, Rupea sau Victoria. Ori ei sunt foarte puternici, ori
noi suntem foarte puternici”.
pag. 3

panie de prezentare a 10 proiecte de succes. Proiectele vizitate au constat în: construirea
de pensiuni, înfiintʼarea unui
centru de informare și promovare turistică, investitʼii integrate, înfiintʼarea de ferme
zootehnice și de ferme vegetale.
pag. 4
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Un săcelean a dat lovitura la... „Cutia Milei“

Un bărbat în vârstă de 72 de ani din Săcele este cercetat penal pentru furt calificat după ce a furat suma
de 300 de lei din „cutia milei” de la o mănăstire din
comuna Şinca. Poliţiştii din localitatea Şinca au fost
sesizaţi de angajaţii mănăstirii din comună că în zilele
de 9 şi 10 iunie a fost spartă „cutia milei”, fiind furaţi
banii de acolo. După o săptămână de la sesizare, poliţiştii l-au identificat pe suspect, fiind vorba despre un
bărbat în vârstă de 72 ani, din Săcele. „Suspectul se
prezenta la mănăstire de regulă în cursul săptămânii,
când nu era slujbă religioasă, şi, sub pretextul că se
roagă, în momentul în care rămânea singur, cu ajutorul
unei şurubelniţe, forţa capacul de la cutiile gen cutia
milei, de unde sustrăgea sumele de bani. Prejudiciul,
în valoare de aproximativ 300 de lei, nu a fost recuperat”, se precizează într-un comunicat de presă transmis, miercuri, de Poliţia Braşov.

Drepturile consumatorilor în domeniul construcțiilor

Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor
și Promovarea Programelor și Strategiilor din România
(ANPCPPSR) – Filiala Euroregiunea Centru-Brașov
organizează în parteneriat cu Instituția Prefectului
Brașov simpozionul „Drepturile consumatorilor în domeniul construcțiilor”. Evenimentul va avea loc vineri,
20 iunie 2014, începând cu ora 10:30, la Sala 120 a
Consiliului Județean Brașov.
Agenda evenimentului: Orele 10:30 – 11:00 Cuvântul
invitaților oficiali; Orele 11:00 – 11:20 Prezentarea materialului „Drepturile consumatorilor europeni”, realizată
de către domnul Vian Bobocea, președinte
ANPCPPSR – Euroregiunea Centru; Orele 11:20 –
12:00 Prezentarea materialului „Drepturile consumatorilor în domeniul construcțiilor”, realizată de către
domnul Dan Ionescu; Orele 12:00 – 12:10 Pauză; Orele
12:10 – 12:30 Dezbateri și propuneri.
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CCR: Băsescu nu s-a implicat
în campania electorală!
Curtea Constituţională
(CC) arată, în motivarea
deciziei prin care a respins sesizarea Guvernului privind implicarea
preşedintelui Traian Băsescu în campania electorală, că doar prin
conduita şi declaraţiile
publice, şeful statului
nu a afectat organizarea
alegerilor.
„Analizând faptele concrete
menţionate în sesizarea primministrului României, imputate Preşedintelui României,
Curtea reţine că acestea nu
pot fi calificate ca fiind acte
sau fapte juridice, întrucât
conduita şi declaraţiile publice, cu evident caracter politic,
nu au caracter decizional şi
nu produc efecte juridice. (...)
Mai mult, în condiţiile în care,
potrivit Constituţiei şi a legilor în vigoare, preşedintele
României nu are nicio atribuţie în materia pregătirii,
organizării şi desfăşurării

vreunui tip de scrutin, doar
prin conduita şi declaraţiile
publice, preşedintele României nu a afectat şi nici nu
avea cum să afecteze atribuţiile şi competenţele Guvernului României în ceea ce
priveşte organizarea şi des-

făşurarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul European şi a
alegerilor parţiale pentru Parlamentul României - Camera
Deputaţilor şi Senat din anul
2014” , se precizează în motivarea deciziei CC din 21

mai. Judecătorii Curţii remarcă, în documentul citat,
că prerogativele constituţionale, ca şi legitimitatea democratică pe care i-o conferă
alegerea lui de către electoratul întregii ţări, îi impun
preşedintelui României să
aibă un rol activ, „prezenţa
lui în viaţa politică neputând
fi rezumată la un exerciţiu
simbolic şi protocolar”.
„Interdicţiile prevăzute de
art. 84 alin.(1) din Constituţie potrivit cărora, în timpul
mandatului, preşedintele României nu poate fi membru
al unui partid şi nu poate îndeplini nicio altă funcţie publică sau privată, nu exclud
posibilitatea exprimării, în
continuare, a opiniilor politice, a angajamentelor şi a
scopurilor prezentate în programul său electoral ori să
militeze şi să acţioneze pentru
realizarea acestora, cu respectarea prerogativelor constituţionale”, mai noteză
judecătorii, în motivare.

„Ștafeta Carpaților“ închide mai multe
drumuri din Brașov la sfârșitul săptămânii
Pentru ca „Maratonul DHL
– Ştafeta Carpaţilor” să se desfăşoare în cele mai bune condiţii
de siguranţă pentru toţi participanţii, sâmbătă, 21 iunie 2014
vor fi închise următoarele drumuri, astfel: între orele 10.00 şi
13.00 va fi închisă circulaţia rutieră pe DN73A, între Predeal
(Unitatea Militară) şi Râşnov,
iar în intervalul orar 11.0017.00 va fi interzis accesul rutier
pe DN1H, între Râşnov şi Poiana Braşov.
Programul de desfăşurare a
maratonului va fi după cum urmează:
Ora 7.45 – Toţi participanţii
se întâlnesc în parcarea din faţa
Stânei Turistice Poiana Braşov.
Şefii de echipe şi participanţii
individuali sunt aşteptaţi la Info
Centrul organizat pe platoul Stânei Turistice din Poiana Braşov
de unde pot ridica kit-ul de concurs (sistemul electronic de cronometrare, numărul de concurs,
programul de îmbarcare pentru
fiecare tură de alergători, confirmarea persoanei de contact
din partea organizatorului care
răspunde de fiecare echipă în
parte).
Orele 8.15 - 8.30 - Primele
două ture de alergători din fiecare echipă şi participanţii individuali sunt îmbarcaţi în
autocare şi transportaţi la linia
de start (Predeal) respectiv pri-

mul punct de schimb de pe traseu (7 km faţă de linia de start).
Ora 10.00 - Startul oficial al
competiţiei. Competitorii care
vor lua startul în acelaşi timp
sunt: alergătorii pentru cursele
individuale de maraton şi semimaraton şi prima serie de alergători ai echipelor de ştafetă.
Competiţia se va încheia cel
mai devreme la ora 14.00, cel
mai târziu la ora 17.00. Timpul
maxim de parcurgere a distanţelor este de 1 oră şi 15 min/bucată pentru ştafetă, 7 ore pentru
maraton şi 3 ore pentru semimaraton. Festivitatea oficială de
premiere va avea loc pe platoul
din faţa Stânei Turistice din Poiana Braşov la ora 17.30.
Foşti sportivi, ca Violeta Beclea Szekely, Monica Iagăr, Monica Roşu şi Alin Petrache,

Preşedintele Comitetului Olimpic Sportiv Român, sunt susţinători ai maratonului şi vor fi
prezentʼi la start. Alături de ei
sunt implicate și persoane publice ca Andreea Marin, Andi
Moisescu, Roxana Ciuhulescu,
Șerban Damian, Ileana Badiu,
Ellie White, Anca Serea şi Adi
Sina.
Ca în fiecare an, maratonul
are un scop caritabil, iar fondurile strânse vor fi utilizate de către organizaţia „Salvaţi Copiii”
în proiectul „Educaţie şi Informare împotriva consumului de
droguri în rândul tinerilor”. În
acest an, „Salvaţi Copiii” îşi propune să informeze peste 8.000
de elevi şi studenţi din 120 de
şcoli despre efectele dezastruoase asupra tinerilor ale consumului de droguri.
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Primul pas făcut în
negocierile PNL-PDL
Liderii PNL şi PDL Braşov,
Aristotel Căncescu, respectiv George Scripcaru,
au anunţat ieri că au început negocierile în privinţa modului cum vor
colabora în plan local.
S-au stabilit câte şapte
membri din fiecare partid
pentru a purta discuţii bilaterale, negocierile urmând să
pornească de la municipiul reşedinţă până la nivelul fiecărei
localităţi, astfel încât colaborarea şi deciziile să fie coordonate de cele două părţi.
Preşedintele PDL Braşov,
George Scripcaru, a precizat
că „vom inventaria fiecare situaţie în plan local şi care sunt
deciziile ce vor fi luate, probabil
în următoarea săptămână,
după ce vom face această evaluare. Vom continua şi cu proiecte comune în plan judeţean,
zonal, municipal, pentru a le
pune în practică împreună.
Avem un parcurs stabilit la nivel central, de cele două partide, şi noi trebuie să ne
încadrăm la nivelul judeţului
Braşov, pentru formarea unui
pol puternic de centru-dreapta”.
La rândul lui, Căncescu a
declarat că „ieri am făcut o
trecere în revistă a oraşelor
unde nu avem probleme, pentru că avem monopol politic
aproape în toate oraşele. PNL
are majoritate la Râşnov, la

Fiecare copil în grădiniţă

Unii dintre cei mai săraci copii ai ţării care nu au parte de
stimulare intelectuală în primii ani din viaţă, nu ştiu nici măcar culorile. Conform unui studiu realizat de Banca Mondială, două treimi dintre copiii romi nu beneficiază de nicio
formă de educaţie timpurie. Statistica va fi cu totul alta
dacă proiectul Asociaţiei Ovidiu Ro, „Fiecare copil în grădiniţă“ va fi dus la bun sfârşit. Un exemplu în acest sens
vine din Budila unde în urma implementării programului
numărul copiilor înscrişi la grădiniţă a crescut exponenţial
de la un an la altul. Este vorba despre un proiect foarte
ambiţios care îşi propune practic, după cum îi spune şi numele, ca fiecare copil să fie în grădiniţă iar până în anul
2020 să nu mai fie puşti care să nu cunoască lumea care
îl va forma pentru viaţa şcolară. Pentru că cercetările au
dovedit că educaţia timpurie este cea mai eficientă intervenţie pentru reducerea abandonului şcolar şi a şomajului.

CNAS, obligată să ofere gratuit medicamente
unor bolnavi de cancer

Făgăraş, PDL la Săcele, Rupea sau Victoria. Ori ei sunt
foarte puternici, ori noi suntem
foarte puternici”.
Cât priveşte schimbarea lui
Mihai Popa din funcţia de vicepreşedinte de la Consiliului
Judeţean, Căncescu spune că
încă nu s-a discutat şi că anumite decizii se vor discuta la
Bucureşti, însă acelaşi mod
de lucru, în care să fii atât la
putere, cât şi în opoziţie, cum
au făcut reprezentanţii PSD:
„Din partea mea a existat o
relaţie deschisă, nu a fost de
fiecare dată şi reciprocă. Au
existat atacuri din partea lor.
Eu sper ca din partea PSD să
avem sprijin, inclusiv financiar, pentru că sunt la putere.

Prefectura Covasna câştigă
procesele „steagurilor”
Curtea de Apel Braşov a
dat câştig de cauză Prefecturii
Covasna în toate procesele
împotriva autorităţilor locale
privind înlăturarea unor steaguri sau inscripţii de pe sedii.
Prefectul Marius Popică spune că acest lucru înseamnă că
acţiunile instituţiei sunt justificate.
„Sunt hotărâri judecătoreşti
definitive, irevocabile, care
trebuie puse în aplicare de către Prefectură. Deşi mi-am
propus să nu vorbim mult despre steaguri sau de alte însemne, sunt câteva hotărâri
judecătoreşti care se referă şi
la arborarea unor steaguri pe
clădirile consiliilor locale.
Vreau să fim foarte corect înţeleşi: într-o ţară de drept,
Prefectura trebuie să impună
să se respecte legea, deci o
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hotărâre judecătorească cu
atât mai mult nu poate fi comentată de nimeni şi trebuie
pusă în aplicare”, a declarat,
luni, într-o conferinţă de presă, prefectul de Covasna, Marius Popică.
Popică a spus că au existat,
în total, 55 de sesizări sau
procese începute, o parte din
ele fiind deja câştigate de Prefectura Covasna.
„Absolut toate sesizările
care au fost urmate în instanţă
şi care au ajuns la nivelul unei
hotărâri judecătoreşti definitive au fost în favoarea Instituţiei Prefectului. Deci noi
trebuie să mergem mai departe, dar trebuie să se înţeleagă
că nu este nimic împotriva nimănui, ci este punerea în aplicare a hotărârii şi a legii”, a
precizat el.

Să aducă bani pentru municipiu şi pentru judeţ, pentru
proiecte importante pentru comunitate, şi să câştige ei capital de putere”.
Aristotel Căncescu spune
că preşedinţii PNL din Regiunea Centru s-au reunit ieri la
Târgu Mureş, unde s-au întâlnit cu Klaus Johannis, preşedintele interimar al liberalilor.
„Vom discuta despre această
etapă şi despre problemele
care există la nivelul fiecărui
judeţ. Salut faptul că vom
reuşi unificarea dreptei, pentru a fi o forţă unică, puternică, pentru că tocmai de
aceea PSD a reuşit să obţină
scoruri mai bune ca noi la
alegeri. S-a văzut că, atunci

când am făcut Alianţa DA,
am reuşit să câştigăm alegerile, iar în 2004 să câştigăm
preşedinţia României. Şi în
2014 am încredere că vom
scoate preşedintele României,
probabil Klaus Johannis, dar
candidatul va fi stabilit în
mod oficial după efectuarea
unui sondaj de opinie”.
Cât priveşte şefia viitoarei
filiale a partidului, Căncescu
a precizat că el a anunţat deja
că nu mai candidează la un
nou mandat de preşedinte al
PNL Braşov, iar Scripcaru a
declarat că nu îl interesează
şefia la nivel judeţean, ceea
ce e de presupus că acest post
ar reveni liberalilor.
Sebastian Dan

Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti au decis miercuri
ca Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate (CNAS) să ofere gratuit medicamente noi către
şapte bolnavi de cancer. Şapte pacienţi bolnavi de cancer
au dat în judecată Ministerul Sănătăţii şi CNAS, pentru a
avea acces mai rapid la tratamente şi medicamente noi,
care nu se regăsesc pe lista de medicamente compensate
sau gratuite, deoarece autorităţile nu au actualizat-o. În
decizia instanţei sunt enumerate şi medicamente ce trebuie
oferite în regim de compensare 100% (fără contribuţie
personală) celor şapte pacienţi: Vemurafenibum (denumire
comercială Zelboraf), Ipilimumab (denumire comercială
Yervoy), Vemurafenibum (denumire comercială Zelboraf),
Tocilizumabum (denumire comercială Roacterma), Crizotinibum (denumire comercială Xalkori). Deşi decizia nu
este definitivă, ea este executorie.

Mircea Diaconu nu a scăpat de ANI:
e contestat şi la Parlamentul European

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a contestat la Curtea
de Apel Bucureşti (CAB) calitatea de membru în Parlamentul European a lui Mircea Diaconu, sesizând şi legislativul european că fostul senator a fost în incompatibilitate.
Acţiunea ANI a fost înregistrată la Secţia a VIII-a contencios
administrativ şi fiscal a CAB în 11 iunie. ANI l-a reclamat
pe Diaconu, alături de Autoritatea Electorală Permanentă
şi Biroul Electoral Central, după ce fostul senator, declarat
incompatibil printr-o decizie definitivă a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie (ICCJ), a candidat la alegerile europarlamentare, câştigând un mandat. Totodată, ANI a trimis
şi o sesizare la Parlamentul European, pentru Comisia de
validare a candidaturilor, în care atrage atenţia asupra incompatibilităţii stabilite de instanţa supremă.

ECONOMIC
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Proiecte de succes în județul Brașov
finanțate prin PNDR
În perioada 27 – 30 mai 2014, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov a participat împreună cu alți membri din Reţeaua Multiplicatorilor
de Informaţii despre PNDR – EuroAgricultura și cu
reprezentanţii Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare
Rurală şi Pescuit (APDRP) la o campanie de prezentare a 10 proiecte implementate cu succes în
județul Brașov prin PNDR 2007-2013.
Reţeaua Multiplicatorilor
de Informaţii despre PNDR
– EuroAgricultura este un
proiect initʼiat de APDRP
pentru a asigura transpa rentʼa gestionării fondurilor
europene și egalitatea de
șanse în accesarea fondurilor nerambursabile pentru
totʼi potentʼialii beneficiari ai
finantʼărilor dedicate agriculturii și dezvoltării satului
românesc.
Proiectele vizitate au constat în: construirea de pensiuni, înfiintʼarea unui centru
de informare și promovare
turistică în comuna Beclean,
investitʼii integrate (drumuri,
apă/canalizare/investitʼii în
domeniul social/cultural) în

comunele Drăguș și Șercaia,
înfiintʼarea de ferme zootehnice (vaci de lapte,
îngrășare suine) și de ferme
vegetale (afini cu tufă înaltă). Valoarea finantʼării nerambursabile a celor 10
proiecte a fost de 29.309.
848 lei.
Astfel, comuna Drăguș a
implementat în perioada iunie 2009 – aprilie 2012 un
proiect integrat, având o
finantʼare nerambursabilă de
8.576.423 lei, prin care au
fost realizate retʼeaua de canalizare menajeră și o statʼie
de epurare, a fost reabilitată
retʼeaua de apă potabilă, au
fost modernizate străzi, s-a
realizat un centru social pen-

tru copii de tip „After
school” și a fost extins și modernizat Căminul Cultural
din localitatea Drăguș.
În comuna Șercaia s-a derulat proiectul cu titlul „Proiect integrat privind
realizarea infrastructurii de
bază în comuna Șercaia,
judetʼul Brașov”. Prin proiect,
au fost realizate următoarele
activitătʼi: mo der nizarea a
3,908 km de drumuri din interiorul comunei, alimentarea
cu apă potabilă și realizarea
unei retʼele de canalizare în
localitatea Șercaia, înfiintʼarea
unei statʼii de epurare,
constructʼia și dotarea unei
clădiri în care se vor
desfășura activitătʼi de tip
„After school”, precum și
reconstructʼia ecologică a
rezervatʼiei naturale „Dumbrava Vadului – Poiana Narciselor”. Valoarea finantʼării
nerambursabile a proiectului
a fost de 10.867.500 lei.
În prezent, este activă Măsura 121 – Modernizarea

Centrul pentru activități de tip „After school” realizat prin PNDR, în comuna Șercaia
exploatatʼiilor agricole, inclusiv pentru fermele de familie, în cadrul cărora
valoarea maximă eligibilă a
unui proiect poate fi:
◾ 2.000.000 euro/proiect
pentru investitʼii în sectorul
zootehnic – proiecte care

prevăd constructʼii/montaj și
1.000.000 euro/proiect pentru achizitʼia de echipamente;
◾ 1.000.000 euro/proiect
pentru investitʼii în sectorul
vegetal – proiecte care prevăd constructʼii/montaj și

700.000 euro/proiect pentru
achizitʼia de echipamente;
◾ 125.000 euro/proiect
pentru fermele de familie.
Termenul limită de depunere a proiectelor este 18
iulie 2014, ora 12.00.
Iulia Chirițescu

România și Bulgaria se așteaptă
la recolte bune de grâu în acest an
România și Bulgaria mizează pe recoltele bune de grâu
din acest an pentru a putea
mentʼine exporturile la un nivel sustʼinut, chiar dacă ploile
din ultima vreme au afectat
regiunile din zona Dunării.
Anul trecut, România a realizat o recoltă de grâu de 7,4
milioane tone, cea mai ridicată valoare din ultimii opt
ani, devenind un exportator
major de cereale către Egipt,
cel mai mare importator mondial de grâu.
„Până anul trecut ne-am
plâns de secetă, acum ne rugăm să se oprească ploile.
Furtunile puternice au afectat
culturile de grâu pe mai multe
sute de hectare”, a declarat
vicepreședintele Ligii Asocia-

tʼiilor Producătorilor Agricoli
din România (LAPAR), Constantin Bazon. Cu toate pierderile de productʼie, „cea mai
mare parte a productʼie va fi
de calitate”, a apreciat Bazon,
potrivit căruia contʼinutul mediu de umiditate va fi de 12,513%, ceea ce va fi suficient
pentru a satisface cererile
autoritătʼilor egiptene.
Recoltatul grâului în România ar urma să înceapă săptămâna următoare și deși
Ministerul Agriculturii nu a
făcut niciun fel de predictʼii
cu privire la recolta de cereale
din acest an, producătorii se
așteaptă la o recoltă comparabilă cu cea din 2013.
De asemenea, recolta de
grâu din Bulgaria ar urma să

se ridice cel putʼin la nivelul
de 4,6 milioane de tone înregistrat anul trecut, a declarat
săptămâna trecută ministrul
bulgar al Agriculturii, Dimitar
Grekov. „Semănăturile s-au
dezvoltat bine în toamnă și în
pofida ploilor și căderilor de
grindină avem motive să ne
așteptăm la o recoltă bună”,
a declarat Grekov. „Ar trebui
să fie cel puțin la fel de bună
ca cea de anul trecut”, a adăugat ministrul bulgar al Agriculturii.
Traderul german de cereale
Toepfer estima în luna mai că
România va recolta în acest
an o cantitate de grâu de 8,26
milioane tone, în timp ce recolta din Bulgaria va crește
până la 5,17 milioane de tone.

Vânzările de mașini au crescut cu 30,2%
Vânzările de mașini în primele cinci luni din acest an
au crescut cu 30,2% fatʼă de
perioada similară din 2013,
ceea ce înseamnă 11 luni
consecutive de creștere, potrivit datelor Asociatʼiei Producătorilor și Importatorilor
de Automobile (APIA).
În continuare, vânzările
pe piatʼa din România sunt
sustʼinute de achizitʼiile rea-

lizate de persoanele juridice
(75% din volumului total
înregistrat pe primele 5 luni
din 2014), influentʼa Programului „Rabla” fiind evidentă.
La autoturisme, topul pe
mărci după patru luni din
2014 este condus de Dacia,
cu 9.832 unitătʼi vândute
(32,6% din total), urmată
de Volkswagen (2.995

unitătʼi/ 9,9%), Skoda
(2.816 unitătʼi/ 9,3%), Ford
(2.066 unitătʼi/ 6,8%), Renault (1.920 uni-tătʼi/ 6,4%)
și Opel (1.221 unitătʼi/4%).
Pe modele, Dacia Logan
este cel mai bine vândut
model în luna mai, dar și
după cinci luni din 2014, urmat de Sandero, Dacia Duster, Skoda Octavia și
Volkswagen Golf.
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Cartel Alfa solicită o reuniune de
urgență pe tema reducerii CAS
Conducerea Confederației Naționale Sindicale „Cartel Alfa“ solicită o întâlnire de urgență cu partenerii
sociali, în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru
Dialog Social (CNT), pentru a discuta despre oportunitatea reducerii CAS cu cinci puncte procentuale
la angajator, se arată într-un comunicat al
confederației „Cartel Alfa“.
„O reducere a CAS cu
cinci puncte procentuale la
angajator înseamnă de fapt
o reducere cu aproximativ
19% a contribuției la sistemul de pensii, adică în jur
de 6 miliarde lei pe an, producând un deficit important
la bugetul asigurărilor sociale. Considerăm că o
astfel de măsură trebuie
cântărită extrem de bine și
adoptată într-o manieră în
care să își atingă efectele
pozitive scontate”, precizează comunicatul.
Potrivit „Cartel Alfa”, reducerea contributʼiei ar tre-

bui să se facă pe partea angajatului, de aceeași opinie
fiind și reprezentantʼii FMI
și ai Comisiei Europene.
„Scăderea drastică a consumului în România duce la
blocaj economic. Dacă dorim ca această reducere să
nu se ducă cu predilecție către buzunarul personal al
proprietarilor, atunci ea trebuie operată la angajat”, se
mai spune în comunicat.
Organizatʼia
sindicală
sustʼine, totodată, că neimpozitarea profitului reinvestit trebuie aplicată pentru
toate
categoriile
de

investitʼii, nu doar la cele
pentru linii tehnologice.
Potrivit proiectului de
Lege pentru modificarea

Codului Fiscal, publicat de
Ministerul Finantʼelor, reducerea contributʼiilor de
asigurări sociale va avea

un impact negativ asupra
bugetului general consolidat calculat la o medie
anuală de 4,409 miliarde

lei, în următorii cinci ani.
În 2014, impactul este
estimat de către sindicaliști la minus 850 milioane
lei, în 2015 la minus 4,86
miliarde lei, în 2016 la minus 5,206 miliarde lei și în
2017 și 2018 la minus
5,564 miliarde lei.
Conform proiectului de
act normativ, cotele plătite
de angajatori, în functʼie de
conditʼiile de muncă, pentru contributʼia de asigurări
sociale datorată sistemului
public de pensii vor fi diminuate la 15,8% pentru
conditʼii normale de muncă, 20,8% pentru conditʼii
deosebite de muncă și
25,8% pentru conditʼii speciale de muncă și pentru
alte conditʼii de muncă. În
prezent, cotele sunt de
20,8%, 25,8% și, respectiv, 30,8%.

Masă caldă în locul „Cornului cu lapte“
O propunere legislativă
care prevede înlocuirea Programului „Cornul şi laptele”
cu o masă caldă a fost adoptată tacit de Senat, urmând
a merge la Camera Deputaţilor, forul decizional în acest
caz.
Propunerea legislativă
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 92/
2002 privind acordarea de
produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial
de stat şi privat, precum şi
pentru copii preşcolari din
grădiniţele de stat şi private
cu program normal de 4 ore
are ca obiect înlocuirea produselor de panificaţie şi lac-

tate cu o masă caldă acordată zilnic, în limita unei valori stabilite de consiliul local, urmând ca diferenţa dintre valoarea de 1.04 lei/copil
şi cea stabilită de consiliul
local să fie suportată de consiliul local sau judeţean.
Iniţiatorii arată în expunerea de motive că propunerea
legislativă porneşte de la deficienţa Programului „Cornul şi laptele”, care se bazează pe impunerea unui singur tip de aliment şi nu încurajează un mod de viaţă
sănătos.
În plus, se menţionează şi
faptul că produsele din acest
program nu mai sunt atractive
pentru copii, astfel că a generat o risipă de proporţii în cei

peste zece ani de implementare. Senatorii iniţiatori mai
consideră că, prin acordarea
unei mese calde, se diversifică
alimentaţia copiilor şi se previne, astfel, obezitatea în rândul acestora.
Guvernul nu a trimis un
punct de vedere la propunerea legislativă, iar Comisia
de administraţie publică a
acordat un raport de respingere a legii, pe motiv că
acordarea de produse de panificaţie şi lactate face parte
dintr-un program prevăzut
de Regulamentul Comisiei
Europene, privind acordarea
de ajutoare comunitare copiilor din instituţii şcolare,
prin sprijin financiar din
Fondul European.

Vara aceasta trimite-ți bunicii la mișcare!
Odată cu sosirea verii, voluntarii Colors invită seniorii
brașoveni la plimbări în parcul Tractorul, mișcare în jurul
Brașovului și un atelier de
creativitate cu temă marină.
Activitătʼile destinate persoanelor trecute de 55 de ani
din Brașov se mută din 28 iunie în parcul sportiv Tractorul. Astfel, seniorii vor putea
lua parte la plimbări în parc,
ghidate de voluntari și sesiuni
cu exercitʼii fizice, care au ca
scop mentʼinerea autonomiei

personale. Plimbările vor
avea loc în fiecare sâmbătă,
de la ora 10, timp de 30 de
minute, din zona fântânii arteziene.
Martʼi, 1 iulie, de la ora 10,
seniorii sunt așteptatʼi în
Mansarda Baiulescu la un
atelier de creativitate cu temă
marină, în care se vor modela
decoratʼii și bijuterii din keraplast și scoici.
Tot pentru perioada verii,
voluntarii pregătesc drumetʼii
de weekend, în jurul Brașo-

vului. Programul acestora va
fi disponibil în perioada următoare pe www.facebook.
com/asociatiacolors.
Pentru activitătʼile de
mișcare e de preferat să
avetʼi la voi un prosop, o sticlă de apă și îmbrăcăminte
și încăltʼăminte adecvată.
Dacă vii pentru prima dată
să aduci cu tine și cartea de
identitate pentru completarea fișei. Pentru informatʼii
suplimentare nu ezita să ne
contactezi!

C

BRAȘOVUL ISTORIC

6

Poarta Schei

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
A fost construită între anii
1827–1828, pentru fluidizarea circulației între Cetate şi
„Suburbiul de Sus”, zona locuită de români. Este o construcţie în stil clasicist.
Inscripţiile în latină menţionează numele împăratului
austriac Francisc I, al judelui
primar şi al judelui districtual.

Joi
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Cioacă, definitiv
la închisoare!
Cristian Cioacă a fost
condamnat definitiv la
15 ani şi opt luni de închisoare pentru uciderea avocatei Elodia
Ghinescu, soţia sa, dispărută acum şapte ani.
Pedeapsa este mai mică
decât cea dată de Tribunalul
Argeş, de 22 de ani de închisoare.
Curtea de Apel Piteşti, care
miercuri după amiază s-a pronunţat definitiv în acest doar,
a schimbat încadrarea juridică
a faptei din „omor” în „lovituri cauzatoare de moarte”,
transmite Mediafax.
De altfel, la ultima înfăţişare din acest dosar instanţa
de judecată a pus în discuţie
din oficiu schimbarea încadrării juridice în acest sens.
În urmă cu aproape o lună,
a avut loc ultima înfăţişare
în procesul în care Cristian
Cioacă este acuzat de omor.

Procurorii care au instrumentat acest dosar au cerut pentru Cioacă pedeapsa maximă,
de 25 de ani de detenţie, avocata familiei Ghinescu, Crina
Radu, a solicitat schimbarea
încadrării juridice din
„omor” în „omor calificat
prin cruzimi cu premeditare
şi de interes material”, în

timp ce instanţa a pus în discuţie schimbarea încadrării
juridice din „omor” în „lovituri cauzatoare de moarte”
în cazul lui Cristian Cioacă.
În 30 ianuarie 2013, Cristian Cioacă a fost trimis în
judecată de către procurorii
Parchetului instanţei supreme pentru omor calificat şi

Un braşovean a primit „Crucea de merit pe
panglică a Ordinului de Merit” a Germaniei

Erwin Hellmann (stânga) Foto: Richard Sterner
Preşedintele Republicii
Federale Germania, Joachim
Gauck, a acordat braşo vea nului Erwin Hellmann

„Crucea de merit pe panglică a Ordinului de Merit”
al Republicii Federale Germania.

Erwin Hellmann s-a implicat de mulţi ani în mod
onorific în sprijinul minorităţii germane. De remarcat
sunt în special activităţile
sale ca împuternicit al Uniunii Populare Germane pentru îngrijirea mormintelor
de război (VdK), precum şi
cea de curator districtual
Braşov al Bisericii Evanghelice C.A. în România.
Ordinul şi diploma i-au fost
înmânate la finalul săptămânii
trecute de către Judith Urban,
consul al Republicii Federale
Germania pentru Transilvania,
în cadrul unei festivităţi la
Consulatul German din Sibiu.
Sebastian Dan

Protocol de colaborare cu Nürnberg,
urmat de înfrăţirea celor două oraşe
O delegaţie compusă din
primarul George Scripcaru,
rectorul Universităţii Transilvania, Ioan Vasile Abrudan
şi o serie de consilieri locali
a plecat ieri la Nürnberg, pentru a se întâlni cu oficialităţile
oraşului german şi a pune bazele unei înfrăţiri între cele
două municipii.
„Vom avea o întâlnire cu
domnul primar Ulrich Maly
şi alte oficialităţi de acolo şi

vom semna un parteneriat de
colaborare ce va fi urmat,
sperăm, de o înfrăţire între
Braşov şi Nürnberg.
Acest parteneriat va urmări
identificarea de programe în
domeniul educaţiei, culturii şi
în domeniul economic, pe care
să le dezvoltăm împreună.
Cei 70.000 de români din
zona metropolitană a Nürnbergului sunt un argument
în plus pentru acest partene-

riat, iar înfrăţirea dintre cele
două oraşe este o urmare firească a acestui parteneriat”,
a declarat George Scripcaru.
Potrivit edilului şef al Braşovului, primarul oraşului
Nürnberg este invitat peste
aproximativ trei luni la
Braşov, ocazie cu care se
preconizează şi semnarea
protocolului de înfrăţire între cele două oraşe.
A.P.

profanare de morminte,
după mai bine de cinci ani
de la dispariţia soţiei sale,
avocata Elodia Ghinescu.
Procurorii arătau în rechizitoriu că în noaptea de 29
spre 30 august 2007, *pe fondul unor relaţii conflictuale
preexistente legate de un iminent divorţ determinat de presupusele relaţii extraconjugale
ale soţilor, în timp ce se aflau
în dormitorul matrimonial,
discuţiile au degenerat, context în care Cristian Cioacă ia aplicat soţiei sale, Elodia
Ghinescu, multiple lovituri,
soldate cu decesul acesteia”.
Ulterior, Cioacă a dus trupul soţiei sale în cada băii
principale, unde l-a tranşat
pentru a-l putea ascunde mai
uşor, spun procurorii.
Anchetatorii au precizat că,
în noaptea în care Cioacă ar
fi ucis-o pe Elodia Ghinescu,
copilul celor doi se afla în
apartament.
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Amenzi pentru
depozitarea gunoaielor

Aceasta este suma totală
a celor 19 sancţiuni pe
care Poliţia Locală Braşov le-a aplicat în numai
o săptămână, în timpul
controalelor efectuate împreună cu firma de salubrizare Comprest, asupra
modului în care sunt respectate prevederile regulamentului de salubritate.
Controalele au vizat cartierele Stupini, Centrul
Vechi, Blumăna (strada
Lungă – Strada De mijloc
– strada Avram Iancu) şi
zona Codrii Cosminului.
Potrivit reprezentanţilor
Poliţiei Locale, cele mai
dese abateri de la regu-

lamentul de salubritate se
referă la nedeţinerea, în
special de către agenţii
economici, a unui contract în vigoare cu unul
dintre operatorii din muncipiu, precum şi depozitarea necorespunzătoare
a deşeurilor. Astfel, în
urma acţiunilor de control
şi a sancţiunilor aplicate,
au fost încheiate nouă
contracte de salubrizare,
dintre care şase cu agenţi
economici şi trei cu persoane fizice.
Campania de verificări va
continua până la sfârşitul
lunii, în principalele zone
ale oraşului.
A.P.
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Top 10 al celor mai
ieftine orașe de vizitat
Capitala Vietnamului, Hanoi,
este orașul cel mai ieftin de
vizitat în această vară, indică
un studiu realizat de cunoscutul site de călătorii TripAdvisor, preluat marți de The
Independent.
Două persoane vor plăti pentru
o noapte în capitala Vietnamului
91,70 de lire sterline, precizează
site-ul de călătorii. Prin
comparatʼie, Londra s-a impus
drept cel mai scump oraș pentru
turiști, devansând Oslo, cu 311,80
de lire pentru o noapte de cazare.
Studiul anual TripIndex Cities
a comparat costul unei seri în oraș
și al unei noptʼi de cazare în 48 de
orașe turistice, potrivit agerpres.
Pentru a determina ce locatʼii ar
putea fi considerate cele mai ieftine, studiul a calculat costurile tipice pentru două persoane care se
bucură de un cocktail la un hotel
de cinci stele, iau cina în oraș, folosesc de două ori taxiul și se cazează o noapte la un hotel de patru
stele, între lunile iunie și august.

HANOI

Pe scurt
Al şaselea film „Resident Evil” ar putea fi ultimul

PARIS

CANCUN
SHARM EL SHEIKH

Statʼiunea Cancun, din Mexic,
este cea mai accesibilă pentru băuturi, în conditʼiile în care două cocktailuri vodka martini costă în
medie 2,02 de lire, prin comparatʼie
cu Parisul unde aceeași
consumatʼie poate costa de 15 ori
mai mult.

În ceea ce privește masa, rezultatele arată că o cină în Hanoi pentru două persoane ar costa în
medie 20,49 de lire, în timp ce la
Stockholm, aceasta este de cinci
ori mai scumpă - în medie 102,57
de lire.
Primele zece orașe cele mai ief-

tine pentru a fi vizitate sunt Hanoi
(Vietnam), Jakarta (Indonezia),
Sharm el Sheikh (Egipt), Bangkok
(Thailanda), Sofia (Bulgaria),
Cape Town (Africa de Sud),
Mumbai (India), Kuala Lumpur
(Malaezia), Praga (Republica
Cehă) și Budapesta (Ungaria).

Al şaselea film din seria „Resident Evil” se
va numi „The Final Chapter” şi ar putea fi
ultimul lungmetraj din această franciză cinematografică, potrivit Mediafax. Regizorul
Paul W.S. Anderson scrie în această perioadă versiunea finală a filmului, care se va intitula „The Final Chapter”, însă acest titlu
este provizoriu, informează allocine.fr. „Este
un titlu în lucru. Poate va fi reţinut ca titlu final
al filmului, însă, deocamdată, acesta este
titlul scris pe prima pagină a scenariului”, a
declarat Paul W. S. Anderson pentru Collider.com. Nu se ştie deocamdată ce rol va rezerva
cineastul american personajului principal al
francizei, Alice, interpretată de soţia sa, actriţa
Milla Jovovich. Anderson a precizat totuşi
faptul că acest film va
fi regizat în 3D, la fel
ca precedentul lungmetraj din serie,
„Resident Evil:
Răsplata/ Resident Evil: Retribution” (2012). Data
la care va fi lansat „Resident
Evil: The Final
Chapter” va fi
anunţată în
curând.

Salvată de la de o cățelușă adoptată din România
O femeie care era cât pe ce
să se înece în râul Sambre
din Belgia a fost salvată de
o cățelușă adoptată din
România, informează vineri sudinfo.be
Scoasă la plimbare miercuri
seara, la Auvelais, de stăpânul
ei, Cannelle (Scortʼișoară) a
simtʼit că cineva este gata să

se înece în râul Sambre. „Fiul
meu, Vincent, o scosese afară
seara”, spune Jasmine Cerfontaine, care a adoptat
cătʼelușa de șapte luni din România. „Deodată s-a oprit, ridicând lăbuța, și a fugit spre
râul Sambre. Pentru că nu a
răspuns când a fost chemată,
fiul meu s-a dus după ea și a
văzut că o persoană era gata

să se înece. A dat alarma și
un bărbat de pe un vas acostat
a sărit în apă și a salvat femeia”, a povestit Cerfontaine.
După ce a stat o noapte la spital, aceasta s-a întors acasă,
fiind în afara oricărui pericol,
potrivit agerpres. Astfel, Cannelle i-a răsplătit cu minunatul
ei gest pe cei care au luat-o
din România.

Timbrul de 9,5 milioane de dolari
Un minuscul timbru octogonal din secolul al XIXlea, One-Cent Magenta,
emis în Guyana Britanică,
s-a vândut marți seară, la
New York, cu 9,5 milioane
de dolari, depășind recordul anterior înregistrat la
licitație pentru un timbru.
Exemplarul unic, considerat
„Mona Lisa al timbrelor”, fusese estimat între 10 și 20 milioane de dolari de casa de
licitatʼii Sotheby's, relatează
miercuri AFP. În fatʼa unei săli
pline, licitatʼia a început de la
4,5 milioane de dolari, marca
poștală fiind adjudecată în două
minute cu 7,9 milioane de dolari, plus cheltuielile asociate,
care nu sunt incluse în estimări.
”Cu cheltuielile implicate, timbrul a atins 9,5 milioane de dolari, nou record mondial”, a
declarat șeful ședintʼei de
licitatʼie, David Redden, adău-

gând că cel care l-a
cumpărat a dorit să
rămână anonim.
„Este cel mai scump
obiect din lume dacă
luăm în calcul greutatea lui”, a mai spus
el, potrivit agerpres.
Recordul precedent data din 1996,
când un timbru suedez din
1855, „Tre Skilling”, s-a vândut
cu 2,2 milioane de dolari, a
anuntʼat Sotheby's. Extrem de
simplu, având 2,54 cm x 3,18
cm, One-Cent Magenta, imprimat cu negru pe fond roșu-violet, timbrul are desenat un vapor
și deviza fostei colonii : „Damus
Petimus Que Vicissim”, precum
și semnătura fostului șef al
poștei din acea epocă.
Exceptʼionalul timbru a fost
emis în 1856, într-o perioadă
când doar câteva tʼări aveau timbre. Mărcile poștale ajungeau
în Guyana Britanică, colonie din

America de Sud, cu vaporul,
dar în 1856 un vas a întârziat,
așa încât șeful poștei a cerut ziarului local Royal Gazette să imprime și timbre. Au fost
imprimate atunci timbre de un
cent și patru centʼi de culoare
roșu-violet. În prezent există
mai multe timbre de patru centʼi,
dar numai unul de un cent
(One-Cent Magenta).
Totuși, One-Cent Magenta
nu mai fusese văzut public din
1986. Înainte de licitatʼia din
America, Sotheby's l-a expus la
Londra, Hong Kong și New
York, încheie AFP.
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Brazilia, doar
egal cu Mexic!
Belgia câștigă chinuit, Rusia și Coreea de Sud își împart punctele!

Martʼi a început și etapa a
doua din faza grupelor. În grupa
A s-a disputat derby-ul dintre
Brazilia și Mexic. La capătul
unui meci extrem de echilibrat,
cele două formatʼii au încheiat
la egalitate, scor 0-0. Brazilia nu
a reuşit să învingă selecţionata
Mexicului după un meci în care
portarul Guillermo Ochoa a fost
uriaş. Goalkeeper-ul mexicanilor
a avut trei intervenţii fabuloase
în faţa lui Neymar şi Thiago Silva şi astfel cele două echipe au
câte patru puncte după primele
două runde. La Belo Horizonte,
Belgia a trecut greu de Algeria:
2-1! Algeria a deschis scorul în
prima repriză prin Feghouli, care
a transformat o lovitură de la 11
metri în minutul 25. Belgienii
au reușit să egaleze prin jucătorul
celor de la Manchester United
Fellaini, în minutul 70. Cu zece
minute înainte de finalul jocului,
vedeta celor de la Napoli, Mertens, a înscris și a adus toate cele
trei puncte pentru reprezentativa
„dracilor roșii”. În celălalt meci
al grupei, Rusia a terminat la
egalitate, scor 1-1 (0-0) partida
cu natʼionala Coreei de Sud.
Keun – Ho a deschis scorul pentru asiatici în minutul 68, iar trupa lui Capello a egalat prin
Kerjakov în minutul 74.
A fost seara lui Ochoa! Mexicul
a dat peste cap multe pronosticuri și a remizat cu marea favorită la câștigarea titlului suprem,
Brazilia. „Vinovatul” principal
pentru acest rezultat a fost portarul mexican Guillermo Ochoa,
care i-a exasperat pe fanii carioca, prin interventʼiile sale. Ochoa
a făcut minuni în faţa lui Neymar
şi Fred, reuşind să respingă mai
multe mingi pe care scria „gol”.
Prestaţia portarului de 28 de ani
nu este, însă, o surpriză pentru
statisticieni. Potrivit site-ului
Opta, goalkeeperul lui Ajaccio
este cel mai bun portar din cele
5 ligi de top ale Europei, după

Ștefan Radu, ținut pe loc de Lazio!
Clubul Lazio Roma a decis să nu-l cedeze pe fundaşul
Ştefan Radu, deşi presa italiană a scris că românul a
cerut conducerii clubului să-l lase să plece la o altă formaţie, informează site-ul lazialita.com. „Preşedintele
Claudio Lotito l-a refuzat ferm pe Radu. Lotito a spus
nu cedării unuia dintre cei mai iubiţi jucători din lotul actual. Destinul lui Ştefan Radu este să rămână la Lazio,
clubul vrea să-l păstreze. Oferte există, dar ele sunt nesatisfăcătoare pentru club. Mai mult, Radu face parte
din proiect. Românul mai are contract până în 2016 şi
doar o ofertă şoc ar putea schimba viziunea oficialilor
clubului. El este considerat liderul noii apărări de la Lazio”, a scris sursa citată. Ştefan Radu, în vârstă de 27
de ani, a fost achiziţionat de Lazio Roma de la Dinamo
Bucureşti în 2008.

Steaua, cea mai bună variantă?
Agentul atacantului Federico Piovaccari, Stefano Salvini,
a declarat, miercuri, pentru site-ul sampdorianews.net,
că jucătorul se va prezenta la reunirea echipei Sampdoria
Genova, dar a precizat că varianta cea mai bună ar fi
să revină la Steaua Bucureşti. „Federico Piovaccari se
va prezenta la reunirea echipei Sampdoria Genova, la
începutul lunii iulie. El ar putea rămâne la Sampdoria
în sezonul viitor, mai ales că echipa nu are foarte multe
alternative ofensive. Piovaccari poate fi util, dar vom vedea ce va fi. Nu am primit nicio ofertă de la Tokyo FC,
nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ai clubului japonez.
Cea mai bună variantă pentru jucător ar fi să revină la
Steaua şi să joace în Liga Campionilor. S-a simţit bine
în România şi ar avea şansa să fie văzut în cea mai importantă competiţie. O revenire la Steaua depinde de
Sampdoria dacă îi va plăti în continuare salariul”, a spus
Salvini.

Medalii pe tatami!

Portarul Mexicului, Ochoa, a făcut meciul vieții contra Braziliei!
numărul de intervenţii salvatoare
înregistrat în ultimele trei sezoane. În total, Ochoa a parat nu
mai puţin de 428 de şuturi, performanţă cu care se clasează pe
primul loc în Europa!
Pele, cu radioul la urechi! Legendarul Pele nu a putut urmări pe
viu întreaga partidă dintre Brazilia şi Mexic. Fostul star al naţionalei braziliene a fost obligat
să asculte la radio prima repriză
a meciului din pricina traficului.
Pele a încercat să ajungă cu maşina din Santos în Sao Paolo,
dar a rămas blocat în trafic. „Am
suferit foarte mult, am ascultat
la radio prima repriză. Erau atât
de multe maşini pe traseu încât
nu puteam înainta. Este pentru
a doua oară când păţesc aşa
ceva; precedenta experinţă de
acest gen a fost în 1950”, a declarat Pele pentru postul Globo.
Gol și pentru Neșu! Dries Mertens, omul care a marcat golul
victoriei pentru Belgia la debutul cu Algeria (2-1) din Grupa H, este bun prieten cu
Mihai Neşu, după ce cei doi

jucători au fost coechipieri la
Utrecht între 2009 şi 2011.
Mertens a promis că îi va dedica fiecare gol lui Neşu, pe
vremea când evolua la PSV
Eindhoven. Mertens a fost atât
de impresionat de drama lui
Neşu, încât s-a apropiat de fostul fundaş al Stelei. L-a vizitat
în spitalul din Utrecht, dar şi
în Statele Unite, acolo unde
„Bichonul” a încercat să se recupereze la o clinică specializată din California.
La 27 de ani, Mertens are cinci goluri în 27 de
selecţii în naţionala belgiană.
Anglia și Uruguay,
în pericol! Cupa Mondială Brazilia 2014 are
programate pentru astăzi
trei partide. Ziua a fost deja
deschisă cu partida dintre Camerun și Croatʼia, formatʼii care
au pierdut la debut. Jocul s-a
disputat la ora 01.00, în
această dimineatʼă. În grupa
C, Columbia va întâlni

Coasta de Fildeș, partidă care
va începe la ora 19.00. Joc de
care pe care în grupa D, acolo
unde Anglia va primi replica
Uruguayului. În primul meci,
Anglia a cedat în fatʼa Italiei,
scor 1-2 , iar uruguayenii au
pierdut absolut surprinzător,
cu Costa Rica: 1-3! Astfel,
echipa care va pierde astăzi va
spune aproape sigur adio campionatului mondial. Partida
este programată pentru ora
22.00 (ora României).

iulie. La Moravske Toplice,
galben negrii vor fi cazatʼi la
hotelul Ajda, locatʼie de patru
stele. Oficialii stegarilor au
reușit să perfecteze și patru
jocuri amicale în timpul cantonamentului sloven. În data

de 30 iunie, trupa lui Cornel
Tʼălnar va juca împotriva
croatʼilor de la Zadar. Slavia
Sofia va fi următorul adversar
al brașovenilor, joc ce se va
disputa în data de 2 iulie. Pe
4 iulie, FC Brașov își va mă-

Sportivii români Violeta Dumitru (cat. 48 kg) și Vlad Simionescu (cat. +100 kg) au ocupat locul al treilea al podiumului la turneul de judo Cupa Europeană de la
Celje-Podcetrtek (Slovenia). Violeta Dumitru a învins-o
pe italianca Ana Bartole în sferturi, dar a pierdut semifinala cu franțuzoaica Melanie Clement, învingând-o pe
sârboaica Milica Nikolic în lupta pentru medalia de bronz.
Simionescu a pierdut în primul tur la Iakov Hammo
(Ucraina), dar i-a învins în recalificări pe sârbul Bozidar
Bozinic și pe croatul Ivan Covic, victoria reușită în fața
cehului Lukas Hlavacek aducându-i medalia de bronz.
La concurs a participat și Remus Mircea Lazea (cat. 66
kg), dar acesta a pierdut în primul tur, la rusul Ferdinand
Karapetian.

Halep, favorita 3 la Wimbledon!
Simona Halep, locul 3 WTA, este a treia favorită la câştigarea turneului de Grand Slam de la Wimbledon, care
va debuta la începutul săptămânii viitoare. În 2014, Halep
a ajuns în finala turneului de Grand Slam de la Roland
Garros, fiind învinsă de rusoaica Maria Şarapova, în
timp ce la Australian Open a fost eliminată în sferturi de
finală de slovaca Dominika Cibulkova. De asemenea,
jucătoarea Sorana Cîrstea va fi cap de serie numărul
29 la Wimbledon. Principala favorită a turneului de la
Wimbledon este americanca Serena Williams, în timp
ce cap de serie numărul 2 va fi chinezoaica Na Li. Pe
tabloul masculin, principalul favorit este sârbul Novak
Djokovici, locul 2 ATP, urmat de spaniolul Rafael Nadal,
locul 1 ATP, şi de britanicul Andy Murray, locul 5 ATP
şi deţinătorul trofeului.

Dulgheru, out în calificări la Wimbledon!

Amicale pentru stegari, în Slovenia
După stagiul de pregătire de
la Poiana Brașov, început de
luni, prim divizionara FC
Brașov, se va muta în Slovenia, unde este programat al
doilea cantonament centralizat, în perioada 26 iunie-10
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sura fortʼele cu ucraineenii de
la Karpaty Lvov, iar în ultimul
amical din Slovenia, formatʼia
de sub Tâmpa va întâlni pe
Osijek, din Croatʼia, partidă
programată pentru data de 7
iulie.

Jucătoarea de tenis Alexandra Dulgheru, locul 105 WTA,
a ratat, miercuri, accederea în ultimul tur al calificărilor
la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului,
informează site-ul oficial al competiţiei. Dulgheru, cap
de serie numărul 5 în calificări, a fost învinsă, în turul
doi, cu scorul de 6-4, 6-2, de Melanie Oudin (SUA), poziţia 185 în ierarhia mondială. Alexandra Dulgheru a
participat şi în calificările probei de dublu feminin, alături
de Lara Arruabarrena (Spania). Perechea româno-spaniolă, a întâlnit în primul tur, perechea Chin-Wei Chan/YiFan Xu (Taiwan/China), cap de serie numărul 3. Partida
s-a disputat ieri şi s-a terminat după închiderea ediţiei.

DIVERTISMENT

„Lindenfeld, o poveste
de dragoste”
În cadrul programului
Europa Cinemas, Cityplex vă invită vineri, 20
iunie 2014, ora 18:00, la
Eliana Mall et. 1, sala 3,
să vizionaţi spectacolul
„Lindenfeld, o poveste
de dragoste”, în regia
lui Radu Gabrea.
Scenariul este semnat de
Adrian Lustig („Funeralii fericite”, „Puzzle”, „Minte-mă
frumos”, „Ultimul corupt din

România”, „Poker”, „Nunta
mută”) şi porneşte de la romanul „Lindenfeld” (Polirom,
2005), al scriitorului Ioan. T.
Morar.
Filmul îşi propune să spună
publicului de azi o poveste de
dragoste care are loc în satul
Lindenfeld (în Munţii Semenic, lângă Caransebeş), întrun context cu referinţe istorice
certe – deportarea şvabilor în
Siberia de regimul comunist,
după Al Doilea Război Mon-

Mi-a plăcut foarte mult povestea din
romanul lui Ioan T. Morar. Abordarea
mea în film este, plecând de la el, oarecum modificată. Dar esenţa, descoperirea acestui sat, ca un sat de
civilizaţie dispărută, care provoacă în
foştii lui locuitori amintiri, uneori dureroase, alteori fericite, m-a făcut să
aleg această formulă de film.
regizorul Radu Gabrea

dial.
Î
n
Fra nkfurt-ul
anului
2005,
Ulr ich
(Ulli)
Winkler,
preşedintele unei
m a r i
companii (personaj principal
interpretat de Victor Rebengiuc, aflat la prima colaborare
cu Radu Gabrea), vede la televizor un reportaj despre un
fost sat săsesc din Banat, astăzi abandonat. Acesta este
Lindenfeld, în care Ulli se născuse şi trăise pînă în 1945,
când cei mai mulţi membri ai
comunităţii (inclusiv părinţii
săi şi iubita sa de atunci, Helga) au fost deportaţi în lagărele sovietice. Ulli este puternic
marcat de imaginile văzute şi
de reîntâlnirea accidentală cu

o fostă consăteană, care îl
anunţă că Helga trăieşte, aşa
că decide ca, împreună cu Boris, vechiul său servitor şi prieten credincios, să plece în
secret la Lindenfeld. Acolo o
regăseşte pe iubita sa din cruda tinereţe (interpretată la maturitate de Victoria Cociaş).
Filmul va fi proiectat în
limba română, cu subtitrare
în germană.
Tarif Bilet: 10 ron – 2 bilete. Detalii pe site-ul cityplex:
www.brasov.cityplex.ro

Concursul de poezie „Andrei Mureşanu” la a XI-a ediţie
Muzeul „Casa Mureşenilor” organizează azi, 19 iunie 2014, ora 13.00,
festivitatea de decernare a premiilor
concursului de poezie „Andrei Mureşanu”.
Aflat la cea de a XI-a ediţie, concursul
de poezie a fost organizat în două secţiuni, elevi şi adulţi. La ediţia din acest
an au participat 19 de pasionaţi de
poezie. Premiile vor fi oferite de
Consiliul Judeţean Braşov şi

Concert simfonic
Filarmonica Braşov vă invită azi, 19 iunie 2014, ora
19.00, la Sala Patria la un
concert simfonic avându-i ca
dirijor pe Akira Naito (Japonia) şi ca solist pe Takashi
Shimizu– vioară (Japonia).
În program:
Sibelius – Uvertura „Finlandia”, Mendelssohn-Bar-

Editura Arania, iar
juriul e format din
d oi

tholdy – Concert pentru vioara si orchestra, L. van Beethoven – Simfonia a II-a.
Preţul biletelor este de
20 lei, redus pentru elevi, studenţi şi pensionari: 10 lei.
Programul agenţiei de bilete
de la sala „Patria”:
– luni, miercuri: 12-15; marţi,
joi: 16-18; cu o oră înainte de
concert.
– NU SE FAC REZERVĂRI!

poeţi consacraţi ai Braşovului şi de un
reprezentant al muzeului.
Concursul de
poezie a devenit
o tradiţie a muzeului, mulţi dintre
câştigători
devenind autori de
volume de poezie,
apreciate de publicul braşovean.

Bancuri

◾ Două animale se întâlnesc în pădure şi merg o bucată de drum împreună. Întreabă un animal pe
celălalt:
– Tu ce fel de animal eşti de fapt?
– Eu sunt câine lup!
– Cum aşa?
– Păi tata a fost lup şi mama căţea!
Simplu, nu?
– Şi tu, întreabă câinele lup, tu ce

eşti?
– Eu sunt urs furnicar!
– Hai du-te de-aici că nu te cred !!!
◾ – Mânca-l-ar mama de căţel deştept, cum aduce el ziarul dimineaţa!
Soţul, iritat:
– Deştept, pe dracu. Şi câinii vecinilor fac asta!
– Da, dar noi n-am fost niciodată
abonaţi la ziar...

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

BUCUREŞTI, UNDE EŞTI? -PREMIERĂ(AP-12), 80 minute, Documentar
ora: 18:30
GRACE OF MONACO -PREMIERĂ(AG), 103 minute, Biografic, Dramă
orele: 14:00, 20:15
SUB ACEEAŞI STEA -PREMIERĂ(THE FAULT IN OUR STARS)

(AP-12), 125 minute, Romantic, Dramă
orele: 16:00, 22:15
O ALTĂ ADRESĂ DE POMINĂ -PREMIERĂ(22 JUMP STREET)
(N-15), 112 minute, Comedie
ora: 20:00
CHEF -PREMIERĂ(AP-12), 115 minute, Comedie
orele: 18:15, 22:45
URMA SCAPĂ TURMA
(A MILLION WAYS TO DIE IN WEST)
(N-15), 116 minute, Comedie

orele: 15:45, 20:30
EDGE OF TOMORROW: PRIZONIER ÎN TIMP -3D(EDGE OF TOMORROW)
(AP-12), 113 minute, Acţiune, SF
orele: 15:30, 22:30
MALEFICENT -3D(AG), 97 minute, Aventuri, Fantastic
orele: 13:30, 18:00
X-MEN: VIITORUL ESTE TRECUT -3D(X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST)
(AP-12), 131 minute, Acţiune, Aventuri, Fantastic
ora: 13:15

Joi

Horoscopul zilei
Berbec. Ziua începe într-o notă plăcută, dar pe parcursul
zilei tensiunea se acumulează la locul de muncă. Abia spre
seară îţi găseşti liniştea în familie.
Taur. Vine cineva cu o propunere de colaborare cel puţin interesantă. Propunerea pe care o primeşti este una ce se va
dovedi profitabilă, deci nu lăsa orgoliul să-ţi stea în cale.
Gemeni. Te temi că nu ai reuşit să iei o hotărâre bună şi îţi
faci tot felul de scenarii fataliste. În realitate, totul decurge
cum ţi-ai dorit şi îndoielile se vor risipi curând.
Rac. Un membru al familiei are grijă să îţi aducă aminte că
ai eşuat de fiecare dată când ai încercat să faci progrese pe
plan personal, însă o femeie îţi salvează ziua.
Leu. Îţi sacrifici timpul liber şi orele pe care ar trebui să le
petreci cu familia pentru a reuşi un plan. Nimeni nu te acuză
că eşti mai rece, dar lumea vede o latură a ta necunoscută.
Fecioară. Toate strategiile puse la punct se dovedesc greşite
aşa că trebuie să o iei de la capăt şi să cauţi rapid altele. Nu
îţi place să iei decizii sub presiune, însă nu ai timp de pierdut.
Balanţă. Este momentul să îţi îmbunătăţeşti viaţa însă nu
poţi să treci peste prejudecăţile pe care le ai. Sensibilitatea
de care dai dovadă îţi afectează şi relaţia romantică.
Scorpion. Un membru al familiei este în faţa unui eveniment
important şi încerci pe cât posibil să îl susţii moral deci te
ascunzi sub o mască a încrederii.
Săgetător. Ideea de schimbare te pune serios pe gânduri şi
te sperie mai mult decât ar trebui. Abia după jumătatea zilei
vei vedea totul cu alţi ochi.
Capricorn. Eşti în căutarea liniştii pierdute şi te uiţi după ea
peste tot. Îţi găseşti refugiul într-un hobby mai vechi sau te
retragi într-un loc pe care nu l-ai mai frecventat de mult.
Vărsător. Când trebuie să iei decizii importante, te duci la
un membru al familiei care pare a te înţelege, însă astăzi
nu ai la cine să apelezi şi te simţi de-a dreptul pierdut.
Peşti. Astăzi ai parte de un moment ieşit din comun. Te cam
ia prin surprindere, dar reuşeşti să dai o turnură favorabilă
întregii situaţii, rămânând cu multe învăţături.

Sudoku
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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

10

Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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Examene la şcoala
din Tohanul Vechi

În 21 iunie s-a ţinut examenul la şcoala noastră
din Tohanul Vechi sub
prezidiul d-lui preot local
Moise Brumboiu, iar din
partea inspectorului de
şcoli din Făgăraş, a fost
delegat în calitate de comisar dl. George Oprea,
învăţător diplomat.
În prezent la şcoala noastră
funcţionează 3 învăţători.
Examenul s-a ţinut mai întâi
la clasa I a învăţătorului
Nicolae Vodă. S-au examinat
copiii la religiune, intuiţiune
din limba română şi maghiară,
scris, citit şi matematică. Răspunsurile au fost foarte bune.
Îţi era mai mare dragul să asculţi pe aceşti mititei, care îmbrăcaţi în haine de sărbătoare,
curaţi şi veseli, răspundeau cu

toată siguranţa la întrebările ce
li se puneau.
S-a continuat examenul la
clasa a II-a,
învăţător dl. Nicolae Pop junior. Şi aici s-au examinat copiii din materiile prescrise.
Răspunsurile lor au fost bune
şi în special foarte bune, la
socoteli şi geografie.
Examenul s-a încheiat cu
declamarea unor poezii acomodate (potrivite) şi cu un
dialog cu privire la portul românesc, în care se combate
viciul luxului pe de o parte,
iar pe de altă parte se combate
acel rău care s-a încuibat în
popor, că femeilor nu le mai

place să poarte haine făcute
de ele, ci mai bine vând tot ce
pot ca să-şi cumpere zdrenţe
de prin şatre. Dialogul a fost
foarte potrivit şi bine primit.
După unele cântări, examenul
s-a încheiat, exprimându-i-se
d-lui învăţător mulţumiri.
În fine, s-a ţinut
şi examenul la
clasa a III-a, învăţător dl. Dumitru
Pop. Răspunsurile
au fost foarte
bune şi exacte. La
copii s-a observat
o
disciplină
exemplară. Erau
veseli, plini de curaj şi toţi erau siguri la întrebările
ce li se puneau şi
la care răspundeau peste aşteptări. Dl. învăţător a dovedit o diliginţă
(sârguinţă, promptitudine)
rară, dânsul e un învăţător
vechi probat şi născut învăţător, merită lauda şi recunoştinţa tuturor.
Examenul s-a încheiat cu
recitarea unor poezii foarte
acomodate şi cu un dialog
despre combaterea luxului,
beţiei şi lenii. Şi acest dialog
a fost foarte potrivit şi bine
primit de întreg publicul care
a asistat la examene.

După unele cântări, dl. părinte Moise Brumboiu a ţinut
o vorbire de încheiere instructivă, plină de învăţături
folositoare, prin care a recomandat părinţilor, conform
stării lor, să trimită copiii la
şcoală mai departe, iar care
nu pot să-i dea la meserii.
După aceea, dl. Oprea, asemenea, a ţinut o vorbire frumoasă, recomandând tinerilor
care nu pot continua şcolile mai
departe, ca învăţăturile primite
să le folosească spre tot ce e
mai bun, ca tot atâtea arme folositoare pentru lupta vieţii. Lea recomandat ca şi de aici
încolo să citească cărţi folositoare, iar de cărţile rele să se
ferească şi să-şi aducă aminte
că albinele adună mierea numai
din flori frumoase şi folositoare
şi nicidecum din cele veninoase. A spus mai departe că omul
pe pământ are 3 judecători
mari şi anume: în locul prim e
Dumnezeu, al doilea conștiinţa,
şi al treilea e opinia publică. El
a recomandat tinerilor că totdeauna aşa să se poarte, ca să
corespundă în toate privinţele.
Atât vorbirea preotului
Brumboiu cât şi a d-lui Oprea
au fost primite cu entuziasm
şi au făcut o impresie foarte
plăcută înaintea publicului şi
a tinerilor. Observ că domnii
învăţători ar putea pe viitor
să cerceteze biserica cu copiii
mai des şi să cânte cu dânşii,
numai atunci pe drept cuvânt
se va putea zice că-şi împlinesc misiunea în mod deplin.
Gazeta Transilvaniei,
nr. 136, 18/31 iunie 1900

11

Din presa maghiară
Sărbătoarea Restauraţiei şi la Braşov

Aniversarea
întoarcerii în
ţară a Majestăţii Sale a
fost sărbătorit cu mare
fast şi la Braşov. Festivităţile
au
început la
ora 8.30. Străjerii braşoveni (fete şi băieţi) îmbrăcaţi în
uniforme sau în costume populare s-au adunat în faţa
Casei Sfatului, iar orchestra a început să cânte, marcând
începutul festivităţilor. La ora nouă au sosit şi reprezentanţii oraşului, iar comandantul străjerilor braşoveni, Mihai
Popovici a prezentat raportul. După slujba religioasă, generalul Ilie Partenie s-a adresat comandamentului de
străjeri, iar Mihai Popovici i-a răspuns în numele străjerilor.
Discursurile au fost urmate de defilarea festivă a străjerilor
pe Bulevardul Ferdinand, în faţa unui public numeros.
După marşul tineretului şcolar, au defilat invalizii de
război, apoi membrele Reuniunilor de Femei din Braşov
în faţa prezidiului format din generalul Ilie Partenie, prefectul col. Tocineanu, primarul col. Victor Nanu şi alţi reprezentanţi ai oraşului.
Apariţia asociaţilor sportive şi a cercetaşilor a fost aplaudată frenetic de publicul prezent. Au urmat elevii Şcolii
de pilotaj I.A.R, ei purtând machete de avioane. Defilarea
a fost închisă de corpul de ciclişti al străjerilor. Generalul
Ilie Partenie i-a decorat cu Crucea Casei Regale a României pe viceprefectul Ioan Mircea şi pe judecătorul
Gheorghe Petelea. La ora 12 a ajuns la Braşov şi ştafeta
armatei condusă de subofiţerul Zaharia.
După-masă, pe stadionul orăşenesc, străjerii braşoveni
au organizat mai multe concursuri, au prezentat exerciţii
şi un spectacol de dansuri populare. Seara, la ora 9, tinerii
au defilat cu torţe pe mai multe străzi ale Braşovului.

Fényes keretek között, bensőséges hangulatban
ünnepelte meg az ország Junius Nyolcadikát. În:
Brassóban. Brassói Lapok, nr.129, 11 iunie 1938
Dinu Eva

Mihaela Lupu

„Ziua pionierului în judeţul Braşov”

„Parada portului săsesc din Ţara Bârsei”

În suita de manifestări
pioniereşti „Tot înainte!”,
detaşamentele şi unităţile
organizaţiei judeţene a pionierilor au înscris acţiuni
de o mare diversitate. Între
acestea, participările la
campania agricolă sau la
întreţinerea spaţiilor verzi,
drumeţiile şi excursiile tematice s-au situat la loc de
frunte. Aşa, de pildă, la Făgăraş, după excursiile de la

Pe data de 17 iunie 1979, în
„frumoasa Poiană a Soarelui” din
Noua s-a desfăşurat „Parada portului popular săsesc din Ţara Bârsei”. La manifestare au luat parte
toarşii Elena Georgescu, vicepreşedinte al Consiliului popular judeţean, Eduard Eisenburger,
preşedintele Consiliului naţional
al oamenilor muncii de naţionalitate germană, reprezentanţi ai
Comitetului judeţean pentru cultură şi educaţie socialistă şi ai Con-

sfârşitul săptămânii de
atunci, întreprinde de elvi
ai Şcolii generale nr. 2 la
Mediaş, Sighişoara, Rupea,
Sibiu, Braşov şi Sâmbăta,
în ziua de 18 iunie 1979,
pionierii au muncit săracii
la întreţinerea culturilor pe
tarlalele C.A.P. Oltul, o
muncă de mici sclavi pe
plantaţii comuniste, am
adăuga noi. Alte grupuri
de pionieri făgărăşeni au

întreprins tot în ziua menţionată excursiuni pe teme
istorice la Bran, Şelimbăr,
Sibiu, Alba Iulia, Mediaş
şi pe Valea Oltului. De asemenea, la Sânpetru, ultima
zi a suitei „Tot înainte!” a
curprins demonstraţii
P.A.P., muncă patriotică la
înfrumuseţarea parcului şi
drumeţii pe dealul Lempeş.
„Drum Nou”
19 iunie 1979

siliului judeţean al oamenilor muncii de naţionalitate germană, preciza umil Ermil Rădulescu.
Pitorescul loc sau/şi lac, încununat
de soarele superbei duminici de
atunci, a devenit colţul de natură
unde şi-au dat întâlnire numeroşi
oameni ai muncii, români, maghiari, germani, spunea tov. Ermil,
pentru a petrece câteva ore în care
folclorul şi-a demonstrat încă o
dată „inestimabilele sale comori”.
Parada portului săsesc reprezen-

tând unele localităţi, cu particularităţile lor, ale judeţului nostru,
s-a remarcat prin „orchestrarea
coloristică, prin luminoasa bogăţie
a inspiraţiei populare” ce s-a cristalizat în munca şi viaţa comună
de secole, pe aceste plaiuri, a relevat „osmoza acestei creaţii cu
meleagurile româneşti”.
„Drum Nou”
19 iunie 1979
Iulian Cătălui

Unde găsiţi ziarul nostru
◾ Consiliul Judeţean Braşov
◾ Primăria Braşov – Centrul de Informaţii
pentru Cetăţeni
◾ Casa Judeţeană de Pensii
◾ AJOFM Braşov
◾ Direcţia Finanţelor Publice Braşov
◾ Casa de Asigurări de Sănătate
◾ Spitalul Judeţean Braşov
◾ Maternitatea Braşov
◾ Spitalul CFR
◾ Magazinele: Elit – Rost Com, Rapid,
Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”

Editat de Agenţia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Braşov
str. Apullum nr. 3, e-mail: bjt@addjb.ro, fax: 0268.470.504
Telefon: 0371.433. 941 (după ora 14.00)
Redactor şef:
ISSN 2360–0217
Sebastian Dan
Redactor şef adjunct:
ISSN-L 2360–0217
Florentin Cozmolici
Secretar general de redacţie:
Liana Adam
Tehnoredactare:
George Nistor
Cristian Spânu

LIFE

12

Dragoste la prima vedere

Centrul „Căii Lactee” miroase a... zmeură şi a rom

Astronomii din Spania au ajuns la o concluzie ciudată şi
în acelaşi timp... „delicioasă”. Deşi pare greu de crezut,
anumite zone din galaxie miros apetisant.
Descoperirea a fost făcută atunci când cercetătorii de la
Institutul Max Plank au folosit radiotelescopul IRAM
pentru a studia Sagittarius B2, un nor de praf cosmic
aflat aproape de centrul galaxiei.
Graţie prezenţei propionatului (C6H6O2) şi a altor molecule, centrul „Căii Lactee” miroase a... zmeură şi a rom.
Arnaud Belloche, unul dintre astronomii participanţi la
proiect, a declarat: „Până acum am identificat în jur de
50 de molecule diferite în norul cosmic respectiv, însă
două dintre acestea sunt noi, nu le-am găsit nicăieri până
acum”.
Ambiţia cercetătorilor precum Belloche este să găsească
undeva în galaxie aminoacizi, „cărămizi” ale vieţii.

Noul toboşar al trupei Phoenix are 13 ani!

Cel care îi ia locul lui
Ovidiu Lipan Ţăndărică la tobe este un
puşti talentat pe
nume Flavius Hosu.
Are doar 13 ani, din
care 12 i-a petrecut
„jucându-se” cu beţele de tobe. Flavius a
avut primul spectacol
la patru ani, iar un an
mai târziu a participat
la primul concurs.
Talentatul adolescent
a participat, anul trecut, la cunoscuta emisiune „Next
Star”, unde a ajuns până în finală, iar pe 31 mai anul
acesta a cântat în deschiderea concertului lui Dave Evans,
primul solist AC/DC.

Elevii români a construit un braţ robotic cu
1.000 de lei
Imprimantele 3D au devenit o prezenţă comună, permiţând realizarea multor idei
care altfel ar fi necesitat tehnologii foarte complicate.
Nici românii nu sunt mai
prejos în a valorifica la maxim flexibilitatea noii tehnologii, acum în prim-planul
surprizelor pe care ni le rezervă se află un grup de elevi
din Botoşani, de la Cercul de
fizică aplicată din cadrul Palatului Copiilor, care a reuşit
să construiască un „Braţ robotic humanoid” cu un buget
de aproximativ 1.000 de lei
anunţă Monitorul de Botoşani.

Braţul este acţionat cu o telecomandă şi potrivit realizatorilor imită fidel mişcările
mâinii unui om.
„Vom continua proiectul şi
vom realiza cotul şi porţiunea

până la umăr. În final, ar putea fi folosit ca proteză de către o persoană care nu are o
mână”, a declarat Luisian Grigore, coordonatorul echipei
de 17 elevi.

Inna, pusă în valoare de o pictoriţă româncă
din Statele Unite
Succesul Innei în
străinătate depăşeşte
cu mult faima de
care se bucură în
ţară.
O pictoriţă româncă stabilită în străinătate a remarcat faptul
că Inna este şi o femeie frumoasă şi i-a
realizat acesteia un
portret în acrilic.
Mihaela Gimlin
locuieşte în Statele

Unite şi a studiat
acolo, iar tabloul său
dovedeşte că este o
artistă extrem de talentată, care reuşeşte
să surprindă precis
trăsăturile Innei.
De asemenea, artista mai are câteva
tablouri interesante
şi cu Steve Jobs sau
Albert Einstein, care
sunt realizate extrem
de fidel.

