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Şeful Poliţiei
Rutiere, reţinut
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Şeful Poliţiei Rutiere Braşov, comisar şef Claudiu
Tămîrjan, a fost reţinut de
procurorii DNA.

Libearty, în topul
destinaţiilor lumii
pag. 4

Rezervaţia de urşi Libearty
din Zărneşti se află în topul
celor mai frumoase destinaţii din lume.

VALUTĂ

Euro
4,3918
USD
3,2243
Gram Aur 137,1665

METEO

Parţial noros,
posibil ploaie
13°C /22°C

Săptămâna trecută, municipalitatea a
încheiat lucrările de reabilitare a Teatrului Sică Alexandrescu, lucrări care
au început în 2008 şi care au costat,

în total, peste 8 milioane de lei. Duminică, odată cu inaugurarea Sălii
Mari, doi dintre cei mai mari actori
ai teatrului românesc, Ion Caramitru

şi Horaţiu Mălăele, vor juca piesa
„Caramitru-Mălăele, câte-n lună şi în
stele”, un spectacol care face parte
dintr-un turneu naţional al celor doi.

Turism în floare la Cetatea Rupea

Reparaţii, blocate de Mediu

Reabilitarea cetăţii Rupea a
adus 100.000 de vizitatori,
majoritatea din afara judeţului,
potrivit primarului localităţii,
Flavius Dumitrescu. „Din
2,8 milioane de lei, cât sunt
veniturile proprii la bugetul
local, 400.000 provin numai
din încasările de la cetate, care

Un ordin al Ministrului Mediului, care modifică legislaţia
cu privire la eliberarea avizelor de la Serviciul de Gospodărire a Apelor (SGA),
pune Primăria Municipiului
Braşov în situaţia de a amâna
începerea lucrărilor de reparaţii capitale pentru podurile

a fost deja introdusă în circuitul turistic naţional. Credem
că turismul este o şansă de
dezvoltare pentru Rupea şi
localităţile din zonă, şi în acest
sens suntem pregătiţi să oferim facilităţi celor care îşi
doresc o afacere în turism”, a
declarat edilul.
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Biletele pentru spectacol au fost puse
deja în vânzare la casieria Teatrului
Sică Alexandrescu, la preţuri cuprinse
între 27 şi 30 de lei.
pag. 7

de pe Zizinului şi Lânii, deoarece complică foarte mult
procedura de avizare. După
noile normative, SGA solicită
documente care să facă dovada proprietăţii asupra albiilor râurilor, în zonele în
care se derulează aceste investiţii.
pag. 2
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ANUNŢ
JUDEŢUL BRAȘOV cu sediul în Municipiul
Braşov, strada Bulevardul Eroilor, nr. 5,
anunţă publicul interesat asupra deciziei
etapei de încadrare pentru PUZ Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor solide în
judeţul Braşov, Platformă de stocare
temporară Măieruş, de „adoptare fără aviz”.
Comentarii şi sugestii ale publicului asupra
deciziei etapei de incadrare se primesc în
scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Braşov, Str. Politehnicii nr. 3, în
termen de 10 zile de la data anunţului.

Flash
Taxa pe stâlp se va regăsi din iulie în factura populaţiei. Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei
(ANRE) va recunoaşte în tarifele plătite de populaţie, de
la 1 iulie, jumătate din taxa pe construcţiile speciale pe
care o vor plăti în acest an Hidroelectrica şi Nuclearelectrica, a declarat, ieri, Marian Cernat, director în cadrul
ANRE. El a menţionat că, în cazul Hidroelectrica, este
vorba de o majorare de 10,5 lei pe MWh, iar, la Nuclearelectrica, de 8,3 lei pe MWh. Întrebat dacă se ia în calcul
şi o reducere a facturii, ca urmare a faptului că, în acest
an, consumatorii trebuie să recupereze o parte din contribuţia cu certificatele verzi, plătită de două ori în perioada
2012-2013, oficialul ANRE a răspuns negativ. Potrivit
unor surse din ANRE, taxa pe stâlp care urmează să fie
recunoscută în preţ ar avea o influenţă în tariful final între
1,4% şi 2,4%.
Falşi asistaţi social, buni de plată. 30,7 milioane de lei fără
penalităţi. Atât trebuie să recupereze statul român de la
cei care au primit ajutoare sociale necuvenite. În această
situaţie sunt aproape 40 de mii de români. Potrivit Ministerului Muncii, cele mai multe plăţi au fost acordate
pentru creşterea copilului – 16,4 milioane de lei şi pentru
alocaţia de susţinere a familiei – 11,4 milioane de lei.
Autorităţile au descoperit că persoanele în cauză mai
aveau şi alte surse de venit, din asigurări, vânzarea de
produse ori din subvenţii pentru agricultură. Guvernul a
adoptat o ordonanţă de urgenţă pentru recuperarea prejudiciului, iar aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial.

Miercuri

Reparaţiile capitale la
podurile de pe Zizinului şi
Lânii, blocate de Mediu
Un ordin al Ministrului
Mediului, care modifică
legislaţia cu privire la
eliberarea avizelor de la
Serviciul de Gospodărire a Apelor (SGA), pune
Primăria Municipiului
Braşov în situaţia de a
amâna începerea lucrărilor de reparaţii capitale pentru două poduri,
deoarece complică foarte mult procedura de
avizare.
Pentru demararea lucrărilor
de reparaţii la podul de pe str.
Zizinului (după intersecţia cu
tronsonul 1 al ocolitoarei) şi
podul de pe str. Lânii (peste
canalul Timiş), primăria are
nevoie de avizul SGA. După
noile normative, SGA solicită
documente care să facă dovada proprietăţii asupra albiilor
râurilor, în zonele în care se
derulează aceste investiţii.
Având în vedere că aceste terenuri se află în proprietatea
statului român, fiind administrate de Ministerul Mediului
şi Schimbărilor Climatice,
municipalitatea are nevoie să
iniţieze o procedură care să
ducă la emiterea unei hotărâri
de guvern prin care porţiunile
de albie afectate de lucrări să
fie dezmembrate funciar şi
trecute în proprietatea Municipiului, până la finalizarea lucrărilor. Această procedură

Eliberarea avizelor de mediu este greoaie spune primarul George Scripcaru
presupune noi documente, iar
perioada de timp necesară iniţierii şi emiterii hotărârii de
guvern duce la o decalare cu
câteva luni a termenelor de
începere a lucrărilor de execuţie. Potrivit primarului George Scripcaru, în această
situaţie, lucrările vor putea fi
demarate doar anul viitor, deşi
în bugetul municipiului fondurile au fost deja alocate,
pentru începrea lucrărilor în
acest an.
„Noi am aflat de această reglementare abia când am li-

citat avizul de la SGA, care
până acum era destul de uşor
de obţinut. Dacă pentru a repara un pod construit în 1960,
după un proiect sovietic şi care
nu a mai fost reparat de
atunci, trebuie Hotărâre de
Guvern, înseamnă că trăim
într-o lume absurdă! Eu am
discutat cu ministrul Mediului,
Attila Korodi, iar el nu ştia
despre această nouă reglementare care i s-a părut şi lui o
exagerare. Domnul ministru
a promis că va cerceta situaţia
şi va încerca să o remedieze

cât mai curând”, a declarat
primarul George Scripcaru.
Podul de pe strada Zizinului se află la ieşirea din municipiul Braşov, imediat după
intersecţia străzii Zizinului cu
ocolitoarea, pe direcţia Târlungeni, la începutul DJ103.
Podul este construit înainte
de 1960, după un proiect tip
folosit în Uniunea Sovietică,
are o lungime de 57 de metri
şi o lăţime a carosabilului de
7 metri. Din cauza vechimii,
suprastructura podului a început să se degradeze. Valoarea lucrărilor ce urmau a fi
efectuate în proiectul de reparaţii capitale a fost estimată
la 4,33 milioane lei.
Podul de pe strada Lânii traversează Canalul Timiş, are
aproximativ 12 metri lungime
şi o lăţime totală de 6,4 metri,
din care partea carosabilă pe
pod este de 5,40 metri. Strada
Lânii este o strada de categoria
III pe care se suprapune şi traseul drumului judeţean DJ
103C Ghimbav – Braşov. Strada Lânii asigură accesul din Municipiul Braşov în partea de sud
a cartierului Stupini şi în mod
deosebit la unităţile industriale
amplasate în zonă. Totodată,
strada asigură şi accesul la şantierul Aeroportului Internaţional
Braşov şi va deveni principala
cale de acces din Municipiul
Brasov la acest obiectiv, după
darea lui în folosinţă.
A.P.

CJ Braşov a desemnat
firmele care vor reabilita
Ambulatoriul Maternităţii
Consiliul Judeţean Braşov a
atribuit, recent,
contractele privind asigurarea
dotărilor necesare modernizării
echipamentelor
Ambulatoriului
Spitalului Clinic
de Obstetrică şi
Ginecologie. Valoarea achiziţiei se ridică la 737.407 de
lei, iar echipamentele vor fi
livrate de doi furnizori. Achiziţiile amintite reprezintă o
componentă a proiectului de
modernizare a Maternităţii.
Proiectul este finanţat prin
Programul Operaţional Regional şi presupune reabilitarea a trei cabinete medicale

duble (Oncologie, Infertilitate
şi Contracepţie), a două cabinete medicale simple (Monitorizare Maternofetală şi un
Punct de Recoltare). În plus,
va fi înfiinţat un cabinet medical de neonatologie, un infopoint şi va fi echipat
Ambulatoriul cu aparatură de
specialitate, dar şi cu mobilier
medical şi cu instrumentar.
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Șefului Poliției Rutiere
Brașov, reținut de procurori
Şeful Poliţiei Rutiere Braşov, Claudiu Tămârjan,
a fost reţinut de procurorii Direcției Naționale
Anticorupție fiind cercetat pentru trafic de influenţă şi instigare la abuz
în serviciu.
Potrivit procurorilor Serviciul Teritorial Braşov al DNA,
comisarul şef de poliţie Claudiu Tămîrjan, şeful Serviciului
Rutier din cadrul IPJ Braşov,
este acuzat de şase fapte de
trafic de influenţă, 11 fapte
de instigare la abuz în serviciu
şi de folosirea, în orice mod,
direct sau indirect, de informaţii nedestinate publicităţii
ori permiterea accesului unor
persoane neautorizate la aceste informaţii.
Procurorii menţionează, în
ordonanţa de reţinere, că în
această cauză există date şi

Comisarul-şef Claudiu Tămârjan este suspectat de fapte de corupţie
probe din care reiese că, în
perioada octombrie-decembrie 2013, Claudiu Tămîrjan
a creat un sistem infracţional

foarte bine pus la punct, oferind protecţie mai multor persoane din mediile oamenilor
de afaceri şi funcţionarilor pu-

Universitatea Transilvania: două
specializări vor fi desfiinţate!

Ministerul Educaţiei a anunţat că peste 100 de specializări
sau programe ale universităţilor din România vor intra în
lichidare începând cu anul universitar 2014-2015. Reprezentanţii Ministerului au precizat
că 33 de universităţi de stat şi
private au minimum o specializare sau un program care va

intra în lichidare în următoarele luni. Astfel, pentru aceste
specializări nu se va mai organiza examen de admitere în
anul 2014, întrucât vor fi în
curs de desfiinţare, se arată
într-un proiect de Hotărâre de
Guvern pus în dezbatere publică, ieri, de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN).

La Universitatea Transilvania din Braşov vor intra în lichidare Matematica şi
Informatica Aplicată de la Facultatea de Ştiinţă şi Ingineria
Materialelor, precum şi Informatica Aplicată în Inginerie
Electrică de la Facultatea de
Inginerie Electrică şi ŞtiinţaCalculatoarelor.

Ioan Rus, propus ministru la Transporturi
Ioan Rus va prelua Ministerul Transporturilor, după demisia lui Dan Șova, a anuntʼat
premierul Victor Ponta. Ioan
Rus a fost ministru de Interne
în Guvernul Năstase în perioada 2000-2004, ocupând acelaşi post şi în primul Guvern
Ponta. Rus a demisionat însă
la scurt timp, în august 2012,
pe fondul scandalului provocat
de listele electorale utilizate la
referendumul de demitere a lui
Traian Băsescu. Dan Şova a
demisionat din functʼia ministru
al Transporturilor după aproape patru luni de mandat.

blici.
Astfel potrivit procurorilor,
personalul din subordinea şefului Serviciului Rutier din ca-

drul IPJ Braşov nu îi sancţiona pe aceştia, contravenţional
sau penal, în schimbul unor
foloase materiale oferite şi remise ori de câte ori lucrătorul
de poliţie avea nevoie.
„Sistemul creat de suspect
era unul foarte bine pus la
punct, în sensul că, fără prea
multe explicaţii, fiecare persoană înţelegea ce anume are
de făcut. Astfel, în urma unui
simplu apel telefonic efectuat
de către persoanele care îi solicitau ajutorul, suspectul
Claudiu Tămîrjan îl contacta
pe agentul de poliţie din teren,
aparent fără legătură cu fapta
constatată, transmiţând un
cod. La rândul său, agentul
de poliţie transmitea un mesaj
în sensul că a înţeles ordinul.
De multe ori, un simplu semnal (beep) a fost de natură săl determine pe lucrătorul de
poliţie să-şi încalce atribuţiile

de serviciu”, se arată în documentul citat.
Procurorii mai spun că,
având informaţii privind controalele desfăşurate pe linie rutieră /transporturi, Tămîrjan
le-a comunicat persoanelor interesate şi neautorizate, evitându-se în acest fel sancţionarea
unor societăţi comerciale.
Pentru aceste „servicii”, Tămîrjan a cerut şi a primit de
la diverse persoane un card
pentru combustibil, material
lemnos pentru imobilul în
care locuieşte, produse din
carne, băuturi carbogazoase,
whisky pentru o petrecere şi
păstrăvi, se mai arată în ordonanţa de reţinere.
Claudiu Tămârjan a fost reţinut de către procurorii DNA
ieri după-amiază, după ce a
fost audiat timp de aproximativ cinci ore, fiind suspectat
de fapte de corupţie.

DIN JUDEŢ

4

Spaţiile locative din blocul
de locuinţe sociale din
Săcele au fost repartizate
Spaţiile locative, realizate la
blocul de locuinţe sociale din
Săcele, au fost repartizate familiilor care au fost selectate
cu prevederile legale în vigoare.
Reamintim că lucrările la blocul de locuinţe sociale situat
în cartierul Ştefan cel Mare au
fost finalizate recent. „Datorită
condiţiilor economice specifice
zonei, la Primăria municipiului
Săcele s-au înregistrat un număr mare de cereri de locuinţe
sociale. În acest sens, Primăria
şi-a propus să construiască pe
terenul proprietatea municipiului Săcele, situat în cartierul
Ştefan cel Mare, un bloc de locuinţe sociale”, a susţinut primarul Radu Nistor. În urma
demersurilor făcute, s-a obţinut

includerea acestui proiect în
Programul de finanţare a construcţiilor de locuinţe sociale
realizate conform Legii locuinţei nr. 114/1996 aprobate
prin HG nr. 1275/2000 cu
modificările şi completările
ulterioare, modificate prin
HG nr. 1097/2008. Valoarea
totală a investiţiei a fost de
6.915.047 lei.
Blocul este prevăzut cu 2
scări şi are un regim de înălţime de 5 nivele, respectiv subsol, parter şi trei etaje. Fiecare
scară are 16 etaje, iar numărul
total de apartamente prevăzute
este de 32, dintre care 8 garsoniere, 18 apartamente de 2
camere şi 6 apartamente de 3
camere.

Activele UPS, la vânzare
Lichidatorul Uzinei de Produse Speciale de la Făgăraş
scoate din nou la licitaţie active ale societăţii. Firma lichidatoare
Info-Dip
Insolvency SPRL din Braşov
va organiza licitaţie publică
începând de astăzi, 25 iunie,

pentru valorificarea activelor
societăţii. Dacă miercuri nu
vor fi valorificate activele
scoase la vânzare, atunci, în
fiecare zi de miercuri, de la
ora 14.00, se va repeta licitaţia de la sediul lichidatorului
din Braşov.

Miercuri

Trasee turistice reabilitate
în Masivul Ciucaş
În perioada 30 mai – 9
iunie 2014, Asociaţia
Montană Carpaţi a organizat în colaborare cu
serviciile Salvamont din
Prahova, Braşov şi Săcele o nouă etapă a programului „Voluntar în
Carpaţi 2014”, de data
aceasta în Munţii Ciucaş.
Munca efectivă a constat
în revopsirea marcajelor, îndepărtarea obstacolelor de pe
poteci şi montarea unor stâlpi
şi săgeţi indicatoare.
Cu ajutorul voluntarilor,
printre care şi membri ai Asociaţiei Montane Carpaţi, au
fost schimbate şi adăugate săgeţi în Şaua Ţigăilor, Vârful
Ciucaş, Poiana Stânei şi refăcute următoarele trasee turistice:
- Bandă Albastră, Şaua
Chiruşca – Poiana Valea Stânei;
- Triunghi Galben, La
Răscruce – Pârâul Alb

- Triunghi Albastru, Zăganu – Pârâul Sterp
- Bandă Albastră, Cheia –
Poiana Valea Stânei
- Bandă Roşie, Şaua Chiruşca – Pasul Boncuţa
- Cruce Roşie, Poiana Valea Stânei – Pasul Boncuţa
- Cruce Roşie, Vârful
Gropşoarele – Turnul de Aramă
- Cruce Roşie, Vârful Ciu-

caş – Poiana Dălghiului.
În 2014, programul Asociaţiei Montane Carpaţi, „Voluntar în Carpaţi” vizează
refacerea a peste 250 km de
trasee în masivele Godeanu,
Făgăraş, Iezer – Păpuşa, Ciucaş, Vrancea, Lotru cu ajutorul a peste 250 de voluntari.
Cei care doresc să se alăture actʼiunilor „Voluntar În
Carpaţi” o pot face în calitate

de voluntari la actʼiunile pe
teren sau în calitate de colaboratori ai echipei de organizare, sponsori, parteneri
(logistică, media, parteneri
locali). Cei interesatʼi pot
primi mai multe informatʼii
la adresa asociatie@ carpati.org sau prin înscrierea în
baza de date la http://asociatie.carpati.org/formular/voluntar-in-carpati/1/.

Șase produse tradiționale din pește
au primit certificate de atestare
Șase produse ale unei companii din localitatea brașoveană Hălchiu, care au ca ingredient peștele
dintr-o arie naturală protejată Sit
Natura 2000 și Sit Ramsar, au
fost recunoscute ca produse
traditʼionale, primind certificatele
de atestare în acest sens.
Este vorba despre Baghetă
Pescărească - Delta din Carpatʼi
Doripesco, Salată de Icre de
Crap - Delta din Carpatʼi Doripesco, Salată de Icre Ardelenească - Delta din Carpatʼi Doripesco,
Păstrăv Ardelenesc - Delta din
Carpatʼi Doripesco, Pastramă
Pescărească - Delta din Carpatʼi
Doripesco și Batog Afumat -

Delta din Carpatʼi Doripesco.
„Pe lângă aceste produse pentru care am obținut atestarea,
am depus documentația pentru
a obține Denumirea de origine
protejată (DOP), pentru produsul Novac afumat din «Țara
Bârsei» și așteptăm ca, în cel
mai scurt timp, să obținem și
această atestare. O parte dintre
produsele noastre se exportă în
Germania și în Franța, iar în
România produsele se găsesc
în marile supermarketuri, dar
și în cele șase magazine proprii,
trei restaurante cu specific pescăresc și șase pescării”, a precizat Ruxandra Coc, director de

dezvoltare în cadrul companiei
brașovene, pentru agerpres.ro.
Delta din Carpatʼi Doripesco
reprezintă o arie naturală protejată Sit Natura 2000 și Sit
Ramsar. Peștele folosit la prepararea produselor este crescut
în complexele piscicole aflate
în custodia firmei, se transportă
viu, în hidrobioane, către sectʼia
de procesare, unde ajunge în
maxim o oră. În plus, de la
receptʼie și până la obtʼinerea
produselor finite, nu se depășesc
72 de ore, asigurându-se
prospetʼimea, sigurantʼa și calitatea produsului finit, a mai precizat sursa citată.

Libearty – în topul destinațiilor lumii
Rezervatʼia de urși de la
Zărnești se mândrește cu un
important premiu de excelentʼă
primit din partea celui mai
mare și mai important site de
călătorii din întreaga lume,
Trip Advisor.
Acest lucru situează sanctuarul în topul celor mai frumoase destinatʼii din lume,
conform opiniilor postate
chiar de cei care au vizitat micul paradis al urșilor.
Certificatul de excelentʼă primit din partea Trip Advisor
este o confirmare a tuturor
eforturilor depuse de echipa

Asociatʼiei Milioane de Prieteni. Din 2006 și până în prezent, 78 de urși captivi au
început, cu ajutorul AMP, o
nouă viatʼă, apropiată de cea a
unui urs care trăiește în sălbăticie, în mediul lui natural.
„Ne bucurăm că am primit
un astfel de certificat de
excelență. Asta dovedește că
toate eforturile noastre de a-i
salva pe urșii aceștia chinuiți
de noi oamenii, care au trăit
în cuști mizere, sunt răsplătite.
Și nu de oricine, ci de cei mai
importanți pentru noi, vizitatorii sanctuarului. Cei care vin

să afle trecutul trist al acestor
urși și să îi vadă cum se bucură acum de pădure, de iarbă
și de libertate. Ne dorim ca vizitatorii să înțeleagă cât de importantă este libertatea pentru
un animal sălbatic și ca în viitor să nu mai existe sanctuare,
ci doar urși liberi”, este de părere Cristina Lapis, președinta
Asociatʼiei Milioane de Prieteni.
Distinctʼia a fost înmânată
în urma opiniilor postate pe
site-ul Trip Advisor de către
vizitatorii celui mai mare sanctuar de urși din Europa.
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100.000 de vizitatori la
Cetatea Rupea, într-un an
Reabilitarea cetăţii Rupea a adus 100.000 de
vizitatori, majoritatea
din afara judeţului, potrivit primarului localităţii, Flavius Dumitrescu.
„Din 2,8 milioane de lei,
cât sunt veniturile proprii la
bugetul local, 400.000 provin
numai din încasările de la cetate, care a fost deja introdusă
în circuitul turistic naţional.
Credem că turismul este o
şansă de dezvoltare pentru
Rupea şi localităţile din zonă,
şi în acest sens suntem pregătiţi să oferim facilităţi importante celor care îşi doresc o
afacere în turism şi sunt interesaţi să investească în zona
noastră”, a declarat edilul.
Lucrările de restaurare şi
consolidare a cetăţii, dar şi de
realizare a drumurilor de ac-

Cetatea din Rupea a fost deschisă publicului anul trecut, după trei ani de ample lucrări de restaurare
ces spre monument şi de
amenajare a unei parcări în
zonă au durat mai bine de trei
ani, iar obiectivul a fost repus

în circuitul turistic în 15 iunie
anul trecut. Valoarea lucrărilor a fost de 31 de milioane
de lei, printr-o finanţare ne-

rambursabilă de 25 de milioane lei, la care s-au adăugat
aproximativ 6 milioane de lei,
cofinanţare din partea Consi-

liului Judeţean Braşov şi a
Primăriei Rupea.
Cetatea Rupea, punctul de
atracţie pentru turiştii care vin
în zonă, este atestată documentar din anul 1357. Înainte
de demararea proiectului de
reabilitare, cetatea ajunsese o
ruină.
Proiecte de viitor. Primăria
Rupea a câştigat şi o finanţare
pentru modernizarea ambulatoriului din Rupea, care deserveşte populaţia de pe o
rază de 60 de kilometri în jurul localităţii, adică un total
de aproximativ 200.000 de
oameni. Proiectul are o valoare de 320.000 de lei, fonduri nerambursabile, la care
cofinanţarea locală este de
2%. În prezent, funcţionarea
ambulatoriului costă primăria
350.000 de lei, bani care sunt
greu de suportat din bugetul
local. “Am făcut solicitarea şi

am toată speranţa şi încrederea că autorităţile judeţene ne
vor ajuta cu fondurile necesare funcţionării ambulatoriului şi achitării cotei de cofinanţare în acest proiect, cu
atât mai mult cu cât acest spital nu numai că deserveşte
peste 200.000 de localnici,
dar poate asigura şi serviciile
medicale necesare turiştilor
care ne vizitează localitatea.
De asemenea, primăria
caută soluţii pentru reabilitarea drumurilor din localitate,
pentru a pune în evidenţă cetatea şi aspectul medieval al
oraşului. „Am convingerea că
împreună cu Grupul de Acţiune Locală –Asociaţia Transilvană Braşov Nord şi Consiliul
Judeţean, vom găsi cei aproximativ 600.000 de lei, bani
necesari pentru punerea în
aplicare a acestui proiect”, a
mai precizat edilul.
A.P.

Cetatea Feldioara, reabilitată până în 2016
Lucrările de reabilitare a cetăţii Feldioara au început anul
trecut şi au termen de finalizare primăvara lui 2016. Consiliul Judeţean va face apoi demersuri pentru includerea
monumentului într-un circuit
turistic al cetăţilor şi bisericilor
fortificate din Transilvania.
Consiliul Judeţean a alocat 4
milioane de euro pentru restaurarea acesteia. „Cetatea
Feldioara este un monument
foarte valoros şi care poate
aduce foarte mulţi bani comunei. Exact cum la Râşnov, în
zilele bune, sunt şi câte 2000
de turişti pe zi, eu cred că şi
la Feldioara se va întâmpla
acelaşi lucru”, a declarat Aristotel Căncescu, preşedintele
Consiliului Judeţean Braşov.
Echipa care lucrează la reabilitarea Cetăţii Feldioara foloseşte materiale speciale, rezistente la intemperii, dar care

sunt şi mai aproape de cele
folosite la construcţia iniţială
a cetăţii. Pentru a reda forma
originală a fortăreţei, specialiştii folosesc fotografii şi schiţe vechi. „Arhitecții de la Cluj,
care sunt foarte profesioniști,
au promis că Cetatea Feldioara va arăta aproape identic
cum era la început” a spus primarul Sorin Taus. Cetatea din

Feldioara a fost construită de
cavalerii teutoni între anii
1211-1225. A fost distrusă
de-a lungul vremii de mai
multe ori de către tătari, dar
şi de trupele lui Vlad Ţepeş şi
Petru Rareş. Dacă nu ar fi început renovarea, cetatea ar fi
dispărut cu totul, pentru că,
nefiind păzită permanent, dispărea bucată cu bucată.

Apă Canal Sibiu, apreciată la ”Expo Apa”
Palatul Parlamentului din
București a fost gazda celui
mai amplu complex de evenimente din Sud-Estul Europei
dedicate apei. Editʼia cu numărul XVI a ,,Expo Apa” a
reunit peste 100 de expozantʼi
din 20 de tʼări ce au reușit să
acopere întreg spectrul de servicii, echipamente și solutʼii
pentru captare, distributʼie, ca-

nalizare și epurare a apei.
SC Apă Canal Sibiu s-a numărat printre principalii operatori regionali români invitatʼi
să-și prezinte programele de
investitʼii derulate din fonduri
europene. A fost apreciat faptul că proiectul operatorului
sibian decurge cu încadrarea
lucrărilor în buget și în graficele de executʼie, ceea ce va

duce în scurt timp la o
creștere semnificativă a
calitătʼii și sigurantʼei serviciilor
oferite. De asemenea, vizitatorii au fost încântatʼi de Proiectul ,,Prietenii apei”, cel mai
amplu program educatʼional al
unui operator din România
prin care cei mici sunt învătʼatʼi
să economisească și să respecte resursele de apă.
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Casa Armatei

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Clădirea Cercului Militar din Brașov,
sau Casa Armatei, situată în centrul
orașului, este una dintre cele mai importante clădiri, sub aspect arhitectonic, înălțată între cele două războaie
mondiale. Placa fundamentală a fost
așezată la 4 decembrie 1938.
Clădirea, gândită și proiectată de către
prof. arh. Constantin Iotzu, a fost concepută ca o sinteză a arhitecturii moderne cu stilul românesc din primele
decenii ale secolului al XX-lea.

Miercuri
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Sala Mare a Teatrului „Sică Alexandrescu”
va fi inaugurată duminică
Noua sală a teatrului
„Sică Alexandrescu”,
recent reabilitată de
municipalitate, va fi
inaugurată duminică,
29 iunie, ora 20.00, cu
spectacolul „CaramitruMălăele, câte-n lună şi
în stele”.
Biletele au fost deja puse
în vânzare la casieria Teatrului Sică Alexandrescu, la
preţuri între 27 şi 30 de lei,
mult reduse pentru un spectacol de asemenea factură.
„Având în vedere că este
un moment important pentru
cultura braşoveană, acela de
redeschidere a uneia dintre
cele mai importante instituţii
de cultură a oraşului nostru,
am luat decizia de a susţine
parţial preţul biletelor, astfel
încât orice iubitor de teatru
să poată urmări acest spectacol. În mod normal, preţul
unui bilet, la acest gen de
eveniment cultural, este cuprins între 80 şi 100 de lei,
dar cred că braşovenii merită un astfel de cadou”, a
declarat primarul George
Scripcaru.

Spectacolul, care este parte
a unui turneu naţional al celor
doi actori, este mereu altul, cu
un ritm diferit, un umor spumos şi o ingeniozitate evidentă.
Amintirea vremurilor trecute
este adusă în scenă de un Caramitru care recită răscolitor,
imaginând, cu inteligenţă şi iscusinţă, răspunsuri pe măsura
unui Horaţiu Mălăele vulcanic,
irezistibil şi de un haz efervescent, cei doi avându-i martori

pe Shakespeare, Eminescu sau
Topârceanu. Dialogul este întregit de replicile muzicale pline de căldură şi culoare ale
violoncelistului Adrian Naidin.
Spectacolul, care se joacă din

2011, este o noutate şi pentru
cei doi protagonişti, pentru că
în zeci de ani de carieră, Ion
Caramitru şi Horaţiu Mălăele
nu au avut niciodată ocazia săşi dea replica, nici în film, nici

Delegaţie marocană, în vizită
la Consiliul Judeţean Braşov
Oamenii de
afaceri marocani ar putea investi la Braşov
şi sunt interesaţi,
printre altele, de
turism, dar şi de
importuri din industria lemnului
şi cea alimentară. O delegaţie
formată din peste 30 de afacerişti din Maroc,
în frunte cu preşedintele Came- Delegaţia marocană, la sediul Consiliului Judeţean Braşov
rei de Comerţ
din Regiunea Fès-Buleman şi celor două oraşe. Membrii de- de a consolida relaţiile ecocu Ambasadoarea Marocului legaţiei din Maroc sunt con- nomice şi de a vedea care sunt
în România, se află în aceste vinşi că relaţiile dintre ţările sectoarele în care putem deznostre se vor dezvolta din ce volta parteneriate.” a declarat
zile la Braşov.
Membrii acesteia s-au în- în ce mai mult în diverse do- Faouz El Achchabi, ambasatâlnit la Consiliul Judeţean cu menii deja cunoscute precum dorul Marocului în România.
„Dintre domeniile de colavicepreşedintele instituţiei, şi în altele.
„Relaţiile politice dintre cele borare aş cita în mod deosebit
prefectul judeţului şi cu primarul municipiului Braşov. două ţări sunt excelente, în domeniul economic, social,
Relaţiile economice dintre 2012 am sărbătorit cea de-a dar şi turistic, pentru că Macele două regiuni trebuie dez- 50 a aniversare de la stabili- rocul are un potenţial turistic
voltate, au spus reprezentanţii rea acestor relaţii bilaterale. deosebit şi prin intermediul
ambelor tabere, care au adus La nivelul misiunii economice, turismului românii pot descoîn discuţie şi ideea înfrăţirii acesta este scopul delegaţiei, peri regiunea noastră” a adău-

gat Lahsen Rafi, preşedintele
Consiliului Regional din FèsBuleman .
„În cadrul acestei întâlniri
festive ne-am manifestat intenţia, Consiliul Judeţean pentru a intermedia şi sprijini
direct comunicarea între actorii politici imporntanţi, atât
din Maroc, cât şi din România. Să nu uităm că prin acest
gen de relaţii de înfrăţire se

în teatru. Aplaudat frenetic de
publicul din toată ţara, spectacolul se joacă de fiecare dată
cu casa închisă, atât în România, cât şi în turneele pentru
românii din străinătate.
Reamintim că săptămâna
trecută, municipalitatea a încheiat lucrările de reabilitare

a Teatrului Sică Alexandrescu, lucrări care au început în
2008 şi care au costat, în total, peste 8 milioane de lei,
sumă plătită din bugetul local. Reabilitarea Sălii Mari
a fost ultima dintre lucrările
realizate.
A.P.

Parada de Ziua Universală
a Iei a fost amânată
Prezentarea designerului
de modă braşovean Stela
Cârţână, care ar fi trebuit să
aibă loc ieri, cu ocazia Zilei
Universale a Iei, a fost amânată pentru săptămâna viitoare, din cauza vremii
nefavorabile. Parada de
modă ar fi trebuit să aibă
loc în aer liber, în Piaţa Sfatului, sau în incinta Muzeului de Etnografie, la ora
18.00 sau, respectiv, 19.00.
Designerul a decis însă, în
acord cu partenerii evenimentului – Primăria Braşov
şi Muzeul de Etnografie
Braşov, să amâne eveni-

mentul pentru săptămâna
viitoare, la o dată şi oră care
vor fi comunicate în timp
util, în funcţie de evenimentele publice care sunt deja
programate în Piaţa Sfatului
şi de starea vremii. „Am ţinut foarte mult să facem
această prezentare în Piaţa
Sfatului, dar ne-a fost teamă că ploaia ar putea să înceapă chiar pe parcursul
spectacolului, ceea ce ar fi
deteriorat ţinutele, mai ales
iile de patrimoniu pe care
ni le-a pus la dispoziţie Muzeul de Etnografie”, a expliA.P.
cat Stela Cârţână.

Concurs de table în Braşov

pot sprijini relaţiile economice
directe”, a precizat Mihai
Pascu (foto), vicepreşedintele
CJ Braşov.
Musafirii de pe continental
african s-au declarat impresionaţi de frumuseţea Braşovului şi a peisajelor, dar şi de
România în general.

Dacă vreţi să jucaţi table,
aveţi şansa să participaţi
la o competiţie organizată
sub egida Federaţiei Române de Table. La concursul ce se va desfăşura
sâmbătă în Piaţa Sfatului,
pot participa atât profesionişti cât şi amatori. Următoarele etape ale Trofeului
la table sunt programate la
Târgovişte în perioada
26–27 iulie şi la Ploieşti în
intervalul 30–31 august.

Învingătorul va fi recompensat cu 400 euro, în timp ce
ocupanţii locurilor 2 şi 3 vor
primi 200, respectiv 100
euro. Înscrierile se fac pe
baza unei taxe de 20 lei
achitate la faţa locului, sâmbătă, după ora 11,00. Organizatorii îşi rezervă dreptul
de a limita la 256 de locuri
tabloul de concurs. Turneul
începe sâmbătă după prânz,
iar marea finală este programată duminică seara.

MAGAZIN

8

Personalități care au
murit într-un mod bizar
Topul celor mai bizare
morți din istorie, realizat de site-ul descopera.ro.

Chryssipus, un filozof grec
din şcoala stoicilor, a murit în
anul 206 înainte de Hristos în
urma unei crize de... râs!
Chryssipus a văzut într-o
bună zi un măgar care-i mânca smochinele din livadă.
Amuzat de privelişte, filozoful
i-a poruncit sclavului său săi dea măgarului şi o carafă de
vin, să nu i se aplece după atâtea smochine. După ce a cugetat o clipă la gluma sa,
filozoful a izbucnit într-un hohot care s-a prelungit într-un
acces violent de râs, soldat în
final cu moartea sa.
Primul împărat al Chinei,
Qin Shi Huand Di, a murit în
anul 210 înainte de Hristos,
după ce a înghiţit o mare cantitate de mercur în încercarea
de a deveni nemuritor, convins conform medicinii tradiţionale chinezeşti că astfel nu

va muri niciodată. A murit
însă la scurt timp după ce a
înghiţit mercurul...
Stăpânul cetăţii Braunau
din Austria, nobilul Hans Steininger a murit în anul 1587
după ce a călcat pe propria

barbă şi s-a împiedicat în cădere lovindu-se mortal la cap.
Steninger avea o barbă lungă
de peste 1,4 metri pe care o
purta de obicei rulată şi legată
într-un săculeţ pe care îl avea
atârnat mereu la gât. În acea

zi fatală, săculeţul fusese uitat
la vânătoare.
Nici mâncatul fără limite
nu este o activitate lipsită de
riscuri, după cum a demonstrat în anul 1771 Adolf Frederick (foto), rege al
Suediei. Gurmandul monarh
a mâncat în dimineaţa zilei
de 12 februarie câţiva homari, caviar, varză murată,
heringi afumaţi plus 14 porţii
din desertul său favorit servit
alături de câteva căni cu lapte. La sfârşit a mai băut o sticlă de şampanie. Până spre
amiază regele era deja mort...
Inclusiv sucul de morcovi
poate fi fatal în anumit situaţii, după cum a demonstrat
Basil Brown, un fanatic al
alimentaţiei sănătoase din
Croydon, Anglia care în decursul a zece zile a băut numai puţin de 38 de litri de
suc de morcovi, gest extrem
care i-a provocat o supradoză
a vitaminei A în organism
precum şi probleme serioase
ale ficatului.
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Pe scurt
Motocicleta este de 57 de ori mai periculoasă decât mașina
Dacă 1 reprezintă riscul pe km parcurs de un automobilist
să aibă un accident mortal sau grav, un motociclist riscă
de 57 de ori mai mult să fie grav rănit sau să își piardă
viața pe șosea, relatează publicațiile grupului SudPresse,
care prezintă cel mai recent studiu realizat de Institutul
belgian pentru siguranță rutieră (IBSR). Ca grad de expunere urmează bicicliștii și pietonii. IBSR a calculat
prima oară riscul de a fi victima unui accident mortal sau
grav în funcție de fiecare categorie de utilizatori și de categoriile de vârstă, scrie 7sur7.be. În afară de autobuz
sau tramvai (0,6), mașina (1,0) este cel mai sigur mijloc
de deplasare. Mai expuși sunt cicliștii, riscurile medii în
cazul lor fiind de 23, și pietonii - 8,1.

Cel mai urât câine din lume
Peanut este un câine de
doi ani care a câștigat
un premiu nu pentru
temperamentul drăgălaș
sau energia debordantă,
ci pentru fizicul său. Cu
părul în dezordine,
dentiția proeminentă și privirea tulbure, el a fost desemnat cel mai urât câine
din lume, relatează
7sur7.be. Stăpâna a primit
premiul - constând într-un
trofeu și 1.500 de dolari de la juriul concursului desfășurat sâmbătă la Petaluma
(California). La competiție au participat 29 de câini. Peanut a fost adoptat dintr-un adăpost de stăpâna lui,
emoționată când a văzut că nu își putea închide ochii și
că avea buzele arse.

Cele mai vizitate muzee din lume
Cele mai vizitate muzee din
întreaga lume care include și
numărul total de vizitatori,
creșterea sau scăderea numărului lor comparativ cu anul
precedent.
1. Luvru, Paris. 9.334.000
de vizitatori (-4% fatʼă de
2012).
2. National Museum of Natural History, Washington DC.
8.000.000 (+5,3%).
3. National Museum of China, Beijing. 7.450.000 (+
38.7%).
4. National Air and Space
Museum. Washington DC.
6.970.000 (+ 2.5%).
5. British Museum, Londra.
6,701,000 (+ 20.2%).

6. The Metropolitan Museum of Art, New York.
6.280.000 (+ 2.7%).
7. National Gallery, Londra.
6.031.000 (+ 16.8%).
8. Muzeele Vaticanului. Cetatea Vaticanului. 5.459.000
(+ 7.8 %).
9. Natural History Museum,
Londra. 5.250.000 (+ 6,4%).
10. American Museum of
Natural History, New York.
5.000.000 (la fel ca în 2012).
11. National Museum of
American History, Washington DC. 4.900.000 (+2,1%).
12. Tate Modern, Londra.
4.885.000 (-8.2%).
13. National Palace Museum, Taipei, Taiwan.

4.412.000 (+1.2%).
14. National Gallery of Art.
Washington DC. 4.100.000 (2.4%).
15. Centrul Pompidou, Paris. 3.745.000 (-1,4%).
16. Shanghai Science & Technology Museum, China.
3.580.000 (+ 11.5%).
17. Muzeul D'Orsay, Paris.
3.482.000 (-2.7%).
18. National Museum of
Natural Science, Taichung,
Taiwan. 3.396.000 (+ 15.0%).
19. Science Museum (Sout
Kensington.Londra).
3.317.000 (+ 10.9%).
20. Victoria & Albert Museum, Londra. 3.290.000
(+1.8%).

Zgomotul televizorului în fundal,
efect negativ pentru copii
Zgomotul televizorului în
fundal este un fenomen obişnuit în cele mai multe case,
spun cercetătorii, însă, atunci
când televizorul este pornit,
părintʼii discută mai putʼin cu
micutʼii lor, ceea ce le afectează dezvoltarea limbajului,
scrie descopera.ro.
În cadrul experimentului,
publicat în Journal of Children and Media, părinţii unor
copii cu vârstele cuprinse între
12, 24 şi 36 de luni au fost
observaţi în timp ce interac-

ţionau cu aceştia în timpul
unor jocuri, pe parcursul unei
ore. În jumătate din acest
timp, respectiv 30 de minute,
televizorul era aprins în fundal.
Studiul a relevat că părintʼii
au rostit mult mai putʼine cuvinte, cuvinte noi și fraze în
timp ce televizorul era aprins,
comparativ cu perioada în
care aparatul era scos din
functʼiune. Având în vedere
că limbajul utilizat de părinţi
are o legătură intrinsecă cu

dezvoltarea limbajului copiilor, rezultatele studiului sugerează că expunerea prelungită
la zgomotul de fond al televizorului are o influenţă negativă asupra acestui proces.
„Emisiunile de televiziune care
nu sunt adresate copiilor ar
trebui evitate cât mai mult posibil. Cel mai bine ar fi ca părinţii să se joace cu copilul lor
fără să fie distraşi de zgomotul
televizorului din fundal”, a
spus Tiffany Pempek, autoarea studiului.
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Olanda – Mexic și
Brazilia – Chile, în optimi
Mexicul a învins Croația și s-a calificat în optimil Cupei mondiale
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Debut cu stângul. Costel Gâlcă a debutat cu stângul în calitate
de antrenor principal la Steaua. Campioana României a
pierdut primul amical al verii: 1-2 cu elvețienii de la FC
Chiasso, partidă care s-a disputat în Italia, acolo unde roșalbaștrii se află în cantonament. Steaua a deschis scorul
în minutul 16, după o fază lucrată de puștiul Vâlceanu și
finalizată simplu de Pârvulescu. Formația din liga secundă
elvețiană, antrenată de italianul Gianluca Zambrotta, a preferat să se apere și să contraatace în actul secund, iar tactica impusă de fostul jucător al lui Juventus Torino, AC
Milan și FC Barcelona a dat roade. FC Chiasso a punctat
de două ori în minutele 61 și 67 și a terminat învingătoare.
La partidă au asistat și 300 de suporteri ai Stelei.
Herrera la United. Manchester United a reuşit să achiziţioneze
unul dintre cei mai buni tineri fotbalişti din Europa. Daily
Mail anunţă că Ander Herrera (24 de ani), de la Athletic
Bilbao, a sosit în Anglia şi va semna un contract cu gruparea
de pe Old Trafford după efectuarea vizitei medicale. Potrivit
sursei citate, suma de transfer se ridică la aproape
36.000.000 de euro. Manchester United a mai încercat să
îl transfere pe Herrera şi în vara anului trecut, când a oferit
30 de milioane de euro, dar oferta a fost retrasă din cauză
că englezii nu au dorit să achite clauza stipulată în contractul
fotbalistului. Acum, după ce au urmărit evoluţia spaniolului,
"diavolii" au decis că este cazul să acţioneze, deoarece
după 30 iunie clauza jucătorului s-ar fi mărit automat. Noul
antrenor al lui Manchester United, olandezul Louis Van
Gaal, şi-a dat acordul pentru transferul lui Herrera, el însuşi
fiind un admirator al jucătorului de la Bilbao. Şi fostul manager de pe Old Trafford, David Moyes, l-a dorit pe mijlocaşul ofensiv de 24 de ani, dar planul scoţianului era acela
de a-l transfera gratis în vara anului 2015.

Luni s-au disputat ultimele
partide din grupele A și B de
la Cupa Mondială de fotbal.
În fatʼa a 70.000 de spectatori,
la Brasilia, Neymar &co au
făcut spectacol și au închis tabela la 4-1, în jocul cu Camerunul. Starul Braziliei,
Neymar, a reușit o dublă în
minutele 17 și 35. Pentru gazde au mai punctat Fred în minutul 49 și Fernandinho în
minutul 84. Punctul de onoare
al africanilor fost semnat de
Matip în minutul 26. La Recife s-a jucat soarta locului secund din grupă, între Croatʼia
și Mexic. Tabela a rămas nederanjată pînă în minutul 72,
când Marquez a făcut 1-0
pentru mexicani. Trei minute
mai târziu, Guardado a mărit
avantajul sud-americanilor,
pentru ca în minutul 82 Hernandez să marcheze și el pentru un scor de neprezentare.
Croatʼii au reușit golul de
onoare prin Perisic în minutul
87, dar au terminat jocul în
doar 10 oameni, după eliminarea lui Rebic din minutul
89. În urma acestor rezultate,
Brazilia a încheiat grupa A pe
primul loc cu șapte puncte.
Tot șapte puncte a acumulat
și Mexicul, dar golaverajul inferior i-a trimis pe mexicani
pe pozitʼia secundă a grupei.
Croatʼia a acumulat trei puncte, insuficiente pentru calificarea în optimile de finală și
pleacă acasă împreună cu Ca-

merunul, echipă care nu a
contabilizat nici măcar un
punct la Cupa Mondială.
Olanda și Chile s-au bătut pentru primul loc. Olanda și Chile
s-au duelat, la Sao Paulo, pentru suprematʼie în grupa B, la
Cupa Mondială de fotbal. Europenii au tranșat disputa în
favoarea lor, cu reușitele semnate de Leroy Fer în minutul
72 și Depay în minutul 92.
Chilienii au dominat la capitolul posesie cu un procentaj
de 64%, insuficient însă pentru a învinge „portocala mecanică”. La Curitiba, Spania
și-a luat la revedere de la
Cupa Mondială, cu un succes
clar în fatʼa Australiei. După
ce a dezamăgit în primele
două partide, Spania a înscris
de trei ori în poarta australienilor, prin Villa în minutul 36,
Torres în minutul 69 și Mata
în minutul 82. În urma acestor
rezultate, Olanda a încheiat
grupa B pe primul loc, cu maximum de puncte, nouă. Chile
s-a calificat în optimile de finală, gratʼie celor șase puncte
acumulate, Spania a terminat
pe trei cu tot atâtea puncte în
cont, iar Australia pleacă acasă fără să bifeze vreun punct
la această editʼie de campionat
mondial.
Se știu primele meciuri din optimi. Odată cu disputarea ultimelor partide din grupele A
și B la Cupa Mondială de fotbal din Brazilia, au fost stabi-

lite și primele partide din faza
optimilor de finală. Brazilia
va întâlni Chile, sâmbătă, 28
iunie, la Belo Horizonte.
Aceasta va fi a patra întâlnire
dintre cele două echipe, la
Mondiale. Avantajul este de
partea brazilienilor, care a
câștigat ultimele 3 jocuri. Mai
mult, statistica ne spune că
Chile nu a mai câştigat niciun
meci după ce a trecut de grupe, din 1962. Olanda se va
bate pentru un loc în sferturi
cu Mexic, partidă programată
pentru duminică, 29 iunie, la
Fortaleza. Olanda şi Mexic
au terminat la egalitate singurul meci direct pe care l-au
disputat la Mondiale, în 1998,
în grupe: 2-2! Mexicul nu a
mai câştigat un meci în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 1986.
Neymar scrie istorie. După
cele două goluri reuşite în meciul de deschidere, cu Croaţia,
Neymar a marcat de două ori
şi în victoria Braziliei cu 4-1
contra celor din Camerun.
Prin evoluţiile sale, Neymar
şi-a câştigat un loc în statisticile Campionatului Mondial:
brazilianul se alătură astfel
unor nume uriaşe precum Maradona sau Ronaldo, care au
reuşit tot atâtea „duble” la ediţiile din 1986, respectiv 2002.
De asemenea, Neymar a urcat
locul şase în clasamentul marcatorilor all-time ai Braziliei.
Fotbalistul în vârstă de doar

22 de ani a marcat până acum
35 de goluri în 52 de meciuri
şi este depăşit doar de Pele,
Zico, Ronaldo, Romario şi Bebeto. Neymar mai are nevoie
de 5 goluri pentru a-l depăşi
pe Bebeto.
Programul zilei la mondiale.
Astăzi se joacă ultimele meciuri din grupele E și F ale Cupei Mondiale. De la ora 19.00
se dispută partidele Argentina
– Nigeria și Iran – Bosnia
Hertʼegovina, contând pentru
grupa F. Argentina este calificată, având șase puncte după
primele două jocuri. Locul secund este ocupat de Nigeria
care are nevoie de un punct
pentru a fi sigură de calificarea
în optimi. În acest moment
Nigeria are patru puncte. Pe
locul trei se situează Iran cu
un punct, iar ultima pozitʼie
este ocupată de Bosnia care
nu a reușit să strângă nici măcar un punct. De la ora 23.00
sunt programate partidele grupei E, Ecuador –Frantʼa și
Elvetʼia-Honduras. În clasament, Frantʼa este pe primul
loc cu șase puncte, pe doi este
Ecuador cu trei puncte, locul
trei este ocupat de Elvetʼia tot
cu trei puncte, iar codașa grrupei este Honduras cu zero
puncte în cont. Curios este
faptul că Honduras se poate
califica în cazul în care învinge
Elvetʼia la o diferentʼă de minim
două goluri, iar Frantʼa învinge
Ecuador.

Falcao la Real!? Francezii de la BeIN Sports și spaniolii de la
As anunță că Real Madrid este foarte aproape de a-l aduce
pe Radamel Falcao de la AS Monaco, singurul lucru care
mai rămâne este anunțul oficial! Cei de la BeIN scriu că
atacantul columbian s-a înțeles cu oficialii campioanei Europei, mutarea urmând să devină oficială după Campionatul
Mondial din Brazilia. Cele două publicații scriu că Falcao
i-a transmis agentului său, Jorge Mendes, că este visul său
să ajungă la Real Madrid și este singura echipă de la care
așteaptă ofertă. Pentru Falcao, Real Madrid va plăti aproximativ 48 de milioane de euro. Anunțul pare să arate că
Real a renunțat la transferul lui Luis Suarez, cel despre care
catalanii scriu că va ajunge la Barca în această vară.
Hănescu eliminat în primul tur. Jucătorul Victor Hănescu, locul
104 ATP, a fost învins cu scorul de 6-7 (5), 6-1, 6-4, 6-3,
de cehul Tomas Berdych, locul 6 ATP şi cap de serie numărul 6, în turul întâi al turneului de la Wimbledon, al treilea
Grand Slam al anului. Partida a durat aproape trei ore. Hănescu, singurul român prezent pe tabloul principal de simplu
masculin, va primi un cec în valoare de 27.000 de lire sterline pentru evoluţia lui de la Londra.
Game, Set, Match. Jucătoarea Irina-Camelia Begu, locul 81
WTA, a învins-o cu scorul de 1-6, 6-4, 7-5, pe franţuzoaica
Virginie Razzano, locul 97 WTA, în primul tur al turneului
de tenis de la Wimbledon. Begu s-a impus după un meci
de două ore şi 21 de minute şi după ce a fost condusă cu
3-1 în setul al doilea și cu 3-1 şi 4-2 în setul decisiv. Românca va primi un cec în valoare de 43.000 de lire sterline
şi 70 de puncte WTA. Ea va juca în turul următor cu sportiva
germană Andrea Petkovic, locul 20 WTA şi cap de serie
numărul 20. Monica Niculescu a părăsit turneul de la Wimbleon încă din primul tur, după ce a pierdut în două seturi
în fața belgiencei Alison Van Uytvanck. În vârstă de 20 de
ani, jucătoarea de pe locul 93 WTA s-a impus în fața sportivei noastre în două seturi, scor 7-5, 6-3. Pentru prezența
pe tabloul principal, Niculescu (26 de ani) va primi un cec
în valoare de 27.000 de lire sterline şi 40 puncte WTA. Și
Andreea Mitu, locul 213 WTA, jucătoare venită din calificări,
a fost învinsă, cu scorul de 6-2, 6-1, de sportiva poloneză
Agnieszka Radwanska, locul 4 WTA şi cap de serie numărul 4, după 48 de minute de joc, în primul tur al turneului
de la Wimbledon. Această partidă a fost întreruptă, luni,
la scorul de 4-2 în primul set, din cauza ploii. Mitu va primi
un cec în valoare de 27.000 de lire sterline şi 40 de puncte
WTA, pentru prima ei participare pe tabloul principal al
unui turneu de Grand Slam.

DIVERTISMENT

Filme de Oscar
la Sala Patria
În această săptămână la
Cinemateca Patria sunt
programate următoarele filme:
Miercuri 25 iunie
◾ 20.00 – Seara Filmului
european: Átame! (Leagă-mă,
dezleagă-mă) (Spania, 1989)
Regia: Pedro Almodóvar
Cu: Victoria Abril, Antonio
Banderas
Gen: comedie, thriller
Interzis minorilor!
Joi 26 iunie
◾ 20.00 – Comedy Classics: Blues Brothers 2000
(SUA, 1998)
Regia: John Landis
Cu: Dan Aykroyd, John
Goodman
Comedie, muzical
Vineri 27 iunie
◾ 19:00 – Doc and Roll:
Almost Famous (Aproape
celebri) (SUA, 2000)
Regia: Cameron Crowe
Cu: Billy Crudup, Patrick
Fugit, Kate Hudson
Comedie, muzică

Bancuri

◾ 21.30 – Dracula Film
Festival: The Fury (Furia)
(SUA, 1978)
Regia: Brian De Palma
Cu: Kirk Douglas, John
Cassavetes, Amy Irving
Horror, thriller
Sâmbătă 28 iunie
◾ 17.00 – Golden Classics:

◾ Un bebe crocodil îl întreabă pe tatăl său:
– Tati, într-o zi voi avea şi eu mulţi bani?
– Da fiule.
– Când tati?
– Când o să fii portofel.

Journey to the Center of the
Earth (SUA, 1959)
Regia: Henry Levin
Cu: James Mason, Pat Boone
Aventuri, ecranizare
◾ 19.30 – Mari Regizori:
To Catch a Thief (Să prinzi
un hoţ) (SUA, 1955)
Regia: Alfred Hitchcock

◾ – Vecine, câinele tău mi-a muşcat până acum
de trei ori soacra!
– Văi, mii de scuze. Câinele ăsta e incorigibil. Nu
ştiu ce să fac cu el!
– Vinde-mi-l mie!...

Cu: Cary Grant, Grace Kelly
Thriller, romantic
◾ 21.30 – Film Cult: Brazil
(SUA,1985)
Regia: Terry Gilliam
Cu: Jonathan Pryce, Robert
De Niro, Bob Hoskins
SF, dramă
Duminică 29 iunie
◾ 11.00 – Matineu copii:
Toy Story 3 (Povestea jucăriilor 3) (SUA, 2010)
Animaţie
Dublat în limba română
◾ 17.00 – Golden Classics:
Anatomy of a Murder
(Anatomia unei crime) (SUA,
1959)
Regia: Otto Preminger
Cu: James Stewart, Lee Remick, Ben Gazzara
Dramă, thriller
◾ 20.00 – Seara de Oscar:
Close Encounters of the
Third Kind (Întâlniri de gradul 3) (1977)
Regia: Steven Spielbeg
Cu: Richard Dreyfuss, Teri
Garr, François Truffaut
SF, aventură

◾ O ordonanţă recentă a guvernului cere tuturor pensionarilor care au împlinit 65 de ani
să se mute la ţară. Pensionarii în cauză sunt
de acord, în principiu, însa cu o condiţie: să îşi
aleagă singuri ţara.

Astăzi în Braşov
SUB ACEEAŞI STEA
(THE FAULT IN OUR STARS)
Str. Bazaltului nr 2, în incinta Eliana Mall (AP-12), 125 minute, Romantic, Dramă
ora: 20:00
O ALTĂ ADRESĂ DE POMINĂ
TRANSFORMERS: EXTERMINAREA
(22 JUMP STREET)
-3D- -AVANPREMIERĂ(N-15), 112 minute, Comedie
(TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION)
(AP-12), 157 minute, Acţiune, Aventuri, ora:
SF 17:30
CHEF
ora: 21:15
LINDENFELD, O POVESTE DE DRAGOSTE(AP-12), 115 minute, Comedie
ora: 19:00
-PREMIERĂEDGE OF TOMORROW:
(AP-12), 95 minute, Dramă
PRIZONIER ÎN TIMP -3Dora: 16:30
(EDGE OF TOMORROW)
DIN GREŞEALĂ ÎMPREUNĂ
-PREMIERĂ(AP-12), 113 minute, Acţiune, SF
(BLENDED)
orele: 13:15, 22:00
(AP-12), 117 minute, Comedie
MALEFICENT -3Dora: 19:45
(AG), 97 minute, Aventuri, Fantastic
CUM SĂ ÎŢI DRESEZI DRAGONUL 2
ora: 15:30
-3D- -PREMIERĂ(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2)
Teatru la Dramatic
(AG), 103 minute, Animaţie, Aventuri
sala Studio, ora 19.00
(D=dublat, S=subtitrat)
AUTO de Ernesto Caballero
orele: 13:00 D,15:00 D, 17:00 D
Regia: Sorin Militaru
BUCUREŞTI, UNDE EŞTI?
Scenografia: Cristian Marin
(AP-12), 80 minute, Documentar
Cu: Bianca Zurovski, Ligia Stan, Marius Cisar, Doina
ora: 18:15
Teodoru
GRACE OF MONACO
Preţul biletelor: 10 lei Preţ redus pentru elevi,
(AG), 103 minute, Biografic, Dramă
studenţi, pensionari: 5 lei
orele: 14:00, 22:15
Cinema
Cityplex Braşov

Spectacol caritabil la Reduta
Asociaţia THEOEMYDOR Braşov organizează miercuri,
25 iunie 2014, de la ora 18.00, la Centrul Cultural
„Reduta”, un spectacol caritabil dedicat lui Theo,
băieţelul de 4 ani şi 10 luni, care suferă de autism, dar
şi altor copii de diferite vârste având acelaşi diagnostic.
◾ Muzeul de Artă Braşov organizează în perioada
13 iunie – 20 iulie 2014 expoziţia Expresie în linie
şi culoare. Lucrări de grafică din colecţia Muzeului
Naţional Brukenthal. Expoziţia reuneşte 57 de lucrări
de grafică selectate din colecţia de artă românească
a Muzeului Naţional Brukenthal. Lucrările ce figurează
în cadrul expoziţiei deschid o fereastră către
laboratorul creaţiei celor mai importanţi pictori
români din secolul XX (Nicolae Tonitza, Gheorghe
Petraşcu, Theodor Pallady, Iosif Iser, Ştefan
Dimitrescu, Ion Theodorescu Sion etc.

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.

Miercuri

Horoscopul zilei
Berbec. Ai nevoie de mai mult echilibru în viaţa ta, atmosfera
de acasă este mai importantă decât cea de la locul de muncă.
Încearcă să găseşti o cale de mijloc.
Taur. Astăzi este foarte important să nu pierzi timpul cu activităţi inutile. Învaţă să îl fructifici înainte de a intra în
panică pentru că nu ai făcut ce trebuie, când trebuia.
Gemeni. Te simţi sufocat/ă astăzi şi simţi că nu mai poţi face
faţă agitaţie din jurul tău. Toţi aşteaptă ceva de la tine, iar
timpul este limitat.
Rac. Lasă munca pentru mâine şi distrează-te astăzi. Prietenii
tăi te tot stresează în ultima vreme cu privire la o ieşire în
oraş. Dă curs invitaţiilor.
Leu. Astăzi eşti impulsiv/ă şi mult mai curajos/oasă decât
de obicei. Profită de îndrăzneala ta pentru a face acele lucruri
de care ţi-era teamă până în acest moment.
Fecioară. Primeşti inspiraţie de la cineva din jurul tău, aşa
că dacă ştii despre cine e vorba, încearcă să îl ţii cât mai
mult lângă tine. Ar trebui să totul să aibă un final fericit!
Balanţă. Astăzi trebuie să dai dovadă că ai cei şapte ani de
acasă, aşa că încearcă să fii diplomat/ă. Chiar dacă cei din
jurul tău te enervează, nu intra în jocul lor!
Scorpion. Cântăreşte foarte bine opţiunile pe care le ai astăzi,
altfel rişti să faci o greşeală pe care o vei regreta. Nu face
orice compromis pentru a obţine ceea ce îţi doreşti.
Săgetător. Detaliile sunt foarte importante astăzi, aşa că dacă
le ignori e posibil ca totul să se transforme într-o dramă.
Nu risca să pierzi ceva din neatenţie.
Capricorn. Viaţa ta de cuplu este mai importantă ca oricând,
iar acest lucru se vede şi în exterior. Te simţi împlinit/ă şi
ai face orice pentru dragoste.
Vărsător. Amintirile nu îţi vor da pace astăzi şi vei simţi regretul în fiecare minut al acestei zile. Încearcă să înveţi din
greşelile pe care le-ai făcut, nu doar să îţi plângi de milă.
Peşti. Astăzi vei primi atenţie şi dragoste din toate părţile,
aşa că ar trebui să te bucuri de compania pe care o ai în fiecare moment. Învaţă să apreciezi mai mult pe cei dragi.
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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Jubileul de 50 de ani al Gimnaziului român din Braşov
(Colegiul „Andrei Şaguna”)
În toată tăcerea se pregăteşte de către corpul
profesoral al şcolilor române din Braşov o serbare mare şi înălţătoare,
jubileul de 50 de ani de
la înfiinţarea Gimnaziului
român gr. or. din Braşov.
Ştim că în vederea acestei
aniversări s-a decis a se scrie
şi publica „Monografia şcolelor medii gr. or. române din
Braşov”, care va apărea zilele
acestea. Această lucrare s-a
săvârşit sub redacţiunea d-lui
prof. Andrei Bârseanu, cu
concursul mai multor profesori. S-a decis totodată ca serbarea însăşi să se ţină în
cadrul şcolar, fără a se pierde
însă din solemnitatea cuveni-

tă. Suntem în poziţiune de-a
publica azi întreg programul
aniversării, care aşa cum este
compus, ne dă dovada cea
mai vie că profesorii au căutat
să ţină festivităţile la nivelul
cuvenit marii importanţe pentru cultura noastră naţională.
Iată programul:
Luni şi Marţi (26 şi 27 iunie):
Expoziţie şcolară aranjată în
spaţiul şcolii de la etajul I,
deschisă publicului între orele
9-12 şi 15-18;
Miercuri (28 iunie): Parastasul
festiv la Biserica Sf. Nicolae
din Şchei, pentru eterna odihnă a fericiţilor întemeietori,
binefăcători şi profesori
repausaţi ai şcolilor noastre
centrale. De la orele 10 încununarea mormintelor din ci-

mitirul Bisericii Sf. Nicolae
şi celelalte cimitire române
din Braşov. Seara de la orele
20.30 alai de lampioane şi
muzică în faţa edificiului gimnazial. Corul şcolarilor va cânta un imn festiv. Un student
va ţine un discurs. Răspuns
din partea directorului gimnazial. Iluminarea edificiului
gimnazial;
Joi (29 iunie): Serviciul divin
festiv la Biserica Sf. Nicolae,
la care şcolile vor participa
„in corpore”. De la orele
10.20 recepţia corpului profesoral din partea preşedintelui Eforiei şcolilor şi a
preşedintelui delegaţiilor
şcolare. De la orele 11, festivitatea şcolară în sala festivă a edificiului gimnazial

„Cu Nina Cassian despre: Muzică şi poezie
– şi vocaţia sentimentală a Braşovului”
Criticul Ermil Rădulescu a realizat în iunie 1979 un interviu cu
poeta Nina Cassian, care a murit
chiar în acest an (2014), la New
York, la aproape 90 de ani.
Născută în 1924, la Galaţi,
într-o familie evreiască, Nina
Cassian avea apoi să se mute pe
rând cu familia la Braşov, unde
a intrat la Liceul „Principesa Ileana” (şi la Bucureşti, unde a urmat
cursurile Institutului Pompilian).
Prima întrebare se referea la
legătura sentimentală a poetei cu
Braşovul, Nina Cassian a spus că
dacă anotimpul copilăriei este cel
mai tulburător şi mai magnetic
din viaţa fiecărui om, „atunci
Braşovul în care am copilărit este,
pentru mine, cel mai frumois,
mai tainic şi stimulator oraş din
lume”. Şi Cassian nu o spunea,
aşa, în chip amabil pentru braşoveni, ci era convinsă că fără
respiraţiile ei de început de viaţă
în Braşov n-ar fi fost omul care
era atunci (mă rog, în 1979), şi
nici poetul. Cea care a inventat
limba „spargă”, cu versuri de ge-

nul: „Au înmorit drumatice miloave / sub rocul catinat de nituraşi. / Atâţia venizei de bori
mărgaşi.../ Atâtea alne strămătând, estrave”, a subliniat că la
Braşov a simţit pentru prima dată
„dominaţia sublimă a naturii” şi
că tot aici a deprins „for ever”
(că tot a emigrat ea în USA, în
1985) „dulceaţa graiului românesc şi frăţia lui cu celelalte graiuri vorbite p-aici”, şi tot aici
Cassian a avut pentru „întâia-şi
dată prima oară”, vorba lui Caragiale, sentimentul vechimii şi
al „culturii noastre”.
Ermil a întrebat-o pe Nina
dacă lucrarea ei muzicală dedicată copilăriei braşovene, inclusă
în repertoriul Filarmonici „G.
Dima”, cea care a scris cărţile La
scara 1/1 şi Prinţul Miorlău a zis
că: „Vă daţi seama ce miracol reprezintă pentru mine întâmplarea
sau destinul care au făcut ca prima mea lucrare simfonică dedicată copilăriei să-şi aibă prima
audiţie absolută la Braşov? Nu
cred că este o simplă coincidenţă,

ci o semnificaţie potenţată de
faptul că această cinste mi-a fost
făcută de prestigioasa filarmonică
«G. Dima» şi de excelentul ei
conducător, Ilarion Ionescu-Galaţi”.
Apoi, Ermil R. i-a solicitat Ninei Cassian să acorde braşovenilor, mă rog, cititorilor „DN”, o
„primă audiţie”, autoarea cărţilor
Nică fără frică, Botgros, căţel fricos şi Florile patriei a răspuns
cum că până în 1957 s-a ocupat
cu consecvenţă, chiar dacă alternativ, de poezie şi compoziţie.
Ultima ieşire în public a fost în
această primă fază în 1953, când
Theodor Rogalschi i-a dirijat la
Ateneul Român un poem simfonic. A trecut de atunci aproape
un sfert de veac; mai exact din
1957 până în 1971 poeta a abandonat compoziţia muzicală sau
ea a fost, poate, cea abandonată.
Din 1971, mânată de o necesitate
dureroasă de a relua compoziţia
a reluat „forţamente” şi studiul
muzicii pentru a-şi recăpăta
„uneltele uitate”. Deci, în acest

cu următorul program: sfinţirea apei, deschiderea festivităţii de către preşedintele
Eforiei Şcolilor, protopopul
Vasile Voinea, intonarea
„Cantatei” compusă de George Dima, pe versuri de Andrei Bârseanu, de către corul
al doilea debut al Ninei Cassian,
prima sa ieşire în lume a fost concertul din seara zilei de 18 iunie
1979 de la Braşov cu suita simfonică Pisica de una singură. Lucrarea data din 1977 şi între timp
ea a compus şi altceva, sperând
ca de această dată niciun accident
să nu mai împiedice consecvenţa
acestei pasiuni.
Ultima întrebare a lui Ermil
Rădulescu era dacă va suferi poezia, autoarea volumului pentru
copii Roşcată ca arama şi cei
şapte şoricari a precizat că desigur, poezia va rămâne pentru ea
„zâna zânelor”, mai ales că „împărăţia ei în ţara noastră e tot mai
sclipitoare”.
Cassian a concluzionat că:
„Surprizele cuvântului sunt infinite şi în această privinţă nu există
concurenţă între limbajele artelor.
Există doar colaborarea sacră a
tuturor expresiilor artistice întru
slăvirea viului, a omenescului, a
minunii. Sper ca în tot ce voi mai
scrie sau voi compune acest crez
al meu să nu se dezmintă”.
„Drum Nou”
24 iunie 1979

şcolarilor şi de orchestra oraşului, discurs festiv rostit de
Virgil Oniţiu, directorul gimnaziului, discursul Excelenţei
Sale Mitropolitul sau a reprezentantului său, care va
săvârşi premierea şcolarilor
distinşi, iar în final „Rugă-

ciunea” pentru cor mixt şi
orchestră, interpretată de corul şcolarilor condus de prof.
George Dima.
Gazeta Transilvaniei,
nr 137, 20 iunie 1900
Mihaela Lupu

Din presa maghiară
Eveniment teatral la Braşov. Spectacole în aer liber

Spectacolul de teatru în aer liber de anul trecut cu piesa
Hamlet s-a bucurat de mare succes. Acest succes a dus
la organizarea şi în acest an a unui eveniment teatral.
Teatrul Maghiar din Cluj va încheia stagiunea braşoveană
cu prezentarea a cinci piese de teatru
în aer liber. Evenimentul se va desfăşura în perioada 23-26 iunie, iar prima
piesă prezentată în program va fi piesa
lui Nyírő József, Omul dăltuitor de
Isus, cu participarea scriitorului.
Mai sunt anunţate în program
Ţiganul de Szigligethy Ede,
opera muzicală Háry János de
Kodály Zoltán, şi Tragedia umană de Madách Imre. Seria spectacolelor în aer liber se va încheia
în 26 iunie cu piesa marelui scriitor
român Victor Eftimiu, Prometeu.
Scena în aer liber va fi construită în
curtea gimnaziului romano-catolic,
iar artiştii Teatrului Maghiar se pregătesc intens pentru a oferi publicului
reprezentaţii de neuitat.

Nagy színházi eseményei
lesznek Brassónak.
În: Brassói Lapok, nr. 131,
13 iunie 1938
Dinu Eva

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

A salvat un urs
de la înec!

Dosarul medical al lui Schumacher, furat din spital

Spitalul din Grenoble, unde a fost internat Michael Schumacher timp de şase luni, a depus plângere pentru furt
din dosarul medical al fostului pilot de Formula 1, au
anunţat surse din cadrul poliţiei, citate de AFP. Plângerea
a fost depusă, săptămâna trecută, după transferul campionului german, în vârstă de 45 de ani, la spitalul din
Lausanne. Purtătorul de cuvânt al lui Michael Schumacher, Sabine Kehm, a afirmat, luni, că „Datele din dosarul
medical sunt confidenţiale şi nu pot fi furnizate publicului.
De câteva zile, documente/date furate sunt oferite presei
contra unei sume de bani, iar furnizorul pretinde că este
vorba de dosarul medical al lui Michael Schumacher. Nu
putem şti dacă aceste documente sunt autentice. Dar
faptul este că documentele sunt furate. Furtul a fost denunţat. Autorităţile au fost sesizate”.

Brad Pitt va fi cavaler de onoare
la nunta lui George Clooney

Un american a devenit erou după ce
a salvat un urs de
200 de kilograme
care risca să se înece
în ocean, Florida.
Ursul care evadase
dintr-o rezervaţie a fost
împuşcat cu tranchilizante de autorităţi pen-

tru a putea fi prins. Însă
animalul a intrat însă în
panică şi a luat-o la fugă
către apele oceanului.
Pe măsură ce înainta
în apă, animalul de venea însă tot mai
adormit, din cauza
substanţelor injectate,
astfel că a apărut riscul
să se înece.

Un bărbat, Adam
Warwick, biolog local,
i-a uimit pe toţi sărind
în apă să salveze ursul
de la înec.
El a prins ursul de gât
şi a înotat cu el până la
mal, de unde a fost preluat de colegii lui Adam
în cupa unui excavator
şi dus la adăpost.

Alexandra Stan a pierdut procesul
cu impresarul bătăuş
Marcel Prodan a fost scos
definitiv de sub urmărire penală, în dosarul în care fosta
sa iubită, Alexandra Stan, l-a
acuzat de şantaj. El va fi cercetat, în continuare, pentru
săvârşirea infracţiunii de înşelăciune şi lovire. După ce a
pierdut şi recursul, cântăreaţa
va trebui să achite 200 de lei
pentru cheltuieli de judecată.
La mai bine de un an de
când Alexandra Stan l-a acuzat de şantaj, impresarul bătăuş Marcel Prodan rămâne
cu cazierul nepătat. Acesta a
câştigat şi recursul făcut de
artistă, după ce procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie

Constanţa au dispus
scoaterea de sub urmărire penală a fostului iubit pentru şantaj, având
în vedere „lipsa unuia
dintre elementele constitutive ale infracţiunii mai
sus precizate”.
Potrivit anchetatorilor,
din conţinutul plângerii
depuse în iunie 2013 de
Alexandra Stan, „pe fondul unor neînţelegeri
preexistente, partea vătămată a fost ameninţată şi lovită, în zilele de 14 şi 15 iunie,
de către făptuitor, pentru a o
determina pe aceasta să renunţe la pretenţiile materiale

solicitate ca urmare a prestaţiilor sale artistice şi încasate
de societatea SC Maan Music
Studio SRL, al cărei administrator era”.

De când au divorţat, Andreea Marin şi
Ştefan Bănică au ghinion în afaceri
La un an şi jumătate după
ce Andreea Marin şi Ştefan
Bănică au divorţat, jurnaliştii
de la WOWbiz anunţă că despărţirea a fost, pentru cele
două vedete, şi o lovitură din
punct de vedere financiar. Se
pare că divorţul nu i-a ajutat
deloc în afaceri, veniturile lor
fiind mai mici în anul 2013
decât în anul 2012.
Potrivit sursei citate, din bilanţurile publicate de Registrul
Comerţului, firma lui Bănica,

SC Mabel Concert SRL, care
prestează activităţi de producţie cinematografică, video şi
de programe de televiziune,
a înregistrat în 2013 un profit
net de 1.235.492 lei (aproximativ 275.000 de euro), cu
mult mai mic decât în anul
2012, când s-a înregistrat un
profit de 2.296.554 de lei
(aproximativ 510.000 de
euro).
Nici Andreea Marin nu s-a
descurcat mai bine în afaceri

după divorţ. În 2012, când
diva era încă nevasta lui Ştefan Bănică, firma acesteia,
A&A Partners 2004 SRL, a
înregistrat un profit net de
30.763 euro. În anul 2013,
după divorţ, firma Andreei nu
a mai avut profit, ba mai mult,
a înregistrat o pierdere de
31.635 euro.Andreea Marin
şi Ştefan Bănică au divorţat
la începutul anului trecut,
după o căsnicie de şapte ani
de zile.

Brad Pitt va fi cavaler de onoare la nunta lui George Clooney, care se va căsători cu logodnica sa Amal Alamuddin
în Italia, în toamna acestui an, a dezvăluit o mătuşă a
viitorului mire. „Cred că îl va alege pe Brad Pitt să îi fie
cavaler de onoare. Ei sunt prieteni buni”, a declarat Starla
Clooney, mătuşa actorului George Clooney. Starla, care
este pastor protestant, a confirmat de asemenea faptul
că nepotul ei se va căsători cu logodnica lui, o avocată
în vârstă de 36 de ani, în Italia, iar părinţii viitorului mire,
Nick şi Nina Clooney, vor călători în Europa săptămâna
viitoare pentru a ajuta la pregătirile de nuntă. „Prima dată
am auzit că voiau să se căsătorească în Cincinatti, care
nu este prea departe de Kentucky – acesta era unul dintre
oraşele la care se gândeau, dar se pare că Cincinatti nu
a tras lozul câştigător, iar nunta nu va avea loc acolo.
Ştiu însă că Nick şi Nina vor merge în Italia peste o săptămână şi vor căuta, probabil, un loc potrivit pentru
ceremonie”, a adăugat Starla Clooney.

