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Ziar Gratuit
Supermarket
amendat
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OPC a amendat reprezentanţii unui supermaket de unde
un braşovean a cumpărat un
crenvurst cu muscă.
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Primul avion

a aterizat la Braşov
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În cele 34 de runde ale campionatului, Corona a reuşit
2 victorii, 8 rezultate de egalitate şi 24 de înfrângeri.

Astăzi începe
Anim’est
pag. 10

Cel mai mare festival de
animaţie din România are
loc în Piaţa Sfatului şi la
Sala Patria.

VALUTĂ

Euro
4,4378
USD
3,2380
Gram Aur 134,4973

METEO

Ploaie
11°C /20°C

Primele probe de zbor au fost făcute,
iar piloţii sunt mulţumiţi de modul
în care au fost realizate lucrările la
aeroportul de la Ghimbav. Autorităţile

judeţene estimează că, până la sfârşitul anului, 70% din proiect va fi
gata, iar de anul viitor partea de cargo
ar putea funcţiona, în aşa fel încât

firmele şi companiile din judeţ să
transporte mărfurile pe calea aerului.
Pentru terminarea aeroportului braşovean, Consiliul Judeţean mai are

Bani pentru repararea şcolilor

Duminică mergem la vot

Primăria Braşov pregăteşte deja
documentaţia pentru începerea
lucrărilor de reparaţii şi investiţii
în unităţile de învăţământ, care
vor începe la finalul anului şcolar în curs. Necesarul lucrărilor
de reparaţii a fost stabilit pe
baza solicitărilor din partea unităţilor de învăţământ, iar suma

La sfârşitul acestei săptămâni, mai exact de astăzi
până duminică, cetăţenii cu
drept de vot din statele Uniunii Europene (UE) sunt chemaţi la urne pentru alegerile
care vor înnoi Parlamentul
European (PE) şi vor da startul reînnoirii complete a in-

totală alocată în buget este de
şase milioane de lei, Pentru grădiniţe a fost alocată suma de
aproximativ 1,8 milioane lei,
pentru şcoli, suma de 1,9 milioane lei, iar pentru licee,
2,3 milioane lei, a declarat
primarul George Scripcaru.
pag. 3

nevoie de aproximativ 30 de milioane de euro, bani care ar putea fi alocaţi de guvern sau vor fi împrumutaţi,
a spus Aristotel Căncescu.
pag. 7

stituţiilor Uniunii. În ţara
noastră, campania electorală
pentru alegerile europarlamentare se va încheia sâmbătă, la ora 07.00, iar cei
peste 18.300.000 de alegători
vor fi chemaţi la urne duminică, de la ora 07.00, până la
ora 21.00.
pag. 2

2
Unicat culinar în Braşov: crenvurst cu muscă! Este descoperirea care taie orice poftă de mâncare. Uimit de ce
a găsit în produsul din carne, un braşovean a mers direct la Protecţia Consumatorilor. Reprezentanţii supermaketului de unde bărbatul a cumpărat alimentul, au
fost amendaţi cu 15 mii de lei. Ancheta comisarilor pentru Protecţia Consumatorilor s-a extins la firma producătoare, care este din Reşiţa, Caraş-Severin. Specialiştii
OPC spun că, după verificări, este posibil ca activitatea
producătorului să fie suspendată.
Poliţist cercetat în stare de arest. Poliţistul braşovean care
lucra la Serviciul de Investigare a Fraudelor, și care
este acuzat că a fugit cu banii din amenzi, va fi cercetat
în stare de arest. Chiar dacă Tribunalul Braşov decisese
ca poliţistul să fie arestat la domiciliu, Curtea de Apel
Braşov a decis să desfiinţeze această hotărâre şi să-l
trimită pe poliţist după gratii. Comisarul-şef de poliţie
este acuzat de abuz în serviciu în formă continuată şi
va sta în arest în următoarele 25 de zile, ca urmare a
faptului că decizia instanţei este definitivă. Potrivit rechizitoriului procurorilor DNA, inculpatul nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu, în sensul că şi-a însuşit
sumele de bani confiscate de la mai mulţi contravenienţi, ridicate în baza proceselor-verbale pe care lea întocmit.
O nouă condamnare pentru „regele escrocilor”! Celebrul escroc braşovean Mihail Clipea va mai sta încă patru ani
după gratii, pentru ultima lovitură pe care şi-a bifat-o,
vara trecută, în palmares. Zilele trecute, Curtea de Apel
Braşov a decis ca ,,Regele escrocilor,, acum în vârstă
de 62 de ani, să stea patru ani în puşcărie după ce
anul trecut s-a dat drept funcţionar public şi a păcălit
doi pensionari cărora le-a spus că o să le majoreze
pensiile dacă îi achită lui, pe loc, o taxă „de dosar” de
250 de lei. Din pedeapsa de patru ani, îi va fi dedusă
perioada cât a stat în arest preventiv, respectiv din 19
decembrie 2013 până pe 16 mai 2014.
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Biden: România poate
deveni punctul cheie care
leagă piețele de energie
Statele Unite ale Americii sunt gata să acorde
României ajutorul necesar pentru a-şi asigura
independenţa energetică şi a acoperi resursele care în prezent
depind de Rusia, a declarat vicepreşedintele
SUA, Joe Biden.
România poate să devină
punctul cheie care leagă
pietʼele de energie de la Marea Neagră până la Europa
Centrală și de Est, dacă își
modernizează infrastructura
internă în domeniu, a declarat ieri, la Palatul Victoria,
vicepreședintele american
Joe Biden.
„Securitatea națională și securitatea energiei sunt inseparabile în această parte a
lumii, iar piața de energie eu-

te sunt dispuse să ajute România pentru a-și dezvolta
conductele pentru transportul
produselor petroliere.
„Noi suntem gata să vă asigurăm ajutorul necesar și să
vă asigurăm conductele petroliere din România. România
poate să asigure soluțiile de
energie pentru țara dumneavoastră. Modernizându-și infrastructura internă, România
poate să devină punctul cheie
care leagă piețele de energie
de la Marea Neagră până la
Europa de Est și Centrală.
Dezvoltându-și producția de
gaz natural, aceasta poate să
devină de asemenea o soluție
pentru Moldova, care în momentul de față se bazează mult
Vicepreședintele SUA a transmis un semnal clar de sprijin pentru țara noastră pe energia din partea Rusiei.
Suveranitatea României este
ropeană trebuie să fie sigură, spus Biden.
bazată pe dezvoltarea sa ecodiversă și interconectată”, a
El a subliniat că Statele Uni- nomică”, a afirmat Biden.

28 de state europene vor vota
751 de europarlamentari, în perioada 22-25 mai
Locuitorii celor 28 de state
membre ale Uniunii Europene,
vor merge la vot între 22 si 25
mai, pentru alegerea celor 751
de deputatʼi pentru un mandat
pe cinci ani.
Între 22-25 mai vor avea loc
alegeri în cele 28 de state membre UE. Pe 22 mai în Marea
Britanie şi Olanda, pe 23 mai
în Irlanda şi Cehia, pe 24 mai
în Letonia şi Slovacia, iar pe
25 în celelalte ţări europene,
inclusiv în România. Niciun rezultat oficial nu va putea fi difuzat înainte de închiderea
ultimelor birouri de vot, la ora
21.00 GMT (24.00 ora României), în Italia.
Parlamentul European este
ales pentru cinci ani prin sufragiu universal direct din
1979. În acest an, Parlamentul

European va fi ales pentru a
opta oară. Anterior, instituţia
era formată din reprezentanţi
ai parlamentelor naţionale.
Alegerile au loc pe liste în
toate ţările. Majoritatea au o
circumscripţie unică. Există
mai multe regiuni în cinci ţări,
între care Franţa, Italia şi Marea Britanie. Jumătate dintre
ele impun un anumit prag pentru a fi ales, cum ar fi cazul,
între altele, al Franţei, Italiei
sau Poloniei.
Numărul de deputaţi trimis
de fiecare stat membru variază
în funcţie de demografie. Astfel, ţara cu cel mai mare număr
de deputaţi, 96, este Germania,
iar ţările cu cel mai mic număr,
şase, sunt Luxemburg, Malta
şi Cipru. Franţa alege 74 de
deputaţi, iar România 32.

Rata de participare a scăzut
cu fiecare scrutin. În 1979 a
fost de 63 la sută, după care a
scăzut la 43 la sută 20 de ani
mai târziu. Rate record de absenteism sunt aşteptate în
aceast an. Eurodeputaţii nu se
reunesc pe naţionalităţi, chiar
dacă preocupările şi interesele
naţionale joacă un rol în cazul
votului. Ei se reunesc pe afinităţi politice. Parlamentul numără astfel şapte grupuri:
centru-dreapta al PPE, socialişti, liberali, ecologişti, stânga
radicală, conservatori (în principal britanici, polonezi şi cehi),
eurosceptici (în principal polonezi şi britanici). Extrema
dreaptă aspiră la crearea unui
al optulea grup în jurul Frontului Naţional francez şi al Partidului Libertăţii olandez.

Câștigă mai bine decât un ministru
Un sfert din angajaţii unui
minister au salarii mult mai
mari, chiar duble în unele cazuri, faţă de ministru sau secretarii de stat. Deşi legea
salarizării bugetare a fost modificată, în ultimii ani, tocmai
pentru a crea echitate, sistemul continuă să aibă dezechilibre, scrie Capital.
Legea salarizării trebuia să
repună în echilibru remune-

rarea angajaţilor la stat. Cu
toate acestea, şi la ora actuală
există discrepanţe inexplicabile.
De exemplu, în Ministerul
Finanţelor, potrivit datelor publicate pe site-ul propriu, în
martie, ministrul a avut un salariu de 4.853 lei, iar secretarii
de stat între 4.640 şi 4.696
lei. Consilierii personali au
primit până la 5.809 lei. Si-

milar, au fost salarizaţi şi directorii de cabinet.
Dintre funcţionarii publici,
cele mai mari salarii le-au
avut secretarul general al ministerului, de 8.407 lei, dar şi
directorii generali care au încasat între 7.200 şi 9.400 lei.
Din cei 1.261 de angajaţi
ai ministerului, 26% au salarii
mai mari decât ministrul, adică peste 5.000 lei.
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Investiții de la bugetul
local în școlile brașovene
Primăria Braşov pregăteşte deja documentaţia pentru începerea
lucrărilor de reparaţii şi
investiţii în unităţile de
învăţământ, care vor începe la finalul anului
şcolar în curs.
În această perioadă, sunt
analizate ofertele subsecvente
contractului cadru multianual
de reparaţii în instituţiile de
învăţământ şi se lucrează la
caietele de sarcini pentru realizarea reparaţiilor capitale la
fosta clădire a Grupului Şcolar
de Alimentaţie Publică (din
Uzina II) şi pentru reabilitarea
termică a Liceului de Arte
Plastice Hans Mattis Teutsch.
Şase milioane lei pentru reparaţii. Pentru grădiniţe a fost
alocată suma de aproximativ
1,8 milioane lei, pentru şcoli,
suma de 1,9 milioane lei, iar

pentru licee, 2,3 milioane lei.
„Anul acesta am încercat să
acoperim cât mai multe dintre
solicitările şcolilor, astfel încât
elevii braşoveni să poată beneficia de cele mai bune condiţii de învăţământ în
următorul an şcolar. Tuturor
firmelor cu care am semnat
contractul-cadru li s-a pus în
vedere ca lucrările petnru grădiniţe să fie gata înainte de
sfârşitul lunii august, iar în
cazul şcolilor şi liceelor, cel
târziu în prima săptămână din
luna septembrie”, a declarat
primarul George Scripcaru.
Reamintim că în anul
20013, municipalitatea a semnat cu un grup de zece firme
un contract multianual de reparaţii în instituţiile de învăţământ, valabil patru ani. În
cadrul contractului, se organizează o licitaţie pentru câştigarea lucrărilor efective, iar

câştigătoare pe fiecare lucrare
este firma care oferă cel mai
mic preţ, dintre cele zece. Lucrările sunt executate în baza
unor contracte subsecvente.
Acesta este primul an din cei
patru stabiliţi prin contract.
Două investiţii importante. În
ce priveşte investiţiile în unităţile de învăţământ, documentaţia trebuie finalizată în
prima parte a lunii iunie,
iar municipalitatea
speră ca ANRMAP să valideze cât mai
repede anunţurile de licitaţie, astfel
încât
în
această vară
să înceapă şi lucrările. În cazul
reabilitării totale a fosPrimăria pregăteşte începerea lucrărilor de reparaţii , spune George Scripcaru tei clădiri a Grupului Şcolar
de Alimentaţie Publică, a fost

Ion Ţiriac donează 100.000 de euro
pentru victimele inundaţiilor din Serbia
Omul de afaceri Ion Ţiriac
s-a adresat Ambasadei Republicii Serbia la Bucureşti pentru a dona suma de 100.000
de euro în ajutorul ţării vecine,
lovită de cele mai grave inundaţii din ultimele 200 de ani.
Numărul morţilor provocate de inundaţii este de peste
20 în Serbia şi de 24 în Bosnia şi Herţegonina.
Inundaţiile din Serbia au
dus până acum la evacuarea a
peste 30.000 de oameni. Premierul de la Belgrad arată însă
că, deşi în unele zone situaţia
a fost stabilizată, „nu suntem
deloc aproape de final”.

Biserica Ortodoxă Sârbă şi
Uniunea Sârbilor din România, în colaborare cu Ambasada Republicii Serbia la
Bucureşti şi Ambasada Bosniei şi Herţegovinei la Bucureşti, fac apel la toţi oamenii
de bună credinţă să ofere sprijin celor două state prietene
de a depăşi această cumplită
tragedie.

În acest scop, Uniunea Sârbilor din România a pus la
dispoziţie contul bancar menit
ajutorării sinistraţilor:
UNIUNEA SÂRBILOR
DIN ROMÂNIA
CF 4481721
RO46RNCB05650492949
30001
BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ
Crucea Roșie Română lansează un APEL UMANITAR
DE URGENTʼĂ pentru a veni
în sprijinul celor afectatʼi, prin
donatʼii online pe www.crucearosie.ro și sms la nr.
8829(2 Eur / sms).

Victor Atanasie Stănculescu a fost eliberat
Fostul general Victor Atanasie Stănculescu a fost eliberat, miercuri după-amiază,
de la Spitalul Penitenciarului
Jilava. La ieşire, acesta a declarat că se simte „foarte obosit” şi că istoria va lămuri ce
s-a întâmplat la Timişoara în
decembrie 1989.
Tribunalul Ilfov a admis, miercuri, cererea de liberare condiţionată a lui Victor Atanasie
Stănculescu, după ce acesta a
executat cinci ani din pedeapsa
de 15 ani de închisoare primită
în dosarul Revoluţiei de la Timişoara. În 16 octombrie 2008, ju-

decătorii instanţei supreme i-au condamnat pe
Mihai Chiţac şi Victor Atanasie Stănculescu la câte 15
ani de închisoare,
pentru omor deosebit de grav, aceştia fiind degradaţi.
Cei doi au fost încarceraţi în aceeaşi zi, la scurt
timp foştii generali formulând
cereri în instanţă de întrerupere
a executării pedepselor din motive medicale.
Generalul Mihai Chiţac a
murit în 1 noiembrie 2010,

în locuinţa sa din
Capitală, el fiind
externat după
mai multe
săptămâni de
spitalizare în
urma unor
boli cronice.
După ce mai
multe cereri de
întrerupere a pedepsei au fost respinse de instanţă,
Victor
Atanasie
Stănculescu a trimis o cerere
de graţiere la Preşedinţie, la
care Ministerul Justiţiei a dat
aviz negativ.

alocată suma de 2,39 milioane lei, durata estimată a lucrărilor fiind de 12 luni.
Pentru Liceul de Arte Plastice Hans Mattis Teutsch, vor
fi executate lucrări de hidroizolare a teasei şi de reabilitare
termică a clădirii, estimate la
valoarea de 550.000 de lei.
“Sunt două lucrări importante. La Uzina II dorim să
creăm un centru sportiv de
performanţă care să cuprindă
şi şcoală generală, şi liceu, cu
toate facilităţile necesare pregătirii elevilor – şcoală, stadion, sală de sport, pistă de
alergare etc, iar investiţia de
la Liceul de Arte înseamnă
eficientizarea costurilor de
funcţionare a liceului”, a declarat primarul George Scripcaru.
În Braşov sunt 17 şcoli, 21
de licee şi 29 de grădiniţe publice.
A.P.
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Flash economic
Expowood la Brașov. Târgul de Industria Lemnului şi
Exploatări Forestiere se va desfăşura în perioada 28-31
mai, la sala de Expoziţii Roman. Profilul târgului cuprinde
o paletă largă de subdomenii ale industriei de prelucrare
a lemnului şi industria mobilei şi accesorii utilizate de
acestea, semifabricate şi componente din lemn, materiale
pentru tratare, finisare şi protecţia lemnului dar şi multe
altele.
Eleven Experience. Evenimentul de anul acesta beneficiază
din nou de prezenţa a 11 invitaţi de excepţie, care vor
oferi în câte 11 minute, o perspectivă personală, în baza
experienţelor de viaţă, bussines şi carieră. După prezenţa
în 2011 şi 2012 a unor persoane cu notorietate din mediul
cultural, academic dar şi cel de afaceri, noi nume importante vor aduce publicului emoţia unor experienţe de
viaţă extraordinare. Participarea la eveniment se face pe
bază de bilet. Preţul oscilează între 30 şi 100 de lei, în
funcţie de tipul de pachet ales, iar o parte din încasări
va fi utilizată pentru o cauză socială. Pentru Brașov, biletele pot fi achiziționate online de pe site-ul www.elevenevents.ro/Inregistrare/Brașov.
Rectificare de buget peste două luni. Prima rectificare bugetară
din acest an va fi efectuată la sfârșitul lunii iulie - începutul
lunii august, potrivit ministrului delegat pentru Buget,
Liviu Voinea. ”Fondul Monetar Internațional vine o dată
în vizită la începutul lui iunie și apoi mai vine la sfârșitul
lui iulie. Rectificarea se va discuta cu precădere în cea
de-a doua vizită, de la sfârșitul lunii iulie. Prima rectificare
va fi la sfârșitul lui iulie, începutul lui august”, a declarat
Voinea, într-un interviu pentru Radio România Actualități.
Potrivit ministrului, datele preliminare arată că deficitul
bugetar la patru luni este „undeva” la 0,3% din produsul
intern brut, în scădere față de 0,8% din PIB în perioada
similară a anului trecut. Datele semidefinitive referitoare
la deficitul bugetar la patru luni vor fi anunțate pe 25 mai.

ECONOMIC
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Cum înregistrezi un produs
tradițional, după noile reguli
Doar 30 de produse traditʼionale au
fost înregistrate la
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale (MADR)
după cinci luni de la
intrarea în vigoare a
noii legislatʼii, în
conditʼiile în care anterior existau 4.400
de produse atestate,
iar termenul limită
de reatestare expiră
la 11 septembrie
2014.
„Acest lucru arată Românii nu se înghesuie să înregistreze produse tradiționale
că există mai multă
rigoare în verificarea rector general în Ministerul unui caiet de sarcini în vederea
documentației și în atestarea Agriculturii.
atestării produselor traditʼionale,
produselor. Deocamdată au vePână la mijlocul lunii mai au chiar dacă sunt buni în ceea ce
nit și cei care aveau atestatul fost atestate produse de fac și din acest motiv specialiștii
vechi, dar și alți producători panificatʼie, pâine și produse de MADR au decis să-i ajute la
care vor să se ateste pe noile patiserie, în număr de 9, produse întocmirea documentatʼiei.
condiții. E adevărat că acum din carne - 9, produse din lapte
„Am transmis un document la
mult mai greu pot obține ates- - 5, băuturi - 5, legume și fructe Camerele Agricole și consiliați de
tatul de produs tradițional, pen- - 1 și pește - 1.
cei de la direcțiile agricole vrem
tru că am introdus o serie
Morărescu a precizat că să-i ajutăm să întocmească caietul
întreagă de condiții și criterii”, multʼi producători nu au o abi- de sarcini. Ei au dreptul să pera declarat Viorel Morărescu, di- litate prea mare pentru scrierea ceapă niște taxe pentru anumite

proiecte, dar sugestia
mea este să-i ajutăm,
iar dacă va fi contracost să fie o sumă
modică, comparativ
cu o firmă de
consultanță care are
prețuri destul de
mari”, a explicat reprezentantul MA
DR.
Conform conditʼiilor incluse pe
noua legislatʼie, pentru atestarea unui
produs traditʼional,
în primul rând acesta trebuie fabricat
pe teritoriul României. De asemenea, produsul nu trebuie să
aibă în compozitʼie aditivi alimentari, materia primă trebuie
să fie locală, iar în acceptʼiunea
europeană acest lucru înseamnă
natʼional. Procesul tehnologic și
modul de procesare al produselor trebuie să aibă o caracteristică traditʼională, iar retʼeta
trebuie să fie transmisă de
generatʼii.

România a avut cele mai scăzute prețuri
la gaz și energie electrică din Europa
Pretʼul pe care România l-a plătit pentru
gaze naturale în cea dea doua parte a anului
2013 a fost de 3,1 euro
per 100 kWh, cel mai
mic pretʼ destinat consumatorilor casnici din
Uniunea Europeană. În
ceea ce privește energia
electrică destinată
populatʼiei, tʼara noastră
se situează în topul tărilor cu
cele mai mici pretʼuri din Uniunea Europeană.
Ajustat la puterea de cumpărare (PPS), cele mai mici pretʼuri
la gazele naturale destinate consumatorilor casnici se înregistrau
în Luxemburg (4,7 PPS per 100
kWh), Letonia (5,2 PPS per 100
kWh), Marea Britanie (5,7 PPS
per 100 kWh), Belgia (6 PPS
per 100 kWh) și România (6,2

PPS per 100 kWh), iar cele mai
mari pretʼuri în Bulgaria (11,6
PPS per 100 kWh), Portugalia
(11,5 PPS per 100 kWh), Grecia (10,1 PPS per 100 kWh),
Lituania (10 PPS per 100 kWh)
și Spania (9,8 PPS per 100
kWh).
Și la energia electrică destinată
populatʼiei România se situează
în rândul tʼărilor cu cele mai scăzute pretʼuri din UE, cu un tarif

de 12,8 euro pentru
100 de kWh, pretʼuri
mai mici fiind înregistrate doar în Bulgaria (8,8 euro
pentru 100 de
kWh). Pretʼul mediu
din UE 27 a fost de
20,1 euro pentru
100 de kWh.
În schimb, atunci
când sunt ajustate la
puterea de cumpărare, cele mai
mici pretʼuri la energia electrică
destinată populatʼiei erau în Finlanda (12,8 PPS pentru 100 de
kWh), Luxemburg (13,7,7 PPS
per 100 kWh) iar cele mai mari
erau în Cipru (28,2 PPS pentru
100 de kWh), Germania (28,1
PPS pentru 100 de kWh), Portugalia (26,2 PPS per 100 kWh)
și România (25,9 PPS pentru
100 de kWh).

Peste 5.800 de beneficiari ai Programului
„Casa Verde” vor primi finanţare
Ministrul Mediului, Attila
Korodi, a anunţat că 5.835
de beneficiari ai Programului „Casa Verde” vor semna
contractele începând de săptămâna aceasta. Potrivit ministrului, în sesiunea de
depunere a dosarelor, deschisă în perioada 1 iunie -

15 iulie 2011, au fost depuse 23.938 de dosare.
Dintre acestea, au fost
analizate 14.162 de dosare,
iar 9.776 sunt încă în curs
de analiză. „Am decis să fie
analizate urgent şi aceste
dosare. (...) Listele cu proiectele aprobate şi cu cele

respinse vor fi afişate pe
site-ul AFM, conform Ghidului de finanţare”, a declarat
Korodi, citat de Ager pres. El
a precizat că din Programul
„Casa Verde”, anul acesta
se vor contracta finanţări
pentru 13.000 de persoane
fizice.
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Au fost premiați „Așii Cunoașterii“
din județul Brașov
„Aşii Cunoaşterii” este
un concurs de cultură
generală şi de verificare
a competenţelor dobândite. Este iniţiat de
Şcoala Gimnazială nr. 2
„Diaconu Coresi“ din
Braşov, sub îndrumarea
prof. înv. primar Tălpău
Elena.
Aflată la a treia ediţie, manifestarea este adresată şcolarilor din ciclul primar din
judeţul Braşov. La acest concurs participă, alături de elevii
români, şi cei de la clasele cu
predare în limba maghiară şi
germană. Din echipa de proiect, coordonatori şi organizatori, fac parte profesoarele
pentru învăţământ primar
Tălpău Elena, Dîrstariu Cristina Maria, Popa Maria, Captar Mirela.
Zilele trecute, la Şcoala
Gimnazială nr. 2 „Diaconu
Coresi” a avut loc premierea
elevilor ce au câştigat acest
concurs. La festivitate au participat din partea Inspectora-

Elevii câștigători au fost recompensați cu diplome, medalii şi premii
tului Şcolar Judeţean Braşov,
doamna prof. Szabo MariaInspector Şcolar General Adjunct, doamna prof. Zugravu
Mihaela - Inspector şcolar

A.J.O.F.M. BRAŞOV

pentru Învăţământ primar şi
coordonator al proiectului,
doamna Adam Gabriela - Inspector
şcolar
Limba
germană şi doamna prof. Ni-

codin Mihaela - directoarea
Şcolii Nr. 2 Braşov.
Datorită
contribuţiei
băneşti a Consiliului Judeţean
Braşov şi a Şcolii Gimnaziale

Nr. 2 „Diaconu
Coresi” Braşov, toţi cei 523
elevi premianţi au primit diplome, medalii şi premii. Premiul a constat într-una sau
două după-amieze distractive
la un loc de joacă din Braşov,
primit sub forma unui voucher. Profesorii lor au fost recompensaţi alături de elevi.
„Mă bucur că, la propunerea mea, consilierii județeni
au sprijinit acest proiect cu
suma de 10.000 lei. Finanțăm
acest proiect de trei ediții,
pentru că este un concurs de
cultură generală care se adresează elevilor din tot județul
Brașov. Anul acesta au participat peste 1.700 de elevi și

s-au acordat 500 de
premii și medalii. Pentru prima dată au fost
organizate și secțiuni în
limba germană și maghiară. Consiliul Județean este interesat de lărgirea bazei de acces la
acest concurs a elevilor
din cât mai multe școli
din județ”, a precizat consilierul judetʼean Mariana
Câju (foto). Calitatea şi
atractivitatea concursului au
făcut ca, an de an, să atragă
tot mai multe şcoli din judeţ
şi un număr foarte mare de
participanţi. Aprecierea concursului, a echipei organizatoare, a avut ecou pozitiv şi
în rândul părinţilor, care au
lăudat reuşita proiectului.
Succesul proiectului se datorează efortului comun al cadrelor didactice, al copiilor,
al părinţilor şi al tuturor partenerilor. Partenerii concursului „Așii Cunoașterii“ sunt
Inspectoratul Școlar Judetʼean,
Consiliul Judeţean și Primăria
Braşov.
Sebastian Dan

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE

Informaţii suplimentare se pot obține la sediul AJOFM Brașov din Str. Lungă nr. 1A camera 8, sau la telefon 0268/416.879
Brașov
agent de intervenţie pază şi ordine
agent de intervenţie pază şi ordine
agent de intervenţie pază şi ordine
agent de securitate
agent de securitate
agent de vânzări
agent de vânzări
agent de vânzări
ajutor ospătar
ajutor ospătar
ambalator manual
ambalator manual
ambalator manual
ambalator manual
ambalator manual
ambalator manual
analist calitate
asistent manager
asistent manager
asistent medical generalist
asistent medical generalist
asistent medical generalist
barman
barman
barman
barman
brutar
brutar
brutar
bucătar
bucătar
bucătar
bucătar
bucătar
bucătar
bucătar
bucătar
bucătar-şef
cameristă hotel
cameristă hotel
cameristă hotel
cameristă hotel

2
1
2
5
3
1
2
1
3
2
5
2
5
2
5
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
4
1
3
1
1
2
1
2
3
1
2
1
1
1
2

cameristă hotel
cameristă hotel
casier
casier
chimist
cofetar
comisioner
conducător autospecială
conducător autospecială
confecţioner articole din piele şi înlocuitori
confecţioner articole din piele şi înlocuitori
confecţioner încălţăminte ortopedică
confecţioner-asamblor articole din textile
consilier juridic
consilier orientare privind cariera
contabil
controlor calitate
controlor calitate
curăţitor-sablator
cusator piese din piele şi înlocuitori
cusător piese din piele şi înlocuitori
director general societate comercială
dulgher restaurator
educatoare
electrician auto
electrician de întreţinere şi reparaţii
electrician de întreţinere şi reparaţii
electrician de întreţinere şi reparaţii
electrician de întreţinere şi reparaţii
electrician de întreţinere şi reparaţii
electrician de întreţinere şi reparaţii
electrician în construcţii civile şi industriale
electrician montator de instalaţii automatizate
electrician protecţie relee, automatizări şi măsurători electrice
electromecanic
electronist telecomunicaţii
faianţar
femeie de serviciu
femeie de serviciu
finisor textile (vopsitor, imprimeur)
fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune
formator 10
frezor la maşini roţi dinţate
funcţionar administrativ
funcţionar administrativ

3
1
1
2
1
2
1
1
2
3
2
3
1
1
1
1
1
2
3
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
5
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1

funcţionar economic
funcţionar informaţii clienţi
gestionar depozit
gestionar depozit
gestionar depozit
gropar
încărcător-descărcător
inginer construcţii civile, industriale şi agricole
inginer construcţii civile, industriale şi agricole
inginer de sistem în informatică
inginer maşini-unelte
inginer mecanic
inginer producţie
inginer producţie
inginer producţie
inginer tehnolog metalurg
îngrijitor animale
îngrijitor clădiri
îngrijitor spaţii hoteliere
îngrijitor spaţii hoteliere
inspector de specialitate în administraţia publică
instalator reţele termice şi sanitare
instructor de aerobic-fitness
laborant chimist
laborant determinări fizico-mecanice
lăcătuş mecanic
lăcătuş mecanic
lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale
lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale
lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale
lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale
lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale
lucrător bucătărie (spălător vase mari)
lucrător bucătărie (spălător vase mari)
lucrător bucătărie (spălător vase mari)
lucrător comercial
lucrător comercial
lucrător comercial
lucrător comercial
lucrător comercial
lucrător comercial
lucrător comercial
- continuare în numărul de mâine, 23.05.2014 -
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Povestea unei străzi:
Strada Nicolae Iorga (X)

Foto: colecţia personală Aristotel Căncescu
Imobilul de la nr. 20 a fost construit într-un armonios
stil neoromânesc, decorat cu ornamente florale, de
către dr. Nicolae Boeriu, notar public, pe terenul
obţinut în schimb de la colonelul Pomponiu.
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Un prim avion a aterizat
pe aeroportul de la Ghimbav
Primele probe de zbor au
fost făcute, iar piloţii sunt
mulţumiţi de modul în
care au fost realizate
lucrările la aeroportul de
la Ghimbav.
Autorităţile judeţene estimează că, până la sfârşitul
anului, 70% din
proiect va fi
gata, iar de anul
viitor partea de
cargo ar putea
funcţiona, în aşa
fel încât firmele
şi companiile
din judeţ să
transporte mărfurile pe calea
aerului. Pentru
terminarea aeroportului braşovean, Consiliul
Judeţean mai are nevoie de
aproximativ 30 de milioane
de euro, bani care ar putea
fi alocaţi de guvern sau vor fi
împrumutaţi.
„Condiţiile de aterizare au
fost bune. În principiu, pista

aşa cum a fost proiectată are
toate condiţiile necesare pentru a ateriza şi a decola în siguranţă. Aşteptăm să fie gata
spre a putea utiliza pista pentru aeronave mai mari”, a
declarat pilotul Vicenţiu Cosniceru.

P a r t ea d e
pistă finalizată
a fost deja utilizată de avioan e uş o a r e.
Înainte de primul exp er iment oficial, au
mai fost câteva
cereri venite
din partea unor
proprietari de aparate de zbor
care au solicitat aprobări de
decolare şi aterizare de la aeroportul de la Ghimbav,
obiectiv aflat în construcţie.
„Se lucrează intens la pistă
pentru că ne dorim să recuperăm zilele când a plouat. Con-

Răcădău, pe locul întâi în preferinţele
braşovenilor de a-şi cumpăra o locuinţă

Oferta locuinţelor din Braşov este destul de bogată, iar
potenţiali clienţi au de unde
alege când vine vorba de
achiziţia unui apartament,
deoarece preţurile au devenit
accesibile chiar şi în zonele
bune, reiese dintr-o analiză
Imobiliare.ro.

În Braşov, pe primul loc
în preferinţele vizitatorilor
Imobiliare.ro se situează
cartierul Răcădău. O garsonieră de 30 de metri pătraţi,
amplasată într-un bloc ridicat în anul 1985, este scoasă
la vânzare pentru 27.000 de
euro. Un preţ apropiat – cir-

ca 30.000 de euro – are însă
şi o locuinţă bicamerală
nou-construită, de tip duplex, cu o suprafaţă utilă de
44 de metri pătraţi. Într-un
bloc vechi, un apartament
cu trei camere de 70 de
metri pătraţi este scos la
vânzare cu 48.000 de euro.

Caravana pentru tinerii care doresc să
studieze în străinătate ajunge la Braşov
Caravana Caravana Ligii
Studenţilor Români din
Străinătate (LSRS) vine în
Braşov astăzi, 22 mai, în
Amfiteatrul Universităţii
Transilvania (corp W,
etaj I), începând cu ora
17.00. Participanţii pot afla
mai multe detalii despre

procesul de aplicare la universităţi din străinătate, despre sistemul de învăţământ,
precum şi despre costuri şi
posibilităţi de finanţare pentru studenţii străini aflaţi la
studii în străinătate şi nu în
ultimul rând despre programul de Mentorat al LSRS.

Consultanţa academică ţio oferă studenţii români din
cadrul Caravanei LSRS prin
experienţele lor în SUA, Marea Britanie, Franţa sau Portugalia. Prezentatorii sunt
studenţi sau absolvenţi ai unor
universităţi de top din întreaga
lume, spun organizatorii.

tinuăm cu betonarea pistei şi
ne vom respecta termenul de
1 iulie pentru finalizarea ei în
întregime”, a precizat Andi
Kadas, administrator firmă
construcţie aeroport Braşov.
„În urma discuţiei cu ROMATSA dăm drumul la studiu
pentru procedurile de aterizare. Acest studiu este cerut obligatoriu de ROMATSA. Din
păcate, în acest moment nu
există nicio firmă românească
pentru a-l face şi astfel va fi o
licitaţie internaţională. Acest
studiu ne va arăta exact unde
vom amplasa avioanele pentru
aterizare în orice fel de condiţii
meteo”, a spus Mihai Pascu,

M-am întâlnit cu domnul ministru
Constantin Niţă, care a fost la mine
la birou. Mi-a povestit de discuţia pe
care a avut-o marţi cu premierul Ponta
vizavi de aeroport. De altfel, eu o să
plec împreună cu domnul ministru în
China pentru a obţine nişte fonduri.
Şi putem să obţinem aceste fonduri şi
în măsura în care Guvernul sprijină
cu o garanţie guvernamentală această
investiţie de la Braşov.

Aristotel Căncescu
preşedintele Consiliului Judeţean Braşov
vicepreşedintele CJ Braşov.
Licitaţia pentru balizaj urmează să se desfăşoare în aşa
fel încât lucrările să fie făcute
chiar şi în această iarnă. De
asemenea, spun reprezentanţii
administraţie punct trafo, partea electrică trebuie să fie realizată urgent. Tot după
discuţiile cu şefii de la ROMATSA, oficialii braşoveni
au aflat că trebuie pregătiţi

specialiştii care vor lucreze în
aeroport, cu doi ani înainte
de a fi funcţional. Printre aceştia se numără şi trei meteorologi. Până atunci, însă,
partea de cargo poate fi dată
în folosinţă de anul viitor, mai
ales că sunt foarte mulţi investitori străini care produc
la Braşov şi care abia aşteaptă
să îşi transporte mărfurile pe
calea aerului.
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Paul Ardeleanu aleargă
pentru educație
Mahatma Gandhi spu- și va sustʼine seminarul de
nea „Fii schimbarea la ora 11.00 în cadrul Cope care vrei s-o vezi în legiului National Unirea,
lume!”, de aceea fii în timp ce alergarea va
inspirație pentru avea loc la Stadionul de
ceilalți și fii erou.Sub Tâmpa, începând cu
ora 14.00.
Cu plecare de la această
”Cheile succesului sunt
idee, Paul Ardeleanu și cititul și alergatul, afirmă
Asociatʼia E31 pentru Vii- Will Smith. Tot el spune că
tor a lansat pe 1 mai pro- ”Atunci când ai un vis, să
iectul „Alergăm pentru nu lași pe nimeni să-ți spueducatʼie”, actʼiune care se nă că nu îl poți realiza. În
va materializa în parcur- acest lucru credem și noi,
gerea a 50 de semimara- de aceea, această campatoane în 50 de orașe nie își propune să combine
distincte din România și educația cu mișcarea. Scosustʼinerea a 50 de discur- pul principal al acestei
suri inspiratʼionale pe par- campanii, cu un pronunțat
cursul a 50 de zile caracter de noutate în Roconsecutive.
mânia, este acela de a
Pana acum, Paul a reușit susține educația, pe de o
să ajungă în 20 de orașe, parte, și de a aduce conalergând peste 420 de km, ceptul de autoeducare și
adică undeva la mai bine stil de viață în școli, licee
de 21 de km zilnic.
și universități, pe de altă
Paul Ardeleanu ajunge parte" a declarat Paul Arîn Brașov astăzi, 22 mai, deleanu.

Cel mai tânăr speaker profesionist din România te provoacă la alergat

Joi

Cel mai tânăr speaker
profesionist din România
Paul Ardeleanu, unul dintre
cei mai activi specialiști în public speaking din România,
este trainer, consultant și ambasadorul primului centru Gifted Education. În anul 2013,
și-a finalizat studiile
universitare, cilclul
licentʼă, ca absolvent al
Facultatʼii de Marketing
din cadrul Academiei
de Studii Economice
din București.
„Am multe motive
pentru care vreau să
fac acest proiect pentru
tineri ”Alergăm pentru
educație” însă este unul
singur care este principalul: Pentru a îi inspira pe tineri să se
dezvolte la nivel personal. Da, ştiu… pare
foarte zen acest motiv
al meu însă este cel
real. Şi eu la vârsta de
15 ani am avut o
schimbare de direcţie
în momentul în care
am descoperit dezvoltarea personală. Am început citind cărţi
precum: Tată Bogat,
tată sărac de Robert Kiyosaki,
Cadranul banilor şi ascultând

cărţi audio de la Brian Tracy
precum Psihologia succesului
şi Psihologia realizărilor.
Toate acestea m-au făcut să
privesc viaţă cu alţi ochi şi să
îmi doresc să am şi eu o viaţă
de succes. Partea interesantă
este că până în acel moment
principala mea activitate, care
îmi ocupă chiar şi 5- 6 ore pe
zi în anumite zile era să mă joc
pe calculator. Ba chiar pierdeam nopţile uneori jucândumă Counter Strike.
Pornind de la vârstă de 15
ani, studiind, citind şi încercând
tot ce am studiat în diverse proiecte şi cu ajutorul voluntariatului, am reuşit că la vârsta de
22 de ani să mă fac cunoscut
în calitate de public speaking
coach şi să lucrez cu lideri: antreprenori, manageri, speakeri
profesionişti în programe de
coaching. Mai mult decât atât,
am fost de 2 ori consecutiv
speaker la Business Days, evenimentul de referinţă în materie
de Business din România şi
sunt cel mai tânăr speaker profesionist din România. Iar aceste lucruri sunt incomparabili
mai mici decât ceea ce mi-am
propus pentru viitor” a povestit
Paul Ardeleanu.

Sfidarea gravitației: Trenul care va circula
cu 2900 km/h!
Chinezii vor să realizeze
imposibilul: construcţia unui
tren care să atingă ameţitoarea
viteză de 2900 km/h. Cum ar
putea fi posibil acest lucru?
Potrivit dr. Deng Zigang, manager de proiect, acest salt
semnificativ în ceea ce priveşte viteza se datorează lipsei
de rezistenţă a aerului din tunelul prin care va circula trenul. „Dacă trenul atinge 400
de km/oră, mai mult de 83%
din energia de tracţiune se
pierde din cauza rezistenţei
aerului”, spune profesorul
Deng Zigang. Astfel, în tunelul care face parte din proiect

şi prin care va circula trenul,
presiunea aerului este de 10
ori mai scăzută decât cea atmosferica la nivelul mării, reducând semnificativ cantitatea
de energie necesară pentru a
depăși rezistenţa aerului. De-

ocamdată, trenul este testat
doar în laboratoarele
universitătʼii. Ca să ne facem
o idee despre rapiditatea cu
care circulă acest tren, distantʼa
dintre Paris și Moscova ar putea fi parcursă într-o oră.

Aprilie, cea mai călduroasă lună
înregistrată pe Terra, din 1880
Luna aprilie a acestui an a
fost cea mai călduroasă lună
aprilie înregistrată pe Terra
de când a început înregistrarea temperaturilor în 1880, a
anunţat Agenţia oceanică şi
atmosferică
americană
(NOAA), scrie jurnalul.ro.
Temperatura medie globală a
suprafeţei terestră şi a oceanelor a fost de 14,47 grade
Celsius, adică cu 0,77 grade
Celsius peste media secolului
XX (13,7 grade Celsius), a
precizat sursa citată de AFP.

De asemenea, este vorba despre cea de-a 38 lună aprilie
consecutivă şi cea de-a 350a lună calendaristică în care
temperatura globală a fost
echivalentă sau superioară
mediei secolului XX. Cu mai
mult de 5 grade Celsius peste
media înregistrată între 1981
şi 2010, Siberia centrală a
avut o lună aprilie deosebit
de blândă. Această parte a lumii, precum şi zone din estul
Australiei şi unele zone ale
marilor bazinelor oceanice au

înregistrat recorduri de temperatură. În contrast, sudul şi
estul Canadei, ca şi nord-estul
Statelor Unite ale Americii şi
sudul Kazahstanlui au avut o
lună aprilie mai rece decât
media. Conform previziunilor
NOAA, există o probabilitate
mai mare de 66 % ca El Nino,
curentul cald din Pacific, să
reapară mai târziu în acest an,
ceea ce ar putea avea un impact major asupra nivelului
temperaturilor şi precipitaţiilor pretutindeni în lume.
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La revedere,
sau adio?

Micii fotbaliști, la treabă!
Peste 450 de fotbaliști de la 40 de cluburi din Brașov,
Prejmer, Hărman, Sfântu Gheorghe și București, se vor
întrece anul acesta la cea de-a doua ediție a Cupei Ioan
Voicu Vulcăneanu. Meciurile de clasament din grupe vor
debuta sâmbătă, iar finalele vor avea avea loc duminică
25 mai, la toate cele patru categorii de vârstă: 2003,
2004, 2005 și 2006. „Genul acesta de competiție are ca
scop promovarea sportului în general și a fotbalului în
special, dar și descoperirea de noi talente” este de părere
directorul celor de la CSS Brașovia, Petrică Stancu. „La
vârsta lor, competiția ar trebui să însemne în primul rând
distracție. Sunt foarte mulți copii talentați, nu numai la
noi la club. Trebuie să avem grijă de ei, dar mai ales răbdare cu ei! Esențial este să-i creștem cum trebuie” spune
și directorul adjunct de la CSS Brașovia, Lucian Petre.
Toate partidele celei de-a doua ediții a Cupei Ioan Voicu
Vulcăneanu la fobal vor fi găzduite de terenurile complexului sportiv Brașovia, aflate în vecinătatea capătului
RAT din Bartolomeu.

Corona se întoarce în liga
a doua, după doar un sezon
Corona Brașov și-a încheiat
martʼi seară scurta aventură pe
prima scenă a fotbalului românesc. În ultima etapă a sezonului
2013-2014, brașovenii au fost
învinși pe propriul teren de
formatʼia Petrolul Ploiești, cu scorul de 3-0 (1-0). Golurile trupei
conduse de Răzvan Lucescu au
fost înscrise de Priso - 19, 63 și
Abel Camara - 70. Campionatul
s-a încheiat, dar Viitorul celor
de la Corona este incert. La
această oră nu se știe dacă echipa
va continua în liga secundă sau...
se va desfiintʼa!
Meci fără istoric. Jocul cu Petrolul, din ultima etapă, a părut mai
degrabă că încurcă... planurile
de vacantʼă ale combatantelor.
Cei de la Corona numai cu gândul la joc nu puteau fi (veștile
privind desfiintʼarea nu aveau
cum să cadă bine fotbaliștilor),
iar“lupii” veneau sub Tâmpa fără
9 jucători de bază, accidentatʼi
sau suspendatʼi și cu 5 juniori din
propria pepinieră pe foaia de joc.
„Chiar și la un joc fără miză,
băieți mei au fost concentrați și
au avut o mentalitate corectă. Am
terminat al doilea sezon consecutiv pe locul 3 și chiar dacă am
ratat finala Cupei României, eu
zic că am făcut un pas înainte,
care ne va da o încredere și mai
mare pentru sezonul viitor. Am
semnat un contract pentru 1 an
și 3 luni cu Petrolul, nu se pune
problema să întrerupem colaborarea, voi continua la Petrolul!”
a declarat după joc tehnicianul
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Cum se vor împărți banii din drepturile TV?
Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Iustin
Ștefan, a explicat ieri în cadrul unei conferințe de presă,
diferența dintre modul în care se vor repartiza banii din
drepturile TV între echipele de Liga 1 și modalitatea în
care era gestionată situația în trecut. Din sezoanele viitoare, 30% din suma obținută pe drepturile TV va fi
împărțită în mod egal între cele 14 combatante, iar 70%
din sumă va fi achitată în funcție de rezultatele obținute
de echipele din campionat. „Modalitatea de împărțire a
banilor din drepturile TV a devenit mai echitabilă. Am
urmărit cu deosebită atenție și interes ce se întâmplă în
campionate precum cel din Anglia și cel din Franța, unde
50% din bani se împart în mod egal între cele 20 de
echipe participante. Grila de acum e mai modernă, pentru
că e normal ca toți cei care participă în competiție să
aibă acces la anumite resurse financiare și astfel să se
poată menține o concurență și principiul de necunoaștere
a rezultatului la începutul jocului”, a declarat Iustin Ștefan.

Căpitanul Coronei nu știe dacă va continua și în liga secundă cu echipa de sub Tâmpa!
Petrolului, Răzvan Lucescu. „A
fost un spectacol agreabil, în care
și noi ne-am creat situații de marca, dar mingea a refuzat practic
să intre în poartă! La capitolul
jucători, Petrolul are avantaj net
în fața noastră, copiii pe care iam aruncat în luptă au încercat
să le facă față. Am început campionatul prost, am încheiat și mai
prost! Să sperăm că vom trece
repede peste acest an” a punctat
și antrenorul Coronei, Daniel
Bona.
Ce va urma? Corona a ajuns în
prima ligă după un marș fortʼat
prin celelalte eșaloane fotbalistice.

Liga 1 s-a dovedit a fi însă o pălărie mult prea mare pentru a
doua echipă a Brașovului. Corona a încheiat campionatul cu
14 puncte strânse pe teren, dar
din care a pierdut opt la Comisiile
Ligii în litigiul cu Otʼelul Larissa.
În cele 34 de runde ale campionatului, trupa de sub Tâmpa a
reușit două victorii, opt rezultate
de egalitate și 24 de înfrângeri,
a marcat 20 de goluri și a primit
69. Viitorul Coronei pare din păcate sumbru, nu putʼine find vocile care dau ca sigură
desfiintʼarea echipei de fotbal.
„Din păcate, nici în ultimul meci

din prima ligă nu am reușit un
rezultat bun. Ne-am dorit foarte
mult să câștigăm măcar un meci
pe final de campionat, dar nu sa putut. Am terminat contractul
cu Corona și nu știu ce voi face
în continuare. Vom vedea cu toții
ce își doresc și cei din conducere”
a declarat căpitanul Răzvan Dâlbea. „Să sperăm că echipa nu se
va desființa. Să nu uite cei care
ne conduc că noi am venit aici
de foarte jos! S-au făcut și greșeli,
îmi doresc să trecem peste și să
existe viitor la această echipă!”
a punctat și principalul Coronei,
Daniel Bona.

Constantinescu vrea acasă!

Fiesta pentru Steaua!

De-a lungul anilor, CSS Brașovia a
dat fotbalului din
liga 1 fotbaliști de
clasă. Unul dintre
aceștia este Marian
Constantinescu,
care și-a încheiat
socotelile cu cei de la Ceahlăul Piatra Neamtʼ. Fostul căpitan al echipei
de sub Pietricica ar agrea o revenire sub Tîmpa, la echipa fanion
a orașului, FC Brașov. „Îmi doresc
să revin acasă. Aici sunt stabilit,
aici am familia. Sunt oameni care
mă apreciază și care mă iubesc

Steaua a sărbătorit titlul
cu numărul 25 alături de
cei peste 40.000 de fani
care au venit să-și aplaude
favoritʼii la ultima reprezentatʼie din acest sezon al Ligii
I, 2-2 (0-0) cu Otʼelul
Galatʼi, pe Arena Natʼională.
Golurile partidei au fost
reușite de Keșeru de două
ori pentru Steaua, respectiv
Milea și autogolul lui Pârvulescu pentru trupa de la
malul Dunării. Steaua a
câștigat campionatul cu 77
de puncte, cu cinci mai

pentru ceea ce am
făcut și ce fac” a declarat Constantinescu. Fostul jucător al
Ceahlăului va împlini în luna august
33 de ani. Constantinescu a debutat în
prima ligă în tricoul celor de la FC
Brașov în 4 decembrie 1999, contra Stelei. El a mai evoluat la FC
Brașov și în sezonul 2007-2008
și a mai trecut pe la Metrom
Brașov, Romradiatoare Brașov,
Politehnica Timișoara, Gloria
Bistritʼa și Jiul Petroșani.

multe decât ocupanta locului secund, Astra
Ploiești. Cele două se vor
întâlni și în finala Cupei
României. Locul trei în
Liga I a revenit celor de la
Petrolul Ploiești, care au
strâns 68 de puncte. Tot
martʼi seară, într-o partidă
care a contat pentru ultima
etapă a sezonului 20132014 a Ligii I, Pandurii
Târgu Jiu au câștigat la Cluj
în fatʼa Universitătʼii cu 30 (Abrudan autogol 49,
Alex 55, Erico 93).

Pagină realizată de Marian Botezatu

Haţegan fluieră finala!
Sezonul fotbalistic 2013-2014 va fi încheiat vineri seara,
cu finala Cupei României: Steaua-Astra Giurgiu. Ieri a
fost anunţată oficial şi brigada de arbitri care va conduce
acest joc. Alexandru Tudor era favorit să conducă duelul,
însă CCA a schimbat delegarea în ultimul moment şi la numit pe Ovidiu Haţegan la centru, care se va afla
astfel la prima finală de Cupă din carieră! Meciul din
finala Cupei României va avea însă o premieră! Vor fi 7
arbitri la meci, după cum a anunţat site-ul FRF. Asistenţi
vor fi Octavian Şovre şi Miklos Nagy, iar arbitri adiţionali
sunt Istvan Kovacs şi Adrian Comănescu. Totuşi, pe
lângă arbitrul de rezervă Sebastian Colţescu, a fost numit
un al 7-lea „fluieraş”. Asistentul Vasile Marinescu a fost
şi el numit arbitru de rezervă.

Olaru, în semifinale la Nurnberg!

Raluca Olaru s-a calificat, alături de israelianca Shahar
Peer, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului
WTA de la Nurnberg (Germania), dotat cu premii totale
de 250.000 de dolari, după victoria cu 6-4, 6-3 în fața
cuplului german Anna-Lena Groenefeld/Antonia Lottner.
Olaru, câștigătoare la dublu la ediția din 2013, alături
de rusoaica Valeria Solovieva, și-a asigurat un cec de
1.385 euro și 110 puncte WTA. În penultimul act al probei, Olaru și Peer vor înfrunta perechea formată din japoneza Kimiko Date-Krumm (43 ani) și Caroline Garcia
(Franța, 20 ani).

DIVERTISMENT

Astăzi începe
festivalul de animaţie
Timp de patru zile, în
Piaţa Sfatului şi la Sala
Patria, se va desfăşura
Festivalul Internaţional
de Film de Animaţie
„Anim’est”.
Festivalul va fi deschis oficial astăzi, în Piaţa Sfatului,
de la ora 21:00, cu animaţia
„Ernest et Célestine” (r. Stéphane Aubier Vincent Patar şi
Benjamin Renner). Proiecţia
va avea loc în Piaţa Sfatului,
în prezenţa regizorului Benjamin Renner, care va participa la o discuţie cu publicul.
„Ne bucurăm că după mulţi
ani de la apariţia ideii reuşim
să aducem Anim’est-ul şi la Braşov. Ne propunem să oferim
publicului o selecţie a celor mai
bune filme de animaţie care au
fost prezentate în ediţiile de la
Bucureşti, atât publicului matur, cât şi copiilor. Mulţumim
Primăriei Braşov pentru ajutorul pe care ni l-a dat”, a de-

clarat Vlad Ilievici, directorul
executiv al festivalului.

„Sper ca această colaborare
să se întindă pe cât mai mulţi

Vizită la Muzeu „Casa Mureşenilor”
Doisprezece deţinuţi aflaţi
în custodia Penitenciarului
Codlea vor participa astăzi la
o activitate culturală la Muzeul „Casa Mureşenilor”.
Participanţii vor vizita expoziţiile de la muzeu şi vor
participa la un program de
educaţie sub coordonarea muzeografului Ovidiu Savu,

ani şi ca festivalul să devină
o tradiţie pentru Braşov. Este
încă un eveniment important
şi de calitate care se va adăuga agendei culturale a Braşovului şi dosarului de
candidatură pentru Capitala
Culturală Europeană”, a declarat primarul George Scripcaru. Accesul la proiecţiile din
cadrul Anim’est este gratuit
pentru şcolile venite în mediu
organizat.
Pentru restul spectatorilor,
indiferent de locaţia proiecţiilor, biletele pot fi achiziţionate la preţul de 5 lei, iar
abonamentul la festival costă
30 de lei. Biletele pot fi cumpărate şi de la Sala Patria, sau,
cu o oră înainte de spectacol,
din Piaţa Sfatului.
Anim’est Braşov este organizat cu sprijinul Centrului
Naţional al Cinematografiei
şi al Primăriei Municipiului
Braşov.
A.P.

Bancuri

având ca temă „Jurnalismul
de altădată”. „Prin derularea
acestei activităţi ne propunem
să marcăm Ziua Internaţională a Muzeelor, să stimulăm
interesul persoanelor private
de libertate pentru cultură,
precum şi să cultivăm un climat psihosocial pozitiv”, a declarat Ovidiu Savu.

Ion:
– Mă, Gheorghe, ce faci, mă, cu
dihorul ăla?
Gheorghe:
– Apăi, mă, la iarnă, când o fi
frig, îl pun la picioare, să-mi fie
cald.
Ion:
◾ Ion şi Gheorghe se întâlnesc – Mă, da' pute, mă!
în pădure. Gheorghe ducea în Gheorghe:
braţe un dihor viu.
– No', las', că se obişnuieste el!
◾ La o nuntă, toţi bărbaţii căsătoriţi au fost rugaţi să stea fiecare lângă persoana care le face
viaţa frumoasă.
În acel moment, barmanul
aproape c-a murit sufocat…

Str. Bazaltului nr 2, în incinta Eliana Mall

X-MEN: VIITORUL ESTE TRECUT -3D-AVANPREMIERĂ131 minute, Acţiune, Aventuri, Fantastic
orele: 18:15, 21:45

VECINI DE COŞMAR
-PREMIERĂ(N-15) 96 minute, Comedie
orele: 13:00, 15:00, 17:15, 19:30

VIOLETTA ÎN CONCERT
(AG) 100 minute, Muzical
ora: 16:00
SELFIE
(AP-12) 123
ora: 17:00

minute,

Comedie

Comedie

UIMITORUL OM-PĂIANJEN 2 -3D(AP-12) 142 minute, Acţiune, Aventuri, Fantastic
ora: 13:15
Teatru la Dramatic
OLENKA – sala Studio, ora 19.00
de Vasili Sigarev
Regia: Sânziana Stoican
Scenografia: Valentin Vârlan
Cu: Iulia Popescu, Demis Muraru, Relu Siriţeanu,
Silviu Debu
Preţul biletelor: 10 lei. Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei.

BORGMAN
-PREMIERĂ- tarif unic: 10 lei/bilet
(N-15) 113 minute, Thriller
ora: 14:00

GODZILLA -3D- -PREMIERĂ(AP-12) 123 minute, Acţiune,
ora: 20:45

CEALALTĂ FEMEIE
(AP-12) 123 minute,
orele: 19:15, 21:30

SF,

Concert simfonic la Sala Patria
Filarmonica Braşov vă invită în această seară, de la
Thrillerora 19.00, la un concert simfonic, în Sala Patria.
Dirijor: Cristian Oroşanu
Solist: Daniel Goiţi – pian
În program:
P. I. Ceaikovski – Concertul nr. 1 pentru pian şi
orchestră
P. I. Ceaikovski – Suita I pentru orchestră
Program casă de bilete din Sala Patria:
marţi şi joi, între orele 16-18; sau cu o oră înainte
de concerte.

Horoscopul zilei
Berbec. Trebuie să renunţi la griji şi să iei totul aşa cum ţi
se dă. Înfruntarea realităţii cu optimism te poate ajuta să
treci mai uşor peste orice.
Taur. Încearcă să nu fii impulsiv/ă astăzi, cei din jurul tău
nu au deloc intenţii rele. Chiar dacă reuşesc doar să te enerveze, încearcă să te îndepărtezi elegant de lângă ei.
Gemeni. Cei din jurul tău aşteaptă să le spui ce să facă şi
cum să facă, au nevoie de un şef, iar tu eşti persoana cea
mai potrivită. Te vei distra de minune.
Rac. Primeşti nişte veşti care te vor da peste cap astăzi, dar
învaţă să te controlezi şi să le faci faţă. Nu îţi strica ziua
doar pentru că nu îţi convine ce auzi sau ce vezi.
Leu. Ai un orgoliu imens, mai ales când vezi că cineva din
jurul tău vrea să te întreacă. Trebuie să ştii că o astfel de
luptă nu va duce la nimic bun, ci îţi va cauza mulţi nervi.
Fecioară. E timpul pentru unele mici schimbări, deja viaţa
ta a devenit plictisitoare. Fie că e vorba de serviciu, fie de
viaţa personală, încearcă să condimentezi puţin pe fiecare.
Balanţă. Te simţi minunat astăzi şi ar fi păcat să nu profiţi
pentru a te distra şi pentru a-i distra şi pe ceilalţi. Nu te
teme că vei fi criticat/ă, nu ar trebui să îţi pese de ei.
Scorpion. Astăzi va trebui să faci faţă unor discuţii în contradictoriu cu persoane importante în viaţa ta, aşa că trebuie
să te porţi cât se poate de diplomat.
Săgetător. Astăzi se va încheia o etapă a vieţii tale şi eşti
bucuros/oasă că se întâmplă asta. Încă de dimineaţă porneşti
într-o nouă aventură şi eşti mai plin/ă de viaţă ca oricând.
Capricorn. Astăzi pui la punct ultimele detalii ale unui plan
de-al tău cu care vrei să îţi măreşti bugetul. O miniafacere
sau o colaborare îţi poate aduce satisfacţia mult dorită.
Vărsător. Eşti foarte bucuros/oasă de ceva ce altora li se pare
o prostie, dar nu ar trebui să îţi pese. Tu ai reuşit până acum
să vezi ce alţii nu au văzut, aşa că ai încredere şi acum.
Peşti. O duci atât de bine în acest moment încât ţi se pare
nedrept că alţii sunt nefericiţi. Din aceast motiv încerci cât
de mult poţi să ajuţi şi să aduci zâmbete pe chipurile lor.

Sudoku
4
1 7

8
2 1
4
2

3
Expoziţii
◾ Expoziţia Fotograful braşovean Carl
Muschalek – 110 ani (1857–1904), donaţia
Gheorghe Corcodel din Germania, la Muzeul
Civilizaţiei Urbane, situat în Piaţa Sfatului nr. 15.
◾ Expoziţia Maeştri ai picturii româneşti.
Colecţia Lucian Pop la Muzeul de Artă Braşov,
din B-dul. Eroilor nr. 21 (lângă Hotel Capitol).
◾Expoziţia temporară Tradiţii şcolare braşovene în Liceele Johannes Honterus şi
Andrei Şaguna. Expoziţia poate fi vizitată până
în luna iunie 2014, la mansarda Muzeului
Civilizaţiei Urbane a Braşovului, Piaţa Sfatului
nr. 15.
Program de vizitare: Marţi-Dumincă, 9.0017.00.
◾ Epoziţia De la căruţă la zborul cu motor la
Muzeul Judeţean de Istorie Braşov. Expoziţia
este găzduită la Casa Sfatului din Braşov, Piaţa
Sfatului nr. 30.
◾ 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.

3
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Astăzi în Braşov
Cinema
Cityplex Braşov

Joi

9

9

5

7
8

7

6

5 8
4

9 3
1
2

Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe verticală,
nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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„Expoziţia judeţeană
de creaţie populară”

Expoziţia judeţeană de
creaţie populară contemporană găzduită în
mai 1983 de Muzeul Ţării Făgăraşului în istorica
Sală a Dietei a constituit
o pledoarie pentru
respectarea criteriului
valoric în promovarea
genurilor, şi în cadrul
genurilor, a creaţiei artistice individuale de
crtă calitate şi autenticitate, scria pentru „DN”
Olivia Moraru, şeful secţiei etnografie de la Muzeul Judeţean Braşov.
Într-o asemenea ierarhie, în
prim plan se situa pictura pe
sticlă. Urmărit din perspectiva
continuităţii tradiţiilor, genul
se manifesta „sub o nouă formă novatoare ca tematică,
adecvată zilelor noastre”.
Creatorii populari foloseau ca
tehnică pictura în decorarea
propriilor creaţii, aspect ce
semnifica „viabilitatea şi fecunditatea creaţiei populare
actuale”. Se constata, astfel,
revitalizarea meşteşugului –
dispărut din primele decenii
ale secolului XX prin lucrările
lui Traian Ciucurescu („La
horă”, „Lăutarii”) şi apariţia
unui „puternic şi productiv”
centru la Cincu ce se impunea

cu evidenţă de la o ediţie la
alta a Festivalului naţional
„Cântarea României” prin lucrările cunoscutului meşterprofesor Nicolae Suciu,
iniţiatorul şi animatorul acestei adevărate şcoli de pictură
pe sticlă („Gătitul miresii”,
„Colind”, „Învârtita”, „Ceata
de feciori”).
Ca şi maestrul, ucenicii lui
N. Suciu ofereau prin producţiile lor „exemplul unei teme
de străvechi tradiţii româneşti
manifestate în caracteristicul
port popular făgărăşean, în
obiceiuri, datini şi jocuri obişnuite numai aici, în arhitectura
specifică” („Joc cu două” de
Ana Geamăn, „Sărbătoarea
cununii” de Cerasela Voiciuc,
„La joc” de Richard Wendel,
„Ziua recoltei” de Simona
Savu).
Continuator al vestiţilor
meşteri populari din Ţara Oltului, înzestraţi cu o bogată
fantezie şi stil narativ, Timotei
Tohăneanu se prezenta la
această expoziţi cu lucrări ce
redau cu exactitate sursele de
inspiraţie: „viaţa nouă a oamenilor din Ţinutul Făgăraşului şi istoria ţării şi a
meleagurilor sale” („Ştefan cel
Mare” şi „Mircea cel Bătrân”).
Creaţia artistică în lemn era,
cifric, mai mult decât restrân-

să, valoric însă se situa la
„cote superioare” raportate la
ediţiile anterioare. „Podişorul”
lucrat de celebrul Nicolae Purcărea respecta în tehnică, formă şi repertoriu ornamental
„caracteristicile mobilierului
sculptat şi incizat din zona
Branului”.
Talerele decorative realizate
cu talent de Herta Zintz făceau „dovada îmbucurătoare
a reîntoarcerii la un vechi şi
caracteristic meşteşug al populaţiei germane, pictura pe
lemn.
De asemenea, Olivia Moraru a remarcat şi ţesăturile
decorative realizate de György
Papp Margareta din Săcele.
Ca de obicei, creatoarele de
la Cooperativa „Arta” s-au
prezentat cu valoroase şi inspirate prelucrări după ţesături
şi piese de port popular tra-

diţional din zonele etnografice
ale judeţului nostru, demne
de confruntare naţională: Marinela Filip, Victoria Voinoiu,
Anca Crăciun, Emilia Trocan,
Sălăjan Domnica.
Privită în ansamblu, creaţia
expusă demonstra un „proces
de schimbări la nivelul tuturor
genurilor de artă populară”
care se putea sintetiza în îmbinarea elementelor novatoare
cu cele de permanenţă. Uniformizarea aparentă la ţesăturile decorative lăsa, cumva,
„poartă deschisă dezvoltării
unor variante structurale pe
acelaşi fond tradiţional”. Aşa
se explica de ce „unele apăreau
în conţinut, dar variate în formă, legate de tradiţie şi totuşi
deosebite de cele tradiţionale”.
„Drum Nou” – 22 mai 1983

11

Din presa maghiară
Gräf & Co.
Magazinul de bijuterii de primă clasă din Braşov a fost
înfiinţat de Josef Gräf în anul 1897. El răspundea de
partea comercială a afacerii, partea tehnică revenind
în responsabilitatea asociatului Frederick Jelinek. De
la un magazin modest au ajuns datorită seriozităţii o
firmă renumită nu numai în Braşov, dar şi Odorheiu
Secuiesc, Miercurea Ciuc, Trei Scaune, zona Târnavei
precum şi peste graniţele ţării.

Firma Gräf&Co. deţine un depozit bine aprovizionat
cu bijuterii şi obiecte de decor din argint, platină, alpaca şi argint chinezesc. Este renumită şi căutată
pentru serviciile de tacâmuri din argint. Comercializează o gamă largă de ceasuri bărbăteşti şi de damă
din aur şi argint. Firma dispune şi de un atelier propriu
de confecţionat bijuterii şi de reparaţii, punând accent
pe realizarea unor obiecte decorative şi bijuterii cu
stil transilvănean.
În atelierul de reparaţii execută tot felul de modificări,
suflări cu aur sau argint, gravări. Firma este considerată una din cele mai importante din ţară în domeniul bijuteriilor.
Reclamă în Brassói Lapok Emlék album
1894 – 1914. Număr jubiliar. 12 aprilie 1914
Dinu Eva

Iulian Cătălui

Unde găsiţi ziarul nostru
1. Casa Judeţeană de Pensii
2. Consiliul Judeţean Braşov
3. AJOFM Braşov
4. Spitalul Judeţean Braşov
5. Direcţia Finanţelor Publice Braşov
6. Casa de Asigurări de Sănătate
7. Maternitatea Braşov
8. Spitalul CFR
9. Magazinele
◾ Elit – Rost Com
◾ Rapid
◾ Prodlacta
◾ Vel Pitar
◾ Carmolimp
10. Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”
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Conchita ar fi de vină
pentru potopul din Balcani
Patriarhul Serbiei (în ima gine) a găsit
„explicaţia”
pentru inundaţiile din ultimele
zile din ţară, cele
mai grave din ultimul secol.
Şeful bisericii
sârbe consideră că
inundaţiile reprezintă
” p e deapsa

divină” pentru faptul
că homosexualii sunt
toleraţi, dând exemplul Conchitei Wurst,
„femeia cu barbă”,
câştigătoarea Eurovision 2014.
De altfel, patriarhul
sârb a spus că întreaga comunitate LGBT
este vinovată pentru
inundaţiile revărsate
asupra ţării, conform
The Economist.
Serbia şi întreaga
regiune a Balcanilor
au fost
afectate

de ploi torenţiale în
ultimele zile, care au
provocat inundaţii şi
alunecări de teren, în
urma cărora peste 40
de persoane şi-au
pierdut viaţa şi mii de
oameni au fost nevoiţi să se refugieze.
România va trimite pentru populaţia
afectată de inundaţiile din aceste zile din
Serbia, Bosnia şi
Herţegovina ajutoare
umanitare, în limita
sumei de 880.000
lei, precum şi o echi-

Shakira: „Cântecul Waka Waka
mi-a schimbat viaţa”
Cântăreaţa columbiană
Shakira a declarat că melodia
sa „Waka Waka” , imnul Cupei Mondiale de Fotbal din
Africa de Sud 2010, i-a
schimbat pur şi simplu viaţa,
făcând posibilă naşterea în
anul 2013 a fiului ei Milan,
pe care l-a poreclit chiar
„waka baby”.
Cântăreaţa latino spune că,
deocamdată, nu are în vedere
planuri de căsătorie cu partenerul său de viaţă, fundaşul

Barcelonei, Gerard Pique.
„Dacă nu era acest cântec, fiul
meu nu ar fi fost acum cu
mine, pentru că nu l-aş fi întâlnit pe tatăl lui. De aceea
pot să spun că mi-a schimbat
viaţa”, a declarat ea.
Luna viitoare, Shakira este
aşteptată în Brazilia pentru a
participa la Cupa Mondială de
Fotbal din 2014, unde va lansa
cântecul „La La La”, inclus
pe discul oficial al FIFA pentru acest campionat şi unde va

sprijini cele două selecţionate
ale sale, columbiană şi spaniolă, conform Agerpres. „Cred
că va fi un an bun pentru Columbia”, a prognozat artista,
referindu-se la competiţa mondială de fotbal, la care echipa
ţării sale natale revine după
16 ani de absenţă.

Adela Popescu, furată prin telefon
Actriţa a povestit pe blogul
său cum a rămas fără 60 de
dolari. Ea a fost păcălită de
infractorii care fac bani cu
ajutorul telefonului mobil.
„Zilele trecute am primit un
mesaj de pe un număr străin:
+375 (29) 473-11-15 în care
scria «Am ceva important să
îţi spun, sună-mă». În mod
normal nu dau curs invitaţiilor
de acest gen, însă, de data
asta, pentru că am mai mulţi
prieteni în străinătate, am sunat. Mi-a răspuns o doamnă
care vorbea în arabă. Deşi nu
înţelegeam ce spune, îmi părea
destul de panicată”, a scris
Adela.
„Am ajuns acasă, i-am povestit lui Radu şi am apelat

din nou, sperând că de data
asta vom elucida misterul. Ce
ne-a atras atenţia a fost faptul
că secundele se scurgeau încă
din momentul în care telefonul
suna. Hmmm... Apoi, deşi nu
înţelegeam ce spune duduia,
părea că se repetă. În fine...
Am căutat informaţii şi am

aflat că acesta este un număr
fraudulos care odată apelat,
se activează o căsuţă vocală
ce va taxa minim 30$ apelul”,
a povestit vedeta.
Adela Popescu a dorit să
împărtăşească experienţa ei,
pentru ca alte persoane să nu
piardă bani: „Că o fi aşa sau
nu, că suma e asta, sau alta,
m-am gândit că ar trebui să
ştiţi. Dacă sunteţi supăraţi şi
vreţi să vă spovediți, sunaţi cu
încredere, secretul vostru va
fi în siguranţă. Dar în funcţie
de păcate, puneţi la vânzare
fie bicicleta, fie maşina pentru
a plăti factura la sfârşit de
lună. PS: Mi-e şi frică să văd
cât o să-mi vină abonamentul.
Vă ţin la curent!”.

pă pentru evacuarea
zonelor inundate din
Serbia, formată din
personal şi echipamente specializate
a pa r ţinân d ISU
Timiş.
Ajutoarele umanitare constau din alimente, pături, saci de
dormit, cearşafuri,
feţe de pernă, apă,
scoase de la rezervele
de stat.
Transmiterea ajutoarelor a fost aprobată în şedinţa de
marţi a Guvernului.

A murit după ce i-au fost extraşi 20 de dinţi o dată!

Un dentist din Connecticut a rămas fără licenţă după
moartea unui pacient căruia îi extrăsese 20 de dinţi.
Medicul Rashmi Patel urmează să fie audiat pe 18
iunie de către Comisia Dentiştilor din Connecticut,
pentru a explica împrejurările care au dus la moartea
unei paciente. Femeia, în vârstă de 64 de ani, s-a
prezentat pe 17 februarie la o şedinţă cu doctorul
Patel, în care acesta a început o operaţiune de extragere a dinţilor pentru înlocuirea lor cu nişte implanturi. La un moment dat, în timpul operaţiei, femeia
şi-a pierdut cunoştinţa. Ea a fost transportată la un
spital din Springfield, unde i s-a constatat decesul.
Patel este acuzat că nu a reacţionat potrivit atunci
când nivelul de oxigen din organismul lui Gan a scăzut şi că a încercat să extragă toţi cei 20 de dinţi
într-o singură şedinţă.

Au făcut sex în sala de tribunal!

O judecătoare din Italia a suspendat un proces pentru
omor după ce şi-a dat seama că doi membri din personalul tribunalului făceau sex într-o cabină din sală.
Cei doi funcţionari administrativi ai tribunalului oraşului Genoa au crezut că sunt protejaţi de panoul de
sticla mată, însă judecătoarea Anna Ivaldi a putut totuşi să-şi dea seama ce se întâmplă. O sursă din cadrul tribunalului a povestit situaţia. „Procesul abia
începuse când judecatorarea a auzit nişte zgomote
ciudate, s-a uitat şi a văzut forma celor două trupuri
goale. Când toată lumea s-a uitat, a devenit clar ce
se întâmplă – făceau sex. Ei au crezut că dacă sticlă
era închisă la culoare, nu vor fi văzuţi. Judecătoarea
a întrerupt şedinţa şi a pus că cei doi să fie duşi de
acolo. Amândoi fac parte din personalul administrativ.
Problema e destul de delicată pentru că unul dintre
ei este căsătorit”, a povestit sursa.

