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România va întâlni Albania
pe 31 mai de la ora 20.00
şi va da piept cu Algeria pe
4 iunie de la ora 21.30.

Crosul Casiopeea
sub Tâmpa
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Sâmbătă, 31 mai, la Complexul Olimpia are loc a treia
ediţie a Crosului împotriva
cancerului mamar.

VALUTĂ

Euro
4,4099
USD
3,2315
Gram Aur 134,4947
Parţial noros,
posibil ploaie
12°C /22°C

31,66 % dintre braşoveni, adică
aproape 163.500 de persoane, au
trecut duminică pe la secţiile de votare, cu aproximativ 8% mai mulţi

decât la alegerile din anul 2009.
Alianţa PSD-UNPR-PC a obţinut
30,44% din voturi în judeţul Braşov, urmată de PDL cu 15,61%,

PNL cu 14,05% şi Mircea Diaconu gistrat 6,89%, PMP – 5,24%, Forţa
cu 9,79%, arată rezultatele finale Civică – 4,30%, PPDD – 2,07% iar
anunţate de Biroul Electoral Jude- PNŢCD – 1,21%.
ţean (BEJ) Braşov. UDMR a înrepag. 3

Zi decisivă pentru Cioacă

Cumpărat cu 50 de milioane de euro

Magistraţii Curţii de Apel
Piteşti dau astăzi sentinţa în
dosarul în care poliţistul este
judecat pentru uciderea soţiei
sale, Elodia Ghinescu. La ultimul termen de judecată procurorii au cerut pedeapsa
maximă, în timp ce instanţa
a pus în discuţie schimbarea

Proiectul imobiliar Silver
Mountain, situat în Poiana
Braşov, a fost cumpărat de
Banca Comercială Română
pentru suma de 50 de milioane de euro. „În cadrul
licitaţiei publice organizată
în data de 23.05.2014 de către Euro Insol, lichidatorul

încadrării în cazul acestuia
din omor în lovituri cauzatoare de moarte. În 2 iulie
2013, Cioacă a fost condamnat de Tribunalul Argeş la 22
de ani de detenţie. Sentinţa
instanţei de fond a fost atacată cu apel de toate părţile
implicate.
pag. 2

judiciar al INR Management Real Estate S.R.L.,
creditorul Banca Comercială
Romană a adjudecat, cu
suma de 49.727.417 euro,
proiectul imobiliar Silver
Mountain situat în Poiana
Braşov” potrivit unui comunicat de presă.
pag. 2
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Ce ne așteaptă din punct de vedere meteorologic până pe 3 iunie.

NMH a emis prognoza meteo, valabilă pentru periada
26 mai - 3 iunie. Potrivit prognozei, în majoritatea regiunilor țării va fi deosebit de cald în prima parte a săptămânii, urmând ca pe final de săptămână, temperaturile
să mai scadă. Sunt anunțate și precipitații în majoritatea
regiunilor. În Transilvania va fi o vreme caldă, astfel că
media maximelor va fi de 23 - 25 de grade, temperaturi
peste maxima normală a acestei perioade. În schimb, în
perioada 30 mai - 2 iunie, temperaturile vor scădea, vremea devenind răcoroasă, cu o medie regională a valorilor
diurne de 16 -18 grade. Minimele din timpul nopții vor
atinge între 9 şi 12 grade, mai scăzute în intervalul 30
mai - 2 iunie. Averse cu caracter local vor fi posibile în
aproape fiecare după-amiază, iar în jurul datelor de 30
mai, respectiv 3 iunie, va creşte şi probabilitatea ca ploile
să fie mai intense.
Dunărea a inundat 450 de hectare de teren agricol. În urma
precipitațiilor abundente din luna mai, nivelul Dunării a
depășit cota de atenție cu peste douăzeci de centimetri.
În județul Constanța, apele au inundat sute de hectare
de teren agricol, iar la Galați, faleza a fost inundată.
Autoritățile lucrează la consolidarea digurilor. În județul
Constanța, Hârșova este localitatea cea mai afectată
de revărsarea apelor Dunării. Apele au cuprins 450 de
hectare de teren agricol, 30 de pășune și fânețe, dar și
25 de hectare de puieți. Autoritățile consolidează digurile
de protecție, pentru a limita extinderea inundațiilor și
acționează cu pompe de apă. La Galați, Dunărea a inundat faleza, locul de relaxare al localnicilor. Vânzătorii
riverani Dunării și-au luat deja măsurile de precauție,
supraînălțând cu saci cu nisip digul de apărare.
Probleme sunt și în județul Tulcea, pe brațul Sulina,
unde aproape 80 de case din localitățile Ilganii de Sus
și Vulturu sunt amenințate de ape. Iar pe brațul Sfântu
Gheorghe, la Ilganii de Jos și Băltenii de Sus, situația
este similară.
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Zi decisivă pentru Cioacă
Magistrații Curții de Apel Pitești dau astăzi sentința în dosarul în care
poliţistul este judecat pentru uciderea soţiei sale, Elodia Ghinescu
La ultimul termen de judecată, procurorii au cerut pedeapsa maximă în procesul
în care poliţistul Cristian
Cioacă este judecat pentru
uciderea soţiei sale, Elodia
Ghinescu, în timp ce instanţa
a pus în discuţie schimbarea
încadrării în cazul acestuia
din omor în lovituri cauzatoare de moarte.
Marţea trecută, la Curtea
de Apel Piteşti, a avut loc ultimul termen în procesul în
care Cristian Cioacă este judecat pentru omor, procurorul
de caz solicitând pedeapsa
maximă, respectiv 25 de ani
de închisoare, la care se adaugă sporuri.
La rândul său, avocata familiei Ghinescu, Crina Radu,
a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptei din
omor în omor calificat cu premeditare prin cruzimi şi de
interes material.
„În situaţia în care se va accepta schimbarea încadrării
juridice în sensul propus de
noi, cerem pedeapsa maximă

Cristian Cioacă află astăzi cât timp din viață va petrece după gratii
şi anume detenţiunea pe viaţă”, a declarat Crina Radu.
Totodată, instanţa a pus în
discuţie, din oficiu, schimbarea încadrării juridice din
omor în lovituri cauzatoare
de moarte, în timp ce avocata
lui Cristian Cioacă, Maria Va-

Proiectul imobiliar Silver
Mountain situat în Poiana Brașov,
a fost cumpărat de Banca Comercială Română (BCR), pentru
suma de 50 de milioane de euro.
BCR a mai achizitʼionat de la
Euro Insol, lichidatorul judiciar
al INR Management Real Estate
SRL, un teren cu o deschidere de
242 m la lacului Snagov, pentru
suma de 2,28 milioane de euro.
„În cadrul licitației publice organizată în data de 23.05.2014
de către Euro Insol, lichidatorul
judiciar al INR Management Real
Estate S.R.L., creditorul Banca
Comercială Română a adjudecat,
cu suma de 49.727.417 euro, proiectul imobiliar Silver Mountain
situat în Poiana Brașov, compus
din 171 apartamente, 176 locuri
de parcare, 2 spații comerciale,
Clădire Multifuncțională (Restaurant, Club, Spa &

sii, a solicitat achitarea clientului său, susţinând că fapta
nu există.
Curtea de Apel Piteşti va
da o soluţie definitivă în acest
caz astăzi, 27 mai.
În 14 februarie, un complet
de divergenţă al Curţii de

Fitness), drumuri de acces, spații
verzi și teren excedentar în
suprafață de 206.500 m.p”, se
spune în comunicat.
În cadrul aceleași licitatʼii, Banca Comercială Romană a adjudecat, contra sumei de 2.287.800
euro, un teren în suprafatʼă de
59.679 m.p. cu o deschidere de
242 m la lacul Snagov.
Potrivit comunicatului, la data
de 16 mai 2014, Athenaeum
Construct S.A. a achizitʼionat, în
cadrul unei licitatʼii publice organizate de Euro Insol, un teren în
suprafatʼa de 1.825 mp, situat în
strada Ionescu Sisești nr. 59 la
pretʼul de 274.040 euro.
Euro Insol reamintește că la
data de 19 august 2013 Tribunalul
București a deschis insolventʼa
INR Management Real Estate
S.R.L., pentru ca, la 28 ianuarie
2014, să dispună intrarea în faliment a societătʼii. BCR detʼine o

Apel Piteşti a admis cererea
lui Cristian Cioacă de ridicare
a arestului preventiv şi înlocuirea cu măsura controlului
judiciar, decizia fiind executorie, însă nu şi definitivă,
Astfel, Cioacă a fost eliberat
din Penitenciarul Colibaşi
unde era încarcerat. Cristian
Cioacă s-a aflat în arest din
5 decembrie 2012, iar la sfârşitul lui ianuarie 2013 el a fost
transferat la Penitenciarul Colibaşi El a fost trimis în judecată de către procurorii
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie
pentru omor calificat şi profanare de morminte, el fiind
acuzat că şi-a ucis soţia, avocata Elodia Ghinescu, în august 2007.
În 2 iulie 2013, Cioacă a
fost condamnat de Tribunalul
Argeş la 21 de ani de închisoare pentru omor calificat şi
la doi ani de închisoare pentru profanare de morminte,
urmând să execute, dacă decizia rămâne definitivă, 22 de
ani de detenţie.

creantʼă în sumă de 86 milioane
euro, reprezentând 98% din masa
credală.
„Această tranzacție reprezintă
un nou început pentru Silver
Mountain. Doar BCR are forța,
determinarea și interesul să dea
o nouă dimensiune acestui proiect,
să-l dezvolte la adevăratul lui
potențial. În paralel cu vânzarea
în sistem retail a celor 171 de
apartamente, banca va finanța,
prin intermediul unui vehicul comercial special creat în acest scop,
construcția unui hotel de 600 de
locuri de cazare care să includă
un Centru multifuncțional de
conferințe, un SPA cu toate
facilitățile, un Casino, Cluburi și
Reastaurante. În parteneriat cu
Primăria Brașov, se intenționează
construcția celui mai mare teren
de golf din România”, a declarat
Remus Borza, managing partner
Euro Insol.
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31,66 % dintre braşoveni,
adică aproape 163.500
de persoane, au trecut
duminică pe la secţiile de
votare, cu aproximativ
8% mai mulţi decât la alegerile din anul 2009.
Procesul electoral pentru Parlamentul European a decurs fără
evenimente deosebite în judeţ
iar cei mai conştiincioşi alegători
au fost la Drăguş, Beclean şi
Apaţa, unde s-a înregistrat o
prezenţă la urne de peste 60%.
Votul european nu a prezentat
un interes foarte mare pentru
locuitorii din Vama Buzăului şi
Victoria pentru că aici doar
23% dintre persoanele cu drept
de vot şi-au exprimat opţiunile.
După o campanie electorală
civilizată, la Braşov ziua de duminică a decurs la fel, fără să
fie înregistrate evenimente deosebite. În municipiul Braşov
au trecut pe la urne 29,2 % dintre locuitori.
„La nivelul judeţului Braşov
nu s-au înregistrat evenimente
în cursul zilei de votare când
au avut loc alegerile pentru
Parlamentul European. La ora
2 şi 30 de minute s-a trimis la
Biroul Electoral Central procesul verbal scanat, iar ieri dimineaţă colegii mei au fost
primii din câte ştim la predarea
proceselor verbale la Bucureşti”
a declarat prefectul Romer
Ambrus Sandor Mihaly.

Procesul electoral pentru Parlamentul European a decurs fără evenimente deosebite în judeţ
Numărul total al alegătorilor
înscrişi în listele electorale, care
s-au prezentat la urne în judeţul
Braşov, a fost de 163.457 de
persoane.
„Prezenţa la vot a fost mult
mai bună decât în 2009, când
am avut sub 25%, adică
24,45%. În 2014 prezenţa a fost
de 31,66%, adică destul de
mare” a declarat Ion Popescu,
director la Direcţia Judeţeană
de Statistică Braşov.
Astfel, la Drăguş a fost o prezenţă de 62,69%, la Beclean
60,86% iar la Apaţa 60,65%,
acestea fiind cele mai mari procente de prezenţă la vot. La
Codlea au trecut pe la urne
28,13%, la Făgăraş 24,15% iar
la Săcele 30,31%. Cea mai mică

prezenţă la vot s-a înregistrat la
Vama Buzăului cu 23,42% şi
la Victoria cu 23,51%. Numărul
persoanelor care au votat pe listele electorale suplimentare a
crescut uşor faţă de 2009.
„Avem undeva în jur de 16
000 de peroane care au votat
pe listele suplimentare şi având
în vedere că prezenţa la vot a
fost mult mai bună decât în
2009, diferenţa ar fi trebuit să
fie şi mai mare, dar nu a fost
aşa” a adăugat Ion Popescu, director la la Direcţia Judeţeană
de Statistică Braşov.
Cum au votat brașovenii. În
urma alegerilor de duminică
Partidul Democrat Liberal a obţinut 15,6% din voturi, Partidul
Mişcarea Populară 5,2%,

PDL Brașov solicită verificarea
listelor suplimentare
PDL Braşov solicită Biroului Electoral Central (BEC) verificarea listelor suplimentare de la scrutinul din
25 mai. Acelaşi lucru îl vor cere şi
Procuraturii, în condiţiile în care liderii democrat-liberali suspectează
că în judeţ au fost persoane care au
votat de mai multe ori.
PDL-iştii recunosc faptul că turismul electoral de care îi acuză pe
PSD-işti este greu de dovedit, însă
au făcut deja plângere la BEC!
„Bănuim undeva la 10.000 de voturi pe care le-au obținut prin turismul electoral. Am sesizat în acest sens
Biroul Electoral Central, cel Județean
și vom face o sesizare și către Procuratură în cursul zilei de mâine (n.r.
azi) pentru a verifica listele suplimetare la nivelul județului Brașov” a
declarat Dragoş David, primvicepreședinte PDL. PDL-iștii vor ca listele
suplimentare cu mai mult de 50 de
votanţi să fie verificate, dar susţin

că şi în Răcădău, unde nu există niciun obiectiv turistic, au fost secţii
la care s-au prezentat peste 40 de
electori din alte zone.
„Ne așteaptă o vară fierbinte partidele de dreapta trebuie să-și regăsească drumul. Îmi doresc să
realizăm o alianță atât la nivel local,
cât și la nivel național, pentru a putea
lupta în mod eficient în luna noiembrie, la alegerile prezidențiale” a spus
Dragoş David, primvicepreședinte
PDL.
În linii mari, la o socoteală simplă,
dreapta politică a câştigat la Braşov.
Cel puţin asta cred cei de la PDL.
Reamintim că Biroul Electoral
Central a decis duminică, la ora
15.00, în plin proces de vot, să interzică emiterea de copii după listele
electorale suplimentare, având în
vedere că acestea cuprind date cu
caracter personal, precum şi semnătura alegătorilor.

UDMR 6,89%, Alianţa PSD –
UNPR-PC 30,44%, Partidul
Naţional Liberal 14,05%, Partidul România Mare 2,47%,
Alianţa Naţională a Agricultorilor 0,80%, Partidul Ecologist
Român 2,52%. Independentul
Mircea Diaconu a înregistrat în
judetʼul Brașov 9,79%.
La nivel național. Aliantʼa PSDUNPR-PC a obtʼinut la alegerile
europarlamentare de duminică
37,60% din optʼiunile alegătorilor, PNL - 15%, iar PDL
12,23%, potrivit datelor partʼiale
furnizate aseară de Biroul Electoral Central. Candidatul independent Mircea Diaconu a
întrunit 6,81% din optʼiuni,
UDMR - 6,30% și PMP a
obtʼinut 6,21% din voturi.
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Cetățeanul turmentat la vot. Un bărbat 26 de ani din comuna
braşoveană Cincu este cercetat penal sub acuzaţia de
tentativă de fraudă la vot. Asta după ce tânărul, spun
poliţiştii, a băut mai multe pahare şi a vrut să voteze de
două ori. Prezumţia de nevinovăţie fiinţează, în cazul
bărbatului de 26 de ani, până când instanţele vor pronunţa
o sentinţă definitivă. Este singurul incident din judeţul
Braşov, de la alegerile europarlamentare, în urma căruia
s-a întocmit dosar penal. Alte 18 sesizări au fost investigate de poliţişti, dar nu s-au confirmat. Oamenii legii au
fost sesizaţi că s-ar fi dat mită sau s-ar fi făcut turism
electoral.
Peste 80 de fapte penale la alegeri . Purtătorul de cuvânt al
Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Monica Dajbog, a
anunțat ieri că pe întreaga perioadă a desfășurării procesului de votare de duminică au fost sesizate la nivel
național 300 de situații care priveau posibile fapte de
încălcare a legii. „În urma verificărilor desfășurate până
la această oră de către structurile MAI, peste 40% dintre
acestea, adică 130 de sesizări, nu s-au confirmat. Cele
mai multe au fost înregistrate în București și județul
Dâmbovița, însemnând 42, respectiv, 36 de sesizări”,
a declarat purtătorul de cuvânt al MAI. În 82 dintre
situațiile sesizate, însă, aspectele reclamate au reprezentat fapte cu caracter penal, a precizat oficialul MAI.
„În toate situațiile se efectuează cercetări sub coordonarea Parchetelor pentru documentarea acestor posibile
infracțiuni”, a declarat Monica Dajbog. Oficialul MAI a
mai spus că, tot duminică, nu au fost persoane reţinute
sau arestate pentru fapte comise în legătură cu procesul
electoral. Numărul sesizărilor înregistrate duminică reprezintă mai puţin de jumătate faţă de cel de la ultimul
proces electoral, din 2012, când au fost 612. Cele mai
frecvente situaţii reclamate au fost legate de continuarea
propagandei electorale - 27 de evenimente duminică,
faţă de 94 în 2012.
Băsescu a depus plângere penală pe numele bărbatului care la scuipat. Preşedintele Traian Băsescu a depus plângere

penală la Parchetul Tribunalului Constanţa pe numele
bărbatului care l-a scuipat sâmbătă, în timpul unei vizite
în Portul Constanţa. Potrivit reprezentanţilor Parchetului
Tribunalului Constanţa, documentul a fost depus prin email duminică, bărbatul fiind cercetat, în prezent, şi pentru
ultraj.Reprezentanţii Parchetului Tribunalului Constanţa
spun că bărbatul va fi cercetat în continuare în stare de
libertate. Adrian Zglobiu, în vârstă de 39 de ani, din Constanţa, reţinut după ce l-a scuipat pe Traian Băsescu, în
Portul Constanţa, a fost eliberat din arestul Poliţiei duminică noapte. Zglobiu l-a scuipat în faţă, de la o distanţă
foarte mică, pe Băsescu, în momentul în care acesta a
coborât de pe nava şcoală „Mircea”, la finalul vizitei făcute
la bordul vasului după ceremoniile de decorare a bricului,
care au avut loc, sâmbătă, în Portul Constanţa.
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Flash economic
Angajaţii TVR intră în grevă japoneză. Preşedin-

tele Sindicatului pentru Unitatea Salariaţilor
TV din TVR (SPUSTV), Dragoş Bocanaciu,
a anunţat că angajaţii televiziunii publice
vor intra, de astăzi, în grevă japoneză. Nemulţumirile vizează, printre altele, decizia
de reducere a timpului de lucru de la 8 la 6
ore şi a salariilor cu 25%, în condiţiile în
care TVR a externalizat excesiv o serie de
servicii, plătind colaboratorii cu peste 7 milioane de lei în 2013.Astfel, angajaţii TVR
solicită renunţarea „total, fără nici o excepţie”
la contractele de colaborare, drepturi de autor, convenţii civile şi PFA-uri.

Banca Mondială a împrumutat România cu 750
milioane de euro. Consiliul Directorilor Exe-

cutivi al Grupului Banca Mondială (BM) a
aprobat un împrumut în valoare de 750 de
milioane de euro, în vederea unui sprijin bugetar pentru România. Împrumutul BM este
destinat modernizării finanţelor publice şi
îmbunătăţirii funcţionării pieţelor cheie.Potrivit unui comunicat de presă al BM, noua
strategie, din care face parte împrumutul de
750 de milioane de euro, reprezintă cadrul
de cooperare dintre BM şi Guvernul României în următorii patru ani. De asemenea,
împrumutul are maturitate de 18 ani şi perioadă de graţie de 17,5 ani. Împumuturile
BM sprijină măsurile esenţiale de reformă
pentru consolidarea managementului datoriilor publice, creşterea calităţii cheltuielilor
publice, şi îmbunătăţirea performanţei întreprinderilor de stat şi a funcţionării pieţelor
de capital, imobiliară şi a energiei.

ECONOMIC

Marţi

Investiții cu fonduri elvețiene
Reabilitarea energetică inteligentă pentru două şcoli din Braşov şi modernizarea reţelelor
de termoficare din Tractorul se pot face prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român
Experţii elveţieni evaluează în
această perioadă
cele două proiecte
pe care municipalitatea le-a depus
pentru finanţare
prin Programul de
Cooperare Elveţiano-Român. Reabilitarea energetică
inteligentă pentru
două şcoli din Braşov şi modernizarea reţelelor de
termoficare din
Tractorul ar putea Reabilitarea energetică inteligentă a două şcoli din Braşov se va face cu fonduri nerambursabile
să aducă Braşovului 23,4 milioane de lei fonduri inteligente pentru Colegiul de In- vată bazaltică, iar între aceasta şi
formatică „Grigore Moisil” şi perete va exista un curent de aer
nerambursabile.
Eficientizare energetică cu tehno- Şcoala Generală nr. 4, valoarea care va ajuta izolaţia, realizând tologii inteligente. Primăria Braşov proiectului este de 11,18 milioane todată şi ventilaţia faţadei. Terasa
a depus în luna mai solicitările de lei, 7,8 milioane lei fiind finanţarea clădirii va fi izolată cu vată minefinanţare pentru cele două pro- nerambursabilă solicitată. Proiectul rală, iar la interior va fi utilizată
iecte, care se află acum în faza de propune soluţii mai ieftine şi mai vopsea izolatoare pentru zugrăveaevaluare. Finanţările nerambur- eficiente decât în variantele clasice lă. Tâmplăria existentă va fi schimsabile reprezintă 85% din valoarea şi urmăreşte reducerea la minimum bată cu una termopan. Un sistem
eligibilă a fiecărui proiect, iar res- a consumului de energie, în con- special de ventilaţie va asigura aetul de 15% va fi contribuţia Mu- diţiile îmbunătăţirii parametrilor risirea automată a interiorului, connicipiului Braşov.
clădirilor. Izolaţia exterioară va fi comitent cu recuperarea căldurii.
În cazul reabilitării energetice realizată nu din polistiren, ci din
Pentru iluminat, a fost aleasă

tehnologia LED, mai scumpă,
dar mult mai eficientă energetic
decât celelalte. Pentru eficientizarea încălzirii, cele două clădiri
vor fi racordate la sistemul centralizat. Din estimările făcute de
specialişti, economiile realizate
după implementarea tehnologiilor menţionate vor fi de 39% la
încălzire (care în prezent se realizează prin centrală cu gaz) şi
de 29,4% la factura de energie
electrică. Nu în ultimul rând,
emisiile de dioxid de carbon se
vor reduce cu 126 de tone pe an.
Reţea de termoficare nouă în Tractorul. Cel de-al doilea proiect,
care vizează modernizarea sistemului de distribuţie a agentului
termic în zona Tractorul, are o valoare totală de 23 de milioane de
lei, finanţarea nerambursabilă solicitată fiind de 15,6 milioane lei.
Potrivit documentaţiei tehnice,
pierderile de energie de pe reţeaua
de termoficare din Tractorul vor
fi reduse cu 9,55 GWh/an în urma
implementării proiectului iar emisiile de dioxid de carbon vor scădea
şi ele cu 1,965 de tone pe an.
A.P.

Gazele pentru fabrici nu se mai scumpesc
Guvernul a eliminat programul de liberalizare al preţului
gazelor pentru industrie. Guvernul elimină astfel prin Hotărâre
calendarul
de
liberalizare a preţului gazului
pentru fabrici, care mai presupunea două scumpiri până
la sfârşitul acestui an, potrivit
unui proiect de act normativ.
Singurul calendar de liberalizare rămas în vigoare este cel

pentru populaţie, care presupune, într-o primă etapă,
scumpiri de 20% ale preţului
gazelor până la sfârşitul anului
viitor. Guvernul motivează eliminarea calendarului pentru
industrie prin faptul că este
deja realizată convergenţa de
preţ intern-import, scrie Economica.net.
„Convergenţa preţurilor gazelor naturale s-a realizat. Nu

mai este nevoie să facem creşteri de preţuri pentru industrie,
aşa cum erau angajamentele
anterioare. Prin adoptarea pachetului propus spre dezbatere
publică, preţul final al gazelor
naturale nu va mai creşte, existând chiar premise ca să scadă în următoarele luni”, a
declarat Răzvan Nicolescu,
ministrul delegat pentru Energie.

Brânza de Covurlui, Salamul de Nădlac și
Pita de Pecica vor protecție europeană
Zece
produse
traditʼionale se află în
pregătire pentru
obtʼinerea protectʼiei
europene, printre ele
numărându-se Brânza de Covurlui, Salamul de Nădlac și Pita
de Pecica. Celelalte
produse traditʼionale
pentru
care
documentatʼiile sunt
în diferite faze de elaborare
sunt Cârnatʼii de Pleșcoi, Salamul de Sibiu, Vîrșli, Brânza
de Giulianca Brăila, Gemul de
Rabarbăr, Scrumbia de Dunăre eviscerată afumată și Telemeaua de la Mărginimea
Sibiului. România detʼine un
singur produs certificat la nivel
european prin indicatʼia geografică protejată (IGP) și două

care urmează să obtʼină
recunoașterea denumirii de
origine protejată (DOP).
„Din 2007 și până în prezent, România a reușit să
obțină indicația geografică
protejată (IGP) pentru un singur produs, respectiv pentru
Magiunul de prune Topoloveni, iar pentru alte două produse, Telemeaua de Ibănești

și Pește Novac afumat
de Țara Bârsei, se
așteaptă obținerea denumirii de origine protejată (DOP). Aceste
produse se află încă în
perioada de opoziție la
Uniunea Europeană
timp de șase luni. Ei
au venit cu câteva
observații de formă și
nu de fond, pe care leam reglat”, a declarat Viorel
Morărescu, director general
în Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale. Deși a intrat odată cu România în Uniunea Europeană, Bulgaria are
trei produse cu DOP și 11 cu
IGP, iar Italia și Frantʼa detʼin
suprematʼia cu 296, respectiv
243 de astfel de produse protejate.
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Elevii din clasele primare
încep evaluarea națională
Evaluarea națională a
elevilor din clasa a IV-a va
începe mâine, 28 mai, cu
proba la limba română și
se va încheia pe 30 mai cu
proba la limba maternă
pentru elevii aparținând
minorităților naționale.
Elevii de clasa a IV-a vor mai
sustʼine pe 29 mai proba la matematică.
Următoarele evaluări la clasele a II-a vor avea loc între 24 iunie și la clasa a VI-a între
5-6 iunie.
Potrivit ministrului Educatʼiei
Natʼionale, Remus Pricopie, evaluările urmăresc să identifice
evolutʼia de ansamblu a elevilor
din clasele a II-a, a IV-a și a VIa, pentru a putea oferi date
substantʼiale care vor permite o
analiză a sistemului de învătʼământ preuniversitar (pe segmentele mentʼionate).

Primii care vor intra în febra emoțiilor sunt elevii din clasa a IV-a
Competentʼele pe care elevii
trebuie deja să le fi acumulat
sunt conform nivelului specific
vârstei - competentʼe de scriscitit, folosirea corectă a limbii

române și a limbii materne,
competentʼe de comunicare în
limba română și limba maternă,
competentʼe în domeniul matematicii și al știintʼelor naturii,

subiectele fiind elaborate de
Centrul Natʼional de Evaluare
și Examinare (CNEE) și având
un nivel mediu de dificultate.
„Testele au un format asemă-

nător cu cel al evaluărilor internaționale (tip IEA - PIRLS, pentru clasa a II-a, tip IEA TIMSS, pentru clasa a IV-a, tip
PISA, pentru clasa a VI-a)”,
preciza ministrul.
Testele elaborate pentru clasa
a IV-a vizează: eva
luarea
competentʼelor de întʼelegere a
textului scris în limba română,
evaluarea competentʼelor de matematică, iar pentru elevii
apartʼinând minoritătʼilor natʼionale, care studiază în limba maternă, se administrează și un test
de evaluare a întʼelegerii textului
scris în limba maternă.
Testele elaborate pentru clasa
a II-a vizează evaluarea
competentʼelor de scris-citit în
limba română, evaluarea competentʼelor de matematică, iar
testele elaborate pentru elevii
apartʼinând minoritătʼilor natʼionale care au urmat cursurile clasei a II-a în limba maternă, vi-

zează: evaluarea competentʼelor
de receptare-producere a mesajelor citit-scrise în limba română,
evaluarea competentʼelor de receptare-producere a mesajelor
citit-scrise a mesajelor citite în
limba maternă, evaluarea competentʼelor de matematică.
În ceea ce privește testele elaborate pentru clasa a VI-a, acestea vizează evaluarea unor competentʼe din aria curriculară
„Limbă și comunicare”, evaluarea unor competentʼe din aria
curriculară „Matematică și
Știintʼe ale naturii”.
Durata alocată rezolvării testelor va fi de 25 de minute pentru fiecare test administrat la
clasa a II-a și 60 de minute pentru fiecare test administrat la
clasa a IV-a și la clasa a VI-a.
Elevilor nu li se vor acorda note
sau calificative, iar rezultatele
obtʼinute nu se înregistrează în
catalogul clasei.

Angajați școliți pe bani europeni
Cursuri de formare profesională pe bani europeni!
Acestea au făcut parte dintrun proiect implementat de
Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă.
Cinci angajaţi ai agenţiei
din Braşov au participat la
cursuri, care s-au desfăşurat
în câteva oraşe din ţară. Mai
mult, aceştia s-au bucurat şi
de un schimb de experienţă
în Finlanda.

Proiectul a fost implementat la nivel naţional.
Obiectivul acestuia a fost de
creştere a competenţei profesionale a o sută de angajaţi din toată ţara. Analist
piaţa muncii şi manager
mar keting sunt doar două
dintre cursurile la care au
participat cinci persoane de
la Braşov.
„Participanții la terminarea cursurilor au primit di-

plome care le sunt utile atât
în activitatea de la instituția
noastră, dar și pe plan persona, în ceea ce privește
analiza pe piața muncii, activitatea de marketing și este
un lucru foarte bun faptul
că Agenția a accesat aceste
fonduri europene care vin în
sprijinul pregătirii personalului - resurse umane ” a declarat Liliana Dragomir, director AJOFM Brașov.

Emisiune aniversară de mărci poștale
Romfilatelia, pusă la vânzare
Cu ocazia împlinirii unui
secol și jumătate de la semnarea, în iunie 1864, de
către domnitorul Alexandru
Ioan Cuza a decretului de
înfiintʼare a Școlii de Belle
Arte din București, Romfilatelia
dedică
acestei
institutʼii de învătʼământ superior emisiunea aniversară
de mărci poștale „150 de ani
de la înfiintʼarea Universitătʼii
Natʼionale de Arte”.
Începând de mâine, emisiunea de mărci poștale „150 de
ani de la înfiintʼarea Universitătʼii Natʼionale de Arte” va
putea fi achizitʼionată de la
toate magazinele Romfilatelia
din Capitală și din tʼară, precizează un comunicat emis
luni de Romfilatelia.

Printre personalitătʼile remarcabile ale scenei artistice
ale căror destine sunt legate
de Universitatea Natʼională
de Arte, în calitate de foști
profesori sau studentʼi, se reliefează pregnant următoarele nume: Theodor Aman,
Constantin Brâncuși, Victor
Brauner, Ștefan Luchian, Dimitrie Paciurea, Gheorghe
Petrașcu.
Timbrul emisiunii, având
valoarea nominală de 8,10
lei, îl ilustrează pe Theodor
Aman, artist desăvârșit și
unul dintre părintʼii învătʼământului artistic de tʼinută
academică la București. Imaginea reprodusă pe timbru
îl înfătʼișează pe Aman la
vârsta maturitătʼii, având în

jur de 50 de ani, sprijinit
nonșalant de o masă sculptată. Interiorul timbrului reliefează recuzita specifică atelierelor de fotografii din a
doua jumătate a secolului
XIX, cu scenografii din carton imaginând coloane și
alte detalii ornamentale,
pentru completarea compozitʼiei.
Pe manșeta colitʼei este
ilustrată o imagine veche din
atelierul maestrului George
Demetrescu Mirea, în care
pictorul profesor este înconjurat de elevii clasei sale de
pictură în 1921. La acea vreme, Mirea era șeful sectʼiei
de pictură, profesor titular și
director al Școlii de Arte
Frumoase din București.
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Povestea unei străzi:
Strada Nicolae Iorga (XIII)

Foto: colecţia personală Aristotel Căncescu
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Traseu de vizitare
a troiţelor din Schei
O invitaţie pe drumul troiţelor din
Scheii Braşovului!
Este vorba despre
un eveniment,
ajuns deja la cea
de-a patra ediţie, şi
la care au participat
braşovenii pasionaţi de tradiţie,
istorie şi drumeţii.
Traseul, propus de Eugen Moga
membrii Asociaţiei Şcheii
Braşovului, a cuprins vizitarea muri, în nişa unor case. Pentru
mai multor troiţe ale Junilor, locuitorii ortodocşi din Schei
cu câte un scurt popas la fie- aceste troiţe reprezentau o
care obiectiv. Excursia tema- formă de rezistenţă împotritică şi-a propus ca astfel să va convertirii lor la alte repromoveze obiceiurile şi cul- ligii, precum cea catolică.
tura din vechiul cartier al oraTroiţele au fost ridicate
şului.
de cetăţeni de vază ai ScheiÎn total, în Şcheii Braşovu- lor Braşovului, printre care
lui sunt peste 90 de troiţe, in- preoţi şi negustori. Scopul
clusiv cele noi ridicate în troiţelor se găseşte inscripperioada de după revoluţie. În ţionat pe majoritatea dintre
afară de troiţele tradiţionale, ele în latină sau chirilică,
la care merg cele şapte gru- acesta fiind reprezentat de
puri de juni, mai sunt cele pomenirea veşnică. „Primul
ridicate la intersecţii de dru- traseu l-am făcut acum pa-

noaştere” a declarat Eugen
Moga, Asociaţia Scheienilor.
Şcheienii se mândresc cu
meleagurile şi cultura lor.
De aceea, în parteneriat cu
Asociaţia Împreună pentru
Dezvoltare Comunitară, au
iniţiat şi depus un proiect prin
care speră să obţină finanţare
pentru a duce mai departe tradiţiile de sute de ani.
„Propunem trei tipuri de
trasee de vizitare: troiţele din
Scheii Braşovului, al morilor,
acestea nu mai există, dar
vrem să facem un traseu virtual de vizitare,
şi istoria străzilor, unde vor fi
mituri şi legende
despre străzile
Scheiului”, a
precizat Cristina
K reoşteanu,
preşedinte Asociaţia Împreună
pentru Dezvoltare Comunitară.
Cristina Kreoşteanu
Diana Bjoza

tru ani. A fost
o idee de a
parcurge Scheiul şi de a cun o a ş t e
frumuseţile zonei. De a cunoaşte troiţele
din Schei, de a
cunoaşte oamenii, obiceiurile. De câte
ori e timp frumos, încercăm
să facem acest traseu atât ca
plimbare, cât şi pentru cu-

Informaticienii braşoveni s-au întors cu
medalii de la un concurs de profil din SUA
Echipele de Colegiul de Informatică Grigore Moisil, Colegiul Andrei Şaguna şi
Colegiul Naţional Unirea, au
demonstrat lumii întregi că
românii sunt cei mai buni la
informatică. Toate cele trei
echipe au luat locul I la categoria la care au participat la
o competiţie de profil din
SUA, scrie adevarul.ro.
Echipa de la Liceul de Informatică ce a participat în
acest an la competiţia din
America la categoria Intermediar 5 (adică echipă de
cinci persoane) a fost formată
din Răzvan Ardelean, Alex
Dumitru, George Matca, Eugen Pătru şi Cristian Tămaş,
toţi în clasa a XI-a. Din echipă
mai fac parte Cornel Goran

(clasa a X-a) şi Timotei Ardelean (clasa a IX-a).
Şi elevii de la Colegiul Naţional Andrei Şaguna au câştigat competiţia de seniori.
Echipa de la Şaguna a fost
formată din Mihai George
Parlalea şi Dan Fodor (ambii
clasa a XII-a) şi Robert Gabriel Ineluş şi Ghiţă Alexandru (clasa a XI-a). Echipa
s-a calificat la categoria de
seniori.
Alexandru Ghiţă a obţinut
până acum o medie de bronz
la Olimpiada Naţională de
acum doi ani, dar şi titlul suprem în America anul trecut.
Rober Gabriel Ineluş este
medaliat cu bronz la Olimpiada de Informatică de anul
acesta. „Dacă nu mergi ca să

câştigi, mai bine nu mai
mergi. Cu toţii suntem pasionaţi. Eu am avut calculator
acasă de la vârsta de un an
şi tot informatică vreau să fac
şi pe viitor. Câştigarea acestui
concurs este o carte de vizită
pentru noi, dar şi o bună iniţiere în munca de echipă”, a
spus elevul.
O premieră pentru Braşov
este participarea anul acesta
şi a unei echipe de la Colegiul
Naţional Unirea. Echipa a
reuşit să se califice cu un
punctaj maxim şi este formată
din Claudiu Teodorescu, Daniel Pandelea şi Andrei Bălăşescu, toţi în clasa a XII-a. Cei
trei tineri au câştigat la categoria Intermediar 3 (echipă
de 3 persoane).

Au început înscrierile pentru bacalaureat!
Elevii care termină clasa a
XII-a în acest an se pot înscrie
la examenul de bacalaureat în
perioada 26-30 mai.
Ei vor încheia cursurile în
30 mai, iar primele probe de
competenţe se vor da începând cu data de 10 iunie.
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală
în limba română va avea loc în

perioada10–12 iunie, iar cea
de evaluare în limba maternă
în intervalul 11–13 iunie. Elevii
vor susţine testul competenţelor
digitale în perioada 16–20 iunie şi pe cele lingvistice într-o
limbă de circulaţie internaţională din 23 până în 27 iunie.
Prima probă scrisă la limba şi
literatura română va avea loc
în 30 iunie. Testele scrise con-

tinuă până în 4 iulie: vorbim
de cel la limba maternă, programat pentru 1 iulie, proba
obligatorie a profilului în 2 iulie
şi proba obligatorie a profilului
şi specializării, în 4 iulie.
Rezultatele vor fi afişate în
7 iulie şi tot în această dată se
pot depune şi contestaţiile.
Afişarea rezultatelor finale se
va face în 11 iulie.
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Participă la crosul
Casiopeea, sub Tâmpa!
Sâmbătă, 31 mai,
la Complexul
Olimpia are loc a
treia ediţie a Crosului Casiopeea
Braşov. Asociaţia
Casiopeea le propune braşovenilor
să susţină lupta împotriva
cancerului mamar, participând la cros.
Braşovenii şi nu numai, sunt
aşteptaţi să se înscrie pe
www.casiopeea.org sau la
faţa locului, începând cu ora
8:30. Taxa de participare
este în valoare de 40 de lei
şi este integral donată pentru achiziţionarea de proteze
mamare pentru femeile care
au suferit intervenţii chirurgicale de mastectomie.
Toţi adulţii înscrişi în competiţie vor beneficia de un set
gratuit de analize medicale
oferit de clinica Hiperdia.
La ora 10:00 se va da startul
Crosului Casiopeea Braşov,
iar în funcţie de categoria de
participanţi, lungimea traseului va varia de la 750 m
pentru copii, la 1,2 km pentru adolescenţi şi 4 km pentru adulţi. La fel ca şi în cazul
celorlalte ediţii, organizatorii
mizează pe prezenţa a
aproape 1.000 de partici-

foto: www.casiopeea.org

panţi, dornici de a îmbrăţişa
un stil de viaţă sănătos, dar
şi de a susţine un demers
caritabil. Câştigătorii fiecărei
categorii vor primi premii de
la sponsorii şi partenerii evenimentului.
O cauza atât de importantă
vă oferă prilejul de a petrece
o zi frumoasă alături de
prieteni şi familie, dar şi de
a contribui la îmbunătăţirea
calităţii vieţii multor femei
afectate de această maladie.
Din 2010, de la prima ediţie
a Marşului şi Crosului Casiopeea şi până în prezent,
asociaţia a donat aproape
1.000 de proteze mamare
femeilor care au suferit o intervenţie chirurgicală de
mastectomie.
Marsul e organizat de Asociaţia Casiopeea, Primăria
Municipiului Braşov, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi Camera de Comerţ
şi Industrie Braşov.
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Top 10 destinații
inedite de vacanță
CNN a alcătuit o
listă cu zece noi
destinații de
vacanță trecute
cu vederea de
cei mai mulți
turiști, inclusiv în
România.
Autorii recomandă
drumeţiile prin munţii Carpaţi, pentru peisajele superbe şi
pentru fauna interesantă, în special urşii
și lupii din pădurile Isla de Sol este lacul navigabil aflat la cea mai mare altitudine
din sudul Transilvaneaglomerate şi liniștite.
niei. Conform CNN, un obiectiv prezentarea CNN.
- Idaho, Statele Unite, singurul
care nu trebuie ratat este CasAlte destinații de top:
telul Bran, deși Vlad Tʼepeș nu
- Bolivia, cu Isla de Sol, lacul stat din vestul Americii care nu
a petrecut aici mai mult de câ- navigabil aflat la cea mai mare are un parc naţional important,
dar care beneficiază însă de peiteva noptʼi. Sighișoara este, de altitudine din lume
asemenea, un alt obiectiv turistic
- Malawi din Africa, pentru saje la fel de spectaculoase ca
semnalat, fiind cel mai faimos multe peisaje neatinse de inter- şi statele cu care se învecinează.
- Cape Breton, Canada, dodintre cele șapte orașe cetate venţia umană şi de rezervaţii
minată de cultura scoţiană, de
ale tʼării. Nici mânăstirile din naturale
- Mongolia, cu spaţii mari, la muzică, până la tradiţii şi relief.
nordul Moldovei nu lipsesc din

- Cercul Polar Arctic, unde vara soarele nu apune de pe 19
aprilie şi până pe 23
august.
- Bhutan, singura
ţară din lume care
măsoară fericirea cetăţenilor. Nu trebuie
ratat traseul Omului
de Zăpadă, o rută dificilă, care durează 24
de zile, străbate unsprezece trecători la
mare altitudine în
munţii Himalaya, nefiind recomandată celor mai puţin experimentaţi.
- Northland, Noua Zeelandă,
zonă cunoscută pentru cultura
şi civilizaţia maori.
- Spaţiul cosmic. Space Adventures a trimis şapte vizitatori
pe Staţia Spaţială Internaţională,
la mai mult de 400 de kilometri
deasupra Pământului, timp de
zece zile.
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Pe scurt
Japonia: 18.800 de euro pentru doi pepeni galbeni
Doi pepeni galbeni produși în localitatea Yubari din nordul
Japoniei au fost vânduți vineri pentru prețul record de
2,5 milioane yeni (18.800 de euro), la prima licitație organizată în acest an, transmite agenția Kyodo. Este vorba
de un preț mai mare cu 900.000 de yeni decât cel înregistrat anul trecut, 12.000 de euro, și totodată egalează
recordul istoric stabilit în 2008. „Sper că pepenii vor stimula interesul oamenilor în produsele din Hokkaido”, a
declarat Kenichiro Namerikawa, președintele unei companii de distribuție de alimente care a cumpărat cei doi
pepeni. Licitația a fost organizată în piața centrală din
metropola Sapporo, din insula Hokkaido, unde se află
fostul oraș minier Yubari, care a dat numele acestei mărci
de cantalup, cea mai prestigioasă din Japonia.

Limita de viteză în Paris ar putea scădea de la 50 la 30 km/oră
După localitățile Lorient, Nogent-sur-Marne, Fontainebleau și Clamart, este rândul Parisului să ia în considerare
generalizarea limitei de viteza de 30 de kilometri pe oră,
cu excepția marilor bulevarde, cum ar fi Champs-Elysées
sau cele de pe malurile Senei, scrie revista Scence et
Vie. În prezent, viteza este deja limitată la 30 km la oră
pe 37% dintre străzile din Paris (adică pe 560 de km din
totalul de 1.513 km) în timp ce așa-numitele zone de „întâlnire”, unde pietoni, bicicliști și automobiliști își împart
șoseaua, viteza este limitată la 20 km pe oră.
Reducerea limitei de viteză propusă de primăria Parisului
vizează nu numai diminuarea emisiilor poluante, dar și
scăderea numărului de accidente de circulație.
Intrarea în vigoare în decembrie 1990, limita de viteză
în oraș la 50 de kilometri pe oră a redus cu 15% numărul
accidentelor mortale în Franța, precizează Science et
Vie, deoarece viteza mai mică a lărgit câmpul vizual și
a sporit timpul de reacție.

Un medicament ar putea ajuta la
ştergerea amintirilor traumatizante
Fingolimodul, un medicament folosit împotriva sclerozei în plăci multiple, ar
putea ajuta la ştergerea amintirilor traumatizante sau dureroase, au descoperit
cercetătorii americani, informează dailymail.co.uk.
În urma unor experimente
efectuate pe şoareci, cercetătorii au descoperit că acei cobai care au fost trataţi cu
fingolimod au uitat complet
experienţele care le provocaseră durere fizică.
Studiul, efectuat la Virginia
Commonwealth University,
deschide drumul creării unui

medicament ce ar putea elimina amintirea unor evenimente traumatizante petrecute
cu ani înainte, ajutându-i astfel
pe pacienţi să depăşească fobii, tulburări alimentare şi
chiar aventuri de o noapte.
Echipa de cercetători de la
Virginia Commonwealth University, coordonată de Sarah
Spiegel, a descoperit că medicamentul inhibă, de asemenea, o enzimă, histona
deacetilaza, un element-cheie
ce reglează expresia genică.
În cazul cobailor care au
primit fingolimod, acesta interfera cu bariera hematoen-

cefalică, fenomen datorită căruia aceştia uitau episoadele
dureroase. Iniţial, cobaii au
fost instalaţi într-o încăpere
unde au primit uşoare impulsuri electrice în lăbuţe, iar,
după ce au fost aduşi în cuşti,
aceştia şi-au manifestat anxietatea prefăcându-se morţi.
Imobilitatea, o reacţie caracteristică de teamă a rozătoarelor, care a fost un bun
indicator al memoriei acestora, nu s-a mai manifestat după
administrarea medicamentului. Fingolimodul merită luat
în considerare ca terapie adjuvantă, spun cercetătorii.

Record pentru cea mai mare comoară marină
Cel mai mare parc marin
din lume, în care se găsește
și cea mai mare lagună, parte
din patrimoniul UNESCO,
va beneficia și de un număr
record de încercări de protejare și conservare, pentru a
face posibilă păstrarea minunilor sale și pentru generatʼiile
viitoare.
Parcul Natʼional al Mării de
Coral din Noua Caledonie, deschis în urmă cu trei săptămâni,
a fost numit cel mai mare parc
marin din lume și este cea mai
întinsă suprafatʼă protejată, având
o dimensiune de 1.300.000 km

pătratʼi, atât pe mare, cât și pe
uscat.
„Sanctuarul” din sudul Pacificului găzduiește o vastă varietate de animale și plante marine,
inclusiv 48 de specii diferite de
rechini, 25 de specii de mamifere, 19 specii de păsări și 5 specii

de broaște tʼestoase de mare.
Tot aici se află și al doilea
mare recif de corali din lume,
după cel din Australia, dar și
cea mai mare biodiversitate
de pe Pământ. Pericolele cele
mai mari care amenintʼă acest
„tezaur” sunt pescuitul ilegal
și exploatarea zăcămintelor
marine, însă în următorii trei ani,
parcul va fi împărtʼit în mai multe
zone, urmând ca doar în câteva
să se permită pescuitul și înotul.
Toate aceste încercări de protejare a acestei biodiversitătʼi stabilesc un record în istoria
conservării marine.
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Teste pentru tricolori

Echipa națională de fotbal a României va juca
împotriva Albaniei și Algeriei două partide amicale în cadrul turneului
din Elveția.
Selecţionerul Victor Piţurcă
a convocat 14 jucători din campionatul intern pentru turneul
din Elveţia. Piţurcă a convocat
patru jucători de la campioana
României, Steaua, (Ciprian Tătăruşanu, Mihai Pintilii, Cristian
Tănase şi Alexandru Chipciu),
trei de la câştigătoarea Cupei
României - Timişoreana, Astra
Giurgiu, (Silviu Lung jr., Valerică Găman şi Alexandru Măţel), trei de la FC Viitorul
(Cristian Manea, Florin Tănase
şi Bogdan Mitrea), doi de la Dinamo (Dragoş Grigore şi Cosmin Matei) şi câte unul de la
FC Braşov (Alexandru Mateiu)
şi CSU Craiova (Bogdan Vătăjelu). Celor 14 jucători din campionatul intern li se vor adăuga
9 „stranieri". Jucătorii selecţionaţi de Victor Piţurcă sunt: Costel Pantilimon (Manchester

City), Vlad Chiricheş (Tottenham), Răzvan Raţ (Rayo Vallecano), Alexandru Bourceanu
(Trabzonspor), Costel Lazăr
(PAOK), Bănel Nicoliţă (FC
Nantes), Alexandru Maxim
(Stuttgart), Ciprian Marica (Getafe) şi Raul Rusescu (Sporting
Braga). România va întâlni Albania la 31 mai de la ora 20.00
și va da piept cu Algeria pe 4
iunie de la ora 21.30.
Piți vrea victorii. Selecţionerul
Victor Piţurcă a declarat că îşi
doreşte rezultate bune în partidele cu Albania şi Algeria din
turneul din Elveţia pentru ca
echipa naţională să aibă „liniştea
necesară" înainte de preliminariile Euro 2016 care încep în
septembrie. „Întâlnim doi adversari buni şi sper să obţinem
rezultate bune. Pentru că la echipa naţională orice joc se contabilizează. În plus şi pentru moral
ar fi bine ca până la meciul cu
Grecia din preliminarii să avem
liniştea necesară. Avem zece zile
să pregătim aceste meciuri, sunt
şi jucători noi, şase tineri care
au demonstrat că au calităţile

necesare pentru a fi selecţionaţi.
Sper să rămână în anturajul naţionalei şi chiar să joace constant.
Sunt jucători de mare perspectivă
pe care încerc să îi integrez, pentru că într-adevăr aria de selecţie
e foarte redusă. Dacă vor exista
jucători valoroşi şi la Liga a IIa, cu siguranţă că îi voi selecţiona, asta nu contează foarte mult.
Bineînţeles că lipsesc şi câţiva
jucători, cum sunt Luchin sau
Gardoş şi alţii, dar acesta este
lotul pentru cele două jocuri”, a
spus Piţurcă.
Piți explică convocările. Victor
Piţurcă a explicat absenţele unor
jucători din lot, spunând că unii
sunt accidentaţi iar alţii nu au
jucat la echipele de club sau nu
au făcut-o la nivelul aşteptat de
el. „Luchin este accidentat, iar
Torje şi Nica nu au jucat la echipele de club. Au avut prea puţine
meciuri pentru a putea fi convocaţi. Torje rămâne un jucător de
bază al naţionalei şi e foarte important ca el să îşi găsească o
echipă. Iar la Budescu nu mă
nemulţumeşte nimic la el, e un
jucător foarte bun, dar vreau

mult mai mult de la el. Vreau ca
jucătorii de la naţională să facă
ambele faze foarte bine, pentru
că aici e alt nivel, ai pierdut douătrei meciuri, gata ai pierdut calificarea. Eu nu mizez pe jucători,
nu risc. Dacă garantează cineva
că avându-i pe Budescu sau Sânmărtean câştigăm, cu plăcere iaş selecţiona”, a precizat Piţurcă.
Îngrijorat de situația unor tricolori. Selecţionerul este îngrijorat
de situaţia jucătorilor Raţ, Marica şi Tătăruşanu, care îşi vor
schimba echipele de club în
această vară. „Pe mine mă îngrijorează faptul că Raţ şi Marica deocamdată nu au echipe.
Li s-au terminat contractele şi li
s-au propus prelungiri. Ciprian
însă nu cred că va mai rămâne
la Getafe. Totuşi, cele două cluburi sunt mici în Spania. Apoi,
mi-e teamă că Tătăruşanu va
pleca la o echipă unde trebuie
să se impună. Şi dacă pleacă la
o echipă bună, cu siguranţă mai
are în lot doi portari foarte valoroşi. Fiorentina, de exemplu,
are un portar extrem de valoros”,
a menţionat Pitʼurcă.

Încă o echipă se destramă
Fotbalul românesc este în impas, iar multe formaţii din Liga
I au mari probleme. Vaslui nu a
primit licenţa şi mulţi fotbalişti
au plecat încă din timpul cam-

pionatului, iar Corona s-a desfiinţat după ce a retrogradat în eşalonul secund. Acum, încă o
formaţie din Liga I are probleme
importante. Pandurii Tîrgu Jiu

s-a despărţit deja de trei jucători,
Erico da Silva, Alex dos Santos
şi Sipo Bohale, existând discuţii
pentru ca alţi nouă fotbalişti să
părăsească formaţia gorjeană.

Sptfm.ro a anunţat că elevii lui
Grigoraş, cu salarii anuale între
100.000 şi 200.000 de euro, vor
pleca de la Pandurii, echipa urmând să intre în reconstrucţie.

Reghe a semnat cu Al Hilal

Gliga a plecat de la Corona

Clubul saudit Al Hilal l-a
concediat pe Sami Al-Jaber
şi l-a anunţat pe fostul tehnician stelist Laurenţiu Reghecampf drept noul antrenor al
echipei, pe site-ul oficial al
clubului. Negocierile au fost
purtate pe două planuri: cel
al îndepărtării lui Al-Jaber şi
cel al clarificării situaţiei lui
Reghecampf, antrenor care
avea de plătit o clauză de
aproximativ un milion de
euro pentru ruperea unilaterală a contractului cu Steaua.
Totuşi, se pare că Gigi Becali
i-a permis lui Reghecampf să
plece fără achitarea clauzei

Unul dintre cei mai buni jucători de hochei pe gheatʼă a
campioanei României, Corona
Wolves Brașov, Roberto Gliga,
nu va mai face parte din lotul
„lupilor” în sezonul viitor. Roberto Gliga a semnat un contract
cu echipa franceză de prima ligă
Drakkars de Caen. Plecarea lui
Gliga s-a făcut amiabil, în baza
unei clauze de reziliere, pe care
sportivul o avea în contract, în
eventualitatea unei oferte din
străinătate şi din afara Ligii Mol.
,,Plec de la Braşov fericit, pentru
că am reuşit să contribui la rezultatele bune din trecutul sezon.
Atunci când am ajuns la Braşov

pentru că antrenorul avea de
recuperat o sumă de aproximativ 500.000 de euro de la
Steaua, restanţă ce provenea
din neachitarea salariilor şi a
primelor de joc şi de obiectiv
pentru sezonul recent încheiat. Mutarea lui Laurentʼiu Reghecampf la Al Hilal a născut
o serie de proteste ale fanilor
din Arabia Saudită. Pe
retʼelele de socializare a apărut chiar o pagină împotriva
numirii lui Reghecampf la Al
Hilal. „Dacă vii aici, te ucidem”, este una dintre
amenintʼările scrise de fanii
lui Al Hilal pe Twitter.

nu ştiam la ce să mă aştept, însă
am descoperit o echipă extrem
de profesionistă, ambiţioasă şi
bine organizată, pentru care a
fost o plăcere să evoluez. Cel
mai mult m-au impresionat fanii
foarte civilizaţi, care sunt şi buni
cunoscători ai acestui sport. Părăsesc Braşovul doar pentru a
avea ocazia de a juca într-o ligă
de prestigiu, ceea ce îmi dă mari
speranţe pentru o carieră internaţională prelungită. Le mulţumesc mult celor de la Braşov şi
îi asigur că echipa Corona va
fi prima alegere, în cazul revenirii în ţară”, a declarat Roberto
Gliga.

9
Mesajul lui Piovaccari
Federico Piovaccari a plecat în Italia, dar a ținut să își
ia rămas bun de la suporterii Stelei. „Contractul meu cu
Steaua a luat sfârșit. M-am întors la Sampdoria. Am plecat cu inima strânsă și am vărsat o lacrimă. În primul
rând, vreau să îi mulțumesc lui Mister (n.r. Laurențiu Reghecampf), pentru că a avut încredere în mine și mi-a
dat speranțe, lui MM pentru că a fost alături de mine la
orice greșeală pe care am făcut-o și tuturor celor care
au fost în spatele acestei echipe frumoase. Le mulțumesc
colegilor mei pentru că m-au acceptat în familia lor,
pentru cum s-au purtat cu mine. Îi mulțumesc și familiei
mele care mereu m-a sprijinit și mi-a spus că sunt cel
mai bun. Nu în ultimul rând, le mulțumesc suporterilor
care au fost alături de mine și care m-au încurajat. Nu
făcusem nimic la început, dar ei deja îmi scandau numele. Promit ca nu voi uita niciodată această experiență,
care m-a făcut să fiu Il Pifferaio! Despre revenirea la
Steaua... Depinde de multe lucruri, dar ar fi o plăcere
pentru mine să revin cândva. Iubesc totul la Steaua.
Până atunci, voi încerca să fiu cel mai bun, așa cum am
învățat de la cei mai buni. Multumesc tuturor! Nu uitați,
Campionii 25" a fost mesajul transmis de Piovaccari.

Gâlcă în locul lui Reghe!?
Plecarea lui Reghecampf în Arabia Saudită la Al Hilal
a lăsat un loc liber pe banca tehnică a campioanei României. Șefii din Ghencea caută cea mai bună soluție
pentru înlocuirea tehnicianului ce a cucerit două campionate consecutive pentru roș-albaștrii. După ce Dan
Petrescu și Gheorghe Hagi au refuzat propunerea venită
de la Steaua, oficialii campioanei s-au reorientat spre
un nume surpriză, Costel Gâlcă. Acum antrenor al naţionalei sub 17 ani a României, Costel Gâlcă a făcut
parte din „Generaţia de Aur” şi a jucat, la mijlocul anilor
'90, în două dintre cele trei campanii consecutive ale
steliştilor în grupele Ligii Campionilor. „Costel Gâlcă se
află de mai multă vreme în atenţia lui Gigi Becali. Mihai
Stoica a mers deseori la meciurile lui şi s-a interesat de
metodele pe care le aplică, iar informaţiile primite au
fost pozitive. Gigi Becali îl simpatizează la rândul său
şi i-a spus lui Meme că ar merita o şansă la Steaua. Oricum, în numirea noului antrenor la echipa campioană
patronul se va consulta cu mai mulţi dintre apropiaţii
săi”, a declarat un apropiat al Stelei pentru ProSport.
Gâlcă e doar unul dintre numele la care se gândesc cei
din conducerea Stelei. Lista potenţialilor antrenori e destul de stufoasă şi cuprinde numele tinerilor Mihai Teja,
Mirel Rădoi (dacă acesta va decide să renunţe la cariera
de fotbalist), Edi Iordănescu, dar şi al deja experimentatului Ilie Stan. Și Marius Lăcătuș ar putea reprezenta
o soluție pentru banca Stelei.

Buș la Petrolul!?
Corona Braşov a retrogradat la finalul sezonului, după
care secția de fotbal a fost desfințată. Chiar dacă parcursul echipei brașovene a fost unul foarte slab, atacantul
Sergiu Buș a reușit să impresioneze în tricoul Coronei
pentru care a punctat de nouă ori în acest sezon. Astfel,
Buş a intrat în atenţia cluburilor importante din prima
ligă, iar Petrolul este prima care a făcut o mişcare în
acest sens. Ajuns la finalul înţelegerii cu Corona, Buş a
primit o ofertă excelentă din partea ploieştenilor: un contract pe cinci sezoane, cu un salariu de 5.000 de euro
pe lună în primul an, plus bonusuri de performanţă. Buş
s-a aflat şi pe lista celor de la Dinamo şi s-a vorbit şi
despre un interes al Stelei pentru atacantul în vârstă de
21 de ani.

Halep e a patra
Jucătoarea de tenis Simona Halep se menţine pe locul
4, cu 5.140 de puncte, în ierahia jucătoarelor profesioniste
de tenis, înaintea celui de-al doilea turneu de Grand Slam
al anului, Roland Garros. În clasamentul WTA, Sorana
Cîrstea a urcat de pe locul 27 pe 26, cu 1.710 de puncte,
iar Monica Niculescu a coborât de pe 75 pe 76, cu 775
puncte. La dublu, Monica Niculescu se menţine pe locul
33, Ioana-Raluca Olaru a urcat de pe 70 pe 66, iar Irina-Camelia Begu a coborât de pe 66 pe 69. Primele trei
poziții în ierarhia de simplu sunt ocupate în ordine de
Serena Williams (SUA), de chinezoaica Na Li și de jucătoarea din Polonia, Agnieszka Radwanska.

DIVERTISMENT

Expoziţie de
fotografie veche
intermediul fotografiilor,
care prezintă scene de familie: de la naşterea şi
botezul copilului, la primii paşi făcuţi de acesta,
întâia zi de şcoală, serbarea de la sfârşit de an şcolar, fotografii din armată,
peţitul, logodna, căsătoria, nunta, ceremonialul
funebru. Fotografiile devin bunuri culturale care
pot fi transmise mai departe.
O fotografie încărcată
de istorie devine o mărturie a vieţii de familie şi
a vieţii comunitare, rostul
proiectului fiind acela de
a consolida identitatea
zonală.
Muzeul Etnografic Săcele este situat pe B-dul
Braşovului nr. 153.

Astăzi, 27 mai 2014,
ora 12.00, la Muzeul
Etnografic Săcele,
B-dul Braşovului
nr. 153, va avea loc
vernisajul expoziţiei
„Albumul de familie
la românii şi ceangăii
din zona Săcele”.
Proiectul „Albumul de
familie la românii şi ceangăii din zona Săcele” şia propus să recupereze
memoria unui spaţiu cultural într-o perioadă de
timp, prin imagine, folosind fotografii-document
din colecţiile personale
ale locuitorilor din Săcele,
Purcăreni, Zizin şi Tărlungeni.
Expoziţia este o incursiune în viaţa privată prin

Concurs de poezie
Muzeul „Casa Mureşenilor”
Braşov organizează concursul
de poezie „Andrei Mureşanu”.
Aflat la cea de-a XI-a ediţie,
concursul este adresat braşovenilor, iar tema este la alegere. Concursul este structurat
pe două secţiuni: elevi şi
adulţi. Poeziile participanţilor
se pot trimite pe adresa de

Bancuri

e-mail: ovidelsa@yahoo.com,
în număr de maxim trei creaţii
literare sau direct la muzeu, la
adresa Piaţa Sfatului nr. 25
Braşov. Fiecare poezie va fi
însoţită de datele de identificare ale autorului: nume, vârsta, telefon şi adresa de e-mail.
Termenul limită de trimitere
a poeziilor este 10 iunie 2014.

– Te înşeli dragă, soţul meu tocmai
◾ Când era însărcinată nevasta- acum a intrat pe uşă.
mea, i-am zis:
– Iubito, dacă va arăta ca tine, o să ◾ – Alo?
– Da!
fie magnific.
– Institutul internaţional de astroLa care ea mi-a răspuns:
– Dacă arată ca tine, o să fie miracol fizică, spectroscopie nucleară, prospecţiuni intergalactice?
◾ Chelnerul către o doamnă:
– Aţi observat că soţul dumneavoas- – Da, noi suntem!
– Cu Gogu de la cazane, vă rog!
tră a căzut sub masă?

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

X-MEN: VIITORUL ESTE
TRECUT
-3D- -PREMIERĂ(AP-12) 131 minute, Acţiune,
Aventuri, Fantastic
orele: 13:30, 18:00, 21:30, 22:30
BORGMAN
tarif unic: 10 lei/bilet
(N-15) 113 minute, Thriller
orele: 13:15, 22:15
VECINI DE COŞMAR
(N-15) 96 minute, Comedie
orele: 16:00, 20:30
GODZILLA -3D(AP-12) 123 minute, Acţiune,
SF, Thriller
orele: 14:00, 16:30, 19:00
SELFIE
(AP-12) 123 minute, Comedie
ora: 17:45
CEALALTĂ FEMEIE
(AP-12) 123 minute, Comedie
orele: 15:30, 20:00
Seara filmului englez
Marţi, 27 mai 2014, la Biblioteca Engleză,

Mansarda Casei Baiulescu, la ora 17,00 este „Seara
filmului englez”: The Hobbit (S.U.A., 2012).
Regia: Peter Jackson. Distribuţia: Ian McKellen,
Martin Freeman, Richard Armitage. Fantezie, 169
minute. The Hobbit
are acţiunea plasată
înainte de evenimentele prezentate
în trilogia Lord of
the Rings şi îi are
ca eroi centrali pe
Bilbo Baggins şi pe
Gandalf. Bilbo este
un hobbit care duce
o viaţă liniştită în
Bag End aproape de
satul Hobbiton, însă
existenţa lui este
dată peste cap
odată cu venirea
bătrânului vrăjitor
Gandalf.
Expoziţii
◾ Muzeul Casa Mureşenilor găzduieşte expoziţia

„Universul familiei”. Vizitatorii sunt invitaţi să
descopere obiecte utilizate frecvent, intrate în
ritualul cotidian, supuse schimbărilor de gust şi
preferinţe. Fotografiile fac parte din arhiva av.

Constantin Hiott şi a boierilor Poenari (Oltenia) –
ramura Bălănoi, şi au fost donate muzeului de către
moştenitori. Expoziţia poate fi vizitată până în
20 iunie 2014.

◾ 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, 9.00-17.00.
◾ 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.

Marţi

Horoscopul zilei
Berbec. Nu vei reuşi să obţii nimic astăzi dacă continui cu
această timiditate a ta. Dacă vrei o mărire de salariu sau ai
nevoie de ceva pentru birou, fă-ţi curaj şi cere la obiect.
Taur. Începi săptămâna cu forţe proaspete, doar te-ai odihnit
suficient zilele trecute. Te bucuri din orice şi oricine îţi
smulge un zâmbet, aşa că bucură-te de această stare de bine.
Gemeni. Ajută cum poţi astăzi, fie prin sfaturi, fie cu fapte.
Unele persoane din jurul tău au nevoie de ajutor, şi dacă
consideri că merită cu adevărat, atunci nu mai sta pe gânduri.
Rac. Trebuie să îţi gestionezi foarte bine timpul astăzi, altfel
vei intra în panică şi nu vei mai reuşi să faci mare lucru.
Trebuie să fii capabil/ă să te organizezi eficient.
Leu. Vei avea multă treabă astăzi, aşa că evită să îţi fie distrasă
atenţia de către cei din jurul tău. Nu te pune rău cu nimeni
şi încearcă să îţi vezi doar de treburile tale.
Fecioară. Eşti în căutarea unor răspunsuri, şi crezi că astfel
vei reuşi să rezolvi marile probleme ale vieţii. Nu da înapoi,
e important să ajungi în punctul în care să nu regreţi.
Balanţă. Iubita ta/iubitul tău are nevoie de mai multă afecţiune
din partea ta, aşa că ofer-o fără să ceri ceva în schimb. Lasă
celelalte probleme deoparte şi încearcă să o fixezi pe aceasta.
Scorpion. Astăzi trebuie să te înconjori doar de persoane optimiste, altfel vei ajunge seara în pat destul de deprimat/ă.
Evită orice ceartă şi situaţiiile tensionate!
Săgetător. Eşti foarte ambiţios/oasă astăzi şi nu te laşi până
nu descoperi de ce apar atâtea probleme, cel puţin la locul
de muncă. Vei fi apreciat/ă pentru tenacitatea ta.
Capricorn. Va fi o mare competiţie astăzi la locul de muncă,
colegii tăi sunt foarte ambiţioşi. Trebuie să ţii ritmul şi să
nu îţi fie teamă de eşec, chiar dacă nu ai prea multă încredere.
Vărsător. Va fi o zi destul de plictisitoare astăzi şi îţi vei dori
la un moment dat să se întâmple ceva nebunesc. Aştepţi să
îţi sune telefonul, indiferent dacă vine cu veşti bune sau nu.
Peşti. Astăzi bazează-te pe sentimentele tale şi încearcă să
nu mai analizezi atât de mult fiecare cuvânt care ţi se spune.
Dacă despici firul în patru vei avea de suferit.

Sudoku
1
1
3

8

2 5
6 2 1
9
9 4
2
7 1

8 5
9 6
7
2 1 4
9 1
6
5

6
7

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

1
44
5
22
3
7
8
99
6

22
6
7
5
8
9
1
4
33

9
33
8
6
11
44
77
5
2

88
99
4
11
2
5
33
6
7

5
2
66
8
77
3
44
1
9

3
7
11
4
9
66
2
88
55

7
5
33
99
44
8
6
22
1

66
8
2
3
5
1
9
7
44

4
11
9
7
6
22
5
33
8
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Expoziţia de artă plastică „2050 de ani
de la constituirea primului stat dac
centralizat şi independent”

atestau, cu sugestivitate şi căldură, istoria trecută şi prezentă, eroismul poporului român
şi măreţele sale înfăptuiri din
anii socialismului”. În cele
peste 70 de lucrări, expozanţii
au dezvoltat modalităţi de exprimare diverse, era căutat cu
pasiune şi dăruire simbolul cel
mai reprezentativ, „relieful
formelor dorea să comunice
trăiri bogate în idei”.
De asemenea, imaginaţia
era stimulată prodigios, având
în vedere de cele mai multe
ori depăşirea clişeului, a monotoniei, plasticienii voind să
descopere atât unghiul inedit
în redarea compoziţiei, cât şi
portretul cu valenţe expresive,
capabil să comunice datele
profunde ale personalităţii ce-

lebrelor figuri istorice ale poporului român. În acest sens,
să spunem, mai scria Ermil,
că portretul va trebui şi în continuare să stea mai mult în
atenţia plasticienilor braşoveni, prezenţa lui să capete
frecvenţă în expoziţii, nu numai atunci când era vorba de
cele cu tematică istorică.
Notabilă îi apărea lui Ermil
şi intenţia, detectabilă în expoziţia de la galeria „Capitol”,
de a se folosi ca sursă de inspiraţie descoperirile arheologice, mai vechi sau de dată
mai recentă, ele având calitatea argumentului de acurateţe.
Folosirea acestora, însă, trebuia să se integreze, potrivit
lui Rădulescu, „demersului de
transfigurare artistică, să im-

„Zilele Şcolii populare de artă”

nume cunoscute, activând cu
succes în diverse formaţii şi
cercuri de creaţie de la locurile
lor de muncă – Aurel Cociorvă
(„Metrom” Braşov), Constantin Toader („Rulmentul”), Maricica Susanu (Ghimbav),
Ciprian Tomşa (Întreprinderea
pligrafică) şi mulţi alţii fiind
„autentici animatori ai vieţii
artistice” din cadrul întreprin-

Galeria „Capitol” a găzduit, începând din 26mai
1980, o „amplă expoziţie”
dedicată împlinirii a 2050
de ani de la constituirea
„primului stat dac centralizat şi independent”,
scria Ermil Rădulescu.
Plasticienii braşoveni, autorii lucrărilor de pictură, grafică, sculptură şi ceramică, au
realizat, „cu talent şi inspiraţie, o veritabilă incursiune în
istoria de peste două milenii
a acestor meleaguri româneşti, încercând să puncteze
marile momente ale devenirii
noastre”.
Meritul principal al expoziţiei a constat, cu siguranţă,
în „împletirea imaginilor care

Timp de patru zile (19-22
mai 1980), sub „generoasa
egidă” a Festivalului naţional
„Cântarea României”, peste
200 de elevi ai Şcolii populare
de artă Braşov au susţinut, în
cluburile marilor întreprinderi
industriale din Braşov şi în alte
localităţi ale judeţului, o serie

de manifestări cultural-artistice, care au avut loc celei dea VII-a ediţii a „Zilelor şcolii
populare de artă”, informa
pentru „DN”, P. Popovici.
Foarte mulţi dintre absolvenţi – muncitori, maiştri, ingineri, tehnicieni, funcţionari
– au devenit, în decursul anilor,

pună ochiului noi sensibilităţi
în receptarea paginii de istorie”. Ermil zicea asta pentru
că intenţia nu găsea, întotdeauna, în expoziţia de la
„Capitol”, „modalitatea cea
mai optimă de prelucrare artistică”, unii dintre expozanţi
mulţumindu-se cu prezentarea
unor piese din patrimoniul
muzeistic în genul naturilor
statice, ca simple fotografieri.
În sfârşit, Rădulescu arăta
că prezenţa unor artişti renumiţi ca Eftimie Modâlcă, Kaspar Teutsch, Alexandrina
Gheţie, Harald Meschendörfer, Grigore Zincovschi, Ioan
Mattis, contribuia benefic la
calitatea expoziţiei, „atât prin
valoarea intrinsecă a lucrărilor, cât şi prin deschiderea lor
spre zone de inspiraţie variate,
tema istorică ca şi tema de actualitate coextistând, ambele
fiind scrutate cu acelaşi interes şi cu aceeaşi pasiune”.
Li se alăturau, prin frumoase şi sugestive lucrări, mai tinerii Horia Petruţiu, Csutak
Levente, Anca Crăciun, Kovacs Ardeleanu Viorica. Pe
Ermil îl bucura revirimentul
sculpturii, mai bine de această
dată reprezentată prin lucrările datorate lui Constantin
Darius, Tudor Şerban (cu impresionanta sa sculptură „Burebista”) şi Nicolae Daicu.
„Drum Nou” – 27 mai 1980
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Din presa maghiară
Fabrica de textile Herter János

Clima Braşovului îi
obligă pe
locuitori să
se protejeze de frig,
dar şi de
umiditate.
Încă de la
jumătatea
secolului
trecut au existat în Braşov ateliere de tricotat şi ţesătorii.
Firma Herter este una din cele mai vechi din Braşov,
fiind înfiinţată în anul 1846. Atelierul modest de atunci sa dezvoltat într-o fabrică ce are azi între 70 – 100 de angajaţi, păstrând renumele firmei de-a lungul timpului. Aici
(str. Lungă nr. 82) se produc materiale textile şi tricotate,
postavuri, ciorapi, mănuşi, paltoane etc.
Calitatea materialelor este confirmată şi de cererea de
export către Ungaria, Austria şi în ţările din Balcani.

Reclamă în Brassói Lapok Emlék album
1894 – 1914. Număr jubiliar. 12 aprilie 1914

Prima curăţătorie chimică şi călcătorie din Braşov

Prima curăţătorie
chimică din
Braşov a
fost des chisă acum
25 de ani
de către
Gusbeth şi
asociata
l u i , Tó t h
Anna. Gusbeth a considerat necesar să deschidă o asemenea afacere, şi nu s-a înşelat, fiindcă în epoca modernă
această instituţie este căutată atât de familiile bogate,
cât şi de cele sărace.
Tóth Anna a preluat afacerea în 1906, a investit în aparatură nouă şi a adoptat noile tehnici de curăţare. Prin
profesionalism şi o servire ireproşabilă a câştigat încrederea clienţilor, fiind printre cele mai căutate firme de
curăţătorie şi călcătorie din oraş.

Reclamă în Brassói Lapok Emlék album
1894 – 1914. Număr jubiliar. 12 aprilie 1914

Iulian Cătălui

derilor unde lucrau. Gheorghe
Dumitriu, Gabriela Ungureanu, Cristina Szighethy, Horst
Mayer, Nicolae Matei, Ioan Paler activau în cadrul „Asociaţiei artiştilor plastici amatori”,
obţinând cu lucrările lor numeroase premii.
Anual, peste 700 de elevi
absolveau cele 48 de clase artistice din cadrul şcolii, bu-

Dinu Eva

curându-se de o competentă
îndrumare din partea unor cadre de prestigiu, profesioniste,
aş adăuga, pictori, profesori
de arte plastice, critici muzicali, precum: Alexandrina
Gheţie, Gaspar Teutsch, Aurelia Stoie, Ion Jugureanu,
Ştefan Alexandrescu, Ion Criveanu, Alexandru Şipa, Kurt
Schuller, Sabina Babău, Ioana

Şoitiş şi alţii. Închiderea ediţiei din 1980 a „Zilelor şcolii
populare de artă” a fost marcată de un frumos spectacol
intitulat „Din toată inima”,
susţinut în cadrul Teatrului
muzical din Braşov de către
elevii şcolii.
„Drum Nou” – 23 mai 1980
Iulian Cătălui
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Cât de periculoase sunt
anvelopele învechite?
„Vârsta” anvelopelor
este deosebit de importantă, asta pentru
că vechimea lor poate
duce la accidente rutiere, scrie Promotor.
Autorităţile americane au
pornit o investigaţie pentru a
analiza legătura dintre vechimea unei anvelope şi rezistenţa sa la condiţiile de drum.
Demersurile au început după
ce patru persoane au murit
într-un accident cauzat de o
anvelopă veche care s-a dezintegrat în mers, informează
Promotor.
Conform jurnaliştilor de la
ABC News, marii producători
de maşini recomandă schimbarea anvelopelor după ce
acestea ating vârsta de şase
ani, în vreme ce Michelin,
unul dintre cei mai mari producători de anvelope din
lume, ridică limita la zece ani.
Cu toate acestea, Dan Zielinski, directorul executiv al

Asociaţiei Producătorilor de
Anvelope din America, spune
că există factori mai importanţi decât vârsta anvelopelor
atunci când vine vorba despre
siguranţă rutieră. „Suntem împotriva legislaţiei care impune
limite de vârstă anvelopelor”,
a spus Zielinski.
În acelaşi timp, Don Karol,
investigatorul-şef al Consiliu-

lui Naţional pentru Siguranţă
Rutieră, spune că vârsta pneurilor poate juca un rol în degradarea structurii interne a
anvelopei.
Până când producătorii de
anvelope vor ajunge la un
consens cu autorităţile americane, cei de la ABC News
au aflat că există un risc relativ crescut ca la magazinele

Electricul pe minus. Fiat 500e,
gaură la buget
Sergio Marchionne, şeful
concernului Fiat-Chrysler, a
declarat că există o pierdere
de 14.000 de dolari la fiecare
unitate Fiat 500 electric vândută . „Sper să nu cumpăraţi
versiunea electrică a lui Fiat
500, pentru că fiecare maşină
vândută mă costă 14.000 de
dolari. Sunt îndeajuns de sincer să vă spun asta”, a declarat
Marchionne.
„Model Tesla S are un preţ
ridicat, iar prin asta reuşeşte

să-şi acopere
costurile şi
mai mult decât atât. Eu
sper doar să
vindem cât
mai puţine
exemplare
Fiat 500e”, a
încheiat
Marchionne,
care spune că Fiat nu ar fi
dezvoltat un model electric
dacă nu exista presiune publi-

că din partea guvernului SUA
pentru ca toţi producătorii se
dezvolte astfel de maşini.

Tirurile, responsabile pentru 25% din
emisiile CO2 de pe drumurile europene
Autoutilitarele sunt responsabile pentru un sfert din emisiile din transport, deşi acestea
reprezintă numai 3% din totalul vehiculelor care sunt în
trafic, relevă datele unei analize realizată de Federaţia Europeană Transport şi Mediu.
Potrivit sursei citate, între
anii 1990 şi 2010, emisiile de
CO2 ale autoutilitarelor au
crescut cu 36% la nivelul
Uniunii Europene. În acest
sens, Comisia Europeană a
propus un instrument de măsurare, certificare şi raportare
a emisiilor de CO2 ale acestor
vehicule, în speranţa că o
transparenţă crescută va

accelera progresul. Forul european a publicat, recent, strategia pentru emisiile de CO2
ale autoutilitarelor, care subliniază nevoia urgentă de lua
măsuri pentru a reduce consumul de combustibil şi emisiile tot mai mari ale acestor
vehicule, fără să propună însă
măsuri concrete în acest sens.
„Costurile carburanţilor reprezintă aproximativ 30% din
cheltuielile transportatorilor,
iar eficienţa consumului este
o preocupare - cheie pentru
sectorul logistic. Introducerea
unor standarde pentru autoutilitare ar putea îmbunătăţi
eficienţa consumului cu până

la 35%, însemnând o economie de peste 14.000 de euro
pe an pentru transportatori şi
reduceri masive de emisii. Pe
durata de viaţă a vehiculului,
economia realizată ar putea
fi de până la 150.000 de euro.
Deşi reprezintă doar 3% din
vehiculele de pe drumurile europene, autoutilitarele sunt responsabile pentru 25% din
emisiile din transport”, se notează în concluziile raportului.
Europa a introdus standarde de economie de carburanţi
pentru automobile şi autoutilitare, dar nu există reglementări în privinţa emisiilor de
CO2 ale celor din urmă.

de pneuri să
fie vândute
anvelope
vechi, deşi
nu au fost
montate niciodată pe o
maşină.
Pentru a
afla data de
fabricaţie a
unei anvelope, trebuie să
găseşti codul
DOT de pe
peretele lateral al cauciucului. Data
fabricaţiei este exprimată sub
forma XXXX – primele două
cifre reprezintă săptămâna,
iar ultimele două reprezintă
anul de fabricaţie.
Deocamdată, legislaţia din
România nu impune o limită
de vârstă pentru anvelope,
însă angajaţii vulcanizărilor
ar trebui să vă anunţe atunci
când e timpul să le schimbaţi.

Previziune Bosch. Şoferul va deveni pasager

Compania germană Bosch apreciază că în 2025 tehnologia
va permite maşinilor să se conducă singure fără probleme,
iar şoferul va deveni un simplu pasager care va asista automobilul. „Maşina nu va deveni niciodată independentă
încât să te urci şi să plece singură.Tot sub control uman va
rămâne, dar va putea fi trecută sub control automat, aceasta
ar fi viziunea. Momentul este încă departe, mai sunt zece
ani şi nu doar Bosch lucrează la asta, ci mai multe firme
consideră ca aceasta este tendinţa viitorului. Trebuie să reţinem însă că prima oară trebuie adaptată legislaţia care în
prezent nu-ţi permite multe lucruri. Nu doar tehnologia trebuie
să avanseze, ci şi legislaţia”, a declarat Mihai Boldijar, şeful
Bosch România.

Încă o maşină la Craiova. Planuri Ford

Ford ar putea produce la Craiova un model de clasă mică,
alegerea urmând să se facă între Fiesta, EcoSport şi Ka.
Odată cu introducerea în planul de fabricaţie a acestui model,
Ford va suplimenta numărul de angajaţi cu 800, până la 3.500
de persoane. ”Dacă ar fi să combinăm faptul că suntem capabili să producem la calitate foarte bună şi modul în care
oamenii au evoluat în mentalitate cu investiţiile pe care le-am
făcut aici, atunci putem spune că această uzină este gata
pentru expansiune şi pentru a produce volume mai mari”, a
declarat preşedintele Ford România, Jan Gijsen, citat de 0100.ro. Ford are planuri şi pentru Turcia. Americanii au investit
511 milioane de dolari pentru producţia modelelor Transit Courier şi Tourneo Courier.

Ediţie aniversară. Škoda cu 280 cai-putere

Škoda va lansa un model dedicat împlinirii a 40 de ani de la
prima ediţie de raliu denumită 130 RS. Octavia RS va avea
un motor de 280 de cai-putere derivat din motorul de 2 litri
turbo pe benzină de pe Golf R, care în varianta VW este de
300 de cai-putere. Ediţia aniversară RS 280 de cai va fi produsă
într-un număr limitat de exemplare, la un preţ pe măsură.

