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Ziar Gratuit
Paradă de
Ziua Pompierilor
pag. 2

Parada prilejuită de sărbătorirea Zilei Pompierilor va
avea loc mâine la prânz, pe
Bulevardul Eroilor.

Stegarii mizează
pe o victorie
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Avioane de clasă
medie la Braşov
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FC Braşov primeşte astăzi,
pe Tineretului, vizita Chiajnei. Partida va începe la ora
18.30.

Începe programul
„Vacanţă la ţară”
pag. 4

Pensiunile din zonele turistice din ţară oferă sejururi
la preţuri promoţionale
pentru turiști.

Aristotel Căncescu, preşedintele CJ:
Pista Aeroportului Internaţional
de la Ghimbav ar putea fi inaugurată
cu o aeronavă de clasă medie

VALUTĂ

Euro
4,4196
USD
3,4197
Gram Aur 137,0064

METEO

Parţial noros
11°C /21°C

„După cum am promis, pista va fi gata
în această lună. Să vedem dacă putem
aduce, în condiţii legale, un avion de
clasă medie, care să aterizeze „la ve-

dere”, acest tip de avion efectuând
curse în toată Europa. Deocamdată
nu se pune problema de a avea curse
transoceanice, pentru care ar fi nevoie

de o pistă mai lungă cu 550 de metri
faţă de cea existentă a Braşov, de 2.850
de metri. Potrivit specialiştilor, odată
ce sunt finalizate pista şi suprafeţele

de mişcare, putem spune că 70% din
investiţie este gata” a declarat Aristotel
Căncescu, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov.
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„Solidaritate braşoveană”

Noi locuri de joacă inaugurate

Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov,
împreună cu Consiliul Judeţean Braşov, continuă acţiunile caritabile desfăşurate
prin proiectul social „Solidaritate Braşoveană”. 180
de copii aflaţi în plasament
familial sub coordonarea

Copiii din Astra au la dispoziţie două noi locuri de joacă,
amenajate printr-un parteneriat între Primăria Braşov şi
Hutchinson Braşov. Ieri, primarul George Scripcaru, împreună cu directorul general
al grupului francez Hutchinson Braşov, Pascal Quiblier,

Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Braşov, precum şi alţi 20 de
copii de vârstă şcolară din
municipiul Braşov, au primit ieri pachete cu rechizite.
Este a zecea acţiune socială
a ADDJB din acest an.
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a inaugurat cele două locuri
de joacă amenajate în parcul
Ştefan cel Mare (Bulevardul
Ştefan cel Mare 22-24) şi în
zona verde de pe Saturn 30
(Bulevardul Saturn colţ cu
Uranus). Panglicile inaugurale au fost tăiate de copii.
pag. 3

2
Restricții de circulație astăzi în Centru

Pieton lovit de mașină
O femeie în vârstă de 29 de ani a ajuns în stare gravă
la spital după ce a fost implicată într-un accident rutier,
în timp ce încerca să traverseze Bulevardul Eroilor prin
loc nepermis şi fără să se asigure, spun poliţiştii. Braşoveanca a fost surprinsă şi accidentată de un autoturism
condus de un bărbat în vârstă de 26 de ani. Victima a
fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Poliţiştii
sosiţi la faţa locului au demarat o anchetă.

Jaf dat de doi copii
Inele, brăţări, mâncare şi bani. Acestea sunt bunurile cu
care au plecat, din casa unui vecin, doi copii din comuna
braşoveană Dacia. Cei doi, în vârstă de 10, respectiv 16
ani, au intrat cu forţa în locuinţa unui bărbat din localitate
şi au furat bunuri în valoare de 2000 de lei. Poliţiştii chemaţi la faţa locului au demarat imediat ancheta şi spun
că suspecţii sunt cercetaţi, în stare de libertate, sub acuzaţia de furt calificat.

Prins cu lemn furat
Miercuri noapte, poliţiştii l-au identificat, în comuna Vulcan, pe un bărbat în vârstă de 31 ani, domiciliat în localitate, în timp ce transporta cu o căruţă cantitatea de
1,2 mc lemn de foc de esenţă carpen, fără a avea asupra
sa aviz de însoţire a materialului lemnos. În urma celor
constatate a fost luată măsura sancţionării acestuia, conform Legii nr. 171/2010, iar lemnul a fost confiscat.

Vineri

Paradă de Ziua Pompierilor
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Ţara
Bârsei" al Judeţului (ISUJ)
Braşov va organiza mâine, pe bulevardul Eroilor,
în intervalul orar 12.45 14.00, o prezentare de
tehnică militară, ce va fi
urmată de o ceremonie
militară religioasă şi de o
defilare cu fanfară.
Evenimentul este prilejuit
de cea de-a 166-a comemorare
a Bătăliei din Dealul Spirii, dată
la care se sărbătoreşte şi Ziua
Pompierilor din România.
Bătălia a avut loc la 13 septembrie 1848, lângă Bucureşti,
între trupele române şi cele otomane, şi a însemnat înăbuşirea
Revoluţiei din Ţara Românească.
Chiar dacă Bătălia din Dealul
Spirii s-a încheiat cu înfrângerea
trupelor române, totuşi din
punct de vedere istoric, această
luptă consfinţeşte dorinţa naţională de autodeterminare.
Pentru comemorarea eroilor
pompieri căzuţi în luptă, pe Dealul Spirii a fost ridicat în anul
1901 Monumentul Eroilor
Pompieri din Bucureşti, monument cu un trecut la fel de zbu-

Foto: Andrei Paul

Astăzi, între orele 19.00 şi 20.00, traficul va fi restricţionat
pe strada Mureşenilor, pe sensul de coborâre dinspre
cartierul Şchei spre Casa Armatei. Tot astăzi, între orele
16.00-17.00, Piaţa Sfatului va fi închisă pentru efectuarea
controlului pirotehnic. Restricțiile de cirulație au fost luate
datorită desfășurării festivalului Romanian Music Awards,
în Piața Sfatului.

EVENIMENT

Brașovenii și turiștii sunt invitați să admire parada
ciumat ca şi evenimentele a căror memorie o reprezintă.
Ziua de 13 Septembrie a fost
oficializată ca Zi a Pompierilor
din România începând din
1953.
Precizăm că sâmbătă, în intervalul orar menţionat, traficul
va fi închis pe bulevardul Eroilor, între Casa Armatei şi Teatrul Sică Alexandrescu. A.P.

Maior: Vom fi ameninţaţi economic de
instabilitatea din zonă
România va fi afectată economic din cuza instabilităţii
militare de pe teritoriul Ucrainei, spune șeful SRI, George
Maior (foto).
Acesta este însă de părere
că nu vom fi ameninţatʼi militar şi nici nu vom avea de
suferit din punct de vedere teritorial „În ceea ce priveşte
aceste dezvoltări militare, geopolitice, de instabilitate în
zona noastră, bineînţeles că
întotdeauna vom fi afectaţi.
Nu vom fi, desigur, ameninţaţi
din punct de vedere militar, teritorial, dar vom fi afectaţi
economic, informaţional, comercial şi, în cele din urmă,
geopolitic de un fenomen de
instabilitate la graniţe şi trebuie să tratăm foarte serios

această chestiune, să fim pregătiţi pentru a
înţelege fenomenul şi a-l trata
corespunzător”,
a declarat Maior, pentru siteun Mediafax.
Maior mai spune că există
şanse ca ţara noastră să aibă
instituţii puternice în domeniul
strategic, ce pot să ofere politicienilor expertize, viziuni şi
efective propriu-zise pentru ca
aceştia să poată face faţă unor
asemenea situaţii.
„Clasa politică, desigur, are
obligaţia de a respecta aceste
instituţii, de a le asigura autonomia de evaluare strategică a
acestor evoluţii şi de a le pune

la dispoziţie resursele pentru aşi putea îndeplini misiunea,
ceea ce nu se întâmplă întotdeauna, din păcate”, a adăugat
Maior. Pentru a face faţă evoluţiilor strategice ale comunităţii euroatlantice din care
facem parte, spune Maior, clasa
politică românească a fost obligată de la aderarea La NATO
încoace să înţeleagă mai bine
provocările statelor alături de
care se află în alianţă.

Afaceristul Cătălin Chelu, dat în urmărire
Omul de afaceri Cătălin
Chelu, condamnat definitiv la
şase ani de închisoare, a fost
dat în urmărire naţională.
Acesta nu a fost găsit la domiciliu pentru punerea în aplicare
a mandatului de executare a
pedepsei.
Mandatul de urmărire a fost
emis, la începutul săptămânii,
de IPJ Galaţi. Dacă nu va fi
găsit, pe numele lui Chelu va
fi emis un mandat de urmărire

internatʼională.
Cătălin Chelu a fost condamnat definitiv, luni, de judecătorii de la Curtea de Apel
Bucureşti, la şase ani de închisoare în dosarul „Mită la
MAI”, pentru tentativa de
mituire a fostului secretar de
stat în MAI Dan Valentin Fătuloiu.
Potrivit procurorilor, în
2010, Chelu i-a promis chestorului şef Dan Valentin Fă-

tuloiu suma de un milion de
euro, pentru ca în schimbul
banilor, secretarul de stat în
MAI, care a fost denunţător
în acest dosar, să „îndeplinească acte contrare îndatoririlor
de serviciu, respectiv să stopeze
prelucrarea în sistem integrat
a informaţiilor din dosarele
penale având ca obiect infracţiuni comise de către Chelu
Cătălin Constantin şi persoanele apropiate acestuia”.

EVENIMENT
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Două noi locuri de joacă
inaugurate în Brașov
Ieri, primarul George Scripcaru, împreună cu directorul general al grupului francez
Hutchinson Braşov, Pascal Quiblier, a inaugurat cele două locuri
de joacă amenajate în parcul Ştefan cel Mare (Bulevardul Ştefan
cel Mare 22-24) şi în zona verde
de pe Saturn 30 (Bulevardul Saturn colţ cu Uranus). Panglicile
inaugurale au fost tăiate de copii,
care s-au bucurat, pe lângă jucăriile din parc, de baloane, îngheţată, sucuri, prăjituri şi
popcorn.
„Nu este singurul parc de acest
fel din Braşov, însă este o investiţie importantă pentru care le

mulţumesc partenerilor noştri.
Este un lucru bun şi am sprijinit întotdeauna astfel de iniţiative. Ne bucurăm când
companii care îşi desfăşoară
activitatea în Braşov aleg nu
numai să creeze locuri de
muncă, ci şi să sprijine comunitatea în care îşi desfăşoară
activitatea prin astfel de proiecte sau prin acţiuni culturale
sau caritabile. Aici este vorba
despre copiii din cartierul Astra, un cartier foarte aglomerat
în care trăiesc mulţi dintre angajaţii companiei, iar copiii
lor, alături de toţi ceilalţi din
cartier, au acum două locuri
de joacă noi, construite chiar Parcul a fost inaugurat în prezența primarului George Scripcaru
de firma la care lucrează părinţii lor. Este un exemplu de urLocul de joacă din parcul Şte- împărţit în zone de activităţi
mat şi mă bucur de câte ori o fan cel Mare, care se va numi adresate copiilor cu vârste de
companie doreşte astfel de par- „Locul de joacă Hutchinson”, a peste cinci ani şi pentru părinţi
teneriate cu primăria”, a declarat fost amenajat pe o suprafaţă de şi bunici, şi una pentru copiii mai
primarul George Scripcaru.
aproximativ 3.000 mp şi este mici.
Foto: Andrei Paul

Copiii din Astra au la dispoziţie două noi locuri
de joacă, amenajate
printr-un parteneriat între Primăria Braşov şi
Hutchinson Braşov.

Elevii claselor I şi a II-a nu au manuale
Noile manuale pentru elevii
de clasa I şi a II-a nu vor ajunge în şcoli la 15 septembrie.
Nici măcar variantele digitale
nu vor putea fi accesate online.
Termenul a fost decalat după
ce mai multe edituri au sesizat
nereguli în licitaţia organizată
de Centrul National de Evaluare şi Examniare. În lipsa
manualelor, copiii vor învăţa
după fişe multiplicate la copiator timp de aproape două luni.
Ministerul Educaţiei a precizat, ieri, într-un comunicat
de presă că „va urmări întotdeauna interesul elevilor şi al
şcolii, şi nu interesele finan-

ciare ale celor care au blocat
procedura, generând această
întârziere a modernizării ma nualelor”.
Ministerul Educaţiei mai
precizează că „scopul principal al instituţiei este acela de
a asigura materiale didactice
de calitate, moderne, adaptate
noilor programe şi noilor cerinţe ale lumii în care copiii
noştri trăiesc. Este pentru prima oară, în ultimii 10 - 14
ani, când MEN face acest pas
important în sistemul de învăţământ”.
Președintele FSLI, Simion
Hăncescu, consideră regreta-

bil faptul că s-a ajuns în această situatʼie și face apel la totʼi
cei implicatʼi în licitatʼia privind
manualele să solutʼioneze cât
mai rapid contestatʼiile primite, potrivit Agerpres.
Rezolvarea rapidă a acestei
situatʼii este imperios necesară,
având în vedere că programele la aceste clase sunt modificate și nici manualele vechi
nu mai pot fi folosite. Este
evident că la mijloc sunt interese financiare, dar asta nu
justifică situatʼia creată, pentru
că aceia care suferă sunt copiii
acestei tʼări, a subliniat
președintele FSLI.

Ajutoare alimentare de la UE pentru
românii săraci, din 2015, pe bază de cupon
În anul viitor, ajutoarele alimentare de la Uniunea Europeană vor fi acordate pe baza
unor cupoane individuale, fără
valoare financiară. Pe cupon
vor apărea numele, prenumele
şi CNP-ul beneficiarului, componenţa coşului alimentar şi
data de valabilitate. De la anul,
vor fi distribuite pachete de
două ori pe an. Copiii din familiile beneficiare vor primi în
plus rechizite şcolare şi ghiozdane. Pentru persoanele care
nu sunt deplasabile, autorităţile
locale vor face parteneriate cu
ONG-uri care acţionează în do-

meniu, pentru distribuirea pachetelor cu alimente la domiciliul beneficiarilor.
Peste două milioane şi jumătate de români săraci vor fi

sprijiniţi prin noul program
operaţional pentru ajutorarea
persoanelor defavorizate, finanţat cu peste 440 de milioane de euro.

Pentru copiii mai mari,
una dintre atracţii va fi castelul cu două turnuri, între
care trecerea se face pe inele
fixe suspendate, şi care este
dotat şi cu un perete şi o plasă
de căţărare. De asemenea,
castelul are şi tobogan. Pentru
prima dată într-un parc public din Braşov au fost montate şi o plat
formătrambulină, pe care copiii vor
putea sări în voie, şi o platformă pentru echilibru, pe
arcuri, cu trei posturi.
Locul de joacă de pe Saturn nr 30 este amenajat tot
prin parteneriatul dintre Primăria Braşov şi Hutchinson,
pe o suprafaţă de aproximativ 800 de metri pătraţi şi a fost
dotat cu un castel cu tobogan,
un carusel, un element pe arc,
leagăn şi groapă cu nisip, precum şi cu o masă de şah.

Suma totală pentru amenajarea celor două locuri de joacă
a fost de aproximativ 100.000
de euro, inclusiv TVA, din care
80.000 reprezintă contribuţia
companiei franceze şi aproximativ 20.000 de euro contribuţia Primăriei Braşov.
Până acum, au mai amenajat
locuri de joacă în Braşov, prin
parteneriat cu primăria, firmele
Urban (intersecţia străzilor Venus şi Apollo), Comprest (Triaj), Coral Impex (intersecţia
Soarelui cu Calea Bucureşti, în
zona giratoriului). Schaeffler
România a amenajat întreg parcul Livada Poştei. Premium Aerotec lucrează deja la locul de
joacă „aeronautic” din Centrul
Civic. Un proiect din aceeaşi
categorie este în lucru la Kronospan, care ar putea amenaja
parcul pe Bulevardul Griviţei,
în zona Fartec.
A.P.
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Flash economic
Wizz Air se extinde în România
Operatorul aerian
low cost Wizz Air a
anunţat începerea
operaţiunilor pe aeroportul din Iaşi, al
optulea deservit în
România, şi introducerea unei noi aeronave la baza din
Bucureşti din iulie 2015. După introducerea noii aeronave
la baza din Bucureşti, flota din România va ajunge la un număr de 17 aeronave Airbus A310. În prezent, compania
operează 14 avioane pe plan local şi va adăuga două unităţi
până la finele anului, estimând o creştere de 29% a capacităţii
din România în 2015. Oficialii companiei au menţionat că
şi pe viitor vor anunţa noi curse şi negociază şi cu alte aeroporturi. În ceea ce priveşte planurile de listare la bursă,
John Stephenson, vicepreşedinte executiv al Wizz Air, spune
că s-a renunţat la acest proiect.

CEZ nu pleacă din România
Grupul ceh CEZ îşi va consolida operaţiunile în România şi
nu va ieşi de pe piaţă, chiar dacă va reuşi să vândă parcurile
eoliene din Dobrogea, dar nu este interesat de achiziţii sau
de participarea la proiecte energetice mari derulate de Guvern, a declarat şeful CEZ România, Martin Zmelik. Declaraţia
o secondează pe cea a directorului diviziei internaţionale a
CEZ, Tomas Pleskac, care afirma în aprilie că grupul este
dispus să vândă integral parcurile eoliene din România, de
la Fântânele şi Cogealac, dacă va primi o ofertă bună. CEZ
este cel mai mare producător de electricitate eoliană din
România, cu investiţii de 1,1 miliarde de euro. Parcurile eoliene deţinute de CEZ în România au o capacitate însumată
de 600 MW.

ECONOMIC

Vineri

„Vacanță la țară”,
ediția de toamnă
În perioada 14 septembrie – 31 octombrie 2014
se derulează cea de-a
XXIV-a ediţii a programului „Vacanţă la ţară" .
Ca în fiecare an, acest program este iniţiat şi organizat de
Asociaţia Naţională de Turism
Rural, Ecologic şi Cultural – ANTREC România. Destinatarii
programului sunt toate categoriile
de turişti, care vor avea oportunitatea de a descoperi viaţa satului, tradiţiile locurilor respective,
ospitalitatea specifică acestui tip
de turism şi nu în ultimul rând,
pot servi o masă tradiţională cu
bucate specifice fiecărei zone
pentru care vor opta.
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) a propus valorificarea acestuia şi prin
agenţiile de turism membre, ca
şi la ediţiile precedente.
Iată care sunt tarifele practicate de către pensiuni pentru

Turiștii pot descoperi România frumoasă, beneficiind de cazare ieftină
actuala ediţie a programului
„Vacanţă la ţară”:
- pensiuni de 2 margarete 175 lei/ persoană/6 zile.
- pensiuni de 3 şi 4 margarete - 225 lei/ persoană/6 zile.
- pensiuni de 5 margarete 290 lei/ persoană/6 zile.
În tarif sunt incluse 5 nopţi

cazare în cameră dublă, prima
noapte de cazare fiind aferentă
zilei de duminică. Sejurul se va
încheia în ziua de vineri. Fiecare
pensiune participantă în acest
program va oferi din partea casei micul dejun.
Rezervările se pot face direct
la pensiune, prin agenţiile mem-

bre ANAT sau prin filialele ANTREC. Filialele ANTREC participante, în prima fază, la acest
program sunt: Alba, Braşov,
Covasna, Gorj, Maramureş şi
Neamţ. Pe parcurs vor mai adera şi alte pensiuni.
Lista pensiunilor va fi actualizată permanent pe: www.antrec.ro şi www.vacantelatara.ro.
„Pe lângă vremea care se anunţă a fi foarte frumoasă, turiştii
care vor beneficia de programul
Vacanţă la ţară vor avea parte,
în această toamnă, de multe evenimente şi festivaluri. La 20 de
ani de la înfiinţarea ANTREC,
ne concentrăm mult pe crearea
şi dezvoltarea unui calendar de
evenimente, precum şi pe dezvoltarea asociaţiei şi a turismului
rural în alte regiuni ale României. Spun asta pentru că fiecare
zonă a ţării noastre are ceva de
oferi”, subliniază domnul Mişu
Chiruc, presedintele executiv al
ANTREC.

Ghețea: Dobânzile la credite vor mai scădea
Dobânzile la credite vor
continua să scadă, având în
vedere semnalele repetate
date de Banca Natʼională a
României și de Banca Centrală Europeană în ultima perioadă, dar marjele practicate
de bănci rămân ridicate din
cauza riscului încă mare la
care se expun institutʼiile de
credit, sustʼine președintele CEC
Bank, Radu Ghețea (foto).
„Lumea are impresia că noi,
bancherii, suntem foarte
supărați când scad dobânzile.
Nu suntem, pentru că atunci
când scad dobânzile înseamnă
că începe să crească cererea,
principala pondere în veniturile
noastre fiind dobânzile la credite”, a precizat Ghetʼea, într-o
conferintʼă de presă.
În opinia sa, dobânzile vor
scădea la toate categoriile de
credite, mai ales în conditʼiile

în care începe „să se miște” și
activitatea de vânzare-cumpărare a imobilelor.
„Un element important în
toată această discuție este acel
iureș care se creează în massmedia când, pe parcursul unei
etape, se anunță că se mai
prelungește sau nu programul
Prima Casă. Asta înseamnă
că lumea își dorește, are
intenția să își facă o casă”, a
spus Ghetʼea. În privintʼa marjelor practicate de bănci,
Ghetʼea sustʼine că aceasta ex-

primă nivelul riscului pe
care banca și-l asumă în
momentul în care acordă un
credit, iar marja diferă de
la caz la caz în functʼie de
bonitatea clientului. Șeful
CEC a dat ca exemplu
licitatʼiile lansate de primării
pe sistemul SEAP, unde primăriile primesc finantʼare
cu marje de sub 1%, întrucât
autoritătʼile locale prezintă un
risc scăzut.
„Dacă primăria este într-o
zonă bine industrializată, bine
populată, veniturile se realizează și nu există pericolul
unor credite neperformante.
Deci acolo marjele sunt foarte
mici, au scăzut sub 1% în
unele cazuri”, a subliniat
președintele CEC Bank. El a
admis că sunt și primării sărace, la care marja pentru un
credit ajunge și la 4%.

Trenul Hyperion va circula
pe ruta Craiova-București-Brașov
Începând de luni, 15 septembrie 2014, trenul Hyperion va executa zilnic curse
pe ruta Craiova – București
– Brașov și retur. Biletele se
procură în tren de la personalul însotʼitor. Trenul are plecare din Craiova la ora 5:30,
urmând să ajungă la Brașov
la 11:46. În București trenul

ajunge la 8:36. Astfel, întreaga rută Craiova - Braşov va
fi parcursă în 6 ore şi 16 minute. După-amiază, trenul va
pleca din Brașov la ora 15:30,
urmând să ajungă la Craiova
la 21:30. În București trenul
ajunge la 18:03. Un bilet Craiova - București Nord costă
40 de lei. Un bilet Craiova -

Brașov costă 55 de lei.
Un bilet Brașov - București
costă 30 de lei. Pentru cei ce
doresc bilete pot fi rezervate
pe site-ul www.softrans.ro.
Hyperion este o ramă electrică
fabricată în România, la Softronic Craiova, ce poate circula cu până la 160 km/h pe
liniile din România.
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Cum poate fi folosit cardul
național de sănătate
De joia viitoare, la Casa
de Asigurări de Sănătate
a Judeţului (CASJ) vor fi
aduse cardurile naţionale de asigurări de sănătate, punct din care vor
fi distribuite, cu ajutorul
factorilor poştali, asiguraţilor din judeţ.
De anul viitor, serviciile
medicale vor fi validate şi decontate doar în baza cardului
naţional de sănătate.
În lunile septembrie și octombrie vor fi trimise la nivel
natʼional 2,5 milioane de carduri, pentru ca în următorii patru ani să se ajungă la 13,6 milioane de unitătʼi, incluzând
persoanele care vor împlini
vârsta de 18 ani și/sau vor dobândi calitatea de asigurat.
Poșta Română va livra cardurile la locuintʼa fiecărui asi-

gurat, în baza cărtʼii de identitate și a semnăturii de primire. În cazul în care asiguratul nu va fi găsit acasă, distribuitorul va face dovada că
a mers la domiciliul acestuia
de două ori pentru a preda
cardul de sănătate și îl va returna la sediul casei de asigurări în termen de 10 zile ulterioare termenului afectat livrării. După acest termen, asiguratul își poate ridica propriul card de sănătate de la
casa de asigurări în evidentʼa
căreia se află.
Conform Casei Natʼionale
de Asigurări de Sănătate
(CNAS), serviciile medicale
vor fi validate și decontate
doar în baza cadrului
natʼional de sănătate, care reprezintă codul de acces pentru toate sistemele informatice ale institutʼiei și contʼine

Cardurile de sănătate vor fi distribuite pacienţilor începând cu 18 septembrie prin intermediul Poştei Române
datele de identificare ale fiecărui asigurat.
Cardul va deveni instrumen-

tul de confirmare a prestării
tuturor serviciilor din sistemul
Platformei Informatice a Asi-

gurărilor de Sănătate (PIAS).
Astfel, fiecare persoană care
se prezintă la medic va trebui

să aibă asupra sa cardul de sănătate.
„Cardul va fi trecut prin cititorul de card din cabinetul
medicului iar pacientul își va
introduce codul pin. Medicul,
numai cu acordul pacientului,
va înscrie pe card eventualele
boli grave - cum ar fi cancer,
diabet, fie transplant de
organe. Prin cardul național
de sănătate se va verifica efectuarea serviciilor medicale de
către furnizorii acestor servicii”, a declarat președintele Federatʼiei Natʼionale a Patronatelor Medicilor de Familie,
Doina Mihăilă.
Cardul poate fi folosit atât
la medicul de familie, cât și la
un specialist sau în spital.
Până în prezent, cardul a
fost pilotat pe un eșantion de
8.000 de persoane care făceau
dializă.

Ministerul Sănătății a aprobat toate
dosarele de tratament în străinătate

Ministerul Sănătătʼii a
anuntʼat că a aprobat toate dosarele de tratament în străinătate și că în prezent nu există
dosar în așteptare.
„În prezent, nu există
dosare în așteptare. Când am
venit la minister, doar o mică
parte dintre dosare erau aprobate. Vom acorda o atenție
deosebită acestor pacienți
care nu pot fi tratați în România”, a declarat ministrul
Sănătătʼii, Nicolae Bănicioiu.
Potrivit sursei citate,
pacientʼii cu afectʼiuni grave
pot deconta, prin bugetul Ministerului Sănătătʼii, costul

operatʼiilor sau tratamentului,
la recomandarea comisiilor
de specialitate teritoriale.
„Procedura se adresează
doar tratamentelor care nu
pot fi efectuate în țară și nu
pot fi decontate în baza formularelor europene dedicate
serviciilor medicale incluse în
pachetul de servicii de bază”,
se precizează în comunicatul
de presă.
Ministerul Sănătătʼii a
alocat până în prezent 10,6
milioane de lei pentru aceste
tratamente, aprobate de comisia din Ministerul Sănătătʼii.
„La rectificare am aprobat

fondurile necesare - circa 6
milioane de lei - și vom aloca
în continuare sumele necesare
în funcție de dosarele pe care
le vom primi și pentru ultimul
trimestru al anului, astfel
încât să nu mai existe sincope
în
derularea
acestei
activități”, a spus Bănicioiu.
Costurile necesare pentru
aceste operatʼii sunt extrem de
ridicate și nu sunt incluse în
pachetul de bază al Casei
Natʼionale de Asigurări de Sănătate.
De exemplu, costul pentru
efectuarea unui transplant
pulmonar este de 120.000 de
euro, costul pentru o terapie
radioizotopică se ridică la
12.000 de euro, iar chimioterapia intraperitoneală, care nu
se poate face în România, cu
interventʼie
chirurgicală
pentru cancer de colon, se ridică la 27.000, aceste costuri
fiind finantʼate integral din bugetul Ministerului Sănătătʼii.

Concursul în rezidențiat, pe 23 noiembrie
Ministerul Sănătătʼii a decis
ca rezidentʼiatul să se desfășoare
anul acesta pe 23 noiembrie, cu
o săptămână mai târziu decât
data programată initʼial, având
în vedere faptul că pe 16 noiembrie sunt organizate alegeri

prezidentʼiale.
Potrivit unui comunicat de
presă, decizia a fost luată în
urma întâlnirii pe care ministrul
Sănătătʼii, Nicolae Bănicioiu, a
avut-o ieri cu rectorii universitătʼilor de medicină și farmacie.

Detaliile privind organizarea
concursului vor fi publicate de
către Ministerul Sănătătʼii în perioada următoare, pe pagina de
web www. ms.ro, iar bibliografia și tematica de concurs vor rămâne aceleași ca în anii trecutʼi.
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Poarta prin care a intrat
în cetate Mihai Viteazul

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Poarta veche a Vămii sau a Mănăstirii,
situată la capătul străzii Mureşenilor
de astăzi, era compusă dintr-un un veritabil bastion de formă circulară şi
un turn, fiind realizat un complex lung
de aproape 100 m.
Apărută în secolul XVI, poarta era întărită cu stâlpi grei de stejar, ce se băgau
cu capetele lor în două găuri făcute în
zid. Turnul porţii – cea mai veche parte
a fortificaţiei, datând din secolul XIV –
era crenelat, pe partea dinspre oraş
având un cadran solar. Pe frontispiciu,

Poarta Vămii prezenta un tablou mare
în culori – imaginea împăratului Sigismund, cel care la 10 martie 1395 a dat
poruncă pentru fortificarea oraşului.
Sistemul defensiv era reprezentat de ciocuri şi guri pentru păcură şi de un pod
mobil cu lanţuri, care se trăgea noaptea.
Bastionul porţii, în formă de potcoavă,
se întindea până la Cercul Militar de
astăzi, dar zidurile cetăţii şi turnul fortificaţiei se aflau pe locul bulevardului
Eroilor. În zidul bastionului, lângă turn,
se afla o portiţă pentru pietoni.

Pe această poartă a intrat în oraş, la
1 martie 1600, Mihai Viteazul, primul
domnitor al tuturor românilor. Tot pe
aceasta poartă domnitorul a părăsit
oraşul la 1 iulie 1600, după încheierea
victorioasă a campaniei din Moldova.
Frumuseţea porţii a fost puternic afectată de cutremurul din 1738, ea practic
prăbuşindu-se. A fost dărâmată definitiv abia în 1836, ulterior construindu-se în locul ei, o poartă nouă.
(sursa text:
www.sextilpuscariu.wordpress.com)
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Pista ar putea fi inaugurată
cu o aeronavă de clasă medie!
Pista Aeroportului
internaţional de la
Ghimbav ar putea fi inaugurată cu o aeronavă
de clasă medie, a anunţat ieri preşedintele
Consiliului Judeţean,
Aristotel Căncescu.
Mai mult, acesta a adus o
altă veste bună: conducerea
Aeroportului Otopeni vrea să
se implice în administrarea
şi operarea Aeroportului de
la Braşov.
Căncescu a mai precizat că
licitaţia pentru suprafeţele de
mişcare va fi adjudecată săptămâna viitoare.
Pentru restul lucrărilor necesare, şeful administraţiei judeţene spune că problema
financiară poate fi rezolvată de
Guvern, iar pentru a da în funcţiune aeroportul cu dotările minim necesare, mai sunt
necesare 25 de milioane de

Preşedintele Consiliului Judeţean, Aristotel Căncescu, spune că aeroportul se va finaliza

„Solidaritate braşoveană”: 200 de copii au primit
rechizite gratuite, o dată cu începerea anului şcolar

Agenţia de Dezvoltare Durabilă a
Judeţului Braşov, împreună cu Consiliul Judeţean Braşov, continuă acţiunile caritabile desfăşurate prin
proiectul social „Solidaritate Braşoveană”.
180 de copii aflaţi în plasament
familial sub coordonarea Direcţiei
de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Braşov, precum şi alţi
20 de copii de vârstă şcolară din
municipiul Braşov care au solicitat
sprijin au primit ieri pachete cu
rechizite. Este a zecea acţiune pe
care au desfăşurat-o în acest an,
membrii Agenţiei, în cadrul acestui proiect social.
Pentru ca aceştia să se bucure
de începutul noului an şcolar au
fost pregătite pachete în care au
fost ambalate 6.600 produse constând în: 2.000 buc. caiete dictan-

do, 2.000 buc. caiete de matematică,
400 buc. caiete de desen, 400 buc.
caiete de biologie, 400 buc. caiete de
geografie, 400 buc. caiete de muzică,
200 de seturi de creioane HB, 200 de
seturi de creioane colorate, 200 de

seturi carioca, 200 buc. ascuţitori creioane, 400 reviste INSIDE Braşov – cu
promovarea tradiţiilor şi
obiceiurilor populare din
judeţul Braşov.
Valoarea produselor
donate astăzi este de
5.215 lei.
„Aceste acţiuni de caritate realizate în cei trei ani
au fost organizate cu sprijinul donatorilor persoane
fizice şi juridice, cu sprijinul
sponsorilor persoane juridice din ţară şi străinătate.
Mulţumim reprezentanţilor
persoanelor juridice din ţară şi străinătate, tuturor cetăţenilor care au făcut donaţii la Centrul de colectare de
la ADDJB” a declarat Iosif Ciurean,
director adjunct al Agenţiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov.

euro. Preşedintele Consiliului
Judeţean speră ca Ministerul
de Finanţe să deblocheze cererea braşovenilor de a contracta un credit de cinci
milioane de euro, destinaţi continuării lucrărilor la aeroport.
„După cum am promis, pista va fi gata în această lună.
Să vedem dacă putem aduce,
în condiţii legale, un avion de
clasă medie, care să aterizeze
«la vedere», acest tip de avion
efectuând curse în toată Europa. Deocamdată nu se pune
problema de a avea curse
transoceanice, pentru care ar
fi nevoie de o pistă mai lungă
cu 550 de metri faţă de cea
existentă a Braşov, de 2.850
de metri, care nu este mare
lucru de făcut. Însă, nu cred
că vom avea operatori pentru
curse transoceanice. Potrivit
specialiştilor, odată ce sunt finalizate pista şi suprafeţele de
mişcare, putem spune că 70%

din investiţie este gata. Şi fără
sprijinul celor de la Bucureşti,
vom finaliza singuri aeroportul, dar într-un număr mai
mare de ani. Certă este şi implicarea Primăriei Braşov,
care şi-a declarat clar intenţia
de a colabora cu noi pentru
această investiţie, în contextul
în care Primăria are un buget
de două ori mai mare decât
Consiliul Judeţean”, a precizat
Căncescu.
Pentru a deveni operaţional
conform proiectului, Aeroportul de la Ghimbav ar avea
nevoie de încă 42 de milioane de euro. Diferenţa de la
25 la 42, Căncescu speră să
vină din partea operatorului
care va fi desemnat în urma
unei licitaţii, care să vină cu
restul banilor (necesari unor
dotări ce ţin de funcţionalitate, precum autocarele pentru transportul pasagerilor).
Sebastian Dan

Începerea şcolii aduce
programul extins la RAT Braşov
Regia Autonomă de Transport
(R.A.T.) Braşov revine de luni, 15
septembrie 2014, la programul
extins de circulaţie. Astfel, va creşte frecvenţa mijloacelor de transport în comun pe 14 dintre cele
44 de trasee, ajungându-se ca la
orele de vârf R.A.T. Braşov să
aibă în circulaţie peste 140 de autovehicule. Vor fi modificate orarele liniilor: 1, 2, 5, 6, 8, 15, 17,
23, 23 barat, 31, 32, 36, 50 şi 52.
De asemenea, începând cu data
de 15 septembrie 2014, R.A.T.
Braşov introduce unele modificări
în traseele unor linii, după cum
urmează:
◾ traseul liniei 41 (Livada Poştei
– Stupini) se prelungeşte până
pe Strada Lujerului din cartierul
Stupini;
◾ autobuzele de pe linia 31 (Valea Cetăţii – Livada Poştei), pe
sensul de deplasare spre Livada Poştei, vor opri şi în staţia
„Liceul Meşotă”;
◾ autobuzele de pe linia 32 (Valea Cetăţii – Gara Braşov), pe
sensul de deplasare spre Valea
Cetăţii, vor opri şi în staţia „Li-

ceul Meşotă”;
◾ liniile de transport 50 şi 50 barat
se vor unifica, noua linie urmând a purta indicativul 50.
Aceasta îşi va prelungi traseul,
pentru anumite curse, până la
capătul de linie „Pietrele lui Solomon” şi va avea un grafic de
circulaţie ce va asigura o frecvenţă a trecerilor prin staţii îmbunătăţită pentru tronsonul
Livada Poştei – Pe Tocile.
„Toate schimbările ce survin din
data de 15 septembrie a.c. sunt
realizate pentru a răspunde nevoilor de mobilitate ale cetăţenilor.
Pe de o parte, ţinem cont de faptul
că săptămâna viitoare încep cursurile unităţilor de învăţământ şcolare şi liceale, iar pe de altă parte
asigurăm locuitorilor din diferite
zone ale oraşului posibilităţi de
transport atractive către zona centrală. Nu în ultimul rând trebuie
menţionat că modificările de trasee răspund solicitărilor venite din
partea călătorilor din zonele Stupini, Valea Cetăţii şi Şchei” a declarat directorul general al R.A.T.
Braşov, ing. Cristian Radu.

Precizare
Fotografia cu juni care a
apărut la articolul cu titlul
„Solomonfest-Serbarea de
toamnă a junilor” publicat ieri
în pagina 7, aparţine arhivei

personale a lui Andrei Paul.
Fotograful îşi cere scuze
pentru eventualele conflicte
emoţionale pe care le-a produs publicarea fotografiei.
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Primul avion spațial
Agenţia Spaţială Europeană (ESA) a anunţat,
că pregăteşte un "avion
spaţial", denumit IXV,
un prototip care ar putea deschide calea spre
fabricarea primei navete
europene ce va fi capabilă să călătorească în
spaţiu şi să revină în
condiţii de siguranţă pe
Terra.
Asamblat în Italia, „Vehiculul experimental intermediar” (IXV) efectuează în
această perioadă ultimele teste
în laboratoarele pe care ESA
le deţine în Olanda, la Noordwijk, o suburbie a oraşului
Haga.
Vehiculul spaţial, care are
forma unui pantof şi mărimea
unui automobil, va pleca în
această lună în Guyana franceză, de unde va decola pe
18 noiembrie, în cadrul unui
zbor test suborbital de 100
minute.
„IXV reprezintă un debut,
iar misiunea este esenţială pentru viitorul navetelor spaţiale
din Europa”, a declarat Gior-

Vineri

Pe scurt
Rămăşiţele unei noi specii de dinozaur, descoperite în Tanzania
Rămăşiţe fosilizate descoperite în Tanzania au condus la
descoperirea unei noi specii de dinozaur erbivor uriaş, potrivit unui studiu publicat luni în Journal of Vertebrate Paleontology. Acest dinozaur erbivor cântărea cât mai mulţi
elefanţi, iar membrele sale anterioare aveau înălţimea de
circa 2 metri, potrivit autorilor studiului. Totuşi, Rukwatitan
bisepultus nu era la fel de mare ca „verişorul” lui Dreadnoughtus, descoperit săptămâna trecută în Argentina.
Scheletul acelui dinozaur, care cântărea circa 60 de tone,
este unul dintre cele mai bine conservate şi complexe de
dinozauri erbivori uriaşi din familia titanozaurilor. Rukwatitan
bisepultus a trăit în urmă cu aproximativ 100 de milioane
de ani. Aceşti dinozauri uriaşi au fost descoperiţi mai ales
în America latină. Oamenii de ştiinţă au găsit pe acest continent fosilele a peste 30 de titanozauri, în timp ce în Africa
au fost descoperite doar patru schelete de titanozaur.

Piramidele, Sfinxul, pe Google Street View!
IXV, „avionul spaţial” pregătit de Agenţia Spaţială Europeană, va atinge 7,5 km/secundă!
gio Tumino, şeful misiunii.
„Obiectivul principal al acestei
misiuni este de a obţine capacitatea de a reveni pe Terra,
după un zbor în spaţiu, în condiţii de siguranţă”.
După ce va ajunge la altitudinea de 450 kilometri, aparatul, care va avea la bord 300
de senzori şi alte aparate de
măsură, va reintra în atmosfera terestră cu o viteză de 7,5
kilometri pe secundă.
În acel moment, aparatul va
recepţiona o mulţime de date

ştiinţifice referitoare la schimburile de căldură dintre aer şi
suprafeţele solide aflate în deplasare cu viteze foarte mari.
Construit din ceramică, fibră de carbon şi plută, IXV
are o lungime de 5 metri şi o
lăţime de 2 metri.
Deşi aparatul de zbor are
la bord doar instrumente de
măsurare, el ar putea fi dezvoltat într-o veritabilă navetă
spaţială care va fi capabilă să
readucă pe Terra echipaje de
astronauţi şi diverse eşantioa-

ne din spaţiu.
„Dacă vom decide într-o
bună zi să dezvoltăm un sistem
european de explorare a spaţiului, trebuie să dezvoltăm neapărat această tehnologie”, a
declarat Giorgio Tumino. Dezvoltat în ultimii cinci ani, proiectul IXV a costat până în
prezent 150 milioane de euro.
„Dacă vrem să putem să
readucem astronauţi de pe Staţia Spaţială Internaţională,
aceasta este o etapă esenţială”,
a adăugat şeful misiunii.

Google a anunţat lansarea imaginilor panoramice Street
View din Egiptul Antic, internauţii putând să viziteze în mod
virtual Sfinxul şi piramidele din Giza. Prin intermediul serviciului Street View, Egiptul din imaginaţia oricui a fost adus
acum la viaţă, iar internauţii pot realiza o călătorie virtuală
printre uimitoarele situri şi prin istoria bogată a acestei civilizaţii antice, conform reprezentanţilor Google. Astfel, internauţii pot „călător” prin intermediul Street View prin
siturile din Egiptul Antic, printre piramidele de la Giza, prin
necropola egipteană Saqqara, fortul Qaitbay, Citadela din
Cairo, Biserica Suspendată şi oraşul antic Abu Mena. În
prezent, serviciul Street View acoperă peste 3.000 de oraşe
din toată lumea şi peste 50 de ţări, precum şi o mică parte
din Antartica. De la începutul proiectului, în 2007, au fost
prezentaţi în Street View peste opt milioane de kilometri
de drumuri.

Stratul de ozon începe să crească
Stratul de ozon, care protejează viatʼa de razele ultraviolete, cauzatoare de cancer,
dă primul semn de creștere,
după ani de scădere periculoasă, a indicat un studiu al
Natʼiunilor Unite, preluat de
Reuters.
Potrivit expertʼilor, această
creștere a stratului de ozon
demonstrează
succesul
interdictʼiei din 1987 asupra
gazelor poluante, care afectau
acest ecran fragil situat la o
altitudine foarte mare - și va

contribui la prevenirea a milioane de cazuri de cancere
de piele.
De asemenea, gaura de
ozon care apare anual deasupra Antarcticii s-a oprit din
creșterea înregistrată de la an
la an, însă va fi nevoie de
aproximativ un deceniu înainte ca aceasta să înceapă să
scadă, se indică în raportul
realizat de Organizatʼia Meteorologică Mondială (OMM)
și de Programul de Mediu al
ONU.

Anuntʼul survine în contextul în care studiile anterioare
au indicat că stratul de ozon
s-a oprit din scădere.
„Pentru prima dată, în acest
raport declarăm că am constatat indicii ale unei mici
creșteri a stratului de ozon total. Acest lucru înseamnă că
refacerea stratului de ozon (...)
abia a început”, a declarat directorul știintʼific al OMM,
Geir Braathen. Problema majoră rămâne însă fenomenul
ireversibil de încălzire globală.

Monumentul Stonehenge era centrul
unui complex ritualic megalitic
Monumentul megalitic de
la Stonehenge, ridicat în urmă
cu aproximativ 5.000 de ani
pe câmpia Salisbury, era centrul unui complex de monumente megalitice cu functʼie
cel mai probabil rituală, conform unor cercetători care au
descoperit urmele altor 17 astfel de monumente în aceeași
zonă, informează Live Science.
Această descoperire a fost
realizată în cadrul unui studiu
care a durat 4 ani și în care
au fost folosite tehnologii noninvazive, așa cum sunt radarele capabile să observe detalii
ale subsolului.
„Stonehenge este fără nicio

îndoială un monument cu o
funcție rituală majoră, iar oamenii din acele timpuri călătoreau probabil distanțe foarte
mari pentru a ajunge acolo,
însă acest monument nu era
singur”, explică coordonatorul
acestui proiect de cercetare,
Vincent Gaffney, arheolog la

Universitatea din Birmingham. „El făcea parte dintrun peisaj mult mai complex,
în care aveau loc procesiuni
și activități rituale. Această
concluzie schimbă modul în
care trebuie privit acest monument” a concluzionat arheologul.
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Foame mare de
puncte pentru stegari
FC Brașov primește astăzi, pe Tineretului, vizita Chiajnei

9
Corona bate cu 30-0 în Cupa României!

Miercuri, la patinoarul din Galați, a debutat Cupa României
la hochei pe gheață, ediția 2013-2014. Deținătoarea en-titre
a trofeului, Corona Wolves Brașov, a reușit una dintre cele
mai categorice victorii din istoria hocheiului românesc: 300 (5-0, 11-0, 14-0), cu Sportul Studențesc!! Virag și Mihaly
au înscris de câte 4 ori fiecare, Fodor, Tivadar, Pysarenko
și Hietamaki au punctat de câte 3 ori, Molnar și Zsomborau făcut câte o dublă, iar Saluga, Imecs, Dumitru, Balint și
Klouda au macat câte un gol fiecare. În cel de-al doilea meci
al zilei, SC Miercurea Ciuc a trecut cu 7-2 de Dunărea Galați.
Din grupa Coronei mai face parte Steaua Rangers București,
care a jucat cu Sportul Studențesc. În meciul doi al zilei sau întâlnit Dunărea Galați și Progym Georghieni.

Au înotat Contra Timp la Brașov

Peste 300 de sportivi de la 24 de cluburi din țară s-au întrecut
în Bazinul Olimpic de înot de la Brașov, în Cupa Contra
Timp, competiție care a bifat anul acesta sezonul doi. Prima
ediție s-a desfășurat la Câmpina, dar anul acesta organizatorii
au preferat să ajungă sub Tâmpa, atrași de calitatea superioară a condițiilor de concurs. Brașovul a fost reprezentat
de Luna, Mix 2000 și Clubul Sportiv Municipal, dar și de alți
sportivi care au concurat individual. Alexandra Maticiuc de
la CSM Brașov a fost prima la 50 de metri bras, pe 2 la 100
liber și pe 3 la 50 de metri fluture. Tot pe prima treaptă a
terminat și Alexandru Bucur de la Clubul Sportiv Muncipal
Brașov, în proba de 50 de metri fluture. Organizatorii au
acordat, la final, un număr de 600 de medalii și de diplome.

Se aleargă la Săcele

Principalul stegarilor, Adrian Szabo, nu ia în calcul decât varianta victoriei în jocul de astăzi
După o pauză de două săptămâni, Liga 1 de fotbal își va
reintra în acest weekend în
drepturi. Etapa cu numărul 7
va fi deschisă cu partida de
pe Tineretului, dintre FC
Brașov și Concordia Chiajna.
Un meci pe care stegarii sunt
obligatʼi să-l câștige pentru a
evada din zona periculoasă a
clasamentului. Înainte de jocul
de astăzi, FC Brașov ocupă
locul 14 în clasament, cu cinci
puncte acumulate în cele șase
etape scurse pînă acum.
„Vom câștiga!” Principalul
FC-ului, Adrian Szabo, este
convins că toate cele trei
puncte vor rămâne sub Tâmpa. Stegarii sunt obligatʼi să

câștige jocul de astăzi, pentru
a evada din zona periculoasă
a clasamentului. „Echipa s-a
pregătit foarte bine în perioada de întrerupere a campionatului. Chiajna are jucători
cu mare experiență în prima
ligă – Matei, Lovin sau Pena,
lângă care sunt crescuți tineri
talentați. Este o echipă tehnică, cu un antrenor care știe
să-și motiveze jucătorii. Noi
suntem însă pregătiți de acest
meci. Suntem obligați să batem Chiajna, și vom bate
Chiajna! Ultima victorie pe
teren propriu a fost cu ASA
Târgu Mureș, au trecut ceva
zile de atunci. Începând cu
acest joc, îmi propun să nu

mai luăm goluri așa ușor. Am
suferit mult în defensivă, sper
să nu mai avem probleme la
acest capitol” a spus Szabo,
în conferintʼa de presă premergătoare partidei.
Șumudică în tribune. Avantaj?
Suspendat pentru ieșirile necontrolate, antrenorul Chiajnei, Marius Șumudică, va
privi jocul doar din tribune.
„Nu știu dacă este un avantaj
pentru noi faptul că Șumudică
nu va fi pe bancă. Așa a fost
și în Ștefan cel Mare, Stoican
a fost suspendat, nu a stat pe
bancă, dar am plecat învinși
din București. Când stai pe
bancă, e clar că poți transmite
mai ușor indicațiile, poți

transmite din starea ta, din
emoțiile tale, jucătorilor. Este
bine să fii lângă echipă” este
de părere principalul stegarilor, Adrian Szabo.
Apel către suporteri. Suporterii galben-negrilor nu au bifat prezentʼe semnificative în
acest sezon, la jocurile
favoritʼilor de pe teren propriu.
Adrian Szabo face un apel către fani să vină la stadion și
să încurajeze echipa. „Noi ne
dorim ca prin punctele pe care
le acumulăm, prin jocul nostrum prestat, să aducem cât
mai mulți spectatori în tribune. Este dezolant atunci când
joci cu tribunele goale!” a
punctat Szabo.

Corona, cu gândul la a patra victorie
Vicecampioana României
la handbal feminin are șansa
de a bifa cel de-al patrulea succes consecutiv, din tot atâtea
etape disputate în acest sezon.
Duminică, fetele antrenate de
Bogdan Burcea și Dumitru
Bervbece vor juca la Târgu
Mureș, cu nou promovata
Mureșul din localitate.
Diferentʼa de valoare dintre
cele două echipe nu ar trebui
să ridice semne de întrebare,
în ceea ce privește echipa

câștigătoare. Evolutʼia mai
putʼin convingătoare din runda
precedentă de la Constantʼa,
le-a readus cu picioarele pe
pământ pe handbalistele
Brașovului. „Trebuie să
învățăm din greșelile pe care
le-am făcut în jocurile trecute
și să jucăm handbalul pe care
noi îl știm. Mureșul este o echipă care până acum și-a vândut
scump pielea la fiecare meci,
dar noi mergem acolo doar cu
gândul la victorie.” a declarat

jucătoarea Coronei, Oana
Bondar. Diferența de valoarea
dintre cele două loturi conduce
în mod normal spre o victorie
facilă a trupei de sub Tâmpa.
Secundul Dumitru Berbece exclude varianta unui accident
în jocul de la Târgu Mureș.
“La valoarea echipei noastre,
formația din Târgu Mureș nu
are cu ce să ne surprindă! Trebuie să facem un meci bun, să
fie o bună pregătire pentru
partida cu HCM Baia Mare.

Din ce am văzut în acest început de campionat, CSM
București mi se pare un pic
mai omogenă ca echipa din
Baia Mare” spune și secundul
Coronei, Dumitru Berbece.
Din păcate, antrenorii Coronei
nu se vor putea baza pentru o
perioadă bună de timp pe interul Mihaela Briscan, care a
fost luni operată, după ce a suferit o fractură la degetul arătător de la mâna stângă.

Sâmbătă 13 septembrie, la Săcele va avea loc „Crosul Electroprecizia”, competiție aflată la cea de-a 3-a ediție. Sportivii
vor alerga pe un traseu de 3 km, pornind de la Școala Generală nr.1 situată pe Bulevardul Brașovului nr. 250, vis-avis de Biserica Evanghelică, către centrul orașului, până la
la Piața Libertății, str. Al. I. Lepadatu. Competiția este organizată pe următoarele categorii de vârstă: sub 18 ani, masculin și feminin, între 18 și 50 ani, masculin și feminin, peste
50 ani, masculin și feminin. Pot participa sportivi nelegitimati
sau legitimati la un club sportiv. Pe lângă diplome și medalii,
primii trei clasați la fiecare categorie de vârstă vor fi
recompenasți cu 300, 200 și 100 de lei. De asemenea, vor
fi acordate patru premii speciale de câte 100 de lei fiecare,
pentru cel mai tânăr dar și cel mai în vârstă concurent. Primii
400 participanți înscriși vor primi câte un tricou personalizat.
Înscrierile se fac sâmbătă între orele 09.00-10.30, startul
fiind programat pentru ora 11.00.

Franța elimină Spania în sferturi la CM de baschet!

Surpriză de proporții în sferturile de finală ale Campionatului
Mondial de baschet din Spania. Joi dimineață, la puțin timp
după miezul nopții, s-a decis ultima semifinalistă a Campionatului Mondial de baschet, Franța reușind surpriza chiar
în fața favoritei numarul 1, Spania. În faza grupelor Spania
reușise o victorie categorică, 88-64, dar jocul din sferturile
de finală a avut un alt deznodământ. Franța s-a impus cu
65-52, diferența fiind făcută în ultimul sfert, câștigat cu 239 de francezi. Boris Diaw a fost cel mai bun jucător pentru
francezi, campionul NBA cu San Antonio Spurs reușind 15
puncte, 5 recuperări și 3 pase decisive. Pau Gasol a reușit
17 puncte, dar din naționala Spaniei nu s-a mai evidențiat
nimeni, gazdele având un procentaj total ridicol și la aruncările
de 3 puncte, doar două reușite din 22 de aruncări, altădată
un atu pentru iberici.

Start în etapa a 7-a!

FC Brașov va deschide astăzi etapa cu numărul 7 a primei
ligi de fotbal. Stegarii vor primi de la ora 18.30, pe stadionul
Tineretului, replica celor de la Concordia Chiajna. Tot astăzi
se mai joacă Steaua-Gaz Metan Mediaș. Programul complet
al etapei arată astfel:
Vineri 12.09.2014
FC Brașov-Concordia Chiajna (18.30)
Steaua-Gaz Metan Mediaș (21.00)
Sâmbătă 13.09.2104
Viitorul Constanța-Ceahlăul Piatra Neamț (18.30)
CFR Cluj – Astra Giurgiu (21.00)
Duminică 14.09.2014
CSMS Iași – ASA TârguMureș (16.00)
Rapid-Universitatea Cluj (18.30)
FC Botoșani-Dinamo (21.00)
Luni 15.09.2014
CS U Craiova-Oțelul Galați (18.30)
Pandurii Târgu Jiu-Petrolul Ploiești (21.00)

DIVERTISMENT

Spectacol în premieră
la Reduta
„Azi... sau poate niciodată” este prima producţie
de teatru profesionist a
Centrului Cultural Reduta, în regia Feliciei Dalu.
Spectacolul se va juca în
premieră marţi, 16 septembrie, de ora 19:00, la
Centrul Cultural Reduta.
Actorii propuşi pentru acest
proiect teatral sunt: Ilinca Goia

de la Teatrul Naţional din Bucureşti, actriţă prezentă pe covorul roşu de la Cannes
datorită rolului din cunoscuta
peliculă „Poziţia Copilului”,
premiată la Cannes, Delia Nartea de la Teatrul de Comedie
Bucureşti, Vitalie Bichir, actor
al Teatrului Naţional din Bucureşti şi Dan Cogălniceanu,
cunoscut publicului de pe scena braşoveană, cu ani în urmă.

„Azi sau poate… niciodată” este o poveste
despre iubire şi pasiune,
despre căsătorie şi monotonie, despre societate şi reguli… Este, în
esenţă, o comedie amară, cu un scenariu... ca
în viaţă. Pentru că
„azi... sau poate niciodată” eşti nevoit să iei
o decizie care îţi schimbă total destinul… pen-

Se deschide stagiunea
la Opera Braşov
Publicul braşovean este invitat din nou în sala de spectacol a Operei Braşov la
spectacolul cu opera „Traviata”, de Giuseppe Verdi, ce
va avea loc mâine, 13 septembrie, la ora 18.30. Distribuţia reuneşte artişti
consacraţi ai acestei instituţii,
care îşi redeschide porţile în

cea de a 62-a stagiune: Conducerea muzicală aparţine dirijorului Traian Ichim. Îşi dau
concursul corul, baletul şi orchestra Operei. Preţ bilete:
30 lei; 20 lei.
Biletele se vând la sediul
Operei Braşov din str. Bisericii Române nr. 51, tel.
0268.419.380.

tru că „azi... sau poate
niciodată” e acea decizie care trebuie luată
rapid, chiar dacă ani
întregi te-a frământat…
pentru că „azi... sau
poate niciodată” e atât
de simplu şi totuşi atât
de complicat.
Biletele se pot achiziţiona de la Centrul
Cultural Reduta. Preţ
bilet: 25 lei.

Bancuri

◾ Cu ocazia nunţii de argint, soţul
◾ – Fiule, meseria e brăţară de aur! îşi duce soţia într-un voiaj minunat
– Acum înţeleg de ce meseria se în nişte insule uitate de lume.
fură, nu se învaţă ...
– Vai dragule, ce romantic eşti,
acum că avem 25 de ani de căsătorie
◾ Crima organizată?... În sfârşit, şi m-ai adus aici, ce-ai să faci când
bine că avem şi noi ceva organizat vom avea 50?
în ţara asta.
Soţul:
– Am să vin să te iau!!!
◾ Ion către Maria: – Marie eşti
precum un nor..., atunci când pleci ◾ Î.: – Ce cărţi le plac blondelor?
parcă mi se luminează ziua...
R.: – Cărţile de credit!

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

DACĂ AŞ RĂMÂNE -PREMIERĂ(IF I STAY)
(AP-12), 103 minute, Dramă
Vineri: 17:00
Sâmbătă, Duminică: 20:30
CRIPTA -PREMIERĂ(AP-12), 82 minute, Dramă
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 14:00
AS ABOVE, SO BELOW -PREMIERĂ(PRECUM ÎN IAD, AŞA ŞI PE PĂMÂNT)
(N-15), 93 minute, Horror, Thriller
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 20:00, 22:00
ÎN MIJLOCUL FURTUNII -PREMIERĂ(INTO THE STORM)
(AP-12), 89 minute, Acţiune, Thriller
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:30, 17:30, 19:30
KYRA KYRALINA
(AP-12), 99 minute, Dramă
Vineri: 18:00
Sâmbătă, Duminică: 11:45, 18:00
DARUL LUI JONAS
(THE GIVER)
(AP-12), 97 minute, Dramă, SF

Vineri: 15:00, 19:00, 21:00
Sâmbătă, Duminică: 14:30, 16:30, 18:30
CAPTIV
(THE CAPTIVE)
(AP-12), 112 minute, Thriller
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 21:30
LOVE BUS: CINCI POVEŞTI DE DRAGOSTE
DIN BUCUREŞTI
(N-15), 72 minute, Dramă, Romantic

Vineri: 13:15
Sâmbătă, Duminică: 22:30
ŢESTOASELE NINJA -3D(TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES)
(AP-12), 103 minute, Acţiune, Aventuri,
Comedie, Fantastic, SF
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 15:30
CASA MAGICIANULUI -3D(THE HOUSE OF MAGIC)
(AG), 85 minute, Animaţie, Aventuri (dublat)
Sâmbătă, Duminică: 11:30
LUCY
(N-15), 90 minute, Acţiune, SF
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 16:00
Luni–Joi: 16:00
LEGENDELE DIN OZ: ÎNTOARCEREA LUI
DOROTHY -3D(LEGENDS OF OZ: DOROTHY’S RETURN)
(AG), 93 minute, Animaţie, Aventuri (dublat)
Sâmbătă, Duminică: 12:00
Expoziţii
◾ Friederich Miess 1854–1935 – Expoziţie
retrospectivăla Muzeul de Artă Braşov (Bd. Eroilor nr.21)
◾ 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.

Vineri

Horoscopul zilei
Berbec. Este posibil ca astăzi să ai nevoie să ieşi dintr-un
anumit mediu care te sufocă. Poate fi acasă sau poate fi la
birou, în ambele cazuri trebuie să dai explicaţii.
Taur. Simţi nevoia ca astăzi să ai mai multă grijă de latura
sentimentală şi mai ales de ceea ce îţi doreşti. Ceea ce faci
trebuie să reflecte starea ta de spirit şi să fie din inimă.
Gemeni. Uneori îţi place să acţionezi impulsiv, dar astăzi,
nu risca să îţi fie dată peste cap rutina. Este timp pentru
toate, şi trebuie să iei în calcul importanţa lucrurilor.
Rac. Astăzi, partenerul tău îţi va cere mai mult decât poţi să
oferi, ceea ce va provoca unele tensiuni.. Dacă nu ai pe cineva, vei reuşi fără să vrei să atragi o persoană de sex opus.
Leu. Latura ta analitică de astăzi poate să însemne că eşti
pregătit să îţi ajuţi un bun prieten, bazându-te doar pe logică.
Încearcă să te faci auzit/ă.
Fecioară. Încearcă să te concentrezi pe detalii astăzi, ele sunt
mult mai importante decât de obicei. Când vei simţi că acest
lucru te trage în jos, atunci este timpul să te opreşti.
Balanţă. Astăzi trebuie să porţi o discuţie serioasă cu un bun
prieten sau cu un coleg apropiat. Sfaturile lor vor face diferenţa între ceea ce ai fi decis tu şi rezultatul final.
Scorpion. Astăzi este posibil să ai parte de o experienţă romantică la locul de muncă şi poate fi vorba de un flirt nevinovat între colegi. Nu trebuie să te simţi vinovat.
Săgetător. Latura ta sentimentală atinge cote maxime astăzi,
aşa că trebuie să afli ce îşi doresc exact cei din jurul tău.
Oferă cât de mult poţi, pentru că o să ai numai de câştigat.
Capricorn. Astăzi te va urmări o uşoară îngrijorare faţă de
cineva pe care nu l-ai lăsat în siguranţă. Dacă eşti neliniştit/ă,
cu prima ocazie fă-i din nou o vizită.
Vărsător. Astăzi poţi încerca să faci ceva ce nu obişnuieşti
în mod normal. Poţi să înlocuieşti maşina cu bicicletă, dacă
timpul ţine cu tine. Te vei simţi minunat întreagă zi.
Peşti. Astăzi, pui la punct unul din acele multe detalii pe
care trebuie să le fixezi. Vestea bună este că ai prieteni care
te vor ajuta de fiecare dată când ai nevoie.

Sudoku
6
9
5
7
2
3
4
1
8

7
1
8
9
4
5
3
6
2

4
2
3
6
1
8
9
5
7

9
5
2
1
3
4
7
8
6

3
6
1
8
7
9
2
4
5

8
4
7
5
6
2
1
3
9

2
7
4
3
5
6
8
9
1

1
8
6
4
9
7
5
2
3

5
3
9
2
8
1
6
7
4

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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Isbânda României la
conferinţa de la Genova
– D-l Ion I. C. Brătianu a convins pe marii noştri aliaţi
să adopte punctul de vedere al României –
Când d-l Ion I. C. Brătianu, primul ministru al
ţărei, a plecat la conferinţa din Genova, în urările de
isbândă ale Parlamentului şi
sub binecuvântarea mitropoliţilor, îşi da
bine seama de
marile greutăţi
ce-l aştepta
acolo şi de covârşitoarea răspundere ce apăsa
asupra sa.
D-l Ion I. C. Brătianu
trebuia să întărească şi să consolideze la Genova ceea ce a
făcut politica sa şi jertfa de
sânge a 800.000 de flăcăi cari
au desrobit Ardealul şi au făcut România Mare.
D-l Ion I. C. Brătianu ştia
bine că sunt duşmani ai neamului cari nu se pot obişnui
cu noua stare de lucruri, duşmani cari lucrează din răsputeri în toate centrele de
civilizaţie şi pe lângă toate
personalităţile influente ca şi
în marile laboratoare de curente ale opiniei publice pentru a stingheri glorioasele
succese ale României şi a modifica harta ei plămădită cu
sânge eroic.
D-l Ion I. C. Brătianu mai
ştia că aceşti duşmani nu sunt
de minimă importanţă şi că unii
din ei se bucură de oare-care
simpatii chiar în anumite cercuri politice din ţările aliate.
Totu-şi încrezător în dreptatea cauzei noastre şi în spiritul de loialitate al marilor
noştri aliaţi, d-l Ion I. C. Brătianu, s’a dus la conferinţa de

la Genova hotărât să apere cu cea
din urmă energie interesele
României, aşa cum a făcut şi
în precedentele conferinţe, punând aceste interese mai presus de ori ce consideraţii.
Dragostea şi râvna d-lui Ion
I. C. Brătianu pentru ţara sa
au fost încununate de un deplin succes, aşa că România
a eşit dela conferinţa din Genova cu situaţia ei consolidată,
cu viitorul asigurat şi cu însemnătatea politică, în concertul european, considerabil
sporită.
România a fost atacată la
conferinţa din Genova, - pe
toate fronturile, ca şi în răsboiu.
Austria ca şi Rusia au mers
până acolo încât ne-au cerut
modificări de teritorii. Rusia,
barem ne-a cerut Basarabia
întreagă sub învinuirea neruşinată că noi am furat această
provincie de baştină românească.

D-l Ion I. C. Brătianu a isbutit să convingă areopagul
dela Genova de dreptatea cauzei şi să ne asigure concursul şi
sprijinul marilor
noştri aliaţi faţă de
revendicările îndrăzneţe ale inamicilor ţărei.
La pretenţiile
Austriei, marii
noştri aliaţi au răspuns de comun
acord, că nimic din
cele hotărîte prin tratatul din Verssailles nu
se va modifica şi că graniţa noastră va rămâne
acolo neştirbită, aşa cum a
fost fixată.

D-l Ion I.C. Brătianu a expus
cu toată claritatea şi puterea
convingerei justificarea cauzei
noastre şi a reuşit să facă pe
marii noştri aliaţi să adopte de
comun acord punctul de vedere al României, aşa că de astăzi încolo cauza românească
este cauza marilor noştri aliaţi.
Basarabia a fost din nou recunoscută, graţie expunerei şi
influenţei d-lui Ion I. C. Brătianu, ca aparţinând pe bună
dreptate României, iar tezaurul nostru care a fost transportat la Moscova din
îndemnul şi pe garanţia marilor noştri aliaţi, rămâne să
ne fie restituit, într’o formă
sau într’alta, dacă a fost distrus, căci altfel nu va fi posibil
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Cărturari braşoveni
Pavel Vasici (1806-1881),
medic şi popularizator al cunoştinţelor medicale

Născut la Timişoara, a urmat medicina la Pesta.
Student fiind, a publicat Antropologia
în 1830, apoi Dietetica în 1831.
După absolvire, a
lucrat la carantina
din Jupalnic, lângă
Orşova, iar în
1836 se transfera
la carantina de la
Timişul de Sus
unde a lucrat până
în 1848. A fost
momentul începerii unei bogate activităţi ştiinţifice şi publicistice, devenind un colaborator fidel al foilor lui George Bariţiu,
Gazeta de Transilvania şi Foaie pentru minte, inimă şi
literatură. La Braşov a publicat şi traducerea Macrobioticii a lui Hufeland. Ulterior, s-a stabilit la Sibiu şi Timişoara, unde a publicat în continuare lucrări de
medicină, despre difterie de exemplu. A făcut parte
din „Societatea ştiinţelor naturale din Sudul Ungariei”
şi în anul 1879 a fost ales membru al Academiei Române. A fost un medic pasionat de profesie, deschis
noilor curente, un studios care şi-a făcut datoria cu prisosinţă acolo unde carieră l-a purtat, faţă de instituţii
şi de oameni. Se numără printre primii oameni de ştiinţă
care au difuzat ideile darwiniste în Transilvania.
(Cărturari braşoveni (sec. XV-XX). Ghid biobibliografic,
Braşov, Biblioteca Municipală, 1972, p. 223)

Ion Colan (1902 – 1969), istoric şi publicist

Succesul d-lui Ion I. C.
Brătianu a fost şi mai afirmat
faţă de pretenţiile ruseşti.
Pretenţia diplomaţiei moscovite a încercat să producă
şi de data asta o confuzie, un
adevărat şantaj, repunând la
un loc chestia Basarabiei cu
chestia tezaurului nostru dela
Moscova – chestiuni care nu
pot avea nici o corelaţie.
Rusia s’a arătat gata să recunoască alipirea Basarabiei
la România, cu condiţia ca
ţara noastră să renunţe la tezaurul nostru transportat la
Moscova.

ca Rusia să reia contactul cu
noi şi cu restul Europei.
Ţara’ntreagă salută cu bucurie şi mândrie marile succese dobândite de d-l Ion I.
C. Brătianu la conferinţa din
Genova, fiindcă aceste succese, mai presus decât satisfacţiile de persoană şi partid,
constituesc o mare isbândă
pentru România, care este
consolidată şi cu prestigiul
sporit din această conferinţă.
(Carpaţii, anul II, nr. 20,
Duminecă 30 Aprilie 1922)

Născut în anul 1902 în comuna Moeciul de Jos, jud.
Braşov, a urmat şcoala primară în comuna sa natală
şi în Bran-centru. După ce termină studiile secundare
la gimnaziul românesc din Braşov, între anii 1921 –
1926 urmează Facultatea de litere şi filozofie din Bucureşti, secţia filologie (limba română). Teza sa de licenţă: Viaţa şi opera lui Ioan Barac a fost publicată de
Academia Română, în Memoriile secţiunii literare, seria
III, tom IV, 1928.
Specializat în istorie literară, biblioteconomie, muzeologie şi arhivistică, în anul 1926 se stabileşte la Braşov,
unde îşi desfăşoară activitatea timp de peste patru decenii. Ca secretar al despărţămîntului ,,Astra”-Braşov,
a contribuit la organizarea bibliotecii, tipografiei, muzeului şi cinematografului ,,Astrei”, precum şi la înfiinţarea conservatorului din localitate. Din anul 1957 şi
pînă la sfîrşitul vieţii sale s-a ocupat de organizarea şi
conducerea Arhivei şi muzeului românesc din Scheii
Braşovului. A fost secretar de redacţie la revista ,,Ţara
Bârsei” (...). (Cărturari braşoveni (sec. XV – XX).
Ghid biobibliografic, Braşov, 1972)
Ruxandra Nazare
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Casa de vacanţă
agăţată de stâncă
Arhitecţii de la Modscape Concept au conceput
un model ambiţios de
casă de vacanţă, pentru
coastele stâncoase din
Australia, scrie telegraph.co.uk.
Casa de vacanţă proiectată
de cei de la Modscape, „agăţată de stânci”, este amenajată
pe cinci etaje, iar accesul în
locuinţă este posibil numai
prin garajul aflat la ultimul

Se întâmplă în Spania: O turmă de capre
a ajuns pe şinele de metrou
O turmă de 17 capre a
ajuns pe şinele de metrou în
oraşul spaniol Terrassa, aflat
în regiunea Catalonia.
Caprele ar fi ajuns pe şine
după ce gardul fermei în care
se aflau s-ar fi rupt în urma
unor lucrări, informează
dailymail.co.uk.
„Angajaţii noştri au reuşit
să le conducă pe capre către
o linie care nu era folosită, de
acolo acestea fiind duse
într-un loc de unde au putut
fi scoase de pe şine”, declara
oficialul Egisto Rojo.

„Acum încercăm să îl găsim
pe ciobanul care le deţine şi
sperăm că atunci vom putea
afla cum au
ajuns pe linia
de tren. Cu
siguranţă nu
dorim ca incidentul să se
repete”, mai
preciza el.
Un martor,
Martin Borregon, a decl a r a t :
„Păreau com-

plet dezorientate şi speriate,
mi s-a părut ireal când le-am
văzut ieşind din tunel”.

Cureaua care transformă grăsimea
în exces în energie
Un designer olandez a inventat o curea care se poartă
în jurul taliei şi transformă
grăsimea corporală în
energie, scrie inhabitat.com.
Energy Belt ar putea
fi folosită pentru a încărca telefoane, pacemakere şi orice alte
aparate, scăzând costurile cu electricitatea şi, în
acelaşi timp, ajutându-l pe
purtător să slăbească.
În ceea ce priveşte modul
de funcţionare a Energy Belt,
acesta este următorul: proto-

celulele (celule artificiale) preiau energia din ţesutul adipos
brun (care are rol în arderea

caloriilor, transformându-le
în căldură) şi o convertesc în
adenozin trifosfat, compus
care ulterior poate
fi folosit
pentru
producerea energiei.
Deocamdată, Energy Belt
este doar la nivel
de concept, fiind
prezentată în cadrul Dutch Design
Week.

etaj, graţie unui lift care ajunge la fiecare nivel al locuinţei,
scrie telegraph.co.uk.
Rezultatul proiectanţilor
este uimitor, casa modulară
oferind impresia că este mai
degrabă o extensie naturală a
stâncii, nu că se sprijină pe
ea. Amplasarea extraordinară
a casei oferă locuitorilor o
„conexiune deosebită cu oceanul”, afirmă proiectanţii.
Pentru conceperea acestui
model ambiţios de casă, arhitecţii s-au inspirat
din modul în care
lipitoarea se agaţă
de coca unei
nave, modulele
casei, prefabricate, fiind ordonate
vertical, fiecare
nivel fiind ţinut
deasupra celuilalt
cu ajutorul unor
piloni de oţel.

Cel mai râvnit burlac se căsătoreşte astăzi

Actorul american George Clooney se va căsători civil
cu iubita sa, Amal Alamuddin, astăzi, la Londra, înainte
de a pleca spre Italia, unde va avea loc o ceremonie
mai elaborată, alături de familie şi prieteni, pe 27 septembrie. Nunta lui Clooney cu Amal Alamuddin va avea
loc pe o insulă privată din Veneţia, potrivit unei surse
citate de tabloidul britanic The Daily Mirror.
George Clooney, în vârstă de 53 de ani, a avut numeroase relaţii de-a lungul anilor. Însă el nu a dat niciodată
impresia că şi-ar fi dorit să se mai implice într-o relaţie
pe termen lung, după divorţul de actriţa Talia Balsam,
cu care a fost căsătorit între 1989 şi 1993. Acesta a
mai avut relaţii pasagere cu top-modelul britanic Lisa
Snowdon, cu actriţa italiană Elisabetta Canalis şi cu actriţa din serialul „Salvamarii/ Baywatch” Krista Allen.
Amal Alamuddin este o avocată britanică specializată
în drept internaţional şi drepturile omului. Ea a fost
votată „cea mai sexy avocată din Londra” în 2013. Printre
clienţii acesteia s-a numărat şi Julian Assange, fondatorul
Wikileaks.

Actriţa americană Scarlett Johansson
a născut o fetiţă

Vedeta de cinema Scarlett Johansson a dat naştere unei
fetiţe, pe nume Rose. Este primul copil al lui Scarlett Johansson, care s-a căsătorit în 2008 cu actorul canadian
Ryan Reynolds, de care a divorţat însă după doi ani.
Actriţa în vârstă de 30 de ani, logodită cu francezul Français Romain Dauriac, a devenit cunoscută marelui public
datorită rolului său din filmul „Lost in Translation” regizat
de Sofia Coppola.
Scarlet Johansson a primit patru premii Golden Globe
pentru rolurile sale din „Lost in Translation” şi „Match
Point”, de Woody Allen, regizor alături de care a filmat
o serie de succese, între care şi popularul „Vicky Cristina
Barcelona”.

