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Ziar Gratuit
Pricopie, la un pas
de demitere
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Ministrul Educaţiei, Remus
Pricopie, are la dispoziţie o
săptămână pentru a rezolva
situaţia manualelor şcolare.
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Aeroportul Braşov,
satelit al Otopeniului

Debutează în
Cupa României

Câteva firme aeriene care operează
de pe Otopeni ar putea fi deviate, în viitor,
pe Aeroportul Internaţional de la Braşov
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Astăzi, de la ora 17.00, fetele de la Olimpia CSU Braşov vor juca împotriva celor
de la BC Alexandria.

Congres de
Numismatică
pag. 7

Braşovul va găzdui cel de-al
lI-lea Congres Internaţional
de Numismatică. Evenimentul va începe mâine.

VALUTĂ

Euro
4,4196
USD
3,4097
Gram Aur 135,5908

METEO

Soare
9°C /19°C

Consiliul Judeţean şi Compania Naţională de Aeroporturi de la Bucureşti
poartă discuţii pentru a parafa o astfel
de înţelegere, mai ales că pista de la Braşov este finalizată. Această negociere
se derulează pentru că una dintre cele

două piste de la Otopeni intră în reparaţie capitală şi sunt căutate soluţii pentru
ca activitatea aeriană să nu se blocheze.
Singura varianta disponibilă pentru Bucureşti este aeroportul de la Constanţa,
însă este amplasat la o distanţă mult mai

mare decât Braşovul, spune Mihai Pascu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean.
„Acest lucru l-am discutat şi cu preşedintele Aristotel Căncescu şi cu ministrul
Constantin Niţă. De asemenea s-au purtat discuţii la nivelul Ministerului Trans-

Se fac angajări la Centrul Respiro

Unele pensii se recalculează

Direcţia de Servicii Sociale
a Primăriei a fost nevoită să
prelungească încă o lună
anunţul de angajare pentru
12 persoane ce ar trebui să
aibă grijă de beneficiarii Centrului de zi „Respiro”, din
Noua. Dosarele pentru cele
12 posturi de îngrijitor, infir-

Curtea Constituţională a decis
recalcularea tuturor pensiilor
ce le revin persoanelor care
s-au pensionat în perioada ianuarie – noiembrie 2013,
după ce a stabilit că legiuitorul
a aplicat în mod eronat o decizie anterioară a curţii. Judecătorii au precizat că în

mieră şi asistent (câte patru
pentru fiecare specialitate)
se vor putea depune până pe
4 octombrie, iar interviul de
angajare va avea loc pe 15
octombrie. Centrul Respiro
a fost amenajat la Căminul
pentru persoane vârstnice din
Noua.
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porturilor. Dl. ministru Rus şi-a dat acordul de principiu pe acest gen de asociere.
Urmează ca împreună cu juriştii să concepem draftul de asociere şi care să servească interesele judeţului nostru” a
adăugat Pascu.

noiembrie 2013 a existat o
decizie a CC care a stabilit că
dreptul pensionarilor la indexare se acordă de la 1 ianuarie 2013. Pe de altă parte,
legiuitorul a stabilit să aplice
această măsură din noiembrie,
şi nu din ianuarie 2013, cum
stabilise Curtea.
pag. 3
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Amânare în dosarul ”Motorina”
La jumătatea acestei luni a fost programat, la Tribunalul
din Braşov, termen de judecată în dosarul ”Motorina”.
Fostul şef al ANAF, Sorin Blejnar, este acuzat de sprijinirea unui grup infracţional şi de complicitate la evaziune
fiscală. Membrii grupării sunt bănuiţi de procurori că au
obţinut sume uriaşe prin sustragerea de la plata accizelor
pentru 5 mii de tone de motorină. Tribunalul Braşov a
stabilit termen de judecată în dosar pe 15 septembrie,
dar absenţa unuia dintre inculpaţi a determinat amânarea
judecăţii. Inculpatul, condamnat într-un alt dosar şi eliberat
condiţionat, era internat în spital şi nu a putut fi prezent
în sala de şedinţă, explică purtătorul de cuvânt al Tribunalului Braşov, judecătoarea Cristina Ciolacu. Astfel, procesul va continua pe 7 octombrie. Sorin Blejnar, dar şi
celelalte persoane implicate în acest dosar neagă toate
acuzaţiile. Prezumţia de nevinovăţie fiinţează, în cazul
inculpaţilor, până când instanţele vor pronunţa sentinţe
definitive.

Ministerul Sănătăţii, amendat
Ministerul Sănătăţii (MS) a fost amendat cu 2.000 de lei
de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
(CNCD) pentru că nu a reglementat dreptul persoanelor
cu deficienţe de auz de a avea permis de conducere.
Preşedintele CNCD Csaba Asztalos a precizat, că Ordinul
ministrului Sănătății nr. 1162/2010 lasă loc de interpretări
în ceea ce priveşte compatibilitatea persoanelor cu deficienţe auditive cu calitatea de conducător auto şi spitalele sunt cele care decid în privinţa eliberării avizului
medical pentru aceste persoane care vor să obţină carnetul de şofer. Din această cauză, Ministerul Sănătăţii a
primit anul trecut avertisment de la CNCD, cu recomandarea să fie elaborat un nou ordin care să prevadă care
persoane hipoacuzice au dreptul să obţină avizul medical
pentru permisul de conducere, în funcţie de severitatea
deficienţei. Întrucât MS nu a elaborat respectivul ordin,
CNCD l-a sancţionat pentru discriminarea hipoacuzicilor
cu amendă de 2.000 de lei.

Gigi Becali, cinci zile de libertate
Gigi Becali a obținut o permisie de cinci zile de la Pentitenciarul Poarta Albă. Se pare că Becali a fost eliberat
în urmă cu două zile, iar informația nu a fost dată
publicității. Și asta pentru că după prima permisie Becali
a fost aspru sancționat de conducerea penitenciarului
pentru că a făcut un adevărat spectacol din ziua sa liberă.
De curând, Becali a solicitat Penitenciarului să poată
merge la muncă, la Academia „Gheorghe Hagi”, şi la
slujbele de la o biserică din afara unităţii de detenţie fără
însoţitor, precum şi să poată avea telefon mobil.
Becali este închis din luna mai a anului trecut şi are de
ispăşit o pedeapsă de 3 ani și 6 luni.
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CEDO obligă România
să continue investigațiile
în dosarul Mineriadei
România este obligată să
continue investigaţiile în
dosarul Mineriadei, a decis, miercuri, Curtea Europeană a Drepturilor
Omului (CEDO).
Marea Cameră a CEDO a făcut ieri public verdictul în cauza
«Mocanu și altʼii împotriva României», constatând încălcarea
de către România a articolelor 2,
3 și 6, după ce reclamantʼii Anca
Mocanu, Marin Stoica și
Asociatʼia 21 Decembrie 1989 sau plâns de ineficientʼa cercetărilor
interne cu privire la evenimentele
din 13-15 iunie 1990, anuntʼă
APADOR-CH într-un comunicat.
„Toate dovezile din acest caz
indică existenţa elementelor constitutile ale unei crime împotriva
umanităţii, comise de oficiali ai
statului român, inclusiv membri
ai Guvernului şi militari cu grade
importante”, se arată în decizia
pe care CEDO.
Dosarul unește trei cazuri, iar
decizia de azi îi face dreptate și
lui Marin Stoica, după ce Curtea
se pronuntʼase deja în 2012 în favoarea celorlaltʼi doi petentʼi.
Conform asociatʼiei citate, Marin Stoica, astăzi în vârstă de 65
de ani, a fost bătut și băgat în
comă în ziua de 13 iunie 1990,
în sediul TVR. „Omul se îndrepta
spre serviciu când a fost luat de
pe stradă, privat de libertate mai
multe ore și bătut crunt. S-a trezit

Foto: roncea.ro

CEDO: Mineriada „constituie o crimă împotriva umanităţii”
a doua zi la spital, unde cineva
l-a sfătuit să dispară ca să nu fie
arestat alături de alți protestatari.
De frică a fugit atunci și nu a mai
ieșit trei luni de zile din casă. Frica
nu l-a părăsit, însă, nici ulterior,
ba chiar bătaia a avut asupra psihicului său efecte devastatoare,
așa încât omul a depus plângere
penală abia zece ani mai târziu,
în 2001, când în sfârșit cercetările
în acest dosar au început să avanseze. Cu toate astea procurorul
Voinea, care s-a ocupat de dosarul „Mineriada”, i-a luat cazul în
considerație, alături de celelalte
peste o mie de victime, în favoarea
lui existând suficiente probe care
demonstrează bătaia și efectele
ei”, precizează APADOR-CH.
După opt ani de anchete,

declaratʼii, expertize IML, cazul
Mineriadei, inclusiv în ceea ce-l
privea pe Marin Stoica, a fost
solutʼionat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatʼie și
Justitʼie cu neînceperea urmăririi
penale, mai precizează asociatʼia.
„La CEDO dosarul Stoica a
fost conexat cu alte două ale
Mineriadei, respectiv al doamnei Mocanu, al cărei soț a fost
omorât, și al Asociației 21 Decembrie 1989, al cărei sediu
fusese devastat de mineri, cauza
fiind denumită «Mocanu și alții
contra României». Reclamanții
s-au plâns de lipsa unei anchete
eficiente, imparțiale și aprofundate pentru identificarea și pedepsirea celor responsabili
pentru reprimarea violentă a

demonstrațiilor din 13 și 14 iunie 1990. În 2012 CEDO le-a
dat câștig de cauză doamnei
Mocanu și Asociației 21 Decembrie 1989, în timp ce Stoica
a pierdut pe motiv că s-ar fi
plâns prea târziu în țară”, se
mai arată în comunicatul
asociatʼiei citate.
După decizia Marii Camere,
care este definitivă, România
va fi obligată să continue
investigatʼiile în dosarul Mineriadei.
Marea Cameră a CEDO
mai a decis ca statul român să
îi plătească Ancăi Mocanu
suma de 30.000 de euro, totodată, lui Marin Stoica îi revin daune morale de 15.000
de euro.

Scaunul ministrului
Educației se clatină
Ministrul Educaţiei, Remus
Pricopie, are la dispoziţie o
săptămână pentru a rezolva
situaţia manualelor şcolare. În
lipsa unei soluţii rapide, ministrul va fi demis, potrivit
unor surse guvernamentale.
La începutul şedinţei de guvern, premierul Ponta a declarat că elevii vor învăţa în
continuare după manuale
vechi dacă toate contestaţiile
depuse la licitaţia organizată
de Ministerul Educaţiei nu vor
fi soluţionate rapid, arătând
că varianta ca elevii să nu aibă
deloc manuale nici peste două
săptămâni este inacceptabilă.
A fost o scurtă discuţie în debutul şedinţei de guvern de
miercuri, susţin sursele citate,
care au participat la şedinţă.
„Susţin în totalitate ideea
ca, după 10 ani în care tuturor

le-a fost frică de mafia manualelor, să facem manuale
noi, moderne, sub formă digitală, care să arate că suntem
în secolul XXI, dar, în acelaşi
timp, dacă toate procedurile
şi contestaţiile nu se rezolvă,
până săptămâna viitoare trebuie să găsiţi soluţia, chiar şi
temporară. Înseamnă că şi
anul acesta copiii or să înveţe
după manualele vechi, cum au
făcut-o şi până acum. Deci,
într-o săptămână vreau să informaţi Guvernul: ori reuşim
să terminăm contestaţiile, ori,
dacă nu, asta e”, i-a spus Ponta ministrului Educaţiei, Remus Pricopie.
Începând din anul şcolar
2014-2015, elevii claselor I
şi a II-a ar fi urmat să înveţe
după manuale noi, inclusiv în
variantă digitală.
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Veste neașteptată pentru
o parte dintre pensionari
Curtea Constituţională
a decis recalcularea tuturor pensiilor ce le revin persoanelor care
s-au pensionat în perioada ianuarie - noiembrie 2013, după ce a
stabilit că legiuitorul a
aplicat în mod eronat o
decizie anterioară a curţii, scrie Mediafax.
Judecători din cadrul Curţii
Consituţionale au precizat că
în noiembrie 2013 a existat o
decizie a CC care a stabilit că
dreptul pensionarilor la indexare se acordă de la 1 ianuarie
2013. Pe de altă parte, legiuitorul a stabilit să aplice această
măsură din momentul în care
judecătorii constituţionali au
dispus-o, respectiv din noiembrie, şi nu din ianuarie 2013,
aşa cum dispusese Curtea

Pensiile celor care s-au pensionat anul trecut rebuie recalculate
Constituţională.
În acest context, drepturile
băneşti vor trebui recalculate
şi transmise persoanelor care
s-au pensionat între 1 ianuarie
2013 şi 7 noiembrie 2013,

momentul în care s-a publicat
decizia în Monitorul Oficial.
Astfel, judecătorii CC au
decis că articolul IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului numărul 1/2013,

Cum s-ar putea rezolva
problema abecedarelor
„Dacă Guvernul nu rezolvă
problema abecedarelor, Primăria Braşov va cumpăra
abecedare pentru toţi copiii
din clasa întâi. Numai să ne
dea model şi să ne spună cu
cine trebuie să încheiem protocol!”, a declarat ieri primarul George Scripcaru,
adăugând că municipalitatea
va trebui să primescă de la
Guvern modelul de manual şi
să găsească o soluţie legală
pentru distribuirea acestor
manuale către copii.
Potrivit primarului, municipalitatea a primit deja în cursul zilei de ieri o ofertă din
partea unei persoane private

care doreşte să achiziţioneze
abecedare pentru toţi cei
aproximativ 2.000 de elevi
din clasa I din şcolile braşovene.
Declaraţia primarului Braşovului vine în contextul în
care guvernul nu a reuşit să
finalizeze licitaţia pentru tipărirea de noi manuale pentru
clasele I şi şi a II-a, din cauza
unor contestaţii. Noile manuale ar fi trebuit întocmite după
un model nou şi atractiv, propus de Ministerul Educaţiei,
însă până la soluţia Consiliului
Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor, elevii din clasele I şi a doua nu au nici abe-

cedare, nici manuale.
În schimb, prin reprezentanţii săi de la Braşov, respectiv prefectura şi unele instituţii
descentralizate, a criticat ieri
programul lansat anul acesta
de municipalitate privind
acordarea „trusei de sănătate”
copiilor din clasa 0 şi familiilor lor, şi a controlat pentru
prima dată în cinci ani modul
de derulare al programului
„primul ghiozdan”, fără a găsi
totuşi nereguli.
A.P.

Lucrările de transformare a centrului
Râşnovului în pietonal, blocate
Un milion de euro este suma
la care se ridică penalităţile pe
care Primăria din Râşnov este
pregătită să o ceară de la firma
spaniolă care a câştigat licitaţia
pentru amenajarea centrului
oraşului. După ce au semnat
contractul cu administraţia râşnoveană, străinii au uitat de
proiect, blocând cel puţin deocamdată lucrările, dar şi accesarea fondurilor europene
necesare. Până acum, Primăria
din Râşnov a emis o serie de

somaţii, iar până la sfârşitul
acestei săptămâni este hotărâtă
să denunţe contractul cu spaniolii pentru a reîncepe procedurile de licitaţie pentru
proiectul integrat. „Am calculat
penalităţile de întârziere şi acestea depăşesc un milion de euro.
Vom începe o acţiune în instanţă pentru recuperarea banilor”,
a spus primarul Râşnovului.
Valoarea lucrărilor fusese estimată la suma de 13,76 de milioane de lei fără TVA.

Primarul Rîșnovului, Adrian
Veștea, spune că, imediat ce
vechiul contract va înceta, procedurile de licitaţie vor fi reluate.
„Avem convingerea că putem realiza proiectul până la
finele lui 2015, când Uniunea
Europeană ne obligă să cheltuim banii din axa de finanţare
2007 – 2013. Vom solicita o
amânare la ADR Centru şi vom
lansa o nouă procedură de la
zero” a adăugat Veștea.

conform căruia „drepturile de
pensie, rezultate în urma aplicării indicilor de corecţie prevăzuţi la alineatul (1), se cuvin
începând cu data de 7 noiembrie 2013” este neconstituţional.
Practic, Curtea Constituţională a stabilit că există o greşeală în aplicarea deciziei sale
din 29 octombrie 2013, publicate în Monitorul Oficial
al României, Partea I, în 7 noiembrie 2013, decizie general
obligatorie, prin care Curtea
a constatat că persoanele ale
căror drepturi de pensie s-au
deschis în perioada 1 ianuarie
2011 - 22 ianuarie 2013 beneficiază de aplicarea indicelui de corecţie reglementat de
articolul 170 din Legea numărul 263/2010 începând cu
data de 1 ianuarie 2013.
Curtea arăta atunci că ar-

ticolul 170 din Legea
263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice trebuia să intre în vigoare mai
târziu decât restul prevederilor
din lege, respectiv la 1 ianuarie 2012. Termenul a fost prorogat pentru 1 ianuarie 2013,
motiv pentru care, până la
acea dată, indicele de corecţie
reglementat de textul de lege
nu a putut fi aplicat pensiilor
obţinute la 1 ianuarie 2011,
când restul legii a intrat în vigoare.
Potrivit articolului 170 din
Legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, „pentru persoanele înscrise la pensie începând cu
data intrării în vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu
anual (...) se aplică un indice
de corecţie calculat ca raport
între 43,3% din câştigul sa-

larial mediu brut realizat pe
anul precedent şi valoarea
unui punct de pensie în vigoare la acea dată”.
Curtea preciza că Legea
pensiilor prevede posibilitatea
caselor de pensii ca, „din oficiu, prin decizie de revizuire,
să procedeze la modificarea
pensiilor stabilite în situaţia
în care, ulterior stabilirii şi/sau
plăţii drepturilor de pensie, se
constată diferenţe între sumele
stabilite şi/sau plătite şi cele
legal cuvenite„.
„Prin urmare, tot ca efect
al legii, casele de pensii ar fi
trebuit ca, începând cu data
de 1 ianuarie 2013 să procedeze la aplicarea indicelui de
corecţie pensiilor obţinute
după intrarea în vigoare a legii 263/2010, cu aplicarea indicelui de corecţie reglementat
de articolul 170”, potrivit CC.
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Flash economic
Șomajul, în scădere la Brașov
Valoarea ratei şomajului înregistrată la nivelul judeţului
Braşov la finele lunii august, 4,38%, este în uşoară scădere faţă de cea înregistrată la finele lunii iulie şi anume
4,47%. Numărul total al persoanelor înregistrate în evidenţa AJOFM Braşov la data de 31 august a ajuns astfel
la 10.955. Din mediul urban provin 4.386 persoane (2.156
femei), iar din mediul rural 6.569 persoane (2.562 femei).
În funcţie de nivelul studiilor, marea majoritate şomerilor
continuă să fie cei fără studii medii, 76%, cei cu studii
medii fiind 16%, iar cei cu studii superioare 8%.

Constantin Niță: România, atractivă pentru investitorii israelieni
România este o alternativă viabilă pentru investitorii
israelieni, oferind multiple avantaje, atât ca membru
al Uniunii Europene, cât și din punctul de vedere al
poziției geografice și mediului investițional, a subliniat,
ministrul Economiei, Constantin Niță, în cadrul unei
întâlniri cu ministrul Infrastructurii Naționale, Energiei
și Resurselor de Apă al Statului Israel, Silvan Shalom.
În cadrul discuțiilor, cei doi miniștri au convenit că
există un potențial important pentru realizarea unor
proiecte de cooperare în domenii de tehnologie avansată pentru dezvoltarea în România de produse ale
industriei aeronautice și electronice, tehnologia
informației, comunicații, industria farmaceutică, industria alimentară, agricultură etc. De asemenea, firmele israeliene pot participa la realizarea unor
proiecte în domeniul infrastructurii rutiere, energiei,
alimentarea cu apă și canalizare, tratarea apei, dar
și în proiecte în domeniile industrie, agricultură, financiar-bancar și asigurări, imobiliar, comercial etc.
Pe de altă parte, companiile românești pot intra în
parteneriate cu firme israeliene pentru proiecte infrastructură, petrol și gaze, energie.

ECONOMIC
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De ce se scumpește RCA-ul
de la o lună la alta
În fiecare lună, companiile de asigurări măresc
cu câteva procente preţul unei poliţe RCA. Iar
principalul motiv este
că despăgubirile oferite
persoanelor păgubite
sunt tot mai mari, spun
specialiștii.
Pentru o maşină cu o capacitate cilindrică de 1.400, care
nu a fost implicată în niciun
accident în ultimii cinci ani şi
care se află în posesia unei
persoane de 54 de ani, cel mai
ieftin RCA oferit de o companie de asigurări, în luna
martie, era de 180 de lei pe o
perioadă de şase luni. În prezent, preţul unei poliţe RCA
încheiată tot pe o perioadă de
şase luni a urcat la 208 lei,
ceea ce înseamnă o creştere
de 15%. În tot acest timp proprietarul maşinii este acelaşi
şi nu a fost implicat în niciun
accident auto.
Motivul pentru care poliţele
de asigurări auto cresc de la

Suma oferită drept despăgubire în caz de accident a crescut în ultimul timp
o lună la alta îl reprezintă faptul că despăgubirile oferite
persoanelor păgubite sunt tot
mai mari.
„În ultima perioadă nu putem vorbi despre o creştere a
numărului de accidente sau a

numărului de persoane despăgubite. Problema este că suma
oferită drept despăgubire este
tot mai mare. Explicaţia pentru
acest lucru constă în faptul că
pentru aceeaşi pagubă Curtea
de Apel Bucureşti oferă drept

despăgubire o sumă, în timp
ce Curtea de Apel Cluj altă
sumă. Mai sunt şi cazuri în
care pentru aceaşi pagubă azi
despăgubirea este de 50.000
de euro, mâine creşte la 80.000
de euro, iar poimâine ajunge
la 100.000 de euro”, a declarat
pentru Ziarul Financiar Mădălin Roşu, reprezentant al
Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).
Reprezentanţii companiilor
de asigurări spun că un asigurator trebuie să vândă 14 poliţe de asigurare auto
obligatorie pentru a acoperi
o pagubă, în creştere de la 12
poliţe cât erau anul trecut, potrivit calculelor efectuate de
Ziarul Financiar.
Mădălin Roşu spune că în
prezent UNSAR lucrează la
un proiect cu ajutorul căruia
preţul unei poliţe RCA ar putea să scadă. Însă în cel mai
optimist scenariu, proiectul ar
putea intra în vigoare de la
jumătatea anului 2015.

România, cea mai mare scădere anuală
a lucrărilor de construcții din UE
România a înregistrat cel mai
semnificativ declin al lucrărilor
de constructʼii din Uniunea Europeană în iulie 2014, comparativ cu perioada similară din
2013, potrivit datelor Oficiului
European de Statistică (Eurostat). În iulie 2014, comparativ
cu perioada similară din 2013,
lucrările de constructʼii au înregistrat un avans de 0,6% în
Uniunea Europeană și de 0,4%
în zona euro.
În rândul statelor membre,
lucrările de constructʼii au înregistrat cel mai semnificativ
declin în România (-19,7%),
Portugalia (- 8,8%) și Slovacia
(- 6,1%), iar cele mai mari
creșteri în Slovenia (24,8%),
Ungaria (17,5%) și Spania
(11,6%).
În iulie 2014, comparativ

cu luna precedentă, lucrările
de constructʼii s-au mentʼinut
stabile în UE și în zona euro.
În iunie 2014 s-a înregistrat
o scădere a lucrărilor de
constructʼii de 0,4% în zona
euro și de 0,1% în UE.
În rândul statelor membre,
lucrările de constructʼii au în-

registrat în iulie cel mai semnificativ declin în Cehia (minus 3,1%), Slovenia (minus
2,1%), Frantʼa (minus 1,5%)
și Polonia (minus 1%), iar
cele mai mari creșteri în Ungaria (3,9%), Germania
(1,7%), Suedia și Spania (ambele cu 1%

Tarife sociale la energie
pentru un milion de români
Peste 12% dintre consumatorii casnici de energie electrică
plătesc tarife sociale, respectiv
1,049 milioane de utilizatori,
potrivit raportului pentru trimestrul al doilea din 2014 privind piatʼa de energie electrică,
realizat de Autoritatea Natʼională
de Reglementare în domeniul
Energiei (ANRE). În total, pe

piatʼa de energie electrică sunt
8,868 milioane de locuri de
consum (consumatori) unde sau plătit tarife reglementate.
Din aceștia, 351.968 de consumatori sunt non-casnici și
8,516 milioane sunt clientʼi casnici. Potrivit raportului ANRE,
un număr de 1,049 milioane de
clientʼi casnici plătesc tarife so-

ciale, ceea ce înseamnă 12,32%
din totalul casnicilor, notează
Agerpres. Numărul de clientʼi
noncasnici a scăzut cu 29.579
(circa 7,75%), o scădere
substantʼială înregistrând CEZ
Vânzare (circa 26,63%). Totodată, s-a înregistrat o creștere
ușoară, cu 14.552 (0,17%), a
numărului de clientʼi casnici.
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Proiecte noi la Institutul
Cartofului din Brașov
Producerea semințelor
de cartof dulce și cartof
violet sunt proiecte
pentru perioada următoare ale specialiștilor
de la Institutul Național
de Cercetare, Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr de la Brașov, a declarat Sorin
Chiru, directorul general al institutului, citat
de agerpres.ro.
„Împreună cu specialiști ai
Universității din Cluj, dar și
din Coreea, lucrăm la un proiect pentru producerea
semințelor de cartof dulce, o
cultură ce se pretează solului
țării noastre și care acum se
produce în cantități destul de
mici la Dăbuleni. De asemenea, avem în plan și producerea seminței de cartof violet

care conține antioxidanți în
cantități chiar mai mari decât
fructele de pădure. Până se
brevetează un soi de cartof
durează între 12 și 14 ani de
cercetare, dar sperăm ca acest
termen să se reducă cu 3-4
ani având în vedere tehnologiile noi care au apărut”, a afirmat Sorin
Chiru,
pentru
agerpres.ro.
El a precizat că, în România, cartoful este produs
în conditʼii mult mai ecologice
decât în alte tʼări, având în vedere că fermierii nu au la
dispozitʼie fondurile necesare
pentru aplicarea tuturor tratamentelor necesare, iar dacă
producătorii ar primi un sprijin mai consistent din partea
statului această cultură ar fi
mult mai căutată în exterior.
„În acest an, am brevetat

încă
un soi de
cartof intitulat
Brașovia, un soi de viitor, bun
la gust, cu o rezistență virotică
bună, calități culinare bune,

iar pentru
omologare
avem alte două soiuri care, cel

mai probabil, vor fi brevetate anul viitor. Până
acum avem brevetate 12

soiuri de cartof între care
amintesc soiurile Rustic, Roclas, Cristian, Nicoleta, soiuri
gustoase, rezistente de pe
urma cărora se obțin
producții foarte bune dacă se
aplică tehnologia”, a spus Sorin Chiru.
Referitor la pretʼul
semintʼei de cartof,
el a adăugat că
acesta este de 1,5
lei pentru soiurile
timpurii și extra
timpurii, 1,6 lei
pentru elită și 1,7
lei pentru super-elită,
pretʼuri în care este inclus și TVA, pe care le
consideră destul de acceptabile pentru producători. Deocamdată, sământʼa de cartof
produsă la institutul de la
Brașov este destinată doar
pietʼei interne.

Orarul de aprovizionare pe strada
Mureşenilor a fost modificat
Programul de aprovizionare
a societăţilor comerciale care
îşi desfăşoară activitatea în imobilele aflate pe strada Mureşenilor se modifică începând
de astăzi,18 septembrie. Noul
program va permite aprovizionarea acestor unităţi între orele
6.30 şi 7.30, precum şi între
orele 10.00 şi 11.00.
„Decizia a fost luată pentru
a evita blocajele de circulaţie
de la ora prânzului, când foarte
mulţi părinţi îşi iau copiii de la
şcolile sau grădiniţele din zonă.
Încă de astăzi (ieri, n.r.), semnele adiţionale de circulaţie care
indică noul program au fost

montate, iar mâine (astăzi, n.r.)
noul program va fi pus în aplicare”, a declarat purtătorul de
cuvânt al Primăriei, Sorin Toarcea.

Potrivit vechiului orar, aprovizionarea unităţilor comerciale
de pe strada Mureşenilor era
permisă între orele 6.30 – 7.30
şi 11.00 - 12.00.
A.P.

Persoanele dezavantajate vor primi
de la UE și rechizite şcolare
România beneficiază, în
perioada 2014-2020, de fonduri europene de 442,5 milioane de euro pentru ajutorarea persoanelor dezavantajate, acestea urmând să primească, pe lângă pachete cu
alimente de bază, şi rechizite
şcolare. Ministerul Fondurilor
Europene a anunţat că pe 13
septembrie a trimis oficial
Comisiei Europene Programul Operaţional Ajutorarea
Persoanelor Dezavantajate
2014-2020. Prin acest pro-

gram vor fi distribuite alimente şi asistenţă de bază celor mai dezavantajate persoane din România, fiind introdus şi un pachet de rechizite
şcolare, pentru încurajarea
frecventării cursurilor şcolare,
ceea ce ar duce, indirect, la
incluziunea socială a copiilor.
Pentru acordarea acestor ajutoare, România beneficiază
de fonduri europene în valoare de 442,5 milioane de euro,
conform Acordului de Parteneriat 2014-2020, aprobat de

Comisia Europeană în 6 august 2014. Conform programului, distribuirea de
alimente în teritoriu se va
baza pe emiterea unor cupoane individuale pe care le va
primi acasă fiecare persoană
care face parte din grupul ţintă. Cupoanele vor fi tipărite
de Imprimeria Naţională, nu
vor avea valoare financiară,
dar vor avea elemente de siguranţă pentru a împiedica
falsificarea acestora.
Ionela Damian
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Monument dispărut:
Bastionul Aurarilor

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Între complexele de apărare ale porţilor Cetăţii Braşov de la capetele străzilor Vămii (azi Mureşenilor) şi Porţii
(azi Republicii) a existat până în secolul al XVII-lea o fortificaţie constituită dintr-un singur val.

au reluat ideea de a construi un bastion nou pe locul dintre Poarta Vămii
şi Poarta Principală. Construit în
doi ani, Bastionul Aurarilor s-a aflat
aproximativ la mijlocul laturii de nord
şi nord-est a cetăţii.

Pe acest val erau amplasate tunuri, în
spatele cărora se aflau ramele pentru
întinderea postavurilor aparţinând
breslei postavărilor. În 1612 judele
(primarul) oraşului, Michael Weiss,
a hotărât ridicarea unui zid exterior
al oraşului. Planul a rămas nerealizat
din cauza morţii judelui în bătălia de
la Feldioara (16 octombrie 1612) împotriva principelui tiran Gabriel Bathori. În 1632, câţiva meşteri aurari

La 20 octombrie 1646, sfatul oraşului
Braşov a predat noul bastion, precum
şi spaţiul de apărare învecinat, „pentru întreţinere şi apărare pe veci”
breslei aurarilor. În formă de hexagon, Bastionul Aurarilor măsura 22 m
în înălţime. Avea guri de tragere pentru tunuri de calibru mic şi, prin poziţia sa, vedere bună până departe
înspre Blumăna şi Braşovechi. Era,
se pare, singurul bastion cu stema

Braşovului pe frontispiciu, sub care
era indicată perioada de construcţie:
1639 – 1641 şi numele juzilor primari
Christian Hirscher şi Michael Goldschmidt.
În secolul XIX, în incinta sa funcţiona
un restaurant. În 1871, breasla aurarilor, împuţinată foarte mult, a vândut
oraşului bastionul şi spaţiul de apărare
anexat. Bastionul Aurarilor a fost demolat în 1886, în spatele lui fiind construită Şcoala reală de stat (1888 –
1889), devenită mai târziu liceul
«Dr. Ioan Meşotă», iar astăzi corpul T
al Universităţii «Transilvania» .
(sursa text:
sextilpuscariu.wordpress.com)
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Angajări la Centrul Respiro
din Noua
Direcţia de Servicii Sociale a Primăriei a fost nevoită să prelungească încă o
lună anunţul de angajare
pentru 12 persoane ce ar
trebui să aibă grijă de beneficiarii Centrului de zi
„Respiro”, din Noua.
Dosarele pentru cele 12 posturi de îngrijitor, infirmieră şi
asistent (câte patru pentru fiecare specialitate) se vor putea
depune până pe 4 octombrie,
iar interviul de angajare va
avea loc pe 15 octombrie.
Cu toate că lucrările de
amenajare sunt încheiate şi
Centrul are toate dotările necesare, instituţia nu poate fi
deschisă din lipsă de personal.

Primul anunţ
de angajare a
expirat chiar
ieri, şi nimeni
nu s-a arătat
interesat, cel
mai probabil
din cauza salariului foarte
mic, conform
grilei de salarizare valabile
în înstituţiile
publice (650 de lei net, adică
900 de lei brut, la care se
adaugă eventuala vechime în
muncă).
Condiţiile de angajare sunt
minime: infirmierii trebuie să
fie absolvenţii unor cursuri de
specialitate, îngrijitorii trebuie
să aibă cel puţin opt clase şi
să fie dispuşi să lucreze în trei
schimburi, astfel încât să acopere 24 de ore de asistenţă,
iar asistenţii medicali trebuie
să aibă atestatul de liberă
practică. Dosarele se depun
la sediul DSS din strada Panselelelor nr 23.

Potrivit viceprimarului
Adina Durbacă, în cazul în
care nici de data aceasta nu
se va arăta nicio persoană
interesată de a munci în cadrul centrului, DSS va prelungi din nou termenul de
depunere a dosarelor.
Centrul Respiro, care a
fost amenajat la Căminul
pentru persoane vârstnice
din Noua, oferă în principal
posibilitatea îngrijirii persoanelor cu handicap, nedeplasabile şi care beneficiază
de îngrijire la domiciliu prin
asistenţi personali, în perioa-

Braşovul va găzdui cel de-al lI-lea
Congres Internaţional de Numismatică

Societatea Numismatică Română, împreună cu Secţia Braşov a acesteia, în colaborare cu
Centrul Cultural „Reduta” şi
sub înaltul patronaj al Consiliului Judeţean Braşov, organizează cel de-al II-lea Congres
Internaţional de Numismatică
din România postbelică, intitulat, „Ştefan cel Mare şi Sfânt
şi Braşovul”.
Simpozionul a fost organizat
pentru a comemora 510 de ani
de când a intrat în eternitate
marele domn Ştefan cel Mare
şi Sfânt şi pentru a prezenta
publicului şi specialiştilor în
domeniul numismatic din ţară
şi de peste hotare, bogata şi valoroasa colecţie de documente
emise de Cancelaria domnească a lui Ştefan cel Mare şi de
către judele Braşovului, aflate
în păstrare la Direcţia Judeţeană Braşov a Arhivelor Naţionale şi care atestă strânsele

legături dintre domnitorul Moldovei şi braşoveni.
Congresul este organizat şi
se desfăşoară pe două secţiuni,
Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Braşovul, şi numismatica contemporană (prima secţiune) şi
numismatica antică, medievală
şi modernă (secţiunea a 2-a).
La acest important eveniment au fost invitaţi şi participă
40 de specialişti din ţară şi de
peste hotare (Belarus, Bulgaria,
Polonia, Rusia, Slovacia, Ucraina, Ungaria).
Pe timpul Congresului participanţii vor prezenta cele mai
noi date despre descoperirile

în domeniul numismatic din
Europa, modul cum este prezentat Ştefan cel Mare şi Sfânt
în piese numismatice, documente care atestă legăturile dintre braşoveni şi Ştefan cel
Mare.
„Deschiderea Congresului va
avea loc mâine, 19 septembrie,
la ora 09.00, în sala de spectacole a Centrului Cultural „Reduta”, în prezenţa autorităţilor
locale, mass-media, şi a cetăţenilor din Braşov. În continuare
participanţii îşi vor prezenta
comunicările şi se vor purta discuţii pe conţinutul lor, în Sala
de spectacole (în plen) în Sala
de „Muzică” şi Sala de Consiliu
a Centrului Cultural „Reduta”
(pe secţiuni). De asemenea,
participanţii vor putea viziona
Expoziţia de documente, Expoziţia Ştefan cel Mare şi Sfânt în
filatelie şi Expoziţia de medalii,
monede, bancnote, insigne, etc.
cu chipul domnitorului. Participarea la eveniment este gratuită” a declarat Marius Cisar,
directorul Centrului Cultural
Reduta.

da în care aceşti asistenţi se
află în concediu. Astfel, pentru o lună de zile, serviciile
centrului sunt gratuite, iar
beneficiarii se pot bucura de
asistenţă permanentă, cazare, masă şi o serie de facilităţi oferite de Căminul de
bătrâni. Aceştia pot fi cazaţi
în centru pentru o perioadă
de maximum 90 de zile, însă
după expirarea perioadei de
concediu a asistentului personal, costul şederii este de
50 de lei/zi. Capacitatea centrului este de minimum 20
de locuri şi maximum 40.
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„Harta nevoilor şi serviciilor
sociale” pe cartiere
Primăria Braşov a demarat
un proiect pentru realizarea
unei hărţi a nevoilor şi serviciilor sociale, al cărei scop
este oferirea de servicii sociale optime în toate cartierele din Braşov, prin
implicarea instituţiilor şi
ONG-urilor de profil.

„Direcţia de Servicii Sociale
a Primăriei, împreună cu
ONG-urile partenere, lucrează deja la prima componentă a acestei hărţi, cea a
identificării nevoilor sociale
în fiecare cartier, pe baza
unor chestionare adresate
cetăţenilor, dar şi cu alte mijloace de cercetare. Ne interesează aceste date pentru
că, de exemplu, în Tractorul
sunt foarte mulţi foşti angajaţi
ai marilor întreprinderi care
au vârta de 50 de ani şi au

nevoie urgentă de programe
de reinserţie pe piaţa muncii,
iar în Steagul sunt foarte
mulţi copiii de care au grijă
rudele, bunicii sau vecinii,
pentru că părinţii lor sunt plecaţi la muncă în străinătate.
Harta este necesară pentru
identificarea acestor nevoi,
pentru identificarea exactă
a instituţiilor şi ONG-urilor
care pot să răspundă acestor nevoi”, a explicat viceprimarul Durbacă (foto).
Potrivit reprezentantului municipalităţii, harta serviciilor
sociale este gândită ca un
instrument de lucru ce poate
fi utilizată nu numai de către
primărie, ci şi de alte autorităţi publice, în procesul de
elaborare a strategiilor judeţene şi locale, în concordanţă cu nevoile comunităţii. De
asemenea, ea poate oferi suport beneficiarilor aflaţi în situaţii de risc social pentru
alegerea serviciilor care respectă în cea mai mare măsură nevoia proprie şi
facilitează activitatea specialiştilor din domeniul social
asigurând o coordonare interinstituţională la nivel local
şi judeţean......A.P.
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Teoria „iadului fierbinte”
este greşită

Teoria unanim acceptată
până la sfârşitul secolului al XX-lea afirmă că Terra, imediat după ce s-a format în
urmă cu 4,54 miliarde de ani, era
un veritabil iad acoperit cu magmă fierbinte, informează dailymail.co.uk.

Însă, potrivit unui studiu
recent, oamenii de ştiinţă
spun că Pământul, în primii
500 milioane de ani după
formare, avea un aspect surprinzător de asemănător cu

cel din zilele noastre,
întrucât avea deja
oceane şi chiar
continente.
Oamenii de
ştiinţă consideră că rocile străvechi
din Islanda
indică faptul că protoPământul
avea temperaturi mult
mai moderate
şi prezenta un
mediu mult mai
ospitalier decât se
credea până acum.
Studiul a fost coordonat de o echipă de geologi
de la Universitatea Vanderbilt din statul american Tennessee.
Cercetătorii au analizat o
teorie mai veche, potrivit căreia Islanda din zilele noastre
reprezintă un echivalent al
proto-Pământului.
Anterior se credea că

scoarţa terestră din Islanda,
formată dintr-o magmă care
este mult mai fierbinte decât
în oricare alt punct de pe
planetă, este similară cu
scoarţa care acoperea Terra
în primii ei 500 de milioane
de ani de existenţă.
Savanţii americani au examinat mai multe fragmente
de zircon - cristale care au
apărut aproape imediat după
formarea Terrei - din Islanda.
Ei au descoperit astfel că,
deşi acele fragmente de zircon din Islanda indicau un
proces de formare la temperaturi ridicate, ele nu se
potriveau - prin prisma compoziţiei - cu celelalte fragmente de zircon găsite în
celelalte zone ale Terrei.
Descoperirea sugerează
faptul că Islanda nu este un
model pentru proto-Pământ
şi, deci, planeta de acum 4
milioane de ani nu era de
fapt un „iad”, aşa cum se
credea.

Joi

Pe scurt
Trucuri pentru ca internetul Wi-Fi să fie mai rapid
Calitatea conexiunii wireless la internet poate fi afectată
de mai mulţi factori. Deseori, unele probleme, precum
calitatea routerului sau faptul că o cameră funcţionează
ca o cuşcă Faraday care blochează semnalul, nu pot
fi remediate imediat de utilizator. Însă sunt şi mici trucuri
pe care le puteţi face pentru o conexiune mai bună. De
exemplu, în cazul în care aveţi un router cu două antene,
orientaţi una în sus şi alta paralel cu suprafaţa pe care
stă routerul. Dacă are trei antene, ţineţi două în sus şi
una paralelă cu masa. Acest sfat a fost oferit de Alf
Watt, fost inginer Wi-Fi la Apple. Mai mult, dacă aveţi
foarte multe dispozitive conectate la router, opriţi conexiunea Wi-Fi pe cele care nu sunt folosite, pentru a
avea o conexiune mai bună la terminalul aflat în uz. Totodată, evitaţi amplasarea routerului lângă obiecte de
mari dimensiuni

Cum să te fereşti de hoţii de carduri
Dacă folosiţi des cardul la cumpărături sau alte plăţi,
mare atenţie cui îl daţi, pentru că s-ar putea să rămâneţi
fără bani. Sunt cazuri în care pur şi simplu escrocii copiază datele de pe card sau îl fotografiază, apoi fac diverse cumpărături. Cei care comit astfel de infracţiuni
acţionează, de regulă, la periferia oraşelor, în cartierele
rezidenţiale, acolo unde sunt şase mari să găseşti oameni cu conturile pline care plătesc cu cardul cumpărăturile sau cazarea la hotel. Datele sunt copiate şi
transmise altui complice, care face cumpăraturi pe internet. Întotdeauna, produsele sunt ridicate de alte două
persoane. Infractorii ajung astfel să câştige chiar și mii
de euro săptămânal. Cea mai bună soluţie pentru a vă
proteja singur banii din cont este aceea de a cere POSul şi de a vă introduce singuri cardul atunci când doriţi
să faceţi o plată.

NASA pregătește capsula Orion pentru
misiunea de încercare
Capsula Orion, concepută
de NASA drept noul „cal de
povară” al programului său
spatʼial și care urmează să-i
ducă pe astronautʼi înapoi pe
Lună și până pe Marte, a fost
scoasă din hangar, la Centrul
Spatʼial Kennedy din Florida,
pentru a fi pregătită pentru
misiunea de încercare din
luna decembrie, informează
Reuters.
„Este un moment istoric
pentru noi”, a declarat Scott
Wilson, responsabilul NASA
privind pregătirea capsulei
Orion. „Este încheierea programului de asamblare a cap-

sulei” a mai adăugat
el. Capsula Orion va
fi lansată fără echipaj
uman într-o misiune
de testare, la 4 decembrie, de la Cape
Canaveral. Vehiculul spatʼial,
aflat de 3 ani în fază de
constructʼie, va ajunge pe orbită cu ajutorul unei rachete
portante Delta 4.
În luna decembrie, capsula
Orion va porni în spatʼiu până
la distantʼa de 5.800 de kilometri de Pământ, distantʼă de
14 ori mai mare decât cea pe
care se află Statʼia Spatʼială
Internatʼională (ISS). La rein-

trarea în atmosferă capsula va
avea viteza de 32.000 de
km/h. La această viteză, sistemul de protectʼie termică al
capsulei va atinge temperaturi
de peste 2.200 de grade Celsius, NASA dorind să testeze
dacă acest scut termic îi poate
proteja pe astronautʼi. O primă
misiune test cu echipaj uman
este programată pentru anul
2021.

Expoziţie interactivă permanentă
dedicată creierului uman, deschisă la Paris
Cel mai mare complex muzeal european dedicat ştiinţei,
"Cité des Sciences et de l'Industrie" din Paris, a inaugurat,
în această săptămână, într-un
spaţiu de 800 de metri pătraţi,
o expoziţie interactivă permanentă dedicată creierului
uman şi misterelor sale, intitulată "C3RV34U" ("cerveau" înseamnă "creier" în
limba franceză", n.r.). De la
intrarea în spaţiul expoziţional, vizitatorul este introdus
rapid într-o atmosferă onirică,

scenografia fiind inspirată de
universul suprarealist al artistului belgian René Magritte,
cu umbrelele şi pălăriile sale
specifice. În titlul expoziţiei,
"C3RV34U", cifrele înlocuiesc vocalele, iar faptul că oamenii pot citi acest titlu corect
este un exemplu al capacităţilor acestui organ.
Un creier adult cântăreşte
aproximativ 1,3 kilograme,
reprezentând cam 2% din
greutatea corpului, dar consumă circa 20% din oxigenul

inspirat şi 25% din cantitatea
de glucoză din organism.
Creierul este alcătuit din
aproximativ 86 de miliarde
de neuroni (celule nervoase,
n.r.). Impulsurile nervoase
sunt de natură electrică, iar
experţii estimează că, în fiecare secundă, în creier au loc
zeci de miliarde de descărcări
electrice. Acest organ, ale cărui secrete nu sunt încă desluşite pe deplin, rămâne activ
chiar şi atunci când organismul se află în repaus.
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Se reia lupta
sub panou
Olimpia CSU Brașov debutează în Cupa României
Sezonul oficial 2014-2015,
va fi deschis în baschetul feminin, cu partidele din prima
fază a Cupei României. Astăzi,
de la ora 17.00, fetele de la
Olimpia CSU Brașov vor juca
în fatʼa propriilor suporteri,
manșa tur, contra celor de la
BC Alexandria. Principalul
“olimpicelor”, Dan Calancea,
spune că este nevoie de timp
pentru ca relatʼiile de joc să se
cristalizeze, în conditʼiile în care
au apărut patru jucătoare noi
la echipă. Ultima achizitʼie a
Brașovului, sârboaica Zorica
Mitov, a fost prezentată oficial
ieri.
Misiune grea cu Alexandria.
Oaspetele de astăzi ale
Brașovului au în lot patru jucătoare din Statele Unite, pivotul titular al natʼionalei
Bulgariei, dar și o componentă
a primei reprezentative a României. „Avem jucătoare noi,
iar cristalizarea relațiilor de joc
se face în timp. Alexandria are
avantaj față de noi, au început
pregătirea mult mai repede. Eu
sper să facem un joc bun și să
dăm tot ce avem mai bun la
această oră. Îmi doresc ca fetele
să evolueze cu ambiție, cu determinare, pentru a compensa
lipsa de omogenitate. Echipa
calificată în faza următoare a
Cupei României nu va fi decisă
după meciul de la Brașov, ci
după cel de la Alexandria, de
săptămâna viitoare!” a declarat
tehnicianul Olimpiei, Dan Calancea.
„Vrem să facem un meci bun!”
Formatʼia din Alexandria este
una redutabilă. Echipa are un
avans de o lună de pregătire
fatʼă de Olimpia, iar bugetul este

Ciuca bătăilor la juniori!
Selecţionata României a fost învinsă de formaţia Republicii
Moldova cu scorul de 3-1 (1-1), marţi, la Buftea, într-un meci
amical de fotbal al selecţionatelor de juniori Under-17. Pentru
România a marcat Harald Fridrich (min. 5), în timp ce pentru
oaspeţi au înscris Vadim Guliceac (min. 12), Veaceslav Podlisnic (min. 52) şi Ion Cioca (min. 72). În primul meci dintre
cele două echipe, desfăşurat duminică, la Mogoşoaia, scorul
a fost egal, 0-0. Tricolorii vor participa la turneul de calificare
la EURO 2015, între 25 şi 30 septembrie, în Andorra, alături
de Danemarca, Cehia şi de echipa gazdă.

Ludogorets, aproape de surpriză pe Anfield!
Marí seară s-au disputat primele partide din grupele Champions League, sezonul 2014-2015. După ce s-au calificat
în grupe în dauna Stelei, bulgarii de la Ludogorets au fost
foarte aproape să producă surpriza în fief-ul lui Liverpool.
Zenit Sankt Petersburg a câștigat la Lisabona, cu Benfica,
iar Real Madrid a dat scorul serii, în jocul de pe Bernabeu
cu FC Basel. Rezultatele complete înregistrate marți seară
sunt următoarele:
Grupa A
Olympiakos Pireu (Grecia) - Atletico Madrid (Spania) 3-2
Juventus Torino (Italia) - Malmo FF (Suedia) 2-0
Grupa B
FC Liverpool (Anglia) - Ludogorets Razgrad (Bulgaria) 2-1
Real Madrid (Spania) - FC Basel (Elveţia) 5-1
Grupa C
AS Monaco (Franţa) - Bayer Leverkusen (Germania) 1-0
Benfica Lisabona (Portugalia) - Zenit Sankt Petersburg (Rusia) 0-2
Grupa D
Galatasaray Istanbul (Turcia) - Anderlecht Bruxelles (Belgia)
1-1
Borussia Dortmund (Germania) - Arsenal Londra (Anglia)
2-0

Steaua și Astra, start în grupe!

Sârboaica Zorica Mitov este ultimul transfer efectuat de Olimpia CSU Brașov în această vară
unul cât se poate de consistent.
„Sperăm ca printr-o mobilizare
exemplară a fetelor, să facem
un meci bun. Așteptăm cât mai
multă lume joi după amiază la
sala sporturilor, pentru a le
susține pe fete în acest start de
sezon” a declarat președintele
Comisiei de Sport din cadrul
Consiliului Judetʼean Brașov,
Dragoș Crăciun. În cazul în
care Olimpia va trece în dubla
manșă de formatʼia din Alexandria, formatʼia de sub Tâmpa

va juca în faza următoare a Cupei României, cu învingătoarea
din dubla BT Cluj - CSM Craiova.
Zorica Mitov, ultimul transfer.
Înainte de partida cu BC Alexandria, a fost prezentată și ultima jucătoare transferată sub
Tâmpa. Este vorba de sârboaica Zorica Mitov, care joacă
posturile 4-5 și care ultima dată
a evoluat la Sepsi Sfântu Gheorghe. „Chiar dacă sunt multe
jucătoare tinere la Olimpia,

echipa este foarte bună. Îmi doresc să facem un joc bun în
Cupă, cu Alexandria și sper să
ne atingem obiectivele propuse
în acest campionat!” a declarat
noua jucătoare a Olimpiei, la
prezentarea oficială. Mladi
Krajnik din Bosnia, Trogylos
Priolo din Italia și SKK Vrsac
din Serbia, sunt echipele pentru
care a mai evolut Zorica Mitov
în carieră.

Mol, Corona urmând să sustʼină
primele trei partide în deplasare.
Astfel, brașovenii vor juca vineri la Dunaujvaros cu Dab Docler, sâmbătă la Budapesta cu
Ferencvaros și luni 22 septembrie la Debrecen. „Încă suntem
afectați de ratarea primului
obiectiv. Trebuie să ne revenim
însă repede și să arătăm tuturor

că a fost doar un simplu accident cu Ciucul. Obiectivul pentru primele trei jocuri din Liga
Mol, este obținerea a șase puncte. Avem o echipă foarte bună,
o echipă valoroasă, dar acest
lucru trebuie demonstrat și pe
gheață” a declarat președintele
sectʼiei de hochei pe gheatʼă de
la Corona, Zoltan Olti Pașca.

Campioana României, Steaua București și câștigătoarea
Cupei Românie, Astra Giurgiu, vor debuta în această seară
în grupele Europa League. Steaua va primi de la ora 22.00
replica danezilor de la Alborg. Partida va fi arbitrată de o brigadă din Rusia, cu Vladimir Bezborodov la centru, ajutat la
cele două linii de Nikolai Golubev şi Maksim Gavrilin. Meciul
de pe Arena Națională se va juca fără spectatori, roş-albaştrii
fiind suspendaţi de UEFA. La Zagreb, de la ora 20.00, Astra
Giurgiu va debuta în grupele Europa League, contra localnicilor de la Dinamo, care în play-off i-au lăsat acasă pe cei
de la Petrolul Ploiești. Meciul va fi arbitrat de o brigadă din
Cipru, cu Leontios Trattou la centru, ajutat la cele două linii
de Michael Soteriou şi Athinodoros Ioannou. Trattou nu lea purtat noroc românilor la întâlnirile precedente. A mai
arbitrat confruntarea Dnepr – Pandurii 4-1, din sezonul trecut
de Europa League, dar și Dinamo-Varazdin 2-2, în 2011.

Târgoviște a câștigat Supercupa la baschet
CS Municipal Târgoviște a câștigat Supercupa României la
baschet feminin, după ce a învins pe Univ. Goldiș ICIM Arad
cu scorul de 97-67 (19-23, 29-18, 24-13, 25-13), în ''Arena
de Baschet'' din București. Monique Coker a fost cea mai
bună de la învingătoare, cu 21 puncte și 5 recuperări. În sezonul trecut, CSM Târgoviște a câștigat titlul de campioană
după ce a dispus cu 3-1 în finala Ligii Naționale de marea
rivală din Arad, care a reușit să câștige Cupa României chiar
la Târgoviște.

Cu cine jucăm în Cupa Davis?

„Lupii” atacă Liga Mol!
Supărare mare în tabăra celor
de la Corona Wolves Brașov,
după ratarea primului obiectiv
al sezonului. Cupa României
2013-2014 a ajuns în vitrina
Ciucului și nimeni nu își poate
explica de ce s-a întâmplat așa.
Brașovenii nu au însă prea mult
timp să-și lingă rănile. Vineri
va debuta o nouă editʼie a Ligii
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„La meciul din finala Cupei,
probabil băieții s-au văzut de
la început cu trofeul în mână,
dar pentru asta trebuiau să
muncească din greu. Sper ca
băieții să joace altceva în aceste
meciuri din Liga Mol, să fie
mult mai concentrați” a spus și
tehnicianul Coronei, Miroslav
Ihnacak.

Echipa masculină de tenis a României îşi va afla astăzi adversara din primul tur al Grupei 1 a zonei Europa-Africa din
Cupa Davis, ediţia 2015, la tragerea la sorţi programată la
Dubai (Emiratele Arabe Unite), de la ora 18,00 (ora României). România, care a învins în weekend Suedia cu scorul
de 3-1 la Bucureşti, în meci de baraj pentru menţinerea în
Grupa 1, nu va fi cap de serie la tragerea la sorţi. Capi de
serie au fost desemnaţi Spania, Ucraina, Olanda şi Israel,
celelalte echipe care fac parte din acest eşalon fiind Austria,
Danemarca, Lituania, Polonia, Rusia, Slovacia, Slovenia şi
câştigătoarea barajului dintre Letonia şi Suedia. Capi de
serie la tragerea la sorţi a Grupei Mondiale vor fi Franţa (1),
Elveţia (2), finalistele ediţiei 2014, Cehia (3), Serbia (4), Argentina (5), Italia (6), SUA (7) şi Canada (8). Meciurile din
primul tur sunt programate în perioada 6-8 martie 2015.

DIVERTISMENT

Atelier despre
fotografia în natură
vează să iasă din casă la fotografiat şi o să ne bucurăm
de sfaturile lui legate de fotografia de natură pe care o
îndrăgeşte atât de mult. Aşa
cum v-am obişnuit deja, întâlnirea noastră îşi propune
nu numai o prezetare de portofoliu sau proiect, ci şi discuţii din care să înţelegeţi
mai bine ce stă în spatele imaginilor invitaţilor noştri,
indiferent că este vorba de
ani de experienţă sau de un
impuls creativ”, potrivit unui
comunicat de presă transmis
de organizatori.
Înscrierile la aceste întâlniri
se fac în baza unei confirmări, locurile în sală fiind limitate. Pentru înscriere şi alte
informaţii puteţi folosi adresa
de mail florin.ifrim@okian.ro
sau numărul de telefon
0728 728 315. Intrarea este
liberă.

Photolife şi Librăria
Okian din Braşov vă
invită la un nou eveniment din cadrul proiectului „Întâlnire cu
Fotografia”.
A treia întâlnire din cadrul
proiectului este dedicată fotografiei de natură, iar invitat va fi Dorin Bofan,
proaspăt întors din cel mai
mare proiect fotografic pe
care şi la propus până acum,
străbaterea Islandei pe bicicletă. Atelierul are loc vineri
19 septembrie,la ora 18:30,
la Librăria Okian. Moderator este Dan Dinu.
„O să aflăm mai multe
despre acest proiect şi despre
provocările lui, o să încercăm să înţelegem mai bine
compoziţiile mai elaborate
ale lui Dorin şi modul lui de
lucru, o să aflăm ce îl moti-

Lansare de carte la Aulă
Astăzi, de la ora 19.00, la
Aula Universităţii „Transilvania” are loc lansarea cărţii
„Mâinile curate salvează vieţi”
de prof. dr. Didier Pittet.
Cartea cu caracter autobiografic prezintă istoria igienei
mâinilor şi implicaţiile unui
gest atât de simplu în prevenirea infecţiilor nozocomiale
şi în asigurarea siguranţei actului medical. Cartea este pu-

blicată în premieră în limba
română.
Profesor dr. Didier Pittet
este director al Programului
de Control al Infecţiilor Nozocomiale din cadrul Spitalului Universitar din Geneva
(HUG), expert al Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii (OMS)
şi director al Programului
OMS de igienă a mâinilor
„Clean Hands Save Lives”.

Bancuri
◾ Soţul vine târziu acasă şi încearcă
să se bage în pat fără să îşi trezească
nevasta. Consoarta îl întreabă:
– Ai venit? Tu ştii cât e ceasu’?
– Zece!
– Cum zece, dacă eu am auzit pendula bătând unu?
– Păi şi ce vrei? Să bată şi zero?
◾ Costică îl întreabă pe Mitică :
– Mă, de ce porţi verigheta pe mâna
cealaltă?

– Pentru că m-am însurat cu femeia
greşită.
◾ Ţăranul culege struguri. Lângă
el apare un schelet cu o coasă.
– Ai venit după mine?”
– Nu, sunt aici pentru ironie. Moartea din vie, te-ai prins?
◾ Mulţi părinţi nu şi-au mai adus
copiii la clasa I, pentru că dacă
acum poţi intra la facultate fără
BAC, în 12 ani sigur se va intra şi
fără şcoală.

Astăzi în Braşov
ŢESTOASELE NINJA -3D(TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES)
(AP-12), 103 minute, Acţiune, Aventuri,
Comedie, Fantastic, SF
ora: 15:30
LUCY
(N-15), 90 minute, Acţiune, SF
ora: 16:00

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

DACĂ AŞ RĂMÂNE -PREMIERĂ(IF I STAY)
(AP-12), 103 minute, Dramă
ora: 17:00
CRIPTA -PREMIERĂ(AP-12), 82 minute, Dramă
ora: 14:00
AS ABOVE, SO BELOW PREMIERĂ(PRECUM ÎN IAD, AŞA ŞI PE PĂMÂNT)
(N-15), 93 minute, Horror, Thriller
orele: 20:00, 22:00
ÎN MIJLOCUL FURTUNII PREMIERĂ(INTO THE STORM)
(AP-12), 89 minute, Acţiune, Thriller
orele: 13:30, 17:30, 19:30
KYRA KYRALINA
(AP-12), 99 minute, Dramă
ora: 18:00
DARUL LUI JONAS (THE GIVER)
(AP-12), 97 minute, Dramă, SF
orele: 15:00, 19:00, 21:00

CAPTIV (THE CAPTIVE)
(AP-12), 112 minute, Thriller
ora: 21:30
LOVE BUS: CINCI POVEŞTI DE DRAGOSTE
DIN BUCUREŞTI
(N-15), 72 minute, Dramă, Romantic
ora: 13:15

Expoziţii
◾ Sfântul Constantin Brâncoveanu şi
Braşovul – Expoziţie permanentă. Cărţi,
documente, imagini din arhiva istorică a Muzeului
Primei Şcoli Româneşti.
Deschisă zilnic, orele 9-17
◾ Käthe Kollwitz (1867-1945) – grafică şi
sculptură. O expoziţie a Institutului pentru relaţii
externe, Stuttgart. Deschisă până în 30 noiembrie
2014 la Muzeul de Artă Braşov (Bd. Eroilor nr. 21)
◾Albumul de familie la românii şi ceangăii
din zona Săcele – Expoziţie de fotografie veche
la Muzeul de Etnografie Braşov (Bd. Eroilor nr. 21A)
◾ 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.

Joi

Horoscopul zilei
Berbec. Schimbările sunt pe cale să se producă, aşa că obişnuieşte-te cu ideea şi pregăteşte-te dinainte ca ele să îşi intre
în drepturi. Acest lucru va avea un impact pozitiv.
Taur. Încearcă să renunţi la scepticism pentru câteva minute
astăzi, mai ales când cineva apropiat încearcă să îţi transmită
ceva. Gândeşte matur.
Gemeni. Cei din jurul tău sunt pregătiţi să te urmeze astăzi
oriunde ai decide să te duci. Chiar dacă e mai comod să
stai acasă şi să leneveşti.
Rac. Încearcă astăzi să nu spui de prea multe ori că te afli
în pericol, pentru că e posibil să începi să creezi acest lucru.
Nimic nu poate să îţi facă rău, ci doar să te amuze.
Leu. Încearcă să afli ce se întâmplă, lucrurile pot fi mai ciudate decât ţi-ai fi imaginat vreodată. Este foarte important
pentru tine să ştii adevărul.
Fecioară. Astăzi eşti concentrat/ă pe latura ta emoţională,
aşa că munca sau colegii nu au ce să caute în mintea ta. E
posibil că relaţia ta amoroasă să cunoască o schimbare.
Balanţă. Este foarte important pentru tine să fii corect/ă,
dar astăzi e timpul pentru o schimbare. Nu ai intenţii rele,
dar uneori e necesar să muşamalizezi adevărul.
Scorpion. Eşti destul de emotiv/ă astăzi, dar e în regulă, nimic
nu trebuie să te îngrijoreze. Atât timp cât prietenii şi familia
sunt alături de tine, îţi poţi vedea liniştit de drum.
Săgetător. Încetineşti ritmul astăzi, şi bine că o faci, pentru
că nu ar fi indicat să îţi umpli o zi ca asta cu grjile jobului
sau şcolii. Uneori e bine să fii mai indiferent/ă.
Capricorn. Pasiunea ta pentru natură îţi face viaţa destul de
aventuroasă astăzi, şi nu numai pe a ta. O plecare pe munte
poate fi soluţia cea mai bună pentru această perioadă.
Vărsător. E posibil să te fi îndrăgostit, dar refuzi să crezi şi
să recunoşti acest lucru. Dacă continui cu această atitudine,
poţi îndepărta acea persoană care te place şi pe care o placi.
Peşti. Această zi este una plină de linişte şi relaxare, şi exact
aşa trebuie să fie. Nu fi nerăbdător/oare să afli ce se va întâmpla în viitor, rişti să te plictiseşti.
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Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe verticală,
nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut

7
6
3
1
9
4
2
8
5

4
5
1
7
2
8
9
3
6

8
9
2
6
5
3
7
4
1

1
4
6
5
7
2
3
9
8

3
8
7
9
4
6
1
5
2

5
2
9
8
3
1
6
7
4

6
1
5
3
8
9
4
2
7

2
3
8
4
6
7
5
1
8

9
7
4
2
1
5
8
6
3

18 septembrie 2014

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Adunarea socialiştilor
din Braşov
Duminica trecută s-a ţinut în sala Hotelului
Orient, întrunirea socialiştilor din Braşov. Ei
aveau planul de a sprijini
candidatura lui Max
Schwarz din Cluj, pe care
îl aşteptau să vină la Braşov. Jupânul Schwarz
însă le-a dat în ultimul
moment o telegramă, că
nu mai poate veni.
Întrunirea de la Orient a
fost prezidată de Nemeth Ferencz. Acesta a dat cuvântul
lui Sompek Jozsef, care făcu
o critică aspră tuturor partidelor din parlament, care nu
se interesează de clasele de
jos şi votează numai lefuri
pentru ofiţeri şi pentru popi.
Nu se ştie din ce cauză Sompek combate mai straşnic Partidul Popular, care este şi el
în opoziţie. Din contră, pentru
candidaţii maghiari din loca-

litate are simpatii pronunţate şi propune ca socialdemocraţii să voteze pe
dr. Vajna şi pe Rethy. Din
cauza acestei propuneri,
foaia maghiară din Braşov îl laudă grozav pe
Sompek, ca un mare orator. Un alt vorbitor, Anton
Loy, precum şi preşedintele Nemeth propun ca
social-democraţii să rămână în pasivitate. Propunerea a fost primită cu
aplauze. Programul pe
care l-a prezentat Sompek
este cunoscutul program
al socialismului internaţional cu sufragiu universal,
vot secret, libertatea presei
etc., la care s-a mai adăugat
pentru trebuinţele braşovene
şi „autonomia naţionalităţilor”. Nu ştim însă în ce chip
ar putea lupta dr. Vajna şi Rethy – candidaţii lui Sompek,
pentru cauza autonomiei.

Ca epilog la această întrunire socialistă, astăzi vedem
că circulă printre industriaşii
români, un apel anonim, redactat într-o limbă românească imposibilă, în care se invită
concetăţenii să voteze cu toţii,
în 4 octombrie, pe dr. Gabriel
Vajna şi Ludovic Rethy. „Iaca

Din presa maghiară
Condei, pensulă, vioară. În vizită la Georg Scherg

a sosit timpul când cetăţenii
alegători pot folosi cel mai
frumos drept, adică dreptul
de alegere, cu care pot influenţa guvernarea ţării”.
(Gazeta Transilvaniei,
nr. 206, 19 septembrie 1901)

Mihaela Lupu

Relaţiile bilaterale Transilvania – Muntenia
Din văile Bucegilor, 4 iulie.
Sosirea domnului beizadea
(adică prinţ) Scarlat Ghica în
carantina Timişului e ştiută;
primirea însă aceea prietenească şi peste tot prevenitoare, care cu totul
amăsurat prieteneştilor relaţii de vecinătate a măritului nostru guvern austriac
către guvernul Ţării Româneşti, i se făcu domniei sale
de către Oficiolatul carantinei spre a petrece cu plăcere de altmintrelea
searbedele zile de lazaret,
este cunoscută din însuşi rostul zdravănului nostru oaspete.
Cu acel adaos cum că Domnia
Sa nu va lipsi cu cel dintâi prilej a înştiinţa pe Alteţa Sa
prinţul domnitor al Ţării Româneşti şi unchiul lui despre

nefăţăritele simţăminte cu
care fu atât la hotarele Transilvaniei cât şi la sosirea

sa în Braşov întâmpinat. Căci adecă, îndată
după ce beizadeaua fu petrecut de directorul chesaro-crăiesc al carantinei, domnul
Pavel Vasici, ar fi ajuns la 2
iulie înaintea prânzului în nu-

mita cetate (a Braşovului).
Avu plăcerea de

a fi salutat de domnul
general de brigadă Treter şi
de către domnul maior comandir de graniţă şi de cetate,
Arbutina.
Contravizita o făcu oaspetele nostru însoţit de mai sus
numitul domn director al ca-
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rantinei. Cu acest prilej nu putem trece cu vederea nici deosebita generozitate de
dărnicie, ce domnul Scarlat
Ghica arătă îndată de la
intrarea sa în hotarele ţării
noastre. Între soldaţii din Regimentul 2 vacant precum şi
între soldaţii secui grăniceri
care păzesc linia sănătăţii
domnească, făcu a se împărţi
32 florini argint, asemenea şi
la alţi slujitori lăsă urme ale
liberlităţii sale. Beizadeaua,
după o mai scurtă petrecere
în ţinutul nostru, are de gând
a călători şi în alte cetăţi austriace, poate şi însuşi în capitala împărăţiei.
(Gazeta de Transilvania,
nr. 28, 7 iulie 1840, p. 1.)

Autorul articolului, Apáthy Géza (Braşov,
17 aug.1943 – Braşov, 16 oct.1976), la rândul
lui poet şi publicist braşovean realizează un interviu cu scriitorul Georg Scherg (foto) (Braşov,
19 ian.1917 – 20 dec. 2002, Germania).
Este primit de Georg Scherg cu hârtie şi stilou
în mână. Era la lucru. Dar nu se supără, îi place
să discute despre literatură. Literatura este viaţa
lui, scrie şi predă. La catedră îi vin multe idei,
aici poate gândi cu voce tare despre literatură.
Scriitorul Georg Scherg consideră că literatura
şi în general toate creaţiile artistice reprezintă
un fenomen acustic. Gândurile, ideile scrise pe
hârtie prin rezonanţa cuvintelor citite cu voce
tare reîntregesc imaginea creaţiei în conştiinţa
cititorului.
Muzica este o altă pasiune. Cântă la vioară de
la 8 ani, a fost angajatul Filarmonicii Braşov ani
la rând. Muzica îl ajută în sistematizarea şi clarificarea ideilor. A cochetat şi cu pictura, un interes real a avut faţă de miniaturi.
Debutul este în 1954 cu volumul de teatru Giordano Bruno. Alte scrieri apărute: Ovidius (teatru), Da keiner Herr und keiner Knecht; Das
Zünglein an der Waage; Die Erzählungen des
Peter Merthes; Der Mantel des Darius (romane);
Die Silberdistel (volum de poezii). În curs de
apariţie: Penelope ist anderer Meinung; Der
Spiegelkammer (romane).
(Apáthy Géza. Toll, ecset, hegedű. Látogatóban
Georg Schergnél. În: Brassói Lapok, an 2, nr.15,
16 aprilie 1970, p.6)
Dinu Eva
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Castele de vis
unde te poţi caza
Scoţia este una dintre
cele mai romantice şi
aristocratice destinaţii
din Europa. Din fericire,
câteva domenii istorice
au fost transformate în
hoteluri şi sunt disponibile pentru oricine cu
dare de mână.
1. Glenapp Castle a fost construit în 1870, fiind un castel
„tânăr” şi, astfel, unul dintre
cele mai bine păstrate. Castelul şi-a menţinut specificul iniţial victorian, fiind decorat cu

operele de artă originale şi
mobilier adecvat în fiecare
dormitor.
Preţ: Camere duble de lux,
de la 460 de euro pe noapte.
2. Castelul Aldourie este singurul de pe malurile celebrului Loch Ness care poate fi
locuit. Domeniul a fost atestat
documentar ca şi reşedinţă
nobiliară în 1626. Oaspeţii
castelului au la dispoziţie propria suită. Preţ: Castelul cu 15
dormitoare se închiriază integral. O noapte costă de la
5.150 de euro.

aşa ceva. Cu Titus Munteanu
am vorbit cu 3 zile înainte de

a muri despre televiziune, era
implicat în proiecte, Lazarov
făcea televizune şi pe patul de

3. Castelul Winton House a fost
construit în 1480, cu adăugiri
în secolul al XVII-lea şi al
XIX-lea. În ziua de azi, reşedinţa este încă privită ca o
bijuterie de arhitectură a Renaşterii Scoţiene. Totodată,
în castel sunt expuse lucrări
ale unor artişti celebri, precum Van Dyke, Van Goyen,
sau Canaletto.
Preţ: De la 1. 650 de euro

spital, în ultimele zile. Nu cred
că breasla asta are pensie.
Pipo Baudo prezenta
San Remo la 70 de
ani… Încet, încet şi percepţia despre vârstă s-a
schimbat şi la noi. Totuşi, din păcate, breasla
asta nu a născocit nici
un nume nou cu rezonanţă în ultimii ani, divertismentul de tv se
învârte în jurul aceloraşi
Negru, Brenciu, Teo”, a declarat Dan Negru, într-un interviu pentru puterea. ro.

Teo Trandafir se va opera din nou.
„Îmi este frică de mor”
Prezentatoarea TV Teo
Trandafir va suferi o operaţie
de hernie hiatală. Vedeta a
explicat că această intervenţie
chirurgicală îi va reface muşchii abdominali. Teo are 46
de ani, iar anul trecut a fost
operată la stomac, pentru a
putea pierde în greutate.
După ce anul trecut a suferit
o operaţie la stomac pentru a
reuşi să slăbească, Teo este
nevoită acum să se întoarcă
la spital. De data aceasta însă,
prezentatoarea TV va fi suferi
o operaţie de hernie hiatală,
scrie presa tabloidă.
„După ce mi-am tăiat stomacul şi am reuşit să dau jos

atâtea kilograme, este momentul acum pentru o intervenţie
la muşchii abdominali”, a explicat vedeta.
„E o operaţie de hernie hiatală, de care îmi este frică de
mor, dar, pe de altă parte, sunt
conştientă că altfel nu se poate, iar cu cât las timpul să
treacă, situaţia se agravează”,
a adăugat ea. „Am vorbit cu
medicul meu şi, în scurt timp,
trebuie să îmi pună o plasă
de susţinere a muşchilor abdominali, care sunt făcuţi praf
după operaţia de anul trecut”,
a spus prezentatoarea.
„Mai am de slăbit vreo câteva kilograme, apoi, o vre-

Actorul francez Gerard Depardieu a declarat că poate
bea chiar şi 14 sticle de alcool pe zi, transmite EFE,
citând dintr-un interviu publicat luni în revista „So Film”.
„Încep acasă, cu şampanie sau vin roşu, înainte de
ora 10. 00. Apoi, mai beau şampanie, pastis, o jumătate
de sticlă, poate. Vine după aceea masa, însoţită de
două sticle de vin. Seara, şampanie, bere şi, din nou,
pastis, în jurul orei 17.00, ca să termin sticla. Mai târziu,
vodcă şi/sau whisky”, a explicat artistul în vârstă de
65 de ani. El recunoaşte că, după ce a început să bea,
nu îşi mai poate modera consumul de alcool. „Dacă
încep să beau, nu beau ca o persoană normală. Pot
să dau pe gât 12,13, 14 sticle pe zi”, a afirmat interpretul unor roluri cunoscute în întreaga lume precum
Obelix, Cyrano de Bergerac şi, mai recent, Dominique
Strauss-Kahn. „Când mă plictisesc, beau”, explică el,
asigurând că niciodată nu se îmbată de tot, ci termină
ziua doar „puţin pilit”. Metoda folosită în acest scop
este clară: „o siestă de zece minute şi gata, puţin vin
rose şi te simţi ca o roză”.

Leonardo DiCaprio va fi mesagerul păcii la ONU

Dan Negru: „Sper să nu prind pensia”
Face divertisment de mai
bine de 14 ani şi, în ciuda timpului trecut, Dan Negru
continuă să fie pe val şi
să transforme emisiunile
pe care le prezintă în lider de audienţă. Pasiunea pentru televiziune îi
dă energia necesară prezentatorului pentru a-şi
continua activitatea ani
buni de-acum încolo în
domeniul care l-a consacrat.
„Sper să nu prind vreodată
pensia, breasla mea nu are

Depardieu poate bea 14 sticle de alcool pe zi

me, e musai să rămân în
aceeaşi greutate, pentru ca
muşchiul să se adune, unul
lângă celălalt, şi abia pe
urmă intervine chirurgul.
Recunosc, mi-e teamă, deoarece ştiu ce înseamnă să
treci prin experienţe de acest
gen. Am stat mult pe patul
de spital şi momentele acelea
nu m-au întărit, dimpotrivă.
Când eşti aproape de dramă, cum am fost eu, ceva din
structura ta te slăbeşte, nu
mai este deloc cum era. Însă
sper să fie bine, iar la ora
operaţiei să fiu puternică”,
a adăugat Teo Trandafir în
cele din urmă.

pe weekend şi 2. 300 euro pe
săptămână.
4. Inverlochy Castle a fost construit în 1863 şi se află la baza
muntelui Ben Nevis, cel mai
înalt din Marea Britanie. Liam
Neeson, Charlie Chaplin,
Sean Connery sau J. K. Rowling sunt doar câteva dintre
celebrităţile care au lcouit aici.
Preţ: Camere duble de la
410 euro pe noapte.

Starul american Leonardo DiCaprio va fi mesagerul
păcii pentru Naţiunile Unite şi va lupta împotriva schimbărilor climatice, a anunţat marţi secretarul general
al ONU, Ban Ki Moon, într-o conferinţă de presă organizată la New York. Prima sa misiune ca „Mesager
al Păcii” va avea loc cu prilejul deschiderii apropiatului
Summit al Climei, la 23 septembrie. DiCaprio a avertizat că modul în care se va răspunde global crizei
climatice în următorii ani „va determina viitorul omenirii
şi al planetei”. „Simt o obligaţie morală de a-mi exprima
opinia în acest moment-cheie din istoria umanităţii”,
a spus actorul, potrivit unui comunicat.

