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6.000 de făgărăşeni au sem-
nat o pentru instituirea unei
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care tranzitează oraşul lor.
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METEO

Părinţii îşi vor putea supraveghea copiii prin intermediul
camerelor de luat vederi şi în grădiniţele de stat din Braşov

Primăria oraşului Zărneşti
a iniţiat demersurile de ex-
tindere a reţelei electrice din
zona Plaiul Foii, având în
vedere potenţialul turistic al
zonei, interesul dezvoltării
infrastructurii din acest loc,
dar şi pentru susţinerea dez-
voltării durabile a nivelului

de trai şi a dezvoltării capa-
cităţii de cazare. Alimenta-
rea se va face pe tensiune
6kV alimentat din LEA 6
kV aferent PT 18 Zărneşti,
LES şi posturile noi vor fi
dimensionate pentru 24kV
cu tensiunea de lucru 6kV. 

Centrul de informare turistică
în Poiana Braşov este un pro-
iect vechi de mai bine de un
an, realizat de Primărie şi care
abia acum a primit finanţare
europeană. Punctul de infor-
mare care va fi amplasat în
parcarea mare din staţiune va
deţine o bază de date cu pri-

vire la servicii de cazare,
agrement, trasee disponibie,
dar va pune la dispoziţia tu-
riştilor şi hărţi, broşuri şi
pliante. Toată această reţea va
fi legată on-line la sistemul
naţional integrat de informaţii
şi promovare turistică.

Centru de informare în PoianăInvestiţii în zona Plaiul Foii

Parţial noros
13°C /22°C

„Big Brother”
în grădiniţe
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Start în Cupa
României la hochei!

Corona Wolves Braşov va
juca astăzi de la ora 16.30,
primind replica  celor de la
Sportul Studenţesc. 

Filme de Oscar 
la Sala Patria

Cinefilii braşoveni sunt in-
vitaţi la Cinemateca de la
 Patria să vizioneze filme
clasice premiate. 
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Începând din această lună, Primăria
demarează un proiect pilot pentru
instalarea unui sistem de suprave-
ghere video şi de detectare a efracţiei

în şase grădiniţe din Braşov, din to-
talul de patruzeci. Imaginile vor fi
diponibile doar părinţilor, pe baza
unui nume de utilizator şi a unei pa-

role. Din punct de vedere tehnic, în
cadrul portalului se va configura o
lista particularizată unde se va ge-
stiona legătura dintre grădiniţă, copil

şi părinte, pe baza CNP-ului. Apli-
caţia nu va permite accesul la came-
rele video în mod anonim, asigură
autorităţile locale. pag. 7
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Proiectul privind amnistierea
pensionarilor şi a mamelor a fost
adoptat, ieri, în Camera Depu-
taţilor, aceştia adoptând de ase-
menea adoptarea legii amnistierii
şi la bugetarii cu venituri nelegale
în rapoartele Curţii de Conturi.

Ministrul Muncii, Rovana
Plumb, a anun�at că în jur de
20.000 de mame, 50.000 de
pensionari și 25.000 de bugetari
vor beneficia de amnistia fiscală.
Ea a explicat că fiecare dintre
cele două legi adresate persoa-
nelor aflate în concediu de
creștere a copilului și pensiona-
rilor are două componente: una
care suspendă plata debitelor și
o alta prin care sunt restituite su-
mele deja returnate statului. Toa-
te debitele sunt calculate
începând cu data de 1 ianuarie
2011. Astfel, în ceea ce privește
mamele care au beneficiat de

indemniza�ii calculate în mod
eronat, sunt 12.500 care ar fi
trebuit să restituie statului anu-
mite sume și alte 8.000 care au
făcut-o deja. Ea a arătat că aces-
tora din urmă li se vor înapoia
banii eșalonat. Săptămâna tre-
cută, ministrul Rovana Plumb
declara că în cazul mamelor cu-
antumul restituirilor ajunge la
50 de milioane de lei.

„În ceea ce privește pensio-
narii, primul dispozitiv se referă
la scutirea de la plata debitelor
care sunt în curs, și aceasta în-
seamnă 30.000 de pensionari,
un cuantum de 65 de milioane
de lei. Cei care au apucat deja
să plătească și intră în al doilea
dispozitiv al legii, respectiv res-
tituirea, sunt 50.000 de pensio-
nari, cu o sumă de 350 de
milioane de lei”, a adăugat mi-
nistrul Muncii. Rovana Plumb

a precizat că restituirea sumelor
deja achitate se face în tranșe
egale, pe o perioadă de cel mult
cinci ani, începând de la 1 ia-
nuarie 2015. „Restituirea se
realizează pe baza cererilor de
către pensionar la casele
județene de pensii. Nedepunerea
cererii atrage nerestituirea su-
melor”, a precizat senatorul
PSD Liviu Pop. 

De asemenea,  în cazul ma-
melor care au beneficiat de
indemniza�ii pentru creșterea
copilului calculate în mod
greșit, proiectul prevede ca su-
mele provenite din debitele re-
cuperate începând cu data de
1 ianuarie 2011 și până la data
intrării în vigoare a legii în
discu�ie să se restituie eșalonat
pe o perioadă de cinci ani în-
cepând cu data de 1 ianuarie
2015, prin plă�i anuale egale.

Reducerea CAS,  la mâna lui Băsescu
Deputa�ii au adoptat, ieri,

în forma iniţială, legea privind
reducerea CAS cu cinci punte
procentuale la angajator, res-
pingând astfel cererea preşe-
dintelui Traian Băsescu de
reexaminare a acestui act nor-
mativ.

Au fost 307 voturi „pen-
tru”, 7 „împotrivă” şi 5 abţi-
neri. Camera Deputaţilor este

for decizional în acest caz. La
vot au fost prezenţi şi premie-
rul Victor Ponta şi ministrul
de finanţe, Ioana Petrescu,
sus�inători ai măsurii.

Legea ajunge astfel din nou
pe masa președintelui Traian
Băsescu, care nu mai poate
refuza promulgarea ei. Băses-
cu poate ataca însă legea la
Curtea Constitu�ională.

Președintele a mai procedat
astfel și în cazul altor legi.

Traian Băsescu a cerut Par-
lamentului reexaminarea
acestei legi, sus�inând că re-
ducerea CAS nu este suste-
nabilă din punct de vedere
economic.

Parlamentul a votat însă din
nou legea, mingea fiind acum
în terenul lui Traian Băsescu.

În vederea organizării
alegerilor pentru fun cția
de președinte al Româ-
niei, din anul 2014, Pre-
fectura Brașov a început
înregistrarea cererilor de
înscriere în listele din
care vor fi desemnați
prin tragere la sorți,
președintele și locțiitorul
secțiilor de votare din
județul Brașov.

Modul de întocmire şi avi-
zare a listelor cuprinzând per-
soanele care pot fi desemnate
preşedinţi ai birourilor electo-
rale ale secţiilor de votare sau
locţiitori ai acestora este regle-
mentat de Hotărârea nr.
15/2013, emisă de Autoritatea
Electorală Permanentă.

În procedura de avizare pot
intra doar persoanele care au
întocmit cereri de înscriere şi
care figurează în evidenţele
AEP că au mai exercitat funcţia
de preşedinte sau locţiitor la
cel puţin un scrutin anterior,
sau care au participat la un pro-

gram de instruire organizat de
AEP.

Poate fi înscrisă în aceste lis-
te orice persoană care îndepli-
neşte următoarele condiţii:

-are cetăţenia română;
-cunoaşte limba română,

scris şi vorbit;
-are drept de vot;
-are o stare de sănătate co-

respunzătoare îndeplinirii func-
ţiei;

-nu are apartenenţă politică;
-nu se află într-unul din ca-

zurile de incompatibilitate pre-

văzute de lege;
-nu este urmărită penal, tri-

misă în judecată penală sau
condamnată penal.

-a absolvit cel puţin învăţă-
mântul general obligatoriu (la
tragerea la sorţi vor avea prio-
ritate persoanele cu studii ju-
ridice);

Pentru activitatea prestată,
președin�ii și loc�iitorii bene-
ficiază de o indemniza�ie de
85 lei / zi de activitate, dar nu
mai mult de 5 zile pentru  pri-
mul tur de scrutin și nu mai

mult de 4 zile pentru  cel de al
doilea tur. Pentru  această
indemniza�ie se datorează, se
re�ine și se virează numai im-
pozitul pe venit, potrivit legii.

Persoanele interesate pot
adresa cererea de înscriere Pri-
măriei din localitatea de domi-
ciliu sau la Prefectura Braşov.

La sediul Prefecturii, cererile
de înscriere (model tip), se pot
depune de luni până joi, între
orele 8.00 – 16.30, și vineri în-
tre orele 8.00 – 14.00, la Biroul
Registratură, parter camera 1.

Românii sunt chemați la urne pentru a-și alege viitorul președinte al țării pe 2 noiembrie

Înscrieri pentru funcția de
președinte la secțiile de vot

Motociclist accidentat pe strada De Mijloc

Accident grav ieri pe strada De Mijloc din municipiul Brașov,
în jurul orei 11.00. Este vorba despre un bărbat în vârstă de
54 de ani, care a fost dus la spital de un echipaj SMURD
cu zgârieturi pe mâini şi pe faţă, precum şi cu dureri în zona
pelviană. Se pare că motociclistul a vrut să facă o depăşire,
dar s-a lovit de o maşină, de unde a ricoșat în alt autoturism.
Persoanele care au sunat la 112 au anunțat că victima este
inconştientă, dar când au ajuns paramedicii bărbatul își re-
venise. 

Şi-a ucis soţia şi s-a aruncat apoi în faţa trenului.  Este vorba despre
un bătrân de 80 de ani din Făgăraş. Bărbatul şi-a bătut soţia,
iar apoi a sugrumat-o. Şi-a luat şi el viaţa, nu înainte însă,
de a scrie un bilet în care îşi explică gestul.  Alarma s-a dat
în plină zi, când mecanicul garniturii care circula din direcţia
Sibiu spre Braşov a anunţat că o persoană s-a aruncat sub
roţile trenului, în zona industrială UPRUC din Făgăraş. Ajunşi
la faţa locului, oamenii legii l-au identificat pe bărbatul de
80 de ani după numărul de telefon mobil. Anchetatorii l-au
sunat pe fiul bătrânului şi l-au anunţat de tragedie. Acesta
a dat fuga acasă împreună cu un nepot să-şi anunţe mama
în vârstă de 75 de ani. A găsit-o moartă însă, cu lovituri la
cap. Poliţiştii braşoveni îl bănuiesc pe bătrân că şi-a sugrumat
soţia. De un an, de când fiul cel mare al celor doi a murit,
certurile şi bătăile în familie nu se mai opreau, povestesc
vecinii. Oamenii legii continuă cercetările pentru stabilirea
exactă a condiţiilor în care s-au derulat evenimentele.

A fost adoptată amnistierea fiscală pentru
pensionari, mame și bugetari



Proiectele realizate cu fonduri europene au
prins contur la Feldioara, iar investiţiile nu au
întârziat să apară.

Primarul din localitate, Sorin Taus (foto),
spune că unul dintre proiectele importante
este şi cel în care s-au făcut achiziţii pentru
Casa de Cultură. Edilul din Feldioara mai pre-
cizează că în curând va fi refăcută şi fanfara,
foarte îndrăgită de localnici. 

Reprezentanţii primăriei spun că se gândesc
să acceseze fonduri europene şi pentru alte
proiecte importante pentru localitate.

Ministrul Agriculturii, Daniel
Constantin, nu recomandă vac-
cinarea la nivel na�ional împo-
triva bolii limbii albastre ci doar
în zonele unde evoluează boala
și în jurul focarelor, aceasta fi-
ind, de altfel, și recomandarea
specialiștilor veterinari.

„Nu aș extinde vaccinarea la
nivel național, ci doar în anu-
mite zone unde evoluează boala
și în jurul focarelor, așa cum
recomandă și Consiliul Științific
din cadrul ANSVSA. Din păca-
te, când apare un necaz, cum
este cel actual, apar și
oportuniștii, oameni care îi sfă-
tuiesc pe fermieri să vaccineze.
Eu cred că primul lucru pe care
trebuie să-l facă este să anunțe
Autoritatea Sanitară Veterinară

și de acolo vor primi cele mai
bune sfaturi. Autoritatea oferă
toate soluțiile tehnice și în cazul
'bolii limbii albastre”, a declarat
vicepremierul Daniel Constan-
tin, ministru al Agriculturii și
Dezvoltării Rurale.

Ministrul a precizat că
Direc�iile Sanitare Veterinare
pot răspunde solicitărilor de
vaccinare, costurile putând fi
acoperite din fondurile
na�ionale cât și din cele euro-
pene. În ceea ce privește im-
pactul economic, șeful MADR
a afirmat că, deocamdată, nu
există un calcul privind pagu-
bele înregistrate din cauza bolii
limbii albastre, însă statul oferă
despăgubiri în cazul în care
apar mortalită�i.

„Sunt afectate mai multe
județe din Moldova și din sudul
țării, în Muntenia și Dobrogea,
dar, din fericire pentru noi, zona
Ardealului nu a fost afectată.
Nu putem vorbi de pagube.
Boala limbii albastre este un
virus care poate cauza
mortalități sau poate să treacă
după o anumită perioadă.
Când apar mortalități sunt pre-
văzute despăgubiri prin lege pe
care le vom acorda, dar sunt și
costuri pe care le suportă fer-
mierii. Vestea bună este că nu
s-au mai înregistrat noi focare
și boala nu s-a extins la ferme”,
a spus Constantin. Pe de altă
parte, „boala limbii albastre”
blochează exporturile de ani-
male vii. 

Primarul orașului Brașov
a semnat, la sfârşitul săp-
tămânii trecute, contrac-
tul de finanţare pentru
construirea Centrului de
informare şi promovare
turistică din Poiana Bra-
şov, proiect demarat încă
din anul 2012.

„Este un lucru bun şi mă bu-
cur că, după atâta timp de aş-
teptare, am reuşit să semnăm
contractul de finanţare pentru
Centrul de Informare Turistică,
un obiectiv important pentru im-
plementarea strategiei noastre
de dezvoltare a turismului. Acest
centru va asigura informarea
turiştilor şi promovarea Braşo-
vului şi Poienii Braşov, în cadrul
reţelei naţionale de centre de in-
formare turistică. În ultimii anii
ne-am concentrat foarte mult pe
dezvoltarea facilităţilor pe care
Poiana le poate oferi turiştilor.

Dezvoltarea domeniului
schiabil, noi reţele de trans-
port pe cablu, construirea
centrului de agrement sunt
doar câteva dintre ele. Acest
centru vine să întregească
proiectul nostru de a trans-
forma Poiana Braşov din sta-
ţiune de week-end în staţiune
de sejur, pe tot parcursul anu-
lui. Dar trebuie să înţeleagă
toată lumea, inclusiv cei din
domeniul hotelier, că nu poţi
să faci turism la standarde
europene doar cu ce îţi oferă
natura sau ţi-au lăsat înain-
taşii. Trebuie şi să investeşti,
pentru că turistul nu vine
doar ca să stea în hotel şi să
mănânce, ci trebuie să îi asi-
guri şi facilităţile de agrement
necesare”, a declarat primarul
George Scripcaru.

În cadrul acestui proiect se
vor executa lucrări de  construc-
ţie şi amenajare a unei clădiri

după un proiect tip utilizat pen-
tru toate centrele de informare
din reţea, în Poiana Braşov, în
parcarea mare, lângă capătul de
linie RAT. Suprafaţa construită

va fi de 61mp,  iar clădirea va
conţine un spaţiu pentru stan-
duri cu suprafaţa de 10 mp, un
spaţiu de informare cu suprafaţa
de 34,50 mp şi spaţii anexe.

Centrul Naţional de Infor-
mare şi Promovare Turistică
(CNPIT) din Poiana Braşov
va fi dotat cu mobilier spe-
cific, echipamente IT şi do-
tări exterioare, şi, de
asemenea, va dispune de per-
sonal de specialitate (2 per-
soane), conform Normelor
metodologice privind acre-
ditarea centrelor naţionale de
informare şi promovare tu-
ristică.

Baza de date şi site-ul pro-
priu de promovare şi infor-
mare al CNIPT care se vor
crea în cadrul proiectului vor
fi conectate obligatoriu la sis-
temul naţional integrat cu ac-
ces on-line pentru colectarea
şi diseminarea informaţiilor

turistice, ce va fi realizat de au-
toritatea publică centrală pentru
turism.

Prin intermediul CNIPT din
Poiana Braşov se vor  oferi tu-

riştilor servicii şi pachete de pro-
grame specifice - oferte proprii,
trasee turistice existente; mate-
riale de promovare şi informa-
tive – hărţi, pliante, broşuri, CD
–uri; informaţii despre obiective
turistice naturale, cultural isto-
rice, posibilităţi de cazare şi ser-
virea mesei, restaurante,
structuri de primire – hoteluri,
moteluri, pensiuni, vile, cam-
pinguri, precum şi  o bază de
date computerizată în care se
pot găsi orice informaţii legate
de zona turistică a Braşovului.
Valoarea totală a proiectului este
de 542.834 lei, din care valoarea
asistenţei financiare nerambur-
sabile este de 488.795 lei, iar
contribuţia proprie a Munici-
piului Braşov la cheltuielile eli-
gibile ale proiectului reprezintă
2% din valoarea acestora. Pe-
rioada de implementare va avea
o durată de 12 de luni. A.P.

Centru de informare
turistică în Poiana Braşov

Proiect cu fonduri europene 
realizat la Feldioara
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Vaccinarea la nivel național împotriva
„bolii limbii albastre” nu e recomandabilă

ANUNŢ
S.C. RURAL – SAL S.R.L., prin comisia de selecţie a candidatilor în consiliul de administraţie
constituită în baza Deciziei nr. 170/3.09.2014 , anunţă organizarea, Ia sediul S.C. RURAL –
SAL S.R.L., a procesului de selecţie/evaluare a membrilor consiliului de administraţie al S.C.
RURAL – SAL S.R.L.
Posturile pentru care se face selecţia/evaluarea: 6+1 posturi de membri în consiliul de
administraţie
Durata mandatului: 4 ani
Condiţii specifice:
– membrii consiliului de administraţie:
a) studii medii sau superioare (cu diplomă de licenţă);
b) experienţă în activitatea de administrarea/management a/al unor întreprinderi publice
profitabile sau a/al unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al
întreprinderii publice.
– administrator (economist):
a) studii superioare (cu diplomă de licenţă);
b) experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar, de cel puţin 5 ani.
Documentele necesare pentru depunerea candidaturii:
1. Curriculum vitae (model european, conform H. G. nr. 1021/2004);
2. Cazier judiciar;
3. Scrisoare de intenţie (max. 2 pagini va fi considerata oferta tehnica, potrivit O.U.G. nr.
109/2011)
4. Copii după acte de studii;
5. Copie act identitate;
6. Copie carnet de muncă/documente doveditoare;
7. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 2 luni
anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate.
8. Declaraţie de consimţământ, care sa confirme acordul candidatului de a se procesa datele
sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie, precum şi de se putea verifica
informaţiile furnizate (Anexa 1 – modelul declaraţiei se va obţine de Ia sediul SC RURAL-SAL
SRL);
9. Declaraţie pe propria răspundere, care să confirme că nu a fost destituit dintr-o funcţie
publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă prin motive disciplinare în ultimii 5 ani
(Anexa 2 – modelul declarației se va obține de Ia sediul SC RURAL-SAL SRL);
10. Scrisoare de recomandare (opţional)
Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun până Ia data de
15.09.2014 Ia registratura S.C. RURAL – SAL S.R.L,
În data de 06.10.2014 se va realiza selecţia dosarelor de candidatură. Candidaţii selectaţi vor
fi anunţaţi telefonic asupra datei, orei şi locaţiei de desfăşurare a interviului.
Persoană de contact: Secretar al Comisiei de selecţie NASELEAN MIHAELA
Telefon 0268245809/119
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Scopul proiectului „Racoş
– responsabilitate si partici-
pare pentru dezvoltarea co-
munităţii” este acela de a
aborda două dintre probleme-
le principale cu care se con-
fruntă locuitorii comunei
Racoş: neşcolarizarea copiilor
din comunitatea rromă şi rata
mare a abandonului şcolar şi
neînţelegerile dintre comuni-
tăţile maghiară şi romă prin
realizarea unui program de
after school şi a unei diagnoze
care să ofere autorităţilor lo-
cale şi judeţene imaginea clară
a problemelor reale ale cetă-
ţenilor şi modul în care aceştia
le văd rezolvate, toate cuprin-
se într-un plan de acţiune lo-
cală.

În anul şcolar 2014 – 2015,
în perioada mai-iunie 2014,
34 de elevi din clasele a V-a,
a VI-a şi a VII-a au participat
la activităţile desfăşurate în
cadrul programului de after
school organizat în cadrul
acestui proiect. Ei au fost spri-
jiniţi să aprofundeze sau să
înveţe cunoştinţele acumulate
la disciplinele matematică şi
limba română, dar şi alte ac-
tivităţi educative. Copiii au
avut asigurată o gustare în fie-
care zi de after school. 

Din evaluarea iniţială a 35
de copii, recomandaţi pentru
a participa în activităţile de
after school, se remarcă ur-
mătoarele: scriu incorect:
11%, scriu cu omisiuni –
22%, scriu corect – 2%, lu-
crează greu la matematică –
32%, citesc greu – 24%, ci-
tesc pe silabe – 2%, citesc
cursiv – 7%.

„După terminarea progra-
mului iniţial am remarcat că
7 din 9 copii care erau în pe-
ricol să abandoneze şcoală au
fost prezenţi la toate activită-
ţile de after school şi îşi
 doreesc să fie prezenţi în pro-
gramul de after school şi în
anul şcolar 2014-2015”, ne-
a declarat Mihaela Cârstea,
coordonatorul proiectului.

Programul va continua pe
tot parcursul anului şcolar
2014-2015. De asemenea,
pentru continuarea acestui
program şi anul şcolar 2015-
2016 va fi demarată o acţiune
de atragere de fonduri pentru
asigurarea banilor necesari
susţinerii acestui program.

Proiectul este finanţat prin
granturile SEE 2009 – 2014,
în cadrul Fondului ONG în
România. Bugetul este de
60.750 de euro, din care
54.650 de euro finanţare ne-
rambursabilă. 

Parteneri în derularea acestui
proiect, care se desfăşoară în
perioada 10 aprilie 2014 – 9
octombrie 2015, sunt Asociaţia
pentru Integrare Comunitară
şi Primăria comunei Racoş.

Primăria oraşului Zăr-
neşti a iniţiat demersu-
rile de extindere a
reţelei electrice din
zona Plaiul Foii, având
în vedere potenţialul
turistic al zonei, intere-
sul dezvoltării infras-
tructurii din acest loc,
dar şi pentru susţinerea
dezvoltării durabile a
nivelul de trai şi a dez-
voltării capacităţii de
cazare. 

Alimentarea se va face pe
tensiune 6kV alimentat din
LEA 6 kV aferent PT 18 Zăr-
neşti, LES şi posturile noi vor
fi dimensionate pentru 24kV
cu tensiunea de lucru 6kV. 

Pozarea cablului subteran
pe lungimea extinderii de 10
km în profil corespunzător
LES 20kV A2XS (FL)2Y
3x1x150/25 mmp se va face
de la PT a 18 clădire Parc Na-
ţional până la cabana Plaiul
Foii, clădire Salvamont. Po-
zarea se face pe partea dreap-

tă a drumului (dinspre Zăr-
neşti spre Plaiul Foii). 

În săpătura pentru cablul
subteran se vor monta mar-
kere electronice pentru iden-
tificarea traseului cablului.

Acestea se vor monta la 100
m în zonele drepte şi mai des
în zone cu traseu dificil. Pro-
iectul prevede cosntruirea a
trei posturi de transformare:
PT 1 Plaiul Foii 100 kVA-Sub

Borţilă, PT 2 Plaiul Foii 160
kVA – Între Bîrse, PT 3 Plaiul
Foii 250 kVA – Cabana Plaiul
Foii. Se va monta fibră optică
24 fire monopod pe întregul
traseu LES, împreună cu ele-
mentele de conectică aferente
în fiecare post trafo de pe tra-
seul liniei electrice. 

Sunt prevăzute protecţie
antiefracţie compartiment
 trafo, compartiment celule şi
instalarea de sisteme de aver-
tizare incendiu.

De asemenea, pentru dez-
voltarea zonei turistice, Pri-
măria Zărneşti a prevăzut
prin Planul Urbanistic Gene-
ral următoarele condiţii de
construire: suprafaţa minimă
a terenurilor, o distanţă mi-
nimă între clădiri, învelitoarea
clădirilor să fie din și�ă, şin-
drilă sau ţiglă ceramică de cu-
loare maro-roşcat, regimul de
înălţime al clădirilor D+P+M. 

Prin respectarea acestor
condiţii, clădirile noi vor reuşi
să se integreze coerent în as-
pectul general al zonei.

Se extinde reţeaua de energie
electrică în zona Plaiul Foii

Flash economic
Pregătiri pentru Festivalul „Ceapa de Aur”
S-a stabilit data oficială a Festivalului de umor „Ceapa
de Aur” - Făgăraș. Programat iniţial pentru vara acestui
an, evenimentul a fost decalat în două rânduri, pe
considerentul terminării reparaţiilor la Casa de Cultură
şi a montării scaunelor. Consilierul local Ilie Bardaşuc
a confirmat data „Cepei de Aur” ca fiind vineri, 26 sep-
tembrie. Festivalul de umor începe la ora 17.00 în
sala mare a Casei de Cultură şi se estimează că va
dura până la ora 22.00. La capitolul concurenţi, au
fost acceptaţi 10 umorişti individuali şi 6 grupuri de
umor. Juraţii care vor decide cine s-a descurcat cel
mai bine pe scenă şi cine a avut cele mai bune glume
vor fi în număr de 5. Până la primirea unei confirmări
oficiale, preşedintele juriului va fi şi anul acesta ce-
lebrul caricaturist Ştefan Popa Popa’s.

Festival internaţional de folclor la Şinca Nouă?
Ansambluri populare din şapte ţări au oferit spectacole
în ultimele zile în Antalya, Turcia. Printre acestea s-
a numărat şi Ansamblul de la Şinca Nouă, condus
de însuşi primarul Dumitru Flucuş. Cel mai îndepărtat
ansamblu participant la Festivalul Internaţional de
Folclor al Păcii, căci aşa se numeşte, a venit tocmai
din Bangladesh. Edilul-coregraf spune că dansatorii
din comuna pe care o conduce au oferit câte un spec-
tacol în fiecare zi pe scenele amplasate în aer liber
din inima Antalyei, oraş cu 1,2 milioane de locuitori.
Românii au fost aplaudaţi la scenă deschisă. După
ce în ultimii doi ani ansamblul şincan a luat parte la
multe festivaluri şi concursuri de folclor din statele
Europei, primarul s-a decis să organizeze un festival
internaţional similar la el acasă. Cel mai târziu se va
întâmpla peste doi ani, dar nu este exclus să aibă
loc chiar în 2015.

Analiză a abandonului şcolar 
şi a problemelor de şcolarizare 
în rândul elevilor romi din Racoş

DIN JUDEȚ



În perioada vacanţei de
vară, Primăria Săcele a înce-
put mai multe lucrări la
şcolile şi grădiniţele din oraş.

Astfel, au fost zugrăvite, în
interior, toate grădiniţele din
oraş. La Grădinţa nr. 4 A se
reface jumătate din acoperiş,
iar cealaltă jumătate se va re-
face anul următor. Grădiniţele
nr. 2, 3, 4 şi 5 au fost dotate
cu elemente de joacă. 

La Şcoala nr. 4 s-a asfaltat
terenul de sport, iar la Liceul
George Moroianu s-au exe-
cutat lucrări de reabilitare a
terasamentului şi drenaj. Tot
la Liceul George Moroianu
reprezentanţii municipalităţii
doresc să rezolve problema
accesului. Intrarea în acest li-
ceu se face pe strada Nicolae
Pană, o stradă foarte îngustă

şi unde în timpul anului şcolar
se creează ambuteiaje din
cauza părinţilor care îşi aduc
copiii la şcoală cu maşinile
personale. 

„Primăria Municipiului Să-
cele, pentru evitarea acestor

ambuteiaje, doreşte amenaja-
rea străzii Bucegi, pe tronso-
nul str. Unirii – str. Timocului
şi realizarea unui sens unic pe
acest tronson”, a declarat vi-
ceprimarul municipiului Sa-
cele, Géczi Gellért (foto).

Administraţia locală a Râş-
novului a decis, odată cu
transformarea centrului vechi
al oraşului în pietonal, ame-
najarea unui nou sens gira -
toriu la intersecţia străzilor
Izvorului cu Teiului, în zona
Şcolii gimnaziale „Peter
Thal”.

Giratoriul, după cum susţin
autorităţile, va fluidiza trafi-
cul după execuţia noilor ame-

najări şi va facilita accesul
spre strada Republicii pentru
şoferii care vor traversa cen-
trul prin tunelul subteran care
va fi realizat în cadrul pro-
iectului de reabilitare a zonei
centrale a Râşnovului. 

De asemenea, sistematiza-
rea va asigura accesul mai
uşor dinspre strada Izvorului
spre Teiului, precum şi posi-
bilitatea de a întoarce. 

Lucrările de amenajare a
acestei intersecţii sunt su-
portate din bugetul local, ca
şi lucrările de amenajare a
giratoriului de la intersecţia
străzilor Mihai Eminescu cu
I.L. Caragiale şi Şoseaua
Predeal, care se apropie de
final. Astfel, în cel mai scurt
timp, traficul din această zonă
se va desfăşura în condiţii
normale. 

Supărare mare la Fă-
găraş, unde oamenii
sunt nemulţumiţi că
guvernanţii au anun-
ţat că renunţă la pro-
iectul construirii unei
autostrăzi între Braşov
şi Sibiu. În schimb, pe
această rută va fi rea-
lizat (cel puţin la nivel
de intenţie) un drum
expres.

„Vreau să-i spun dlui mi-
nistru (al Transporturilor –
n.r.) Ioan Rus, referitor la
posibilitatea de a nu mai fi
construită autostrada Bra-
şov – Sibiu, că Făgăraşul nu
este o minge de ping-pong.
De 20 de ani se tot vorbeste
despre ocolitoarea prin Su-
dul sau prin Nordul Făgă-
raşului sau autostrada care
ar trece de la Braşov la Si-
biu, prin Făgăraş. Pentru că
oamenii nu trăiesc 200-300
de ani, nu cred că este firesc
să nu existe o strategie la ni-
vel naţional referitoare la

structura de drumuri. Fieca-
re ministru care a venit pe
funcţie a încercat să îşi im-
pună punctul de vedere şi să
ia o autostradă de pe hartă

şi să o pună în altă parte,
Chiar şi aşa, totul a rămas
la nivelul de vorbe. Particip
astăzi (ieri, 9.09.2014 –
n.a.), la Comisia de Trans-

porturi a Camerei Deputa-
ţilor, unde a fost convocat
ministrul Rus şi am intenţia
să ajung la dl. minstru şi
vreau să-i spun că nu se mai

poate aşa”, ne-a
declarat primarul
m u n i c i p i u l u i
 Făgă raş,  Sor in
Mănduc.

Făgăraşul, „kilo-
metrul zero” al Ro-
mâniei. După ulti-
mele studii făcute
de Universitatea
din Piteşti şi „Ba-
bes Bolyai” din
Cluj, spune edilul
făgărăşean, muni-
cipiul este „kilo-
metrul zero” al
României şi spune
că nu este firesc să
nu ai o autostradă
care să treacă prin
centrul României
sau să nu ai o stra-
tegie care să spună
că va exista una
vreodată.

Taxa de intrare în Făgăraş nu
este o glumă! Mănduc a pre-
cizat că nici nu se duce la
ministru în calitate de pri-
mar, ci de făgărăşean. 

„Am adunat 6.000 de
semnături. Nu este firesc ca
statul să ia taxe pe vignete,
iar drumul naţional care tra-
versează municipiul să fie
administrat şi reparat pe ba-
nii oamenilor din localitatea
respectivă. Odată adunate
aceste semnături, consider
că s-a îndeplinit procedura
de dezbatere publică şi i-am
cerută secretarei municipiu-
lui să redacteze proiectul de
hotărâre de «instituire a unei
taxe pentru maşinile de
mare tonaj care tranzitează
centrul municipiului şi pen-
tru impulsionarea construirii
centurii ocolitoare»”, a pre-
cizat primarul Făgăraşului.

El spune că iniţiativa strân-
gerii de semnături şi institui-
rea acestei taxe aparţine
membrilor PNL din Consiliul
Local Făgăraş şi speră ca în
luna septembrie acest proiect
de hotărâre să se afle în co-
misiile de specialitate ale fo-
rului legislativ local.

Sebastian Dan

Făgăraş: Taxă pe DN1!?
510 septembrie 2014

Sistematizări de fluidizare 
a traficului rutier în oraşul Râşnov

Săcele: Pregătiri pentru începerea şcolii

DIN JUDEŢ



6 BRAȘOVUL ISTORIC

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Miercuri

Bazele castelului Bran au fost puse
de cavalerii teutoni în 1225, când a
fost construită o fortificaţie din lemn.
În 1377, sașii ajunşi pe Scaunul Bra-
şovului au cerut regelui Ludovic al
Ungariei permisiunea de la contrui
cu oamenii lor şi pe banii lor o nouă
cetate. Aşa a luat naştere Castelul
Bran, care a fost folosit de Sigismund
de Luxemburg, împărat şi rege al Un-
gariei, ca o bază strategică în 1395
când l-a îndepărtat pe voievodul Vlad
Uzurpatorul, rivalul lui Mircea cel
Bătrân. Iniţial, castelul Bran a fost o
cetate de „trecătoare” cu scop militar,
patrulateră neregulată. În timp,

 cetatea a suferit numeroase modificări
cum ar fi: adăugarea turnului de sud
(în 1622 după planurile principelui Ga-
briel Bethlen), construcţia unui turn
dreptunghiular la est, iar între 1883 şi
1886 acoperişul a fost îmbrăcat cu ţiglă.
Cetatea a fost transformată în castel

în anul 1920, pe când era în proprie-
tatea reginei Maria, perioadă în care
s-au realizat cele mai importante lu-
crări de restaurare. Branul a ajuns în
proprietatea statului în 1948. După anii
’90, castelul este retrocedat legal moş-
tenitorilor din familia de Habsburg.

Construit pe
cheltuiala saşilor

C



Părinţii îşi vor putea su-
praveghea copiii prin in-
termediul camerelor de
luat vederi şi în grădini-
ţele de stat din Braşov. 

Începând din această lună,
Primăria demarează un pro-
iect pilot pentru instalarea
unui sistem de supraveghere
video şi de detectare a efrac-
ţiei în şase grădiniţe din Bra-
şov, din totalul de patruzeci.

„Există cerere din partea
părinţilor pentru o astfel de
facilitate şi mulţi părinţi s-
au îndreptat până acum, toc-
mai din această cauză, către
grădiniţele private. Prin acest
sistem, părinţii au posibili-
tatea, prin intermediul por-
talului www.brasovcity.ro,
secţiunea servicii pentru ce-
tăţeni, să vadă în timp real
ce fac copiii lor la grădiniţă.
Este un serviciu pe care do-
rim să îl oferim şi momentan

colegii noştri din primărie
sunt în procedură de evaluare
a grădiniţelor, pentru a vedea
care vor fi cele şase unde se
vor monta astfel de sisteme,
şi cred că în câteva săptă-
mâni ele vor fi şi implemen-
tate”, a declarat primarul
George Scripcaru. Costul
ins talării echipamentelor va
fi suportat din bugetul local. 

Imaginile vor fi diponibile
doar părinţilor, pe baza unui
nume de utilizator şi a unei pa-
role. Din punct de vedere teh-
nic, în cadrul portalului se va
configura o lista particularizată
unde se va gestiona legătura
dintre grădiniţă, copil şi părin-
te, pe baza CNP-ului, astfel în-
cât fiecare părinte să aibă acces
doar la imaginile video de la

grădiniţa unde este înscris pro-
priul copil. Accesarea secţiunii
destinată camerelor video de
pe portal se va realiza doar pe
baza contului de utilizator, iar
aplicaţia nu va permite accesul
la camerele video în mod ano-
nim. Imaginile nu vor putea fi
văzute astfel decât de părinţii
înregistraţi în sistem şi care îşi
accesează contul. A.P.

„Big brother”
în grădiniţe

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Braşov va organiza „Bursa lo-
curilor de muncă pentru absol-
venţi” vineri, 26 septembrie
2014, cu începere de la ora
09:00, la sediul Casei Armatei
din Braşov. 

Absolvenţii unei forme de
învăţământ, promoţia 2014,
care încă nu şi-au găsit un loc
de muncă au şansa de a intra
pe piaţa muncii braşovene. 

Bursă locurilor de muncă pe-
tru absolvenţi reprezintă o
oportunitate pentru toţi solici-
tanţii de locuri de muncă inte-
resaţi în a cunoaşte mai bine
piaţa muncii, ofertele de locuri
de muncă, pentru a putea astfel
să aleagă un loc de muncă, con-
form pregătirii lor profesionale,
sau să se (re)orienteze profe-
sional spre ocupaţii cu posibi-

lităţi mai mari de angajare pe
termen mediu şi lung. 

Obiectivul principal al aces-
tui eveniment îl constituie creş-
terea gradului de ocupare
pentru absolvenţi, dar ofertele
sunt accesibile tuturor catego-
riilor de persoane aflate în cău-
tarea unui loc de muncă, care
doresc să se reintegreze pe pia-
ţa muncii, prin întâlnirea di-
rectă a cererii cu oferta de
locuri de muncă, în condiţiile
unei concurente loiale
transparente, care să per-
mită realizarea unui echi-
libru între acestea. 

„Pe această cale infor-
măm agenţii economici
că participarea la bursa
locurilor de muncă este
gratuită şi reprezintă o
oportunitate de a cunoaş-
te direct oferta de forţă

de muncă, de a recruta şi se-
lecta personal direct, fără in-
termediari, în funcţie de
cerinţele concrete ale locului de
muncă pe care îl oferă” a de-
clarat Liliana Dragomir, direc-
tor executiv la AJOFM Braşov. 

Agenţii economici interesaţi
să participe la bursă, sunt rugaţi
să contacteze din timp, prin
transmiterea ofertei de locuri
de muncă vacante, la numărul
de fax: 0268/ 412.552 sau
pe adresele de e-mail bv bu-
get@ajofm.anofm.ro sau
ajofm@bv.anofm.ro, în care să
menţioneze opţiunea paltici-
pării la bursă, numărul de lo-
curi de muncă de care dispun,
cât şi meseriile în care sunt
aceste locuri vacante. Lista fir-
melor care doresc să participe
la bursă va rămâne deschisă
până luni 22, septembrie 2014.

lnformaţii suplimentare se
pot obţine şi la numerele de
 telefon 0268.416.879 sau
0268.411.960, int.103.

Bursa locurilor de muncă pentru
absolvenţi. Firmele pot depune ofertele

LOCAL 710 septembrie 2014

Dispensarul din Cincu,
refăcut de soldaţi din SUA
28 de militari americani spe-
cializaţi în construcţii ajută la
renovarea dispensarului co-
munei braşovene Cincu. Ei
fac parte dintr-o structura a
Forţelor Aeriene Americane
specializată în ridicarea şi
repararea clădirilor civile.
Unitatea poate fi mobilizată
rapid în orice colţ al lumii. 
Materialele de construcţie
costă 40.000 de dolari, banii

fiind alocaţi printr-un pro-
gram de către Departamen-
tul american al Apărării. Nu
este prima oară când ame-
ricanii vin la Cincu. Şi în anul
2010, militarii au schimbat
acoperişul dispensarului, au
înlocuit ferestrele uzate cu
geamuri termopan şi au rea-
bilitat faţada clădirii. Costurile
au fost acoperite şi atunci de
guvernul american. 

Organizat în primă fază la
Braşov, Arhitectura.6 reu-
neşte peste 600 de arhitecţi
din judeţele Braşov, Covas-
na, Harghita, Sibiu, Vâlcea
şi Mureş. Aceştia au înscris
în concurs cele mai bune lu-
crări, analiza şi nominaliza-
rea lor urmând să aibă loc
la Braşov, între 9 şi 10 sep-
tembrie, iar premierea vineri,
12 septembrie. Noul format
al „Anualelor de arhitectură”
doreşte să îmbogăţească
tradiţionala expoziţie con-
curs printr-o serie de eveni-
mente conexe menite să
pună în valoare lucrările ar-

hitecturale. Evenimentul
central al Arhitecturii.6 este
premierea celor mai bune
lucrări de arhitectură din
cele şase judeţe şi expoziţia
publică aferentă. În Braşov,
lucrările vor fi expuse în
 Curtea Bisericii Negre în
peri oada 12 septembrie –
19 septembrie. Juriul care
va analiza lucrările este
compus din: arh. Eugen Pă-
nescu (Cluj-Napoca), arh.
Attila Kim (Cluj-Napoca),
arh. Bogdan Demetrescu
(Timişoara), arh. Iulia Stan-
ciu( Bucureşti), regizor Cri-
stian Popescu (Bucureşti).

Arhitecţii din centrul ţării
se întrec la Braşov
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Donație record pentru Universitatea Harvard
Universitatea Harvard

a primit o donaţie de 350
de milioane de dolari, cea
mai mare din istoria in-
stituţiei de învăţământ su-
perior, din partea unei
familii din Hong Kong,
pentru cercetarea pande-
miilor şi găsirea de soluţii
pentru sistemele de sănă-
tate slab dezvoltate, informea-
ză Financial Times.

Donaţia familiei Chan re-
prezintă 75% din suma de
450 de milioane de dolari pe
care Facultatea de Sănătate
Publică intenţiona să o strângă
până în 2018, aceasta fiind
cea mai importantă sumă do-
nată către Harvard în cei 378
de ani de existenţă ai univer-

sităţii.
Decanul facultăţii, Julio

Frenk, a declarat că banii vor
fi folosiţi pentru extinderea
programelor de cercetare în-
treprinse de facultate şi pentru
acordarea de ajutoare studen-
ţilor.

De cealaltă parte, familia
Chan a explicat că a făcut
această donaţie întrucât cer-

cetarea în domeniul sănă-
taţii publice are potenţia-
lul de a ajuta comunităţi
întregi, nu doar indivizi,
cum este cazul medicinei.

„Dacă ne uităm la lu-
mea de astăzi, vedem că
a evoluat într-un sens în
care sănătatea publică
este mai necesară decât

oricând. Dacă vrem să fim efi-
cienţi în faţa ameninţărilor la
adresa sănătăţii la nivel glo-
bal, atunci sănătatea publică
trebuie să fie parte a soluţiei”,
a declarat Gerald Chan, care
a absolvit în anii '70 facultatea
către care a făcut acum dona-
ţia. Gerald Chan şi fratele său,
Ronnie Chan, au împreună o
avere de 3 miliarde de dolari.

Balenele albastre, odinioară aproape 
de dispariție, nu mai sunt în pericol

Balenele albastre din Cali-
fornia, cele mai mari animale
de pe Pământ, odinioară ajun-
se în pragul dispari�iei din cau-
za vânătorii, se află într-o
revenire remarcabilă spre ni-
velul istoric din secolul al XIX-
lea, potrivit unui studiu al
Universită�ii din Washington.

Această redresare face din
balenele albastre din California
- al căror număr a atins acum,
potrivit autorilor studiului,
2.200 de exemplare, adică 97

la sută din nivelul istoric - sin-
gura popula�ie cunoscută de
balene albastre care s-a refă-
cut.

„Regenerarea balenelor al-
bastre din California după vâ-
nătoare demonstrează
capacitatea acestor populații
de a se reface cu ajutorul mă-
surilor atente de gestionare și
conservare”, a spus Cole Mon-
nahan, de la Universitatea din
Washington, conducător al
grupului de autori ai studiului,

citat de Reuters.
În ciuda acestei redresări,

balenele - care pot ajunge până
la aproape 30 metri lungime
și cântări 172 de tone, de două
ori mai mult decât cel mai
mare dinozaur cunoscut - sunt
încă lovite accidental de nave
în largul coastei Californiei.
Însă numărul exemplarelor
afectate se încadrează în limi-
tele admisibile din SUA, no-
tează autorii studiului.

La iniţiativa Organiza-
ţiei Meteorologice Mon-
diale (WMO), agenţie
ONU, aproximativ 1.000
de oameni de ştiinţă au
dezbătut tema „ce re-
zervă viitorul în meteo-
rologie”.

În primul deceniu al seco-
lului al XXI-lea temperatura
medie de la suprafaţa planetei
a crescut cu 0,47 grade Cel-
sius. O creştere cu un grad ge-
nerează 7% mai mulţi vapori
de apă în atmosferă şi - cum
evaporarea este motorul care
pune în mişcare fluxurile în
atmosfera - este de prevăzut
o accelerare a fenomenelor
meteorologice.  (Scenariile re-
ţinute de către comunitatea
ştiinţifică privilegiază o creş-
tere cu două grade a tempe-
raturii medii la suprafaţa
Terrei până în 2050. 

„Norii se vor forma mai
uşor, mai rapid, iar ploile vor
fi mai puternice”, generând

inclusiv mai multe viituri, no-
tează Simon Wang de la Uni-
versitatea Utah State.
Episoade de frig puternic - ca
vortexul polar care s-a abătut
în această iarnă asupra unei
părţi importante a Americii
de Nord - vor fi extreme, la
fel ca şi valurile de căldură şi
perioadele de secetă, adaugă
el. 

Meteorologul Paul Wil-

liams de la Universitatea bri-
tanică Reading a recurs la su-
percalculatorul Universităţii
americane Princeton, unul
dintre cele mai puternice din
lume, pentru a studia impactul
încălzirii globale asupra unor
curenţi de aer rapizi (jets-
tream), situaţi la aproximativ
10 km altitudine, nivelul la
care zboară avioanele de linie.
Iar verdictul său este fără apel:

„Schimbarea climatică ampli-
fică forţa acestor curenţi (...).
Până în 2050 veţi petrece de
două ori mai mult timp, în
zbor, în turbulenţe”. 

Nici nu se pune problema
trecerii la transportul maritim
pentru a călători în linişte,
având în vedere că pe oceane
sunt aşteptate valuri mon-
struoase. „Companiile de
transport maritim se vor con-
frunta cu tot mai multe valuri
enorme”, unele putând să atin-
gă 40 de metri înălţime, în
contextul în care valurile de
aproximativ 20 de metri în-
ălţime sunt cazuri excepţio-
nale, afirmă Wang de la
Universitatea Utah State.  Im-
pactul urmează să fie cu atât
mai mare cu cât Calota Gla-
ciară din Groenlanda a înce-
put să se topească şi ar putea,
la un moment dat - „nu mai
devreme de secolul următor”
- să provoace o creştere cu
şase metri a nivelului oceane-
lor.

Tabloul apocaliptic
descris de meteorologi  

Intel a lansat procesorul fără ventilaţie
Intel a lansat noua serie de procesoare Core M. Acestea
nu necesită ventilaţie şi vor permite realizarea de dispo-
zitive portabile silenţioase şi mai subţiri (ajungând până
la 9 mm). Mai mult, procesorul are cel mai mic consum
de energie, 4,5 waţi, din istoria Intel, ceea ce înseamnă
că dispozitivele pe care va fi inclus vor avea o autonomie
mai bună a bateriei. „Procesorul Intel Core M aduce o
performanţă de computing cu până la 50% mai mare şi
o performanţă grafică cu 40% mai mare comparativ cu
a patra generaţie a gamei de procesoare Intel Core. Noul
procesor oferă, de exemplu, o performanţă de computing
de până la două ori mai mare şi o performanţă grafică
de şapte ori mai mare comparativ cu un PC vechi de
patru ani”, se arată într-un comunicat al companiei remis
gândul. Procesorul Core M este disponibil în mai multe
versiuni: procesoarele Intel Core M-5Y10/5Y10a cu o
frecvenţă de până la 2.0 GHz şi Intel Core M-5Y70 cu
până la 2.6 GHz. Noul procesor va fi introdus pe dispo-
zitive hibrid pe care le vor lansa în curând parteneri Intel,
precum: Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo şi Toshiba.

Zuckerberg: WhatsApp va ajunge la 3 miliarde de utilizatori
Directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, esti-
mează că numărul utilizatorilor serviciului WhatsApp va
atinge 3 miliarde de persoane în viitorul apropiat, men-
ţionând că Facebook este pregătită să cheltuiască mi-
liarde de dolari pentru ca tot mai mulţi oameni să
beneficieze de access la internet. „Cred ca WhatsApp
va fi cea mai populară platformă de mesagerie de text
din lume, şi mai cred că serviciul va conecta două sau
trei miliarde de persoane”, a declarat Zuckerberg, citat
de Bloomberg. Facebook a anunţat, în februarie, prelua-
rea serviciului de mesagerie WhatsApp, în schimbul a
19 miliarde de dolari. 
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Caravana scrimei românești,
ac�iune organizată în premieră
de Federa�ia Română de Scri-
mă, a ajuns mar�i la Brașov, în
Pia�a Sfatului, unde au avut loc
între orele 11,00 și 13,00
demonstra�ii de scrimă cu spor-
tivi ai cluburilor brașovene, dia-
loguri între campioni și copii,
ședin�e pentru fotografii și au-
tografe. Câteva ore mai târziu,
Râșnovul i-a primit pe cei care
au cucerit medalii olimpice,
mondiale și europene, pentru
România. La eveniment au fost
prezen�i președintele Federa�iei
Române de Scrimă, Mihai Co-
valiu - campion olimpic Sidney
2000, Tiberiu Dolniceanu, cam-
pion mondial la sabie cu echipa,
în 2009, Rareș Dumitrescu vi-
cecampion olimpic Londra
2012 și multiplu medaliat la
Campionatele Europene și
Mondiale, Alin Badea – vice-
campion mondial cu echipa Ro-
mâniei în 2013, Ciprian
Gălă�anu, component al echipei
na�ionale de sabie a României,
Bianca Pascu și Ifrim Mirela,
multiple campioane na�ionale
și componente ale lotului
na�ional al României. 

Caravana, reușită totală!
Președintele Federa�iei Româ-
ne de Scrimă, Mihai Covaliu,
spune că ac�iunea desfășurată
pe mai multe zile, în 11 orașe
din România, a fost cât se poate
de benefică. „Scopul organi-
zării caravanei este de a-i pre-
zenta pe acești campioni, de a-i
aduce mai aproape de copii,
de părinți, pentru a-i putea în-
treba pe campioni cum au
ajuns la performanță, cât de
ușor sau cât de greu le-a fost,
pentru a se fotografia cu marii
campioni și pentru autografe,
dar în principal, pentru a

interacționa cu marii campioni
și pentru a-și alege ca unii din-
tre ei să le fie modele pentru
marea performanță”, a spus
Mihai Covaliu.

Campionii, duel cu viitorii cam-
pioni! Vedetele României la sa-
bie, s-au duelat demonstrativ cu
copii de la cele două cluburi
brașovene: CSM (antrenori
Mircea Manciuc și Marius
Gălă�anu) și Dinamo (Edi Ilies-
cu și Rareș Dumitrescu). Due-
lurile au fost „încinse”, iar
majoritatea copiilor au avut
câștig de cauză în asalturile cu
Dolniceanu, Gălă�anu, Badea,
Pascu sau Ifrim. „Am pornit cu
această caravană tocmai pentru
a arăta că și scrima este un

sport și sperăm noi să fie la fel
de bine văzut ca și tenisul,  iar
în sălile de scrimă să vină din
ce în ce mai mulți copii” ne-a
declarat viceampionul mondial
de anul acesta din Rusia, Tiberiu
Dolniceanu. „Este un sport fru-
mos, civilizat, curat, un sport la
care România are o tradiție, în
care a câștigat foarte multe me-
dalii. Ca antrenor cred că voi
face treabă și în această carieră
pentru că îmi place scrima”, a
punctat și vicecampionul olim-
pic de la Londra, Rareș Dumi-
trescu.

Viitorul arată bine! Prezen�a nu-
meroasă a copiilor, atât în Pia�a
Sfatului din Brașov, cât și la
Râșnov, l-a bucurat pe Covaliu,

care spune că viitorul scrimei
românești începe să se prezinte
bine. „Suntem foarte interesați
de tânăra generație care vine,
și eu cred că, în momentul în
care facem aceste acțiuni, în mo-
mentul în care avem grijă de
marea performanță, viitorul este
unul bun și fiecare dintre noi
este dator să facă ceva pentru
a avea un viitor în acest sport.
Caravana a trecut prin 11 orașe,
principalele centre din țară, și
cred că va fi un impuls în ceea
ce privește actualele legitimări,
viitorii copii care vor veni la
acest sport, iar copiii vin la acest
sport pentru că le place”, a su-
bliniat președintele Federa�iei
Române de Scrimă.

Scrima românească are viitor: copiii din Brașov sunt pe urmele campionilor!

Caravana scrimei
românești, succes total
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Cilic, cel mai bun la US Open!
US Open are un nou campion. După ce, ani la rând, între-
cerea de la Flushing Meadows a fost dominată de Rafa Na-
dal, Novak Djokovic sau Roger Federer, anul acesta
competiția a fost câștigată de croatul Marin Cilic, care a
dispus în ultimul act de japonezul Kei Nishikori, după trei
seturi simetrice: 6-3, 6-3, 6-3 ! Croatul a fost mai solid decât
Nishikori din toate punctele de vedere. Niponul a resimţit
oboseala după ce a disputat cinci seturi în optimi, cu Raonic,
cinci seturi în sferturi, cu Wawrinka, şi patru seturi în semi-
finale, cu Djokovic. Marin Cilic a jucat ca la carte, a servit
17 aşi, față de cei doi ai lui Kei şi a făcut 38 de lovituri direct
câştigătoare, în comparaţie cu cele 19 ale elevului lui Michael
Chang. Anul trecut, Cilic nu a putut participa la US Open,
deoarece avea de ispășit o suspendare pentru dopaj, redusă
de la nouă la patru luni de TAS. Cilic este al doilea croat
care câștigă un turneu de Mare Șlem, după ce antrenorul
său, Ivanisevic, se impunea în 2001 la Wimbledon. Învin-
gătorul de la Flushing Meadows și-a adjudecat un cec de
3 milioane de dolari și 2.000 de puncte ATP, iar finalistul a
primit 1.450.000 dolari și 1.200 puncte.

„Suedezii sunt periculoși!”
Căpitanul nejucător al echipei de Cupa Davis a României,
Andrei Pavel, a declarat că partida cu Suedia, contând pentru
play-off-ul turului I, este dificilă deoarece reprezentativa scan-
dinavă este formată din tenismeni tineri care nu au nimic
de pierdut. „Fiecare meci de Cupa Davis este dificil. Nu con-
tează cine este favorită şi cine nu. Obiectivul este să câştigăm
meciul. Ar fi frumos să o facem după primele două zile. Tre-
buie să câştigăm acest meci şi vom da tot ce se poate.
Suedia a avut mulţi jucători pe locul 1 în clasamentul mondial
şi a câştigat de şapte ori Cupa Davis. Ei vin cu un jucător de
18 ani (n.r. - Elias Ymer), au o echipă nouă şi vor veni foarte
relaxaţi, iar asta îi face periculoşi”, a spus Pavel. Întâlnirea
dintre România şi Suedia va avea loc în perioada 12-14 sep-
tembrie 2014, pe Arena Centrală din cadrul complexului Are-
nele BNR din Bucureşti. Partida se va desfăşura după sistemul
cel mai bun din cinci meciuri. Primele două meciuri de simplu
sunt programate vineri, 12 septembrie, meciul de dublu se
va juca sâmbătă, 13 septembrie, iar duminică, 14 septembrie,
se vor disputa celelalte două meciuri de simplu. Echipa care
va câştiga întâlnirea va rămâne în Grupa I, Zona Euro/Afri-
cană, iar echipa care va pierde va juca barajul pentru men-
ţinerea în Grupa I cu Letonia sau Austria.

Spania și Rusia, fără emoții
Luni seară s-au disputat alte șase partide din prima etapă
a campaniei de calificare pentru Euro 2016. Spania și Rusia
au obținut victorii la scor, iar Luxemburgul a fost foarte aproa-
pe de a da lovitura în jocul de pe teren propriu cu Belarus.
Rezultatele înregistrate aseară sunt următoarele: Grupa C:
Luxemburg - Belarus 1-1; Spania - Macedonia 5-1; Ucraina
- Slovacia 0-1; Grupa E: Estonia - Slovenia 1-0; San Marino
- Lituania 0-2; Elveţia - Anglia 0-2; Grupa G: Rusia - Lie-
chtenstein 4-0; Austria - Suedia 1-1; Muntenegru - Republica
Moldova 2-0.

Întâlnire la FRF!
Selecționerul Victor Pițurcă s-a întâlnit ieri cu președintele
Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu. Întâlnirea
a avut loc la sediul Federației Române de Fotbal, la solicitarea
lui Victor Pițurcă, și a fost menită să clarifice situația la nivelul
conducerii tehnice a echipei naționale, în urma ofertei pe
care tehnicianul o are din partea clubului saudit Al-Ittihad.
„Federația Română de Fotbal dorește să continue colabo-
rarea cu antrenorul Victor Pițurcă, conform contractului aflat
în derulare, în vederea asigurării condițiilor optime pentru
prima reprezentativă în preliminariile Euro 2016. Unitatea
de grup și continuitatea reprezintă două dintre cele mai im-
portante atuuri ale echipei naționale în acest moment și
considerăm că acestea sunt esențiale în vederea obținerii
calificării la Campionatul European din Franța, un deziderat
pe care îl împărtășim cu toți suporterii 'tricolorilor”, se afirmă
pe site-ul FRF. Imediat după întâlnirea cu Răzvan Burleanu,
selecţionerul a plecat la o nouă întrevedere, de această dată
cu oficialii lui Al Ittihad.   Antrenorul român încearcă să-i con-
vingă pe arabi să achite clauza de reziliere a contractului
cu naţionala României, care se ridică la 1,4 milioane de
euro. În cazul în care va primi un răspuns pozitiv, Piţurcă va
pleca la Al Ittihad. În caz contrar, va continua pe banca na-
ţionalei României.

Brașovul și Râșnovul au încheiat acțiunea federației de specialitate

Start în Cupa
României la hochei! 

Prima competi�ie hocheis-
tică oficială a sezonului, va
debuta astăzi la Gala�i, cu
jocurile ce contează pentru
Cupa României 2013. Amâ-
nată anul trecut din cauza
problemelor avute de
Federa�ia Română de Ho-
chei pe Ghea�ă, Cupa Ro-
mâniei aliniază la start șase
echipe, împăr�ite în două
grupe, câștigătoarele seriilor
urmând să joace duminică
marea finală. Corona Wol-

ves Brașov va juca astăzi în
grupa B, „lupii”  urmând să
primească de la ora 16.30,
replica celor de la Sportul
Studen�esc. Din grupa B
mai face parte și Steaua
Rangers București.

Tot astăzi, de la 19.30, va
avea loc partida Dunărea
Gala�i - HSC Miercurea
Ciuc, joc ce contează pentru
grupa A, care este comple-
tată de Progym Gheor-
ghieni. 

Ștefan Radu, 
lider la salarii!

Cotidianul italian Gazzetta
dello Sport a publicat salariile
jucătorilor și antrenorilor din
Serie A, dezvăluind astfel că
cel mai bine plătit jucător din
Italia este Daniele De Rossi
(AS Roma), cu un salariu de
6,5 milioane de euro pe an.
La capitolul antrenori, tehni-
cianul lui Napoli, spaniolul
Rafa Benitez, este cel mai
bine remunerat, cu 3,5 mi-
lioane de euro anual. Cel mai
mic salariu dintre românii din

Serie A este al lui Constantin
Nica, ex-dinamovistul înca-
sând doar 180.000 de euro
pe an la Cesena.

Salarii români 
în Serie A:
Ștefan Radu (Lazio) - 1,2

milioane de euro/an
Ciprian Tătărușanu (Fio-

rentina) - 600.000 de euro/an
Bogdan Lobon� (Roma) -

750.000 de euro/an
Constantin Nica (Cesena)

- 180.000 de euro/an
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În această săptămână,
la Cinemateca Patria
sunt programate urmă-
toarele filme:

Astăzi, 10 septembrie
◾ 20:00 – Seara Filmului Eu-

ropean – The Dreamers
(Visătorii) (Italia, 2003)
Regia: Bernardo Bertolucci
Romantic, dramă
Premiul pentru cea mai
bună actriţă – Eva Green –
European Film Awards

Mâine, 11 septembrie 
◾ 19:00 – Mari regizori –

The Untouchables (Inco-
ruptibilii) (SUA, 1987)
Regia: Brian De Palma
Thriller, poliţist
Premiul Oscar pentru cel
mai bun actor în rol secun-
dar: Sean Connery

◾ 21:15 – Mari regizori – The
Fury (Furia) (SUA, 1978)
Regia: Brian De Palma
Thriller, horror

Vineri, 12 septembrie
◾ 19:00 – Doc and Roll –

Good Morning Vietnam
(Bună dimineaţa, Vietnam)

(SUA, 1989)
Regia: Barry Levinson
Comedie, război
Globul de Aur pentru cel
mai bun actor
– Robin Wil-
liams

◾ 21:30 –
D r a c u l a
Film Festi-
v a l
Friends –
Joy Ride
( G lu m ă
mortală)
( S U A ,
2001)
Regia :
J o h n
Dahl
Thril-
ler

S â m b ă -
tă, 13 septembrie
◾ 11:00 – Matineu copii –

Robots (SUA, 2005)
Regia: Chris Wedge, Carlos
Saldanha
Animaţie
Subtitrat în limba română.

◾ 17:00 – Mari actori – Mur-
der on the Orient Express

(Crima din Orient Express)
(Anglia, 1974)
Regia: Sidney Lumet
Thriller, dramă
Premiul Oscar pentru cea

mai bună actriţă în rol se-
cundar – Ingrid Bergman

◾ 19.30 – Mari regizori –
The Shootist (Pistolarul)
(SUA, 1976)
Regia: Don Siegel
Western

Durata: 100 min
◾ 22: 00 – Film Cult – Sin

City (SUA, 2005)
Regia: Frank Miller, Robert
Rodriguez
Thriller, film noir

Duminică, 14 septembrie
◾ 11:00 – Matineu copii –

Flubber (SUA, 1997)
Regia: Les Mayfield
Comedie, fantastic
Durata: 93 min.
Subtitrat în limba română.

◾ 17:00 – Golden Classics –
King Kong (SUA, 1933)
Regia: Merian C. Cooper,
Ernest B. Schoedsack
Fantastic, aventură

◾ 19:00 – Seara de Oscar –
Nixon (SUA, 1995)
Regia: Oliver Stone
Cu: Anthony Hopkins,
Joan Allen, Bob Hoskins
Biografic, politic

Intrarea la spectacole se face
pe bază de voucher (în preţ
este inclus un produs de la in-
trarea în Cinematecă: apă,
suc, dulciuri etc): 6 lei – preţ
redus (copii, elevi, studenţi,
pensionari), 9 lei – preţ întreg.

Horoscopul zilei
Berbec. Ai nevoie de mult curaj dacă vrei că lucrurile să
meargă în direcţia bună. Fii conştient/ă de defectele tale şi
nu lăsa pe nimeni să profite de ele. 
Taur. Taurii nu pot spera în această zi că vor fi liberi să facă
tot ceea ce doresc. O ceartă în cuplu sau o problemă la birou
vă poate strica de tot ziua.
Gemeni. Este greu pentru Gemeni să se despartă de rutina
lor zilnică şi nu vor putea deloc să uite de muncă. Pot apărea
conflicte la locul de muncă, în trafic sau în cuplu.
Rac. Loialitatea de care vor da dovadă Racii în această zi
este foarte posibil să se întoarcă împotriva lor. Ar putea
apărea câteva probleme legate de finanţe.
Leu. Rezistenţa şi curajul sunt principalele arme pe care le
au Leii în această zi. Pare că întreaga lume a complotat îm-
potriva voastră astăzi şi veţi avea conflicte cu prietenii.
Fecioară. Este timpul să vă reevalua�i finanţele şi sursele de
venit. Apetitul vostru foarte mare de a consuma bani poate
fi satisfăcut doar dacă vă reorganiza�i. 
Balanţă. Chiar dacă, de obicei, vorbiţi foarte mult, astăzi
este bine să fiţi mai tăcut/ă. Concentraţi-vă pe afaceri, locul
de muncă şi bugetul fiind foarte importante.
Scorpion. Determinarea şi perseverenţa vă vor face ziua mai
bună. Complexele, gelozia şi agresivitatea celor din jur nu
fac decât să vă ajute să vă atingeţi ţelurile. 
Săgetător. Gândurile negative vă pot strica starea de spirit,
astfel încât nu aveţi nimic de câştigat. Ţineţi-vă emoţiile sub
control şi nu le arătaţi celor din jur ce gândiţi. 
Capricorn. Perseverenţa de care dau dovadă Capricornii îi
poate pune în genunchi astăzi. Greşelile majore sunt din ce
în ce mai dese, iar ghinionul vă loveşte.
Vărsător. Nu este o zi bună pentru a vă face planuri noi.
Concentraţi-vă pe lucrurile pe care le-aţi început în trecut,
mai ales dacă au ajuns într-un punct critic. 
Peşti. Nimic nu vă poate sta în cale atunci când vă faceţi un
plan, însă rezultatele notabile nu sunt vizibile. Aţi putea
avea probleme cu colegii de muncă, şefii sau familia. 

Filme clasice 
la Sala Patria
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Sudoku

6 3 1 2 4 5 8 9 7
4 2 8 7 9 1 6 5 3
5 9 7 8 6 3 1 4 2
9 6 4 5 8 7 3 2 1
8 5 3 1 2 6 4 7 9
1 7 2 9 3 4 5 8 6
2 1 9 3 5 8 7 6 4
7 8 6 4 1 2 9 3 5
3 4 5 6 7 9 2 1 8

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

◾ Un englez se tot plimba prin Carpaţi să cu-
leagă folclor. Ajunge într-o pajişte din Poiana
Narciselor unde un cioban cânta din fluier. En-
glezul asculta uimit de dibăcia baciului şi când

acesta îşi termină doina îşi răsfoieşte ghidul
de conversaţie şi-i zice:
– Tu cântat forte frumos, badje!….
La care baciul:
– Yes, I like music!…

◾ Iarna în pădure, ninge. Un urs se plimbă furios.
Rupe un brad, apoi dă cu piciorul într-un copac,
urlă la lup. Mânios rău de tot.
Merge şi bodogăneşte:
– Aşa îmi trebuie dacă beau cafea în septembrie!

Bancuri

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

KYRA KYRALINA
-PREMIERĂ-
(AP-12), 99 minute, Dramă
ora: 20:15
DARUL LUI JONAS
-PREMIERĂ-
(THE GIVER)
(AP-12), 97 minute, Dramă, SF
orele: 15:00, 19:45
CAPTIVUL
-PREMIERĂ-
(THE CAPTIVE)
(N-15), 112 minute, Thriller
ora: 21:15
LOVE BUS: CINCI POVEŞTI DE
DRAGOSTE DIN VIITOR
-PREMIERĂ-
(N-15), 72 minute, Dramă, Romantic
ora: 13:15
CAMERA GROAZEI 
(KVINDEN I BURET)
(N-15), 97 minute, Crimă, Mister, Thriller
ora: 15:45

VÂNĂTOAREA DE SPIONI
(A MOST WANTED MAN)
(N-15), 122 minute, Thriller
ora: 18:00
EROI DE SACRIFICIU 3 
(THE EXPENDABLES 3)
(N-15), 126 minute, Acţiune, Aventuri, Thriller
ora: 21:45

ŢESTOASELE NINJA -3D-
(TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES)
(AP-12), 103 minute, Acţiune, Aventuri,
Comedie, Fantastic, SF
orele: 13:30, 19:15
CASA MAGICIANULUI -3D-
(THE HOUSE OF MAGIC)
(AG), 85 minute, Animaţie, Aventuri (dublat)
ora: 17:30
HAI SĂ FIM POLIŢIŞTI
(LET’S BE COPS)
(AP-12), 104 minute, Acţiune, Comedie
ora: 17:00
GARDIENII GALAXIEI -3D-
(GUARDIANS OF THE GALAXY)
(AP-12), 122 minute, Acţiune, Aventuri, SF
ora: 15:15
LUCY
(N-15), 90 minute, Acţiune, SF
orele: 13:45, 22:15

Expoziţii 
◾ Friederich Miess 1854–1935 – Expo ziţie
retrospectivă la 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.

Astăzi în Braşov

7 2 3 4 1 9 8 6 5
8 6 5 2 7 3 4 1 9
1 4 9 8 5 6 2 3 7
3 7 1 6 9 2 5 4 8
5 8 2 7 3 4 1 9 6
4 9 6 5 8 1 7 2 3
6 5 4 9 2 7 3 8 1
9 1 7 3 4 8 6 5 2
2 3 8 1 6 5 9 7 4
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Alegere de învăţător la Cristian
Ieri, 8 sep-
tembrie, s-a
ţinut sinod
extraordinar
în parohia
ortodoxă ro-
mână din
Cristian, sub
preşedinţia
d-lui proto-
pop Traian
Meţianu.
Acest sinod a fost convocat cu scopul de a face alegerea
unui al doilea învăţător, în locul repausatului Gheorghe
Popovici, a cărui catedră, rămasă vacantă, o suplinise
timp de un an, Gherasim Popa. Au fost 4 concurenţi, care
şi-au prezentat actele, dar poporul adunat a ales, cu una-
nimitate şi cu extraordinară însufleţire, pe fostul suplinitor
Gherasim Popa, care se bucură de mare popularitate în
comuna Cristian şi are reputaţia de bun învăţător.
În aceeaşi zi, înainte de amiază, s-au ales şi în Râşnov
patru învăţători, tot sub preşedinţia protopopului Meţianu. 

(Gazeta Transilvaniei, nr. 190, 10 septembrie 1901)

Alegere de preot la Hălchiu
Duminica trecută s-a săvârşit în comuna Hălchiu, actul
de alegere a preotului în postul devenit vacant în urma
trecerii la cele eterne a părintelui Ion P. Craioveanu, care
44 de ani de-a rândul lucrase în via Domnului spre binele
şi înaintarea parohienilor.
După chemarea duhului sfânt, a deschis dl. protopop
I. Petric sinodul cu o vorbire instructivă, arătând însuşirile
pe care trebuie să le întrunească un adevărat părinte
sufletesc. După terminarea vorbirii sale, care a fost as-
cultată cu multă băgare de seamă din partea credincio-
şilor, a adus la cunoştinţă parohienilor întruniţi candidaţii
propuşi spre alegere, în persoanele domnilor Valeriu
Cosma, Iordache Curcubătă şi Teofil Roşca. Alegerea a
decurs în cea mai mare linişte şi ordine, fiind ales cu ma-
joritate de voturi Teofil Roşca, teolog absolut şi fost în-
văţător în comuna Haşfalău (jud. Mureş). Însufleţirea a
fost mare, iar convenirea socială, care a urmat în parcul
românesc după terminarea alegerii, a fost vrednică de
alegerea săvârşită. La petrecerea aceasta au participat
aproape toţi parohienii în frunte cu administratorul co-
munal, părintele Nanu, nou alesul preot T. Roşca, şi mai
mulţi reprezentanţi ai inteligenţei din Braşov şi împrejur.
De abia către seară ne-am putut despărţi de vrednicii
alegători, plecând către casele noastre cu gândul curat
că Dumnezeu Atotputernicul să binecuvânteze alegerea
săvârşită şi să împlinească speranţele şi gândurile hăl-
chienilor, legate de alesul inimii lor. 

(Gazeta Transilvaniei, nr. 194, 2/15 septemvrie 1901)

Intrarea la Catacombele
egiptene se făcea prin
un mic templu. Uşa în-
trărei era mascată de că-
tre o statuie alui Isis în
mărime naturală, a zeiţei
care reprezinta natura
universală. Zeiţa şezân-
dă – întocmai ca Maya
Romanilor, ţinea pe ge-
nunchi, în o atitudine de
meditaţiune şi de recu-
legere, o carte închisă.
Faţa ei era acoperită cu
văl, iar sub statuie scria:

„Nici un muritor n’a ridicat
vălul meu!” Nici hierofanţii,
iniţiaţi în Lumina lui Osiris,
n’au fost în stare să ridice acel
văl impenetrabil ochilor ome-
neşti, nici învăţaţii timpurilor
mai nouă n’au putut să ridice,
decât unele părţi ale acelui
văl, fără să fi văzut figura goa-
lă, dumnezeiască, a lui Isis.
Doctrina lui Einstein are pre-
tenţiunea cuviincioasă de a fi
ridicat pentru totdeauna vălul,
care ascundea goliciunea sfân-
tă a Naturei.

Einstein, pentru a ajunge la
doctrina sa, a revăzut expe-
rienţa americanului Michel-
son, care afirmă că o rază
luminoasă se propagă la su-
prafaţa pământului exact cu
aceiaş iuţeală dela Est la Vest,
ca şi dela Vest la Est. Să ne
închipuim acum, că în mijlo-
cul unui şes, două tunuri cu

tir identic, în aceiaş clipă, pe
timp calm, cu aceiaş iuţeală
iniţială, slobod două proectile
identice, unul spre Vest şi altul
spre Est. Neapărat cele două
obuze vor străbate în acelaş
timp spaţiurile egale, unul spre
Vest, celălalt spre Est. Razele
luminoase, pe cari noi le pu-
tem produce pe pământ, se
compoartă în această privinţă,
în propagarea lor, exact ca şi
aceste obuze. Această com-
paraţiune afirmă întocmai ex-
perienţa lui Michelson.

Să considerăm că obuzul
tras de unul din aceste tunuri
cade pe o placă de tir, aşezată
la un punct oarecare al câm-
pului de tir, cu o viteză finală
de 50 metri pe secundă. Dacă
placa de tir este aşezată pe un
autotractor mobil, care el în-
suşi se repede spre tun cu o

iuţeală de 10 metri
pe secundă (adecă
38 kilometri pe oră),
şi ajunge la punctul
unde era mai înainte
tirul tocmai în mo-
mentul în care ajun-
ge aici obuzul,
iuţeala obuzului în
raport cu tirul nu va
mai fi de 50 m. ci de
50+10=60 metri pe
secundă. Din potri-
vă, dacă în aceleaşi
condiţiuni tirul s’ar
depărta de tun, din
punctul arătat, în

aceiaş direcţiune încotro sboa-
ră obuzul, iuţeala va fi de 50-
10=40 metri pe secundă. Iar
dacă iuţeala tirului în această
din urmă direcţiune va fi egală
cu a obuzului, evident că obu-
zul nici odată nu va atinge ti-
rul.

De aceia jongleurii din va-
rieteuri pot prinde pe o far-
furie ouăle aruncate sus, fără
să se spargă: e de ajuns să dea
farfuriei în momentul contac-
tului o mişcare de coborîre
care îndulceşte iuţeala cioc-
nirei. Tot astfel procedează
boxeurii, când se feresc de lo-
vituri, cari ar fi teribile, dacă
mişcarea capului s’ar face în
direcţiune contrară, spre pum-
nul adversarului.

Această lege mecanică aşa
de simplă pentru obuz, pentru
ouăle jongleurilor, pentru

 c a p e t e l e
 boxeurilor
ori pentru o
undă sono-
ră, nu se po-
triveşte însă
cu legile op-
ticei. Astro-
nomul Sitter
a demons-
trat că iuţea-
la luminei,
care ne vine,
este pentru

noi întotdeauna aceiaşi, fie că
observatorul fuge spre lumină,
sau că fuge în calea ei. Sunt
pe cer stele cari se aproprie,
sau se depărtează de noi, cu
o iuţeală de mai multe zeci şi
sute de kilometri pe secundă,
cu toate acestea lumina lor ne
soseşte cu aceiaşi iuţeală, care
este limitată la 300.000 kilo-
metri pe secundă. Toate aces-
tea probează că legile cari
regulează fenomenele optice
nu sunt aceleaşi, ca şi legile
clasice ale mecanicei.

Einstein a împăcat aceste
legi contrazicătoare de cari
ne-am ocupat în articolul an-
terior, când am arătat ipoteza
ciudată a lui Fitzgerald-Lo-
rentz asupra contracţiunei. El
a demonstrat că această con-
tradicţiune este un lucru foarte
natural, dacă ne desbrăcăm
de obiceiu vechiu, clasic, de
a aprecia lungimile şi timpu-
rile după şablonuri. (...)

Einstein nu poate separa
timpul de spaţiu şi spaţiul de
timp, iar distanţa spaţială şi
distanţa chronologică, care va-
riază simultan cu iuţeala ob-
servatorului, este o cantitate
independentă de această iu-
ţeală. Această cantitate Ein-
stein o numeşte „Intervalul
evenimentelor”.

Intervalul einsteinian nu ne
învaţă însă nimic asupra lu-
crurilor în sine; el ne arată nu-
mai raporturile între lucruri,
dar aceste relaţiuni par a fi
adevărate, o realitate, în faţa
căreia Isis, lipsită de vălul ei
vecinic, negreşit că şi-a ţesut
un altul mai natural, pe acel
al ruşinei, că a stat aşa de mult
imobilă şi acoperită la figu-
ra-i divină.

Dr. A. Tălăşescu 

(Carpaţii, Anul II, Nr. 20,
Duminecă 30 Aprilie 1922)
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Unde găsiţi ziarul nostru
◾ Consiliul Judeţean Braşov 
◾ Primăria Braşov – Centrul de Informaţii

pentru Cetăţeni
◾ Casa Judeţeană de Pensii 
◾ AJOFM Braşov 
◾ Direcţia Finanţelor Publice Braşov
◾ Casa de Asigurări de Sănătate 
◾ Spitalul Judeţean Braşov 
◾ Maternitatea Braşov 
◾ Spitalul CFR 
◾ Magazinele: Elit – Rost Com, Rapid, 

Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”

Din Gazeta Transilvaniei
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O femeie din Marea Bri-
tanie a uimit întreaga
lume după ce a luat o
decizie care avea să-i
schimbe viaţa. Tracy
Henderson, care în
urmă cu doi ani cântă-
rea aproape
180 de kilo-
grame, a decis
să facă tot ce-
i stă în putinţă
pentru a slăbi. 

Aşa se face că,
după diete alimen-
tare stricte şi multe
ore de sport, tânăra
a pierdut în greu-
tate 114 kilograme
şi a devenit in-
structor de fitness,
relatează The Mir-
ror.

Britanica în vâr-
stă de 30 de ani
povesteşte acum că

toată viaţa s-a confruntat cu
această problemă. 

„Când eram grasă, oa-
menii începuseră să
strige după mine
grăsano!, pe stra-
dă, şi uneori chiar

arun-
c a u  î n
m i n e  c u
 d i v e r s e
 lucruri”, îşi
aminteşte ea
acum. „La
un moment
dat, eram
convinsă că
toată lumea
râde de
mine. Aşa că
am început
să am ata-
curi de pani-
că, iar la
vârsta de 19
ani medicii
m-au diag-

nosticat cu agora-
fobie. Simţeam
cu viaţa trece
pe lângă

mine, dar
cum-

v a
încer-

cam să
mă con-

ving singu-
ră că nu sunt

chiar atât de
grasă precum

eram, de fapt, în
realitate. Acum,

când mă uit la
poze, nu îmi vine
să cred că eu
eram aceea”, a ex-

plicat femeia.
Tracy a mers la o sală de

sport unde un instructor per-
sonal a ajutat-o să facă exer-
ciţiile de care avea nevoie. De

asemenea,
un nutri-
ţionist i-a
i n d i c a t
exact die-
ta de care
avea ne-
voie pen-
tru a
o b ţ i n e

rezultatele
dorite.

A fost ne-
voie de multă
muncă şi în-

căpăţânare,
spune Tracy

acum, însă întreg efortul a
meritat. Femeia cântăreşte
acum 64 de kilograme. 

„Când cântăreşti atât de
mult, crezi că niciodată nu vrei
reuşi să slăbeşti. Eu sunt însă
dovada că acest lucru se poate
face în mod natural şi că îţi
schimbă viaţa”, a spus Tracy
în cele din urmă.

Prinţul William şi soţia sa,
Kate, aşteaptă al doilea copil,
a informat un purtător de cu-
vânt al Palatului regal, citat de
agenţile EFE şi AFP.

„Alteţele lor regale, Ducele şi
Ducesa de Cambridge, sunt
foarte fericiţi să anunţe că aş-
teaptă al doilea copil”, a anunţat
Palatul Kensington.

William şi Kate sunt deja pă-
rinţii micului George, al treilea
pe linia de succesiune la tron,
care s-a născut la 22 iulie 2013.

Dell’Orefice are 83 de ani
şi este cel considerat cel mai
mai bătrân model.

Fără niciun fel de inhibiţii,
vedeta continuă să facă furori
întrucât corpul său pare că sfi-
dează trecerea anilor.

Dell’Orefice prezintă în
continuare pe marile podiu-
muri ale lumii şi este mereu
dată exemplu de graţie şi
eleganţă pentru tinerele ei
colege.

„Nu e atât de complicat să
ţii dieta sau să ai grijă de mo-
dul în care arăţi. Trebuie să
ai o doză de autodisciplină şi
să îţi dai seama de ceea ce ai
primit de la Mama Natură. Mi-
am dorit dintotdeauna, spre
exemplu, să fiu mai scundă”,

a mărturisit aceasta într-un
interviu acordat revistei de
modă Vogue.

Carmen Dell’Orefice a
fost remarcată de soţia foto-
grafului Herman Landschoff

la vârs ta de 13 ani, iar la
15 ani apărea pe coperta
revistei Vogue. A fost că-
sătorită de trei ori şi are
o fiică, Laura, acum în
vârstă de 61 de ani.

Eminem a intrat în Cartea Recordurilor
Piesa „Rap God” a lui Eminem a intrat în Cartea Re-
cordurilor drept cântecul cu cele mai multe cuvinte.
Hitul „Rap God” al rapperului Eminem are 1.560 de
cuvinte, iar artistul reuşeşte să le spună pe toate în
puţin peste şase minute, o performanţă recunoscută
de Guinness World Records drept un record mondial.
„Rap God” este al treilea single de pe albumul din
2013 al lui Eminem, „The Marshall Mathers LP 2”,
iar videoclipul a fost difuzat în premieră pe YouTube
pe 14 octombrie 2013. În versurile piesei, Eminem
vorbeşte despre conflictele prin care a trecut în ca-
rieră şi face aluzii la comportamentul altor rapperi.
Albumul din 2013 este al optulea material de studio
al artistului.

Soţul cântăreţei Celine Dion a rămas fără limbă
Momente grele pentru cântăreaţa Celine Dion şi pentru
familia ei! Artista a fost nevoită să-şi anuleze toate
concertele din cauza problemelor de sănătate cu care
se confruntă soţul ei. Rene Angelil are cancer la gât,
iar la sfârşitul anului trecut, acesta a suferit o amputare
parţială a limbii. Soţul cântăreţei Celine Dion se luptă
de la sfârşitul anului trecut cu nemiloasa boală, care
a revenit în forţă, după ce în 1999 reuşise s-o învingă.
Conform Mediafax care redă informaţii publicate de
Las Vegas Sun, René Angélil, în vârstă de 72 de ani,
a suferit o amputare parţială a limbii, iar organul a
fost înlocuit cu o proteză. „Operaţia a reuşit şi recu-
perarea lui René este perfectă”, a declarat pentru ta-
bloidul american unul dintre asociaţii muzicianului.
René Angélil a fost managerul cântăreţei timp de 30
de ani, înainte de a ceda acest rol „vechiului său prie-
ten”, Aldo Giampaolo, în luna iunie. Celine Dion şi
Rene Angelil s-au căsătorit în 1994 şi au împreună
trei copii: Rene-Charles, în vârstă de 13 ani, şi gemenii
în vârstă de patru ani Eddy şi Nelson.

Dell’Orefice, manechin la 83 de ani

Prinţul William şi soţia sa Kate aşteaptă 
al doilea copil

A slăbit peste 100 de kilograme şi a devenit
antrenoare de fitness

A uimit lumea!


