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Parcul Central 
se modernizează

Parcul central „Nicolae
 Titulescu” va fi modernizat,
de la alei şi până la sistemul
de iluminat. 
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METEO

Cetatea Râşnov va avea la sfârşitul acestui an un lift pe plan înclinat
cu cremalieră, care va asigura legătura directă cu oraşul 

Parţial noros
9°C /17°C

Liftul cu cremalieră,
gata de Sărbători
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Adversar accesibil
pentru stegari

FC Braşov se va bate pen-
tru un loc în optimi cu
Chindia Târgovişte, potrivit
tragerii la sorţi. 

Filme de Oscar 
la Sala Patria 

Cinefilii braşoveni pot ve-
dea plătind un bilet la preţ
modic filme vechi la Cine-
mateca Patria. 
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La cererea insistentă a Asocia-
ţiei Foştilor Deţinuţi Politic din
România – filiala Făgăraş şi a
conducerii naţionale a acestui
organism, autorităţile locale au
decis alocarea fondurilor ne-
cesare pentru construirea unui
monument al rezistenţei anti-
comuniste. „Regretul meu este

că abia acum putem realiza
acest monument, cu care cin-
stim faptele luptătorilor anti-
comunişti din Făgăraş, care a
fost centrul Rezistenţei din
 România. Monumentul îl vom
inaugura în data de 28 septem-
brie”, a precizat primarul Sorin
Mănduc (foto).

Preşedintele Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară
„ISO MEDIU” – structură
asociativă care se ocupă de
implementarea măsurilor cu-
prinse în master-planul pri-
vind gestionarea deşeurilor în
judeţ, Kovacs Attila, a preci-
zat faptul că toţi primarii din

judeţ trebuie să semneze do-
cumentul de poziţie pentru a
se putea implementa acest
proiect. În caz contrar, a su-
bliniat acesta, cei care vor
continua să se opună riscă să
fie excluşi din proiect şi să se
descurce cum pot cu gestio-
narea deşeurilor.

Probleme cu deşeurile în judeţMonument la Făgăraş
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Moş Crăciun va coborî din Cetate pe
cablu. Pentru amplasarea originalului
mijloc de transport pe cablu, muncitorii
au dizlocat câteva mii de tone de ma-

terial stâncos. Constructorii mai au de
montat stâlpii de susţinere, iar toate
aceste lucrări sunt realizate manual din
cauza terenului accidentat. Prima staţie

de îmbarcare va fi în spatele Casei de
Cultură din oraş, iar pentru amenajarea
celei de-a doua staţii, în zona Cetăţii
va fi amenajată o platformă de belve-

dere. Primarul râşnovean Adrian Veştea
estimează că numărul turiştilor va creşte
după inaugurarea noilor investiţii.

pag. 3

C



EVENIMENT2 Miercuri

Peste 1,5 milioane de turişti au vizitat litoralul românesc

Legea privind identificarea
utilizatorilor de cartele telefo-
nice prepay a fost declarată ne-
constituţională în ansamblu de
către Curtea Constituţională.
Decizia a fost luată ieri de ju-
decătorii constituţionali, cu ma-
joritate de voturi.

Curtea Constituţională a luat
această decizie întrucât dispo-
ziţiile legii nu au un caracter
precis şi previzibil.

De asemenea, CC a constatat
că modalitatea prin care sunt
obţinute şi stocate datele nece-
sare pentru identificarea utili-
zatorilor serviciilor de
comunicaţii electronice pentru
care plata se face în avans (car-
tele pre-pay), respectiv a utili-

zatorilor conectaţi la puncte de
acces la internet (wi-fi) nu re-
glementează garanţii suficiente
care să permită asigurarea unei
protecţii eficiente a datelor cu
caracter personal faţă de riscu-
rile de abuz, precum şi faţă de
orice accesare şi utilizare ilicită
a acestor date.

Legea cartelelor pre-pay a
fost atacată la Curtea Consti-
tuţională (CC) de Avocatul
Poporului, pe raţiuni legate,
între altele, de ocrotirea vieţii
intime şi de faptul că actul
normativ nu ar reglementa
criteriile obiective de stabillire
a duratei stocării datelor cu
caracter personal, notează
Mediafax.ro.

Camera Deputaţilor a adop-
tat în 2 iulie, cu 195 de voturi
„pentru”, 20 de voturi "împo-
trivă" şi 75 de abţineri, iniţiativa
legislativă care obligă deţinătorii
de cartele telefonice preplătite
(prepay) să-şi prezinte datele
personale de identificare.

Dacă ar fi fost promulgată,
legea ar fi intrat în vigoare la 1
ianuarie 2015. Cu toate acestea,
legea prevedea o perioadă de
un an, respectiv până la 1 ia-
nuarie 2016, pentru ca pose-
sorii de cartele preplătite să aibă
posibilitatea de a furniza ope-
ratorilor de telefonie datele per-
sonale de identificare.

În caz contrar, legea prevedea
anularea numărului de telefon.

Moţiunea de cenzură va fi citită astăzi
în plenul reunit al Parlamentului

Preşedintele Senatului, Că-
lin Popescu Tăriceanu, a de-
clarat, ieri, că moţiunea de
cenzură depusă de PDL şi
PNL va fi citită astăzi în ple-
nul reunit al celor două Ca-
mere ale Parlamentului, iar
luni, 22 septembrie, va fi dez-
bătută şi votată.

PNL şi PDL au depus vi-
neri, moţiunea de cenzură îm-
potriva Guvernului Ponta, în
care acuză că prin promova-

rea unor acte normative se ur-
măreşte fraudarea alegerilor
prezidenţiale. Moţiunea de
cenzură se intitulează „Victor
Ponta pune în pericol statul
de drept! Opriţi fraudarea ale-
gerilor de către PSD!” şi a fost
semnată de 171 de parlamen-
tari ACL. Potrivit Constituţiei,
Camera Deputaţilor şi Sena-
tul, în şedinţă comună, pot re-
trage încrederea acordată
Guvernului prin adoptarea

unei moţiuni de cenzură, cu
votul majorităţii deputaţilor
şi senatorilor. Moţiunea de
cenzură poate fi iniţiată de cel
puţin o pătrime din numărul
total al deputaţilor şi senato-
rilor şi se comunică Guver-
nului la data depunerii. Dacă
moţiunea de cenzură va fi res-
pinsă, deputaţii şi senatorii
care au semnat-o nu mai pot
iniţia, în aceeaşi sesiune, o
nouă moţiune de cenzură.

Peste 1,5 milioane de
turiști au vizitat Litora-
lul românesc în sezonul
2014, dintre care 5% au
fost străini, a precizat,
Lucia Morariu, preșe -
din tele Asociației Na țio -
na le a Agențiilor de
Turism (ANAT).

Peste 50% din vânzările va-
canţelor pe litoral în această
vară prin agenţiile de turism
s-au făcut pentru hoteluri din
Mamaia şi Năvodari, iar patru
din cinci români care au intrat
în agenţii pentru a cumpăra
vacanţe interne au ales lito-
ralul, potrivit unui studiu al
ANAT.

Topul staţiunilor de pe li-
toral, în funcţie de vânzările
prin agenţii de turism, este
condus de Mamaia/Năvodari,
Eforie Nord şi Saturn, urmate
de Neptun, Jupiter, Venus,
Olimp, Mangalia, Costineşti,
Cap Aurora şi Eforie Sud. În
total, vânzările prin agenţii de
turism pentru litoral au cres-
cut cu 2%. Din totalul vânză-
rilor prin agenţii pentru

destinaţiile interne, litoralul
reprezintă circa 79%, iar ce-
lelelate destinaţii reprezintă
21% din vânzări.

Valoarea medie a pachetului
pe turist a fost de 599 de lei
pe litoral, în creştere cu 2%
faţă de vara 2013, în timp ce
valoarea medie a pachetului
pe turist în restul destinaţiilor
a fost de 621 de lei, cu 3%
mai mult faţă de anul trecut.

Pe staţiuni, valoarea pache-
tului mediu pe turist a fost de
720 de lei în Mamaia, 567 de

lei în Eforie Nord, 499 de lei
în Olimp, 486 de lei în Saturn,
481 de lei în Venus, 462 de
lei în Jupiter, 449 de lei în
Cap Aurora, 426 de lei în
Costineşti, 417 lei în Neptun
şi de 311 lei în Eforie Sud.

Patronatele din turism
apreciază că 70% dintre
turiștii care au venit pe Litoral
au plecat mul�umi�i de servi-
ciile oferite, în creștere fa�ă
de 2013 când gradul de
satisfac�ie era de 50%. „Există
o creștere de 25% pe zona de

all inclusive. Acesta este un
produs foarte căutat, dar din
păcate, din cauza taxelor și
impozitelor, sunt puțini hote-
lieri care îl pot oferi. Turismul
înseamnă imagine și comuni-
care, iar noi nu avem un canal
de comunicare cu ministerul
de resort. Din totalul încasă-
rilor hotelierilor, peste 35%
sunt impozite și taxe locale și
centrale”, a spus Mohamad
Murad, președintele federa�iei
Patronatelor din Turismul Ro-
mânesc.

Mai mult de jumătate din turiştii care au mers pe litoral prin agenţii au ales Mamaia şi Năvodari

Stațiunile preferate în 2014Directoare de bancă, arestată pentru tentativă de omor
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov au
trimis-o în judecată, la data de 15 septembrie 2014, pe
R.M. (35 ani), pentru infracţiunea de „tentativă la omor
calificat” comisă cu premeditare asupra a două persoane.
„Din probatoriul administrat în cauză, până în acest mo-
ment al urmăririi penale, a rezultat faptul că în ziua de
3 septembrie 2014, premeditând comiterea faptei, in-
culpata s-a înarmat cu un ciocan folosit pentru bătut
carnea, pe care l-a luat din locuinţa sa, cu care s-a de-
plasat la domiciliul persoanelor vătămate unde, pe fondul
situaţiei create de lipsa posibilităţilor inculpatei de a res-
titui un împrumut persoanelor vătămate, a lovit de şase
ori în zona capului una dintre persoanele vătămate cu
ciocanul folosit pentru bătutul cărnii, iar pe cea de-a
doua cu un cuţit în zona gâtului”, precizează Mihaela
Alina Popescu, prim Procuror delegat în cadrul Parche-
tului de pe lângă Tribunalul Braşov. La data de 16 sep-
tembrie 2014 fost formulată propunere de arestare
preventivă a suspectei.

Agresorul polițistului din Hărman a fost arestat
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov
au decis, la data de 14 septembrie 2014, declanșarea
acţiunii penale faţă de B. N. C., pentru săvârşirea in-
fracţiunii de „ultraj”. „Din probatoriul administrat în cauză,
până în acest moment al urmăririi penale, a rezultat
faptul că în data de 14.09.2014, în jurul orelor 00.15,
inculpatul a lovit cu pumnul în faţă pe persoana vătămată
C.O., agent de poliţie în cadrul Postului de Poliţie Hăr-
man, care se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu,
cauzându-i acestuia o contuzie piramidală nazală şi o
excoriaţie nazală”, a precizat Andreea Monica Ghenu,
prim procuror adjunct în cadrul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Braşov. Cercetările au fost efectuate de pro-
curorul de caz, cu sprijinul organelor de cercetare penală
din cadrul Secţiei 1 de Poliţie Feldioara. 

Cartelele prepay pot fi cumpărate fără
furnizarea datelor de identitate



Potrivit unei a -
na lize realizate la
începutul lunii sep -
tem brie de Imobi-
liare.ro (pe baza
ofertelor listate pe
portal), în Braşov
garsonierele cu
preţuri de până la
200 de euro pe lună repre-
zintă 67% din totalul ofertei,
preţul de pornire pe acest
segment fiind de 120 de euro
pe lună (pentru o suprafaţă
de 20 de metri pătraţi, în
zona Florilor). 

În ceea ce priveşte locuinţele
cu două camere, 71% din ofer-
tă se încadrează în pragul de
300 de euro pe lună, cel mai

mic preţ fiind însă de 150 de
euro pe lună (pentru o unitate
locativă de 36 de metri pătraţi,
nemobilată, din zona Florilor).
Nu în ultimul rând, 72% dintre
proprietarii de apartamente cu
trei camere cer o chirie lunară
de maximum 400 de euro, însă
suma minimă solicitată pe acest
segment în momentul de faţă
este de 220 de euro pe lună

(pentru o locuinţă
de 60 de metri pă-
traţi, semimobilată,
din zona Bartolo-
meu). 

Universi ta tea
Tran silvania are
disponibile 4.233
de locuri în cele 13

cămine, în condiţiile în care
sunt peste 9.000 de sutdenţi
din afara Braşovului. Practic,
doi tineri se bat pentru un loc.
Preţul la cazare este între 210
şi 230 de lei pe lună. La Bra-
şov sunt şi cămine private,
amenajate de proprietarii cu
iniţiativă. Aici, un loc costă
între 350 şi 500 de lei pe lună
cu toate utilităţile incluse. 

Cluj, Satu Mare, Sibiu,
Alba sau Brașov sunt jude�ele
din Transilvania unde mai
există firme cu peste 5.000
de angaja�i. Vremurile de
mult apuse, cu fabrici care
aveau peste 10.000 de mun-
citori, nu se vor mai întoarce
repede.

Capitala este o excepţie no-
tabilă, pentru că primii trei
angajatori sunt Poşta Română
(28.866 salariaţi), CFR
(22.457) şi OMV Petrom
(19.016).

În cinci judeţe nu există ni-
cio firmă care să aibă 1.000
de salariaţi: Botoşani, Buzău,
Călăraşi, Suceava şi Tulcea.

Primii cinci angajatori din
fiecare judeţ au împreună
peste 400.000 de salariaţi,
adică 10% din efectivul total
de angajaţi din economie.

Companiile care au cei mai
mulţi angajaţi sunt în princi-
pal com panii de stat, precum
Poşta Română sau CFR. În
topul angajatorilor se regăsesc
companii multina�ionale pre-

cum Drexelmaier, Fujikura
Automotive, Leoni, EOn sau
Autoliv, companii românești
cu ac�ionariat străin precum
Azomureș sau Silcotub, dar
și companiile românești Uni-
carm Satu Mare, Trasnilvania
General Oradea și Romaqua,
plus cea mai mare bancă ro-
mânească, Banca Transilva-
nia.

Nu lipsesc nici cele mai
mari firme cu capital de stat
din Transilvania, Romgaz,
Transgaz și Electrica Nord.

Liftul cu cremalieră
spre Cetatea Râșnov
va fi gata până de Săr-
bători.  Pentru ampla-
sarea originalului
mij loc de transport
pe cablu, muncitorii
au dizlocat câteva mii
de tone de material
stâncos. Constructorii
mai au de montat
stâlpii de susţinere,
iar toate aceste lu-
crări sunt realizate
manual din cauza te-
renului accidentat. 

Zona în care va fi am-
plasat liftul a fost defrișată,
iar lucrările au fost făcute
cu multă pruden�ă, �inând
cont de suprafa�a acciden-
tată. Pentru evitarea alune-
cărilor de teren au fost
montate plase de protec�ie

speciale. 
„Este o lucrare foarte

anevoioasă, lucrăm doar
manual cu dălți și cu pica-
mere.  Este loc pietros și nu
am putut  interveni meca-
nizat, cu exploziv. Nu ne-au
permis condițiile” a declarat
Petrus Teodorescu, șef de
șantier.

„Este un proiect care se
va finaliza în preajma săr-
bătorilor de iarnă. Promi-
siunea este că va coborî
Moș Crăciun cu el. Să spe-
răm că vom reuși să ne res-
pectăm planurile” a
declarat Adrian Veștea, pri-
mar orașului Râșnov. 

Traseului liftului va avea
o lungime totală de 165 de
metri, cu o diferenţă de ni-
vel de 94 de metri, iar un-
ghiul de înclinare va fi de
34 de grade. Liftul va face

12 curse pe oră, cu o viteză
de 2,5 metri pe secundă, ca-
bina acestuia având capacita-
tea de a transporta 30 de
persoane pe cursă. 

Consumul de energie pen-
tru acest lift va fi unul redus,
ţinând cont că are o contra-
greutate, şi totodată, este şi
un mijloc de transport ecolo-
gic.

Lucrările de amenajare a
liftului au o valoare de
10.718.447 de lei. 

Conform proiectului, ur-
mează să fie amenajată şi o
alee de acces între staţia de
la Cetate şi intrarea în clădirea
istorică, dar şi o platformă de
belvedere. Primarul râșnovean
Adrian Veștea estimează că
numărul turiştilor va creşte
după dezvoltarea integrată a
tuturor proiectelor de diver-
tisment din zonă. 

Primarul orașului Râșnov, Adrian Veștea, speră ca lucrările la amenajarea liftului să decurgă conform planului

Liftul cu cremalieră va fi
inaugurat de Sărbători

Chirii mici la Braşov pentru studenţi

EVENIMENT 317 septembrie 2014

Braşovul, în topul judeţelor 
cu cei mai mulţi angajaţi
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Fundaţia pentru Copii
Abandonaţi a aniversat zilele
trecute, în curtea Bisericii For-
tificate din Ghimbav, 20 de ani
de activitate.

Au fost alături Excelenţa Sa
domnul Jean-Hubert Lebet
(Ambasador al Elveţiei), Uwe
Seidner (preot al Bisericii Evan-
ghelice în România), Călin
Comşa (preot al Bisericii Or-
todoxe Române din Ghimbav),
Toma Dorel (primarul oraşului
Ghimbav), Gheorghe Durnă
(director general al DGASPC
Braşov) şi Doris Marti (vice-
preşedinte al Asociaţiei PECA
din Basel, Elveţia).

Evenimentul a fost deschis
de corul de copii, format din
beneficiari ai fundaţiei şi ai
programului after-school, cu
melodia „Acasă”.

Printre discursuri, momen-
tele muzicale susţinute de Stef-
fen Schlandt la orgă şi corul
„Jugendbachchor” au animat
atmosfera. Invitaţii au rămas
impresionaţi de momentul
„Amintri din trecut, imagini
din prezent” pregătit de doam-
na Sonja Kunz şi doamna Ma-
ria Gavriliu – fondatoare şi
coordonatoare a programului
„Tineri”, în cadrul căruia s-au
prezentat demersurile din 1994
şi până în prezent, activităţile
la casele de tip familial „Casa
Prichindel” şi „Casa Livezii”,

proiectele de ajutor social şi
susţinerea tinerilor pe termen
lung prin programe adecvate
şi suport rezidenţial la „Casa
Salix”. Doamna Maria Gavriliu
a întipărit în mintea invitaţilor
întrebarea” Ce faci cu ceea ce-
ţi dă Dumnezeu?”, după care
a menţionat nu doar experien-
ţele pozitive ci şi cele mai di-
ficile prin care au trecut de-a
lungul anilor.

Ulterior, gândurile împărtă-
şite cu publicul de „prichindeii”
Lidiana şi Florin au adus la-
crimi şi zâmbete pe chipurile
celor prezenţi. Lidiana a men-
ţionat că încă îşi vizitează fa-
milia biologică, însă observă o
diferenţa mare comparând cu
stilul de viaţă şi educaţia de
care a avut parte la fundaţie.
Se întreabă deseori „Unde aş
fi fost dacă Maria nu m-ar fi
luat din spital când eram
mică?... Probabil aş fi fost cu

3 copii după mine şi trăind de
pe o zi pe alta” Florin a pre-
cizat că probabil nu ar mai fi
fost în viaţă dacă nu ar fi fost
preluat de echipa fundaţiei şi
a spus „Suntem toţi norocoşi
pentru tot şi suntem dornici să
fim trataţi ca nişte copii nor-
mali, fără ca oamenilor să le
fie milă de noi sau să ne zică
«săracii»”.

Organizatorii au pregătit de
asemenea şi jocuri şi ateliere
pentru copii într-un spaţiu
special amenajat. Produsele
confecţionate în cadrul „Ate-
lierului Diversis” au putut fi
admirate la stand şi achiziţio-
nate de public. Cei 200 de in-
vitaţi au părăsit locaţia
încântaţi de acţiune, cu admi-
raţie şi respect pentru angajaţi
şi cu multă speranţă în suflet
pentru o Românie care oferă
adăpost, educaţie şi dragoste
tuturor copiilor fără părinţi!

Deşi Făgăraşul repre-
zintă un punct de re -
ferinţă al rezistenţei
anticomuniste, aici nu
există un monument în-
chinat luptătorilor anti -
comunişti.

La cererea insistentă a
Asociaţiei Foştilor Deţinuţi
Politic din România - filiala
Făgăraş şi a conducerii na-
ţionale a acestui organism,
autorităţile locale au decis
alocarea fondurilor necesare
- 180.000 de lei - pentru con-
struirea unui monument al
rezistenţei anticomuniste.

„Regretul meu este că abia
acum putem realiza acest mo-
nument, cu care cinstim fap-
tele luptătorilor anticomunişti
din Făgăraş, care a fost cen-
trul Rezistenţei din România.
La Făgăraş mai sunt doar
şase persoane în viaţă. Mo-
numentul îl vom inaugura în

data de 28 septembrie, la por-
ţile Cetăţii. Pentru amplasa-
ment am obţinut acordul
Ministerului Culturii. Din
1999-2000 se încearcă găsi-
rea unui amplasament. Eu
am spus că sunt de acord cu
oricare amplasament, să
fie de acord reprezentanţii
AFDPR şi cei de la Cultură”,
a precizat primarul Făgăra-
şului, Sorin Mănduc.

Monumentul care va fi
 inaugurat este realizat dintr-
un bloc din marmură care are
un gol în formă de cruce.
Edilul a precizat că, odată cu
inaugurarea monumentului,
înalt de cinci metri, va fi pusă
la punct şi o expoziţie cu fo-
tografii, precum şi prezenta-
rea poveştilor celor închişi în
Cetatea Făgăraşului, care
până în 1964 a fost închisoa-
re, când a fost desfiinţată prin
decret prezidenţial.

Sebastian Dan

Primăria Făgăraş 
va inaugura un monument 
al rezistenţei anticomuniste

Ştiri pe scurt
Îndiguirea Besălcinului a fost deblocată

Consilierul jude-
ţean UDMR Ko-
vacs Attila a
declarat, într-o
conferinţă de
presă, că speră
ca forţele politice
să gestioneze cu
înţelepciune su-

biectul Aeroportului, pentru a se finaliza cât mai rapid. „De
când eram vicepreşedinte al Consiliului Judeţean (în 2011)
am făcut demersuri pentru obţinerea a 4,2 milioane de euro
pentru îndiguirea Besălcinului, pentru a ajuta realizarea
acestui aeroport. Şi această licitaţie s-a prelungit, a fost con-
testată, acum s-a adjudecat. Important este ca lucrarea să
continue. Am fost şi la Ministerul Mediului, să trateze cu res-
ponsabilitate acest subiect. La această oră s-au aloca 1 milion
de lei prin angajament credit furnizor ca firma să se apuce
de treabă”, a mai precizat Kovacs.

Centru de Resurse şi Sprijin Comunitar la Prejmer
Asociaţia pentru Dezvoltare Rurală Durabilă „Euro - Rural”
Prejmer, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Prejmer şi
Şcoala Gimnazială Lunca Câlnicului, inaugurează miercuri,
17 septembrie 2014, Centrul de Resurse şi Sprijin Comunitar.
Misiunea sa constă în acordarea serviciilor sociale integrate
destinate copiilor şi adolescenţilor proveniţi din grupuri vul-
nerabile: Suport şi asistenţă pentru copii şi familiile aflate în
dificultate şi Serviciul pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă
independentă. Proiectul implementat în perioada 1 iulie 2014
– 30 iunie 2015 este finanţat prin granturile SEE, 2009 –
2014, în cadrul Fondului ONG în România. Valoarea pro-
iectului este de 49 404 euro din care 35 000 euro finanţare
din granturile SEE 2009 – 2014.

Fundaţia PECA Ghimbav – 20 de ani de
activitate în folosul copiilor abandonaţi

DIN JUDEŢ



În perioada 14-20 septem-
brie, va avea loc la Predeal a
treia ediţie a şcolii de antre-
prenoriat Start Me Up. Pro-
iectul iniţiat de organizaţia
Akcees, îşi propune să tran-
forme ideile tinerilor pasio-
naţi de antreprenoriat în afa-
ceri de succes. La sfârşitul
proiectului se vor acorda
15 burse totale şi parţiale în
valoare totală de peste 7.500
de euro, ce sunt oferite de
partenerii programului.

Şcoala de antreprenoriat
Start Me Up încearcă să
scoată participanţii din zona

de confort şi să îi provoace
să îşi depăşească limitele.
Acest proiect i-a ajutat deja
pe 49 de tineri, participanţi
la primele două ediţii, să îşi
descopere potenţialul antre-
prenorial. Fiecare zi a pro-
gramului este dedicată unui
aspect cheie al dezvoltării
unei afaceri. Astfel, cei 25
de tineri încep prin a găsi
idei de afaceri cu potenţial,
le confirmă discutând cu
mentori cunoscuţi din dome-
niu şi continuă prin a-şi de-
fini publicul ţintă şi a realiza
un plan complet de marke-

ting pentru produsele sau
serviciile pe care vor să le
dezvolte.

Ulterior, echipele învaţă
cum să realizeze estimările
financiare şi să obţină fi-
nanţări pentru afacerea lor,
îşi definesc modelul de bu-
siness şi realizează un plan
de acţiune utilizând meto-
dologiile Lean. La final,
acestea îşi pregătesc prezen-
tările şi trebuie să răspundă
provocării de a convinge ju-
riul format din investitori şi
antreprenori consacraţi din
România.

Un copil de clasa a IV-a
care locuieşte în Centrul de
plasament „Azur” din oraşul
Victoria a primit cadou o ex-
cursie în Sardinia, după ce a
obţinut locul I la o olimpiadă
de religie. Gheorghe Grigore
este un elev silitor şi cuminte,
deşi provine dintr-o familie
dezmembrată. Pentru că pă-
rinţii, care au divorţat, nu-şi
permit să-l crească, locuinţa
lui este casa de copii. Băiatul
a participat anul acesta la o
olimpiadă de religie organizată
la nivel naţional exclusiv pen-
tru casele de copii şi s-a dove-
dit a fi cel mai bun dintre con-
curenţi. A luat premiul I cu un
eseu, culmea, despre valorile

morale şi creştine ale familiei.
Copilul este elev la Liceul

Ion Codru Drăguşanu şi l-a
avut ca învăţător pe Ioan Da-
rău. Olimpiada a fost organi-
zată de o fundaţie din Piteşti.

„Excursia din Sardinia a
avut loc în perioada 8-13 sep-
tembrie. A fost cadoul pentru
premiul obţinut, în ce priveşte
transportul, masa şi cazarea.
Pentru restul cheltuielilor am
obţinut pentru el două spon-
sorizări: o familie din Victoria
care locuieşte în Italia a donat
100 de euro pentru ca elevul
să aibă bani de cheltuială, iar
o altă familie din Victoria ne-
a dat 300 de lei pentru com-
bustibilul necesar până la Pi-

teşti. El a plecat în excursie din
Piteşti şi a trebuit să-l ducem
acolo. La venire am mers din
nou să-l aducem”, spune di-
rectoarea Centrului, Olimpia
Beca.

Deşi a terminat numai clasa
a IV-a, copilul a muncit pe
timpul verii la tatăl său la
stână. Şi-a câştigat astfel primii
bănuţi cu care şi-a cumpărat
şi primul telefon.

Un al doilea participant la
olimpiada de religie a fost Dă-
nuţ Rotaru, absolvent de clasa
a V-a. Băiatul a luat premiul
III. La vremea olimpiadei erau
instituţionalizat la Centrul din
Victoria, ulterior însă a fost
reintegrat în sânul familiei.

Preşedintele Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomuni-
tară „ISO MEDIU” – struc-
tură asociativă care se
ocupă de implementarea
măsurilor cuprinse în mas-
ter-planul privind gestio-
narea deşeurilor în judeţul
Braşov –, Kovacs Attila
(medalion), a precizat fap-
tul că toţi primarii din ju-
deţ trebuie să semneze
documentul de poziţie
pentru a se putea imple-
menta acest proiect. 

În caz contrar, a subliniat
acesta, cei care vor continua
să se opună, riscă să fie ex-
cluşi din proiect şi să se des-
curce pe cont propriu în ceea
ce priveşte gestionarea de -
şeurilor.

„Nici până în prezent docu-
mentul de poziţie nu a fost
semnat de toţi primarii. Am
avut probleme la Făgăraş,
acolo unde urmează să se

amenajeze atât o staţie de sor-
tare, cât şi una de tratare me-
canico-biologică a gunoiului,
şi unde autorităţile locale au
vrut ca operatorul public să fie
integrat în acest proiect. Acum,
există posibilitatea să facem
acest lucru ţinând cont că ope-
ratorul este în subordinea

Consiliului Local, deşi la în-
ceput toţi primarii din judeţ
trebuiau să fie de acord cu un
singur operator. O altă proble-
mă este la Hoghiz, unde Con-
siliul Local nu vrea să avizeze
PUZ-ul necesar pentru ame-
najarea staţii de transfer, fiin-
dcă de fapt este o problemă

politică, consilierii locali ne-
înţelegându-se cu primarul.
Din punctul meu de vedere, cei
care se vor opune în continua-
re, nu vor avea altă soluţie de-
cât să îşi contureze investiţiile
cu fonduri proprii, atât închi-
derea rampelor neconforme,
cât şi gestionarea ulterioară a

serviciului de salubritate, dar
cu siguranţă nu au banii ne-
cesari. Va trebui să îşi asume
acest risc”, a susţinut Kovacs.

Mai e o şansă pentru finanţarea
europeană pe ciclul 2007 – 2013.
Acesta a precizat că în cazul
se va depăşi acest prag biro-
cratic, există încă şansa să se
prindă ultimul tren pentru ac-
cesarea unei finanţări din ci-
clul bugetar 2007 – 2013, iar
sumele necesare pentru reali-
zarea unor staţii de transfer şi
de sortare şi închiderea mai
multor depozite municipale
neconforme să fie decontate
până la finele lui 2015. În caz
contrar, întregul proiect, in-
clusiv realizarea unei staţii de
valorificare energetică a deş-
eurilor, va fi depus la finanţare
pentru perioada 2014 – 2020.
„La această oră ne încadrăm
pe ambele tranşe de finanţare,
însă este necesar să rezolvăm
aceste probleme de ordin juri-
dic”, a explicat Kovacs.

Probleme mari în ceea ce pri-
veşte gestionarea deşeurilor.  Cei
mai mulţi bani din acest pro-
iect, care are o valoare totală
de 170 de milioane de euro,
vor merge către Făgăraş, unde
este prevăzută atât amenajarea
unei staţii de transfer, cât şi a
unei staţii de tratare mecanică
şi biologică a gunoiului, după
ce operatorul privat care anun-
ţase în 2006 amenajarea unei
rampe ecologice în zona Be-
clean, a renunţat la proiect. În
prezent, în mai multe zone din
Făgăraş şi Rupea depozitarea
deşeurilor este o problemă, ţi-
nând cont că singura rampă
ecologică este lângă Braşov,
astfel că „la mica înţelegere”
funcţionează în continuare
gropi de gunoi neconforme şi
improvizate, la marginea lo-
calităţilor. Planul Judeţean de
Gestionare a Deşeurilor este,
în prezent, în curs de avizare
la Agenţia pentru Protecţia
Mediului Braşov.

Greutăţi în implementarea planului
de management al deşeurilor

Şcoală de antreprenoriat la Predeal

517 septembrie 2014

Premiu la religie: excursie în Sardinia
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Istoria Parcului Central 

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Miercuri

Parcul central al Braşovului datează
de la sfârşitul secolului XIX şi a luat
fiinţă pe un loc viran care încadra
Poarta Vămii, unde trăgeau carele
sătenilor ce veneau cu marfa la târgul
din cetate. 

Zona unde este acum Cercul militar
era cunoscută ca locul de promenadă
al braşovenilor. Acesta era mărginit
de Aleea Rudolf, numită astfel după
numele prinţului moştenitor al mo-
narhiei austro-ungare, mort în 1889,
la Mayerling. Pe promenadă se plim-
ba în cursul săptămânii tineretul bra-
şovean, iar duminica după prânz era

rezervată lucrătoarelor şi servitori-
mii, ce primeau liber de la stăpâni. 

În prima parte a secolului XX, gră-
dinarul şef al Braşovului, Carol Her-
mann, proiectează linia modernă a
spaţiului verde din centrul oraşului,
ce va deveni în timp parcul emble-
matic al oraşului. Speciile rare de ar-
bori mărgineau alei lungi traversate
de altele mai scurte, şi din loc în loc
erau băncuţe. Pe latura dinspre bu-
levard, era Promenada de jos. În
1932, se va numi parcul Carol al
II-lea, iar o perioadă poartă numele
Cuteanu, după primarul care are o

mare contribuţie la modernizarea
urbei. Între cele două războaie mon-
diale, din pavilionul de pe aleea cen-
trală se auzeau acorduri ale fanfarei
militare sau muzică de promenadă
interpretată de orchestra oraşului.
Din 1948, timp de 14 ani, parcul s-a
numit „Parcul prieteniei româno –
sovietice”. 

Acum se numeşte Parcul Nicolae Ti-
tulescu, după marele diplomat român
înmormântat în curtea bisericii Sfân-
tul Nicolae şi a cărui statuie se regă-
seşte în jumătatea dinspre Primărie
a parcului.



Parcul central „Nicolae
Titulescu” va fi moder-
nizat, de la alei şi până
la sistemul de iluminat. 

Lucrările au demarat deja,
fiind finalizate fundaţiile pen-
tru noii stâlpi de iluminat şi
realizate o parte dintre săpă-
turile pentru înlocuirea reţelei
electrice.

„Este o investiţie importantă
pentru oraşul nostru, pentru că
vorbim despre cel mai cunoscut
parc al Braşovului, şi atât par-
tea de iluminat public, cât şi in-
frastructura pietonală erau
depăşite ca soluţii tehnice şi ca
durată de funcţionare. Consider
că am ales cea mai bună soluţie
tehnică pentru iluminat, care
va fi mai eficient şi se va înca-
dra din punct de vedere estetic
şi arhitectural în specificul aces-
tei zone. Lucrările au început
săptămâna trecută şi sper ca
în maximum şase săptămâni
să le şi finalizăm”, a declarat

primarul George Scripcaru
(în imagine). 

Iluminat modern şi eficient.
Cea mai importantă parte a
proiectului de reabilitare se
referă la sistemul de iluminat.
Potrivit directorului Flash
 Lighting Braşov, Ioan Preda,
vor fi montaţi 62 de stâlpi de-
corativi din fontă, dintre care
57 vor avea un singur corp de
iluminat, iar cinci vor avea

două corpuri. Stâlpii vor avea
o înălţime de patru metri şi
vor fi amplasaţi pe fundaţie
turnată, la distanţă de 25 de
metri unul de celălalt. Corpu-
rile de iluminat utilizate re-
prezintă o soluţie nouă în
iluminatul pietonal, prin com-
binarea surselor LED cu un
dispozitiv optic de tip lentilă,
care asigură o distribuţie op-
timă a fluxului luminos. So-

luţia aleasă este de pa-
tru ori mai eficientă
decât cea veche, atât
sub aspectul consumu-
lui de energie, cât şi
sub aspectul distribuţiei
luminii. 

Pentru locul de joacă
se vor monta suplimen-
tar patru reflec toare,
amplasate pe stâlpi me-
talici zincaţi, de câte 4
metri înălţime. De ase-
menea,  statuia lui Ni-
colae  Titulescu va fi
iluminată arhitectural,

cu ajutorul a două reflectoare. 
Odată cu lucrările de mon-

tare a noului sistem vor fi fă-
cute şi lucrări de reabilitare a
aleilor, înlocuire a bordurilor,
refacere a covorului asfaltic,
iar dacă va fi nevoie, lucrări
de reconfigurare a unora din-
tre alei. 

Valoarea proiectului de ilu-
minat public este de 135.000
de euro. A.P.

Parcul Titulescu
se modernizează

Elevii de clasa întâi şi a
doua au început şcoala fără
manuale şi la Braşov! Învăţă-
torii sunt cei care duc o mun-
că titanică, realizând acasă fişe
pentru orele de curs şi sco-
ţându-le apoi la imprimantă
pe banii şcolii şi ai părinţilor.
Cadrele didactice se plâng de
timpul pierdut, iar părinţii
acuză autorităţile de la Bucu-
reşti de neglijenţă în educaţie. 

Acest început de an şcolar
este marcat de lipsa manuale-
lor la clasa întâi şi a doua.
După ce Ministerul Educaţiei
a lansat în aprilie licitaţia pri-
vind achiziţia de manuale şco-
lare, a anuntat care sunt
câştigătorii, iar mai multe edi-
turi au contestat rezultatul. Re-
prezentanţii Consiliului
Naţional de Soluţionare a Con-
testaţiilor au dispus ca Minis-
terul Educaţiei sa reevalueze
ofertele. Specialiştii din minis-
ter au asigurat elevii, cadrele
didactice şi părinţii că manua-
lele vor ajunge în şcoli imediat
ce licitaţia se va finaliza. În
acest moment, situaţia nu s-a
schimbat şi nici la Braşov nu
există manuale pentru clasele
întâi şi a doua. De exemplu, la
Şcoala generală numărul 14
învăţătoarele fac muncă supli-
mentară acasă pentru a reuşi
să le predea elevilor. 

„Deocamdată folosim me-
toda fişelor, pentru că nu avem
manuale. Este o muncă destul

de grea, deoarece predarea
 integrată ne obligă la un mare
număr de fişe pentru cele
3-4 ore de curs” a declarat
Dana Munteanu, învăţătoare
la clasa I, la Şcoala Generală
nr 14.

„Noi am amenajat în can-
celarie un xerox la care au ac-
ces toate cadrele didactice
unde-şi pot realiza fişele şi
materialele necesare la clasă.
a declarat Ionela Măciucă, di-
rector adjunct la Şcoala Ge-
nerală nr. 14.

Părinţii se declară şi ei şo-
caţi de situaţie. „Mi se pare
normal să primim din partea
statului manualele, eventual
măcar o reducere la ele. Am
doi copii şi mă costă mult. Cel
mare a primit manuale, dar
nu la toate materiile, erau

într-o stare deplorabilă, nu se
pot folosi”, declară unul din
părinţii prezenţi.

„Nu se poate aşa ceva, sunt
deja bunică şi nu am văzut aşa
ceva. Mă întreb guvernul, mi-
niştrii ce fac? Se poate ca în
prima zi de şcoală elevii să nu
găsească un abecedar pe ban-
că?” declară un alt părinte.

Conducerea Inspectoratului
Judeţean Şcolar spune că
această situaţie se va remedia
în cel puţin 3 săptămâni, con-
form promisiunilor de la
 Ministerul Educaţiei. Repre-
zentanţii instituţiei braşovene
îi sfătuiesc pe părinţi să nu
achiziţioneze auxiliarele, adică
materialele didactice ajutătoa-
re, până nu se vor aproba ma-
nualele valabile pentru aceste
clase.

Premieră tristă în istoria învăţământului! 
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Transilvania, promovată
de National Geographic
Transilvania a fost inclusă
de National Geographic
printre zonele de pe Pământ
care merită vizitate în spe-
cial toamna, scrie Yahoo.
„Transilvania este un loc
plin de legende şi castele
medievale, în tonuri de se-
pia şi luminate de lumina
înceţoşată a Lunii”, scrie
National Geographic des-
pre Transilvania. Jurnaliştii
nu uită să menţioneze de
Transfăgărăşan, invitându-
şi cititorii să accepte „pro-
vocarea unui drum de 90

de kilometri prin Munţii Fă-
găraşului, plin de viraje la
90 de grade, curbe foarte
strânse şi privelişti specta-
culoase”.
Pe lângă Transilvania, în to-
pul realizat de National
Geographic au fost incluse
localitatea Kyoto din Japo-
nia, Bavaria, valea Douro
din Portugalia, peninsula
Gaspe din Quebec, distric-
tul Holmes din Ohio, valea
Jiuzhaigou din China, Mos-
cova, New Mexico şi distric-
tul Sonoma din California.

Astăzi, 17 septembrie, se
va da startul unui program
de preluare şi reciclare a
deşeurilor, început cu puţin
timp în urmă şi în Bucureşti.
Proiectul presupune ampla-
sarea în parcarea unui su-
permarket a unei staţii
inteligente de preluare se-
parată a deşeurilor, ce ofe-
ră recompese pe loc sub
forma bonurilor de reduce-
re la cumpărături. Staţia
poate prelua peste 10 tipuri

de deşeuri reciclabile, prin-
tre care recipiente de plas-
tic şi de sticlă, ambalaje de
plastic, produse de igienă,
doze de aluminiu, dar şi
echipamente electrice şi
electronice. Cei care reci-
clează pot alege, printr-o
simplă apăsare de buton,
între a fi recompensaţi cu
bonuri de reducere la su-
permarket sau a dona va-
loarea înregistrată către
HOSPICE. 

Reciclează şi donează la
Hospice-Casa Speranţei!
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Brazilienii construiesc un turn colosal 
în mijlocul Amazoniei

În mijlocul celei mai mari pă-
duri de pe planetă, în Bazinului
Amazonului, a început deja con-
struirea unui uriaş turn de ob-
servaţie, destinat monitorizării
schimbărilor climatice.

Amazon Tall Tower Obser-
vatory, construit din oţel şi am-
plasat la aproximativ 160 km
de oraşul brazilian Manaus, ar
urma să aibă o înălţime de 325
m. Instrumentele amplasate aici
vor colecta date meteorologice
şi date privind aerosolii şi gazele
cu efect de seră.

Jungla amazoniană este unul

dintre cele mai sen-
sibile ecosisteme ale
planetei şi are o in-
fluenţă imensă asu-
pra absorbţiei şi
eliberării carbonului
în atmosferă. 

Datorită înălţimii
mari a turnului, din
el vor putea fi stu-
diate mai precis modificările
şi mişcările maselor de aer prin
pădurea amazoniană, până la
distanţe de sute de kilometri.

Oamenii de ştiinţă germani
şi brazilieni implicaţi în proiect

speră astfel să poată cerceta
mai aprofundat chimia şi fizica
atmosferei, adunând date utile
pentru înţelegerea schimbărilor
climatice care afectează pla-
neta.

Creierul uman este capabil să 
clasifice cuvinte în timpul somnului

Cercetători din Cambridge
şi Paris au supus mai mulţi
voluntari unui test lingvistic
şi au constatat că aceştia au
continuat să răspundă corect
şi în timp ce dormeau. Creie-
rul uman este capabil să exe-
cute sarcini şi în timpul
somnului, mai ales dacă sar-
cina este automată, arată stu-
diul, potrivit bbc.co.uk.

Cercetările ulterioare se vor
concentra pe modalităţile de
a profita de timpul petrecut
dormind.

Folosind electroencefalo-
grame, experţii au înregistrat

activitatea cerebrală a parti-
cipanţilor la studiu în timp ce
aceştia erau rugaţi să clasifice
un cuvânt rostit drept definind
un animal sau un obiect, prin
apăsarea unui buton. Butonul
din mâna dreaptă era pentru
animale, cel din stânga pentru
obiecte. Metoda a permis cer-
cetătorilor să urmărească răs-
punsurile şi să cartografieze
fiecare categorie lingvistică
în raport cu o anumită activi-
tate a creierului. Voluntarii au
fost aşezaţi pe un pat, întinşi,
într-o cameră întunecată şi cu
ochii închişi şi au continuat

procesul de clasificare a cu-
vintelor auzite, în timp ce aţi-
peau.

În momentul în care ador-
meau, o nouă listă de cuvinte
a fost folosită în cadrul testu-
lui, pentru ca experţii să se
asigure că creierul trebuia să
determine înţelesul fiecărui
cuvânt, înainte de a-l clasifica
folosind butoanele.

Activitatea cerebrală a vo-
luntarilor a arătat că aceştia
au continuat să răspundă co-
rect, deşi procesul avea loc
mult mai lent, spun cercetă-
torii.

O companie din Hong
Kong proiectează o
uriașă construcție
multifoncțională pe ver-
ticală, având un corp pen-
tru birouri, restaurante și
spații de divertisment, iar
al doilea corp, paralel cu
cel dintâi, va fi pentru
locuințe. 

Proiectul apar�ine companiei
Studio Cachua Torres Camiltetti,
cu sedii în New Mexico și Chi-
cago, conform Business Insider.

Construc�ia va fi amplasată
la Hong Kong, iar între cele
două corpuri verticale vor exista
pun�i de legătură care vor face
posibilă conexiunea la anumite
nivele.

Inten�ia este ca întreaga
construc�ie să dispună de
condi�iile necesare asigurării
vie�ii, această fiind prevăzută cu
platforme pentru vaste culturi
de orez, cuve gigant pentru ame-

najarea unor crescătorii de
pește, iar sub garajul subteran
va fi plasat un reactor nuclear
care va asigura energia nece-
sară.

Proiectul Orașului Vertical
este o încercare de a demonstra
posibilitatea realizării în viitor
a unor oaze cu func�iuni inde-
pendente chiar în marile
aglomera�ii urbane, unde loca-
tarii și angaja�ii să fie cât mai
pu�in dependen�i de resursele
energetice și de alimentare de
la sol.

Dacă proiectul va reuși, este
foarte probabilă repetarea lui
și în alte zone de interes urba-
nistic, unde nevoia de ajutorare
a popula�iei dependente de re-
sursele oferite de pământ este
din ce în ce mai accentuată.

Deocamdată, nu s-au făcut
precizări cu privire la termenul
de finlizare a proiectului și nici
la data când urmează a se în-
cepe lucrarea. 

„Oraș vertical” din
Hong Kong

Pantofii viitorului vor avea tălpi inteligente
Un inventator francez a creat primele tălpi de pantofi in-
teligente, care pot să încălzească piciorul şi să măsoare
distanţa parcursă, totul fiind controlat cu ajutorul unei apli-
caţii instalate în telefonul mobil. „Putem să ne pierdem te-
lefonul... dar încălţămintea niciodată!”, a declarat zâmbind
Karim Oumnia, inventatorul francez din orasul Nancy care
a lansat primele branţuri ce pot fi conectate la telefonul
mobil, interactive şi cu posibilitatea de a încălzi piciorul.
„Ideea a fost să fac ceva mai mult decât un accesoriu
conectat la telefon, cum sunt în prezent brăţările, a căror
fiabilitate este scăzută. Branţurile numără paşii şi comu-
nicarea cu telefonul este asigurată prin Bluetooth”, spune
Oumnia, care a instalat senzori la nivelul tălpilor.
Distanţa parcursă, viteza, localizarea, altitudinea, numărul
de calorii consumate sunt informaţii la care sportivii vor
avea acces direct, în timpul exerciţiilor. Există chiar şi un
termostat care ajută la reglarea temperaturii piciorului. 

Cercetătorii au captat sunetul unui atom
Cercetătorii suedezi au reuşit să capteze sunetul unui
atom, care aparent este nota Re, iar descoperirea, spun
aceştia, deschide o „nouă poartă către lumea cuantică
prin comunicarea cu atomii”, potrivit unui studiu prezentat
de huffingtonpost.com „Am deschis o nouă poartă către
lumea cuantică, vorbind cu şi ascultând atomii”, spun
autorii acestui studiu, cercetătorii de la Chalmers University
of Technology din Göteborg, Suedia. „Scopul nostru pe
termen lung este să controlăm şi să ne folosim de fizica
cuantică astfel încât să beneficiem de legile ei, de exemplu,
pentru computere ultrarapide”, mai spun aceştia. Cerce-
tătorii spun că manipularea sunetului la nivel cuantic poate
duce la dezvoltarea computerelor cuantice. Sunetul are o
lungime de undă scurtă şi circulă de 100.000 de ori mai
încet decât lumina, deci este mai uşor de controlat.
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Pe scurt



Ieri la Casa Fotbalului din
București, a avut loc tragerea la
sor�i a jocurilor din 16-imile de
finală ale Cupei României
Timișoreana la fotbal. FC Brașov
se va bate pentru un loc în optimi,
cu Chindia Târgoviște.  În această
fază a competiţiei se joacă într-
o singură manşă, pe terenul echi-
pei mai slab clasată în
campionatul trecut sau cea dintr-
o ligă inferioară. Meciurile sunt
programate în perioada 23-25
septembrie. Programul complet
al partidelor din faza 16-imilor
de finală este următorul: 

„Vrem să ajungem cât mai departe
în Cupă!” FC Brașov își dorește
în acest sezon un parcurs cât mai
lung în Cupa României. Ajunsă
din liga a treia în faza 16-imilor,
Chindia Târgoviște nu poate emi-
te în mod normal preten�ii în jo-
cul cu stegarii. Principalul
galben-negrilor spune că jocul va
fi tratat cu cea mai mare serio-
zitate. „Ne propunem un traseu
cât mai lung în Cupă. Lotul de
jucători pe care îl avem la
dispoziție ne permitem să jucăm
pe două fronturi. Să nu credem
însă că ne va fi ușor cu Chindia.
Noi avem acum două deplasări
în campionat, cea de la Târgoviște
va fi a treia la rând, contează și
cât de proaspeți vom fi la ora me-
ciului. Încă nu știu dacă voi da
credit la meciul cu Chindia celor
care au bifat mai puține minute
pînă acum. Mai este ceva timp
până atunci, am timp să mă de-
cid” ne-a declarat principalul ste-
garilor, Adrian Szabo.

Au avut ce şi-au dorit! Galben-
negrii au avut noroc la tragerea
la sorţi. Chindia evoluează în eşa-
lonul trei al fotbalului românesc
şi face parte din seria a 3-a. După
trei jocuri disputate, târgoviştenii
ocupă locul 2 cu şapte puncte
acumulate. Așa cum s-a dorit din
sală în momentul tragerii la sorţi,

FC Brașov a dat peste Chindia
Târgoviște.  Cel mai probabil,
meciul se va juca la Târgovişte
miercuri 24 sau joi 25 septem-
brie, deoarece stegarii vor evolua
în duminica premergătoare în
runda cu numărul opt a ligii 1. 

Visează la… Europa! Tragerea
la sorţi de ieri, îl face pe direc-
torul general al stegarilor, Con-
stantin Zotta, să viseze la…
Europa! „Vom trata această com-
petiţie cu maximă seriozitate. De
ce nu ar juca şi Braşovul la anul
în Europa, de ce să nu visăm?
Ştiu, este greu, sunt diferenţe de
bugete. E greu să te compari cu
Steaua, Petrolul sau Astra, dar
de ce să nu visăm? De ce să nu
jucăm şi noi la anul în Europa
League?”

Directorul general al stegarilor, Constantin Zotta, visează cu ochii deschişi: vrea... Europa League! 

Adversar accesibil
pentru stegari

Astra Giurgiu - CS Mioveni
CFR Cluj - Viitorul Axintele
Steaua Bucureşti - ACS Berceni
Petrolul Ploiești - Unirea Jucu
Dinamo - Poiana Câmpina
Pandurii Târgu Jiu - Şoimii Pâncota
Viitorul Constanța - Săgeata Năvodari
CSU Craiova - FC Caransebeş
Universitatea Cluj - FC Bihor Oradea
Oţelul Galați - CF Brăila 
Ceahlăul Piatra Neamț - Sport Club Bacău
FC Braşov - Chindia Târgovişte
Gaz Metan Mediaş - Rapid CFR Suceava
CSMS Iaşi - CSM Râmnicu Vâlcea
FC Botoşani - Rapid
ASA Târgu Mureş - Concordia Chiajna

Cupa României Timişoreana, 
16-imi de finală

SPORT 917 septembrie 2014

Gata cu etapa 7-a
Etapa cu numărul 7 a primei ligi de fotbal a fost încheiată
luni seară cu ultimele două partide. Pe stadionul „Ion Oble-
menco”,  CS Universitatea Craiova a învins pe FC Oțelul
Galați cu scorul de 1-0 (0-0). Unicul gol al partidei a fost
înscris de brazilianul Madson (61), cu un șut de la circa 25
de metri.  Universitatea evolua în acel moment în 10 oameni,
după eliminarea lui Kay (49), pentru o intrare brutală la Karol
Karlik. Și oaspeții au avut un jucător eliminat, Serkan Ciftci
(90), după ce l-a lovit fără minge pe Pablo Brandan. La Târgu
Jiu, Pandurii și Petrolul și-au împărțit punctele. Pandurii a
deschis scorul rapid, în minutul 3, prin Mihai Roman, dar
Petrolul a restabilit egalitatea înainte de pauză, prin spaniolul
Pablo De Lucas (43), rezultat care a rămas nemodificat până
la finele timpului regulamentar. După 7 etape scurse, lider
este Steaua cu 18 puncte, urmată de CFR Cluj cu 16 puncte
și Astra Giurgiu cu 15 puncte. FC Brașov se află pe locul
11 cu 8 puncte acumulate, la fel ca Universitatea Cluj, Gaz
Metan Mediaș și Rapid. 

Nici la futsal nu ne merge bine 
Echipa națională de futsal a României a cedat luni seară,
scor 1-7, într-un amical jucat în localitatea La Nucia, în fața
echipei Spaniei, vicecampioană mondială, continuând seria
rezultatelor negative ale tricolorilor: 0-8 cu Germania la
Under 19 săptămâna trecută la Magdeburg. Naționala Spa-
niei, multiplă campioană europeană și mondială, a invitat
România pentru o „dublă” de pregătire. Aseară, la Torrevieja
(regiunea Alicante) s-a disputat partida revanșă. Confruntările
cu Spania reprezintă revenirea pe banca tehnică a antre-
norului Zoltan Jakab. Din 1992, la futsal, Spania s-a clasat
în primele patru echipe ale lumii la fiecare Campionat Mon-
dial. În 2000 și 2004 a fost chiar campioană mondială, iar
în 2008 și 2012 a pierdut finala cu Brazilia.

Champions League, ziua 2
Prima etapă a noului sezon de Champions League, propune
în această seară alte 8 partide. Programul complet al acestor
jocuri este următorul: 
Grupa E
Bayern Munchen - Manchester 
AS Roma – CSKA Moscova 
Grupa F
Ajax Amsterdam – PSG 
Barcelona - APOEL 
Grupa G
Chelsea – Schalke 
Maribor – Sporting Lisabona 
Grupa H
FC Porto – BATE Borisov 
Athletic Bilbao - Șahtior Donețk  
Toate partidele vor începe la ora 21.45.

Derby pe semicerc
Etapa cu numărul patru a ligii naționale de handbal feminin,
programează sub Tâmpa primul derby al campionatului. În
această seară, de la ora 19.45, în sala sporturilor Dumitru
Popescu Colibași, se vor afla față în față, primele două
echipe ale sezonului trecut: campioana HCM Baia Mare și
vicecampioana Corona Brașov. Partida va fi oficiată de
Adrian Georgescu și Mihai Moldoveanu din Constanța. În
actuala stagiune, HCM Baia Mare, Corona Brașov, CSM
București și Dunărea Brăila, sunt singurele formații care a
obținut victorii pe linie. Jocul va fi preluat în direct de canalul
Digi Sport 2. 

Una caldă, alta rece, la Guangzhou
Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu s-a calificat
în optimile de finală ale turneului WTA de la Guangzhou
(China), dotat cu premii totale de 500.000 de dolari, marți,
după ce a învins-o în runda inaugurală pe sârboaica Bojana
Jovanovski, a patra favorită, cu 6-2, 6-2. Niculescu a avut
nevoie de o oră și 31 de minute pentru a trece de Jovanovski,
iar în optimi va da piept cu japoneza Misaki Doi (5-7, 6-4,
6-3 cu poloneza Katarzyna Piter). Monica și-a asigurat prin
acest succes un cec de 4.899 dolari și 30 de puncte WTA.
Tot în turneul de la Guangzhou, Sorana Cîrstea a fost învinsă
de croata Petra Martic, cu 7-6 (3), 6-1, în runda inaugurală
a turneului WTA de la Guangzhou. Sorana (24 ani, 84 WTA)
a cedat după o oră și 19 minute și va primi 3.026 dolari și
un punct WTA. Martic (23 ani, 226 WTA), fostă pe 42 în
lume în 2012, o conduce acum pe Cîrstea cu scorul de 2-
1 în meciurile directe. Sorana Cîrstea are anul acesta doar
11 victorii și 21 de înfrângeri în circuitul WTA.

FC Braşov joacă în Cupă cu o echipă de liga a treia!

Steaua debutează joi, de la
ora 22:00, în grupele Europa
League, în meciul cu danezii
de la Aalborg. Steliştii nu se
vor putea baza la acest meci
pe suportul fanilor, terenul
roş-albaştrilor fiind suspendat
de UEFA din cauza scandă-
rilor rasiste proferate la meciul
cu Ludogoreţ. Adversarii de
la Aalborg s-au gândit însă că
pot facilita accesul propriilor

suporteri pe Arena Naţională
şi au făcut o cerere către forul
european. Danezii au consi-

derat că fanii lor nu au nicio
vină şi nu ar trebui privaţi de
accesul pe stadion la acest

meci. UEFA a respins însă
petiţia celor de la Aalborg,
astfel că partida se va desfă-
şura cu porţile închise. „Am
sperat că vom putea obţine o
dispensă de la UEFA. Am vrut
ca fanii noştri să poată asista
la meci, dar din păcate am
fost refuzaţi”, a declarat Allan
Case, director sportiv la Aal-
borg, în presa daneză.

Danezii au vrut să vină la Bucureşti!
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În această săptămână
la Cinemateca Patria
sunt programate urmă-
toarele filme: 

Astăzi 17 septembrie
◾ 20:00 – Seara Filmului Eu-

ropean – La Luna (Luna)
(Italia, 1979)
Regia: Bernardo Bertolucci
Dramă
Interzis minorilor!

Mâine 18 septembrie 
◾ 20:00  – Comedy Classics –

Enemies: A Love Story
(Inamici din dragoste)
(SUA, 1989)
Regia: Wes Anderson
Comedie romantică
3 nominalizări la premiul
Oscar.

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

Aproape celebri / Almost
Famous (SUA, 2000)
The Extended Cut (39 de
minute în plus)
Regia: Cameron Crowe
Comedie, muzică

Premiul Oscar pentru cel
mai bun scenariu original.

◾ 22:00 – Dracula Film Festi-
val Friends – Texas Chain-
saw Massacre  (SUA, 1974)
Regia: Tobe Hopper
Horror, thriller
Interzis minorilor!

Sâmbată 20
septembrie
◾  11:00 –
Matineu co-
pii – Patch
Adams (SUA,
1998)
Regia: Tom
Shadyac
Comedie
◾ 17:00 –
Mari actori –
The Fall of
the Roman
Empire (Că-
derea imperiu-
lui roman)
(1964)
Regia: Antho-
ny Mann
Istoric, epic
◾ 20.15 –
Mari Regi-

zori – Dead Poets Society
(Cercul poeţilor dispăruţi)
(SUA, 1989)
Regia: Peter Weir
4 nominalizări la Oscar şi
premiul pentru cel mai bun
scenariu original – Tom
Schulman.

◾ 22:30 – Film Cult – One-
Hour Photo (Obsesia)
(SUA, 2002)
Regia: Mark Romanek
Thriller

Duminică 21 septembrie
◾ 11:00 – Matineu copii –

Night at the Museum (O
noapte la muzeu) (SUA,
2006) Regia: Shawn Levy
Comedie, fantastic

◾ 17:00 – Golden Classics –
Panic in the Streets (Pa-
nică pe străzi) (SUA, 1950)
Regia: Elia Kazan
Film noir, thriller
Premiul Oscar pentru cel
mai bun scenariu

◾ 19:00 – Seara de Oscar –
Cry Freedom (Strigătul li-
bertăţii) (SUA, 1987) 
Regia: Richard Attenbo-
rough. Dramă, biografic
Trei  nominalizări la pre-
miul Oscar!

Intrarea se face pe bază de
voucher: 6 lei preţ redus
(copii, elevi, studenţi, pen-
sionari), 9 lei preţ întreg

Horoscopul zilei
Berbec. Astăzi, scopurile tale pot fi atinse doar prin mijloacele
simple. Ai timp să îţi gândeşti mutările următoare, însă nu
trebuie să îţi baţi capul în această perioadă.
Taur. Astăzi, orice sfat îţi poate genera o idee, dar hotărârea
privind aplicarea ei îţi aparţine. Fii mai puţin impulsiv/ă şi
stabileşte-ţi un orar clar pe care să-l respecţi cu stricteţe.
Gemeni. Profită de ziua de astăzi şi vizitează-ţi prietenii sau
rudele pe care nu le-ai mai văzut de ceva timp. Te vei încărca
de energie pozitivă şi îi vei bucura enorm.
Rac. Încearcă astăzi să ajungi permanent la un numitor comun
şi să înveţi să mai laşi şi de la tine atunci când vine vorba
contradicţii cu partenerul de viaţă. 
Leu. Astăzi, oricât de frumoase ţi-ar părea intenţiile unora,
nu întotdeauna ele vor reflecta adevărată realitate. Ai grijă
cu naivitatea care îţi dă bătăi de cap, astăzi poţi fi în pericol. 
Fecioară. Astăzi, vei fi acea persoană care va reuşi să deten-
sioneze atmosfera din jur. Înconjoară-te cu persoane care
au aceleaşi intenţii ca şi tine.
Balanţă. Astăzi vei dori să nu fii înconjurat/ă de multă lume,
iar gândurile tale vor fi îndreptate doar spre rezolvarea unor
mici probleme personale. Bazează-te pe sentimente.
Scorpion. Astăzi, ascultă şi caută să înţelegi foarte bine fiecare
sens al cuvintelor care îţi vor fi adresate, altfel rişti să pierzi
oportunităţi grozave. Fii mai atent/ă! 
Săgetător. Astăzi, vei avea tendinţa să te retragi şi să cauţi
să te relaxezi, fără să te gândeşti la ceva anume. Însă, dacă
ai o relaţie, ar fi indicat să ţii cont şi de dorinţele partenerului. 
Capricorn. Astăzi, încrede-te doar în persoanele care şi-au
dovedit calităţile în faţa ta. O aventură poate fi riscantă acum,
însă îţi va da încredere şi poate să-ţi deschidă noi căi.
Vărsător. Este posibil să fii solicitat/ă astăzi să rezolvi şi pro-
blemele altora, iar dacă vei face acest lucru vei câştiga mult
respect. Evenimentele vor veni peste tine unul după altul.
Peşti. Astăzi, discuţiile cu cei din jurul tău îţi pot crea o stare
de confuzie, ceea ce te-ar putea face să te întrebi dacă ai
ales calea corectă. Decide împreună cu cei apropiaţi.

Filme vechi
de văzut la Patria
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

◾ Politicienii au arătat că au grijă de tineret. Şi-au
asigurat până şi strănepoţii.

◾ Care este diferenţa dintre un gladitor şi o fe-
cioară? Primul luptă până la ultima picătură de

sânge, a doua – până la prima.
◾ Un parlamentar este întrebat cum a „economisit”
în numai trei ani peste cinci milioane de dolari.
– Şi?
– Şi ceilalţi parlamentari erau curioşi să ştie de ce
a durat atât!

◾ O barză ducea un bătrânel în cioc. Bătrânelul
către barză:
– Hai, recunoaşte că ne-am rătăcit!
◾ Un cuplu trece prin faţa unei  cofetării:  
– Mmmmm ce bine miroase, spune ea. 
El: – Dacă vrei, mai trecem o dată!

Bancuri

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

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

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 – 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

8 7 9 6 3 1 2 5 4
2 6 5 8 9 4 7 1 3
3 1 4 7 2 5 6 9 8
9 2 6 5 1 3 8 4 7
4 3 8 9 6 7 1 2 5
1 5 7 2 4 8 9 3 6
5 9 2 4 7 6 3 8 1
7 4 3 1 8 9 5 6 2
6 8 1 3 5 2 4 7 9
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Precursor – Contemporan. 
Avansând pe treptele întrebărilor 
Uzina Tractorul este clasificată pe locul 6 din lume
în industria constructoare de tractoare. Articolul
este dedicat inginerului Iulian Cazacu de la Uzina
Tractorul. El este unul dintre cei care au reuşit să
aducă Uzina Tractorul pe piaţa mondială, reuşind
să exporte 50% din producţia de tractoare. Din ca-
riera inginerului sunt evidenţiate trei capitole. Între
anii 1948 – 1950 reuşeşte să mecanizeze din re-
surse proprii secţia de turnătorie. În anii următori

s-a ocupat de creşterea calităţii aliajelor folosite în
construcţia tractoarelor şi a predat la Institutul Po-
litehnic din Braşov. A fost decorat cu Ordinul Muncii
(1961) şi Ordinul Meritul Ştiinţific (1966)

(Madaras Lázár. Miértek lépcsőjén –
magasabbra. În: Brassói Lapok, an 2, nr.13,

2 aprilie 1970, p.3)

În zilele de sâmbătă şi duminică, 20
şi 21  septembrie, va avea loc pe
 terenul de sport al şcolii Evanghelice
de sub Tâmpa, primul concurs hipic
de la Braşov. 

Se anunţă prezenţa Regelui Carol al II-
lea. Concursul începe la ora 10 dimineaţa
cu probe de dresaj, şcoală înaltă, parcurs
obişnuit american şi de amazoane. A doua
zi, concursul continuă cu parcurs couple, de
vânătoare şi de reclamă, apoi se va încheia
cu probe de înălţime la care se acordă un
premiu regal şi o probă de forţă. Se pot în-
scrie atât amatori domni şi doamne, precum
şi ofiţeri activi şi în rezervă. Se plătesc taxe
de înscriere şi se acordă premii. Festivităţile
se vor încheia cu un banchet, duminică seara,
la Hotelul Corona. 

(Gazeta Transilvaniei, nr. 97,
19 septembrie 1930)
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Circulaţie de omnibus
între Braşov şi Făgăraş

Cu începere din 9 mai, cir-
culă omnibusul între Braşov
şi Făgăraş cu plecare dimi-
neaţa, de la ora 7.00 de
la „Cârciuma lui Depner”
(strada Lungă nr. 4) şi va sosi
la Făgăraş la ora 16.00. A
doua zi porneşte din Făgăraş
la ora 9.00 şi soseşte seara la
Braşov, la ora 18.00. Preţul
unei călătorii este de 4 coroa-

ne iar pentru staţiile interme-
diare se plăteşte mai puţin. 

(Gazeta de Transilvania,
nr. 95, 30 aprilie 1905, p.4)

Modernizarea Braşovului?
Este criticată intenţia „So-

cietăţii de înfrumuseţare a
oraşului Braşov” de a schim-
ba numele unor străzi din
Braşov. 

Astfel sub pretextul că
„strada Cizmarilor” şi „Târ-

gul Cailor” sunt „nume urâ-
te, miroase a cizme şi graj-
duri tocmai în apropierea
noului hotel Coroana” se
propune ca numele fostului
primar sas Franz Hiemesch
să fie dat unei străzi din cen-
tru cu nume vechi. Ziarul
protestează, venind cu argu-
mentul că „numele străzilor
din Braşov înseamnă o epo-
că mai înfloritoare ca astăzi
a oraşului” şi nu pot fi
schimbate oricând. Se dă
exemplul „Pieţii Sfatului” şi

„Promenadei” care sub noua
administraţie au primit nu-
mele de „Piaţa  Iosif Fran-
cisc” şi „Parcul Rudolf”,
nume pe care însă braşove-
nii nu le folosesc. 

(Gazeta de Transilvania,
nr. 82, 15 aprilie 1911, p.2)

Meci de fotbal
Braşovul a găzduit două

zile la rând, meciul de fotbal
dintre echipa „Tőrekvés” din
Oradea şi cele mai bune
echipe braşovene. Duminică,

în prima zi a evoluat echipa
„Braşovia”, meciul închein-
du-se cu scorul de 1:1, dintre
braşoveni evidenţiindu-se ju-
cătorii Geller (autorul golu-
lui), Tomecsko, Erdő şi
Medeleanu. A doua zi a fost
rândul celor de la „Olympia”
să joace pe teren. Evoluţia
slabă a echipei este reflectată
în scorul obţinut 0:5, ultimul
gol  fiind dat chiar de portarul
adversarilor. 

(Gazeta de Transilvania,
nr. 44, 23 aprilie 1924, p.3)

Noul prefect al Judeţului
Braşov: prof. Axente Banciu

Pe lista noilor prefecţi apare
numele profesorului sibian
Axente Banciu (1875-1959).
I se arată meritele avute pe
meleagurile Braşovului atât
ca profesor la Liceul Şaguna
din 1898 timp de câţiva ani,
dar şi pe plan cultural ca re-
dactor la revista „Ţara Bârsei”. 

(Gazeta de Transilvania,
nr. 43, 26 aprilie 1931, p.4)

Mihaela Lupu

Mihaela Lupu

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Primul concurs de călărie
la Braşov

Din Gazeta Transilvaniei

17 septembrie 2014

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 presa maghiară
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Dinozaurii sunt readuşi la viaţă,
la Râşnov. Turiştii care vor ajunge
în parcul tematic, ce se dezvoltă
în „Oraşul rozelor”, vor avea şan-
sa să asiste la scene de luptă cu
animalele preistorice, iar copiii
lor vor putea să ia lecţii de supra-
vieţuire în codru.

Deja peste jumătate din animalele
preistorice au fost aduse din Germania
şi naturalizate în pădurile râşnovene, iar
rezervaţia de dinozauri va fi pregătită să
primească vizitatori pe la începutul lunii
aprilie 2015. 

Cel mai mic şi cel mai longeviv dino-
zaur are 33 de centimetri, iar cel mai

mare 22 de metri. Sunt doar
două dintre replicile anima-
lelor preistorice pe care copiii
şi nu numai ei le vor putea
vedea în Dinoparcul de la
Râşnov. 33 dintre cei 46 de
dinozauri populează deja pă-
durea, însă nu doar aceste ex-
ponate vor fi la dispoziţia
vizitatorilor. 

Pe lângă dinozauri, Dino
Park va cuprinde un parc şti-
inţific  în materie de dino-
zauri, un cinematograf,  un
loc de joacă generos pentru
copii, locuri de creaţie, două
puncte de observare montate
în copaci, alei, magazine de
suveniruri. 

Parcuri similare se află în Germania,
Austria şi altul în construcţie la Las
 Vegas. 

Investiţia este realizată de o companie
privată, care a accesat fonduri europene,
iar terenul a fost pus la dispoziţie de
 primăria Râşnov. 

„Suntem staţiune turistică de interes
naţional şi acest lucru ne obligă. Trebuie
să atragem cât mai mulţi turişti, dar fără
investiţii acest lucru este imposibil. Eu
sper că turiştii care vin să viziteze Cetatea
vor intra mai întâi în Dino Park”, a spus
primarul Adrian Veştea. 

Parc de dinozauri
la Râşnov

Autorităţile chi-
neze au marcat un
trotuar din oraşul
Chongqing drept
„bandă pentru uti-
lizatorii de smar-
tphone”, care nu
îşi pot lua ochii
din telefon nici
atunci când merg
pe stradă, scrie
Telegraph.

Banda, semna-
lizată printr-un indicator al-
bastru, ocupă jumătate
dintr-un trotuar „normal” şi
este marcată cu linii albe. La

rândul ei, cealaltă parte a tro-
tuarului este marcată prin cu-
vintele „Fără smartphone” şi
un telefon tăiat.

O f i c i a l i i
chinezi spun
că, prin acestă
măsură, vor să
le reaminteas-
că tinerilor că
nu este o idee
bună să se
joace cu tele-
fonul atunci
când merg.

Studii re-
cente arată că

dependenţa de smartphone,
în special în rândul tinerilor,
este foarte mare în China, dar
şi în alte ţări.

Japonia are aproape 59.000
de persoane centenare, dintre
care 87% sunt femei, ceea ce
constituie un nou record de
longevitate pentru populaţia
acestei ţări, potrivit datelor
publicate vineri de Ministerul
Sănătăţii nipon, în apropierea
marcării, la 15 septembrie, a
Zilei respectului faţă de per-
soanele în vârstă, informează
EFE, citată de Agerpres.

Japonezii înregistraţi la
1 septembrie ca având vârsta
de cel puţin 100 de ani sunt
în număr de 58.820, cu 4.423
în plus în raport cu aceeaşi
perioadă din anul 2013, pro-

porţia fiind de
46,21 la 100.000
de locuitori.

Femeile conti-
nuă să fie cele
mai longevive -
cu peste 51.000
de persoane în-
registrate, 87,1%
din total - şi au o
speranţă de viaţă
86,61 ani, cea mai înaltă din
lume, faţă de 80,61 de ani în
cazul bărbaţilor.

Printre persoanele centena-
re se numără Misao Okawa
(Osaka, născută în martie
1898), de 116 ani, şi Sakari

Momoi (Minamisoma, Fu-
kushima, născut la 5 februarie
1903), de 111 ani, rezident în
Saitama, ambii recunoscuţi
de Guinness World Record
drept cei mai longevivi din
lume.

George Clooney va primi Globul de Aur 
pentru întreaga carieră
George Clooney, în vârstă de 53 de ani, una dintre figurile
importante ale industriei cinematografice americane, atât
în faţa, cât şi în spatele camerelor, va primi distincţia
Cecil B. DeMille la gala Globurilor de Aur care va avea
loc în ianuarie 2015, la Los Angeles. Gala este organizată
de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (Hollywood
Foreign Press Association, HFPA). Theo Kingma, pre-
şedintele HFPA, a declarat că premiul acordat lui Clooney
onorează „contribuţia extraordinară (a acestuia, n. r.) atât
în faţa, cât şi în spatele camerelor”. Clooney a câştigat
de două ori premiul Oscar, pentru cel mai bun actor într-
un rol secundar, cu filmul „Syriana”, şi ca producător al
filmului „Argo”, din 2013. De asemenea, cineastul ame-
rican a câştigat trei premii Globul de Aur, două dintre ele
pentru cel mai bun actor în rol principal, pentru rolurile
din „Descendenţii” şi „Marea hoinăreală”.

Angelina Jolie a avut o copilărie nefericită 
Astăzi este una dintre cele mai de succes actriţe, însă
Angelina Jolie nu a avut o copilarie şi o adolescenţă fru-
moase. Cis Rundle, o prietenă de-a mamei actriţei, Mar-
cheline Bertrand, a vorbit pentru RadarOnline despre
copilăria nefericită a Angelinei Jolie. Rundle susţine că
a dus-o pe Angelina Jolie la spital, în timpul „perioadei
anorexice” din adolescenţă, după ce mama actriţei „s-a
speriat că aceasta nu mânca”. De asemenea, Cis Rundle
spune că Angelina Jolie nu s-a confruntat numai cu ano-
rexia, ci avea şi tendinţa de a se automutila, copil fiind.
”Îi plăcea acea mică durere”, a spus Rundle, după ce a
povestit cum Jolie obişnuia să-şi pună degetele în ceara
încinsă de la lumânări. De asemenea, aceasta a spus
că Angelina Jolie nu a fost foarte plăcută de ceilalţi copii.
„Râdeau de ea din cauza buzelor ei, iar fetele erau rele
cu ea. Ea are umerii laţi şi picioare lungi, se mişca precum
o gazelă”, a declarat aceasta. 

Record de longevitate în Japonia

Trotuar special pentru utilizatorii
dependenţi de smartphone, în China


