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Temperatura în orașele      
din România 

Iadul dintre blocuri
Atât în România, cât și în restul lumii, 

temperaturile au crescut drastic în ultimele 
decenii, trecând din ce în ce mai multe ori de 
limita suportată de corpul uman, mai exact 
32 grade Celsius, în principal din cauza mo-
difi cărilor climatice provocate de om.

În prezent, în București se înregistrează 
temperaturi foarte ridicate, care, conform unui 
studiu realizat de Climate Impact Lab pentru 
publicația The New York Times, ating limita 
de 32 de grade sau chiar o depășesc timp de 
aproximativ 29 de zile pe an.

În România, temperaturile vor fi  ridica-
te chiar dacă autoritățile iau măsuri până la 
sfârșitul secolului pentru reducerea emisiilor. 
Însă, dacă autoritățile nu iau niciun fel de 
măsuri, temperaturile vor ajunge la niveluri 
extreme.

Măsurile care trebuie luate de autoritățile 
din România sunt prezentate în Acordul de 
la Paris. Majoritatea țărilor semnatare nu le 
respectă însă.

În anul 1980, în București, temperaturile ma-
xime atingeau 32 de grade timp de aproximativ 
nouă zile pe an. În cazul în care nu vor fi  luate 
măsuri, limita de 32 de grade va fi  depășită în 
aproximativ 39-72 zile pe an.

Până în anul 1990, numărul de zile în care 
termometrul arăta peste 32 de grade a crescut 
la 15.

În anul 2000, temperaturile caniculare au 
fost resimțite în aproximativ 21 de zile de către 
bucureșteni, iar în anul 2010, în aproximativ 26 
de zile.

În Cluj, de exemplu, lucrurile au stat foarte 
diferit în anul 1980. Doar într-o zi pe an tempe-
raturile au atins limita de 32 de grade.

Până în anul 1990, temperaturile ridicate au 
ajuns să fi e prezente în doar trei zile pe an, iar 
în anul 2000, situația s-a modifi cat doar cu o zi, 
ajungând la patru zile. Aceeași creștere s-a în-
regitrat și până în anul 2010, ajungând la cinci 
zile. În prezent, în șapte zile pe an temperatu-
rile întrec limita suportabilă pentru organismul 
uman.

Până la fi nalul acestui secol, temperaturile de 
peste 32 de grade vor fi  resimțite de clujeni în 
maxim 17 zile pe an. 

Israel

Omagiu
O expoziție retrospectivă postumă cu 

lucrările artististului român Marin Parpa-
lă, intitulată „Omagiu” va fi  deschisă azi la 
Institutul Cultural Român de la Tel Aviv.

Expoziția cuprinde o serie de aproximativ 20 
de lucrări, ce includ picturi în ulei, lucrări de 
grafi că și ilustrații de carte și albume. Lucrările 
reprezintă, în majoritatea lor, natură statică - 
fl ori, apusuri de soare, alături de peisaje rurale, 
ce surprind cu delicatețe farmecul unor epoci 
trecute, cât și câteva portrete, anunță organiza-
torii.

Vernisajul expoziției va avea loc la sediul 
ICR Tel Aviv, miercuri, 5 septembrie, de la ora 
18.00 și va benefi cia de participarea criticului 
de artă Dalia Hakker-Orion, care va vorbi în 
deschiderea expoziției. Intrarea este liberă, în 
limita locurilor disponibile.

Expoziția este deschisă la sediul ICR Tel 
Aviv, în perioada 3 septembrie – 12 octombrie 
2018, de luni până joi între orele 09.00 – 17.00, 
vineri între orele 09.00 – 14.00. 

Marele Trofeu Cerbul de Aur 2018 

O tânără albaneză, marea 
câştigătoare

Marele Trofeu Cerbul de 
Aur 2018 a fost cucerit de 
Inis Neziri, interpreta alba-
neză în vârstă de 17 ani ple-
când de la Brașov și cu pre-
miul de 25.000 de euro.

Născută la 12 ianuarie 2001 
la Tirana, Inis Neziri este pri-
ma concurentă albaneză care 
pleacă de sub Tâmpa cu Marele 
Trofeu. La jumătate de secol 
de la primul Festival Cerbul 
de Aur, Marele Trofeu a fost 
adjudecat după ce Inis Neziri 
a interpretat în concurs, piesele 
„Dau viața mea pentru o iubi-
re”, compusă de Marius Ţei cu, 
pe versuri de Eugen Ro taru și 
„Piedestal”, creație a tinerei 
artiste albaneze care plănuiește 
să își reprezinte țara la Eurovi-
sion cât mai repede. „Am mul-
te emoții, nici nu știu ce să zic. 
Vreau să mulțumesc mult echi-
pei, juriului și organizatorilor 
pentru acest festival prestigi-
os”, a spus artista albaneză, 
marcată de succesul neașteptat, 
imediat ce a primit trofeul pla-
cat cu aur din mâna Luminiței 
Dobrescu, câștigătoarea de 
acum 50 de ani a Marelui Pre-
miu. Cea de-a patra seară a 
manifestării produse de TVR 
a adus în fața celor mai bine 
de 5500 de spectatori adunați 
pe gradenele montate în Piața 
Sfatului și recitaluri susținute 
de invitații speciali ai „Cerbu-
lui” aniversar, Edvin Marton, 
Eleni Foureira, The Motans și 
Carla’s Dreams. Vedeta serii, 
Nicole Scherzinger, a inclus 
printre piesele pe care le-a in-
terpretat și o variantă proprie 

a melodiei lui Prince, „Purple 
Rain”, prezentată în premieră 
pentru brașoveni.

În istoria Festivalul a in-
trat sâmbătă o nouă serie de 
laureați. Premiul I a mers la 
Olivier Kaye, concurentul din 
Belgia reușind să seducă juriul 
cu piesa „Să nu-mi iei nicio-
dată dragostea”, compusă de 
Holograf. Prestația sa a fost și 
pe gustul publicului, interpre-
tul plecând de la Brașov și cu 
Premiul Publicului.

Și premiul II a plecat din Ro-
mânia, dar nu foarte departe 
Antonia Gigovska, din Mace-
donia fi ind răsplătită pentru 
prezentarea personal a melo-
diei „Cât de frumoasă eşti”, 
compusă de Ionel Tudor, pe 
versurile Andreei Andrei.

Premiul III l-a câștigat Kelly 
Joyce, din Franța, piesa cu care 

a convins juriul fi ind „Of, ini-
moară”, compusă de Edmond 
Deda.

În Republica Moldova se duce 
Premiul Societăţilor Publice de 
Radio şi de Televiziune, cucerit 
de Lidia Isac, pentru „Tu nu vezi 
cerul”, piesă compusă de Ionel 
Tudor, versuri Andreea Andrei.

Au mai luat premii Ryan 
O’Shaughnessy, din Irlanda 
(Premiul municipiului Brașov) 
și italianul Damiano Borgi (Pre-
miul județului Brașov). Premiul 
pentru cea mai bună interpre-
tare a unei piese românești a 
fost atribuit Ralucăi Blejușcă, 
din România. Jurnaliștii i-au 
acordat Premiul Presei Festi-
valului lui Ovidiu Anton, din 
România pentru interpretarea 
piesei „Copacul”, compoziţie a 
lui Jolt Kerestely, pe versuri de 
Ovidiu Dumitru. Edvin Marton 

din Ungaria, Gigliola Cinquetti, 
Kristina Cepraga Goodwin şi 
Luminiţa Dobrescu din Italia, 
Eleni Foureira din Grecia, Ar-
senie Toderaş din Republica 
Moldova şi Mădălin Voicu din 
România au fost cei care au ju-
rizat prestațiile concurenților în 
acest an. A devenit o tradiție 
ca ultima seară a festivalului 
Cerbul de Aur să fi e dedicată 
folclorului. Duminică, urcă 
pe scenă, începând cu ora 
20.30, artiști de muzică popu-
lară ca Grigore Leșe, Damian 
Drăghici, Alex Calancea Band, 
dar și Cornelia și Lupu Rednic, 
Ionut Fulea, Niculina Stoican, 
Viorica Macovei. Ediţia 2018 a 
Festivalului Cerbul de Aur este 
dedicată Centenarului Marii 
Uniri şi a vut loc în Piaţa Sfa-
tului din Braşov în perioada 29 
august - 2 septembrie 2018. 


