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VALUTĂ

Vin frigul şi ploile
peste noi

Până mâine seară, meteo-
rologii au anunţat ploi în
cea mai mare parte a ţării,
iar la munte va ninge. 
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METEO

Cea mai importantă investiţie a municipalităţii în învăţământul
braşovean pe 2014 rămâne construirea unui nou Liceu Sportiv

O delegaţie de masteranzi de
la Universitatea din Münster,
Germania de la care se re-
crutează şefi de poliţie de lan-
duri, a vizitat Braşovul şi
sediul Inspectoratului Jude-
ţean de Poliţie. Nemţii au fost
impresionaţi de frumuseţea
oraşului nostru şi au spus că

le place mai mult decât capi-
tala. De asemenea, aceştia au
fost uimiţi de tehnica crimi-
nalistică de care poliţiştii bra-
şoveni dispun. După prima
impresie, poliţia Română este
la un nivel foarte înalt, echi-
valent cu cel din Germania,
spun nemţii.

CE a aprobat harta în funcţie
de care România va acorda
ajutoare de stat pentru dez-
voltare regională în 2014–
2020, şase din cele opt re-
giuni ale ţării, excepţie  făcând
Bucureşti–Ilfov şi Vest,
 urmând să poată beneficia de
sprijin reprezentând până la

50% din costul eligibil al in-
vestiţiei. Regiunea Centru
(formată din judeţele Alba,
Braşov, Covasna, Harghita,
Mureş şi Sibiu.) cu un PIB pe
cap de locuitor de 45% din
media UE, se încadrează la
plafonul maxim de sprijin
pentru investiţii. 

Regiune Centru, în capul listeiImpresionaţi de Poliţia Braşov

Ploaie
3°C /7°C

Investiţii în şcoli pag. 2

UEFA se opune
suspendării 

UEFA i-a transmis preşe-
dintelui LPF, Gino Ior -
gulescu, să nu renunţe la
licenţele pentru Liga1. 

Horia Mihail, în
concert la Patria 

În această seară, la Sala
 Patria, sunteţi invitaţi la
concertul simfonic „Pianul
călător”. 
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Din bugetul local pe 2014 a fost alo-
cată suma de 3,5 milioane de lei pen-
tru proiectarea şi construcţia clădirii,
dar şi pentru amenajarea terenului
sportiv din curtea şcolii. Clădirea în

care a funcţionat Grupul Şcolar de
Turism şi Alimentaţie Publică este în
paragină. Înainte să fie evacuată, lo-
caţia a primit fonduri de la Ministerul
Educaţiei pentru reabilitare, însă acum

doar pereţii mai sunt în picioare. Pe
această configuraţie urmează să se
realizeze noul liceu sportiv. Din pă-
cate, copiii nu se vor putea muta în
noua casă din anul şcolar viitor, pentru

că nu sunt bani suficienţi pentru ter-
minarea complexului sportiv, aferent
liceului. Alte investiţii importante vor
mai fi la Colegiul Meşotă şi la Liceul
de Arte Plastice. pag. 3
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CE a aprobat harta după care se pot acorda ajutoare
de stat pentru dezvoltare regională în România

Specialiştii criminalişti de la
Inspectoratul judeţean de Poliţie
le-au arătat studen�ilor de la
Drept  cum se
face o cerceta-
re la faţa locu-
lui în cazul
unei crime.
Lec�ia de cri-
minalistică a
avut loc ieri în Parcul Tractorul.

Pe lângă teoria pe care o în-
vaţă de la profesori, acţiunea
practică desfăşurată de poliţişti
a fost una extrem de interesantă
pentru tineri. 

„În cadrul Facultăţii de Drept
avem ca studiu criminalistica şi
pe lângă teoria pe care noi pro-
fesorii o facem, împreună cu In-
spectoratul de Poliţie Braşov i-am
rugat să ne facă o oră practică
de criminalistică şi am luat din
criminalistică ce este mai impor-

tant, primul pas,
cer  cetarea la faţa
locului” a declarat
prof.  Alexandru
Ionaş,  la Faculta-
tea de Ştiinţe Ju-

ridice şi Administrative Brașov,
de la Universitatea Spiru Haret. 

„Am  participat cu colegii de
la Serviciul de Criminalistică,
care au simulat o cercetare la
faţa locului în cazul unei infrac-
ţiuni de omor, suntem foarte bu-
curoşi de această colaborare, care
dovedeşte încă odată că Poliţia
Braşov este deschisă mediului
academic din judeţul Braşov” a
precizat comisar şef Liviu Naghi,
purtător de cuvânt la  IPJ Brașov. 

CE a aprobat harta în func-
ţie de care România va acor-
da ajutoare de stat pentru
dezvoltare regională în 2014-
2020, şase din cele opt re-
giuni ale ţării, excepţie făcând
Bucureşti-Ilfov şi Vest, ur-
mând să poată beneficia
de sprijin repre-
zentând până la
50% din costul
eligibil al inves-
tiţiei.

„Noua hartă a
ajutoarelor regionale
stabileşte un cadru
clar, în care România
poate promova investi-
ţiile productive în regiu-
nile defavorizate în
perioada 2014- 2020” , a de-
clarat vicepreşedintele CE
responsabil de concurenţă,
Joaquín Almunia, potrivit
unui comunicat publicat,
miercuri, de Comisia Euro-
peană (CE).

Harta va fi disponibilă în
perioada 1 iulie 2014-31 de-
cembrie 2020, notează Co-
misia.

Întreg teritoriul României
va fi eligibil pentru ajutoare
regionale pentru investiţii. Ni-
velurile maxime ale ajutoa-
relor care pot fi acordate
proiectelor regionale de in-
vestiţii realizate de companii-
le mari din zonele asistate se
situează între 10% şi 50% din
costurile totale ale investiţiei,
în funcţie de regiune. Pentru
investiţiile realizate de IMM-
uri, aceste procente pot fi ma-
jorate.

Regiunile
care au un PIB pe cap de lo-
cuitor sub 75% din media UE
sunt eligibile în mod prioritar
pentru ajutoarele regionale
pentru investiţii, scopul prin-
cipal al ajutoarelor fiind de a
promova dezvoltarea regiu-
nilor defavorizate din Euro-
pa.

În noua hartă, la această ca-
tegorie se încadrează regiuni
reprezentând 89,4% din po-
pulaţia României, iar acestea
vor continua să fie eligibile
pentru ajutoare regionale pen-
tru investiţii de până la 35-
50% din costurile eligibile ale
proiectelor de investiţii.

Doar două regiuni iau mai
puțin. Regiunile cu un PIB pe
cap de locuitor de peste 75%

din media UE pot beneficia,
de asemenea, de sprijin de stat
pentru proiecte de investiţii,
dar domeniul de aplicare geo-
grafic, cât şi nivelul maxim al
ajutorului sunt limitate.

În această categorie, regiu-
nea din jurul Bucureştiului,
în care locuieşte 10,6 % din
populaţia României, va putea
să beneficieze de ajutoare re-
gionale pentru investiţii de
maxim 10-35%.

În restul regiunilor asistate,
nivelul maxim al ajutorului
va rămâne neschimbat în
2014-2020, cu excepţia re-
giunii Vest, în care se va în-
registra o scădere de 10
puncte procentuale, având în
vedere că PIB-ul acesteia a

crescut şi că regiunea este
în prezent mai puţin defa-
vorizată faţă de media UE.

Potrivit unui raport pu-
blicat de CE în februarie,
folosind date din anul
2011, regiunea Bucureşti
- Ilfov are un PIB pe cap
de locuitor reprezentând
122% din media UE, fi-
ind urmată de Vest - 54%
din media UE, Centru (
formată din jude�ele

Alba, Braşov,
Covasna, Har-
ghita, Mureş
şi Sibiu.) -
45%, Nord-
Vest - 42%,

Sud-Munte-
nia - 40%, Sud-

Est - 39%,
Sud-Vest Oltenia -

37% şi Nord-Est - 29%.
Ministerul Finanţelor Pu-

blice (MFP) a informat în ia-
nuarie că a aprobat pentru
finanţare din bugetul de stat
52 de proiecte de investiţii în
perioada 2007-2013, cu o
valoare totală de 3,08 miliar-
de euro, din care ajutorul de
stat avizat a însumat 727,19
milioane euro, însă au fost
plătiţi 319,33 milioane euro.

Printre principalii benefi-
ciari de ajutor de stat care au
primit acorduri de finanţare
în anul 2013 se numără com-
panii cu capital străin pre-
cum Daimler, IBM,
Microsoft, Dell, Delphi,
Continental Anvelope, dar şi
companii româneşti, cum ar
fi Adeplast.

Regiune Centru, în capul listeiVremea se răceşte accentuat. Meteorologii au transmis ieri
o informare de instabilitate atmosferică şi răcire accentuată
a vremii. Avertizarea este valabilă de aseară  până mâine
seară. Conform meteorologilor, în această perioadă va
ploua în cea mai mare parte a ţării, iar în zona montană
vor fi şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. În
sud şi est, cantităţile de apă vor depăşi pe arii restrânse
20 l/mp, în 24 de ore. Ploile vor fi sub formă de aversă,
se vor semnala descărcări electrice şi intensificări de
scurtă durată ale vântului. În perioada menționată tem-
peraturile vor scădea accentuat, mai ales în sudul, centrul
şi estul teritoriului, iar vremea va deveni rece pentru aceas-
tă perioadă.
Accident cu șase victime. Marți seară, în municipiul Brașov,
pe Bulevardul Saturn, un băcăuan de 22 ani conducea
un autoturism și, ajungând în dreptul imobilului cu nr.34,
nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul
volanului și autoturismul condus de el a intrat în coliziune
cu un copac de pe marginea  drumului. În urma impac-
tutului, toate cele șase persoane aflate în mașină au fost
rănite, fiind transportate la spital. Cercetările sunt conti-
nuate de polițiștii rutieri pentru stabilirea împrejurărilor
exacte în care s-a produs accidentul.
O nouă razie în piețe. Polițiștii Serviciului de Investigare
a Fraudelor au organizat marți, într-o piață agroalimentară
din municipiul Brașov, o acțiune  pentru verificarea res-
pectării prevederilor legale privind actele de comerț.
Polițiștii au controlat 25 comercianți, au aplicat 5 amenzi
în valoare  totală de 15.500 lei și au confiscat în baza
aceluiași act normativ 1500 kg. cartofi, 450 kg. mere, pre-
cum și suma de 408 lei.
Peste 14.000 de litri de motorină fără acte!  Săptămâna trecută,
inspectorii din cadrul Direcţiei Regionale Vamale Braşov
au efectuat un control la o staţie de comercializare a car-
buranţilor aparţinând unei societăţi comerciale din judeţul
Harghita. Vameşii braşoveni au descoperit un rezervor
cu capacitatea de 20.000 de litri, care era folosit în cadrul
staţiei de comercializare a carburanţilor aparţinând unei
societăţi comerciale verificate, fără ca acesta să fie înscris
în atestatul de funcţionare. Controlul vameşilor a scos la
iveală faptul că rezervorul conţinea 14.822 litri de motorină,
deşi nu era înscris în atestatul de funcţionare. Ca urmare,
firma respectivă a fost amendată cu suma de 50.000 lei,
iar întreaga cantitate de motorină confiscată. 
Becali dă în judecată penitenciarul Poartă Albă. Gigi Becali dă
în judecată penitenciarul Poarta Albă, pe motiv că nu i s-
au acordat zilele de permisie cuvenite. Nemulțumit de nu-
mărul de zile libere primite de când i-a fost schimbat regimul
de detenție, Becali  a acționat în judecată Penitenciarul
Poarta Albă din Constanța, dosarul fiind la sfârşitul săp-
tămânii trecute la Curtea de Apel Bucureşti. Potrivit avocatei
sale, Becali ar avea dreptul la 30 de zile de permisie, iar
patronul Stelei nu a beneficiat de acestea.

REGIUNEA CENTRU

REGIUNEA CENTRU

Lecţie de criminalistică în
Parcul Tractorul



Aproape şase milioane de
lei. Acesta este bugetul alocat
în acest an pentru reparaţii
curente şi igienizări în grădi-
niţele, şcolile şi liceele din mu-
nicipiu. Suma votată prin
Consiliul Local pentru 2014
este mai mare cu două milioa-
ne de lei faţă de 2013, iar din
aceşti bani vor fi făcute lucrări
în aproape unităţile de învă-
ţământ din Braşov. Şantierele
vor fi deschise pe perioada

vacanţei de vară.  Nu vor
primi bani pentru reparaţii cu-
rente şi igienizări unităţile de
învăţământ unde vor fi făcute
reparaţii capitale, pentru că
aceste lucrări includ oricum
procedurile de igienizare. Asta
înseamnă cam 10% din re-
ţeaua de educaţie. În munici-
piul Braşov funcţionează 29
de grădiniţe, 17 şcoli generale
şi 21 de licee, colegii sau gru-
puri şcolare. Astfel, bugetul

de şase milioane de lei alocat
pentru aceste lucrări  a fost
împărţit astfel: pentru sistemul
preşcolar 1,78 milioane de lei,
pentru şcoli 1,9 milioane, iar
pentru licee peste 2,3 milioa-
ne de lei. Reparaţiile curente
şi igienizările vor fi executate
după negocierile pe care ad-
ministraţia le va purta cu cele
10 firme cu care există sem-
nat un contract cadru. 

Anca Lăutaru 

Delegație din Marea Britanie,  la Brașov

Mar�i, 8 aprilie,  o delegaţie
din Marea Britanie a fost pri-
mită la Instituţia Prefectului Ju-
deţului Braşov de către
prefectul Romer Ambrus San-
dor Mihaly şi subprefectul Mi-
hai Mohaci. Vizita delegaţiei a
avut loc în cadrul proiectului-
Comenius Regio 2012-2014
HEART/ 7 – 12 aprilie 2014–
„Help Educate All Roma (Peo-

ple) Together”, proiect în care
sunt implicati Inspectoratul
Şcolar al Judeţului Braşov şi
London Borough of Redbridge,
Children’s Services. 

Obiectivul proiectului este
de a crea un mediu incluziv de
învatare pentru toti, astfel încât
toate mediile culturale sa fie în-
telese şi respectate. Copiii şi
adulţii din comunităţile de romi,

ca din toate comunităţile, tre-
buie să fie sanătoși, să se simtă
în siguranţă şi incluşi în locul
în care aleg să trăiască, astfel
încât părin�ii şi elevii să fie
mândri de identitatea lor. În cei
doi ani de parteneriat s-au sta-
bilit legături între autorităţi lo-
cale din Redbridge si Braşov,
s-au împartăşit experienţe si-
milare, s-au găsit modalităţi mai
bune de a relaţiona în mod efi-
cient cu părinţii şi copiii din
aceste comunităţi pentru a creş-
te gradul de sensibilizare şi as-
piraţie a autorităţilor locale,
şcolilor, părinţilor şi elevilor
pentru a produce schimbarea. 

În cadrul întâlnirilor s-au dis-
cutat aspecte legate de rezulta-
tele proiectului, modul în care
pot fi folosite rezultatele obţi-
nute şi exemplele de bună prac-
tică în proiecte viitoare. 

Cea mai importantă in-
vestiţie a municipalită-
ţii în învăţământul
braşovean pe 2014 ră-
mâne construirea unei
noi structuri şcolare
pentru elevii sportivi. 

Din păcate, copiii nu se
vor putea muta în noua casă
din anul şcolar viitor, pentru
că nu sunt bani suficienţi
pentru terminarea comple-
xului sportiv, aferent liceului. 

Din bugetul local pe 2014
a fost alocată suma de 3,5
milioane de lei pentru pro-
iectarea şi construcţia clădi-
rii, dar şi pentru amenajarea
terenului sportiv din curtea
şcolii. 

Clădirea în care a funcţio-
nat Grupul Şcolar de Turism
şi Alimentaţie Publică este
în paragină. Înainte să fie
evacuată, locaţia a primit

fonduri de la Ministerul
Educaţiei pentru reabilitare,
însă acum doar pereţii mai
sunt în picioare, iar structura
de rezistenţă nu pare a fi
afectată. Pe această configu-
raţie urmează să se realizeze
noul liceu sportiv. 

„Acolo nu se va muta ni-
ciun elev până nu va exista
toată infrastructura necesară
pentru a-și desfășura activi-
tatea în condiții normale.
Ceea ce se întâmplă astăzi
în Brașov cu un liceu sportiv
în două locuri, cu o bază in-
suficientă este anormal. Și
atunci nu vrem să chinuim
și mai mult elevii și profeso-
rii  să-i mutăm temporar și
să desfășurăm în paralel, lu-
crări  acolo” a precizat  Răz-
van Popa, viceprimar
Braşov.

Aşadar, copiii de la Liceul
sportiv nu vor fi muta�i până

când nu va fi gata sala de
sport şi pista de alergări.

Lucări majore la Meșotă și
Arte Platice. Alte investiţii
importante în structura uni-
tăţilor de învăţământ vor fi
făcute la Colegiul Meșotă
care va fi extins, pentru care
va fi elaborat un studiu de
fezabilitate care va costa bu-
getul în jur de 100.000 de
lei. Al�i 850.000 lei vor fi
plătiţi în acest an pentru rea-
bilitarea termică a Liceului
de Arte Plastice, care va su-
feri la vară lucrări de anve-
lopare, înlocuire de geamuri
şi hidroizolaţie. Per total, in-
vestiţiile în şcoli şi licee ce
vor avea parte de extinderi
sau reabilitări energetice se
ridică la aproape 10 milioa-
ne de lei. Până la începerea
lucrărilor, vor fi derulate
procedurile de licitaţie pu-
blică. Anca Lăutaru

Așa arată acum  clădirea în care a funcţionat Grupul Şcolar de Turism şi Alimentaţie Publică 

Investiții de la bugetul
local în școlile brașovene 

Bani mai mulți pentru igienizarea școlilor
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Romsilva vrea ca sistemul HORECA să plătească taxă
de mediu de 2% din venit

4 Joi

Pentru ca fuziunea dintre
giganţii Holcim şi La-
farge să funcţioneze şi,
în consecinţă, să fie
aprobată de consiliile
concurenţiale din ţările în
care operează, cele două
companii trebuie să-şi vân-
dă din capacităţile de pro-
ducţie, informează „Wall
Street Journal”.

Oficialii celor două com-
panii au declarat că intenţio-
nează să vândă active care
generează 5 miliarde de euro
la veniturile anuale, iar două
treimi din aceste active pe
care urmează să le vândă sunt
în Europa. Astfel, noua com-
panie, LafargeHolcim, va fi

nevoită să vândă 43% din ca-
pacităţile din România pentru
a putea ajunge la o cotă de
piaţă de 40%, se arată într-
un raport al Deutsche Bank.

Rămâne de văzut care dintre
fabricile celor două companii
vor fi scoase la vânzare. Hol-
cim are două fabrici la Câm-
pulung şi Aleşd, iar Lafarge
la Hoghiz şi Medgidia.

Bacșișul ar putea fi impozitat 
ANAT şi FPTR au semnat un
document pe care l-au trans-
mis Ministerului pentru IMM
şi Turism şi Autorităţii Naţio-
nale pentru Turism şi în care
solicită, printre altele, impo-
zitarea cu 16% a bacşişului
lăsat de clienţi în baruri, ca-
fenele şi restaurante. „În tu-
rism, bacşişul este o sursă
importantă de venit pentru
chelneri, ospătari şi barmani.
El indică şi cât de drăguţ este
acel personal. Ţinând cont
că se dă bacşiş în toate ba-

rurile şi restaurantele, şi se
dă la negru, noi propunem
ca acesta să fie impozitat cu
16%, aşa cum se impozitea-
ză veniturile personale”, a
declarat Lucia Morariu, pre -
şedintele Asociaţiei Naţiona-
le a Agenţiilor de Turism
(ANAT). Ea spune că patro-
natele cer ca valoarea bac-
şişului să fie lăsată la
latitudinea clientului, iar
suma stabilită de acesta să
fie introdusă pe nota de plată
şi impozitată cu 16%, ur-

mând ca restaurantul să plă-
tească această nouă taxă.
„Introducerea unei noi taxe,
taxa pe bacşiş, aplicabilă pe
nota de plată fiscală, nominal
pe angajatul care prezintă
nota de plată consumatoru-
lui, cu suportarea unui impo-
zit de 16% pe suma acordată
ca bacşiş de către consuma-
tor şi fără a fi cumulate cu to-
tal venituri obţinute de
respectivul angajat”, se arată
în documentul semnat de
ANAT şi FPTR.

Romsilva a propus Minis-
terului Mediului un proiect de
act normativ care vizează,
printre altele, introducerea
unei taxe de mediu de 2% din
venituri pentru hotelurile, pen-
siunile şi restaurantele din sta-
ţiunile montane, iar din banii
obţinuţi să fie finanţate ariile
naturale protejate.

„Am făcut un proiect prin
care încercăm să obţinem fi-
nanţare pentru ariile naturale
protejate. Consultanţii noştri
care s-au ocupat de proiect au
argumentat că dacă o pensiu-
ne, de exemplu, este aflată în
vecinătatea unui parc natural
protejat, ea beneficiază de
această poziţie privilegiată şi
atrage mai mulţi turişti com-
parativ cu o unitate de cazare
similară, construită la Slobo-
zia”, au declarat agenţiei re-
prezentanţii Romsilva.

Astfel, printr-un proiect de
act normativ propus de Rom-
silva, se introduce, printre al-
tele, „o contribuţie de 2% din
veniturile realizate de către be-
neficiarii serviciilor ecosisteme-

lor, respectiv agenţii economici
care îşi desfăşoară activitatea
în unităţile ad  mi nistrativ teri-
toriale din categoria zonelor cu
resurse turistice, zone cu resurse
naturale şi antropice mari şi
foarte mari”.

Reprezentanţii Romsilva
consideră că toate hotelurile,
pensiunile şi restaurantele
de la munte, dar şi agenţiile
care trimit turişti către aces-
tea, beneficiază de proximi-
tatea unor arii protejate şi
trebuie să plătească taxă de
mediu. Printre staţiunile şi
zonele care intră în proiect
se numără Valea Prahovei,
Poiana Braşov, zona Rucăr-
Bran-Moeciu, Valea Oltului,
Maramureş, Bucovina, La-
cul Roşu, dar şi staţiunile din
Munţii Apuseni, Retezat şi
Parâng.

Dragoş Răducan, vicepre-
şedintele Federaţiei Patrona-
telor din Turismul Românesc,
spune că a citit proiectul şi că
din acesta reiese că nu este
vizat doar turismul montan,
ci unităţile de cazare şi res-

taurantele din toată ţara.
”Dar şi dacă este vizat sec-

torul montan, acesta are cele
mai mare probleme şi cea mai
slabă evoluţie din turism în
ultimii cinci ani. O taxă de
mediu de 2%, care se adaugă
mai multor taxe, ar însemna
ca puţinii investitori de la
munte care mai rezistă trebuie

să închidă şi ei. Pentru a men-
ţine deschisă o unitate de ca-
zare la munte, dacă s-ar
introduce noua taxă, ar în-
semna că proprietarul va tre-
bui să vină cu bani de acasă”,
a adăugat Răducan. 

FPTR şi Asociaţia Naţională
a Agenţiilor de Turism  doresc
respingerea proiectului. 

Afluxul de turiști din stațiuni  va scădea dacă se adoptă taxa, spun hotelierii

O taxă nouă pentru hotelieriFlash economic
Fără penalităţi la plata cu întârziere a CASS pentru chirii.
Persoanele care depăşesc termenele de plată ale obli-
gaţiilor fiscale din cauza faptului că nu au primit deciziile
de impunere pentru contribuţiile de asigurări sociale
de sănătate (CASS) datorate asupra veniturilor din în-
chirieri, nu vor mai plăti dobânzi şi penalităţi de întâr-
ziere. Decizia este prevăzută într-un ordin al ministrului
Finanţelor, Ioana Petrescu, prin care este aprobată o
decizie a Comisiei Fiscale Centrale. În cazul în care
contribuabilul a plătit deja penalităţi pentru întârzierea
la plată, respectivele sume vor fi compensate cu alte
obligaţii datorate bugetului de stat sau, după caz, pot
fi restituite. Persoanele care obţin venituri din chirii tre-
buie să plătească din acest an contribuţii de sănătate
de 5,5% din nivelul acestora, dacă mai au şi alte ve-
nituri, sau să achite o sumă la nivelul salariului minim
pe economie, dacă acesta este singurul venit.
Încasări mai mici la FISC
Braşovenii, atât persoane fizice, cât şi juridice, care
îşi achitau dările locale până la 31 martie, beneficiau
de o reducere de 5% din cuantumul acestor taxe. To-
talul sumelor încasate anul acesta este însă mai mic
cu aproximativ 4% faţă de aceeaşi perioadă a anului
trecut, respectiv de la 80,67 milioane de lei, la 77,86
milioane de lei. Anul acesta, atât agenţii economici,
cât şi persoanele fizice nu şi-au mai achitat din timp
impozitul pe autovehicule. Astfel, braşovenii achita-
seră până la 31 martie 2013 impozite auto în cuantum
de 6,38 milioane de lei, iar până la finele lui martie
2014, sumele încasate au fost de aproximativ 6 mi-
lioane de lei. În schimb, firmele braşovene plătiseră
pentru autovehiculele pe care le au în proprietate
4,34 de milioane de lei, în primul trimestru al lui 2013,
iar în aceeaşi perioadă din 2014, doar 3,75 de mi-
lioane de lei. 

LafargeHolcim trebuie să vândă 43% din
capacităţile din România



Executivul a aprobat în şe-
dinţa de ieri un proiect de
lege privind cartelele telefo-
nice preplătite. Principala
noutate este obligarea vânză-
torului de cartele să înregis-
treze datele personale ale
cumpărătorului. Actul norma-
tiv urmează să fie transmis
Parlamentului spre dezbatere
şi adoptare, urmare a unei so-
licitări a CSAT în acest sens.
Amitim că ideea prezentării
unui act de identitate la achi-
ziţionarea unei cartele preplă-
tite aparţine CSAT, care a
adoptat o hotărâre în acest
sens. Recomandarea Consi-

liului a fost transmisă Guver-
nului, care a formulat un pro-
iect de lege. Ministrul
Justi�iei, Robert Cazanciuc, a
precizat că, într-un interval de
șase luni de la momentul in-
trării în vigoare a legii, to�i
de�inătorii de cartele prepay
vor fi obliga�i să depună un
document de identitate pentru
a se înregistra.

„Dacă nu vor face acest lu-
cru, operatorul de telefonie
mobilă va sista furnizarea ser-
viciului până când deținătorul
cartelei va înregistra cartela
pe baza unui document de
identitate. Furnizorii de servi-

cii vor avea obligația de in-
forma, de a notifica toți
deținătorii de cartele prepay
cu privire la această obligație.
Practic, din momentul intrării
în vigoare a legii, toți cei care
vor dori să achiziționeze car-
tele prepay vor avea obligația
de a depune un document de
identitate. De asemenea, acest
lucru va fi valabil și pentru
persoanele juridice, obligația
de a depune documente de
constituire a societății. (...)
Proiectul de act normativ va
merge imediat în Parlament
pentru dezbatere”, a mai de-
clarat ministrul Justi�iei.

Guvernul a aprobat, în
ședin�a de ieri,  Ordonan�a de
Urgen�ă care le permite pro-
fesorilor să se titularizeze pe
baza notei ob�inute în anii an-
teriori la examenul de titula-
rizare. Potrivit Ministerului
Educa�iei, de această
ordonan�ă urmează să bene-
ficieze 3.242 de cadre didac-
tice.

„Modificarea Legii Edu -
cației vine la o săptămână
după ce Curtea Constitu ți o -
na lă a publicat motivarea de-
ciziei de neconstituțio na lita te
a articolului care le permite

profesorilor să se titularizeze
folosind rezultatele la exame-
nul de titularizare din ultimii
6 ani” a declarat ministrul
Educa�iei, Remus Pricopie. 

„Avem OUG în așa fel
încât 3242 de profesori să
poată da examen de titulari-
zare (...) Practic, respectăm
ce ne cere Curtea Constiu țio -
na la”, a mai declarat Remus
Pricopie, la începutul ședin�ei
de Guvern.

În aceste condi�ii,  Minis-
terul Educa�iei a anun�at că
Guvernul a aprobat în ședin�a
de guvern OUG care modifi-

că art. 253 al Legii nr.
1/2011, ca urmare a Deciziei
Cur�ii Constitu�ionale nr.
106/2014, publicată în MO
nr.238/03.04.2014.

Articolul precizează că toa-
te cadrele didactice promova-
te cu minimum 7 la concur-
surile de titularizare din
învă�ământul preuniversitar
în ultimii 6 ani și care sunt
angajate deja pe baza contrac-
tului individual de muncă pe
perioada determinată, pot fi
repartizate pe perioada nede-
terminată în unită�ile de
învă�ământ unde predau.

„O lume mai curată în-
seamnă o viață mai sănă-
toasă” și „Viitorul e ale-
gerea ta. Opriți poluarea,
susțineți reciclarea!” le
transmit copiii membri ai
Patrulei de Reciclare din
județul Brașov
concetățenilor lor, în fil-
mul lansat ieri, pe inter-
net. 

Preșcolari, elevi și dascăli
din 28 de unită�i de învă�ământ
(grădini�e, școli, licee) înscriși
în programul na�ional de
educa�ie de mediu Patrula de
Reciclare în jude�ul Brașov, își
invită concetă�enii să se deba-
raseze responsabil de deșeurile
de echipamente electrice și
electronice (DEEE) și să
devină, astfel, Suporteri ai celei
mai active mișcări ecologiste de
tineret din România. Firmele,
institu�iile și cetă�enii din jude�ul

Brașov au șansa să contribuie
la succesul copiilor și tinerilor
brașoveni!

Pentru edi�ia 2014, Patrula
de Reciclare jude�eană și-a pro-
pus un obiectiv ambi�ios: să
convingă fiecare cetă�ean din
jude� să colecteze măcar 50 de
grame de astfel de deșeuri!  

„La ediția 2013, am reușit
să situăm județul Brașov printre
primele 10 județe în ceea ce
privește cantitatea deșeurilor
electrice colectate datorită Pa-
trulei de Reciclare. Și la această
ediție vrem să ne îndeplinim
obiectivul și să aducem un pre-
miu național în Brașov – o Zi
de evenimente publice dedicată
tuturor agenților, profesorilor
coordonatori și Suporterilor
noștri din județ. Haideți să fim
câștigători, împreună!” este
apelul lansat comunită�ilor de
profesorii și elevii Patrulei.

Fiecare cetă�ean, dar mai ales

firmele și institu�iile pot deveni
Suporteri ai Patrulei de Reci-
clare, predând spre reciclare
electrice nefolositoare: aparatele
mici, bateriile, becurile și neoa-

nele pot fi duse la containerele
speciale din unită�ile de
învă�ământ participante în pro-
gram.

Oricine poate scăpa și de

deșeurile electrice mari din gos-
podării, birouri sau depozite,
programând preluarea gratuită
a acestora la TelVerde 0800
444 800 - apel gratuit din toate

re�elele de telefonie. 
Detalii despre proiect pe 
www.patruladereciclare.ro  &

www.facebook.com/patrulade-
reciclare

Firmele, instituțiile și cetățenii au șansa să contribuie la succesul copiilor brașoveni

Cartelele telefonice pre-pay,cumpărate
doar pe baza unui act de identitate 
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Se pot titulariza cu notele din anii trecuți 

Patrula de Reciclare
recrutează Suporteri! 



În perioada interbelică, Braşovul era un
oraş vesel. Oamenii îşi permiteau destul de
des să meargă la o cârciumă sau la o terasă
pentru a mânca sau a bea ceva. Centrul
vechi era plin de localuri de lux, dar şi de
tot felul de cârciumioare, care avea, fiecare,
clienţi fideli. Se mânca şi se bea pe săturate,
fără a sărăci. Nu lipseau, în cartierele măr-
ginaşe, aşa zisele bombe, unde muncitorii
îşi înecau amarul în alcool.

Flechii de la Gaura Dulce
În spatele restaurantului Cerbul Carpatin, din
Piaţa Sfatului, se afla celebra Gaura Dulce. Odi-
nioară, la acest birt se servea o specialitate a Bra-
şovului – flechii. Cele mai frumoase bucăţi de
carne din măcelărie erau cumpărate dimineaţa,
de birtaş. Grătarele sfârâiau non-stop la Gaura
Dulce. Carnea friptă se aducea pe un fund mare
de lemn, numit cârpător, iar chelneriţa o tăia cu
mare iuţeală în formă de tăieţei, peste care se
presărau sare şi piper, dând naştere la delicioşii
flechi. Delicioasele flechii se stropeau din belşug
cu vin cu borviz, adică apă minerală, în limba
maghiară. 
Circula prin oraş şi o glumă pe seama acestui
local. Când cineva întreba unde este Gaura Dulce,
i se răspundea s-o caute în fundul Cerbului. Dacă
voiai să te distrezi până în miez de noapte într-un

bar, animatoarele te ţineau treaz cu dansuri spe-
ciale, fetele dându-şi chiar şi poza la ziar. Pe lângă
diverse restaurante se ştia că funcţionau case de
toleranţă, prostituţia fiind legală până la venirea
comuniştilor.

La Mielul alb, chefuri electorale
Pe strada Lungă, era deschis localul Mielul Alb,
iar câteva case mai jos era Gambrinus, ce func-
ţiona în clădirea unde este actualul sediu al Par-
tidului Democrat Liberal. Cărturarul braşovean
Sextil Puşcariu îşi aminteşte că la Gambrinus
erau vestite cotletele de porc sau vacă, servite pe
farfurii de lemn. Mielul Alb nu a fost niciodată
un local pretenţios. Denumirea cârciumii venea
de la un miel alb, sculptat pe frontispiciul clădirii
ridicate în 1909. Se spune că aici se adunau, pe
vremuri, liberalii. În campania electorală, sim-
patizanţii partidului erau cinstiţi la Mielul Alb. 
Restaurantul şi-a păstrat denumirea şi în comu-
nism, însă calitatea acestuia a scăzut, ajungând
o bombă, iar în cele din urmă s-a închis. 

La masă, între două trenuri
Restaurantul Gării din Braşov îşi anunţa clienţii,
în 1939, că între două trenuri merită să încerce
bucatele de aici: „Bufetul extraordinar de bogat
cu variate răcituri, pescărie, trufandale şi comestibile
fine, pentru toate pungile. Şuncă fiartă de Praga,

salam de Sibiu, frankfurter, caş-
calvale de penteleu. Toate tur-
neele artistice, excursiunile
şcolare şi domnii voiajori comer-
ciali, la consumaţie şi mese au
rabat mare. Trenurile au opriri
suficiente pentru masă.”

Catering de la fabrica
de avioane
Şi în perioada interbelelică
exista serviciul de catering, adi-
că livrarea de mâncarea gătită,
acasă sau la diverse evenimen-
te. Iată cum îşi făcea reclamă
cantina fabricii de avioane:
,,Ocazie minunată pentru elita
Braşovului de a aranja ospăţuri
şi banchete selecte cu prilejul
sărbătorilor aniversare, onomas-
ticilor, etc. Cantina fabricii de
avioane din Braşov trimite la
domiciliu atât preparate execu-
tate de bucătari specializaţi în
Franţa, cât şi inventarul necesar
şi oameni de serviciu”. 

Obiceiurile casei
Cărturarul braşovean Sextil
Puşcariu scria în „Braşovul de
altădată” despre obiceiurile
casei, atunci când se mergea
la cârciumă:

✒ Lăutarii cântau în birturi cu vin bun şi în
grădini cu copaci umbroşi. Ţiganii ştiau ce
cântări îi plac fiecăruia dintre noi. Condu-
cătorul tarafului pleca capul pe vioară, se
apropia de tine şi, fără să ceri, îţi cânta la
ureche cântecul favorit.

✒ De obicei, vinul se bea cu borviz, de Borsec,
de Vâlcele sau din alt izvor din Carpaţii estici.
Jumătate şi jumătate. Dacă lăsai acest ames-
tec mai multă vreme în pahar, se înnegrea.
De aceea, el se servea în pahare mici, pe care
le goleai dintr-o dată. Vinul greu şi vechi din
Ardeal era numai de desert.

✒ La bodega Eremias se găseau vinuri bune
înfundate şi avea, a doua zi, murăturile şi să-
răturile cu care te puteai drege, castraveţi,
scrumbii, sardele şi alte pescării, care la
 rândul lor cereau băutură, ca să stingi focul
intern.

✒ Berea se bea mai mult ziua. Toţi ţineau ca
gulerul să fie întreg, semn că berea nu era
stătută. Şi temperatura berii trebuia sa fie
potrivită. Unii suflau în spuma albă şi groasă,
ca să o dea la o parte şi să nu-şi umple mus-
tăţile cu ea. Alţii ştergeau paharul unde pu-
neau buzele, iar alţii beau de lângă toartă,
unde ştiau că nu se obişnuieşte să se pună
gura.

Elena Cristian

6 BRAȘOVUL ISTORIC Joi

Cârciumile Braşovului
de altădată (III)

Foto: colecţia personală Aristotel Căncescu
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O delegaţie de masteranzi de la Universitatea din
Münster, Germania, de la care se recrutează şefi de
poliţie de landuri, a vizitat Braşovul şi sediul In-
spectoratului Judeţean de Poliţie (IPJ).

Nemţii au fost impresionaţi de frumuseţea oraşului nostru
şi au spus că le place mai mult decât Capitala. De asemenea

Nemţii, impresionaţi
de dotările Poliţiei

De mai bine de 40 de ani,
data de 8 aprilie marchează,
la nivel mondial, crearea Uni-
unii Internaţionale a Rromi-
lor. An de an şi rromii din
Braşov se întâlnesc de ziua

lor pentru a petrece, dar şi
pentru a încerca să îşi dezvol-
te relaţiile cu comunitatea lo-
cală.

Rromii din zona Braşovului
îşi doresc să simtă că fac parte

din comuni-
tatea locală,
deşi sunt
conştienţi de
problemele
şi necesităţile
pe care le au,
dar şi de fap-
tul că trebuie
să lucreze
mult pentru
a le rezolva. 

Anul aces-
ta festivităţile
s-au desfăşu-
rat pe platoul
d i n  P i a ţ a
Transilvania
şi s-au bucu-

rat de prezenţa a peste 150 de
persoane de etnie rromă. Eve-
nimentul a fost organizat cu
sprijinul Consiliului Judeţean
Braşov. 

Diana Bjoza

În perioada 11-13 aprilie
2014, pe aerodromul Sânpe-
tru-Braşov, va avea loc eveni-
mentul aeromodelistic Fly
Flower Power & Albert Zie-
gler Festival, organizat de Ae-
roclubul Teritorial Brasov,
Flypol Aerogrup, Fly-Free
DreamTeam, Departamentul
Astra Codlea dr. Nicolae Că-
liman, Albert Ziegler Team
Codlea. Vor participa peste

50 de constructori şi piloţi de
aeromodele din ţară şi din
străinătate.

Vor avea loc zboruri de-
monstrative cu aeromodele şi
aeronave civile, expozitie de
fotografie, proiecţii de filme
documentare precum şi un re-
cital de muzică folk susţinut
de formaţia Hoinarii Craiului.
Această manifestare este de-
dicată lui Albert Ziegler, pri-

mul aeromodelist, constructor
şi pilot de avioane din Ţara
Bârsei, de la naşterea căruia
s-au împlinit la 9 aprilie, 126
de ani, precum şi Zilei Mon-
diale a Aviaţiei şi Cosmonau-
ticii, sărbătorită la 12 aprilie,
zi în care, în anul 1961, cos-
monautul Iuri Gagarin a rea-
lizat primul zbor în Cosmos
cu echipaj uman, la bordul na-
vei Vostok 1.

Chestorul Ioan Aron, şeful IPJ Braşov (dreapta) a fost gazda delegaţiei
germane conduse de Heinz Albert Stumpen (stânga)

Festival aeromodelistic la Braşov
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Braşovenii vor
putea găsi
carne de miel
de săptămâna
viitoare în toa-
te pieţele agroalimentare din
oraş. Mieii se vor vinde în
spaţii special amenajate. Po-
trivit ciobanilor, preţul unui
kilogram de carne de miel
va creşte faţă de anul trecut
cu aproape 10%, de la 23
la 25 de lei. Pentru a putea
vinde miel în pieţe comer-

cianţii trebuie
să respecte
anumite re-
guli. „Am înce-
put deja

igienizarea acestor spaţii,
astfel ca să fie pregătite
până lunea viitoare. Comer-
cianţilor le vom pune la dis-
poziţie butucul de tranşare,
bonetă şi halat, dar şi galan-
tar şi tarabe”, a explicat
 Miklos Gantz, administrato-
rul public al Braşovului. 

În Vinerea Mare, pe 18 apri-
lie, credincioşii braşoveni din
toate confesiunile vor putea
lua parte la programul creş-
tin – ecumenic „Calea Cru-
cii”. Programul va începe la
ora 13.00, în Catedrala Ro-
mano-Catolică „Sfinţii Petru
şi Paul”, unde va avea loc
introducerea, aceasta repre-
zentând staţionarea confe-
siunii romano-catolice. După
pornirea procesiunii, în faţa
bisericii franciscane pe Stra-
da Sfântul Ioan se va des-
făşura staţionarea Bisericii
Reformate, urmată de cea
a Bisericii Greco – Catolice,

la coltul străzilor Sf. Ioan şi
Republicii. Apoi, intersecţia
străzilor Republicii şi Mi-
chael Weiss va fi locul sta-
ţionării Bisericii Unitariene,
iar la intrarea în Piaţa Sfa-
tului, dinspre strada Repu-
blicii va avea loc momentul
Bisericii Evanghelică-Ma-
ghiară. Procesiunea se va
opri apoi şi în faţa Catedralei
Ortodoxe din Piaţa Sfatului.
Între toate opririle, vor fi in-
tonate rugăciuni şi cântece
bisericeşti, iar finalul traseu-
lui îl va reprezenta Biserica
Neagră (confesiunea luthe-
rană-săsească). 

Drumul Crucii 
va fi refăcut la Braşov

Ziua rromilor a fost sărbătorită şi la Braşov

aceştia au fost uimiţi de teh-
nica criminalistică de care
poliţiştii braşoveni dispun şi
au precizat că este la un nivel
 înalt.  

Studenţii masteranzi de la
Universitatea din Münster au
fost înainte să ajungă la Bra-
şov şi la sediul Inspectoratului
General de Poliţie din Capi-
tală. Ajunşi ieri dimineaţă în
oraşul de poalele Tâmpei,
aceştia au vizitat sediul jude-
ţean de Poliţie, dar şi tehnica
criminalistică de care dispun
poliţiştii braşoveni. 

„După prima impresie, po-
liţia Română este la un nivel
foarte înalt, echivalent cu cel
din Germania”, a declarat
Heinz Albert Stumpen, şeful
delegaţiei. 

„Am avut onoarea să îi
primim pe colegii noştri din
Germania, de la Academia
din Münster, care este vârful
de gamă al pregătirii profe-
sionale a poliţiştilor germani.
De aici se recrutează toţi şe-
fii de landuri”, a precizat
chestor Ioan Aron, şeful IPJ
Braşov. 

Carnea de miel, 25 de lei
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Eclipsa totală de Luna care va avea loc
pe 15 aprilie va dura o oră, 17 minute
şi 48 de secunde, ea făcând parte din se-
ria de eclipse denumită „tetrada”. Toate
aceste patru eclipse de Lună vor fi vizi-
bile parţial sau total de pe teritoriul Sta-
telor Unite, potrivit expertului NASA,
Fred Espenak. Fenomenul „Lunii sân-
gerii” a devenit de importan�ă religioasă,
deoarece el se petrece în acelaşi timp cu
principalele sărbători religioase evreieşti.
Astfel, eclipsele din acest an, din 15 apri-
lie şi 8 octombrie (dar şi cele din 2015)
coincid cu Paştele evreiesc şi cu Sărbătoarea
Cortului. De aceea, evenimentul este asociat
cu o profeţie din cartea Genezei: „Soarele

se va cufunda în întuneric şi Luna va deveni
sângerie, înainte de marea şi teribilă zi a ve-
nirii Domnului”.

Filmul  „Ultimul zburător”, la Bruxelles
Ai da nemurirea pentru iubi-

re? Acesta este motto-ul filmului
„Ultimul zburător”, prezentat
şi la Braşov pe scena Centrului
Cultural Reduta. Prin această
peliculă, regizorul pro-
pune publicului un prim
film fantastic românesc.
Este vorba despre o po-
veste de dragoste dintre
un zburător nemuritor
şi o tânără aflată în as-
censiune muzicală. „Ul-
timul zburător” face
parte dintr-o trilogie in-
titulată Promissum. 

Povestea filmului „Ul-

timul zburător” începe în anul
2012, când oamenii nu mai cred
în poveşti şi în Zburători, ultimul
dintre aceştia refugiindu-se într-
un conac boieresc şi transfor-

mându-se într-un personaj mis-
terios. El ajunge la concertul unei
tinere, care îi va schimba radical
percepţia asupra vieţii şi a exis-
tenţei sale de Zburător.

Filmul „Ultimul zbu-
rător” va intra într-o
competiţie internaţională,
practic cel mai important
festival al filmului fan-
tastic din Europa, ce se
va desfăşura la Bruxelles
în 17 aprilie. După „Ul-
timul zburător”, urmează
„Legenda lui Manole”,
iar  partea a treia va pre-
zenta tema Mioriţei.

Reputația sonorității ine-
galabile a viorilor Stradi-
varius, fabricate acum
300 de ani în Italia, a fost
zdruncinată de un test
efectuat de violoniști
recunoscuți în plan
internațional, majorita-
tea preferând instrumen-
tele moderne.

În cadrul experimentului, cer-
cetători francezi au invitat câ�iva
concertiști de prestigiu să cânte
la 12 viori, șase moderne și șase
vechi, din care cinci Stradiva-
rius, întrebându-i apoi pe care
ar prefera-o într-un ipotetic tur-
neu de concerte, relatează
agen�ia Belga.

Fiecare solist a testat instru-
mentele într-o sală de concerte
de 300 de locuri și într-una mai
mare din Paris, au precizat cer-
cetătorii, al căror studiu a apărut
în cea mai recentă edi�ie a Pro-
ceedings of the National Aca-

demy of Sciences (7-11 aprilie).
Fiecare sesiune de testare a du-
rat peste o oră, iar muzicienii
nu au putut identifica instru-
mentele, viorile moderne fiind
transformate ca să pară vechi.

Autorii studiului, printre care
se numără Claudia Fritz de la
Institutul Jean le Rond d'Alem-
bert din Paris, precizează că șase
din cei zece soliști au preferat

o vioară modernă. Când au
comparat calită�ile viorii alese
în urma testului cu vechea lor
vioară favorită, interpre�ii au
considerat superior, în medie,
noul instrument. Niciunul din
cei zece violoniști nu a putut
ghici vechimea diferitelor in-
strumente și, prin urmare, să
facă diferen�a între viorile vechi
și cele moderne.

Rezultatele testului pun sub
semnul întrebării opinia, necon-
testată până acum, că viorile
Stradivarius au calită�i tonale ce
nu pot fi egalate de instrumen-
tele moderne, încheie autorii
cercetării.

Fabricate de meșterul Anto-
nio Stradivari în secolul al XVII-
lea, viorile valorează în prezent
milioane de dolari. 

Viorile Stradivarius nu mai sunt considerate cele mai performante din lume

Viorile Stradivarius
au fost detronate

Milioane de site-uri web, afectate de un virus. Un virus in-
formatic afectează milioane de site-uri online - inclusiv
platforme ale băncilor, servicii de email şi reţele de so-
cializare -, existând riscul expunerii numelor de identi-
ficare, parolelor de acces şi conţinutului comunicaţiilor,
avertizează experţi citaţi de ziarul The Washington Post.
Deficienţa tehnică, intitulată de experţi „Heartbleed” şi
provocată de un virus cibernetic, a fost depistată la
softul OpenSSL, cu care operează cele mai multe site-
uri Internet şi care are rolul protejării datelor cu caracter
privat. Sistemul SSL permite criptarea datelor pe legă-
tura între un server web şi un sistem de operare. Virusul
cibernetic le permite hackerilor să acceseze informaţii
care circulă din servere spre calculatoare, existând riscul
expunerii numelor de identificare, parolelor de acces şi
conţinutului comunicaţiilor online.
Ce se întâmplă atunci când bem alcool înainte să ne culcăm?
O băutură alcoolică băută înainte de culcare ne poate
ajuta să adormim mai repede, însă are efecte negative
asupra somnului, afirmă cercetătorii în urma studierii
dovezilor. Echipa de specialişti de la London Sleep Cen-
tre afirmă că alcoolul duce la dereglarea ciclurilor nor-
male de somn. Deşi o băutură alcoolică reduce timpul
necesar pentru a adormi şi ne introduce rapid într-o
stare profundă de somn, aceasta ne răpeşte totodată
una dintre cele mai satisfăcătoare etape ale somnului,
cea în care au loc visele. De asemenea, dacă folosim
această „metodă” de a adormi prea des, riscăm să su-
ferim de insomnie. Deşi acest obicei este destul de răs-
pândit – fiind folosit chiar şi în anumite aziluri de bătrâni
– doctorul Irshaad Ebrahim recomandă evitarea sa.
„Dacă vreţi neapărat să beţi, cel mai bine este să o
faceţi cu 90-120 de minute înainte de a vă culca, pentru
a avea suficient timp ca efectul alcoolului să se dimi-
nueze”, spune specialistul.
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Pe scurt

Apocalipsa iudaică:
Luna sângerie de 
pe 15 aprilie 



UEFA se opu-
ne „cu fermitate” sus-
pendării pro  cesului de
licenţiere în România, se
arată în răspunsul forului
european la o chestiona-
re pe această temă făcu-
tă de Federația Română
de Fotbal, însă recoman-
dă adoptarea altor sanc-
ţiuni în afara excluderii
din Liga I, în cazul grupă-
rilor care nu îndeplinesc
criteriile de licenţiere.

UEFA a dat un răspuns clar
și ferm în care se opune sus-
pendării procesului de
licen�iere. „Ca răspuns la
adresa din 21 martie 2014 şi
ca urmare a propunerii Ligii
Profesioniste de Fotbal din
România de a suspenda pro-
cesul de licenţiere a cluburilor
pentru înscrierea în prima di-
vizie, vă rog să ţineţi cont de
faptul că UEFA se opune cu
fermitate acestei propuneri şi
nu susţine suspendarea con-
diţiilor ce trebuie îndeplinite
de către cluburi pentru a putea
participa în prima divizie în
sezonul 2014-2015. O aseme-
nea decizie ar pune în mare
pericol credibilitatea procesu-
lui de licenţiere a cluburilor
în România şi ar însemna un
mare pas înapoi în ceea ce
priveşte obiectivele fundamen-

tale ale sistemului de licenţiere
care a fost creat pentru a pro-
mova şi a îmbunătăţi fotbalul
din România sub toate aspec-
tele sale. Mai mult, acest fapt
ar fi în contradicţie cu reco-
mandările recente ale Consi-
liului de Strategie al Fotbalului
Profesionist de a consolida sis-
temul de licenţiere pentru par-
ticiparea în competiţiile
domestice” , se arată în scri-
soarea UEFA.

UEFA lasă o portiță. �inând
cont de dificultăţile economi-
ce cu care se confruntă clu-
burile, forul european
recomandă «alte sancţiuni (în
afara excluderii) să fie impuse
acestora pentru a putea par-
ticipa la campionatul naţional
al primei divizii». „Pentru a
nu risca prejudicierea fotba-
lului din România din cauza
excluderii a numeroase cluburi
ce nu îndeplinesc cerinţele de
ordin financiar, este recoman-
dat ca, în loc ca procesul de
licenţiere să fie suspendat, alte
sancţiuni (în afara excluderii)
să fie impuse acestora pentru
a putea participa la Campio-
natul naţional al primei divi-

zii”, precizează forul de la
Nyon.

Răspunsul a venit târziu. Pre-
şedintele LPF, Gino Iorgules-
cu, a declarat că răspunsul
UEFA în privinţa licenţierii
pentru sezonul următor este
tardiv şi că nu se mai pot face
modificări asupra sancţiunilor
pentru cluburile care nu în-
deplinesc criteriile, deoarece
procesul a început. „În cursul
zilei de astăzi (nr. miercuri)
am primit răspunsul de la
UFEA în ceea ce priveşte sis-
temul de licenţiere. Iar UEFA
ne spune că nu este de acord
cu suspendarea sistemului de
licenţiere, dar a sugerat că fe-
deraţia poate elibera o licenţă
pentru participarea în cam-
pionatul Diviziei A. Din câte
ştiu eu, acest răspuns de la
UEFA este puţin tardiv, pentru
că procesul de licenţiere s-a
încheiat şi acum aşteptăm ho-
tărârile în ceea ce priveşte
echipele”, a spus Iorgulescu.

LPF a ajutat și FC Brașov. El a
adăugat că LPF a ajutat finan-
ciar mai multe cluburi din
Liga I pentru a-şi plăti dato-
riile şi a putea depune dosarul

de licenţiere la FRF. Oficialul
nu a dezvăluit sumele, nomi-
nalizând doar trei dintre clu-
buri: Astra Giurgiu, FC Vaslui
şi FC Braşov. „Într-o discuţie
cu domnul Duru, dânsul mi-
a spus că nu poate să îmi in-
dice acum dacă vreo echipă
sau alta nu ar primi licenţa,
dar îmi spunea că în mare
parte lucrurile au fost rezol-
vate. Şi din acest punct de ve-
dere am mai pus şi noi umărul
pentru ca echipele să îşi re-
zolve problemele. Nu la toate,
doar la cele care au solicitat
şi care au avut probleme mai
mari. Este un sprijin financiar,
vă pot spune că au fost Vaslui,
Astra, Braşov... Mai multe au
fost, nu am monitorizarea lor
exact, dar sunt destule. Pe care
le-am putut ajuta, le-am aju-
tat. Nu ne trebuia o hotărâre
a Adunării Generale. Am făcut
o recalculare, pentru că nu am
dat bani decât din banii clu-
burilor. Am făcut o recalculare
din ce mai aveau de luat din
drepturile TV şi cu ajutorul di-
rectorului economic s-au găsit
soluţii să putem ajuta”, a pre-
cizat Iorgulescu.

UEFA i-a transmis președintelui LPF, Gino Iorgulescu, să nu renunțe la licențele pentru Liga1 

SPORT 910 aprilie 2014

Rednic, demis de ziua lui. Tehnicianul Mircea Rednic a fost
demis din funcţia de antrenor principal al echipei belgiene
KAA Gent, chiar în ziua în care a împlinit 52 de ani. Măsura
a fost luată în urma rezultatelor slabe din ultima perioadă.
Gent a ratat calificarea în play-off-ul pentru titlu, iar în ba-
rajul pentru ultimul loc de Liga Europa a înregistrat două
înfrângeri în tot atâtea meciuri. Rednic a fost numit în
funcţia de antrenor la KAA Gent în 1 octombrie 2013.
Mircea Rednic a mai fost demis de ziua sa în 2001, de
la formaţia Rapid Bucureşti. Antrenorul român a mai pre-
gătit în cariera sa echipele Rapid Bucureşti, FCM Bacău,
Al-Nassr, Universitatea Craiova, FC Vaslui, Dinamo Bu-
cureşti, Alania Vladikavkaz, Kazar Lankaran, Astra Ploieşti,
Petrolul Ploieşti, Standard Liege şi CFR Cluj.
Chiricheș vrea o calificare. Căpitanul naţionalei României,
fundaşul lui Tottenham, Vlad Chiricheș, dă tonul pentru
o nouă participare a tricolorilor la un turneu final, dupa o
pauză de 8 ani. În grupa F de calificare la europeanul din
2016 din Franţa, România e gata să-şi ia revanşa în faţa
Greciei. „Noi ne dorim să reușim acest lucru. Încercăm
la echipele de club să jucăm cât mai bine, să ne ridicăm
la nivelul dorit și să venim la națională cu un psihic bun
și într-o formă foarte bună. Eu sper să terminăm pe primul
loc în grupa de calificare, chiar cred lucrul ăsta. E o grupă
bună pentru noi, cu toate că nu cred că în grupa asta
există favorite. Poate doar Grecia, care e calificată la
Campionatul Mondial și ai putea spune că are o mică
șansă în plus. Eu cred că e o grupă echilibrată și putem
reuși să ne calificăm”, a spus Chiricheș.
Real și Chelsea, în semifinale. Real Madrid și Chelsea Lon-
dra sunt primele echipe calificate în semifinalele Cham-
pions League. Real Madrid a fost învinsă cu 2-0 de
Dortmund, dar s-a calificat graţie victoriei din tur, scor 3-
0. Fără starul Cristiano Ronaldo, accidentat, jocul madri-
lenilor a fost unul foarte slab, semn că absenţa
portughezului din echipă cântăreşte enorm. Marco Reus
a fost marcatorul celor două goluri ale Borussiei Dortmund,
în minutele 24 și 37. Mkhitaryan putea duce meciul în
prelungiri, dar fostul fotbalist al lui Şahtior a ratat cu poarta
goală, în minutul 65. În penultimul act al competiției a
ajuns și Chelsea. Londonezii au remontat spectaculos,
după ce au pierdut în tur la Paris cu 3-1. Schuerrle a des-
chis scorul în minutul 32, iar senegalezul Demba Ba a
semnat calificarea formației lui Mourinho, cu numai două
minute înainte de finalul partidei. 
Primul român în draftul NHL.
Tânărul hocheist român
Balazs-Szabolcs Pe-
ter a fost inclus pe
lista jucătorilor eu-
ropeni la draftul
care va avea în
pauza com peti țio -
na lă în liga profe-
sionistă nord-
a me ricană (NHL) și
are șansa de a juca în
cel mai puternic campionat din
lume. Produs al școlii ciucane de hochei, Balazs-Szabolcs
Peter va împlini 18 ani pe 1 august, are 1,76 metri înălțime
și cântărește 80 de kilograme, evoluând pe poziția de
„left wing” la echipa germană Krefeld, precizează site-ul
Federației Române de Hochei pe Gheață. Peter a jucat
la finele lui 2013 în echipa naționala U-18 a României,
la Campionatul Mondial de la Tallinn din Estonia. Viitorul
lui Balazs Peter este în mod cert dincolo de Ocean, în
condițiile în care el a primit și o bursă de studii la Pittsburgh
State University. Draftul NHL va avea loc în perioada 27-
28 iunie, în Philadelphia, Peter fiind primul hocheist român
care ajunge să fie draftat pentru liga nord-americană.
Begu a reușit surpriza. Jucătoarea română de tenis Irina
Begu s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA
de la Bogota din Columbia, dotat cu premii totale de
250.000 de dolari, după ce a reușit să o învingă pe a
patra favorită, Anna Schmiedlova din Slovacia, scor 6-3,
6-1. În turul secund, Irina Begu o va înfrunta pe elvețianca
Romina Oprandi, locul 116 WTA, care a trecut de Tatjana
Maria din Germania, cu 7-6 (7), 6-1. Oprandi a câștigat
singurul meci direct cu Begu în 2012, în primul tur la Wim-
bledon, cu 7-6 (3), 6-4. Pentru calificarea în optimile de
finală, Begu va primi un cec de 3310 dolari, dar și 30 de
puncte WTA. 

Game, Set, Match
Tenismanul român Victor

Hănescu s-a calificat în op-
timile de finală ale turneului
ATP de la Casablanca din
Maroc, dotat cu premii to-
tale de 426.605 euro, după
ce a dispus de marocanul
Hicham Khaddari cu 7-6
(3), 6-3, în manșa inaugu-
rală. Hănescu în vârstă de
32 ani și locul  89 ATP a

avut nevoie de o oră și 42
de minute pentru a trece de
Khaddari, locul 513 ATP,
asigurându-și astfel 7.405
euro și 20 de puncte ATP.
În optimi, Hănescu va da
piept cu principalul favorit
al turneului, sud-africanul
Kevin Anderson (19 ATP),
calificat direct în această
fază a competi�iei.

Mergea și Tecău în turul secund
Perechea Florin Mergea/

Oliver Marach (România/ Aus-
tria), cap de serie numărul 4,
s-a calificat în sferturile de fi-
nală ale probei de dublu din
cadrul turneului de la Casa-
blanca din Maroc, dotat cu pre-
mii în valoare totală de
485.760 de euro. Mergea şi
Marach au trecut în primul tur
de cuplul Mihail Kukuşkin/

Mihail Nedoviesov (Kazah-
stan), scor 6-3, 6-1, după 53
de minute de joc. Pentru ac-
cederea în sferturi, Florin Mer-
gea şi Oliver Marach vor primi
45 de puncte ATP şi un cec de
3.830 de euro. Tot în sferturi
la Casablanca se află şi pere-
chea Horia Tecău/Jean-Julien
Rojer (România/Olanda), cap
de serie numărul unu.

UEFA se opune suspendării
procesului de licențiere
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În această seară, la ora
19.00, la Sala Patria, sun-
teţi invitaţi la concertul
simfonic „Pianul călător”.

Dirijor şi solist: Horia  Mihail
– pian

În program:
W. A. Mozart

◾ Concertul nr. 12 în la ma jor
pentru pian şi orchestră KV.
414

◾ Concertul nr. 20 în re mi nor
pentru pian şi or ches tră KV.
466

◾ Concertul nr. 23 în la ma jor
pentru pian şi or chestră KV.
488
Preţul biletelor este de 30 lei,

redus 50% pentru elevi, stu-
denţi şi pensionari, respectiv 15
lei.

Pianistul Horia Mihail a de-
butat în oraşul său natal, Bra-
şov, interpretând Concertul în
Re major de J. Haydn, la vârsta
de 10 ani. De-a lungul carierei
sale impunătoare, a susţinut re-

citaluri solo şi de muzică de ca-
meră atât în Europa, cât şi în
S.U.A., colaborând cu artişti
consacraţi. A participat la di-
verse festivaluri şi a primit Pre-
miul I la toate concursurile de

pian la care a participat. Horia
Mihail a putut fi ascultat la di-
verse posturi de radio şi televi-
ziune din România, Belgia,
Anglia, Statele Unite şi Vocea
Americii. Din 2002 este solist

al Filarmonicii din Braşov.
Programul agenţiei de bilete

de la sala „Patria”:
◾ luni, miercuri 12-15;
◾ marţi, joi 16-18;
◾ cu o oră înainte de concert.

Horoscopul zilei
Berbec. Ai forţe proaspete astăzi, aşa că ai putea să încerci
noi strategii de rezolvare a vechilor probleme. Este o zi mi-
nunată pentru întâlniri cu familia sau colegii. 

Taur. Încearcă să fii mai darnic/ă astăzi, chiar dacă nu eşti
mândru/ă de ceea ce urmează să faci. Lucrurile avansează,
iar cei din jurul tău îţi urmăresc atent orgoliul. 

Gemeni. Astăzi ar fi indicat să îţi exprimi părerile fără să le
cauzezi probleme celor din jur. Vorbeşte cu grijă şi gândeş-
te-te de două ori înainte de a spune ceva. 

Rac. Latura ta impulsivă face valuri astăzi, şi ar trebui să te
retragi până nu e prea târziu. Renunţă la ceartă şi bucură-
te de fiecare clipă, te vei întoarce în curând la muncă. 

Leu. Încearcă să faci faţă tuturor complimentelor şi dovezilor
de admiraţie, nu ai de ce să extragi doar partea negativă din
asta. Eşti un exemplu de urmat pentru cei din jur. 

Fecioară. Este o zi mult mai aglomerată decât ţi-ai fi dorit,
dar asta nu înseamnă că trebuie să munceşti până la exte-
nuare. Lasă deoparte ce e în plus.

Balanţă. Ambiţiile tale se trezesc la viaţă astăzi, şi e un lucru
extrem de bun. Asigură-te că te forţezi cât să nu îţi faci rău
şi apoi porneşte pe o direcţie nouă. Cere ajutor celor din jur. 

Scorpion. Şeful tău sau oricare altă figură autoritară îţi poate
crea probleme astăzi. Nu este un bun moment să vii cu pre-
tenţii, aşa că păstrează tăcerea şi fă ce eşti pus/ă.

Săgetător. O surpriză plăcută îţi face ziua mai frumoasă
astăzi, şi poate veni din moment în moment. Te simţi pe
primul loc şi important/ă pentru cei dragi ţie. 

Capricorn. Munca devine dificilă, sau locul de muncă în an-
samblul lui. Încearcă să perseverezi, dar ar fi o bună idee
să încerci o nouă strategie de a-ţi rezolva treburile.

Vărsător. Trebuie să încerci să animezi puţin atmosfera de
la locul de muncă, nimănui nu îi convine să fii mereu în-
cordată. Cu toate că ai multe de făcut, nu uita să zâmbeşti. 

Peşti. Opinia ta e importantă, dar este important să îi urmezi
pe cei din jurul tău. Vei descoperi că oamenii te văd ca pe
o persoană agresivă care nu agreează decât ce îşi doreşte.

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

RIO 2 –3D– –AVANPREMIERĂ– 
Regie: Carlos Saldanha
101 minute, Animaţie,
Aventuri, Comedie, Familie,
dublat
orele: 11:15, 13:15
ADIO, DAR MAI STAU
PUŢIN –PREMIERĂ– 
96 minute, Comedie, Dramă
ora: 19:00
CĂPITANUL AMERICA:
RĂZBOINICUL IERNII –
3D– –PREMIERĂ–
128 minute, Aventuri, Acţiune, SF
ora: 18:45
MAREA FRUMUSEŢE
tarif special: 10 lei/bilet
142 minute, Comedie, Dramă
ora: 16:15
SPUNE-MI CE AI FĂCUT AZI-NOAPTE!
100 minute, Comedie, Romantic
ora: 21:00
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT dublat
78 minute, Animaţie, Fantastic
ora: 11:45

CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT –3D–
dublat, 78 minute, Animaţie, Fantastic
orele: 11:30, 13:00, 17:00
NOE –3D–
140 minute, Aventuri, Dramă, Fantastic
orele: 15:15, 19:45, 22:15

TARZAN –3D–
94 minute, Acţiune, Animaţie, Aventuri
ora: 18:00 (subtitrat)
DIVERGENT
140 minute, Acţiune, SF, Romantic
ora: 13:30
NEED FOR SPEED: 
ÎNCEPUTURI –3D–
131 minute, Acţiune, Thriller
ora: 21:30
300: ASCENSIUNEA UNUI IMPERIU –
3D–

102 minute, Acţiune, Război
ora: 14:45

Lansare de carte la Kronart
Lansare de carte CANCERUL – O CĂLĂTORIE
PRIN URECHILE ACULUI – de Ileana Gafton
Dragoş, astăzi, la KRONART, str. Postăvarului
nr. 18, ora13. Prezintă Răzvan Bucuroiu
(directorul canalului TVR3, preşedintele
Asociaţiei Ziariştilor şi Editorilor Creştini,
realizatorul emisiunii Lumea Credinţei), prof.
Virgil Borcan şi pictorul Gabriel Stan.

Teatru
POVESTIRI ALESE – sala Studio, ora 19.00
de Donald Margulies. 
Regia: Vlad Zamfirescu
Decorul: Bogdan Spătaru
Costumele: Maria Tache
Cu:  Viorica Geantă Chelbea, Maria Gârbovan
Preţul biletelor: 10 lei
Preţ redus pentru elevi, studenţi, pensionari: 5 lei

Seara filmului francez la Casa Baiulescu
Joi, 10.04.2014, Alianţa Franceză, Biblioteca
Franceză, la Mansarda Casei Baiulescu, la ora 17,30
are loc Cineclub francofon: Tout ça... pour ça!
(Franţa, 1993). Un film de Claude Lelouch
Cu Marie-Sophie L., Francis Huster, Fabrice Luchini.
Comedie, 116 minute
Francis Barrucq este un judecător sclipitor, care are o
legătura extraconjugală cu Marie, o avocată ce lucrează
în acelaşi birou, la Lyon.  Marie îl presează să divorţeze
şi cei doi ajung la un consens : ar fi mai simplu dacă
soţii lor s-ar îndrăgosti unii de alţii, asta le-ar simplifica
lor existenţa. Zis şi făcut, cei patru pleacă împreună în
vacanţă ca să escaladeze Mont-Blanc, dar află mai
multe decât şi-au dorit despre căsătoriile lor.

Concert Grasu XXL 
Prezent în topurile muzicale româneşti cu hiturile
Deja Vu, La La Song sau Azi nu, Grasu XXL le dă
întâlnire fanilor în această seară în Goha Studio. 

Astăzi în Braşov

Horia Mihail,
în concert la Patria
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Sudoku

9 4 5
7 6 3

3 8 6
8 9 1

7 1 2
6 8 4

4 2 9
7 3 8
1 9 7

Soţul a decis să divorţeze de soţie.
În sala de judecată:
– Care este motivul divorţului? –
Ea m-a numit „prostănac”. 
– Păi domnule, ştiţi, în familie se
mai întâmplă astfel de cazuri, când
oamenii se mai ceartă şi îşi spun

 cuvinte murdare. 
– Da, domnule judecător, dar con-
tează şi contextul în care a fost spus.
– Păi şi care a fost contextul? 
– Când am venit acasă am găsit-o
în pat cu amantul şi ea s-a uitat la
mine şi mi-a zis: „Uită-te, prostă-
nacule, cum se face!”

Bancul zilei

Sâmbătă, 12 Aprilie 2014, ora 18.30,
la Sala Operei, se joacă spectacolele: 
◾ I PAGLIACCI (PAIAŢE) – Operă de

Rugierro Leoncavallo
Dirijor: Cristian Oroşanu
Regia: Cristian Mihăilescu
Coregrafia: Nermina Damian

Solişti: Anda Pop, Cristian Mogoşan
(Opera Naţională Cluj), Lucian Petrean,
Adrian Mărcan, Cristian Dicu (debut)
◾ CAVALLERIA RUSTICANĂ – Operă de

Pietro Mascagni
Solişti: Asineta Răducan, Alfredo Pas-

cu (Bucureşti), Oleg Ionese (Opera Na-

ţională Cluj), Carmen Topciu (debut),
Cristina Roşu

Preţ bilete: 30 lei; 20 lei. Biletele se
vând la sediul Operei din str. Bisericii Ro-
mâne nr. 51, tel. 0268.419.380. Program:
Luni – Vineri, 10 – 17 şi sâmbătă, cu o
oră înainte de începerea spectacolului.

Spectacole înainte de Paşte la Opera Braşov 
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Din presa maghiară
Concert la pian susţinut de Emanuel Bernfeld
Primul concert din acest an de la „Astra” este deschis cu
„Chaconne” de Johann Sebastian Bach, în prelucrearea
lui Busoni. Această prelucrare păstrează măreţia operei,
iar pasiunea din interpretarea artistului Bernfeld a im-
presionat publicul. A urmat în program Sonata D- moll
de Beethoven într-o prezentare minunată, redând cu abi-
litate stările cuprinse în compoziţie.
Tehnica de interpretare a Rondo a Capriccio în G dur de
Beethoven a convins marele public. După pauză, artistul
a interpretat compoziţii moderne: Sonatina de curând
decedatul compozitor Ravel, Triana de Albeniz, Danse
de Puck şi Serenade interrompue de Debussy. Este evi-
denţiat că prezentarea acestor lucrări s-a ridicat la va-
loarea interpretărilor operelor clasice, chiar mai mult,
simţindu-se o anumită preferinţă a artistului pentru aces-
tea. Auditoriul l-a aplaudat şi l-a aclamat pe artist, el ofe-
rind la rândul lui un bis publicului braşovean.

Gál Vilmos. Bernfeld Emánuel brassói zongora-
estje. În: Brassói Lapok, nr. 77, 3 aprilie 1938

Expoziţie de pictură 
de Risa Propst-Kraid şi Luminiţa Vincenz
Risa Propst-Kraid şi Luminiţa Vincenz semnează expoziţia
de pictură de la Reduta. Picturile în ulei şi acuarelă despre
Balcic ale lui Rise Propst-Kraid sunt cele mai reuşite.
 Albastrul mării, luminile cerului, lejeritatea balcanică a
personajelor dau senzaţia de real.

La Luminiţa Vincenz tot lucrările legate de monarhie im-
presionează. În tablourile despre Braşov nu au reuşit să
cuprindă starea de spirit a locului. Cele două pictoriţe
sunt adeptele culorilor de vară, vii şi strălucitoare. Creaţiile
nu au conţinut social, dar în concluzie este o expoziţie
cu o atmosferă plăcută unde putem vedea şi câteva com-
poziţii artistice reuşite.

Laer József. Rise Propst-Kraid és Vincenz brassói
képkiállítása. În: Brassói Lapok, nr.78, 4 aprilie 1938

✍ Duminică, în 20 aprilie,
în prima zi de Paşte, se
redeschide Bodega şi Res-
taurantul „Transilvania”.
Renovat şi amenajat în stil
modern, localul oferă pu-
blicului „bucate din bucă-
tăria românească, franţu-
zească, ungurească şi
nemţească, grătar special
şi un bufet bine asortat cu
vinuri renumite de Dră-
găşani, Dealu-Mare, vinuri
străine şi toate mărcile de
şampanie. O orchestră cla-
sică şi jazz-band-ul con-
duse de Fraţii Cristache şi
Stroe Dracu’ va distra
onor publicul cu cele mai
frumoase arii.

G.T., nr. 43, aprilie 1930

✍ De vânzare brazi albi,
negri, brazi Douglas, ste-
jari, paltini din grădinile
forestiere de la Timişul de
Jos. Scoaterea din pă-
mânt, împachetarea şi
transportul privesc pe
cumpărători. 

G.T., nr. 79, aprilie 1900

✍ A încetat din viaţă Ioan
Stinghe, bătrânul epitrop
al Bisericii de pe Tocile.

Răposatul a fost un Ro-
mân brav şi cinstit, care
era mult devotat binelui
obştesc al poporului din
Şchei. 

G.T., nr. 78, aprilie 1900

✍ Corul plugarilor români
din Bod aranjează o pro-
ducţiune teatral-muzicală
cu dans, în sala hotelului
„La Stejar” din localitatea,
luni 10 aprilie la ora 7 sea-
ra. Intrarea costă o coroa-
nă/ persoană, şi 60 de
bani/două persoane. 

G.T., nr. 80, aprilie 1900

✍ Trupa de teatru de ama-
tori condusă de dl. Petcu-
lescu susţine în sala Ho-
telului Weiss din strada
Neagră (azi N. Bălcescu)
două piese de teatru:
„Florin şi Florica” – co-
medie de Vasile Alec-
sandri şi „Carte n-a învă-
ţat şi umblă la însurat” –
comedie de I. Lupescu.
Conducerea trupei doreşte
să fie încurajată de public! 

G.T., nr. 37, aprilie, 1881

✍ Ieri a fost înmormântat
vechiul tipograf braşovean

Iosif Kamner. El
a înfiinţat în 1851 Ti-
pografia „Römer &
Kamner”, pe care a
condus-o 40 de ani. 
G.T., nr. 77, aprilie,

1900

✍ La şedinţa Adună-
rii Generale a repre-
zentanţilor comunei,
ţinută în Casa Sfatu-
lui, se propune spre

dezbatere construirea unui
drum de care pe După Zi-
duri, care va mijloci co-
municaţia între suburbiile
Şchei şi Braşovul vechi.
Alte puncte pe ordinea de
zi: vânzarea cârciumei
orăşeneşti de la Timişul
de Sus împreună cu livada
aparţinătoare şi construi-
rea unei fântâni în Braşo-
vul vechi pe strada Late-
rală (azi Avram Iancu). 

G. T., nr.  79, aprilie 1901

✍ Vreme cu toane la Bra-
şov. Tâmpa noastră, care
mai înainte cu o săptă-
mână începuse să ne
zâmbească cu muguri
verzi, azi este iarăşi tristă
şi posomorâtă. Azi dimi-
neaţă şi-a învelit fruntea
cu ceaţă şi neguri ca
toamna, parc-ar jeli o pri-
măvară pierdută. Coastele
ei sunt îmbrăcate în haina
lui Moş Crăciun căci în
decursul nopţii a nins ia-
răşi. Oraşul şi împrejuri-
mile au un aspect iernatic
parc-am fi la sfârşitul lui
noiembrie şi n-am aştepta
dulcele Mai. 

G.T., nr. 77, aprilie 1901

✍ Camera de Co-
merţ şi Industrie din Bra-
şov va da anul acesta aju-
toare în valoare de 600
de coroane acelor tineri
meseriaşi care doresc a
se perfecţiona în străină-
tate. La acestea se pot în-
scrie doar cei născuţi pe
teritoriul acestei Camere
şi anume în comitatele:
Braşov, Târnava-mare, Si-
biu şi Făgăraş. Rugarea
(cererea) are să fie pre-
văzută cu timbru de o co-
roană, în care să se arate:
numele, locuinţa, starea
familială, branşa aleasă,
planul precis al călătoriei
sale pentru perfecţionare
şi cunoştinţa limbilor. Se
va adăuga atestatul de bo-
tez, ocupaţiunea, şcolile
absolvite şi atestatul de
moralitate. Se cere şi o
declaraţie că va practica
meseria în patrie şi nu în
străinătate, în caz contrar
va trebui să răsplătească
ajutorul primit. 

G.T., nr. 78, aprilie 1901

✍ Tinerimea română din Fă-
găraş invită la producţiu-
nea muzicală ce va avea
loc în 24 aprilie (a treia
zi de Paşte), la 8 seara, în
sala Hotelului „Lauritsch”
din localitate. Intrarea cos-
tă două coroane/ persoa-
nă, şi cinci coroane/fami-
lie. Venitul încasat este
destinat clădirii casei vi-
cariale. 

G.T., nr. 78, aprilie 1900
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Unde găsiţi ziarul nostru
1. Casa Judeţeană de Pensii 
2. Consiliul Judeţean Braşov 
3. AJOFM Braşov 
4. Spitalul Judeţean Braşov 
5. Direcţia Finanţelor Publice

Braşov
6. Casa de Asigurări

de Sănătate 
7. Maternitatea Braşov 
8. Spitalul CFR 

9. Magazinele
◾ Elit – Rost Com
◾ Rapid
◾ Prodlacta
◾ Vel Pitar
◾ Carmolimp

10. Chioşcurile
◾ Rodipet
◾ Z-KIOSK

Ştiri pe scurt culese din
Gazeta de Transilvania

Reduta
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O familie din Seul,
Coreea de Sud, pa-
sionată de camere
foto şi de fotogra-
fie, a construit o
clădire imensă, în
forma unei camere
vintage Rolleiflex,
chiar lângă casa
lor, şi au transfor-
mat-o în cafenea.

Clădirea se cheamă
„Camera viselor” şi este
o cafenea unde se vinde
ceai, cafea şi prăjituri
turiştilor, într-un decor
plin de sute de camere
foto de epocă.

De asemenea, vizita-
torii se pot bucura de o
vedere impresionantă
de la cele două ferestre
gigant ale cafenelei care
imită lentilele unui apa-
rat de fotografiat. 

Suedezii testează programul de lucru de 6 ore
Angajaţii municipalităţii din

Göteborg vor fi „cobaii” aces-
tui experiment, despre care ini-
ţiatorii afirmă că va reduce
numărul de zile de concediu
medical, va creşte eficienţa an-
gajaţilor şi, per total, va ajuta
ţara să economisească bani.

Potrivit lui Mats Pilhem, pri-
mar adjunct la Göteborg, con-
siliul municipal va folosi două
departamente, unul de test şi
unul de control.

Angajaţii unui departament
vor avea un program de muncă

de şase ore, în timp ce cei ai
celuilalt departament vor avea
un program normal. Potrivit
lui Pilhem, nu vor exista dife-
renţe salariale între cele două
departamente.

„La sfârşitul perioadei de
test vom compara rezultatele.
Ne aşteptăm ca numărul de zile
de concediu medical să scadă,
iar angajaţii care au un pro-
gram de şase ore să aibă un
fizic şi un psihic mai bun decât
cei care au program normal”,
a spus Pilhem, care a adăugat

că, din cunoştinţele lui, un ex-
periment similar desfăşurat la
o fabrică de automobile a dat
rezultate „încurajatoare”.

Nu toată lumea este însă de
acord cu această propunere.
Maria Ryden, membru al con-
siliului orăşenesc a spus că pro-
punerea „nu este cinstită, ba
chiar este populistă”, ţinând
cont că în scurt timp vor avea
loc alegeri, părerea ei fiind că
o asemenea măsură nu va avea
niciun impact asupra calităţii
muncii depuse.

Rita Mureşan a slăbit peste 40 de kilograme.
Arată ca la 20 de ani

După o luptă asiduă cu ki-
logramele, creatoarea de
modă poate spune că a câş-
tigat, slăbind peste 40 de ki-
lograme. La 41 de ani şi o
înălţime de 1,81 metri, des-
ignerul a ajuns la o greutate
de 68 de kilograme. Noua
siluetă îi permite chiar să
facă schimb de haine cu cele
două fiice, Rebecca (17 ani)
şi Gloria (14 ani). 

Weekend-ul trecut, Rita a
fost surprinsă de fotorepor-
terii Click! la aeroportul
Otopeni. Îmbrăcată ca o
adolescentă, designerul a
impresionat cu noua ei si-
luetă. „Tenişii cu care eram
încălţată sunt ai Gloriei, blu-

gii i-am
primit ca-
dou de la
Rebecca,
iar tricoul
este din
co l ec ţ i a
mea cu ar-
hangheli.
Încă nu
m i - a m
schimbat garderoba, am
purtat hainele cele vechi, dar
pentru că vine vara, o să-mi
fac nişte rochiţe frumoase.
Hainele acelea mari le-am
strâns într-o cutie şi urmea-
ză să le ofer cuiva, de Paş-
te”, a declarat Rita pentru
Click!.

Despre cum a reuşit să sca-
pe de kilogramele în plus, de -
signerul povesteşte că nu mai
face excese alimentare, nici
măcar de Sărbătorile Pascale:
„Nu mai mănânc carne de
ani de zile. Doar peşte mai
consum, în rest nimic. Mi se
face rău atunci când încerc”.

Diana Dumitrescu, afectată de divorţ
Actriţa mărturiseşte că vârsta de 30 de ani nu i-a adus
fericirea pe care o aştepta şi că odată cu divorţul simte
că a pierdut o lume întreagă.”Cred că n-am fost neapărat
una din fericitele care gustă vârsta de 30 de ani, nu de
alta, dar la 30 am divorţat. Şi, după cum ştiţi, unele sau
unii dintre voi, perioada de după divorţ nu este una ne-
apărat fericită. Ba din contră. Este perioada întrebărilor,
căutării, decepţiilor, dezamăgirilor, pierderii. După un di-
vorţ, nu pierzi doar o persoană, pe el în cazul meu, ci o
întreagă lume. Prietenii comuni încep să se împartă în
tabere, locurile pe care le frecventezi, te gândeşti de
două ori înainte unde să mergi că să nu dai nas în nas
cu el. Cred că ştiţi la ce mă refer... se întâmplă şi după
ce o relaţie se termină, nu neapărat după un divorţ...”,
a scris Diana Dumitrescu pe blogul ei.

Luciu, program de detofixiere, la început de primăvară
Vedeta tv trece prin transformări importante. Bruneta
este la un pas de a scăpa de acneea provocată de de-
reglari hormonale, iar acum, în paralel cu tratamentul
medicamentos şi cu sedinţele de curăţare a tenului, este
decisă să elimine toate toxinele din corp. În acest sens,
ţine post, are grijă să mănânce sănătos şi, cel mai im-
portant, urmează şedinte de drenaj limfatic ce au scopul
de a scoate din organism tot ce este dăunator. Pentru
acest drenaj limfatic, Nicoleta îmbracă un costum special,
ca de astronaut, în care se pompează aer, presând stra-
tegic exact acele zone ale trupului unde se afla ganglionii
limfatici. Prin acest masaj inteligent, se produce drenajul
limfei eliminând toxinele din organism. ”Este ca un masaj
excelent. Simţi că te strânge încet-încet şi presează di-
ferite zone ale corpului. Stai la masaj în jur de 50 de mi-
nute. Este relaxant, am şi adormit de câteva ori. După
fiecare şedinţă simţi că eşti parcă mai uşoară, nu te mai
dor picioarele. Esti ca scoasă din cutie. În timpul drena-
jului, poţi să lucrezi şi la faţă”, declară Nicoleta Luciu.

Una dintre cele
mai ciudate case 


