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Noii eroi ai
comunităţii!

Plutonierii-major Marius
Cristea şi Radu-Marian Bâ-
liş au fost premiaţi pentru
profesionalismul dovedit. 
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METEO

Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale, amenajat cu
fonduri europene la fostul Grup Şcolar Astra, a fost inaugurat 

O companie românească vrea
să construiască un parc foto-
voltaic în satul Grid. Firma a
început încă în perioada
2005-2006 să cumpere teren
în zonă. Astfel, în prezent, in-
vestitorii dispun de o suprafaţă
de 100 de hectare, care sunt
amplasate în zona cunoscută

de localnici sub denumirea de
„Dumbrava Gridului”. Prima-
rul a solicitat în acest sens
Consiliului Judeţean Braşov
nişte fonduri cu care să pie-
truiască drumul comunal
Grid-Şercaia, iar cererea lui a
primit răspuns pozitiv. 

Un bărbat a murit aseară
după ce a intrat cu maşina
pe care o conducea sub un
camion. Tragedia a avut
loc în comuna Rotbav, pe
DN13. Potrivit purtătorului
de cuvânt al Serviciului
Rutier Braşov inspectorul
principal Cosmin Giosanu,

şoferul maşinii care a intrat
sub camion conducea cu
viteză foarte mare şi nu a
păstrat distanţa regulamen-
tară faţă de maşina care se
afla în faţă. Surse judiciare
spun că şoferul care a murit
era urmărit de o maşină de
poliţie.

ULTIMA ORĂ: Cursă mortală pe DN13Parc fotovoltaic la Grid

Ploaie
3°C /4°C

Primăria Socială pag. 7

Stegarii continuă
cursa în Liga I

Punctul obţinut la Chiajna
ţine încă în viaţă formaţia
de sub Tâmpa, spune pre-
şedintele Zotta.

Festival de teatru
pentru tineret

Actorii tineri se pot înscrie
la festivalul concurs „De-a
râsu’ plânsu’” care va avea
loc la Braşov! 
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„Este un proiect foarte important pen-
tru Braşov, care vizează o categorie
aparte, cea a persoanelor cu nevoi
speciale. Prin acest proiect încercăm
să aducem în acelaşi spaţiu cea mai

mare parte a ofertanţilor de servicii
sociale”, a declarat primarul George
Scripcaru. La parter vor funcţiona
Serviciul protecţia persoanei cu di-
zabilităţi: Direcţia de servicii sociale,

recepţie, Servicii pentru persoane cu
handicap locomotor: ONG – centru
persoane cu dizabilităţi locomotorii,
ONG – centru persoane cu dizabilităţi
fizice, Servicii pentru persoane cu

handicap senzorial: ONG – centru
surdo-muţi şi persoane hipoacuzici,
ONG – centru nevăzători şi persoane
cu deficienţe vizuale etc. 

pag. 3
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Federa�iile sindicale din transporturile
feroviare ar putea declanșa conflictul
colectiv de muncă începând cu data de
23 aprilie, dacă până atunci nu vor fi în-
cheiate noile contracte colective de mun-
că, care expiră zilele acestea, cu prevederi
favorabile salaria�ilor, a anun�at Iulian
Măntescu, președintele Federa�iei Me-

canicilor de Locomotivă. Potrivit aces-
tuia, principala nemul�umire a cefe-
riștilor se referă la eliminarea, începând
de anul trecut, a drepturilor de călătorie
gratuită pe calea ferată. "Vorbim de un
drept consfin�it din vechime, acela ca fe-
roviarii să poată călători gratuit în interes
de serviciu și în interes particular pe

calea ferată. De această facilitate bene-
ficiază to�i colegii noștri din Europa", a
precizat Iulian Măntescu. Președintele
Federa�iei Mecanicilor de Locomotivă
a men�ionat, totodată, că nesemnarea
noilor contracte colective de muncă ar
putea duce la disponibilizarea a 2.500
de salaria�i de la CFR Marfă. D.Z.

Liderul Gărzii Ungare,
indezirabil în România

Înalta Curte de Casa�ie și
Justi�ie a decis definitiv că
Mikola Bela, lider al or -
ganiza�iei Noua Gardă Unga-
ră, este indezirabil și nu va
mai putea intra pe teritoriul
României pentru o perioadă
de cinci ani.

Instan�a supremă i-a respins
ieri recursul lui Mikola Bela
și a men�inut decizia Cur�ii
de Apel București din 20 mar-
tie, prin care acesta a fost de-
clarat indezirabil pe teritoriul
României.

Pe 18 martie, Ministerul
Afacerilor Interne a decis in-
terzicerea pătrunderii în Ro-
mânia a patru cetă�eni
maghiari pe o perioadă de un
an, respectiv Tyrityan Zsolt,
membru al organiza�iei Oas-
tea Haiducilor, Zagyva Gyor-
gy Gyula, membru Jobbik,

Szavay Istvan, membru Job-
bik, și Mikola Bela, membru
al organiza�iei Noua Gardă
ungară. „Referitor la aceste
persoane există indicii temei-
nice că fac parte din structuri
implicate în activități de na-
tură naționalist extremistă, ce
constituie riscuri la adresa or-
dinii publice și a securității
naționale a României”,
sus�inea MAI.

De asemenea, autorită�ile
române aveau în vedere și alte
persoane care desfășoară în
mod sistematic pe teritoriul
României astfel de ac�iuni care
contravin normelor comuni-
tare și legisla�iei na�ionale.
După ce Curtea de Apel l-a
declarat indezirabil, Mikola
Bela a fost ridicat de poli�iști
din Târgu Mureș și condus la
grani�a cu Ungaria.

Se mai poate schia la pes-
te 2.000 de metri altitu-
dine, în munții Făgăraș,
la Bâlea Lac, unde stratul
de zăpadă măsura ieri la
amiază 153 de centi-
metri, conform buletinu-
lui meteorologic.

În zona turistică Bâlea s-au
înregistrat, luni, mici avalanșe,
riscul de producere a acestora
fiind unul însemnat, de gradul
trei pe o scară de la unu la cinci.

Turiștii care vor urca de
Paști la Bâlea Lac vor avea par-
te de zăpadă, însă nu se vor
mai putea bucura de singurele
construc�ii de ghea�ă din Ro-
mânia, care s-au topit aproape
de tot. 

Accesul la Bâlea Lac se poa-
te face doar cu telecabina, cos-
tul unui drum dus-întors fiind
de 50 de lei de persoană. Si-
tuată la 60 de kilometri distan�ă
de municipiul Sibiu, zona tu-
ristică Bâlea este destul de greu

accesibilă, nefiind nici măcar
o cursă regulată de autobuz.
Majoritatea turiștilor ajung aici
cu mașinile personale sau în

grupuri organizate, cu autoca-
rul, pe DN1, iar pe urmă pe
DN7. Din cauză că DN7
Transfăgărășan este închis pe

durata iernii, turiștii sunt
obliga�i să urce cu telecabina
la construc�iile de ghea�ă și ca-
bane. Dinu Zlei 

Schiem de Paște
la Bâlea Lac

Ceferiștii amenință cu grevă de săptămâna viitoare 

Se mai poate schia în munții Făgăraș

Şomaj în scădere la Braşov!  Asta spun reprezentanţii Agenţiei
Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă. Peste 12 mii
de  braşoveni îşi caută un job, dintre care majoritatea
provin din mediul rural. Bărbaţii reprezintă numărul cel
mai mare de şomeri. În funcţie de nivelul studiilor, marea
majoritate a persoanelor aflate în evidenţa AJOFM Bra-
şov continuă să fie cele fără studii medii, 79 la sută,  cu
studii medii 14 la sută  şi cu studii superioare 7 la sută.
Și-a înjunghiat prietenul. A încercat să-şi omoare cu cuţitul
un prieten cu care locuia în casă. Este vorba despre o
tânără de 37 de ani din Braşov, care fost arestată pentru
29 de zile sub acuzaţia de tentativă de omor. Decizia
nu este definitivă şi a fost atacată prin contestaţie, care
se va judeca la Curtea de Apel din Braşov. „A avut loc
un conflict între victimă și inculpată pe fondul căruia in-
culpata i-a aplicat două lovituri de cuțit în zona abdo-
minală cauzându-i leziuni care i-au pus viața în pericol.
Fapta s-a comis pe fondul consumului de băuturi alcoo-
lice” a declarat procuror Monica Munteanu – purtător
de cuvânt la Parchetul Tribunalului Braşov. Prezumţia
de nevinovăţie fiinţează în cazul femeii până când in-
stanţele vor pronunţa sentinţe definitive.
Victor Ciorbea a fost ales Avocat al Poporului. Fostul premier
Victor Ciorbea a fost ales Avocat al Poporului, prin
votul dat ieri în şedinţa de plen reunit a celor două Ca-
mere ale Parlamentului. Candidatura acestuia a întrunit
306 voturi „pentru” şi două voturi „împotrivă”, în con-
diţiile în care Legea 35/1997 privind organizarea şi
funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului prevede că
e numit ca Avocat al Poporului candidatul care a întrunit
cel mai mare număr de voturi ale deputaţilor şi sena-
torilor prezenţi. Mandatul lui Ciorbea va fi de cinci ani
de la data numirii.
Dragomir va fi cercetat în libertate. Curtea de Apel București
a decis definitiv, ieri,  că fostul președinte al LPF Dumitru
Dragomir va fi cercetat în libertate în dosarul privind vân-
zarea de către LPF a drepturilor de televizare a meciu-
rilor. Judecătorii CAB au respins astfel contestaţia
procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti
faţă de hotărârea prin care Tribunalul București a decis
ca fostul preşedinte al LPF să fie cercetat în libertate.
Dumitru Dragomir a declaratla Curtea de Apel București,
că este nevinovat și că nu are nicio temere.
Circ în locul lui Ion Cristoiu, la TVR 2. Tronsonul pe care îl
ocupa Ion Cristoiu la TVR 2 va fi, și în această săptă-
mână, dedicat circului, scrie paginademedia.ro.În inter-
valul în care, până acum două săptămâni, era difuzat
talk-show-ul Om cu carte (21.10-22.00), canalul TVR 2
transmite secvențe din Festivalul de circ de la Monte
Carlo. Jurnalistul Ion Cristoiu nu va mai face o emisiune
la TVR 2 după ce, susține el, premierul Victor Ponta i-
a cerut șefului TVR, Stelian Tănase, să-i oblige la ex-
clusivitate pe realizatorii televiziunii publice.



Prefectul Braşovului Romer
Ambruş Sandor Mihaly, a pre-
dat mandatul! Locul lui a fost
luat de preşedintele Consiliului
Judeţean al Elevilor, Ionuţ
Luca. Schimbul a durat 24 de
ore, timp în care tânărul care
aspiră la un post de înalt func-
ţionar public a prezidat câteva
şedinţe. Toată scena face parte
din proiectul „Job Shadowing
Day”,  în care sunt implicate
Instituţia Prefectura Braşov şi
structura judeţeană a elevilor. 

Schimbarea prefectului pen-
tru 24 de ore a început cu în-
vestirea noului oficial, chiar de
către reprezentantul guvernului
în teritoriu aflat în funcţie. Ti-
nerii s-au distrat foarte mult,
jucând rolul oamenilor mari,
care au responsabilităţi admi-
nistrative. Şi-au dorit foarte
mult să petreacă o zi de lucru
alături de cei din Prefectură. 

„Domnul Ionuț Luca exer-
cită cu caracter temporar, as-
tăzi, funcția publică de prefect
al județul Brașov” a declarat

Romer Ambruş Sandor Mi-
haly, prefectul oficial al Bra-
şovului. 

„Sincer, mi-ar plăcea să lu-
crez în administrație. Și poate
într-o zi voi ajunge să fiu și
prefect de-adevăratelea, nu
doar pentru o zi” a spus Ionuţ

Luca, prefect pentru o zi.
Copiii abia aşteaptă o altă

oportunitate de a intra în
structura funcţionărească. La
Prefectură simt ei că se petrec
lucruri importante şi vor să ia
parte la ele, nemijlocit. 

Anca Lăutaru 

Șef nou la DNA Brașov 
Direcţia Naţională Antico-

rupţie din Braşov are un nou
şef. Cornel David Deca a fost
delegat să-i conducă pe an-
chetatorii anticorupţie din
Braşov în următoarele 6 luni.
Fostul şef al DNA Braşov,
Marius Sulu, a fost eliberat

din funcţie la cerere. Marius
Sulu îşi va continua activitatea
de procuror la Parchetul de
pe lângă Tribunal, unitate
unde a activat până să fie nu-
mit şef la DNA Braşov. Cor-
nel David Deca a mai lucrat
ca anchetator la Braşov, a ple-

cat apoi la Sibiu, iar în ianua-
rie 2014 a fost eliberat din
funcţia de procuror şef al Sec-
ţiei de urmărire penală din ca-
drul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Sibiu şi numit la
DNA, Serviciul Teritorial
Alba Iulia. 

Centrul Multifuncţional
de Servicii Sociale a fost
deschis. În cadrul aces-
tuia vor funcţiona Direc-
ţia de Servicii Sociale şi
14 ONG-uri din domeniu
destinate familiilor şi
persoanelor aflate în di-
ficultate. 

Centrul se află în  Corpul
A al fostului Grup Şcolar As-
tra. Clădirea a fost supusă unor
lucrări de consolidare precum
şi unor intervenţii la partea de
arhitectură, finisaje interioare
şi exterioare, lucrări de rezis-
tenţă şi modernizare a insta-
laţiilor. Pentru optimizarea
spaţiului existent în vederea
furnizării de servicii sociale,
s-au executat o serie de com-
partimentări care permit alo-
carea unor destinaţii specifice
spaţiilor din cadrul Centrului
Multifuncţional.  „Finanţarea

a fost  accesată prin Progra-
mul Operaţional Regional,
98%, iar restul de 2% a venit
de la bugetul local. Valoarea

investiţională se ridică  la 10
milioane de lei.  Aici la Pri-
măria Socială a municipiului
va funcţiona Direcţia de Ser-

vicii Sociale care are în subor-
dine toate componentele cu ac-
tivitate socială din subordinea
Consiliului Local şi a Primă-

riei municipiului Braşov”, a
declarat George Scripcaru,
primarul municipiului Brașov.
„În afara prestaţiilor sociale,
acele ajutoare financiare pe
care le acordă instituţia noas-
tră, organizaţiile non-guver-
namentale vin cu un pachet
larg de servicii sociale spe-
cializate, începând de la con-
siliere psihologică,
psihoterapie, servicii de recu-
perare pentru cei cu handicap
locomotor, sunt centre de zi
pentru nevăzători, surdo-muţi,
pentru vârstnici, pentru copii
ai căror părinţi au plecat la
muncă în străinătate”, a de-
clarat Mariana Topoliceanu,
director Direcţia de Servicii
Sociale. „Cred că pentru orice
beneficiar al serviciilor sociale
e important că are într-un sin-
gur loc toate serviciile de care
la un moment dat s-ar putea
să aibă nevoie. Pentru că şi

în cazul victimelor violenţei,
nu sunt doar nevoile psiholo-
gice, ci sunt şi alte nevoi de
ordin social”, a spus Iolanda
Beldianu, preşedintele Aso-
ciaţia Pas Alternativ.

„Înseamnă o eficientizare
a activităţii sociale, un lucru
bun pentru cei cu nevoi spe-
ciale şi pentru organizaţiile
non guvernamentale care au
acest domeniu de activitate,
înseamnă un pas înainte pen-
tru comunitatea braşoveană,
un lucru pe care îl aşteptau
de mult timp”, a declarat Dra-
goş David, director general
Agenţia Metropolitană Bra-
şov.

Accesul în zonă se va face
mult mai uşor de acum înain-
te pentru că va exista o de-
viaţie a Liniei 5, iar în
imediata apropiere a Centru-
lui va fi şi un refugiu pentru
călători. 

Centrul modern va include toate serviciile sociale din oraș, a spus primarul George Scripcaru 

Brașovenii au la dispoziție
un nou Centru Social 

Ionuț Luca, prefect pentru o zi
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O companie românească
vrea să construiască un parc
fotovoltaic în satul Grid. 

Firma a început încă în pe-
rioada 2005-2006 să cumpere
teren în zonă. Astfel, în prezent,
investitorii dispun de o supra-
faţă de 100 de hectare, care
sunt amplasate în zona cunos-
cută de localnici sub denumirea
de ,,Dumbrava Gridului”.

„Parcul va avea o putere in-
stalată de 45 MW. Primăria
nu le concesionează terenul,
aşa cum s-a obişnuit a se face
în zonă, deoarece au 100 de
hectare de teren intravilan
cumpărat de-a lungul ultimilor
ani. Pentru a putea demara in-
vestiţia, îi ajutăm în schimb
cu pietruirea unui drum, care
să facă posibil accesul cu TIR-
uri şi camioane de mare to-
naj“, a precizat edilul Mihai
Popeneci, primarul comunei
Părău.

Primarul a solicitat în acest
sens Consiliului Judeţean Bra-
şov nişte fonduri cu care să pie-
truiască drumul comunal
Grid-Şercaia, iar cererea lui a
primit răspuns pozitiv. Are 3,1
kilometri lungime, face legătura
între cele două sate şi este prac-
ticabil la momentul acesta nu-
mai cu căruţa sau tractorul. În
momentul în care investitorii

vor începe lucrările în teren,
vor avea nevoie de un drum
accesibil spre a ajunge la zona
în care va fi parcul fotovoltaic.

Primăria nu primeşte un leu
din redevenţă, nefiind vorba de
vreo concesiune, dar, terenul fi-
ind intravilan, va câştiga sufi-
cient din autorizaţia de
construire şi din impozitele
anuale.

Vicepreşedintele Consi-
liul Judeţean Braşov, Mi-
hai Popa (medalion), a
ţinut să sublinieze faptul
că proiectul de realizare
a centurii o colitoare a
municipiului Făgăraş
este cuprins la finanţare.

Mihai Popa sus�ine că edilii
făgărăşeni s-ar fi luat după un
zvon când au afirmat că această
investiţie nu se va mai realiza
şi au început demersuri pentru
restricţionarea traficului greu în
oraş.

„Ocolitoarea Făgăraşului face
parte din cele patru centuri care
vor fi finanţate prin Compania
de Drumuri”, a precizat Popa.

Primăria Făgăraş vrea să or-
ganizeze o dezbatere publică pe
această temă şi vrea să le pro-
pună localnicilor două soluţii
pentru restricţionarea accesului
camioanelor în oraş, cum ar fi
introducerea unei taxe de tran-
zit, fie permiterea accesului au-

tovehiculelor de mare tonaj doar
între orele 22.00 şi 00.00.

„Istoria” bucăţii din DN 1 care tra-
versează Făgăraşul. Reabilitarea
DN1 a costat, în 2004, circa 56
miliarde de lei vechi. „Noi apre-
ciem la această oră o sumă ne-
cesară de 80 de miliarde de lei
vechi (echivalentul bugetului

municipiului într-un an)”, a pre-
cizat Mănduc. În 2004, tron-
sonul din DN 1 care traversează
Făgăraşul a fost preluat după
emiterea unei hotărâri de Gu-
vern şi a uneia de Consiliu Lo-
cal, dar, acum cinci ani,
oficialităţile de la Bucureşti au
vrut să îl înapoieze, numai

printr-o Hotărâre de Guvern şi
în lipsa uneia de Consiliu Local
autorităţilor locale. Consiliul
Local s-a opus preluării dru-
mului, ţinând cont că nu era re-
parat. Scopul preluării de către
Ministerul Transportului era
tocmai repararea integrală a
drumului, astfel că Primăria a
atacat în instanţă decizia. O pri-
mă instanţă a dat dreptate Gu-
vernului, specificând faptul că
drumul poate fi donat autori-
tăţilor locale, iar acum, edilii se
gândesc dacă să facă sau nu re-
curs. Există o ocolitoare, de 4
kilometri, din 1998, care
ocolește prin Nordul municipiu-
lui, pe care Ministerul Trans-
porturilor l-a abandonat. Este
un drum de pământ și este im-
practicabil.

Flash
Merele au nevoie de pro-

movare în faţa elevilor.
Este părerea reprezen-
tanţilor Mi niste rului
Educaţiei, care le-au dat
autorităţilor braşovene
92.000 de lei, bani des-
tinaţi acţiunilor prin
care cei mici să fie con-
vinşi că este bine să mă-
nânce fructe.

Asta chiar dacă, încă
din clasa întâi, elevii sunt
învăţaţi de cadrele didac-
tice care sunt beneficiile
consumului de legume şi
fructe. Cu banii destinaţi
promovării s-ar fi putut
cumpăra mere pentru o
săptămână, în şcolile din
Braşov.

Programul mere în şcoli
funcţionează încă din
2011, însă autorităţile au
decis că elevii trebuie con-
vinşi să mănânce fructele.
Aşa că 92.000 de lei au
fost alocaţi pentru judeţul
Braşov, sumă destinată
promovării programului.
În fapt, se vor cheltui doar
84.309 lei, întrucât suma
alocată acestei ac�iuni este
un procent din suma des-
tinată achizi�iei de mere,

iar Consiliul Jude�ean
Brașov a reușit să ob�ină,
la licita�ie, o sumă mai
mică deacât aceea alocată
de la bugetul de stat. „Ba-
nii provin din bugetul de
stat, deci nu costă judeţul
Braşov absolut niciun leu
în plus faţă de bugetul care
îl avem aprobat în acest
an”, a precizat Mihai Pas-
cu (medalion), vicepre-
şedintele Consiliului
Judeţean Braşov.

„Ne-am gândit să pre-
miem elevii de la clasa
pregătitoare până la clasa
a opta care mănâncă să-
nătos. Premierea se va
face pe nişte concursuri de
eseuri, de desene”, susţine
Victor Vijoli - inspector
şcolar general adjunct, ISJ
Braşov.

Șercaia a luat un credit de 2 milioane de lei 
Primăria Şercaia a contrac-

tat un credit în valoare de 2
milioane de lei pentru a-şi pu-
tea achita integral cofinanţa-
rea la un proiect european. 

Proiectul european a fost
de 3,9 milioane de euro, bani
cu care s-au realizat în ultimii
trei ani nu mai puţin de 5 in-
vestiţii pe raza comunei: mo-
dernizare drumuri săteşti în

toate cele trei sate, alimentare
cu apă potabilă în Şercaia, ca-
nalizare ape uzate menajere
şi staţie de epurare în Şercaia,
un centru „after school“ tot
în sediul de comună şi re-
construcţia ecologică a unei
suprafeţe din Poiana cu nar-
cise.

2,5 milioane euro sunt ne-
rambursabili şi 1,4 milioane

de euro reprezintă cofinanta-
rea din partea administraţiei
locale. În noiembrie anul tre-
cut, Primăria a finalizat actele
cu CEC Bank, iar acum ur-
mează să primească banii.

Rambursarea celor două
milioane de lei se va face într-
un termen de trei ani de la
data primirii banilor, în tranşe
lunare.

Parc fotovoltaic pe 100 ha la Grid

Ocolitoarea Făgărașului
este „în cărți“



Municipiul Făgăraş este
cu mult desupra mediei pe
ţară la colectarea selectivă a
de-șeurilor. 

Astfel, dacă la nivelul Ro-
mâniei cam un procent din
toate gunoaiele ajung să fie
reciclate, din municipiul
nostru pleacă spre reciclare
peste 10% din deşeurile po-
pulaţiei. Cei aproximativ
30.000 de locuitori ai Făgă-

raşului produc în medie pe
an în jur de 10.000 de tone
de deşeuri, plus alte câteva
mii de tone de gunoaie ve-
getale, care sunt contorizate
diferit.

Peste 1.200 de tone din
această cantitate pleacă spre
reciclare, ne-a spus directorul
operatorului de salubritate,
Victor Marian. Colectarea se-
lectivă se face pentru sticlă,

peturi, folie de nylon şi hârtie.
Bilanţul pe întregul an 2013
al operatorului de salubritate
arată că au fost colectate se-
lectiv: 22 de tone de sticlă, 35
de tone de peturi, 4,5 tone de
folie şi 62 de tone de hârtie. 

Aceste cantităţi au fost
preluate anul trecut de di-
verse firme care le recicleză
şi le transformă în alte ma-
teriale folosibile.

Asociaţia Ţinutul Bârsei,
prin Grupul de Acţiune
Locală „Ţinutul Bârsei”,
este semnatara unui
acord de implementare a
unui proiect de cooperare
finanţat de către Măsura
421 a axei IV  - LEADER. 

Precizăm că Agenţia Metro-
politană pentru Dezvoltare Du-
rabilă (AMB) Braşov este
membru fondator al Asociaţiei
Ţinutul Bârsei. 

Partenerii proiectului sunt
GAL „Ponte Lama Soc.
Cons. a R.L.”  - liderul coor-
donator şi Asociaţia Ţinutul
Bârsei Braşov, Asociaţia GAL
Valea Baseului de Sus, Aso-
ciaţia GAL Colinele Moldovei
şi Asociaţia GAL Codrii Her-
tei – toate din judeţul Boto-
şani. Proiectul va fi imple-
mentat între iunie 2014 şi mai
2015. Proiectul vizează crea-
rea unui model de cooperare
italo-română pentru valoriza-

rea filierelor agro-alimentare
de calitate, pe baza experien-
ţelor aplicate în Puglia şi prin
intermediul „exemplelor de
bună practică” a zonelor agro-
alimentare din cadrul GAL-
ului lider, care apoi să fie re-
plicabile în diferite contexte
regionale şi internaţionale. 

De asemenea, cooperarea
va consta în crearea unui sis-
tem integrat  de promovare şi
valorificare a produselor agri-
cole şi agro-alimentare, pre-
cum şi a teritoriilor, prin rea-
lizarea unui brand local sau
zonal. 

Printre activităţile pre vă zu -
te de proiect se numără şi rea-
lizarea unor centre locale de
multiplicare a informaţiei în
zonele aparţinând GAL-urilor
partenere şi a unor reţele de
astfel d ecentre, pentru a pro-
mova schimbul de experienţe
şi schimbul comercial între
teritoriile partenere în proiect.
Prin dezvoltarea unor acţiuni

de informare şi consiliere la
nivelul fermierilor şi între-
prinzătorilor din teritoriile
implicate în proiect se urmă-
reşte creşterea nivelului de
competitivitatea teritorială şi
agro-alimentară în aceste

zone şi la nivelul regiunii bal-
canice. 

„Un pas important al proiec-
tului de cooperare va consta în
realizarea unui audit al terito-
riilor pentru a identifica patri-
moniul de produse tradiţionale

care fac deja obiectul unor
mărci de calitate recunoscute,
dar şi o analiză in extenso pen-
tru a identifica patrimoniul con-
struit din producţii tipice, care
pot fi eligibile pentru adoptarea
unor mărci de calitate recunos-
cute. În urma acestor cercetări
se vor realiza fişe descriptive
menite să caracterizeze pro -
ducţia locală, dar şi se va iden-
tifica existenţa unor conexiuni
între patrimoniul de produse lo-
cale şi obiceiurile, tradiţiile şi
cultura populară – ca formă de
valorizare a bogăţiei teritoriului
şi a patrimoniului imaterial din
aceste zone. Identificarea acestor
oportunităţi de valorificare va
conduce la crearea de efecte po-
zitive asupra factorilor biologici,
cât şi asupra celor economici şi
culturali. De asemenea, se vor
identifica şi factorii instituţionali
care să susţină proiectul şi ac-
ţiunile sale”, a susţinut directorul
general al Agenţiei Metropoli-
tane Braşov, Dragoş David

(foto).  Un alt demers prevăzut
în cadrul proiectului este pre-
gătirea de animatori locali care
să ofere mai departe factorilor
interesaţi informaţii în sferele
de acţiune ale proiectului şi să
multiplice aceste informaţii. 

Crearea unei mărci zonale
italo-română va contribui la
declanşarea unei strategii de
dezvoltare teritorială integrată,
punând în legătură toate do-
meniile care interacţionează
cu producţiile tipice din cadrul
teritoriilor partenere. 

„Marca va certifica dezvol-
tarea produselor şi serviciilor
de înaltă calitate şi va înlesni
integrarea între sectoarele eco-
nomice. Transferul de know-
how va fi util în obţinerea
mărcilor pentru protejarea şi
va lo ri fi ca rea producţilor
locale, cum ar fi marca zonală
sau recunoaşteri pe plan eu-
ropean de tipul DOC, DOP şi
IG”, a mai adăugat Dragoş
David. 

DIN JUDEŢ 516 aprilie 2014

AMB susţine obţinerea mărcilor
pentru protejarea producţilor locale

Făgărașul stă bine la reciclare

În cadrul programului „Să
știi mai multe, să fii mai
bun!”,  Asocia�ia „Drume�ii
Montane” s-a implicat activ în
educa�ia non-formală a elevi-
lor, prin organizarea în parte-
neriat cu 12 școli din întreaga
�ară a proiectului „ECO JU-
NIOR – 2014”. 

Scopul proiectului, la care a
fost partener Liceul Teoretic
„George Moroianu” din Săce-
le, a constat în educarea eco-
logică a elevilor, dobândirea
unei atitudini mediu-protective
și implicarea în activită�i eco-
recreative.

Cei peste 1.300 de elevi
care au  participat la ac�iunile
desfășurate în cadrul proiec-
tului au răspuns cu entuziasm.

Interac�iunea
reprezentan�iilor
A s o c i a � i e i
Drume�ii Mon-
tane cu elevii
din clasele pri-
mare și gimna-
ziale s-a dovedit
a fi cea mai efi-
cientă ac�iune
de pormovare a
mediului încon-
ju-rător și a unui stil de via�ă
sănătos. Activită�ile desfă șu -
rate în cadrul programului „Să
știi mai multe, să fii mai bun!”
au constat în videoproiec�ii,
realizarea/prezentarea unor
afișe și pancarte cu mesaje
ecologice, igienizări, realizări
de reviste cu tematică ecolo-

gică, dar și jocuri desfășurate
în aer liber: orientare – sportul
pădurii, întrecerea omizilor,
ghiceşte jucătorul,  instalare
tabără de corturi. La finalul
ac�iunilor a fost organizată fes-
tivitatea de premiere a
participan�ilor și acordarea di-
plomelor.

Liceenii săceleni învață ce
înseamnă să fii ecologist



„Braşov, 19 iulie, 1905. Petriuş să ne anunţi şi pe noi când
vei veni în excursiune la Braşov. Ruinele din ilustraţie, se
află în faţa casei noastre str. Postăvarului nr. 4”

Acesta este texul dintr-o ilustrată veche de mai bine de 108 ani.
O invitaţie în oraşul de la poalele Tâmpei. 
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Invitaţie la Braşov

Fotografii din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
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Plutonierii-major Marius
Cristea şi Radu-Marian
Bâliş au fost premiaţi de
Autoritatea Teritorială
pentru Ordine Publică
(ATOP) pentru profesio-
nalismul şi curajul de
care au dat dovadă în
cadrul unor acţiuni des-
făşurate anul trecut. 

Acţiunea face parte din pro-
gramul anual al ATOP, prin
care se aduce o recunoaştere
celor care dau dovadă de curaj
şi responsabilitate civică.

„Pentru mine, în calitate de
jandarm, nu a fost greu să
prind astfel de infractori. Dacă
ne facem datoria conform legii,
cu siguranţă îi vom prinde tot
timpul” a declarat plt. maj.
Marius Cristea, Inspectoratul
de Jandarmi Judeţean Braşov.

„Această distincţie este în-
cununarea muncii mele de-a

lungul anilor” a precizat plt.
maj. Radu-Marian Bâliş, Gru-
parea de Jandarmi Mobilă
Braşov

„Dorim cu aceste premii să
arătăm că sunt multe lucruri
bune care se întâmplă în so-
cietatea noastră. Este foarte
bine că forţele de ordine con-
lucrează între ele, că există
acest spirit de echipă” a de-

clarat Claudiu Coman, preşe-
dinte ATOP. 

Nominalizarea celor doi
jandarmi a încheiat lista celor
nouă premii acordate de
ATOP cu titul de „erou al co-
munităţii” pentru anul 2013.

Plutonierul-major Marius
Cristea s-a remarcat prin prin-
derea în flagrant a mai multor
infractori. În 8 iulie 2013 a sur-

prins mai mulţi cetăţeni care au
înşelat o femeie în vârstă. Aces-
teia i-au fost schimbate scocu-
rile de la casă, apoi respectivii
i-au cerut o sumă de bani mult
mai mare decât cea stabilită ini-
ţial, pe motiv că ar fi executat
mai multe lucrări la imobil,
după care au recurs la amenin-
ţări şi violenţe asupra femeii. 

Plutonierul-major Radu-Ma-
rian Bâliş a gestionat cu pro-
fesionalism următoarea
situaţie de criză: în data de 5
noiembrie 2013, în jurul orei
19:05, jandarmul s-a autose-
sizat cu privire la faptul că în
zona pasajului la nivel cu calea
ferată str. Albă – str. Tudor
Vladimirescu din Braşov, şase
bărbaţi aflaţi sub influenţa al-
coolului agresau cu o violenţă
ieşită din comun doi tineri.
Dând dovadă de curaj, jandar-
mul i-a imobilizat pe agresori. 

Diana Bjoza

Eroii comunităţii
au fost premiaţi! 

Festivalul de teatru pentru
tineret ”De-a râsu’ plânsu” a
ajuns la cea de-a patra ediţie.
Trupele de teatru, dar şi ac-
torii individuali, mai au la dis-
poziţie 12 zile pentru
înscriere. Festivalul concurs
este organizat de Şcoala Po-
pulară de Arte şi Meserii, cu
susţinerea Consiliului Jude-
ţean Braşov. 

Scopul festivalului de teatru
„De-a râsu’ plânsu” este să

ofere posibilitatea tinerilor să-
şi exprime calităţile artistice,
atât cele actoriceşti cât şi cele
dramatic-literare, spun repre-
zentanţii Şcolii de Arte şi me-
serii Tiberiu Brediceanu din
Braşov. Concursul se va des-
făşura în perioada 2-3 mai şi
este împărţit pe trei secţiuni:
teatru, teatru de păpuşi şi text
dramatic.

Juriul festivalului va fi pre-
zidat de actorul şi regizorul

de teatru Dan Tudor, iar
membri vor fi Afrodita An-
drone, actriţă la Teatrul na-
ţional din Bucureşti, Adi
Boicu, regizor de film, Ovidiu
Cuncea, actor la Teatrul Na-
ţional Bucureşti şi actriţa Car-
men Moruz, director al Şcolii
Populare de arte Braşov. 

Cei care doresc să participe
la această ediţie se pot înscrie
până în 27 aprilie pe site-ul
www.artebrasov.ro. 

Organizatorii spun că re-
prezentaţiile vor fi numai în
limba română, piesa poate
avea un scenariu original sau
adaptat, trupele de teatru vor
fi compuse din cel mult 10
membri, timpul alocat fiecărui
spectacol este de 30 minute,
iar vârsta participanţilor
 trebuie să fie cuprinsă între
12 – 35 ani. Premiile constau
în diplome, medalii, bani şi
obiecte. La ediţia precedentă
au participat trupe din mai
multe colţuri ale ţării. 

Serviciul Public Local de
Evidenţă a Persoanelor Bra-
şov va funcţiona, în perioa-
da Sărbătorilor Pascale,
după un program special.
Pentru înregistrarea decese-
lor, Serviciul de Stare Civilă

(camera 27) va funcţiona
sâmbătă, 19 aprilie, şi luni,
21 aprilie, între orele 9.00
şi 13.00, iar duminică va fi
închis, în timp ce Serviciul
de Evidenţă a Persoanelor
va fi închis publicului în zi-

lele de 19, 20 şi 21 aprilie.
Potrivit directorului execu-
tiv al SPCLEP Braşov,
 programul de lucru al Ser-
viciului va fi reluat marţi,
22 aprilie, după programul
obişnuit.

Program special la Evidenţa Persoanelor
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Ajutoarele UE au fost
redistribuite în judeţ
Ţinând cont că nu toţi bene-
ficiarii de pachete cu alimen-
te europene au venit să şi le
ridice, edilii braşoveni au re-
distribuit marfa rămasă pe
stoc în judeţ. 13 lo-
calităţi cu populaţie
mai săracă au pri-
mit ce braşovenii au
refuzat, edilii din
aceste comune so-
licitând stocuri su-
plimentare, faţă de
ceea ce preconiza-
seră. Alimentele au
plecat spre Teliu,

Feldioara, Crizbav, Bod,
Hălchiu, Voila, Ghimbav,
Hoghiz, Budila, Şinca Ve-
che, Moeciu, Caţa şi Dum-
brăviţa. 

Elevii braşoveni sunt aşteptaţi
să se înscrie la un concurs
de protecţie civilă lansat de
Serviciul Voluntar pentru Si-
tuaţii de Urgenţă Braşov.
Competiţia „Cu viaţa mea
apăr viaţa” va avea loc în data
de 30 aprilie şi este adresată
elevilor din clasele V – VIII,
dar şi celor de liceu. 
Elevii pot participa în echipe
de câte patru, însă sub coor-
donarea unui profesor. Ace-
ştia vor avea de trecut atât

peste o probă teoretică, res-
pectiv să cunoască legislaţia
în domeniu, cât şi peste o
probă practică, respectiv
transportarea unui rănit pe
o distanţă de 50 de metri cu
obstacole. Înscrierile se fac
la Primăria Braşov, pe fax, 
la numărul  de te lefon
0268.416.710, sau pe e-mail,
serurgenta@brasovcity.ro .
Câştigătorii concursului vor
primi premii şi vor merge mai
departe la faţa judeţeană.

Concurs de protecţie 
civilă pentru elevi

Înscrieri la Festivalul de teatru 
pentru tineret „De-a râsu’ plânsu”
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Județul cu cele mai multe castele
Există un loc unde sunt

peste 200 de castele și
conace, folosite pe vre-
muri de aristocra�i ca
reședin�e permanente, de
vacan�ă sau de vânătoare.
Vorbim despre jude�ul
Covasna, zona cu cele mai
multe castele din Româ-
nia care vrea pe lista Unesco.

Multe dintre ele sunt în ruină,
dar unele și-au recăpătat stră-
lucirea de altădată, fiind restau-
rate de urmașii foștilor
proprietari ori de străinii care
le-au cumpărat. Câteva au fost
introduse în circuitul turistic și
nu pu�ini sunt cei atrași de via�a
aristocra�ilor de odinioară, scrie
Agerpres.

Printre cele mai romantice și

atrăgătoare locuri de vacan�ă,
care l-au impresionat și pe
prin�ul Charles al Marii Britanii,
se numără domeniul Kalnoki
de la Micloșoara. Străvechiul
conac construit în stil renascen-
tist a fost renovat de urmașii
acestei familii nobiliare care s-
au întors în România după 50
de ani. Turiștii care vin aici au
parte de dormitoare spa�ioase,
cu mobilă veche și opere de

artă, delicii gastronomice
și legende legate de isto-
ria locului, notează sursa
citată.

„Aproape toate aceste
imobile sunt proprietate
privată și se află într-o
stare precară, deoarece
nu au beneficiat de ani de

zile de lucrări de reparații și re-
novare”, afirmă primarul comu-
nei, Raduly Istvan.

Costurile acestor lucrări sunt
foarte mari, având în vedere că
majoritatea clădirilor sunt mo-
numente arhitectonice și nece-
sită o pera�iuni speciale de
reabilitare, iar proprietarii nu-și
permit ori nu doresc deocam-
dată să investească bani în re-
pararea lor.

Achită nota de plată  prin scanarea palmei
Identificarea prim scanarea

palmei a ajuns să fie un mijloc
de plată destul de răspândit la
Lund, oraș studen�esc din sudul
Suediei, a anun�at luni univer-
sitatea la care studiază autorul
inova�iei.

Circa 15 magazine și restau-
rante din acest oraș dispun de
terminale care scanează venele
mâinii, sistemul fiind conceput
de un student care a avut această
idee când stătea la coadă să plă-
tească, relatează AFP.

Aproximativ 1.600 de per-
soane utilizează în prezent acest

sistem, considerat de autorul său
nu numai mai rapid, dar și mai
sigur decât mijloacele de plată
tradi�ionale (cash și card ban-
car). „Dispunerea venelor ori-
cărui individ este unică, așa
încât nu există niciun mijloc de
fraudă”, spune Fredrik Leifland,
student la inginerie industrială
și fondator al unei firme. Chiar
dacă identificarea prin vene
exista deja, ea nu mai fusese ni-
ciodată folosită în acest fel.

„A trebuit să stabilim relația
între părțile componente ale sis-
temului, lucru destul de compli-

cat: terminalele care scanează
venele, băncile, magazinele și
clienții”, arată Leifland. Ca să
se înscrie în sistem, clien�ii tre-
buie să meargă la un magazin
care dispune de terminalul de
scanare, să își scaneze mâna de
trei ori și să își lase numerele
de asigurare socială și ale tele-
fonului mobil. Primesc prin
SMS un link pentru activarea
contului lor, care este pus în le-
gătură cu contul bancar, de unde
sumele cheltuite vor fi eliberate
automat de două ori pe lună,
încheie AFP.

Anul acesta se împli neș te
un secol de la izbucnirea
Primului Război Mondial,
iar BBC News publică o lis-
tă cu in ven ți ile care își da-
torează succesul Marelui
Război.

Una dintre aceste inven�ii pro-
vine de la o mică firmă ameri-
cană denumită Kimberly-Clark
și este un material cu proprietă�i
absorbante denumit Cellucotton
(asocierea dintre celuloză și bum-
bac). Acest material a fost folosit
pentru a ob�ine primele tampoa-
ne chirugicale. Odată ce SUA au
intrat în Primul Război Mondial,
în 1917, medicii militarii au în-
ceput să folosească tampoane
chirurgicale realizate din acest
material. 

Lampa cu ultraviolete a
apărut în contextul în care, în
iarna anului 1918, aproximativ
jumătate din copiii născu�i la
Berlin sufereau de rahitism. În
acea perioadă, cauzele exacte ale

acestei maladii nu erau cunos-
cute, dar boala era asociată cu
sărăcia. Un medic berlinez, Kurt
Huldschinsky, a observat că
pacien�ii săi pe care îi trata de
rahitism erau și foarte palizi. El
a decis să experimenteze pe patru
astfel de copii palizi și bolnavi
de rahitism, expunându-i la lămpi
cu mercur-cuar� ce emiteau raze

ultraviolete.
Pe măsură ce tratamentul con-

tinua, Huldschinsky a observat
că oasele micu�ilor deveneau mai
puternice. 

Ceasul de mână nu a fost in-
ventat special pentru militarii din
Primul Război Mondial, însă
acest accesoriu a început să fie
din ce în ce mai folosit în

condi�iile de front. Înainte,
bărba�ii care își permiteau,
obișnuiau să poarte ceasuri de
buzunar, cu lan�.

Cârnații vegetarieni au fost
inventa�i de Konrad Adenauer,
primul cancelar german de după
cel de-al Doilea Război Mondial.
În perioada primului Război
Mondial, Adenauer era primar

la Koln, iar pe măsură ce blocada
economică impusă Germaniei
de britanici începea să-și facă
sim�ite efectele, Adenauer s-a
confruntat cu necesitatea de a-
și hrăni orașul amenin�at de în-
fometare. El a început să
folosească un amestec de făină
de orez, orz și mălai de
provenien�ă românească, pentru
a face pâine. Totul părea să mear-
gă foarte bine până când Româ-
nia a intrat în război de partea
Antantei, iar Adenauer nu a mai
avut acces la mălai.

Pornind de la această pâine
„experimentală”, Adenauer a
ajuns să experimenteze și cu câr-
nat în care soia era folosită ca
substitut pentru carne.

O altă inven�ie verificată de
utilitatea sa în Marea Război este
oțelul inoxidabil. Harry Brear-
ley din Sheffield a avut ideea
unui o�el care nu ruginește și nu
se corodează.

Înainte de Marele Război Ar-
mata Britanică căuta aliaje mai

bune pentru tunurile sale. Pro-
blema era că �eava tunurilor se
deforma în timp din cauza tra-
gerilor. Harry Brearley, metalur-
gist de la o companie din
Sheffield, a fost chemat să rea-
lizeze niște aliaje mai dure. El a
adăugat crom la o�el. Povestea
spune că a aruncat rezultatele
primelor ex pe rimente la fiare
vechi, în curtea fabricii, însă mai
târziu a observat că aceste mostre
erau singurele care nu au ruginit
din grămada de fiare vechi în
care au fost aruncate.

Comunicațiile aviatice au
apărut ca necesitate. Înainte de
Marele Război, pilo�ii nu aveau
nicio modalitate de a comunica
între ei sau cu personalul de la
sol. Tehnologia de comu ni ca�ii
prin radio era disponibilă, dar
a fost dezvoltată în special, în
perioada Primului Război Mon-
dia. Înainte de acestea pilo�ii
trebuiau să �ipe sau să-și facă
semne cu mâna pentru a se
în�elege între ei. 

Ceasul de mână, oțelul inoxidabil și comunicațiile aviatice au apărut grație războiului 

Invenții care își datorează
succesul Primului Război Mondial
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Castelul Mikes Szentkereszty, Zagon 



Viitorul Constan�a și FC
Brașov au remizat alb luni seara
la Chiajna, într-un joc ce a fost
catalogat de multe persoane
drept un derby al suferin�ei. Tea-
ma de a nu pierde le-a făcut pe
cele două combatante să ofere
un meci sărac în faze de poartă.
Chiar și așa, Brașovul putea veni
acasă cu toate punctele, dar ste-
garii nu au reușit să fructifice
nici una din ocaziile avute! Cu
punctul ob�inut la Chiajna, FC
Brașov ajunge la cota 27, la doar
două lungimi distan�ă de locul
14, ultimul  „salvator”, ocupat
pentru moment de Săgeata Năv-
dari. În runda cu numărul 28,
galben-negrii vor primi luni, 21
aprilie, vizita celor de la Concor-
dia Chiajna. 

„Am pierdut două puncte!” Su-
părare mare în tabăra celor de
la FC Brașov, după ce stegarii
nu au reușit aseară decât o re-
miză, 0-0 la Chiajna, cu Viitorul
Constan�a. „Trebuia să câștigăm
fără probleme acest joc. Am avut
4-5 ocazii foarte bune de a mar-
ca, nu am făcut-o și eu zic că am
pierdut practic 2 puncte. Totuși,
sunt mulțumit de jocul echipei,
băieții au stat bine în teren, au
acționat exact cum le-am cerut,
păcat că nu am înscris. Probabil
a fost lipsă de concentrare în fața
porții, dacă reușeam să câștigăm,
făceam un pas mare în lupta pen-
tru evitarea retrogradării. Este
totuși un pas înainte, echipa are
potențial. Lupta pentru evitarea
retrogradării este foarte mare,
sunt implicate cel puțin 8-9 echi-
pe. Mai sunt 7 etape de jucat, tre-
buie să ne concentrăm mai bine
la finalizare, sperăm să reușim
să ne salvăm” a spus la finalul
partidei principalul stegarilor,
Cornel �ălnar.

Teren sub orice critică! FC
Brașov putea pleca de la Chiajna

cu toate punctele, dar lipsa
lucidită�ii în momentele cheie
ale partidei a făcut ca jucătorii
brașoveni să se întoarcă acasă
doar cu un punct. „Am avut câ-
teva situații bune de a înscrie,
dacă marcam cred eu că jocul
ar fi fost la discreția noastră.
Sunt convins că avem potențial
și vom da totul pe teren să sal-
văm echipa. Trebuie să ieșim
din subsolul clasamentului. Dacă
ne vom salva, apele se vor liniști
la echipă iar lucrurile vor reintra
în normal” a spus la final Ștefan
Grigorie. Mijlocașul galben-ne-
grilor a făcut referire și la starea
terenului de la Chiajna. „Este cel
mai prost teren din liga 1! Este
mic, îngust, denivelat, este foarte
greu să-ți creezi ocazii.“ a înche-
iat Grigorie. “În Liga 1, sigur nu
mai este un teren ca acesta. Pro-
babil nici în C, nici la sate nu
mai vezi un asemenea teren!” a
completat și tehnicianul Cornel
�ălnar. 

Stegarii continuă cursa!  Punctul

ob�inut de brașoveni �ine încă în
via�ă forma�ia de sub Tâmpa.
Rămâne însă regretul că se putea
mai mult la Chiajna! „Păcat că
nu am câștigat! Am stat bine în
teren, am avut și câteva situații
bune de a marca. Starea proastă
a terenului, nu este o scuză pentru
noi că nu am câștigat. Poate ne-
am temut prea mult să nu pier-
dem acest joc. Per total, este un
punct câștigat, mergem înainte!
Mai sunt 21 de puncte puse în

joc, iar eu sunt convins că FC
Brașov va obține punctele nece-
sare salvării de la retrogradare”
a declarat și președintele galben-
negrilor, Constantin Zotta. Pe fi-
nalul meciului, atât Viitorul cât
și FC Brașov, au cerut câte un
penalty, dar centralul Istvan Ko-
vacs a lăsat jocul să continue. „În
restul partidelor pe care le mai
avem de disputat, mi-aș dori ar-
bitraje ca cel din această seară”
a completat Zotta.

„Stegarii” s-au temut că ar putea câștiga cu Viitorul! 

Punctul care menține
speranța aprinsă!

Viitorul Constanța – FC Brașov 0-0
Viitorul Constanța: Balauru - Moga, Larie, Mitrea, Toşca
- Daminuţă, Benzar - Băluţă, Dică (Mitriţă '32), Tănase
(Vână '65) - Axente (Lazăr '46)
Antrenor: Bogdan Vintilă
FC Braşov: Iacob - Străuţ, Machado, M. Constantin, Ser-
ginho - Madeira, Mateiu, Buga (Vagner '63), Grigorie,
Aganovici (Davide Dias '77) - Cristea (Surdu '58)
Antrenor: Cornel Ţălnar.
Arbitrii: Istvan Kovacs-central, Sebastian Gheorghe,
Adrian Ghinguleac – asistenți

Liga I, etapa 27-a
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Etapa 27, punct final. Echipele aflate în subsolul clasamen-
tului au reușit să obțină puncte importante în ultimele par-
tide disputate în cadrul etapei cu numărul 27. Pe Cluj
Arena, Universitatea a trecut cu 2-1 de FC Botoşani. Lem-
naru a reuşit o dublă pentru gazde (43 penalty şi 73),
punctul moldovenilor fiind semnat de Vaşvari în minutul
10. Eroarea portarului Lazar, la golul doi reușit de Lemnaru,
va candida însă  cu siguranță la titlul de gafa campiona-
tului! În ultimul joc al etapei cu numărul 27 a primei ligi
de fotbal, Pandurii Târgu Jiu și Săgeata Năvodari au re-
mizat, scor 0-0. Pandurii se îndepărtează astfel de locurile
ce asigură prezența în cupele europene, în timp ce Să-
geata a câștigat un punct imens în lupta pentru evitarea
retrogradării. În clasament conduce Steaua, cu 62 de
puncte, urmată de Astra Giurgiu cu 56 de puncte și Petrolul
Ploiești cu 52 de puncte. FC Brașov ocupă locul 16 cu
27 de puncte, iar Corona Brașov este lanterna campio-
natului, cu doar 14 puncte adunate.
Morariu a renunțat la șefia COSR! După zece ani de la mo-
mentul în care a fost ales în funcția de președinte al Co-
mitetului Olimpic și Sportiv Român, Octavian Morariu și-a
anunțat  ieri dimineață demisia din funcție. Anunțul a fost
făcut în cadrul Adunării Generale a COSR care a fost
programată la sediul de lângă Arcul de Triumf, decizia
adoptată de Morariu suprinzându-i pe toți cei prezenți.
Motivul invocat de oficial este acela că, după intrarea în
cadrul CIO, acesta nu se mai poate ocupa și de proble-
mele COSR din cauza cumului de funcții care nu-i mai
permite să-și împartă timpul corespunzător. Pentru locul
devenit vacant în urma demisiei lui Octavian Morariu vor
candida președintele FRR, Alin Petrache, și fostul tenis-
men Dinu Pescariu. 
Turneu pentru tricolori, în Țara Cantoanelor. Naționala României
va disputa două partide amicale, cu Albania și Algeria,
în cadrul turneului de pregătire din Elveția. „Vineri, 25
mai, componenții reprezentativei României se vor reuni
la Mogoșoaia în vederea pregătirii turneului din Elveția
în care vor întâlni selecționatele Albaniei și Algeriei. Ple-
carea «tricolorilor» în Elveția este programată marți, 29
mai, urmând ca primul joc, cu Albania, să se dispute la
Sion, pe data de 31 mai. Pe data de 2 iunie, delegația
României se va deplasa la Geneva, unde, pe 4 iunie, se
va desfășura partida contra naționalei Algeriei. Revenirea
în țară este progamată pentru data de 5 iunie” se
menționează pe site-ul FRF. Algeria ocupă locul 25 în
clasamentul FIFA, în timp ce Albania se află pe poziția
a 70-a. Selecționerul Victor Pițurcă a refuzat un turneu
în America de Sud, unde România ar fi întâlnit Uruguay-
ul și a reprezentativei statului Chile.
Barcelona, regină la tineret! Echipa Under 19 a Barcelonei
a câştigat ediţia inaugurală a UEFA Youth League, după
ce s-a impus luni seară cu 3-0 în finala cu Benfica. Munir
El Haddadi a fost eroul echipei catalane, cu o „dublă” sen-
zaţională (34 şi 88), ultimul gol fiind o adevărată bijuterie,
un şut de la 55 de metri, care l-a prins ieşit din poartă pe
Graca. Pînă la reușitele lui Munir, Rodrigo deschisese
scorul pentru catalani, încă din minutul 9. Supranumit
„noul Fabregas” de către Arsene Wenger, marocanul Munir
(18 ani) a fost şi golgheterul competiţiei din acest an, cu
11 goluri marcate. Tot Munir a fost şi cel mai bun pasator
al UEFA Youth League, cu 5 assisturi.
A început „meciul” cu Chiajna! Deși mai sunt zile bune pînă
la jocul dintre FC Brașov și Concordia Chiajna, partidă ce
contează pentru etapa cu numărul 28 a primei ligi de fotbal,
care se va disputa pe stadionul Tineretului luni, 21 aprilie,
de la ora 19.30, „meciul” a început déjà! Antrenorul Con-
cordiei Chiajna, Marius Șumudică, îi acuză pe oficialii
celor de la FC Brașov de jocuri necurate înainte de meciul
direct. În ultima etapă, jucătorii ilfovenii au încasat trei
cartonașe galbene și unul roșu, în disputa de la Giurgiu,
cu Astra. Antrenorul Chiajnei, Marius Șumudică știe cine
se află în spatele acestei „regii”. „Ce să fac acum, mă pre-
gătesc de măcelul de la Brașov, că va fi măcel. E clar
acum. Nu vedeți că la ultimul meci toți jucătorii mei pasibili
de suspendare au luat galben? La Brașov erau șapte care
stăteau cu noi dacă luau cartonașe și, ce să vezi, niciunul
dintre ei n-a încasat nimic. Voi ce înțelegeți din asta?”, a
spus Marius Șumudică, pentru Digi Sport. Întrebat dacă
se referă la președintele brașovean Constantin Zotta ca
„regizor” al stratagemei, tehnicianul a replicat: „Păi, vedeți
că știți?!” Președintele stegarilor, nu a putut fi contactat
pentru ași exprima punctul de vedere.  

FC Brașov, în continuare în cărți pentru salvare!  

Încrezătoare la fileu! 
România și Serbia se vor în-

frunta pe 19 și 20 aprilie, la
Arenele BNR, în play-off pen-
tru Grupa Mondială II a Fed
Cup. Cea mai bună jucătoare
română de tenis a momentului,
Simona Halep, numărul cinci
mondial, a declarat că meciul
cu Serbia, din Fed Cup, va fi
unul greu, însă este încreză-
toare în șansele echipei Ro-

mâniei. „Va fi un meci foarte
greu, sunt jucătoare foarte
bune, mai ales că Ivanovic a
câștigat un Grand Slam și are
experiență mare. Eu sunt în-
crezătoare că putem să
câștigăm această partidă, dar
sunt pregătită de un meci foar-
te, foarte greu. Eu zic că se
poate o victorie cu 3-0, orice
e posibil în tenis, dar va fi un

meci greu și nu am nicio pro-
blemă cu scorul dacă va fi 3-
2”, a afirmat Halep. „Suntem
pregătite, suntem fericite că
jucăm acasă. Venim dintr-o
postură nouă, nu ne-am mai
confruntat niciodată cu
situația asta, însă până acum
e frumos și suntem toate în-
cântate de ce va urma.
Șansele sunt 50-50. Nu cred

că poate veni cineva să spună
că suntem favorite. Datoria
noastră este să dăm sută la
sută și sperăm într-un rezultat
pozitiv”, a spus și numărul 27
mondial, Sorana Cîrstea.

Din echipa Serbiei fac parte
Ana Ivanovic (12 WTA), Bo-
jana Jovanovski (39 WTA), Jo-
vana Jaksic (105 WTA) și Nina
Stojanovic (994 WTA).

Pagină realizată de Marian Botezatu
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La Muzeul „Casa Mure-
şenilor” din Braşov a
fost inaugurată o expo-
ziţie de icoane realizate
de persoanele private
de libertate.

Expoziţia poate fi vizitată
pe întreaga perioadă a Săptă-
mânii Patimilor, ca şi în Săp-
tămâna Luminată. 

Expoziţia este dedicată ma-
rii Sărbători a Învierii Dom-
nului. Pe lângă icoane sunt
expuse şi felicitări de Paşte
realizate în grafică, dar şi câ-
teva lucrări de origami.

Aflat la vernisaj, Ionuţ
Dadu a declarat că şansa sa
de reabilitare a fost Părintele
Laurenţiu, parohul peniten-
ciarului, care l-a ajutat să îşi
descopere talentul de a picta
icoane. „Încet-încet, am înce-
put să pictez icoane care să
vorbească cu publicul. Pentru
un om oarecare am ajuns să

cunosc foarte multe lucruri
despre religie, în urma discu-
ţiilor cu părintele Laurenţiu.
Cânt şi în corul Bisericii, îmi
place să pictez, pictez cu drag

şi voi picta atâta timp
cât voi trăi”, a spus la
vernisaj Ionuţ Dadu. 

Expoziţia este cu
vânzare. 

Horoscopul zilei
Berbec. Şarmul este cel mai bun prieten al tău astăzi, aşa că
gândeşte-te bine ce vrei înainte de a cere. E suficient să
spui, iar dorinţele ţi se vor împlini. 

Taur. Astăzi este vorba doar de tine, aşa că încearcă să petreci
cât mai mult timp gândindu-te la obiectivele tale personale.
Fă-ţi timp pentru orice gen de activitate care îţi face plăcere. 

Gemeni. Eşti atât de ocupat/ă astăzi, încât uiţi chiar şi să iei
masa. Asta nu înseamnă că eşti introvertit/ă, doar ai nevoie
să te gândeşti mai mult şi găseşti importante alte lucruri.

Rac. Un proiect important ar trebui să se încheie, dar realizezi
că nu este exact cum ai fi vrut. Cere repede ajutorul prie-
tenilor, nu este atât de rău precum îţi e teamă.

Leu. E posibil ca astăzi să îţi faci un nou prieten sau să reiei
o relaţie mai veche. Este momentul pentru a construi o baza
socială solidă, nu ştii niciodată la cine vei avea nevoie.

Fecioară.Te simţi pierdut/ă în ceva complicat şi plin de piedici,
aşa că încearcă să te îndrepţi către o nouă direcţie. Poate fi
spirituală, romantică, important e să te bucuri de ea. 

Balanţă. Ochiul tău este bine format atunci când vine vorba
de stil şi frumuseţe, aşa că astăzi te poţi ocupa mai mult de
acest aspect. Cumpără-ţi câteva haine noi.

Scorpion. Ceva este puţin ciudat astăzi, dar nu eşti sigur/ă
despre ce e vorba. Lasă să vină totul natural şi vei vedea
apoi cum poţi să rezolvi. Lucrurile vor capăta sens.

Săgetător. Astăzi primeşti veşti despre cineva care îţi e cu-
noscut, dar nu sunt bune. E posibil să fii nevoie să iei legătura
cu un vechi prieten pentru o problema serioasă.

Capricorn. Începe ceva nou, trebuie să te asiguri că rămâi
mereu proaspăt/ă atunci când lucrurile încep să devină plic-
tisitoare. 

Vărsător. O nouă experientă culturală te poate forţa să vezi
lucrurile într-o altă lumină, şi de data această bună. Încearcă
să nu te îngrijorezi prea mult.

Peşti. E timpul pentru ceva nou şi mai bun, aşa că găseşte
acea cale care să îţi aducă stabilitatea în viaţă. Oportunităţile
vin din toate părţile, aşa că fii pregăti/tă pentru ele.

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

SABOTAJ -PREMIERĂ-
106 minute, Acţiune, Thriller, Crimă
orele: 16:15, 20:30
ADIO, DAR MAI STAU
PUŢIN 
96 minute, Comedie,
Dramă
ora: 18:30
CĂPITANUL AMERICA:
RĂZBOINICUL IERNII
-3D– 128 minute,
Aventuri, Acţiune, SF
ora: 19:00
RIO 2 -3D- -
PREMIERĂ-
101 minute, Animaţie,
Aventuri, Comedie,
Familie (D=dublat,
S=subtitrat)
orele: 13:15 D, 17:00 S
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT-3D-
78 minute, Animaţie, Fantastic (dublat)
ora: 13:00
NOE -3D-
140 minute, Aventuri, Dramă, Fantastic
orele: 15:15, 19:45, 22:15

TARZAN -3D-
94 minute, Acţiune, Animaţie, Aventuri
(subtitrat)
ora: 18:00
DIVERGENT
140 minute, Acţiune, SF, Romantic

ora: 13:30
NEED FOR
SPEED:
ÎNCEPUTURI -
3D-
131 minute,
Acţiune, Thriller
ora: 21:45
300:
ASCENSIUNEA
UNUI IMPERIU
-3D-
102 minute,
Acţiune, Război
ora: 15:00

Expoziţii 
◾ Expoziţia LĂSATA

SECULUI – Moment important în viaţa satului” la
Castelul Bran. 
Expoziţia cuprinde trei secţiuni:
– reconstituirea obiceiului „Roata în flăcări”
– reconstituirea obiceiului „Fărşang”, specific
comunităţii maghiare din Ţara Bârsei 

– prezentare de fotografie cu secvenţe din lumea
satului, fotografii realizate de MARCO ALGASOVSCHI
din Braşov.
◾ Expoziţia Fotograful braşovean Carl
Muschalek – 110 ani (1857–1904), donaţia
Gheorghe Corcodel din Germania, la Muzeul
Civilizaţiei Urbane, situat în Piaţa Sfatului nr. 15. 
◾ Expoziţia Maeştri ai picturii româ neşti.
Colecţia Lu cian Pop la Muzeul de Artă Braşov,
din B-dul.  Eroilor nr. 21 (lângă Hotel Capitol). 
Expo ziţia reuneşte capo dopere semnate de
reprezentanţi de seamă ai picturii româneşti din
secolele XIX-XX (Ion Andreescu, Ştefan Luchian,
Gheorghe Petraşcu, Theodor Pallady, Nicolae
Tonitza, Iosif Iser, Corneliu Baba, Ştefan Câlţia, Sorin
Ilfoveanu etc.). 
◾ Expoziţia „Marile cărţi mici” la Casa „Ştefan
Baciu” (str. Gh. Baiulescu, nr.9). Vizitatorii sunt
invitaţi să descopere o colecţie de 38 de cărţi în
miniatură, din patrimoniul Muzeului „Casa
Mureşenilor” Braşov.
Create iniţial pentru a putea să ne însoţească în
toate călătoriile noastre fără a ne îngreuna valizele,
cărţile în miniatură au devenit mai populare către
sfârşitul secolului al XIX-lea, luând forma
dicţionarelor, povestirilor religioase dar mai ales a
ghidurilor turistice. Realizarea lor a reprezentat o
adevărată dovadă de măiestrie atât din partea
tipografilor cât şi din partea gravorilor. Expoziţia
este deschisă în perioada aprilie – septembrie 2014.

Astăzi în Braşov

Expoziţie de
icoane la Braşov
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Sudoku

6 1 4 2
5 3 9 8 4
3 5

5 4 6

3 4 9
2 7

9 4 2 7 5
8 6 1 9

Un neamţ a venit în România la nişte
cunoştinţe şi, împreună, au mers la un
restaurant. Ca să testeze bucătăria au-
tohtonă, au mâncat ciorbă de burtă, iar
neamţul a fost extaziat de gustul ei. A
cerut reţeta, iar ospătarul i-a dat-o.
A plecat neamţul acasă, şi-a făcut ciorba

după reţetă, a mâncat şi a dat telefon
în România:
– Bună ziua. Eu am făcut ciorba de burtă
după reţeta dată de dumneavoastră,
dar nu a ieşit la fel de bună.
– Aţi pus toate ingredientele?
– Da!
– Păi de-aia…

Bancul zilei

În această săptămână, la Teatrul” Sică
Alexandrescu” sunt programate urmă-
toarele spectacole:

◾ Astăzi, 16 aprilie
NIŞTE FETE – sala Studio, ora 19.00
de Neil LaBute
Regia: Gelu Colceag

Scenografia: Ştefan Caragiu
Cu: Gabriel Costea, Bianca Zurovski,

Ligia Stan, Viorica Geantă Chelbea, Iulia
Popescu, Maria Gârbovan, Marta Cim-
poieşu

Preţul biletelor: 10 lei. Preţ redus pen-
tru elevi, studenţi, pensionari: 5 lei.

◾ Mâine 17 aprilie 
POVESTIRI ALESE – sala Studio, ora 19.00
de Donald Margulies
Regia: Vlad Zamfirescu
Decorul: Bogdan Spătaru. Costumele:

Maria Tache. Cu: Viorica Geantă Chel-
bea, Maria Gârbovan.

Spectacole la Dramatic, în această săptămână
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Din presa maghiară
Fabrica de Bere Friedrich Czell şi Fii
Vă recomandăm sortimentele excelente de bere, deja
binecunoscute, ele fiind produse în fabricile noastre cu
utilaje moderne: berea Corona, berea blondă Salvator
şi berea Victoria. Berea Victoria este bere brună, hrăni-
toare şi sănătoasă.
Cereţi sortimentele noastre cu încredere, ele fiind produse
din ingrediente de calitate şi comercializate după matu-
rare.
Comenzile sunt aşteptate la biroul Czell din strada Vămii
nr. 17 (azi Mureşenilor)
Producţia anuală de bere a fabricii Czell este 80 –
100.000 hectolitrii. Îmbutelierea se face după cea mai
nouă metodă de umplere, având un randament de 2400
de sticle/oră.
Deţinem rafinării de spirtoase în Cristian, Dârste, Sibiu
şi Cluj.

Deţine cel mai mare depozit de vinuri la Mediaş, având
mereu pe stoc 10.000 hectolitrii de vin. Vinul este de pro-
ducţie proprie. Depozite se găsesc şi la Braşov, Sighi-
şoara, Sibiu şi Cluj.

Reclamă în Brassói Lapok Emlék album 1894 –
1914. Număr jubiliar. 12 aprilie 1914

„Este titlul primei mono-
grafii a Branului întocmită de
d. profesor Ioan Moşoiu, di-
rectorul liceului „Andrei Şa-
guna” din Braşov, apărută de
curând în editura Asociaţiei
Turing-Clubul României cu o
prefaţă a d-nului Simion Me-
hedinţi, profesor universitar.

Regiunea Branului pe care
vigurozitatea neamului nostru
a păstrat-o intactă – adică ro-
mânească până la ultimul lo-
cuitor, - pentru ziua cea mare
în care avea să triumfe drep-
tatea românească, nu s’a prea
bucurat de atenţiunea croni-
carilor, istoricilor, geografilor
şi publiciştilor români din tre-
cut. Comorile naţionale din
pitoreasca şi dârza regiune ro-
mânească a Branului au rămas
deci îngropate sute de ani în-
ainte de Unire şi 11 ani după
aceasta, până când vrednicul
fiu al acestei regiuni, d. pro-
fesor Ioan Moşoiu, a hotărât
să pună în funcţiune primul
târnăcop naţional. 

Ca să ne cunoaştem Branul
românesc în care nici coloni-
ştii Saşi aduşi de Geza al II-
lea, nici cavalerii tentoni aduşi
de Andrei al II-lea la 1211 –
cu toată înscăunarea lor ame-
ninţătoare între ziduri ce
 păreau construite pentru eter-

nitate – n’au fost în stare să
schimbe nici o iotă şi nici o
cirtă din legea strămoşească a
vechiului nostru pământ, tre-
buia să cercetăm cronicile bu-
fonilor ce gâdilau şovinismul
regilor maghiari sau orgoliul
judeţilor saşi dela Braşov. Fap-
tul se explică, - după cum arată
şi autorul primei monografii
româneşti a Branului – şi prin
felul de viaţă izolată pe care
au dus-o românii localnici,
„îngrijindu-se mai mult de tur-
mele lor de cât de ceea ce se
petrecea împrejurul lor”.

Astăzi însă, din urmele ro-
mane pe cari le-a lăsat legiu-
nea XIII-a gemina, din
taberile dace a căror construc-
ţiune a rămas ca să marcheze
drumul descălicătorului Radu-
Negru, din atâtea alte relicve
romane şi dace precum şi din
mărturia cea mai sigură pe
care o oferă poporul însuşi –
fără nici o împestriţare streină
– neadevărurile din cronicile
stăpânitorilor de ieri sunt spul-
berate unul câte unul în mo-
nografia d-lui profesor Ioan
Moşoiu.

Pentru cei dornici de a-şi
cunoaşte ţara, pentru acei cari
vor să pătrundă în tainele tre-
cutului ei, cât şi pentru acei
cari trebue să fie în tot mo-

mentul apărătorii ei împotriva
neadevărurilor şi bârfelilor
streine, monografia d-nului
profesor Ioan Moşoiu este o
călăuză sinceră, o cronică im-
parţială, documentată şi logică
şi o armă puternică.

De aceia o recomandăm
călduros tuturor bunilor ro-
mâni, lăudând munca autoru-
lui, iniţiativa culturală a
Asociaţiunei Turing Clubului
Român care a editat această
monografie precum şi stră-
duinţa imprimeriilor Cartea
Românească din Bucureşti
cari au prezentat lucrarea cu
o impecabilă artă grafică.

De asemenea talentul d-nu-
lui profesor V. Maximilian
care se manifestă în chip ad-
mirabil în cele 4 planuri, 5 pa-
gini în peniţă şi 11 frontispicii,
toate evocând trecutul istoric
al Branului”.

În 1930, Ioan Moşoiu apre-
cia că Branul devenise „o lo-
calitate de vară foarte
frecventată”. „Clima plăcută,
aerul curat şi ozonat din cauza
vegetaţiei bogate de brad, care
se coboară până în văi, cerul
senin scutit de ceaţa şi salu-
britatea ţinutului adăpostit de
curenţi, au făcut din Bran o
importantă staţiune climatică.
Vizitatorii vin mai ales pentru

recreaţie şi reconfortare.(…)
Pe lângă aerul bun, un mijloc
de întărire sunt şi băile reci
care se pot face în apa curată
şi limpede a Turcului; băile
de soare şi plimbările”. Apre-
ciată ca o „staţiune mai liniş-
tită”, Branul era preferat de
„viligiaturiştii” care doreau să
petreacă „mai mult în cercul
restrâns al cunoştinţelor fami-
liare”. 

Chiar dacă, aşa cum afirma
şi Ioan Moşoiu, „comorile na-
ţionale din pitoreasca şi dârza
regiune românească a Branu-
lui au rămas îngropate sute
de ani”, astăzi, faima ţinutului
a depăşit chiar şi hotarele ţă-
rii... Motivul principal pentru
care turiştii (în special cei stră-
ini) aleg să viziteze Branul
este reprezentat de legenda
care s-a creat în jurul acestuia.
Astfel, cea mai reprezentativă
legendă a Transilvaniei, cea a
lui Dracula sau a lui Vlad Ţe-
peş, este legată incontestabil
de Castelul Bran. Acesta este
şi unul dintre motivele pentru
care a fost inclus de către jur-
naliştii de la CNN într-un top
10 al castelelor medievale.
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Este o carte valoroasă, scri-
să de dl. Ioan Popea, profesor
la şcolile române din Braşov.
Intitulată „Caractere morale
– exemple şi sentinţe culese
din istoriile şi literaturile po-
parelor vechi şi moderne”,
cartea, atât prin exteriorul său
elegant, cât şi prin cuprinsul
său bogat, de aproape 400
de pagini, este o adevărată
podoabă a literaturii noastre.
Atragem atenţia tuturor ro-
mânilor iubitori de carte că

în ea cititorul va găsi o co-
moară nespus de preţioasă
de învăţături, de mângâieri
şi însufleţiri spre tot ce e mo-
ral, nobil şi frumos. Are pre-
ţul de 1 florin şi 25 de creiţari
şi se găseşte de vânzare în
Braşov la Tipografia „A.Mu-
reşianu”, la Librăria Ciurcu
şi Librăria Zeidner. 

Gazeta de Transilvania,
nr. 83, 14/27 aprilie 1900

Cristina Baciu Mihaela Lupu

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Branul şi Cetatea Branului

Citiţi „Caractere morale” !

16 aprilie 2014

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
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Înainte de Paşte nu doar
ouăle se vopsesc. Unii
braşoveni aleg să-şi co-
loreze chiar şi animalele
de companie, mai ales
căţeii.

Riciu, Pufa şi Missy sunt
cei trei bichoni care au ieşit
din salonul de coafură canină
în trei culori care sigur vor
atrage toate privirile, când vor
ieşi la plimbare: roz, albastru
şi portocaliu. 

Vopsirea începe abia după
ce căţeii sunt bine spălaţi, ur-
mează aplicarea culorii după
care uscarea şi tunsoarea. 

Odată aplicată culoarea,
acesta rezistă până la prima
baie sau până la primul periaj
mai sănătos. 

Pufa este colorată în porto-
caliu iar prietenul său Riciu
va fi albastru, culori alese de
stăpâna lor. 

„Mie mi se pare normal când
sunt coloraţi, nu mai ştiu cum
arată când sunt albi” a declarat
Monica, stăpâna câinilor.

Între timp la salon apare şi
stăpânul lui Missy care a a
avut parte de prima ei vopsire
completă. 

Metoda colorării căţeilor
este una de import şi a fost
adusă la noi din Italia. 

„Lucrând în Milano am cu-
noscut unul din marii toaleta-
tori care pregătea câinii
pentru doamnele de la Fas-
hion, intrau pe podium cu

câini vopsiţi,
de la el am în-
văţat tehnica
colora tulu i
câinilor. Se
practică în Ita-
lia şi vopsitul
lor, eu nu sunt
chiar de acord
cu vopsitul lor,
acesta este un
colorat, este
mult mai prac-
tic, mai uşor”,
a declarat Că-
lin Radu, pro-
p r i e t a r u l
salonului. 

Procedura de colorare şi
toaletare durează aproape
2 ore, iar preţul unei astfel de
transformări diferă în funcţie
de blana animalului care ur-
mează să fie colorat, de lun-
gimea blănii dar şi de starea
acesteia. 

La Braşov se
vopsesc şi câinii

Simona Pătruleasa a fost la
un pas de a intra în depresie,
atunci când medicul i-a spus
că nu poate deveni mamă.
Prezentatoarea a mărturisit că
acesta a fost cel mai dificil
moment din viaţa sa. După
încercarea mai multor trata-
mente, vedeta tv a apelat la
fertilizarea in vitro şi astfel a
reuşit să rămână gravidă.

„Acum mai bine de trei ani,
pot să spun că şi eu eram la
un pas de a ajunge şi de a că-
dea în panta asta a depresiei.
Dar, din fericire, am avut sus-
ţinere din partea familiei, dar

mai ales din partea soţului,
care m-a ajutat să depăşesc
momentul (...) Cel mai greu
moment a fost atunci când o
doctoriţă mi-a spus că nu voi
fi niciodată mamă”, a mărtu-
risit vedeta tv.  Pentru a deveni
mamă a încercat o serie de tra-
tamente, iar în cele din urmă

a apelat la ferilizarea in vitro.
„Tot auzeam în jurul meu de
această procedură şi am stu-
diat şi eu pe internet să văd
ce înseamnă, câte şanse am
şi am găsit mai multe persoa-
ne care îşi făcuseră fertilizare
in vitro aici în România. Din
a patra fertilizare am reuşit
să rămân însărcinată cu In-
grid, aici, în România”, spune
Simona Pătruleasa.

În septembrie 2011, Simo-
na Pătruleasa a devenit mă-
mica unei fetiţe de nota zece,
căreia i-a pus numele Ingrid
Maria Lucia. 

O lebădă dintr-un campus universitar,
acuzată că atacă studenţii străini

Universitatea din Warwick,
din Marea Britanie, a fost ne-
voită să ridice un gard în jurul
unui lac din campus pentru a
opri atacurile unei lebede albe
asupra studenţilor, scrie The
Daily Telegraph.

Măsura a fost luată după ce
lebăda, cu o înălţime de 1,21
metri şi o deschidere a aripilor
de 2,4 metri, a fost acuzată de
comportament agresiv faţă de
studenţii străini care trec pe
un pod din apropierea locului
în care aceasta îşi are cuibul,
în campusul Gibett Hill din

Coventry, West Midlands.
„Aceste lebede sunt foarte

enervante, iar studenţii se simt
ca şi cum ar fi agresaţi. Sunt
din India (...) şi s-au concen-
trat direct pe mine. Am fost
avertizat că lebedele vor fi un
pic irascibile în această pe-
rioadă a anului, dar se com-
portă la fel cu mine tot timpul
anului. (...) Poate lebedele de
aici sunt un pic rasiste”, a co-
mentat un student indian.

Potrivit publicaţiei, în tim-
pul sezonului de împerechere
din lunile martie-mai, lebedele

pot să îşi apere foarte puternic
teritoriul şi dă dovadă de agre-
sivitate faţă de intruşi. Ele îi
ameninţă adesea pe cei care
se aventurează prea aproape
de cuiburile lor, scoţând un
sunet de avertizare.

Potrivit lui Geoff Grewcock,
managerul Warwickshire Wil-
dlife Sanctuary, situat în apro-
pierea campusului, nu este
neobişnuit ca lebedele să dea
dovadă de un comportament
agresiv în această perioadă,
mai ales dacă sunt perechi, aşa
cum se întâmplă în acest caz.

A descoperit că este gravidă cu copiii altei femei
O femeie din Italia care a apelat la ajutorul doctorilor
pentru a rămâne gravidă a descoperit că gemenii din
pântece nu sunt ai ei. Femeia gravidă în patru luni a aflat
că poartă, din greşeală, copiii unei alte paciente. Deşi
este în stare de şoc, ea a decis să ducă sarcina la bun
sfârşit şi va naşte copii, scrie click.ro. Totul a început
bine pentru femeie şi soţul ei, ambii psihologi în vârstă
de 40 de ani. Cei doi îşi doreau să devină părinţi, dar
din cauza unor probleme au apelat la ajutorul medicilor
de la Spitalul Sandro Petrini din Roma. După numeroase
teste, ei au fost programaţi pentru procedura de fertilizare
în vitro pe data de 4 decembrie, în acelaşi timp cu alte
trei cupluri. Trei din cele patru femei au rămas gravide,
iar psiholoaga a aflat că va avea gemeni. În luna a treia
de sarcină, ea a făcut un test genetic, în urma căruia a
descoperit că embrionii nu sunt ai ei. Conform cotidianului
italian „Il Corriere della Sera”, numele celor două cupluri
sunt asemănătoare: doar trei litere diferă, iar iniţialele
sunt aceleaşi. Cel mai probabil, epubretele au fost in-
versate.

Cel mai scump divorţ al anului
Valentina Pelinel şi Cristian Boureanu au decis să-şi în-
cheie mariajul după şase ani de iubire. Până în prezent,
cei doi nu au decis cum îşi vor împărţi averea estimată
la peste cinci milioane de euro. Cristian Boureanu este
un bărbat bogat. Averea sa se ridică la cinci milioane de
euro. Conform declaraţiei de avere depusă la sfârşitul
anului 2012, Cristian Boureanu deţine 13 terenuri, dintre
care numai unul cumpărat cu Valentina Pelinel. În plus,
deputatul mai deţine şi bijuterii din aur şi diamante în va-
loare de 400.000 de euro, dar şi obiecte din argint şi ta-
blouri de aproape 50.000. Cristian Boureanu se poate
lăuda cu faptul că, până în anul 2011, el a deţinut 50%
dintr-un apartament luxos din New York, evaluat la peste
un milion de euro, scrie Cancan.

Simona Pătruleasa: „Eram la un pas 
de a cădea în panta asta a depresiei”


