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VALUTĂ

Condiţii bune de
schi în Poiană

În Poiana Braşov, în Postă-
varu se poate schia în con-
diţii foarte bune, stratul de
zăpadă fiind de 60 de cm.
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Hosmaşina este un vis devenit
realitate pentru Casa Speran-
ţei! În ajun de sărbători pas-
cale, Centrul de îngrijiri
paliative a primit nu una, ci
trei maşini, care sunt extrem
de utile echipelor medicale ce
fac vizite la domiciliu bene-
ficiarilor Hospice! Reprezen-

tanţii unei bănci au dorit să
ofere un sprijin pacienţilor
Hospice şi astfel au donat
două autoturisme ce vor fi fo-
losite pentru cei care au întâl-
nit durerea şi învaţă să trăiască
cu ea. Cea de-a treia maşină
a fost donată de Asociaţia
 Cetatea Braşovului.

După modelul de la Braşov,
şi comuna Vulcan va avea un
centru social. Lucrările au în-
ceput deja, iar odată finalizat
centrul comunitar va oferi
asistenţă pentru persoanele
aflate în situaţii de risc social.
Ba mai mult, acesta va asi-
gura infrastructura necesară

revitalizării unor tradiţii şi
obiceiuri din Ţara Bârsei.
Proiectul a fost finanţat prin
Programul Operaţional Re-
gional, Axa prioritară 1 –
Sprijinirea dezvoltării dura-
bile a oraşelor – Poli urbani
de creştere, potrivit reprezen-
tanţilor locali. 

Centru Comunitar la Vulcan Donaţii pentru Hospice 
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S-au despărţit 
şi oficial

Clubul Corona Braşov şi
antrenorul Ionel Gane au
finalizat oficial şi actele pri-
vind rezilierea contractului.

Sfaturi 
de la pompieri 

Pompierii de la ISU Braşov
vă sfătuiesc cum să evitaţi
incendiile la biserică în
Noaptea de Înviere. 
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Preşedintele Consiliului Judeţean
Braşov, Aristotel Căncescu, i-a
transmis premierului Victor Ponta
un memoriu prin care solicită sprijin
pentru asigurarea accesului gratuit
la serviciul de transport în comun

local şi intrajudeţean. „În acest sens
avem nevoie de sprijinul Guvernu-
lui, cunoscut  fiind faptul că în pro-
gramul electoral cu care USL a
câştigat alegerile locale la nivelul
judeţului Braşov am făcut o serie

de promisiuni înscrise în principiul
solidarităţii sociale, pe care dorim
să le onorăm. Orice ajutor pe care
autorităţile publice locale îl pot
acorda pensionarilor este absolut
necesar, având în vedere că vorbim

despre o categorie socială defavo-
rizată, cu o situaţie materială pre-
cară, însă cu o pondere însemnată,
care se apropie de 50% din totalul
populaţiei judeţului nostru”, a pre-
cizat Aristotel Căncescu. pag. 3

Gratuitate
pentru seniori

Aristotel Căncescu îi cere 10 milioane de euro lui
Ponta pentru gratuitatea pe RAT a pensionarilor
Aristotel Căncescu îi cere 10 milioane de euro lui
Ponta pentru gratuitatea pe RAT a pensionarilor
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Fostul deținut a dat examen pentru absolvirea 
unui curs de calificare urmat în perioada de detenție

În  Poiana Brașov, în Masivul Pos-
tăvaru se poate schia în condi�ii foarte
bune, stratul de zăpadă fiind de peste
60 de cm. „Nici în iarna care s-a în-
cheiat nu am avut strat atât de mare
de zăpadă. Și în stațiune s-a ajuns la

un strat consistent de 20 de cm. Se
poate schia destul de bine pe pârtiile
Drumul Roșu și Sulinar. Nu circulă te-
lescaunul, dar circulă cele două tele-
cabine”, a precizat unul dintre
cabanierii de la Cabana Postăvarul,

din Masivul Postăvarul.
De asemenea, circula�ia rutieră în

jude�ul Brașov s-a desfășurat ieri  în
condi�ii de iarnă, dar fără blocaje de
trafic sau restric�ionări, din cauza ză-
pezii căzute. 

Cursă mortală, pe Drumul
Naţional 13, în  Rotbav

Un tânăr de 27 de ani, ur-
mărit în trafic de poliţişti, a
murit ieri seară  sub roţile
unui tir. Bărbatul gonea ne-
buneşte în încercarea de a scă-
pa de urmăritori şi n-a mai
putut evita impactul în urma
căruia autoturismul pe care îl
conducea s-a făcut praf.  Şo-
ferul era suspectat că a furat
o mașină. „Ieri, în jurul orei
18.45, un echipaj al Poliției
Rutiere Brașov, aflat pe
D.N.13, la km.32, a reperat
autoturismul menționat, cir-
culând cu viteză din direcția
Rupea spre Brașov. Polițiștii
au plecat imediat în urmărirea
mașinii, cu autoturismul din
dotare, având semnalele acus-
tice și luminoase în funcțiune.
De asemenea, au fost alertate
toate patrulele I.P.J.Brașov
aflate în misiune. Conducăto-

rul autoturismului nu a oprit
la semnalele echipajului care
îl urmărea pe D.N.13, iar în
Feldioara,după aproximativ
13 km., nu a  oprit nici la sem-
nalul unui agent de poliție ru-
tieră. Polițistul s-a ferit din
calea autoturismului, care a
intrat apoi într-un autocamion
oprit pe sensul său de mers,
iar accidentul s-a soldat cu de-
cesul conducătorului autotu-
rismului, un brașovean de 23
ani. Cadavrul său a fost trans-
portat la Serviciul Medicină
Legală pentru necropsiere” a
declarat  comisar şef Liviu
Naghi – purtător de cuvânt
IPJ Braşov. Poliţiştii aşteaptă
rezultatele necropsiei pentru
stabilirea cauzei morţii, dar şi
pentru a afla dacă şoferul a
consumat sau nu, înainte de
a urca la volan, alcool.

Un fost deţinut de la Pe-
nitenciarul Codlea s-a
întors la închisoare de
bunăvoie, miercuri, la
doar trei zile de la elibe-
rare, pentru a susţine
un examen de absolvire
a unui curs de calificare
ca tâmplar, el obţinând
nota zece.

Fostul deţinut, în vârstă de
34 de ani, din Braşov, a ajuns
la Penitenciarul Codlea în iu-
nie 2013, pentru a ispăşi o
pedeapsă de un an şi patru
luni de închisoare pentru fals
şi înşelăciune, după ce în
urmă cu câţiva ani a obţinut
un credit de la o bancă folo-
sind documente false.

Tânărul a fost eliberat con-
diţionat după ce a ispăşit mai
puţin de un an din pedeapsă
şi a putut să se întoarcă acasă,
potrivit purtătorului de cuvânt
al Penitenciarului Codlea, co-
misar-şef Claudiu Ştaier.

În perioada în care a stat

în penitenciar, bărbatul a ur-
mat un curs de calificare în
meseria de tâmplar, iar ieri,
la trei zile de la eliberare, s-
a întors de bunăvoie în închi-
soare pentru a-şi susţine
examenul de calificare, exa-

men pe care l-a absolvit cu
nota 10.

Reprezentanţii Penitencia-
rului Codlea spun că până
acum nu au mai întâlnit astfel
de situaţii.

„Demn de remarcat este că

unul dintre absolvenţi s-a li-
berat cu trei zile înainte de fi-
nalizarea cursului şi s-a întors
pentru câteva ore în sala de
clasă a penitenciarului, pentru
a susţine examenul şi a se în-
dreapta apoi spre casă cu un
dublu 10. Nu a făcut probleme
pe timpul detenţiei, iar faptul
că s-a întors arată că este o
persoană responsabilă”, a
spus purtătorul de cuvânt al
Penitenciarului Codlea.

Cursul de tâmplărie din pe-
nitenciar face parte din pro-
iectul „Viaţa după gratii”,
cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul
Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Uma-
ne 2007-2008. Cursul a durat
aproximativ trei luni şi a fost
urmat de 28 de deţinuţi. Toţi
cursanţii au promovat, iar
mediile finale au fost cuprinse
între 8 şi 10, patru dintre ab-
solvenţi obţinând note maxi-
me, atât la proba teoretică,
cât şi la proba practică.

Bărbatul nu și-a irosit timpul după gratii, ci a învățat tâmplăria

S-a întors de bunăvoie 
la Penitenciarul Codlea

Cale ferată blocată. Zăpada de aprilie a afectat ieri şi calea
ferată. Două trenuri care au plecat de la Braşov, ieri di-
mineaţă, au ajuns cu câteva zeci de minute întârziere la
destinaţie, adică la Bucureşti. Din cauza vremii nefavo-
rabile, un pom s-a prăbuşit peste liniile dintre Braşov şi
Predeal. Primul tren a avut o întârziere de peste o oră
iar cel de-al doilea a ajuns în capitală cu 30 de minute
mai târziu decât era programat. O echipă de intervenţie
de la căile ferate s-a deplasat la faţa locului și a îndepărtat
copacul de pe calea ferată, a remediat problemele ivite
la liniile de înaltă tensiune, iar după aceea traficul feroivoar
s-a desfăşurat normal.
Sechestru pe imobile ale lui Dumitru Dragomir. Trei imobile
deţinute de fostul șef al LPF Dumitru Dragomir au fost
puse miercuri sub sechestru de poliţiştii din cadrul Poliţiei
Capitalei, sub supravegherea unor procurori de la Par-
chetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru a se putea
recupera prejudiciul din dosarul în care este cercetat
Dragomir, conform unui comunicat de presă al Direcţiei
Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).
Dragomir este urmărit penal în dosarul vânzării drepturilor
de televizare a meciurilor de fotbal. Procurorii Parchetului
de pe lângă Tribunalul Bucureşti îl acuză pe Dumitru
Dragomir în acest dosar de delapidare, evaziune fiscală
şi spălare de bani.  Prejudiciul în acest caz a fost estimat
la 3 milioane de euro.
Băsescu: România nu va apăra militar Republica Moldova.
Președintele Traian Băsescu spune că România nu va
interveni militar pentru a apăra Republica Moldova dacă
aceasta va fi victimă a agresiunii armate a Rusiei.
Într-o discuție cu cititorii portalului de știri din Republica
Moldova, unimedia.info, șeful statului a subliniat că Ro-
mânia nu va apăra militar o țară care nu este parte a
Organizației Tratatului Atlanticului de Nord.
„România nu se va implica militar în niciun conflict în re-
giune fără aliații militari. Două puncte mari, unul după
altul”, a afirmat Traian Băsescu, care a adăugat că
Bucureștiul „nu va ezita” dacă un partener din interiorul
NATO va avea nevoie de forța armată a României.
Traian Băsescu a spus că trebuie ca Republica Moldova
să ia o hotătâre fără echivoc în privința direcției pe care
o va urma în materie de securitate. „Este important pentru
Republica Moldova să aibă o opțiune fermă pentru  pro-
pria ei securitate. Nu poți vorbi de prosperitate dacă mai
întâi nu garantezi securitatea”, a spus șeful statului. So-
vietul Suprem al Transnistriei a cerut din nou, miercuri,
independența și alipirea la Federația Rusă. Vicepremierul
Republicii Moldova, Eugen Carpov, a denunțat ulterior
o campanie propagandistică care urmărește să creeze
tensiuni în Transnistria. Carpov a declarat pentru Radio
Europa Liberă că unele cercuri de la Moscova și de la
Tiraspol vor ca Transnistria să urmeze scenariul Crimeii,
care a fost anexată de Rusia luna trecută.

Se poate schia în condiții bune în Masivul Postăvarul 



După modelul de la
Braşov, şi comuna Vul-
can va avea un centru
social. Lucrările au în-
ceput deja, iar odată fi-
nalizat centrul co  munitar
va oferi asistenţă pentru
persoanele aflate în si-
tuaţii de risc social. Ba
mai mult, acesta va asi-
gura infrastructura ne-
cesară revitalizării unor
tradiţii şi obiceiuri din
Ţara Bârsei, dar şi o continuitate
a acestora prin participarea co-
piilor la diverse cercuri şi ateliere
tematice.  

Ieri, primarul Braşovului, Ge-
orge Scripcaru, împreună cu
edilul comunei Vulcan,  Ghe-
orghe Călburean, reprezentanţi
ai Polului de Creştere şi ai Agen-

ţiei Metropolitane Braşov, au
verificat stadiul lucrărilor pentru
amenajarea Centrului Comuni-
tar din Comuna Vulcan. „Co-
muna Vulcan nu putea să facă
singură acest lucru, îl facem prin
intermediul municipiului Braşov
ca şi lider de proiect, totul se de-
rulează prin municipiul Braşov

dar cu destinaţie pentru
comuna Vulcan, este un
proiect pentru întreaga
zonă a Ţării Bârsei” a
declarat primarul Ge-
orge Scripcaru.

Proiectul a fost fi-
nanţat prin Programul
Operaţional Regional,
Axa prioritară 1 – Spri-
jinirea dezvoltării du-
rabile a oraşelor – Poli
urbani de creştere. În

urma realizării proiectului, în
cadrul Centrului Comunitar
Vulcan vor fi amenajate un spa-
ţiu multifuncţional pentru acti-
vităţi cultural educative, o sală
de activităţi culturale cu recepţie,
sala multimedia şi bibliotecă
precum şi o zonă pentru activi-
tăţi sociale.

Românii vor mai avea o zi liberă
Guvernul și-a dat avizul, în

ședin�a de ieri pentru ca ro-
mânii să mai beneficieze de
încă o zi liberă pe an.

Guvernul a votat pentru ca
ziua de  24 ianuarie să fie de-
clarată drept zi de sărbătoare
legală.

Propunerea privind decla-
rarea zilei de 24 ianuarie ca
zi de sărbatoare legală este
sprijinită de senatori și
deputa�i din toatea gruparile
parlamentare.

Conform Codului Muncii

actual, zilele de sărbătoare le-
gală, în care nu se lucrează,
sunt 1 şi 2 ianuarie, prima şi
a doua zi de Paşti, 1 Mai, pri-
ma şi a doua zi de Rusalii, 15
august-Adormirea Maicii
Domnului, 30 noiembrie –
Sfântul Apostol Andrei, 1 De-
cembrie-ziua naţională a Ro-
mâniei, prima şi a doua zi de
Crăciun.

Pe lângă aceste zile oficiale,
românii au beneficiat și vor
beneficia întotdeauna de așa-
numitele pun�i, când un sejur

se poate prelungi cu până la
patru zile libere, în afara pe-
rioadei dintre Crăciun și Anul
Nou, când aproape că majo-
ritatea românilor intră într-o
vacan�ă prelungită.  Adunate
într-un an, bugetarii pot be-
neficia de peste 20 de zile li-
bere, în afara concediului de
odihnă.

În acest sens, românii sunt
printre cei mai avantaja�i
membri au UE în ceea ce
privește numărul zilelor libere
dintr-un an. 

Președintele Consiliului
Județean Brașov, Aristo-
tel Căncescu, i-a transmi-
sieri premierului Victor
Ponta un memoriu prin
care solicită sprijin pen-
tru asigurarea accesului
gratuit la serviciul de
transport în comun local
și intra ju dețean.

„În acest sens avem nevoie
de sprijinul Guvernului, cu-
noscut fiind faptul că în pro-
gramul electoral cu care USL
a câștigat alegerile locale la
nivelul județului Brașov am
făcut o serie de promisiuni în-
scrise în principiul solidarității
sociale, pe care dorim să le
onorăm. Orice ajutor pe care
autoritățile publice locale îl
pot acorda pensionarilor re-
prezintă o măsură cu caracter
social-democrat și este absolut

necesar având în vedere că
vorbim despre o categorie so-
cială defavorizată, cu o situație
materială precară, însă cu o
pondere însemnată, care se
apropie de 50% din totalul
populației județului nostru”,
precizează Căncescu.

Pe de altă parte, șeful
jude�ului a făcut referire și la
faptul că și firmele care asi-
gură transportul în comun la
nivelul jude�ului Brașov se
confruntă cu o situa�ie finan-
ciară dificilă, accentuată de
creșterea accizei la car bu ran�i.

„Acestea sunt motivele pen-
tru care, Domnule Prim-Mi-
nistru, vă solicit cu tot
respectul un sprijin financiar
din partea Guvernului Româ-
niei, în valoare de 10 milioane
de euro, pentru anul 2014, în
vederea asigurării gratuității
transportului în comun pentru

toți pensionarii, la nivelul în-
tregului județ Brașov. Vă pre-
cizez faptul că bugetul
județean și cel al municipiului
Brașov au fost aprobate de
majoritatea formată din con-
silierii PSD, PNL și PC (USL),
însă ca urmare a scăderii ve-
niturilor colectate la nivelul
județului Brașov, această
sumă destinată subvenționării
transportului pentru vârstnici
nu a putut fi prevăzută”, se
arată în materialul trimis pre-
mierului.

De asemenea, Căncescu le
solicită tuturor parlamentarilor
de Brașov să sus�ină acest de-
mers, �inând cont de faptul că
și în campania electorală pentru
alegerile parlamentare asigura-
rea necesită�ilor perso ane lor de
vârsta a treia a fost o promisiune
importantă pe agenda tuturor
candi da �ilor USL.

Președintele Consiliului Județean, Aristotel Căncescu, i-a transmis un memoriu premierului 

Căncescu cere gratuitate
pe RAT pentru toți seniorii
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Centru Comunitar la Vulcan
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Ministrul Economiei, Con-
stantin Niţă, s-a întâlnit ieri,  cu
Arben Ahmetaj, Ministrul Dez-
voltării Economice, Comerţului
şi Antreprenoriatului din Alba-
nia. Din delegaţia albaneză au
mai făcut parte Damian Gjik-
nuri, Ministrul Energiei şi In-
dustriei, Taulant Balla, membru
al Parlamentului, Agron Hetoja,
preşedintele companiei de elec-
tricitate a Albaniei, KESH pre-
cum şi E.S. dl Sami Shiba,
Ambasadorul Albaniei la Bu-
cureşti. 

,,Am discutat cu delegaţia al-
baneză despre necesitatea creş-
terii nivelului schimburilor
comerciale dintre cele două ţări.
Un punct important pe agenda
discuţiilor a fost cooperarea în
domeniul energetic, expertiza şi
experiența  României în dezvol-
tarea de proiecte de infrastruc-
tură fiind apreciată de către
delegaţia albaneză. În acest sens,
există potenţial pentru implica-
rea companiilor româneşti în

dezvoltarea de proiecte pe piaţa
albaneză, domeniile prioritare
fiind: construcţia de hidrocen-
trale şi microhidrocentrale, re-
tehnologizări, infrastructura
rutieră, agricultură, industria
textilă. În acelaşi timp, pentru
România este o oportunitate va-
lorificarea producţiei de energie
excedentare, prin vânzarea către
piaţa din Albania. Companiile
producătoare de energie din Ro-
mânia au şansa de a deveni ac-
tive pe piaţa regională,
valoricându-şi producţia de ener-
gie la preţuri competitive”, a de-

clarat Constantin Niţă, Ministrul
Economiei. 

Cele două părţi au apreciat
relaţiile foarte bune de colabo-
rare la nivel politic şi şi-au ex-
primat speranţa ca acestea să se
dezvolte şi la nivel instituţional.
În cadrul întâlnirii au fost dis-
cutate: oportunităţile de coope-
rare economică dintre cele două
ţări, în domenii precum energie,
industria textilă, agricultură, in-
frastructură rutieră; colaborarea
pentru atragerea de investiţii în
cele două ţări; modalităţi insti-
tuţionale de colaborare şi trans-
fer de know-how în domeniul
IMM-urilor, atragerii de fonduri
europene, acreditării, standar-
dizării şi certificării produselor. 

La 31 decembrie 2013, vo-
lumul total al schimburilor co-
merciale româno – albaneze era
de 41,64 mil. Euro iar în pri-
mele două luni ale anului 2014
s-a înregistrat o creştere de circa
6% faţă de aceeaşi perioadă a
anului precedent.

Persoanele de până în 40 de ani 
încep să economisească mai mult

Tinerii cu vârsta de până
la 30 de ani, precum şi cei
din segmentul 30-40 de ani
încep să economisească mai
mult, aceste categorii repre-
zentând aproape 20% din to-
talul clienţilor persoane

fizice, arată un studiu al Băn-
cii Comerciale Române
(BCR). Cei mai economi ti-
neri sunt cei din Moldova (ju-
deţele Suceava, Neamţ şi
Bacău), urmaţi de cei din Bu-
cureşti şi Prahova, însă în ju-

deţele Argeş, Alba şi Braşov
se înregistrează cele mai im-
portante creşteri în ultimul
an din punct de vedere al vo-
lumelor atrase de la clienţii
cu vârsta de până la 40 de
ani.

40 de apartamente ANL
vor fi schimbate pe 150
de locuinţe sociale. Pro-
iectul  va fi supus atenţiei
Consiliului Local la şedin-
ţa de la sfârşitul acestei
luni. 

Într-o prima fază, consilierii
locali vor revoca o hotărâre
prin care un teren a fost atribuit
Agenţiei Naţionale pentru Lo-
cuinţe  în vederea construirii
unor blocuri. Pe acea suprafaţă,
de trei mii de metri pătraţi, si-
tuată în zona Fundătură Hăr-
manului, vor fi ridicate trei
ansambluri ce vor fi destinate
braşovenilor aflaţi în situaţii fi-
nanciare şi sociale dificile, fără
adăpost. 

Studiul de fezabilitate pentru
această lucrare va fi realizată
de RIAL, care are la dispoziţie
pentru realizarea acestei docu-
mentaţii, suma de o sută de mii
de lei. Studiul ar trebui să fie
făcut până cel târziu la începu-
tul lunii iunie, după care pro-
iectul ar trebui să fie supus unei

alte proceduri, ce include lici-
taţia pentru lucrare. 

„Cea mai bună variantă și
care este și fezabilă este acea
a creditului furnizor,  deoarece
nu grevează bugetul local în
anul în curs. Este practic  o va-
riantă prin care licităm reali-

zarea acestei investiții  la pa-
chet, adică  finanțare, proiec-
tare și execuție. Este un model
care se folosește în România
și în alte state” a declarat  vi-
ceprimarul Răzvan Popa.  

În discuţii mai sunt şi locuin-
ţele sociale, pentru care s-au

sistat lucrările din cauza că ul-
tima licitaţie a fost contestată.
CNSC a respins contestaţia,
astfel că există şanse ca după
Paşte să fie reluat şantierul de
pe Zizinului, un proiect care a
demarat în urmă cu aproape
doi ani. Anca Lăutaru 

După Paște  ar putea fi reluate lucrările la șantierul de pe Zizinului

Trei blocuri cu 150 de
locuințe sociale, la Brașov 

Flash economic
Mieii au apărut în pieţe. Mieii şi-au făcut apariţia în câteva
pieţe braşovene, însă au dispărut aproape la fel de rapid
cum au apărut! Anul trecut, în primele zile în care au fost
comercializaţi, mieii costau 28 de lei pe kilogram. De
această dată, preţul este chiar ceva mai mic, 25 de lei
pe kilogram, motiv pentru care şi cumpărătorii s-au în-
ghesuit să-i cumpere. Producătorii spun că anul acesta
mieii sunt mai mari decât anul trecut, motiv pentru care
preţul este ceva mai mic, pentru ca vânzarea lor să mear-
gă cât mai bine. 
Roman Braşov a produs 2 autocamioane în 2014. Roman Braşov
a produs în primele trei luni ale acestui an două autoca-
mioane, arată un studiu al Asociaţiei producătorilor şi
Importatorilor de Autoturisme. Pe ansamblul pieţei, livrările
totale de autovehicule (autoturisme + vehicule comer-
ciale), înregistrează în trimestrul I o creştere de 21,7%
faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Strict pe seg-
mentul autoturismelor, creşterea a fost de 19,1%. Este
pentru prima dată din 2009 până acum când în primul
trimestru se înregistrează o creştere faţă de anul prece-
dent şi cea mai mare creştere pe această perioadă din
2007 până în prezent (a mai existat doar în 2008, dar
numai de 17%), potrivit raportului citat.
Putem adopta Euro.  Secretarul de stat în MAE George
Ciamba a declarat că pentru prima dată România înde-
plineşte toate criteriile de aderare la zona euro, iar acest
lucru se vede şi prin creşterea investiţiilor străine în
ultima perioadă. „În 2004, PIB-ul României era 80 de
miliarde de euro, anul trecut, când am avut cel mai bun
PIB, ne-am dus la 140 miliarde de euro. Am intrat în
Pactul Euro Plus, suntem parte a Tratatului pentru sta-
bilitate, coordonare şi guvernanţă din cadrul Uniunii Eco-
nomice şi Monetare, dar suntem şi parte a procesului
de negociere a Uniunii Bancare”, a precizat oficialul ro-
mân, citat de Mediafax.

Cooperare româno-albaneză în domeniul Energiei



O echipă formată din opt
elevi din clasele a XI-a de la
Colegiul Naţional „Andrei
Şaguna” din Braşov a câşti-
gat locul I la concursul „NA-
SA's Space Settlement Con-
test-2014” cu un proiect de
navă interstelară, iar un alt
elev, de clasa a VI-a, a
ocupat locul al II-lea, cu ma-
cheta unei asemenea comu-
nităţi. Şaguniştii s-au „bătut”
cu alte 800 de echipe din în-
treaga lume la concursul or-
ganizat de NASA. Euforia
câştigării premiului I şi a pre-
miului al II-lea, chiar de la
prima participare, a fost de
scurtă durată, după ce ado-
lescenţii au aflat că au nevoie

de circa 30.000 de dolari
pentru a ajunge în SUA.  Zi-
lele trecute, însă, ministrul
Educaţiei Naţionale, Remus
Pricopie, a anunţat că a inclus
concursul „NASA Space Set-
tlement” pe lista concursurilor
internaţionale pentru care se
asigură finanţare.  „La soli-
citarea prim-ministrului

Victor Ponta, ministrul
Educaţiei Naţionale, Re-
mus Pricopie, a aprobat
includerea concursului
«NASA Space Settlement»
pe lista concursurilor in-
ternaţionale pentru care
se asigură finanţare pen-
tru participarea elevilor
români. Astfel, Guvernul

României încurajează parti-
ciparea tinerilor români la
presti giosul concurs organizat
sub egida NASA şi sprijină
performanţa elevilor şi a pro-
fesorilor care promovează
România pe plan internaţio-
nal”, se arată într-un comu-
nicat de presă postat pe site-
ul MEN.

Tichetele electroni-
ce au fost introduse
printr-o lege de Par-
lament, iar punerea în
practică va fi decisă
de Ministerul de Fi-
nanţe care a propus,
luni, un proiect de
norme în acest sens.
Potrivit acestuia, ti-
chetele de masă elec-
tronice sunt carduri dedicate
exclusiv alocaţiei individuale
de hrană a angajaţilor. Angaja-
torii pot opta fie pentru acor-
darea, în continuare, a tichetelor
de hârtie, fie a cardurilor. Car-

durile de masă nu vor permite
retragerea de numerar, fiind
carduri speciale şi nu carduri
bancare, având principii de
funcţionare diferite. De aseme-
nea, nu este permisă nici ali-

mentarea cardului cu
alte sume, infor mea -
ză un comunicat al
companiei emitente
de tichete de masă. O
altă noutate apare în
norme şi se referă la
angajaţii care lu crea -
ză în ture mai mult de
opt ore pe zi. Numă-
rul de tichete de masă

(indiferent de suportul pe care
sunt emise) la care au dreptul
lunar aceşti angajaţi se va cal-
cula adunând numărul de ore
lucrate şi împărţind valoarea
rezultată la opt.

În ajun de sărbători pas-
cale,  Centrul de îngrijiri
paliative Hospice Casa
Speranței  a primit nu
una, ci trei maşini, care
sunt extrem de utile
echipelor medicale ce
fac vizite la domiciliu
beneficiarilor.

Este vorba despre  copiii şi
adulţii care trebuie să înfrunte
zi de zi  provocarea unei  curse
nedrepte în lupta cu diagnos-
ticul unei boli incurabile.  

„Avem nevoie de mașini
pentru ca asistenții medicali,
medicii  să poată ajunge la
pacienți, atât la cei aflați în
Brașov, cât și  la cei din îm-
prejurimi. Este o  nevoie pal-
pabilă, stringentă și  le
mulțumim donatorilor”  a de-
clarat Alexandru Pădureanu,
director executiv Hospice
Casa Speranţei Braşov.

Reprezentanţii unei bănci
au dorit să ofere un sprijin pa-
cienţilor Hospice şi astfel au
donat două autoturisme ce
vor fi folosite pentru cei care
au întâlnit durerea şi învaţă
să trăiască cu ea.  Cea de-a
treia maşină a fost donată de
Asociaţia Cetatea Braşovului.

„Cei de la Hospice fac lu-
cruri minunate și cu siguranță
vom fi  și cu alte ocazii alături
de ei” a spus Horia Bozgan,
reprezentant bancă.

Numai în Braşov sunt peste
250 de pacienţi, adulţi şi copii
care beneficiază de acest ser-
viciu.  

„Mașinile ne sunt foarte
utile, pentru că de exemplu,
pe pediatrie, ajungem și la co-
pii aflați în Covasna” a spus
Codruţa Popa, asistent social
Hospice Casa Speranţei.

Pentru cei care poartă po-
vara unui diagnostic nemilos,

Hospice a devenit o a doua
casă. Datorită personalului
medical şi al voluntarilor, ei
simt că aparţin cuiva şi că lu-
mea îi tratează cu respect, fără
a-i marginaliza. Povestea fa-

miliei Haghel din Săcele este
una impresionantă. Din cei
şapte copii, toţi cei cinci băieţi
au de luptat cu un diagnostic
nemilos: distrofie musculară.
Iar de multe ori asisten�ii so-

ciali sunt nevoi�i să ajungă
acasă la copii  pentru a le oferi
îngrijiri medicale. 

Dintre serviciile oferite de
Hospice Casa Speran�ei, în-
grijirile paliative la domiciliu

ocupă ponderea mai mare.
Bolnavii în stadii avansate și
terminale de boală preferă să
fie îngrijiţi acasă de către per-
sonalul de specialitate. 

Diana Bjoza

Pentru ca echipele medicale să poată ajunge la cât mai mulţi pacienţi, Hospice are nevoie de întinerească parcul auto

Hosmaşina este un vis
devenit realitate 

Sprijin din partea Ministerului Educației
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Tichete de masă şi pentru orele suplimentare



A fost construit în perioada
1897 – 1898. Clădirea îmbi-
nă stilurile arhitecturale
neo baroc şi Art Nouveau, un
stil arhitectural similar clă-
dirilor din Budapesta din
aceeaşi perioadă. Este vorba
de Palatul Finanţelor, actua-
lul sediu al Primăriei Muni-
cipiului Braşov.
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Palatul Finanţelor

Fotografii
din colecţia
personală
a lui
Aristotel
Căncescu

Joi



Pe timpul Sfintelor Săr-
bători Pascale, efectivele
Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă  „Ţara
Bârsei” sunt angrenate
într-o serie de activităţi
menite să asigure nivelul
de protecţie şi siguranţă
a cetăţenilor şi evitarea
producerii unor eveni-
mente ce ar putea umbri
aceste sărbători. 

Pentru diminuarea riscului
de incendiu şi reducerea con-
secinţelor negative ce se pot
înregistra în perioada mani-
festărilor religioase cu public
numeros, recomandăm sluji-
torilor bisericii şi credincio-
şilor să respecte normele
specifice. Astfel, accesul în
incinta lăcaşului de cult se va
permite în limita capacităţii
bisericii, iar uşile de acces/
evacuare se vor menţine în
poziţie deschisă, în mod obli-

gatoriu, pe timpul slujbelor
religioase cu public numeros;
în condiţiile unui număr foar-
te mare de participanţi se
 recomandă organizarea sluj-
belor religioase în aer liber. 

Trebuie asigurată dotarea
lăcaşurilor de cult cu mijloace
de intervenţie în caz de incen-
diu (stingătoare) iar instalaţiile
electrice şi sistemele de pre-
parat şi încălzit hrană trebuie

întreţinute şi exploatate în
bune condiţii, fără improvi-
zaţii ori defecţiuni. 

Se va asigura amenajarea
unor locuri speciale pentru
depunerea lumânărilor aprin-
se, în timpul slujbelor religioa-
se, în exteriorul lăcaşului de

cult şi la distanţe de siguranţă
faţă de construcţii, vegetaţie,
arbori etc, de preferinţă în tăvi
metalice umplute cu nisip şi
se va asigura supravegherea
lor pe toată durata menţinerii
aprinse. Parcarea autovehicu-
lelor persoanelor care parti-
cipă la slujbele religioase se
face  astfel încât să nu se blo-

cheze căile de
acces pentru
auto specialele
de intervenţie
în cazul produ-
cerii unor even-
tuale situaţii de
urgenţă. 

De aseme-
nea, participanţii la slujbele
pascale trebuie să acorde un
plus de atenţie utilizării lumâ-
nărilor şi candelelor aprinse
(în special în Noaptea de În-
viere) pentru a preveni posi-
bilele incidente ce pot apărea
în astfel de situaţii. 

Pompierii vă sfătuiesc:
Atenţie la lumânări!

Asociaţia Romană pentru
Reciclare RoRec derulează
proiectul-pilot „Suporterii Pa-
trulei de Reciclare”, proiect
căruia s-a alăturat Agenţia
Naţională a Funcţionarilor
Publici, împreună cu nume-
roase instituţii publice. Braşov
este unul din primele judeţe
în care se lansează proiectul-
pilot prin care instituţiile, fir-
mele şi cetăţenii din judeţ pot
să contribuie la succesul
 copiilor înscrişi în program
 debarasandu-se de deşeurile
de echipamente electrice şi
electronice (DEEE). 

Această iniţiativă constituie
o premieră pentru judeţul
Braşov, făcand parte din pro-
gramul naţional de educaţie
de mediu „Patrula de Reci-
clare”, avizat de Ministerul
Educaţiei Naţionale. Astfel,
peste 900 de copii şi tineri
din 28 de unităţi de învăţă-
mant (grădiniţe, şcoli, licee)
din judeţul Braşov participă
pentru a doua oară la progra-
mul naţional de educaţie de
mediu Patrula de Reciclare şi
se alătură celorlalţi 19.000 de
elevi şi profesori care au con-
tribuit, de la începutul ediţiei

curente, la colectarea a
peste 120.000 kg de
DEEE în toată ţara. Ei
promovează importanţa
colectării selective a
DEEE în comunită-
ţile lor, ca gest de
respect şi respon-
sabilitate faţă de

mediu, lege şi oa-
meni, prin activităţi de

informare şi proiecte creative.
Braşov se numără printre ju-
deţele cu cele mai multe uni-
tăţi şcolare înscrise la ediţia
2013-2014. 

Obiectivul Patrulei de Re-
ciclare pentru anul 2014 este
să convingă fiecare cetăţean
din judeţ să colecteze măcar
50 de grame de astfel de de -
şeuri – adică peste 24.490 kg
de deşeuri şi echipamente
electrice şi electronice pană
la 15 mai 2014. În cazul în
care ar reuşi să colecteze
această cantitate, Patrula ju-
deţeană din Braşov ar aduce
un premiu naţional – o zi de
evenimente publice dedicată
tuturor agenţilor, profesorilor
coordonatori şi suporterilor
Patrulei judeţene: Ziua Patru-
lei de Reciclare. 

Pentru a sprijini Patrula Ju-
deţeană Braşov puteţi preda
spre reciclare electrice nefo-
lositoare: aparate mici, baterii,
becuri şi neoane la containe-
rele speciale din unităţile de
învăţămant participante în
program. De asemenea, puteţi
casa o cantitate mai mare de
deşeuri electrice programand
preluarea gratuită a acestora
la TelVerde 0800 444 800 –
apel gratuit din toate reţelele
de telefonie. Toate detaliile
referitoare la proiect la găsiţi
pe www.patruladereciclare.ro.

Ionela Damian

Participă şi tu la Patrula de Reciclare!
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Poeta, eseista şi traducă-
toarea Nina Cassian a înce-
tat din viaţă ieri,  la vârsta
de 90 de ani. Cauza morţii
a fost un stop cardiac. În-
mormântarea va avea luni,
21 aprilie, la ora locală
15.00, la Riverside Memo-
rial Chapel din New York.
Născută la Galaţi, cu numele

Renée Annie Cassian,
pe 27 noiembrie 1924,
într-o familie evreiască,
Nina Cassian a locuit
apoi la Braşov, Bucu-
reşti şi New York. A de-
butat editorial în 1947,
cu volumul de versuri
suprarealiste „La scara

1/1”. A fost însă atacată în
presa comunistă şi, ulterior,
a început să scrie literatură
proletcultistă. A fost, apoi,
una dintre cele mai cunos-
cute scriitoare de literatură
pentru copii. În ultima parte
a vieţii a locuit la New York
şi s-a ocupat mai ales cu
scrierea memoriilor.

Cele 650 de bilete puse la
dispoziţie de Biserica Evan-
ghelică C.A. din România –
Parohia Braşov pentru sluj-
ba religioasă din Vinerea
Mare s-au epuizat. Braşove-
nii s-au prezentat în număr
mare pentru a ridica biletele
gratuite la slujba în cadrul
căreia va fi interpretat ora-
toriul „Patimile după Ioan”
de Johann Sebastian Bach.
Publicul prezent în Biserica

Neagră vineri, 18 aprilie, de
la ora 17:00, va avea ocazia
de a lua parte la un serviciu
divin evanghelic tradiţional
în cadrul căruia patimile
Mântuitorului Isus Cristos
vor fi rememorate prin inter-
mediul muzicii lui Bach. Între
cele două părţi ale oratoriu-
lui predica ţinută de preotul
Martin Meyer va conduce
gândurile celor prezenţi spre
profunzimile jertfei lui Isus. 

Bilete epuizate 

A murit poeta Nina Cassian,
care a locuit şi la Braşov 

C
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Un circuit turistic din Transilvania, între
cele mai uimitoare 50 de trasee din lume

Un circuit turistic din Tran-
silvania a fost inclus de „Natio-
nal Geographic” în topul celor
mai uimitoare 50 de trasee din
lume.

Circuitul turistic, destinat în
special străinilor, începe la Bu-
cureşti, unde aterizează avionul,
continuând pe Valea Zălanului
şi în Sighişoara. Circuitul din
Transilvania durează 10 zile,
costă 3.300 de dolari şi include
activităţi ca cyclingul, călăritul
şi drumeţii prin zonele rurale
ale ţării.

Topul a fost realizat pentru
fiecare continent în parte, iar
circuitul din Transilvania ocupă

locul 3 în Europa. „Inima Ro-
mâniei este incredibilă”, scrie
site-ul Bikehike Adventures,
care a creat traseul pentru Tran-
silvania.

Celelalte circuite turistice ale-

se de „National Geographic”
includ participarea la un ritual
voodoo în Benin, plimbarea cu
caiacul pe canalele din Veneţia
sau drumul brânzei din Ver-
mont.

Studiu: Creierul începe să îmbătrânească
după vârsta de 24 de ani

Un studiu recent arată că îm-
bătrânirea creierului începe mai
devreme decât se credea până
acum, scrie Time. Potrivit cer-
cetătorilor de la Universitatea
Simon Fraser din Canada, de-
clinul funcţiilor cognitive începe
la vârsta de 24 de ani. Pentru
a demonstra acest lucru au avut
la dispoziţie un eşantion de
3.305 voluntari, cu vârste cu-
prinse între 16 şi 44 de ani. Par-
ticipanţilor le-au fost evaluate
funcţiile cognitive în funcţie de
performanţele lor la un joc vi-

deo, incluzând aici nivelul de
concentrare, abilitatea de a lucra
în paralel pe mai multe „fron-
turi”, schimbarea priorităţilor
de la cele pe termen scurt, la
cele pe termen lung. Viteza cu
care subiecţii testului au luat
decizii a scăzut odată cu vârsta,
iar acest declin a început după
vârsta de 24 de ani. Însă, veştile
nu sunt chiar atât de proaste.
Practic, deşi mai lenţi, este po-
sibil să devenim mai inteligenţi,
odată cu trecerea anilor. Creie-
rul compensează încetinirea vi-

tezei de reacţie prin experienţă
şi folosirea unor „scurtături”
mentale, făcând diverse asocieri
şi eliminând informaţiile care
nu sunt esenţiale, mai arată stu-
diul.

Pasărea, care a fost bote-
zată de prietenii proiec-
tului LIFE „Conser varea
acvilei țipătoare mici în
România” pe pagina de
Facebook, a ajuns în țară,
după ce a parcurs o dis -
tan ță de aproape 25.000
de kilometri. 

Arlie a fost echipată cu un
transmi�ător satelitar anul trecut,
într-o ac�iune comună a
specialiștilor de la Societatea
Ornitologică Română. Când ele-
vii își luau ghiozdanele să plece
spre școală, pe 15 septembrie
2013, Arlie plecase din �ară, în
migra�ia de toamnă. De la ple-
care și până la sosire au trecut
210 zile. În tot acest timp, Arlie
a parcurs o distan�ă de 24.468
de kilometri, pe trei continente
și de-a lungul a 17 �ări. 

Drumul spre casă, sau
migra�ia de primăvară cum spun
specialiștii, a început exact de

Ziua Îndrăgosti�ilor, pe 14 fe-
bruarie 2014, de pe teritoriul
Namibiei. Mai întâi Arlie a zbu-
rat spre est, până în Zimbabwe,

apoi a traversat Zambia, Tanza-
nia, Uganda, Etiopia, Eritrea,
Egipt, Israel, Liban, Turcia și
Bulgaria. Pe 9 aprilie a ajuns pe

teritoriul României,
după ce parcursese
aproximativ 10.000 de
kilometri. În prezent,
ea se află în zona de
cuibărit de la poalele
Mun�ilor Fă gă raș.

Transmi�ătorul sa-
telitar de pe spatele lui
Arlie a transmis
1106 coordonate

GPS care arată cu precizie locu-
rile prin care acvila a fost, inclusiv
faptul că în timpul iernii de la noi
a traversat continentul african și
de la nord la sud și de est la vest. 

Începând din 2010, 22 de ac-
vile �ipătoare mici au fost echipate
cu transmi�ătoare satelitare, Arlie
fiind ultima dintre acestea. Doar
două dintre aceste transmi�ătoare
mai sunt active în acest moment.
Cealaltă acvilă monitorizată sa-
telitar de specialiștii din România
– Erika, este încă în Tanzania.
Rutele de migra�ie pot fi urmărite
la site-ul www.pomarina.ro 

Arlie a parcurs o distanță de 25.000 de km pentru a ajunge în România

Publicitatea online a depășit  publicitatea la TV
Piața de publicitate online a depășit pentru prima oară
publicitatea TV, ajungând la peste 42 de miliarde de
dolari. Piața de publicitate online din Statele Unite s-
a ridicat la 42,8 miliarde de dolari în anul 2013, în
creștere cu 17% față de 2012, conform celor mai re-
cente date oferite de Interactive Advertising Bureau
(IAB), scrie Wall Street. Industria de online a depășit
astfel cele 40,1 miliarde de dolari atrase de advertisingul
TV, în premieră. Publicitatea pe mobile a crescut cu
110%, până la 7,1 miliarde de dolari, de la 3,4 miliarde
de dolari în 2012. Business-ul de retail continuă să
acopere cea mai mare parte a advertising-ului online
– 21% din total, conform IAB. Sectorul financiar
investește 13% din total, urmat îndeaproape de sectorul
auto (12%).

Satu Mare, desemnat Capitala Earth Hour 2014
Municipiul Satu Mare a câştigat competiţia din acest

an pentru titlul de Capitală Earth Hour, după ce s-a re-
marcat prin acţiunile de mediu organizate pe parcursul
lunii martie, culminând cu evenimentul de Ora Pămân-
tului din 29 martie.
Echipa Satu Mare a dat dovadă de creativitate şi de-
dicare, dar şi de o foarte bună organizare, dat fiind
faptul că au implementat un plan de 27 de acţiuni într-
un timp record de 9 zile; la care s-a adăugat eveni-
mentul final Earth Hour din 29 martie, transmite
organizatorul competiţiei, WWF România.
În programul lor, câştigătorii s-au concentrat pe acţiuni
de educare şi informare a comunităţii prin diverse ac-
tivităţi practice şi creative: de la ecologizări şi plantări,
la concursuri de proiecte de mediu şi ateliere de con-
fecţionare de obiecte din materiale reciclate, expoziţii,
spectacole şi prezentări.
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Pe scurtS-a întors Arlie
Arlie este prima acvilă țipătoare echipată cu transmițător
satelitar care se întoarce anul acesta din migrație



Clasicul României la fotbal,
Steaua-Dinamo, își va consuma
în această seară încă un episod.
De data aceasta, miza este cali-
ficarea în finala Cupei României
Timișoreana. În partida tur,
Steaua a făcut spectacol și a în-
chis tabela la 5-2. Cei de la Di-
namo mai cred însă în minuni
și au anun�at că vor face totul
pentru a întoarce rezultatul. În
campionat, Steaua s-a impus în
tur, în Ștefan cel Mare, cu 2-1,
iar în Ghencea, jocul s-a încheiat
nedecis: 1-1. Peste 900 de jan-
darmi din cadrul Jandarmeriei
Capitalei vor asigura măsurile
de ordine publică şi siguranţa
spectatorilor la meciul din această
seară. Partida va începe la ora
20.30, îl va avea la centru pe Is-
tvan Kovacs și va fi preluată în
direct de canalul Pro Tv. 

Altă față a Stelei? La adăpostul
unui avans considerabil de punc-
te în fruntea ierarhiei, roș-
albaștrii au ridicat piciorul de pe
accelera�ie, iar ultimele rezultate
au fost mai degrabă modeste. Și
jocul la fel. Steaua a remizat alb
cu ACS Poli Timișoara și a pier-
dut inexplicabil cu FC Vaslui, un
joc care nu de pu�ini a fost aso-
ciat cu Mafia pariurilor din Ro-
mânia. Principalul Stelei,

Lauren�iu Reghecampf, dă însă
asigurări că în această seară,
Steaua va arăta altfel! „O să
vedeți o echipă a Stelei, care în
următoarele meciuri va avea o
cu totul altă imagine, sunt sigur
de asta. Returul va avea o încăr-
cătură foarte mare, un derby ră-
mâne un derby. Dinamo va
încerca să spele ruşinea, noi ne
vom strădui să câştigăm iar, aşa
că va fi un meci de urmărit. Nu
mă tem, însă nici foarte uşor nu
ne va fi.E foarte bine că cei de
la Dinamo speră să întoarcă re-
zultatul. Ce-ar trebui să facă? Să
nu creadă? Este un meci de fot-
bal, până la urmă”,a spus Re-
ghecampf. 

„Câinii” mai speră! În ciuda eşe-
cului usturător suferit în manşa-
tur a semifinalelor, în Ștefan cel
Mare încă se mai speră. Antre-
norul lui Dinamo, Flavius Stoi-

can, a subliniat importanţa pe
care fanii o vor avea într-o astfel
de confruntare şi s-a declarat în-
crezător că stadionul va fi plin.
„Din punctul meu de vedere este
o partidă foarte importantă pen-
tru noi. Încercăm să facem un
meci mare, sunt convins că sta-
dionul va fi aproape plin. Ne do-
rim să fim la acelaşi nivel cu
suporterii noştri, sunt unici. Vom
încerca să câştigăm. Dacă vom
reuşi să câştigăm la o diferenţă
de trei goluri, atunci într-adevăr
va fi o minune. În fotbal se pot
întâmpla multe. Aşa cum noi am
primit trei goluri în şapte minute,
aşa putem marca trei goluri într-
un interval foarte scurt. Pentru
mine important este să facem tot
ce ne stă în putinţă să câştigăm
acest meci”, a declarat Stoican,
într-o conferinţă de presă. Re-
turul celeilalte semifinale, Astra

Giurgiu-Petrolul Ploiești, s-a ju-
cat aseară în orașul de la malul
Dunării. În tur, cele două echipe
au terminat la egalitate, 0-0. 

Steaua joacă și pentru palmares!
Dincolo de orgolii, pentru
Steaua o victorie cu Dinamo ar
însemna şi depăşirea unui reper
istoric. După foarte mulţi ani,
„roş-albaştrii” ar avea palmares
pozitiv în întâlnirile directe cu
Dinamo, în toate competiţiile.
Până în acest moment, Steaua
şi Dinamo s-au întâlnit de 154
de ori, în toate competiţiile. Sta-
tisticile arată 54 de victorii pen-
tru Steaua, tot atâtea pentru
Dinamo şi 46 de rezultate de
egalitate. Un succes al campioa-
nei României ar echivala cu do-
borârea unui record istoric, mai
multe victorii decât rivala din
Ştefan cel Mare în întâlnirile di-
recte.

Steliștii sunt cu un picior în ultimul act al competiției! 

El Clasico de
România, 

act decisiv

SPORT 917 aprilie 2014

Spectacol sub panou, la Cluj. Selecționata Sudului a învins
echipa Nordului cu scorul de 135-124 (37-32, 33-30,
35-33, 30-29), marți seara, în Sala Sporturilor „Horia
Demian” din Cluj-Napoca, în meciul vedetelor din Liga
Națională de baschet masculin - All Star Game 2014.
Cătălin Baciu (U Mobitelco Cluj) a fost cel mai bun
marcator al Nordului, cu 29 de puncte, iar cei mai buni
de la echipa Sudului au fost Travis Bureau, cu 27 punc-
te și 7 pase decisive, și Louis Darby jr, 28 p, 9 pd.
Fanii prezenţi au aplaudat în picioare şi concursul arun-
cărilor de trei puncte. Austin şi Franklin s-au calificat
în finală, câștigată de jucătorul de la CSU Sibiu. Con-
cursul de slam dunk a fost cel mai aşteptat moment
al serii, iar premiul i-a revenit lui Josh Sparks. La fes-
tivitatea de premiere, Darby Junior a fost desemnat
MVP-ul All Star Game-ului.
De prin Cupe adunate... Borussia Dortmund s-a calificat
marți seară în finala Cupei Germaniei după ce a în-
vins-o pe Vfl Wolfsburg, scor 2-0. Mkhitarian şi Lewan-
dowski au marcat golurile victoriei pentru Dortmund
încă din prima repriză, iar Wolfsburg nu a avut replică
în partea secundă. A fost al 100-lea gol pentru Robert
Lewandowski în tricoul Borussiei Dortmund, unul dintre
ultimele, mai ales că a semnat deja cu Bayern Mun-
chen pentru sezonul viitor. În cealaltă semifinală s-au
întâlnit aseară Bayern Munchen și Kaiserslautern, for-
maţie aflată în liga secundă în prezent. Finala este
programată la 17 mai, la Berlin. În Franța,  Rennes s-
a calificat în finala Cupei, după ce a trecut în penultimul
act de Angers și speră să cucerească prețiosul trofeu
după o așteptare de 43 de ani. Învingătoare cu 3-2,
Rennes a ajuns în ultimul act al Cupei Franţei, com-
petiţie pe care a câştigat-o în două rânduri, ultima dată
în 1971. La final, fanii gazdelor au invadat terenul pen-
tru a sărbători alături de favoriți. În finală, Rennes o
va întâlni pe AS Monaco sau Guingamp. Cele două
echipe au jucat aseară.
Zotta nu a rămas dator… FC Brașov și Concordia Chiajna
se vor întâlni luni 21 aprilie, pe stadionul Tineretului,
într-un joc care contează pentru runda cu numărul 28
a primei ligi de fotbal. Meciul dintre cele două tabere,
a început de marți. Tehnicianul ilfovenilor, Marius
Șumudică, a acuzat conducerea Brașovului că ar fi la
baza regiei celor două cartonașe galbene dar și a
roșului primit de jucătorii Chijanei, în etapa trecută, la
Giurgiu, pentru a nu juca sub Tâmpa. Totodată,
Șumudică se întreba cum de niciunul dintre cei șapte
jucători pasibili de suspendare, nu a primit cartonaș
galben, în partida Viitorul Constanța-FC Brașov. Re-
plica Brașovului a fost dată ieri de președintele Con-
stantin Zotta. „Îl anunț pe anrenorul Concordiei că
Brașovul este echipa cea mai defavorizată în acest
sezon, din punct de vedere al arbitrajelor.  Vom analiza
cu atenție cele spuse de Șumudică, și nu este exclus
să ne adresăm Comisiei de Disciplină. Surse, este
adevărat neoficiale din tabăra celor de la Chiajna, mi-
au transmis că jucătorii avertizați la Giurgiu, au vrut
să se întâmple acest lucru, pentru a sta în jocul cu
noi, după care să fie prezenți pe teren în patida pe
care Concordia o va disputa cu Dinamo!” ne-a declarat
președintele stegarilor.  
Burleanu e sigur: „Aș fi câștigat oricum!” Preşedintele Fe-
deraţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a de-
clarat că este exclusă o asociere între condamnarea
lui Gheorghe Popescu şi alegerile de la FRF, precizând
că ar fi câştigat şi în cazul în care acesta ar fi fost achi-
tat în „Dosarul transferurilor”. „Este exclusă o astfel
de asociere. Cei care fac o astfel de legătură uită poate
motivul pentru care el a fost urmărit penal şi condam-
nat, evaziune fiscală, spălare de bani, înşelăciune şi
aşa mai departe. Eu aş fi câştigat alegerile şi cu Po-
pescu candidat”, a declarat Burleanu. Oficialul FRF,
care a admis că s-a întâlnit de mai multe ori cu pre-
şedintele Traian Băsescu în perioada în care a lucrat
la Administraţia Prezidenţială, a spus că are mulţi prie-
teni în lumea politică, care l-au asigurat de susţinerea
lor pentru modificarea unor acte normative: „Am prieteni
în toate partidele politice, care m-au asigurat de tot
sprijinul lor în ceea ce priveşte demersurile legislative
pe care vrem să le facem în perioada următoare, de
a modifica cadrul normativ în care şi fotbalul românesc
îşi desfăşoară activitatea”. 

Biletele la CM se vând bine!
FIFA a anunţat, marţi seară, că 126.837 de bilete

pentru Cupa Mondială din Brazilia au fost alocate
în patru ore, după deschiderea celei de-a treia faze
de vânzare după principiul „primul venit, primul
servit”. Într-un comunicat, FIFA a anunţat că 63,4%
(80.496) din aceste bilete au fost rezervate de bra-
zilieni, urmaţi de americani, columbieni, argenti-
nieni, germani, mexicani, francezi şi englezi. Forul
mondial a precizat că în această fază au fost scoase
la vânzare 199.519 bilete. Acestea vizează 54 din
cele 64 de meciuri de la Cupa Mondială.

Din această fază sunt excluse meciul de deschidere
(Brazilia-Croaţia), finala, meciul 2 (Mexic-Came-
run), meciul 8 (Anglia-Italia), meciul 11 (Argenti-
na-Bosnia), meciul 17 (Brazilia-Mexic), meciul 19
(Spania-Chile), meciul 33 (Camerun-Brazilia), me-
ciul 34 (Croaţia-Mexic) şi meciul 35 (Australia-
Spania).

S-au despărțit și oficial
Deși s-a anun�at încă de acum

câteva zile, clubul Corona Brașov
și antrenorul Ionel Gane au finalizat
oficial și actele privind rezilierea pe
cale amiabilă a contractului. „Ne
pare rău că a trebuit să ne
despărțim de Jery Gane, dar asta
este viața antrenorului. Din păcate
rezultatele nu ne-au ajutat și pe acest
final de sezon am decis să schim-
băm ceva la echipă. L-am ales pe
domnul Hârlab pentru experiența
sa și pentru că este un om de-al ca-
sei, el ocupându-se până acum de
copii și juniori la Corona. Vreau să-
i mulțumesc antrenorului Gane pen-
tru tot ce a făcut la Corona, pentru
profesionalismul său și vreau să-i

urez mult succes în cariera sa de an-
trenor”, a declarat președintele
sec�iei de fotbal de la ASC Corona,
Ciprian Anghel. „A fost o experiență
bună pentru mine, am avut parte de
momente frumoase dar din păcate
rezultatele nu ne-au ajutat deși
evoluțiile echipei în teren au fost
apreciate de foarte multă lume.
Vreau să le mulțumesc pentru faptul
că mi-au dat posibilitatea să antre-
nez această echipă. Doresc mult suc-
ces în continuare atât clubului
Corona dar și băieților din vestiar”,
a spus și fostul tehnician al Coronei,
Jery Gane. Pe lângă Gane, și-au re-
ziliat contractele și secunzii acestuia
George Bi�ă și Ovidiu Ceclan.

Miza: un bilet pentru finala Cupei României!
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Cel mai cunoscut musi-
cal al secolului XX , „My
Fair Lady” se va juca la
Sala Patria, luni, 28 apri-
lie, de la ora 19.00. 

Spectacolul, o fericită com-
binaţie între tradiţia operetei
vieneze şi muzică de dans
americană, a avut premiera
pe Broadway în urmă cu ju-
mătate de secol, fiind compus
de Frederick Loewe după pie-
sa „Pygmalion” de G.B.Shaw.
Musicalul a fost ecranizat în
1964 de George Cukor într-
un film de referinţă, în care
rolurile principale erau jucate
de Audrey Hepburn şi Rex
Harisson. 

Versiunea bucureşteană se
bucură de un mare succes,
fiind produsă şi regizată de
către Marcel Stanciucu – re-
gizor de operă cu studii la
Londra şi cu reşedinţa în
Suedia. Montarea se bazează
pe valoarea artistică a mem-
brilor ansamblului, din care

se remarcă Evelin Marinaş
(Teatrul de Operetă „Ion
Dacian”), Andrei Lazăr şi
Vicenţiu Ţăranu (Opera Na-
ţională Română Bucureşti)
şi, de asemenea, pe rolul sur-

prinzător de inspirat al or-
chestrei ca personaj activ al
acţiunii întregului spectaco-
lului. 

Preţ bilete: 75 lei ; 60 lei. 
Biletele se vând la : Librăria

St.O. Iosif; Sala Patria; Cen-
trul de copiere din clădirea
Cristiana (vis-a-vis de maga-
zinul Universal). 

Detalii la telefon: 0752.791
902 şi 0744.368 736.

Horoscopul zilei
Berbec. Lucrurile evoluează atât de rapid încât îţi este din
ce în ce mai greu să le înţelegi, dar nici nu trebuie! Te afli
în acea poziţie în care poţi face diferenţa.

Taur. Un aer intens al schimbărilor vine spre tine astăzi, şi
ar trebui să te simţi atras/ă de ceva sau cineva nou. Nu e
cel mai confortabil sentiment.

Gemeni. Ajută pe cineva astăzi, chiar dacă ştii că nu merită.
Trebuie să scoţi ceva bun până la urmă de la acea persoană.
Consumă-ţi energia pe găsirea unei noi direcţii în viaţă. 

Rac. Te decizi foarte greu, dar astăzi e mai mult un beneficiu
decât o problemă. Te poţi afla în aceeaşi cameră cu mai
multe persoane, prilej în care poţi afla lucruri interesante. 

Leu. Trebuie să arunci o privire mult mai atentă asupra
tuturor lucrurilor astăzi, orice acţiune superficială te poate
trage în jos. 

Fecioară. Creierul tău este însetat după informaţii, şi ar trebui
să fii capabil/ă să îi dai ce cere. Dacă ştii ce cauţi, totul se
va întâmplă rapid, dacă nu, va urma un adevărat maraton. 

Balanţă. Trebuie să rezolvi unele probleme importante de
afaceri astăzi, aşa că acordă atenţie detaliilor. Sarcinile ar
putea fi împărţite, aşa că încearcă să le aduni.

Scorpion. Intens este cuvântul cel mai des folosit de cei din
jur atunci când vine vorba de tine, dar astăzi le şi poţi de-
monstra. Te concentrezi foarte uşor şi eşti foarte pozitiv/ă.

Săgetător. Un vis pe care l-ai avut explica un mesaj pe care
îl vei primi astăzi, aşa că încearcă să ţi-l aminteşti perfect.
Lasă-ţi subconştientul să furnizeze explicaţii.

Capricorn. Prietenii tăi se întâlnesc astăzi cu un motiv anume,
să sperăm că unul bun. Chiar dacă eşti confuz/ă, încearcă
să nu faci nicio greşeală. E posibil să ţi se facă o surpriză.

Vărsător. Job-ul tău îţi deschide noi uşi, iar oportunităţile nu
se mai opresc din a veni. Chiar dacă îţi place statutul pe
care îl ai, ar trebui să fii mai deschis/ă noutăţii şi schimbărilor. 

Peşti. Energia ta te ajută să oferi mai mult decât te-ai fi aş-
teptat, iar ajutorul pe care îl dai celor din jur va fi foarte
apreciat de semenii tăi. 

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

Teatru la Sică Alexandrescu 
Joi, 17.04.2014
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

Seara de carte la Baiulescu 
Joi, 17.04.2014, Mansarda Casei Baiulescu, orele 18,00
– Seara de carte. „Seara de carte” este un loc unde
oamenii se cunosc şi creează oportunităţi pentru
interacţiuni sincere. E un spaţiu cald, primitor, care
aşteaptă să vă primească. Iniţiativa voluntarilor
iubitori de carte este găzduită de Biblioteca Judeţeană
Braşov, care pune la dispoziţie mansarda Casei
Baiulescu, un loc potrivit pentru asemenea întâlniri.

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. Expoziţia este
deschisă în perioada aprilie – septembrie 2014.

Astăzi în Braşov

De pe Broadway
la Sala Patria 
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Sudoku

7 6 3
8 9 6

5 7 1
6 1

5 6 1 3 7
1 2

5 8 7
3 4 6
8 5 4

◾ O blondă era în troleibuz, întor-
cându-se de la serviciu. La un mo-
ment dat, îi sună telefonul mobil.
Începe să-l caute: în buzunar, în
geantă; nu-l găseşte. În cele din
urmă, se plezneşte peste frunte:

– La naiba! S igur l-am uitat la servi-
ciu!
◾ Soţia se apropie de soţ care stă
la calculator:
– Dă-mi şi mie voie să mă joc un pic.
– Dragă, ţi-am cerut eu vreodată
cârpa când spălai podelele?

Bancuri

Consiliul Judeţean Braşov – Muzeul
„Casa Mureşenilor”, Universitatea
„Transilvania” din Braşov – Facultatea
de Muzică vă invită astăzi, 17 aprilie

2014, la ora 16,00, la un Recital de
chitară clasică.

Recitalul este susţinut de Robert Ca-
loianu, masterand anul II, clasa conf.

univ. dr. Corneliu Voicescu. 
La pian: lect. univ. dr. Mihaela Pavel. 
Evenimentul are loc la Muzeul Casa

Mureşenilor. Intrarea este liberă. 

Recital de chitară la Muzeul „Casa Mureşenilor”
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Din presa maghiară
Primarul Braşovului, colonelul Victor Nanu, vorbeşte
despre planul de dezvoltare a oraşului (I)
La ora 6 după masă suntem invitaţi la domnul primar.
Cu câteva minute înainte de 6, secretarul Nicolau ne
pofteşte în sala de consiliu. În mijlocul sălii este o masă
mare ovală cu 27 de scaune. Goale. De două luni pro-
blemele oraşului sunt orânduite de un singur om, colonelul
Victor Nanu. Recent primeşte ajutor din partea noului vi-
ceprimar, colonelul Strat. De la intrarea în Primărie se
simte atmosfera de armată. Portarul este îmbrăcat în uni-
formă şi el îi îndrumă pe cetăţenii cu diverse probleme.
Pe culoare nu mai există aglomeraţie, parcă s-ar fi uns
maşinăria administrativă.
Uşa de la biroul primarului se deschide la 6 fix şi suntem
invitaţi înăuntru. Având în vedere rangul, primarul este
totuşi un om tânăr, cu gesturi hotărâte.

• Am fost numit de guvernul Majestăţii Sale, această nu-
mire fiind neaşteptată pentru mine – spune primarul Victor
Nanu. Dar dacă am ajuns în această postură, voi încerca
să fac tot posibilul pentru buna administrare a oraşului.
• Primul pas a fost reaşezarea serviciilor pe principii să-
nătoase. Punctualitatea şi onoarea stau pe primul loc
pentru mine, şi i-am rugat pe funcţionarii primăriei să se
pună cu interes în folosul cetăţenilor. Am constatat cu
mare bucurie că angajaţii au înteles importanţa muncii
lor şi vin în sprijinul braşovenilor, iar recent mă bucur de
ajutorul colonelului Strat în cârmuirea oraşului.
• După numirea în funcţie am considerat că trebuie să
vizitez cartierele Braşovului. Avem plângeri vechi privind
starea drumurilor şi într-adevăr reale. Vă pot spune că
de luni au început lucrările de pavare a drumurilor. Cu
ajutorul domnului prefect am deschis o carieră de piatră
la Baciu, de unde vom aduce granitul pentru repararea
străzilor.
• O a doua mare problemă a oraşului este aprovizionarea
cu apă potabilă. Ştim cu toţii că vara abia se pot spăla
străzile, ne mai vorbind de întreruperile în alimentarea
cu apă către populaţie. Nu este permis aşa ceva într-un
oraş care are un buget de 160 de milioane de lei şi care
este vizitat cu interes de turişti. Deci vom aduce apă în
Braşov, iar pentru acesta am prevăzut 70 de milioane de
lei. Sperăm ca lucrările să se termine până în toamnă.

(va urma)
Nagyszabású városfejlesztési tervéről beszél

Nanu ezredes, Brassó polgármestere. 
În: Brassói Lapok, nr. 89, 17 aprilie 1938

În 1878 răsunau la Bra-
şov primele acorduri ale
orchestrei „Societăţii fi-
larmonice braşovene”,
a precizat Steluţa Mitu,
secretar muzical la Fi-
larmonica „Gh. Dima”
din Braşov. 

Ridicată pe „vatra unor vechi
tradiţii muzicale prin zelul unor
remarcabili animatori cultu-
rali”, Societatea  filarmonică
braşoveană şi-a conturat de la
început un „drum ferm”, abor-
dând un repertoriu bogat şi va-
riat, care crea „premise
trainice” pentru ridicarea „co-
eficientului de profesionalitate
al interpreţilor” şi, implicit, pen-
tru lărgirea educaţiei muzicale
a publicului. 

Începuturile pline de entu-
ziasm ale lui Anton Brandner,
căruia îi revenea şi meritul
principal al creării „Asociaţiei
filarmonice braşovene”, con-
tribuţia lui Marx Krause şi ze-
lul neobosit al dirijorului şi
compozitorului Paul Richter,
toţi trei saşi, erau trepte în mer-
sul ascendent al Filarmonicii.
Muzician cu o temeinică şi
multilaterală pregătire, Paul
Richter a îmbunătăţit mult ca-
litatea orchestrei şi, astfel, au
apărut la pupitrul Asociaţiei
filarmonice braşovene perso-
nalităţi ilustre ca: George Enes-
cu, Richard Straus, Felix
Weingartner, iar în concerte şi
recitaluri, artişti ca : Béla Bar-
tok, Edwin Fischer, Jacques
Thibaud, Gaspar Cassado,
Wilhelm Kempf, Pablo Casals. 

Activitatea filarmonicii bra-
şovene în anii de după „Eli-
berare”, bucurându-se plenar
de ”grija partidului şi statului
nostru”, a încununat drumul
străbătut în decenile anterioa-
re. Alături de întregul colectiv,
un rol însemnat l-a avut repu-

tatul şi inimosul dirijor Dinu
Niculescu, sub conducerea că-
ruia filarmonica din Braşov a
cunoscut un „progres rapid,
spectaculos şi succese strălu-
citoare”. 

„Flarmonica braşoveană este
în mare progres – consemna
Theodor Rogalski în anul 1952
– şi e de neconstestat cea mai
bună orchestră din provincie”.
Mai stăteau mărturie aprecie-
rile unor muzicieni de prestigiu
ca: George Georgescu, Egizio
Massini, Alfred Alessandrescu,
Constantin Silvestri, Carol
Zecchi şi alţii. Ultimii ani au
adus de asemenea o „contri-
buţie hotărâtoare”, imprimând
Filarmonicii „G. Dima” un
„plus de demnitate şi prestigiu”.
Promovând un repertoriu bogat
şi variat, cu preponderenţă spre
fenomenul muzical românesc,
orchestra braşoveană „şi-a adus
contribuţia sa la dezvoltarea
artei noastre interpretative”.
Promovarea tineretului şi ma-
nifestările muzicale cu caracter
educativ au constituit o preo-
cupare de bază şi exigentă a
Filarmonicii braşovene. De

asemenea, stagiunile perma-
nente organizate în judeţ şi în
afara judeţului Braşov, concer-
tele susţinute în cluburile mun-
citoreşti, defineau preocupările
ei constante. 

Sporul de personalitate şi de
prestigiu pe care orchstra de
cameră l-a înregistrat în cadrul
ediţiilor Festivalului muzicii de
cameră a făcut posibilă afirma-
rea ei dincolo de hotare. Tur-
neele întreprinse în Franţa,
RFG, Olanda, Spania, URSS
au încununat cu elogii „munca
neobosită şi plină de pasiune a
orchestrei şi a dirjorului I. Io-
nescu-Galaţi”. 

În toţi aceşti 100 de ani, fi-
larmonica „s-a dezvoltat neîn-
trerupt, îmbogăţindu-şi şi
diversificându-şi repertoriul ri-
dicând sensibil calitatea inter-
pretării, cucerindu-şi astfel, prin
străduinţe şi talent, un bineme-
ritat loc de frunte în viaţa mu-
zicală românească”. Aprecierile
n-au întârziat să răsplătească
acaestă muncă, ele venind în pri-
mul rând din partea iubitorilor
de muzică simfonică braşoveni,
ei înşişi în continuă creştere nu-

merică, dar şi din partea unor
personalităţi muzicale din ţară
şi de peste hotare care au cola-
borat cu acest „harnic şi înzestrat
colectiv”. Iar încununarea cea
mai de preţ a muncii lui, în opi-
nia Steluţei Mitu (acum, în
2014, nu mai este! n.n.), l-a con-
stituit premiul II câştigat la prima
ediţie a Festivalului naţional
„Cântarea României”, despre
care presa consemna : „Absor-
bind izvoarele clasicismului şi
contemporaneităţii muzicale ro-
mâneşti, vădind o egală sensi-
bilitate la valorile tradiţiei şi cele
ale actualităţii, concertul orches-
trei Filarmonicii G. Dima, dirjată
de I. Ionescu-Galaţi, a fost cu
adevărat demn de a figura în fi-
nala Festivalului naţional Cân-
tarea României”. 

O sută de ani de activitate în
viaţa unei instituţii de cultură nu
însemană bătrâneţe. Centenarul
pe care-l sărbătoream în 1978,
era doar un „punct nodal spre
noi orizonturi artistice”.

„Drum Nou” 
16 aprilie 1978
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„Un prestigios jubileu: Filarmonica
braşoveană la 100 de ani de
activitate concertistică”

17 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

Dirjorul I. Ionescu-Galaţi, o legendă a muzicii braşovene
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Iepuraşul va ajunge în
cofetăriile din oraş cu
ouă din ciocolată înco-
deiate, marca braşoven-
cei Consuela Chiriţă. 

Ouăle cu flori sunt prepa-
rate din ciocolată veritabilă
neagră, albă sau de lapte şi
sunt umplute cu diferite cre-
me ce conţin cireşe amare,
nuci, fistic şi lichioruri fine. 

Doamna dulciurilor perfec-
te este ajutată şi de echipa ei
de maestre, care muncesc cu
pasiune şi mult spor.

„Pentru a le pregăti, avem
nevoie de o ciocolată foarte
bună, cu un procent ridicat de
unt de cacao. Este foarte im-
portant, altfel nu s-ar tempera
ciocolata. Apoi ne mai trebuie
două forme de silicon şi de
multă îndemânare”, dezvăluie
Consuela Chiriţă, maestru co-
fetar.

Procedeul de realizare
este unul laborios, dar cu
mult exerciţiu şi o grăma-
dă de talent ouăle prind
contur şi aduc imediat
zâmbete pe feţele celor
care le privesc. 

Premierele culinare nu
se opresc aici. Cei care
vor să îi surprindă pe cei
dragi au la dispoziţie pri-
mul cozonac cu răvaş. În

mijlocul produsului a fost as-
cuns un mesaj. Textul diferă
de la client la client şi este re-
dactat în funcţie de ideile so-
licitantului. În cazul de faţă
este vorba de un indiciu:
„Caută bine! Iepuraşul şi-a
lăsat un cadou”. Cozonacul
a fost făcut la comandă după
ce o familie de braşoveni a
cerut acest lucru.

Actriţa Shannen Doherty,
devenită cunoscută graţie ro-
lului Brenda din serialul „Be-
verly Hills 90210”, susţine că
acest rol i-a distrus viaţa, scrie
procinema.ro.

„Brenda a reprezentat şansa
vieţii mele, dar în acelaşi timp
a fost o sursă de nefericire pen-
tru mine. M-a transformat într-
o persoană care s-a autodistrus.
Să devii celebră la o vârstă atât
de mică nu este un avantaj”, a
declarat Doherty, care a înce-
put să o interpreteze la Brenda
la vârsta de 19 ani.

„Nu cred că sunt o victi-
mă, dar la acel moment nu
îmi dădeam seama de com-
portamentul meu pe platoul
de filmare, de lipsa mea de
cumpătare. Tot ceea ce fă-
ceam apărea în tabloide,
mi s-a creat o imagine de
fată rea”, a mai spus Do-
herty, care în prezent are 43
de ani.

Doherty a fost măritată de
3 ori, divorţând de 2 ori, a
apărut de mai multe ori în
Playboy, a avut de multe ori
probleme cu banii şi a fost

chiar arestată pentru condus
sub influenţa alcoolului. Ac-
triţa a fost dată afară din dis-
tribuţia „Beverly Hills 90210”
în 1994, din cauză că ajungea
târziu la filmări şi se certa cu
colegii.

Tenismenul Horia Tecău 
„Vrea să fie milionar” de Paşti

Tenismanul Horia Tecău va
concura la „Vrei să fii milio-
nar?” pentru a o ajuta pe Ma-
ria Petre, o fetiţă extrem de
talentată, dar care nu are re-
surse materiale pentru a-şi îm-
plini visele. Vizibil încântat
de propunerea primită, de a
strânge bani pentru fetiţă, te-

nismanul ne-a acordat un in-
terviu în care ne-a mărturisit
care este motivul pentru care
a acceptat provocarea. De
asemenea, Horia Tecău ne-a
vorbit despre ce face în timpul
liber, dar şi despre destinaţia
perfectă de vacanţă.

„M-am bucurat de invitaţie,
pentru că este una dintre pu-
ţinele emisiuni pe care le ur-
măresc şi pentru că-l apreciez
pe Virgil Ianţu. M-am gândit
că va fi o experienţă plăcută,
dar aveam emoţii, urma să
joc pentru altcineva” a spus
Tecău.

El a povestit cum s-a pre-
gătit de emisiune. „Ştiam că

nu aveam cum să «îngraş por-
cul în ajun». Ca să intru în
atmosfera jocului, am urmărit
câteva ediţii pe internet şi am
încercat să fiu cât mai odihnit
şi relaxat pentru emisiune” a
spus Tecău. Tenismanul a po-
vestit despre feti5a pe care o
ajută. „Pe Maria am cunos-
cut-o în emisiune şi cu toate
că nu mă pricep la muzică, o
admir pentru curajul de a-şi
urma pasiunea, în ciuda greu-
tăţilor. Acest curaj înseamnă
enorm şi merită o şansă. Îi do-
resc să-şi păstreze determina-
rea şi cu siguranţă vor apărea
şi oportunităţile în cariera ei”
a mai spus Tecău.

Găinuşă, dat afară din propria locuinţă
Cârcotaşul Mihai Găinuşă are parte anul acesta de un
Paşte cu peripeţii. Proprietar de pensiune în staţiunea
Cheia, Mihai Găinuşă s-a trezit că nu-şi poate petrece
Sărbătorile Pascale în propria vilă. De ce? Pentru că un
grup de turişti a rezervat-o pe toată încă din luna ianuarie,
scrie libertatea.ro.
„Mi-au ocupat toată vila! Nu am unde să petrec Paştele.
A trebuit să rezerv camere în altă parte pentru familia
mea”, a declarat Găinuşă pentru sursa citată. Pentru că
sunt clienţi fideli, turiştii au primit o reducere frumuşică.
„Au plătit undeva la 50 de euro pe zi pentru fiecare ca-
meră. Şi, pentru că sunt familii cu copii, vom avea parte
şi de un atelier de pictat ouă”, a completat Ioana Găinuşă,
soţia „cârcotaşului”.

Papa Francisc, foarte apreciat pe Twitter
Papa Francisc a depăşit ieri dimineaţa pe contul său de
Twitter, @Pontifex, pragul de 13 milioane de „followers”
în nouă limbi, inclusiv araba şi latina, relatează AFP. În-
cepând din ziua alegerii sale în Pontificat, pe 13 martie
2013, şi până astăzi, contul pontifical oficial, care a fost
deschis de către Benedict al XVI-lea în decembrie 2012,
a atras 10 milioane de persoane. Tweet-urile, cu o tona-
litate foarte spirituală şi centrate pe mesajul Evangheliei,
sunt deseori transmise. Printre cei 13 milioane de abonaţi,
recordul este atins de către hispanofoni, care sunt în nu-
măr de 5,4 milioane ce îl urmăresc pe Papa Francisc,
primul papă din America Latină. După ei se situează an-
glofonii /3,9 milioane/, apoi italienii /1,6 milioane/ şi vor-
bitori de portugheză /1,01 milioane/, inclusiv din Brazilia,
ţara cu cea mai mare populaţie catolică din lume. În ia-
nuarie, în primul său mesaj pe tema comunicaţiilor so-
ciale, Papa Francisc a făcut apel la catolici să fie „cetăţeni
constructivi ai informaticii” prin folosirea Internetului, pe
care l-a calificat drept „un dar al Domnului” pentru a per-
mite „o cultură autentică a întâlnirii”.

www.agrement-brasov.ro

„Brenda mi-a distrus viaţa”

Ouă din ciocolată
încondeiate 


