
4,4698
3,2292

133,2719

Euro
USD
Gram Aur

VALUTĂ

Protest spontan
în Gara Braşov

Zeci de trenuri oprite şi sute
de călători au fost afectaţi
ieri de protestul spontan al
sindicaliştilor feroviari. 
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METEO

În cele patru zile de festivităţi, braşovenii şi turiştii se vor putea bucura
de concerte în aer liber, expoziţii, târguri şi de parada Junilor 

Aproape 70.000 de români
şi-au petrecut Paştele la pen-
siunile din ţară, cele mai
 solicitate regiuni fiind Ma-
ramureş, Neamţ, judeţul
Braşov (Bran-Moieciu, Fun-
data, Râşnov) şi nordul Ol-
teniei, a anunţat Asociaţia
Naţională de Turism Rural,

Ecologic şi Cultural (AN-
TREC), scrie bizbrasov.ro.
În România sunt circa 5.000
de pensiuni, iar capacitatea
totală de cazare este estimată
la aproximativ 100.000 de
locuri. Astfel, gradul de ocu-
pare a ajuns, în perioada
Paştelui, la 70%.

Aproape 1300 de braşoveni
trebuie să restituie ajutoarele
de încălzire pe care le-au pri-
mit necuvenit. Cel puţin aşa
arată rezultatele prealabile ale
controalelor pe care Agenţia
Judeţeană de Plăţi şi Inspec-
ţie Socială le-a efectuat până
acum. Dintre cei prinşi cu

ocaua mică în judeţ, 600 sunt
din municipiu. Recuperarea
banilor o va face fiecare ad-
ministraţie publică locală în
parte, instituţie care va şi apli-
ca amenzi, în regim obliga-
toriu – aşa cum susţin cei din
Executivul Primăriei braşo-
vene.

Nevoiţi să dea banii înapoiPensiunile din Braşov, în top

Ploaie
10°C /14°C

Astăzi încep 
Zilele Braşovului 
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Scapă stegarii 
de retrogradare?

Galben-negrii sunt obligaţi
să rămână în Liga I şi în
 sezonul viitor, spune preşe-
dintele C-tin Zotta. 

Filme de Oscar 
la Sala Patria 

Şi în această săptămână pu-
teţi vizona filme de artă ce-
lebre la Cinemateca de la
Sala Patria. 
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Şi în acest an, această sărbătoarea nu
este doar un prilej de bucurie pentru
braşoveni şi turişti, ci şi o oportunitate
de a promova valorile locale. Din
2014, de Zilele Braşovului, scena din

Piaţa Sfatului va fi pusă la dispoziţia
artiştilor braşoveni aflaţi la început
de drum, care doresc să folosească
acest prilej pentru a se face cunoscuţi.
Cel mai aşteptat eveniment din timpul

Zilelor Braşovului, Parada Junilor, va
avea loc duminică. „Sperăm să avem
parte de zile cât mai frumoase, astfel
încât braşovenii şi turiştii să participe
la toate evenimentele din această

 perioadă. Am încercat să avem un
program cât mai variat, astfel încât
să satisfacem toate gusturile” a spus
primarul George Scripcaru. 
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Restricţii de circulaţie
pentru Parada Junilor

Cel mai aşteptat eveni-
ment din timpul Zilelor Bra-
şovului, Parada Junilor, care
va avea loc duminică, va
aduce şi câteva restricţii de
circulaţie. Defilarea călare
a Junilor va începe de la ora
11.00 şi se va desfăşura pe
traseul devenit deja tradiţio-
nal şi care porneşte din Pia-
ţa Unirii. Conducătorii auto,
inclusiv riveranii, trebuie să
evite să circule, în interva-
lele orare 9.00 – 14.00, în
zona centrală şi cartierul
Șchei.  

Oprirea circulaţiei se va
face etapizat, iar traficul va
fi redeschis pe măsură ce
coloanele de juni vor trece
pe fiecare stradă. Astfel, de
la ora 7.00, pe tot parcursul
zilei, va fi blocat accesul
auto din Piaţa Unirii spre

Pietrele lui Solomon.  Doar
riveranilor li se va permite
accesul între Piaţa Unirii şi
str. Podul Creţului, dar  până
la ora 10.00 şi după ora
14.00.

De la ora 09.00 vor fi în-
chise străzile Şirul Gheorghe
Dima, în dreptul Spitalului
de Obstetrică şi Ginecologie,
str. Constantin Brâncoveanu
şi str. Prundului.

De la  9.30  va fi blocat
accesul mijloacelor de trans-
port în comun în dreptul
Maternităţii.

De la 10.30 va fi blocat
accesul auto pe str. Mureşe-
nilor, iar de la ora 11.15 au-
toturismele  nu vor putea
circula pe b-dul Eroilor.

La ora 11.00  va avea loc
coborârea Junilor din Piaţa
Unirii.

Începând de astăzi, Bra-
şovul îmbracă timp de
patru zile traie de sărbă-
toare cu ocazia sărbătorii
tradiţionale Zilele Braşo-
vului, a XII-a ediţie.

În cele patru zile de festivităţi,
braşovenii şi turiştii se vor putea
bucura de concerte în aer liber,
evenimente teatrale, expoziţii
foto, cinecluburi sau concursuri. 

Din 2014, de Zilele Braşovu-
lui, scena din Piaţa Sfatului va
fi pusă la dispoziţia artiştilor bra-
şoveni aflaţi la început de drum,
care doresc să folosească acest
prilej pentru a se face cunoscuţi.
Anul acesta, cele patru trupe bra-
şovene care şi-au exprimat
această intenţie (Jockers, King’s
Project, Frappe şi Za Band) vor
evolua în deschiderea concerte-
lor  de vineri şi sâmbătă.

Astăzi se va deschide cu Târ-
gul de flori şi Târgul de bună-
tăţi din Piaţa Sfatului şi Târgul
meşteşugarilor, lângă Parcul
Nicolae Titulescu.

Mâine  va fi prima zi de con-
cert, în Piaţa Sfatului. După
evoluţia celor două trupe bra-
şovene, din deschidere, de la
ora 19.30 va începe show-ul
formaţiei HOLOGRAF, care
se va încheia cu un foc de ar-
tificii.

Sâmbătă, la întâlnirea cu pu-
blicul vor veni DJ PROJECT
şi ANDREEA BALAN, după
ce, tot în deschidere, vor evolua
alte două trupe din Braşov.

Tot sâmbătă, însă dimineaţă,
iubitorii atletismului vor putea
participa la ediţia a III - a a
Braşov Marathon, eveniment
organizat de Clubul pentru Pro-
tecţia Naturii şi Turism Braşov

Duminică, parada junilor. Eve-
nimentul cel mai aşteptat din
Timpul Zilelor Braşovului, Pa-
rada Junilor, care va avea loc
duminică, va începe de la ora
11.00 şi se va desfăşura pe tra-
seul devenit deja tradiţional: Pia-
ţa Unirii, str. C-tin Brâncoveanu,
Str. G. Bariţiu, str. Mureşenilor,
Bd. Eroilor, Str. Republicii, Piaţa
Sfatului, Str. Apollonia Hirscher,
str. Poarta Schei, str. Prundului,
Piaţa Unirii, Pietrele lui Solo-
mon.

Tot duminică, iubitorii de fol-
clor vor avea ocazia să asculte
artişti de muzică populară pre-
feraţi în cadrul unui concert fol-
cloric, începând cu ora 17.00.

În agenda Zilelor Braşovului
mai sunt incluse şi festivităţi,
evenimente teatrale, cinecluburi,
concursuri sau spectacole orga-
nizate de instituţiile de cultură
din Braşov, fie ele din subordi-

nea Primăriei sau Consiliului
Judeţean, ori asociaţii şi orga-

nizaţii care îşi desfăşoară acti-
vitatea în Braşov.

Parada Junilor este unul dintre cele mai  așteptate evenimente tradiționale din orașul Brașov

Încep Zilele Braşovului!Șef interimar la  CJAS Braşov. Preşedintele Casei Judeţene
a Asigurărilor de Sănătate din Braşov, doctorul Călin
Răuţea, a demisionat din funcţie. Interimatul la şefia in-
stituţiei este asigurat de Florica Paraschiv, cea care deţine
postul de director economic. Florica Paraschiv a explicat
că doctorul Călin Răuţea a demisionat din funcţie din
motive medicale, iar în următoarea perioadă se va or-
ganiza un concurs pentru ocuparea postului de preşedinte
al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate. Ordinul pen-
tru numirea Floricăi Paraschiv la conducerea instituţiei
braşovene a fost trimis ieri de la Casa Naţională a Asi-
gurărilor de Sănătate. 
Zeci de kilograme de ingrediente pentru drob expirate din 2011!
Este vorba de fudulii, rinichi şi ficat, alimente descoperite
de comisarii OPC într-o fabrică de preparate din carne
din Braşov. Pe lângă acestea, în urma controlului s-au
mai găsit şi condimente expirate din 2012. Inspectorii
Comisariatului pentru Protecţia Consumatorului încearcă
să afle acum dacă produsele cu teremenul de valabilitate
depăşit au ajuns pe piaţă.  Comisarii OPC au făcut ve-
rificările în perioada dinaintea Paştelui şi au găsit mai
multe nereguli la fabrica de preparate din carne din Bra-
şov. Toate produsele expirate au fost confiscate în ve-
derea distrugerii.
A crezut că-i chilipir și a luat țeapă. Polițiștii  Serviciului de
Investigare a Fraudelor au fost sesizați că, în data de 10
martie 2014, o firmă brașoveană a fost înșelată de o per-
soană necunoscută de sex masculin cu suma de 2800
lei. Individul a vândut firmei o cantitate de motorină,
pentru care a încasat banii respectivi, ulterior tranzacției
constatându-se că recipienții în care se afla marfa
conțineau apă. „În urma verificărilor și investigațiilor efec-
tuate de polițiști în acest caz, în data de 16.04.2014 au
fost prinși în flagrant, pe raza comunei Dragalina, județul
Călărași, doi localnici de 22 și 27 ani, care ofereau spre
vânzare 820 litri apă cu adaos minim de motorină, în 82
recipienți, la prețul de 3,3 litrul. Suspecții au fost reținuți
de polițiști și prezentați Judecătoriei Brașov, care a dispus
cercetarea lor în stare de libertate, sub control judiciar”,
a precizat cms. șef Liviu Naghi.
Scandal în a doua zi de Paște. Luni  seară a fost scandal
mare în centrul comunei Feldioara.  „Niște bărbați din
Sânpetru au venit cu trei mașini în Feldioara la un bar
și, până să intre înăuntru, au intrat în conflict spontan cu
localnici aflați pe terasa barului, care beau suc. S-au îm-
brâncit între ei, s-a aruncat cu pietre, spărgându-se gea-
muri de la două din cele trei mașini. Patrula noastră aflată
în zonă a intervenit imediat, sprijinită apoi și de colegi
de la intervenție rapidă și a aplanat conflictul. O singură
victimă a ajuns la spital, de unde a plecat la câteva ore
de la internare, iar protagoniștii scandalului sunt cercetați
în libertate”, a precizat purtătorul de cuvânt al IJP Brașov,
cms. șef Liviu Naghi.

Eu cred că Zilele
Braşovului însea -
m nă, în primul
rând, o o cazie de
a promova valo-
rile şi tradiţiile
specifice acestei
zone şi abia după
aceea de a aduce artişti
renumiţi din ţară. Tocmai de aceea com-
ponenta locală ocupă o mare parte din
activităţile acestui eveniment. Şi anul
acesta, zilele oraşului sunt un prilej pentru
toţi braşovenii, dar şi pentru turişti, de a
sărbători Braşovul, cel mai frumos şi cel
mai verde oraş din România

George Scripcaru, primarul Brașovului 



Călătorie cu peripeţii pen-
tru mai mulţi români care ve-
neau acasă din Italia. După
un drum în care au schimbat
de câteva ori  microbuzul din
cauza unor defecţiuni tehnice,
mar�i seară autoturismul în
care se aflau a fost implicat
şi într-un accident rutier la
Perşani. Cauza - un alt vehicul
a derapat şi a intrat în coli-
ziune cu maşina de transport
persoane. În urma impactului
mai mulţi oameni au ajuns la

spital, inclusiv un copil care
se afla pe trotuar împreună
mama lui.  

Microbuzul venea din Italia
se deplasa dintre Sibiu spre
Braşov şi trebuia să ajungă cu
pasagerii în Moldova. 

„Un vasluian de 28 ani,
care conducea un autoturism
din direcția Brașov spre Sibiu,
a pierdut controlul volanului,
a pătruns pe contrasens și au-
toturismul condus de el a intrat
în coliziune cu un microbuz

transport persoa-
ne, condus de un argeșean de
45 ani, care circula din sens
opus. Conducătorul microbu-
zului, încercând să evite im-
pactul cu autoturismul, a tras
de volan dreapta, a ieșit în afa-
ra carosabilului și a accidentat
două persoane aflate pe tro-
tuar, o localnică de 33 ani și
băiatul ei de 3 ani. De aseme-
nea,accidentul s-a mai soldat cu
rănirea conducătorului auto -
 turismului, precum și a opt pa-
sageri din microbuz” potrivit
unui comunicat de presă trans-
mis de IPJ Brașov. 

Persoanele rănite au fost
transportate la Spitalul Clinic
Judeţean, iar restul pasagerilor
şi-au continuat drumul către
casă cu al patrulea mijloc de
transport persoane.  

Un făgărășean a murit după ce a căzut  în gol
A murit în a treia zi de

Paşti. Este vorba despre un
bărbat de 55 de ani din Făgă-
raş, care a băut cu un vecin,
dar n-a mai reuşit să ajungă
acasă. Omul a urcat la etajul
8 al unui bloc din oraş pentru
a merge în vizită la un amic.

Cei doi s-au distrat pe cinste,
iar la un moment dat bărbatul
de 55 de ani a pornit spre
apartamentul său. N-a reuşit
să ajungă, însă, decât până la
etajul 7, unde s-a dezechilibrat
şi a căzut pe casa scării, spune
purtătorul de cuvânt al Inspec-

toratului Judeţean de Poliţie
din Braşov, comisarul şef Li-
viu Naghi. Omul a fost găsit
mort, la parter. Cadavrul băr-
batului a fost transportat la
Serviciul de Medicină Legală
pentru efectuarea necropsiei
şi stabilirea cauzei morţii. 

Zeci de trenuri oprite şi
sute de călători au fost
afectaţi ieri dimineață de
protestul spontan  al sin-
dicaliştilor feroviari. Timp
de 2 ore, între 7 şi 9 dimi-
neaţa, niciun tren de pe
Regionala Braşov nu a
mai circulat. 

La fel s-a întâmplat în toată
ţara. Ceferiştii sunt nemulţumiţi
de faptul că de aproape şase ani
salariile sunt îngheţate şi de fap-
tul că nu se investeşte în infras-
tructura feroviară sau în
îmbunătăţirea condiţiilor de
transport.   „Ca urmare a fap-
tului că niciun guvern din ţara
asta nu s-a aplecat asupra pro-
blemelor Căii Ferate şi ale sala-
riaţilor acestora, ca urmare a
problemelor fiecăruia, financiare
şi familiale, aceşti oameni au de-

clanşat un conflict spontan. Aces-
ta   a culminat cu reţinerea câ-
torva zeci de trenuri în staţii pe
Regionala Braşov care este con-
turată pe Regiunea 7 Centru, pe
cele 6 judeţe” a declarat Ioan Bu-
zatu, preşedintele  U.S.L.M.C.I.
Brașov  Uniunea Sindicatelor
Libere Marfă Călători Infras-
tructură Braşov.

CFR Călători şi-a cerut scuze
faţă de pasageri pentru discon-
fortul creat pe site-ul oficial, iar
admintraţia a reamintit că  pen-
tru încheierea noului contract
colectiv de muncă au fost de-
rulate toate etapele prevăzute
de lege. 

Discuţiile dintre Administra-
ţie şi organizaţiile  sindicale
mandatate, care au început pe
19 februarie,  au condus la ne-
gocierea a aproximativ 95% din
prevederile noului contract co-

lectiv de muncă. Administraţia
a prezentat organizaţiilor sindi-
cale, o ofertă finală, care cuprin-
de îmbunătăţirea încadrării
perso nalului pe clase de salari-
zare şi a grilei de salarizare, co-
relată cu rezolvarea punctelor
rămase în divergenţă, astfel încât
să se încadreze în limitele im-
puse de bugetul de venituri şi
cheltuieli aprobat de Guvern,
respectiv de creşterea fondului
de salarii cu 2,4%.

Oferta administraţiei CFR
Călători înseamnă transpunerea
în câştigurile individuale ale sa-
lariaţilor a unei creşteri  în medie
cu 4% şi fără concedieri colec-
tive de personal,  se precizează
pe site-ul CFR Călători.  CFR
Călători susţine că organizaţiile
sindicale mandatate au solicitat
o majorare salarială de 10 la
sută.

Ceferiștii sunt nemulțumiți de salariile mici şi de faptul că nu se investeşte în infrastructura feroviară 

Trenurile au fost trase pe
dreapta, timp de două ore
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Accident cu 11 răniți în Perșani 
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Potrivit Ministerului Fondu-
rilor Europene, IMM-urile care
angajează tineri anul acesta vor
putea beneficia de subvenţii eu-
ropene de până la 1.300 de lei
lunar. Schema de finanţare este
asigurată în proporţie de 85%
din fonduri europene, restul de
15% revenind statului român.

Ministerul Fondurilor Euro-
pene a lansat în dezbatere pu-
blică, pe site-ul propriu, o
schemă de ajutor de stat pentru
întreprinderile mici şi mijlocii,
care vor putea obţine subvenţii
europene de până la 1.300 de

lei lunar.
Banii vor fi obţinuţi pentru

fiecare loc de muncă oferit ti-
nerilor absolvenţi în anul 2014.

Potrivit unui comunicat al in-
stituţiei, va fi subvenţionată plata
salariilor tinerilor absolvenţi,
elevi şi studenţi, promoţia 2014
- pe o perioada de minimum
şase luni și de maximum 12
luni.

Ministrul de resort, Eugen
Teodorovici, susţine, totodată,
că angajatorii care vor beneficia
de aceste subvenţii vor fi obligaţi
să menţină posturile nou create

o perioadă de timp cel puţin
egală cu cea pentru care au în-
casat subvenţia.

Conform ghidului solicitan-
tului, valoarea orientativă a sub-
venţiei nete este de 900 de lei
pentru tinerii angajaţi cu studii
medii, respectiv de 1300 de lei
pentru tinerii angajaţi cu studii
superioare.

Numărul orientativ de posturi
pentru care se vor acorda sub-
venţii este de trei locuri pentru
microîntreprinderi, de şapte
pentru întreprinderile mijlocii
şi de 15 pentru cele medii.

Topul celor mai poluante termocentrale 
CET-ul din Oradea este cel

mai mare producător de emi-
sii de dioxid de carbon, po-
trivit raportului ANRE pe
2013, citat de Economica.net.
Termocentrala arădeană, ce
funcţionează pe cărbune şi
păcură, a produs 1.283 de
grame de CO2/kWh. Pe locul
doi în topul poluatorilor se
găseşte termocentrala Motru,
pe cărbune, cu 1.234 unităţi
de CO2 eliberate în atmosfe-
ră, iar pe locul trei este Ter-
mica Suceava, pe cărbune şi
păcură, cu 942 de unităţi.

Mari poluatori mai sunt
Complexul Energetic Hune-
doara, cu 936 de unităţi,
Complexul Energetic Oltenia,
pe gaz, cărbune şi păcură, cu

926 de unităţi, CET Govora
sau Viromet Victoria, termo-
centrala ce aparţine lui Ioan
Niculae, cel mai bogat român.

Media emisiilor la nivelul
României pentru principalii
producători de curent din ţară
este de 312 grame de
CO2/kWh, aici intrând şi pro-
ducătorii de energii din surse
regenerabile, precum hidro,
eolian sau solare, care coboară
mult media având 0 emisii de
CO2.

Cele mai mici emisii le au
termocentralele Termica Târ-
govişte, Colonia Cluj şi ECO-
GEN Energy.

Cele mai poluante surse de
producere a energiei electrice
sunt cărbunii, păcura şi pe ul-

timul loc gazele naturale, ceea
ce reprezintă în total circa 60%
din totalul surselor de produ-
cere a energiei electrice în Ro-
mânia.Certificatele de emisii
de CO2 sunt drepturi de a po-
lua, având  cotă anuală stabilită
de CE.  România a primit, pen-
tru perioada 2013 – 2020,
71,4 milioane de certificate de
emisie.  Acestea sunt împărţite
astfel: 17,8 milioane de certi-
ficate de CO2 în 2013, 15.3
milioane – în 2014, 12,7 mi-
lioane – în 2015, 10,2 milioa-
ne – în 2016, 7,6 milioane –
în 2017, 5,1 milioane – în
2018 şi 2,5 – în 2019. Fiecare
termoncentrală are atribuit un
anumit număr de certificate de
emisii. 

Un  program pilot de
combatere a muncii la
negru, care vizează con-
tribuabilii din regiunile
Ploieşti şi Braşov cu risc
de evaziune, va fi pus în
aplicare începând cu 1
mai de Agenţia Naţio-
nală de Administrare
Fiscală. 

„A.N.A.F. solicită angajato-
rilor ca în termen de 90 de zile
de la demararea proiectului
să ia măsuri în vederea con-
formării voluntare la obliga-
ţiile ce le revin conform
prevederilor Codului muncii,
Codului fiscal şi Codului de
procedură fiscală. Precizăm
că se vor efectua inspecţii şi
controale la nivelul contribua-
bililor care prezintă risc în
ceea ce priveşte evaziunea în
domeniul contribuţiilor socia-
le, de sănătate şi al impozitului
pe venit”, se arată într-un co-
municat al instituţiei.

La controale vor fi trimise
echipe mixte, în baza acordu-
rilor de cooperare interinstitu-

ţională cu autorităţi ale statului
cu competenţă în domeniu.

Programul are ca scop pre-
venirea şi combaterea muncii
nedeclarate şi/sau subdecla-
rate, sprijinirea concurenţei
loiale în mediul de afaceri şi
a protejării angajaţilor, în con-

textul asumării angajamente-
lor convenite cu Uniunea Eu-
ropeană şi Fondul Monetar
Internaţional.

ANAF va realiza, în urma
proiectului pilot, un model
de conformare şi va stabili
un program riguros de con-

trol şi de inspecţie axat pe
identificarea muncii nede-
clarate şi subdeclarate, pro-
iectul urmând să fie extins
în toată ţara de la 1 ianuarie
2015 şi pe întreaga perioadă
de prescripţie a obligaţiilor
fiscale.

Inspectorii de muncă nu iartă munca la negru!

Program-pilot de combatere
a muncii la negru în Brașov

Flash economic
Pe locul patru la insolvențe. În primele trei luni ale acestui
an, 337 de companii braşovene au intrat în insolvenţă, în
creştere cu 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
Braşovul se situează pe locul patru după numărul de in-
solvenţe în perioada amintită, după Bucureşti, cu 1.182
de cazuri de insolvenţă, Bihor – 453 şi Prahova – 354. În
aceeaşi perioadă, potrivit datelor Oficiului Naţional pentru
Registrul Comerţului, s-au înregistrat 212 de cazuri de
suspendări de activitate, în scădere cu 36,34%, în timp
ce numărul dizolvărilor s-a restrâns cu 29,8%, până la
179 de cazuri. Şi numărul radierilor de firme a scăzut cu
18,45%, de la 824 la 672 de cazuri. În schimb, Braşovul
stă mai bine la capitolul înmatriculări de firme. Anul acesta,
în primele trei luni, au fost înmatriculate 927 de companii,
în creştere cu 4,84% faţă de perioada similară a lui 2013,
când se înregistrau 884 de firme nou înfiinţate. 
Scutirea de impozit pe profitul reinvestit, aprobată de Guvern
Guvernul a aprobat ordonanţa prin care scutirea de impozit
pe profitul reinvestit va fi aplicată din luna iulie şi menţinută,
conform proiectului, până la finele lunii decembrie 2015.
Aprobarea ordonanţei de urgenţă, care modifică Codul
Fiscal, a fost aprobată de Guvern. Conform proiectului,
profitul investit în producţia şi/sau achiziţia de echipamente
-maşini, utilaje şi instalaţii de lucru - folosite în scopul ob-
ţinerii de venituri impozabile este scutit de impozit. Firmele
care beneficiază de facilitate au obligaţia de a păstra în
patrimoniu echipamentele tehnologice respective cel puţin
o perioadă egală cu jumătate din durata normală de func-
ţionare a acestora. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi
echipamentele tehnologice transferate în cadrul opera-
ţiunilor de reorganizare, în cazul în care societatea be-
neficiară preia rezerva aferentă profitului scutit,
asumându-şi astfel drepturile şi obligaţiile societăţii ce-
dente, precum şi echipamentele tehnologice înstrăinate
în cadrul procedurii de lichidare/faliment.

Subvenţii pentru firme care angajează tineri



Ieri s-a dat startul înscrieri-
lor la grădiniţă, şi ca în fiecare
an, în marile oraşe, numărul
de locuri este insuficient. Pri-
ma etapă a înscrierilor se va
încheia pe data de 30 mai.

665.000 de locuri sunt dis-
ponibile în grădiniţele din
ţară, acelaşi număr ca şi anul
trecut. La mare căutare sunt
unităţile din centrele marilor
oraşe, aflate în apropierea lo-

curilor de muncă ale părin-
ţilor.

Din acest motiv, aceste
grădiniţe sunt nevoite în fie-
care an să înfiinţeze grupe
suplimentare sau să
mărească numărul copiilor
din grupe.

Prima etapă a înscrierilor
începe astăzi, 23 aprilie, şi
se termină pe 30 mai, iar a
două se desfăşoară în perioa-
da 8 iunie - 8 iulie. Înscrieri
se vor putea face şi după
această dată, în limita locu-
rilor rămase libere. Copiii
care frecventează şi în acest
an grădiniţa au fost reînscriși
deja de părinţi până în 17
aprilie.

De regulă, la cumpărături
cheltuiești mulţi bani, nu
economiseşti. Şi totuşi, există
câteva trucuri care te ajută să
faci cumpărături cu cap şi
bani puţini. Un prim pas este
să stabileşti bugetul săptămâ-
nal în funcţie de numărul de
persoane care trăiesc în lo-
cuinţa ta.

Înainte de a pleca spre ma-
gazin, fă un inventar al pro-
duselor pe care le ai în casă.
Un asemenea gest te ajută să
economiseşti atât bani, cât şi
timp. Dacă nu faci acest lucru,
e posibil să cumperi produse

perisabile pe care deja le ai,
iar în cele din urmă, sigur vei
arunca o parte din ele. O altă
metodă eficientă este consul-
tarea cataloagelor mai multor
magazine. Astfel, în funcţie

de reducerile găsite, poţi pla-
nifica din timp ceea ce ur-
mează să găteşti. Diferenţa se
va vedea în portofelul tău şi,
în plus, vei găti mai sănătos.
Nu te limita la un singur cen-
tru comercial mare, deoarece
acolo nu vei găsi cele mai
bune preţuri la toate
produsele căutate. Optează şi
pentru unul mai mic, acolo
unde e posibil să găseşti re-
duceri mari pentru anumite
produse. Dacă faci o compa-
raţie între aceste tipuri de ma-
gazine în prealabil, cu sigu-
ranţă vei economisi mai mult.

Aproape 70.000 de ro-
mâni şi-au petrecut Paş-
tele la pensiunile din
ţară, cele mai solicitate
regiuni fiind Maramu-
reş, Neamţ, judeţul Bra-
şov (Bran-Moieciu, Fun-
data, Râşnov) şi nordul
Olteniei, a anunţat Aso-
ciaţia Naţională de Tu-
rism Rural, Ecologic şi
Cultural (ANTREC).

La ora actuală, în România
sunt circa 5000 de pensiuni,
iar capacitatea totală de
cazare este estimată la apro-
ximativ 100.000 de locuri.
Gradul de ocupare este esti-
mat, de Paşte, la 70%. 

„Este normală preferinţa
românilor pentru pensiunile
din sate, în special în
perioada de Paşte, atunci
când dorim cu toţii să bene-
ficiem de un mediu liniştit, cu

tradiţii, alături de familie. De
altfel, de Paşte, turismul rural
reprezintă, în continuare, pri-
ma opţiune turistică a româ-
nilor pentru ţara noastră. Este
drept, vremea ploioasă a con-
stituit un impediment şi au
fost turişti care au renunţat la
sejururile lor, însă, cu toate
acestea, gradul de ocupare al
pensiunilor de Paşte a rămas
destul de ridicat. ANTREC es-
timează că anul acesta, de 1
mai, se va înregistra o creştere
substanţială a turiştilor care
aleg pensiunile româneşti”,
subliniază Maria Stoian, pre-
şedinte fondator ANTREC.

Au cheltuit mai puțin, din
cauza ploii. Românii care şi-au
petrecut minivacanţa de Paşte
în staţiunile de pe teritoriul
ţării noastre au economisit ju-
mătate din cât şi-au propus să
cheltuiască, din cauza vremii
nefavorabile, potrivit unei

analize a Federaţiei Patrona-
telor din Turismul Românesc
(FPTR). „Dacă plouă, nu ai
ce face în majoritatea staţiu-
nilor româneşti. Deşi mulţi
hotelieri au făcut investiţii, in-
frastructura de agrement, de
care ar trebui să se ocupe sta-
tul, este încă foarte slabă.
Pentru că a plouat în multe
zone din ţară, turiştii au stat
în camere şi au consumat din
produsele aduse de acasă.
Astfel, ei au cheltuit doar ju-
mătate din sumele pe care le
alocaseră pentru aceste zile,
în afară de cazare”, a declarat
Dragoş Răducan, vicepreşe-
dintele FPTR. Estimările
FPTR arătau că românii care
vor pleca în staţiuni de Paşte
vor cheltui aproximativ 28 de
milioane de lei pe cazare şi
mic dejun, plus alte 21 de mi-
lioane de lei pentru diverse
cheltuieli la faţa locului.

70.000 de turiști au ales să-și petreacă Paștele la pensiuni

Pensiunile din Brașov, 
preferate de turiști de Paște

Au început înscrierile la grădiniţă
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Cum poţi economisi bani la cumpărături!



Oraşul nostru a fost numit oficial ora-
şul Stalin începând cu 8 septembrie
1950. A purtat această denumire până
pe 24 decembrie 1960.

Republica Populară Română, din 1950, era îm-
părţită în 28 de regiuni, printre care se număra
şi regiunea Stalin. La rândul ei, aceasta era al-
cătuită din şase raioane: Stalin, Sfântu Gheor-
ghe, Târgu Secuiesc, Ciuc, Odorhei şi Racoş.
Pentru a marca această schimbare, pe Tâmpa
a „tronat” o perioadă lungă de timp inscripţia
„Stalin” realizată din brazi. Inscripţia a fost
vizibilă din anul 1953 până în anul 1960. 

În oraş a existat şi o statuie din ghips a lui Stalin,
amplasată în 7 noiembrie 1951, pe locul actualei
troiţe din faţa Consiliului Judeţean, dar şi a
statuii din bronz care se găsea pe locul actua-
lului Cimitir al Eroilor.

6 BRAȘOVUL ISTORIC

Vederi din Oraşul Stalin

Imagini din colecţia personală 
a lui Aristotel Căncescu

Joi



Aproape 1300 de braşo-
veni trebuie să restituie
ajutoarele de încălzire
pe care le-au primit ne-
cuvenit. Cel puţin aşa
arată rezultatele prea-
labile ale controalelor
pe care Agenţia Jude-
ţeană de Plăţi şi Inspec-
ţie Socială (AJPIS) le-a
efectuat până acum. 

Dintre cei prinşi cu ocaua
mică în judeţ, 600 sunt din
municipiu. Recuperarea bani-
lor o va face fiecare adminis-
traţie publică locală în parte,
instituţie care va şi aplica
amenzi, în regim obligatoriu
– aşa cum susţin cei din exe-
cutivul Primăriei braşovene.

În municipiul Braşov au
beneficiat de ajutoare de în-
călzire 3.000 de persoane
care au încălzirea pe gaz,
1.200 pe încălzire centraliza-

tă, 173 cu energie electrică şi
32 cu lemne.

„Peste 1200 de persoane
vor trebui să restituie sumele
încasate ca urmare a faptului

că nu au declarat veniturile
reale pe care le-au realizat
atunci că au solicitat şi înca-
sat beneficii sociale”, a de -
clarat Diana Borş, director

executiv AJPIS
Braşov.

Conform pro-
cedurii, s-au fă-
cut somaţii şi li
s-a cerut să vină
la Direcţia de
Servicii Sociale,
să-şi  rezolve
problemele şi să
returneze banii
în termen de 30
de zile.  Con-
form legii, exis-
tă şi obligaţia
Primăriei, prin
primar,  de a
aplica şi amenzi,
între  200 şi
1 .000 de lei
pentru cei găsiţi

în culpă. În sezonul acesta au
fost de două ori mai multe ca-
zuri găsite în neregulă.

Anca Lăutaru
Sebastian Dan 

Noi bilete de tratament pen-
tru seniorii braşoveni sunt dis-
ponibile la Casa Judeţeană de
Pensii Braşov.

Biletele de tratament se
acordă pensionarilor şi asigu-
raţilor în limita numărului de

locuri repartizat de către Casa
Naţională de Pensii Publice
Bucureşti.

„Pentru seria nr. 6 au fost re-
partizate 213 bilete de trata-
ment, din care 39 bilete gratuite.
Au fost alocate în total 201 de

bilete de tratament, astfel că
sunt disponibile la această dată
un număr de 12 de bilete în sta-
ţiunile 1 Mai – 3 locuri, Bala –
2, Geoagiu – 1, Ocna Sugatag
– 2, Slănic Prahova – 2 şi Târgu
Ocna – 2”, a precizat directorul
executiv al Casei de Pensii Bra-
şov, Mady Brescan (foto).

Ultima zi de ridicare a bi-
letelor de tratament este luni,
28 aprilie. La ridicarea bile-
tului de tratament se vor pre-
zenta următoarele acte:
◾ numărul de înregistrare al

cererii;
◾ cuponul de pensie aferent

lunii aprilie 2014;
◾ recomandare medicală.

Sebastian Dan 

Luna aprilie este o sărbă-
toare pentru lumea cărţii, bi-
bliotecilor, a celor care scriu
şi a celor care citesc. Este vre-
mea bilanţului, când bibliote-
carii se gândesc la cititori şi
la cei mai fideli dintre aceştia,
pentru a le răsplăti interesul,
pasiunea şi constanţa pentru
lectură. Astfel, fiecare dintre
secţii şi filiale a desemnat pe
cititorii şi utilizatorii servicii-
lor de bibliotecă cei mai de-

votaţi crezului cititului. Aceş -
tia vor fi premiaţi cu cărţi,
desigur, cu filme şi muzică
într-o ceremonie care va avea
loc astăzi, 24 aprilie 2014,
orele 14,30, la mansarda
 Casei Baiulescu.

„Cel mai perseverent şi fidel
cititor şi utilizator al Filialei
2 este Andreea Beju. 

Elevă la Colegiul Economic,
ea apelează la serviciile bi-
bliotecii din dorinţa de a se

perfecţiona. Pentru realizarea
referatelor se documentează
intens atât din cărţi, cât şi de
pe Internet, lucrează în softu-
rile puse la dispoziţie de
 Biblionet; citeşte multe volume
de beletristică pentru suflet,
dar şi din alte domenii; prie-
tenoasă, când are vreme, so-
cializează cu ceilalţi cititori,
cu cei de vârste mici se joacă
şi colorează.” spune bibliote-
cara Viorica Emilia Roşu. 

Nedeclararea veniturilor reale la obţinerea ajutoarelor atrage consecinţe neplăcute

Biblioteca Judeţeană Braşov îi premiază
astăzi pe cei mai fideli cititori din 2013
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325 de ani de la marele
incendiu în care a ars şi
Biserica Neagră
Clopotele Bisericii Negre au
bătut luni pentru a comemo-
ra marele incendiu în urma
căruia astăzi vechiul lăcaş
de cult se numeşte Biserica
Negră.
Pe 21 aprilie 1689, în jurul
orei 16, izbucnea marele in-
cendiu în Braşov, eveniment
ce a marcat simbolic sfârşi-
tul perioadei de prosperitate
a oraşului pe care a cunos-
cut-o în Evul Mediu şi Epoca
Modernă Timpurie, distru-
gând aproape în totalitate
oraşul. Biserica Neagră de
astăzi se înalţă pe locul unei
biserici romanice mai vechi
din secolul al XIII-lea. Con-
strucţia ei a început în anul
1383, când Braşovul se afla
într-o perioadă de dezvoltare
culturală şi economică pu-
ternică. Parohia braşoveană
a primit hramul Sfintei Maria,
fapt dovedit şi astăzi de fres-
ca Mariei, aflată în hala porţii
sudice. De-a lungul timpului
biserica a fost afectată de
mai multe cutremure, iar de-
vastatorul incendiu din 21
aprilie 1689 a distrus-o
aproape total. Focul a cu-

prins biserica parohială, dis-
trugând acoperişul şi mobi-
lierul din interior. Au început
apoi lucrări de renovare ex-
tinse care au conferit inte-
riorului un aspect baroc. A
fost nevoie de peste 50 de
ani ca lăcaşul de cult să fie
refăcut. În această perioadă
s-au construit şi galeriile
pentru ca biserica să poată
face faţă numărului tot mai
mare de enoriaşi. Lucrările
au fost încheiate în 1722,
odată cu noua inaugurare.
Biserica Neagră a fost refă-
cută cu ajutorul unor meşteri
veniţi din oraşul Danzig, pen-
tru că meşterii locali nu ştiau
cum să închidă bolţi de di-
mensiuni atât de mari. De
atunci, ruina înnegrită de
fum s-a numit Biserica Ne-
agră. Biserica Neagră este
cel mai mare edificiu de cult
în stil gotic din sud-estul Eu-
ropei, măsurând 65 de metri
înălţime, 89 de metri lungi-
me şi 38 de metri lăţime. Din
lungimea totală a cons -
trucţiei, 31 m sunt reprezen-
taţi de cor, 42 m de naos şi
16 m de baza turnului.

www.agrement-brasov.ro

600 de dosare pentru
ajutoare de încălzire
necuvenite la Braşov

Douăsprezece bilete de tratament
la liber pentru luna mai
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Pastila care îți poate prelungi 
speranţa de viaţă în medie cu opt ani 

Glucozamina, un supliment
alimentar obţinut din cochiliile
de crabi, homari şi creveţi, este
considerat un fel de „elixir al
tinereţii”, întrucât prelungeşte
speranţa de viaţă cu circa
10%, potrivit unui studiu rea-
lizat de cercetătorii elveţieni,
relatează dailymail. co.uk.

Studiul, realizat pe şoareci,
a fost coordonat de biochimis-
tul Michael Ristow de la In-
stitutul Federal de Tehnologie
din Zurich şi a fost publicat în
revista Nature Communica-
tions.

Şoarecii din acest studiu au
trăit în medie cu 10% mai

mult. Dacă acelaşi procent ar
fi transpus asupra speranţei de
viaţă de la oameni, aceasta ar
creşte în medie cu opt ani.

Coordonatorul studiului
consideră că glucozamina face
organismul să creadă că pri-
meşte o dietă săracă în carbo-
hidraţi şi bogată în proteine.
Această substanţă creează o
serie de aminoacizi pe care
organismul îi confundă cu
proteine. Ca urmare, organis-
mul începe să „ardă” mai mul-
te proteine, greutatea
corporală rămâne la valori scă-
zute, iar organismul este astfel
protejat în faţa unor afecţiuni

grave, precum hipertensiune
şi diabet. Suplimentele pe bază
de glu cozamină, disponibile
în magazine, reprezintă deja
un remediu popular contra ar-
tritei şi înregistrează vânzări
anuale estimate la 41,6 mi-
lioane de lire sterline în Marea
Britanie. Glucozamina ajută
organismul să producă lichid
sinovial, care lubrifiază înche-
ieturile şi ajută cartilagiile să
se regenereze. Organismul
produce pe cale naturală glu-
cozamină, însă cantitatea sin-
tetizată începe să scadă după
vârsta de 45 de ani.

Copiii pierd şapte minute de somn pentru
fiecare oră petrecută în faţa televizorului

Copiii dorm în medie cu şap-
te minute mai puţin pentru fie-
care oră de privit la televizor,
cei mai expuşi la acest fenomen
fiind băieţii, au constatat cerce-
tătorii americani, informează
dailymail.co.uk.

Cercetătorii de la spitalul de
pediatrie MassGeneral Hospital
for Children şi de la Şcoala de
sănătate publică de la Harvard
au studiat peste 1.800 de copii
cu vârsta cuprinsă între şase luni
şi opt ani, descoperind că acei
copii care aveau televizor în dor-

mitor dormeau mai puţin decât
ceilalţi.

Participanţii la studiu - atât
copiii, cât şi mamele acestora -
au fost integraţi în Project Viva,
o cercetare pe termen lung a

efectelor asupra sănătăţii cauzate
de o serie de factori, în timpul
sarcinii şi după naştere.

Autorii studiului au observat
că rezultatele acestuia sprijină
alte studii anterioare, care au
descoperit că atât privitul la te-
levizor, cât şi prezenţa acestuia
în dormitorul copiilor reduc tim-
pul de somn total.

Cercetătorii americani au afir-
mat că reducerea timpului de
somn total are efecte negative
asupra stării de sănătate fizice
şi mentale a copiilor.

Presupunerea că fiecare
om are un set de am-
prente unice, pe baza că-
rora poate fi identificat
într-o bază de date, nu
funcţionează întotdeau-
na, susţine un expert cri-
minalist din Marea
Britanie.

Mike Silverman, cel care
a introdus primul sistem au-
tomatizat de detectare a
amprentelor la Poliţia Me -
tro politană din Marea Brita-
nie, susţine că eroarea umană,
amprentele parţiale şi rezulta-
tele fals pozitive fac sistemul
de identificare prin amprente
imperfect, conform The Tele-
graph.

De altfel, nimeni nu a dove-
dit încă faptul că amprentele
sunt unice, iar unele familii îm-
part elemente ale aceluiaşi mo-
del de amprente. În cazul
bătrânilor, amprentarea devine
dificilă, pentru că pielea lor îşi

pierde elasticitatea, iar unii pot
ajunge chiar să aibă degete ne-
tede.

„În principiu, nu poţi dovedi
că nu există două amprente la
fel. Este improbabil, dar tot aşa
este şi câştigul la loto, iar oa-
menii reuşesc asta în fiecare

săptămâ-
nă”, spune
criminalistul
Silverman.

„Două amprente
nu sunt niciodată exact
la fel, nici măcar două am-
prente luate de două ori de la
acelaşi deget. E nevoie de un
expert să determine dacă am-
prenta luată de la locul crimei
sau de la un suspect provine de

la acelaşi deget”, mai spune
expertul.

Există destule cazuri în
care oameni nevinovaţi au
fost acuzaţi pe nedrept,
din cauza amprentelor. În

2004, Brandon Mayfield a
fost acuzat în mod eronat

pentru atentatele cu bombă
din Madrid, de către experţii
FBI.

Shirley McKie, un poliţist
scoţian, a fost acuzat pe nedrept
că s-ar fi aflat la locul unei cri-
me, în 1997, după ce o presu-
pusă amprentă de-a ei a fost

găsită lângă un cadavru.
„Amprenta este adesea
imperfectă, mai ales la

locul unei crime.
Poate fi murda-

ră sau ştear-
să. Sunt tot

felul de che-
stiuni care re-

duc acurateţea.  Ce vedeţi în
CSI pur şi simplu nu există”,
mai spune Silverman.

Un medic a cântărit SUFLETUL UMAN
Un medic a făcut un experiment pe bolnavii de tuber-
culoză în fază terminală. Doctorul Duncan McDougal
a cântărit trupurile a șase pacienţi bolnavi de tubercu-
loză în fază terminală. El a vrut să descopere dacă tru-
pul pierde în greutate când este părăsit de suflet, în
momentul morții. Spre stupefacția medicului, toți cei
șase pacienți au pierdut în greutate fix 21 de grame,
indiferent de greutatea corporală a pacientului, scrie
historia.ro. Medicul a cântărit și sufletul câinilor muri-
bunzi și a constatat că greutatea corporală nu variază
după moarte. El a ajuns la concluzia că oamenii adună
21 de grame de păcate în decursul unei vieţi. 

Semne că devii bătrân la 38 de ani
Senectutea este un lucru care sperie fiecare om și care
nu iartă pe nimeni, dar de când începem, de fapt, să
îmbătrânim?
Un sondaj britanic a stabilit care este vârsta la care un
bărbat începe să semene cu tatăl său. Potrivit
Europe1.fr, vârsta critică este 38 de ani. Adormitul în
faţa televizorului şi dorinţa de a avea propriul fotoliu
pe care să nu se mai aşeze nimeni, se numără printre
lucrurile care indică apropierea de bătrâneţe.
Sursa citată arată care mai sunt și alte semne clare de
înainte în vârstă: obsesia economisirii, modul de dans
„ca un tată de familie”, glumele răsuflate la care nu
râde nimeni, impresia că tinerii vorbesc altă limbă şi
că toată muzica modernă „sună la fel”. De asemenea,
un bărbat de 38 de ani nu știe numele niciunui artist
din TOP 40, își petrece timpul liber prin garaj, se bucură
de reducerile la aparatele electrocasnice și stă mai
mult timp la baie.
Sondajul a fost realizat cu ajutorul a 2.000 de femei şi
bărbaţi implicaţi într-o relaţie de cuplu.

8 Joi

Pe scurt



FC Brașov a acumulat
șapte puncte în ultimele
trei runde și speră în con-
tinuare la salvarea de la
retrogradare.  Galben-ne-
grii sunt obligați să rămâ-
nă în Liga I și în sezonul
viitor.

Cele șapte puncte ob�inute în
ultimele trei etape, au reaprins
speran�ele celor de la FC Brașov.
Salvarea de la retrogradare nu
mai pare acum un obiectiv de
neatins. Stegarii au acumulat 30
de puncte și ocupă pentru mo-
ment locul 15, primul retrogra-
dabil. Lupta în subsolul
clasamentului este însă foarte
dură. De la locul nouă ocupat
de Concordia Chiajna, până la
pozi�ia ocupată de FC Brașov,
echipele sunt des păr �ite de doar
patru puncte. În run da cu nu-
mărul 29, FC Brașov va juca în
Ghencea, cu Steaua, dar acest
lucru nu-i sperie pe stegari. „Sper
să continuăm și să obținem cât
mai multe puncte. Cu Steaua, ne
propunem să facem un meci bun
și să ne întoarcem cu un punct
sau mai multe”, a declarat
președintele galben-negrilor,
Constantin Zotta. 

Echipe cu probleme de licențiere.
Jucătorii de la FC Vaslui n-au
mai fost plătiţi din toamna lui
2013, iar în prezent, e practic
imposibil ca moldovenii să pri-
mească licenţa pentru sezonul
viitor.  Conform regulamentului,
FC Vaslui a avut termen până
marţi, 22 aprilie, ora 00:00, să
facă dovada plăţii salariilor res-
tante pe 2013, ce însumează
500.000 de euro, ori să ataşeze
dosarului trimis la Comisia de
Licenţiere, pe 31 martie, o hârtie
semnată de jucători prin care
aceştia acceptă reeşalonarea
creanţelor. Începând de astăzi şi
până pe 25 aprilie, la Federaţie

se judecă apelul şi se deschid
dosarele pentru echipele clasate
pe poziţiile 1-8. Cum fotbaliştii
lui Liviu Ciobotariu n-au vrut
să semneze vreun acord, ba
chiar au trimis către Comisie
documente prin care au cerut ca
Vaslui să nu primească licenţa,
este practic aproape imposibil
ca moldovenii să primească li-
cenţa. ANAF a pus sechestru
pe conturi şi jucători, directorul
sportiv Cătălin Popa şi Dragoş
Iftimie (preşedinte executiv) şi-
au demisia, iar în aceste condiţii,
cel mai probabil, clubul va intra
în insolvenţă.

Zotta explică modul în care se pro-
movează. Președintele celor de
la FC Brașov, Constantin Zotta,
a vorbit despre situa�ia echipelor
care au drept de joc în prima
ligă în cadrul edi�iei viitoare din
Liga 1, în func�ie de răspunsul
primit de la Comisia de
Licen�iere. „Lucrurile sunt clare.
În urma situației neprevăzute de
anul trecut, odată cu răspunsul
venit de la TAS în cazul Con-
cordiei, s-a consolidat regula-

mentul și s-a introdus articolul
19. Acesta spune clar că în
situația în care una dintre pri-
mele 14 echipe clasate la finalul
campionatului din Liga 1 nu
obține locul rămas vacant, el va
fi ocupat în ordine de echipele
retrogradate sportiv care au

obținut licențierea pentru sezo-
nul viitor. În condițiile în care o
echipă care obține dreptul spor-
tiv promovând din Liga a doua
și nu are o licența obținută, echi-
pa aflată pe locul 3 va promova
în prima ligă”, a declarat Con-
stantin Zotta.

Președintele echipei FC Brașov, Constantin Zotta, este sigur că eschipa lui va aduna cât mai multe puncte și se va salva de la retrogradare

Trebuie să vă
salvați!

1. Steaua 28  19  8  1  65
2. Astra 28  17  5  6  56
3. Petrolul 28  14 13 1  55
4. Dinamo 28  14  7  7  49
5. FC Vaslui 28  14  6  8  48
6. Pandurii 28  12  6 10 42  
7. CFR Cluj 28  10 11 7  41
8. FC Botoșani 28  11  5 12 38
9. Concordia 28   9   7 12 34
10. Gaz Metan Mediaș 28   9   6 13 33
11. Ceahlăul 28   8   9 11 33
12. U. Cluj 28   9   6 13 33
13. ACS Poli Timișoara 28   8   7 13 31
14. Oțelul 28   9   4 15 31 
15. FC Brașov 28   7   9 12 30
16. Săgeata Năvodari 28   7   8 13 29
17. Viitorul Voluntari 28   6   9 13 27
18. Corona Brașov 28   2   8 18 14

Clasament

SPORT 924 aprilie 2014

Trag de Piovaccari. Împrumutul lui Federico Piovaccari la Steaua
expiră în această vară,  iar steliştii încearcă să îl ţină pe italian
pentru încă un sezon. Tehnicianul Laurențiu Reghecampf a
anunţat că va negocia cu Sampdoria, deşi salariul italianului
este unul uriaş pentru Liga 1 (700.000 de euro pe sezon, din
care Steaua suportă 200.000). „Este un jucător care ne-a
ajutat mult în acest sezon. Depinde de multe lucruri, poate ei
spun să-l cumpărăm şi nu se poate acest lucru. Deci Federico
este în continuare dorit, dar depinde şi de el. Trebuie să fie
de acord şi familia lui. Nu vrem să luăm un jucător care nu
este liniştit aici. El e italian, nu e uşor să-i spui că e jucătorul
Stelei”, a declarat antrenorul Stelei. 15 goluri în 38 de meciuri
are Piovaccari la Steaua, în toate competiţiile.
„Super Dan” spre Ucraina. După România, Polonia și Rusia, Dan
Petrescu ar putea ajunge în Ucraina la Dinamo Kiev, scrie
presa din Ucraina. Formația din capitală este abia a treia în
campionat, la 7 puncte de liderul Şahtior Doneţk. După
investițiile masive făcute în vară, șefii lui Dinamo Kiev sunt
dezamăgiți de performanțele echipei, astfel că l-au demis pe
Oleg Blohin. În acest moment, formația este pregătită de se-
cundul Sergey Rebrov, însă acesta va fi interimar până la nu-
mirea unui alt tehnician. Presa din Ucraina spune că favoriți
pentru banca tehnică a trupei din Kiev ar fi Andriy Shevchenko
și Dan Petrescu.
Calificarea se decide la Londra. Atletico Madrid și Chelsea, s-au
anulat reciproc în manșa tur a semifinalelor Champions League,
scor 0-0 (0-0). Pe Vicente Calderon, Atletico a fost echipa care
a impus ritmul jocului, dar ocaziile mari au lipsit la poarta lon-
donezilor, astfel că tabela a rămas nemodificată. În minutul
15, portarul lui Chelsea, Petr Cech s-a accidentat și a fost
înlocuit cu veteranul de 41 de ani, Schwarzer. Egalul de pe
Vicente Calderon l-a costat scump pe Mourinho care i-a pierdut
pentru retur pe portarul Peter Cech și fundașul John Terry
accidentați și pe Frank Lampard  și Obi Mikel, suspendați
pentru cumul de cartonașe galbene. Diego Simeone nu-l va
putea folosi în retur pe Gabi, suspendat pentru cumul de
cartonașe. Manșa secundă a semifinalei va avea loc pe „Stam-
ford Bridge”, în data de 30 aprilie.
Game, Set, Match. Zi de excepție pentru sportivi români la BRD
Năstase Țiriac Trophy, competiție care se dispută la arenele
BNR din capitală. Victor Hănescu a acces în turul 2 după ce
a trecut cu 6-3, 6-4 de israelianul Dudi Sela.  În turul următor,
cel mai bine clasat jucător din România îl va întâlni pe francezul
Gilles Simon, câștigător de trei ori pe zgura de la Arenele BNR.
Al doilea jucător român care a intrat în concurs a obținut și el
o victorie de prestigiu. Marius Copil s-a calificat pentru a patra
oară în carieră în turul secund de la BRD Năstase - Țiriac
Trophy după succesul înregistrat în fața francezului Adrian
Mannarino. Copil a închis tabela la 6-1, 6-4. Pentru calificarea
în premieră în sferturile de finală la BRD Năstase - Țiriac
Trophy, Copil va fi nevoit să îl învingă pe francezul Paul-Henri
Mathieu. Adrian Ungur a completat ziua foarte bună a tenis-
menilor români. Ungur a trecut de Vasek Pospisil, favoritul nu-
mărul 5 al turneului, cu scorul de 5-7, 6-2, 6-1. Următorul
adversar pentru Ungur va fi uzbecul Denis Istomin.
Adversari accesibili. Jucătoarele tricolore vor întâlni una dintre
echipele Slovaciei, Argentinei, Spaniei sau Elveţiei în Grupa
Mondială II a Cupei Federaţiei la tenis, care va avea loc la în-
ceputul lunii ferbuarie a anului viitor. Victoria obţinută week-
end-ul trecut în faţa Serbiei a propulsat echipa României de
pe locul 25 pe locul 16, cu 3.170 de puncte, în clasamentul
Cupei Federaţiei. Pe baza acestui clasament se stabilesc capii
de serie la tragerile la sorţi. România nu va fi cap de serie la
tragerea la sorţi a partidelor din Grupa Mondială II, care va
avea loc la 4 iunie, la Roland Garros. În afară de România, în
această fază a competiţiei vor mai evolua Slovacia (locul 10),
Argentina (locul 11), Spania (locul 12), Elveţia (locul 13), SUA
(locul 14), Suedia (locul 15) şi Olanda (locul 17). Astfel, jucă-
toarele tricolore vor întâlni una dintre echipele Slovaciei, Ar-
gentinei, Spaniei şi Elveţiei, capii de serie la tragerea la sorţi
de la Paris. Echipa României, formată din Simona Halep, So-
rana Cîrstea, Monica Niculescu şi Irina-Camelia Begu, a învins
finalista ediţiei din 2012 a FedCup, Serbia, cu scorul de 4-1
şi s-a calificat în Grupa Mondială II. În clasamentul competiţiei,
Serbia se menţine pe locul 6, cu 6.117,5 puncte.
Meci mare pentru Brașov. Echipa de handbal feminin Corona
Brașov s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României
după ce a trecut în primul tur de CSM	București cu scorul de
30 - 25 (12 - 11). După o primă repriză echilibrată, elevele cu-
plului Burcea - Curițeanu au dominat jocul și s-au impus fără
probleme. Pentru trupa de sub Tâmpa au punctat: Brădeanu
14, Pricopi 4, Tudor, Țăcălie, Chipăr, Hotea și Cârstea câte 2,
Briscan și Zamfir câte 1. Astăzi brașovencele vor juca în sferturi
împotriva fetelor de la CSM Ploiești. 

Rapidul pleacă din Giulești
Rapid are mari probleme

financiare şi nu mai este sus-
ţinută nici de Ministerul
Transporturilor. Giuleştenii
se văd astfel nevoi�i să-și pă-
răsească propria arenă. „So-
licitările noastre adresate

către Ministerul Transpor-
turilor de a reglementa pro-
blemele legate de folosirea
stadionului «Giuleşti-Valen-
tin Stă  nescu» nu au primit
niciun răspuns. Costurile
exagerate ale chiriei, precum

şi degradarea accentuată a
stadionului ne determină să
căutăm o altă arenă pentru
disputarea partidelor consi-
derate pe teren propriu. Re-
gretăm că admirabilii noştri
suporteri nu vor mai avea

posibilitatea de a conduce
echipa spre victorie pe sta-
dionul pe care Rapid a scris
istorie decenii de-a rândul!”,
a anunţat clubul Rapid într-
un comunicat postat pe site-
ul oficial.
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La Sala Patria, la etajul
întâi, a fost inaugurată
o Cinemateca. Aici, în
fiecare săptămâna, ci-
nefilii pot vede pelicule
de artă celebre. 

Filmele vor rula în zilele de
miercuri, joi, vineri, sâmbătă
şi duminică, începând cu ora
20.00. Sâmbătă dimineaţă de
la ora 11.00 va fi matineu
pentru copii, cu intrare liberă. 

Intrarea la filme este gra-
tuită dar condiţionată de achi-
ziţia unui voucher valoric, cu
care se pot achiziţiona diverse
produse de la intrarea cine-
matecii.

Joi 24 aprilie
◾ 20:00 Cinesfera

Eroul (Ying xiong/ Hero)
(2002)

Regia: Zhang Yimou
Cu: Jet Li, Tony Leung,

Maggie Cheung
Acţiune, istoric
Intrarea GRATUITĂ

Vineri 25 aprilie
◾ 18:30 Seara Doc And Roll

Metallica Some Kind of Monster
(2004)

regia: Joe Berlinger, Bruce
Sinofsky

documentar, biografic
Intrarea pe bază de voucher

◾ 21:00 Seara Dracula Film
Festival

Al şaselea simţ (The Sixth
Sense) (1999)

Regia: M. Night Shayamalan
Cu: Haley Joel Osment,

Bruce Willis
Thriller, fantastic
Intrarea pe bază de voucher

Sâmbătă 26 aprilie
◾ 11:00 Matineu copii

101 Dalmaţieni (101 Dalma-
tians) (1961)

Animaţie
Dublat în limba română
Intrarea GRATUITĂ

◾ 17:00 Golden Classics
Bulevardul amurgului (Sunset

Boulevard) (1950)
Regia: Billy Wilder
Cu: William Holden, Gloria

Swanson
Dramă, film noir
Intrarea pe bază de voucher

◾ 19.30: Mari regizori
Gladiatorul (Gladiator)

(2000)
Regia: Ridley Scott
Cu: Russell Crowe, Connie

Nielsen, Joaquin Phoenix
Actiune, Istoric
Intrarea pe bază de voucher

Duminică 27 aprilie
◾ 11:00 Matineu copii

Pinocchio (1940)
Animaţie

Dublat în limba română
Intrarea GRATUITĂ

◾ 17:00 Golden Classics
Mic dejun la Tiffany (Breakfast

At Tiffany’s) (1961)
Regia: Blake Edwards
Cu: Audrey Hepburn,

Geor ge Peppard
Romantic, drama
Intrarea pe bază de voucher

◾ 19:30 Seara de Oscar
Cartierul chinezesc (China-

town) (1974)
Regia: Roman Polanski
Cu: Jack Nicholson, Faye

Dunaway
Drama, film noir
Intrarea pe bază de vou-

cher. 

Horoscopul zilei
Berbec. Propune-ţi obiective noi astăzi, e posibil să trebuiască
să înlocuieşti câteva mai vechi. Ai încredere în tine, pentru
că vei avea succes cu siguranţă. 

Taur. Astăzi trebuie să încerci să îi convingi pe cei din jurul
tău că eşti un bun exemplu de urmat. Chiar dacă nu ai prea
multă încredere în forţele proprii, trebuie să acţionezi. 

Gemeni. Natură ta idealistă se regăseşte în toate activităţile
pe care le faci astăzi, iar energia de care dispui te ajută
enorm. Asigură-te că te afli pe direcţia bună.

Rac. Tu şi iubita ta/iubitul tău sunteţi într-o perfectă conexiune
astăzi. Chiar dacă pare plictisitor la început, vei fi surprins/ă
să descoperi cât de bine este dacă sunteţi împreună.

Leu. Un coleg de şcoală sau de muncă te pune astăzi într-o
lumina proastă fără să facă nimic în acest scop. Conştientizezi
brusc că vin din urmă alţii cu forţe proaspete.

Fecioară. Astăzi trebuie să începi cu unele schimbări în stilul
tău de a acţiona. Nu este deloc greu, şi nu ar trebui să fie
un motiv de întristare, lumea ta nu se va zgudui prea tare. 

Balanţă.Viaţa ta sentimentală te împlineşte astăzi, chiar dacă
eşti singur/ă. Asta poate să însemne că vei întâlni persoana
potrivită sau are loc un flirt care îţi va da încredere în tine.

Scorpion. Ai câteva probleme serioase acasă, dar orice pro-
blemă are şi o soluţie. Ar trebui să fii capabil/ă să rezolvi
sau să faci faţă oricărei lovituri pe care o primeşti.

Săgetător. Acum este momentul perfect pentru a răspunde
la telefoanele necunoscuţilor, nu se ştie niciodată ce opor-
tunităţi pot să apară. Energia pe care o ai este suficientă.

Capricorn. Astăzi este ziua perfectă pentru a te concentra pe
economii, conturi bancare sau investiţii. Chiar dacă nu îţi
place, pe parcurs îţi vei da seama cât sunt de importante.

Vărsător. Faptul că eşti pozitiv/ă îţi face viaţa mult mai in-
teresantă astăzi, aşa că transformă-ţi interesele într-un real
progres. Este momentul perfect pentru schimbări. 

Peşti. Un vis ciudat vine cu un mesaj la fel de straniu, aşa că
ia-l în serios şi vezi ce consecinţe poate avea. Chiar dacă nu
ai reţinut toate detaliile, sigur nu ai cum să pierzi esenţialul.

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

TRANSCENDENCE: 
VIAŢĂ DUPĂ MOARTE -AVANPREMIERĂ-
119 minute, Acţiune, Mister, SF
Ora: 18:30
SABOTAJ
106 minute, Acţiune, Thriller, Crimă
Ora: 16:15
CĂPITANUL AMERICA: 
RĂZBOINICUL IERNII -3D-
Ora: 19:15
RIO 2 -3D-
101 minute, Animaţie, Aventuri, Comedie,
Familie (S=subtitrat, D=dublat)
Orele: 13:15 D, 15:00 D, 15:30 D, 17:15 S
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT
78 minute, Animaţie, Fantastic (dublat)
Ora: 13:45
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT -3D-
78 minute, Animaţie, Fantastic (dublat)
Ora: 13:30
NOE -3D-
140 minute, Aventuri, Dramă, Fantastic
Orele: 17:45, 20:30
NEED FOR SPEED: ÎNCEPUTURI -3D-
131 minute, Acţiune, Thriller
Ora: 21:45

SPUNE-MI CE AI FĂCUT AZI-NOAPTE!
100 minute, Comedie, Romantic
Ora: 21:00

Teatru 
Joi, 24.04.2014
AMERICAN BUFFALO – sala Studio, ora 19.00
de David Mamet
Regia: Vlad Massaci
Scenografia: Andu Dumitrescu
Cu: Mihai Bica, Demis Muraru, Andrei Cătălin
Preţul biletelor: 10 lei Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei

Cineclub francez 
la Mansarda Casa Baiulescu 
Joi, 24.04.2014, Alianţa Franceză, Biblioteca
Franceză, Mansarda Casei Baiulescu, orele 17,30 –
Cineclub francofon: Hasard ou coincidences
(Franţa, 1998). Un film de Claude Lelouch. Cu
Alessandra Martines, Pierre Arditi, Marc Hollogne.
Dramă, 120 minute
Myriam Lini, dansatoare de profesie, îşi vede viaţa
întoarsă pe dos când decide să aibă un copil. Îşi
pierde partenerul, pe care îl iubeşte, şi este silită să
asiste cum cariera ei ia o turnură periculoasă. Câţiva
ani mai târziu, ea întâlneşte un alt bărbat de care
se îndrăgosteşte, Pierre Turi, un falsificator
inteligent. Dar un accident îl va obliga să îşi
revizuiască viaţa.

Alessandra Martines a câştigat premiul pentru cea
mai bună actriţă la Festivalul internaţional de film
de la Chicago, iar filmul a fost nominalizat la
premiile César pentru cea mai bună muzică.

Lansare de carte la KRONART

Joi, 24 aprilie, ora 13,00, va fi lansată la KronArt
(str. Postăvarului nr.18) cartea Amanta secretă
a lui Dracula, Katharina din Corona, de Ileana
Gafton Dragoş.
Prezintă Diana Krausser, istoric, Felicia Popa,
jurnalist şi artistul plastic Gabriel Stan. 
În continuare, un colocviu pe tema: Dracula,
născut la Braşov?

Concert la Sala Patria
Sala „Patria”, de la ora 19.00 
Masterclass Internaţional de Dirijat
ediţia a II-a– Cristian Oroşanu concert simfonic

Astăzi în Braşov

Filme de văzut
la Sala Patria 
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Sudoku

7 1
9 2 6 5

2 1
5 8 9 4

3 2
7 8 3 6

7 8
9 3 6 5

5 6

La vamă ajunge şi badea Gheorghe,
cu căruţa plină de butoaie. Vameşul
îl întreabă ce are în butoaie. Badea îi
răspunde simplu: apă!
– Nu se poate! Nu te cred! Tu ascunzi
ceva, bade!
– Nu, pe cuvântul meu, zice badea 
– Am să gust din fiecare butoi, spune

vameşul, care se ţine de cuvânt.
După degustare, vameşul îşi dă seama
că badea cară într-adevăr apă.
– Bade, ai dreptate, eşti liber să pleci,
dar poţi să-mi spui de ce duci tu apă
peste graniţă?
– Păi... la noi în sat e un obicei: după
ce speli mortul, să duci apa cât mai
departe.

Bancuri
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Braşov. Pentru
alte publicuri, ar fi cevaşi
mai de prisos a face mai ade-
seori băgări de seamă asupra
instituţiei şcolastice. Pentru
noi este aceasta de o trebuin-
ţă până acum neiertată. În 7
şi 8 februarie se ţinu exame-
nul şcoalei româneşti din ce-
tate. Până încât răspunde
instituţia în numita şcoală

scopu-
lui său,
de a da
tineri-
m i i
a t â t
ştiin-
ţ e l e

cele folositoare
cât şi o limbă ei neapărat tre-
buincioasă..., judece aceia
dintre domnii ascultători
(martori care au asistat la
examenele publice). Care de
câţiva ani nu lipsiră a fi de
faţă, alăturând din an în an
sporul ce se face. Bărbaţi din
naţiile lăcuitoare din această
cetate, cărora natura institu-
ţiei şcolastice le este cunos-

cută nu numai dintr-o teorie
uşoară, ci din o practică de
mai mulţi ani, care însă nu
avuseseră până acum prilejul
să cerceteze o şcoală curat
românească mai de aproape,
(re)cunosc cum că „tineri-
mea românească nu numai
că este isteaţă, dar şi frumoa-
să şi cum că pe lângă toată
vioiciunea ei cea firească, ea
prin curata păzire a legilor
şcolastice se poate dumeri
foarte bine, fără ca să păti-
mească cât de puţină restrân-
gere acele puteri ale duhului,
cărora încă de la această fra-
gedă vârstă se cuvine a le
lăsa zbor şi dezvoltare slo-
bodă”.

O dulce (şi singură această)
mângâiere simt aceia care se
cuprind (citeşte se ocupă) cu
procopsirea tinerimei de aici,
când văd cum că de trei ani în-
coace au ieşit din această şcoală
trei rânduri de învăţăcei la trei
clasuri gimnaziale lătineşti. Şi
că râvna şi purtarea acelor ti-
neri, după recunoaşterea însuşi
a Direcţiei de acolo, este cu to-
tul dorită şi lăudată. Dar fun-
datorii acestei şcoale, ce
răsplătire îi aşteaptă pe dânşii?
Patria, naţiunea şi viitorimea o
vor ştii da pe aceasta!
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ24 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

Din presa maghiară
Primarul Braşovului, colonelul Victor Nanu, vorbeşte
despre planul de dezvoltare a oraşului (III)
Primarul prezintă apoi planul privind dezvoltarea oraşului.
(continuare din numărul trecut)
Pentru introducerea gazului deja am primit oferte, de la
inginerul Mota, directorul Societăţii de Gaze Naturale.
20 de autobuze noi

Am solicitat îmbunătăţirea echipamentelor pompierilor
şi dorim şi rezolvarea transportului în comun. Nu demult
au fost comandate 10 autobuze şi sunt prevăzute încă
10 pentru o mai bună circulaţie în oraş.
Primarul a prezentat că au fost acordate proprietăţi ofi-
ţerilor decoraţi şi se are în vedere recompensarea vădu-
velor de război, a voluntarilor şi a cercetaşilor.
Legat de planul de dezvoltare a oraşului a mai spus că
se doreşte construirea unei Catedrale ortodoxe vis-a-vis
de Palatul de Justiţie, ridicarea Casinoului ofiţerilor lângă
Palatul Finanţelor, construirea unei noi clădiri pentru Pri-
mărie în parcul de lângă Astra şi modernizarea sălii Astra
şi transformarea ei într-o sală de teatru. Este prevăzut în
centru şi o hală comercială modernă unde vânzarea de
peşte să fie în condiţii igienice adecvate. 
Legat de minorităţile din oraş, colonelul Nanu a subliniat
că el nu face diferenţe dinte cetăţenii Braşovului, şi se

întelege foarte
bine cu repre-
zentanţii minori-
tăţilor maghiare
şi germane.
S-a înfiinţat o
asociaţie sporti-
vă a oraşului sub
conducerea no-
tarului Voicu şi

este administrată de profesorul Moldovan. Biroul de presă
al primăriei este condusă de scriitorul Bran-Lemenyi şi
stă mereu la dispoziţia reporterilor.
În încheiere, primarul a spus că aşteaptă orice fel de pro-
puneri şi sugestii ce vin în folosul Braşovului, precum şi
reclamaţii din partea populaţiei.
La ora şapte se termină expozeul primarului. Plecăm de
la primărie având convingerea că aceste planuri se vor
concretiza în viitorul apropiat.

(sfârşit)
Nagyszabású városfejlesztési tervéről beszél

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

Dinu Eva

Experienţa anilor trecuţi îi
amintea lui Ermil Rădulescu că
un gând ce părea valoros s-a
devalorizat ulterior, adicătelea
în momentul concretizării. El
credea că filmul realizat în ca-
drul cineclubului era, aşa, „un
act de educaţie, valoarea şi im-
portanţa lui măsurându-se în
utilitate şi funcţionalitate”. Er-
mil Rădulescu nu văzuse, încă,
de pildă, un film al amatorilor
dedicat „întrecerii socialiste”

(cum ai putut să zici aşa ceva
dragă Ermil? N.n.), oamenilor
harnici care semnau zilnic „rea-
lizări de prestigiu”, el şi-ar fi
dorit să vadă filme „pe princi-
palele probleme ale actualităţii:
economisirea energiei, combus-
tibilului, materiilor prime şi ma-
terialelor, folosirea capacităţilor
de producţie, introducerea nou-
lui în producţie, despre calitate”
etc., ca şi, de ce nu, „o peliculă
reprezentativă pentru autocon-

ducerea muncitorească” (o abe-
raţie, totuşi, Ermile! n.n.), sau
modul în care se traduc în prac-
tică „exigenţele codului eticii şi
echităţii socialiste”. Rădulescu
mai credea că prea puţini
 cineamatori oglindeau prin
 filmele lor viaţa social-culturală
a unei localităţi, „pulsul ei
 dinamic, cu aspecte mereu ine-
dite”. Astfel de teme se impu-
nea să se treacă înaintea altora,
zicea Ermil Rădulescu, ele

având chiar posibilitatea să fie
proiectate pe ecranele cinema-
tografelor judeţului Braşov. În
acest demers, însă, cinecluburile
aveau nevoie de o „îndrumare
mai consecventă din partea or-
ganizaţiilor de partid, a comi-
tetelor sindicale – şi nu numai
din partea lor – filmul însem-
nând până la urmă un mod de
educaţie, un sprijin binevenit în
munca politică de masă”. 

„Drum Nou”, 18 aprilie 1980

„Ce filme aşteptăm de la cineamatori” (II)

Calitatea învăţământului românesc
din Braşov, recunoscută de saşi
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În prezent, 45 de cadre
didactice din Elveţia fo-
losesc câini în timpul
orelor de clasă, iar oame-
nii de ştiinţă confirmă
efectul pozitiv al patru-
pedelor asupra elevilor,
scrie 20minutes.ch.

Când elevii de la şcoala pri-
vată Am Wald din Zürich sunt
nesiguri în clasă, câinele Leo
simte, vine la ei, se lasă mân-
gâiat şi pleacă atunci când ele-
vului îi este mai bine. Din
2009, Nannette Bratteler, în-
văţătoare şi directoare a şcolii,
are doi noi „elevi” în clasă:
Nepomuk şi Leo, ajutoare ne-
preţuite pentru ea. A constatat
că animalele liniştesc şcolarii
mai turbulenţi şi le dau încre-
dere celor mai inhibaţi. 

„Oferă echilibru copiilor. În
plus, câinii nu refuză pe ni-
meni şi se comportă la fel cu
toţi, iar copiii simt acest lucru”,
precizează Nannette Bratteler.

„Când sunt puţin bolnavă,
Nepomuk şi Leo vin la mine
şi se răsfaţă. Îmi revin foarte
repede”, spune Noemie,
11 ani, în Sudostschweiz.

Cercetători de la Universi-
tatea din Zürich au realizat un
studiu care arată impactul câi-
nilor asupra concentrării ele-

vilor, iar rezultatele sunt în-
curajatoare: şcolarii sunt mai
atenţi şi au o capacitate mai
mare de memorare. Conclu-
ziile studiului se bazează şi pe
o altă cercetare lansată în
2007 la Rostock (Germania).
La universitatea din oraşul
german s-au analizat efectele

prezenţei câinilor la orele de
matematică, descoperindu-se
că elevii erau mai motivaţi şi
concentraţi.

Câinii primiţi în clase nu
sunt totuşi obişnuiţi, ci sunt
dresaţi la fel ca şi câinii nevă-
zătorilor, dar şi copiii trebuie
să ştie cum să se poarte cu ei.

Copiii învaţă mai bine
în prezenţa câinilor 

Mihaela Rădulescu: „Am fost înşelată
de mai multe ori”

Cătălin Măruţă a reuşit să
afle detalii neştiute din viaţa
Mihaelei Rădulescu.

Fosta prezentatoare de te-
leviziune a spus că şi ea a fost
înşelată, de cel puţin trei ori.
„Am avut trei divorţuri, deci
am aflat de cel puţin atâtea
ori. Eu admir bărbaţii care în-
şeală şi pe care nu-i prind fe-
meile. Nu am divorţat doar din
cauza asta. Deocamdată nu
am trăit drame. Ca orice fe-
meie, am şi suferit din dragos-

te”, a spus vedeta.
Întrebată de câte ori

a înşelat ea, Răduleasca
a declarat: „Mi s-a în-
tâmplat la un moment
dat. Dar s-a întâmplat
după ce am simţit că nu
am fost iubită şi admi-
rată. De obicei la mine
s-a întâmplat şi am plecat de
tot. Dacă se cheamă înşelat...”

Prezentatoarea de televiziu-
ne a povestit că nu a fost ce-
rută în căsătorie de Dani Oţil.

„Niciodată nu am fost ce-
rută în căsătorită de actualul
iubit. Şi nici nu va fi cazul. Eu
am bifat capitolul ăsta”, a spus
Mihaela.

Audrey Hepburn, cea mai frumoasă
femeie din ultimii 50 de ani

Într-un sondaj menit să ara-
te care sunt cele mai frumoase
50 de femei din ultimii 50 de
ani, actriţa Audrey Hepburn
a ocupat prima poziţie. 

În ansamblu, 33 dintre cele

50 cele mai frumoase femei
din lume sunt brunete, urmate
de 17 blonde şi doar o singură
roşcată – actriţa Rita Hay-
worth, informează ziarul bri-
tanic Daily Mail.

Pe primele 10 poziţii din
top, Audrey Hepburn, cunos-
cută mai ales pentru rolul din
filmul „Mic dejun la Tiffany/

Breakfast at Tiffany’s”,
este urmată de trei femei
blonde: prinţesa Diana,

actriţa americană Grace
Kelly şi actriţa franceză
Brigitte Bardot. De ase-
menea, fotomodelul
Twiggy completează cer-

cul blondelor din top 10.

În schimb,  femeile brunete do-
mină clasamentul, în primele
10 poziţii fiind incluse şase:
actriţa americană Elizabeth
Taylor,  ducesa de Catherine
de Cambridge, Angelina Jolie,
actriţă indiană Aishwarya Rai
şi Catherine Zeta-Jones.

De asemenea, printre cele
mai frumoase femei brunete
se află actriţa şi fotomodelul
britanic Kelly Brook, actriţa
americană Mila Kunis, soţia
celui de-al 35-lea preşedinte
al Statelor Unite ale Americii,
John F. Kennedy – Jackie
Kennedy, creatoarea de modă
Victoria Beckham şi prezen-
tatoarea TV Alexa Chung.

În SUA se vor vinde în curând băuturi alcoolice pudră
Americanii îşi vor putea pregăti în curând o margherita
sau o vodcă orange cu alcool pudră, adăugând doar
apă. Firma Lipsmark, care fabrică acest produs, a
primit autorizaţie pentru comercializarea băuturilor al-
coolice sub formă de pudră, a anunţat compania. Firma
a ţinut să precizeze că Palcohol va fi vândut doar celor
care au vârsta legală pentru a cumpăra şi consuma
băuturi  alcoolice – 21 de ani în Statele Unite. „Con-
sumatorii trebuie să se gândească la Palcohol ca la
orice băutură  alcoolică, dar sub formă de pudră ce va
fi vândută oriunde se comercializează băuturi alcoo-
lice”, a informat firma cu sediul în Arizona, adăugând
că este absolut contraindicată inhalarea alcoolului pu-
dră. Echivalentul unui pahar de băutură alcoolică ar
fi 60 g de pudră inhalată.

Huidu: Vinovăţia şi angoasele nu îţi dau pace
Şerban Huidu le recomandă o carte mai specială citi-
torilor săi de pe blogul personal. Vedeta vorbeşte des-
pre „Vânătorii de zmeie”, scrisă de Khaled Hossein. „O
carte unde aflăm de ce prejudecăţile şi religia distrug
puritatea şi prietenia şi dureros este că personajul ştie
că greşeşte, dar se minte atât de convingător că face
ce trebuie, încât ajunge să se creadă! Şi tot ca în viaţă,
vinovăţia şi angoasele nu-ţi dau pace până când nu
faci ceva care să te împace cu tine! Exact ca în poves-
tea aia cu cuiele: un om avea un băiat care făcea numai
tâmpenii! Pentru fiecare prostie tatăl bătea în uşă un
cui. După ani de zile uşa a ajuns un fel de platoşă, mo-
ment în care băiatul promite să facă numai fapte bune!
Pentru fiecare faptă bună, tatăl scotea un cui. Pe patul
de moarte bătrânul a scos ultimul cui... la care băiatul
a exclamat „Tată, am scos toate cuiele!”, la care pă-
rintele, cu voce stinsă, i-a spus: „Dar găurile?” Aşa e
şi în viaţă: vinovăţia de a nu face ce trebuie atunci când
trebuie te poate urmări toată viaţa.” spune Huidu. 


