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Au furat clopotul
bisericii din Zizin

Doi minori sunt cercetaţi
pentru furt calificat, după
ce au dat spargerea la o
biserică. 
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METEO

Programul „Litoralul pentru
toţi” se află la cea de-a 14-a
ediţie şi oferă în acest an, între
5 mai şi 15 iunie, peste 5.000
de locuri de cazare. În staţiu-
nile Costineşti, Olimp, Nep-
tun, Jupiter, Cap Aurora,
Venus, Saturn, Mangalia,
2 Mai şi Vama Veche, tarifele

maximale sunt mult mai mici.
Astfel, pentru un sejur de şase
nopţi de persoană, tarifele vor
fi cuprinse între 159 de lei la
un hotel de o stea, fără mic
dejun, şi 469 de lei de persoa-
nă la un hotel de cinci stele,
cu mic dejun inclus.

Mâine şi poimâine se vor
produce unele modificări în
orarele şi traseele de circula-
ţie ale mai multor linii,
schimbările fiind determinate
de desfăşurarea Paradei Ju-
nilor. Astfel sâmbătă, înce-
pând cu ora 12.00 şi pe tot
parcursul zilei de duminică,

se suspendă circulaţia auto-
buzelor pe linia 50B. În func-
ţie de fluxurile de călători,
RAT Braşov va suplimenta
numărul de autovehicule de
transport în comun pe linia
50. De asemenea şi duminică
vor exista restricţii. 

Restricţii de Parada Junilor La mare cu doar 170 de lei

Înnorat
8°C /14°C

Start pentru
europarlamentare 
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Corona e în
semifinale 

Corona Braşov s-a calificat
în semifinalele Cupei Ro-
mâniei la handbal, după ce
a trecut de CSM Ploieşti. 

Mitul Dracula a
plecat de la Braşov

Există numeroase surse
care îl pun pe Vlad Ţepeş
şi mitul Dracula în directă
conexiune cu Braşovul. 
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Braşovul are 12 candidaţi pentru Parlamentul European

Astăzi s-a dat startul oficial al campa-
niei electorale pentru alegerile euro-
parlamentare. În această cursă s-au
înscris 15 partide, care au în total 574
de candidaţi, dar şi opt independenţi.

Anul acesta, România va avea 32 de
reprezentanţi în Parlamentul European,
cu unul mai puţin decât în 2009. Edilii
braşoveni au stabilit  locaţiile unde vor
fi montate panouri pentru afişaj elec-

toral, pe perioada campaniei. Astfel,
au fost stabilite 27 de locaţii în toate
zonele oraşului, în fiecare dintre acestea
urmând să fie montate câte opt panouri.
„Sperăm ca echipele de campanie să

înţeleagă că există destul loc şi să nu ne
mai confruntăm cu situaţii în care, deşi
erau spaţii libere, se puneau afişe peste
cele ale contracandidaţilor”, a subliniat
primarul George Scripcaru.  

C
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Nouă judeţe din ţară se află  sub cod
portocaliu de inundaţii de ieri seară  până
mâine, la ora 18.00, potrivit Institutul
Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea
Apelor.

Astfel, râuri din Mehedinţi, Gorj, Dolj,
Olt, Argeş, Teleorman, Dâmboviţa, Giur-
giu şi Prahova vor fi sub cod portocaliu

de i-nundaţii, de joi până sâmbătă seară.
Potrivit avertizării, se instituie cod por-

tocaliu pe râurile din bazinele hidrogra-
fice: Motru superior şi afluentul său
Coşuştea (judeţele Mehedinţi şi Gorj),
pe Jiu la Răcari - sector îndiguit (judeţul
Dolj), Vedea amonte S.H. Văleni, Tele-
orman amonte de S.H. Tătărăştii de Sus,

Pârâul Câinelui şi alţi afluenţi mici ai
râului Vedea (judeţele Olt, Argeş şi Te-
leorman), Neajlov amonte Vadu Lat (ju-
deţele Dâmboviţa şi Giurgiu), pe Lotru
inferior şi pe unii afluenţi ai Oltului din
judetul Vâlcea şi pe cursurile inferioare
ale Prahovei, Teleajenului şi Cricovului
Sărat (judeţul Prahova).

Noul Parlament European 
va avea mai multă putere

Mandatul de cinci ani pe care îl
vor avea cei 751 de membri ai Par-
lamentului European (PE) aleşi pe
25 mai se va desfăşura conform pre-
vederilor Tratatului Lisabona, intrat
în vigoare în 2009. Documentul
acordă Parlamentului European
competenţe sporite la nivel legislativ,
acesta având putere de decizie în
aproape toate dosarele legislative.

Procedura de codecizie a Parla-
mentului şi Consiliului a fost extinsă
cu peste 40 de domenii, incluzând
agricultura, imigrarea legală şi fon-
durile structurale. Totodată, PE are
ultimul cuvânt asupra bugetului co-
munitar, notează Mediafax. PE va
trebui să-şi dea avizul conform asu-
pra acordurilor internaţionale nego-
ciate de Uniune, în domenii precum
comerţul internaţional. Tratatul de
la Lisabona oferă Parlamentului şi
un rol consolidat în procedura de
revizuire a tratatului. O altă noutate

majoră introdusă de Tratat este că,
pentru prima dată, nominalizarea
de către statele membre a preşedin-
telui Comisiei Europene care îi va
succeda în funcţie lui José Manuel
Barroso va trebui să ţină seama de
rezultatul alegerilor europene. Can-
didatul la această funcţie va trebui
aprobat de noul PE. 

Legislativul trebuie să consimtă
la numirea Înaltului Reprezentant
al UE pentru afaceri externe şi po-
litica de securitate, care va deţine
totodată şi funcţia de vicepreşedinte
al CE. Cele mai multe mandate în
PE le va avea Germania, 96, urmată
de Franţa, cu 74, Italia şi Marea Bri-
tanie, cu câte 73, Spania, cu 54, Po-
lonia, cu 51 şi România, cu 32. Cei
mai puţini europarlamentari vor
avea Cipru, Estonia, Luxemburg şi
Malta, câte 6, Slovenia şi Letonia -
câte 8, Croaţia, Irlanda şi Lituania
- câte 11. 

Cele 15 partide şi alianţe
politice sau electorale şi
cei 8 candidaţi indepen-
denţi care participă la
alegerile europarlamen-
tare intră, de astăzi, în
campanie electorală,
pentru 30 de zile.

La scrutinul din 25 mai ur-
mează să fie aleşi 32 de repre-
zentanţi ai României în PE.

Campania electorală începe
vineri, la ora 00.00, şi se va în-
cheia cu o zi înainte de data ale-
gerilor, respectiv sâmbătă 24
mai, la ora 7.00.

La alegerile europarlamen-
tare au înscris liste de candi-
daţi Alianţa electorală
PSD-UNPR-PC, Partidul Na-
ţional Liberal, Uniunea De-
mocrată Maghiară din
România, Partidul Democrat
Liberal, Partidul Poporului -
Dan Diaconescu, Partidul
Mişcarea Populară, Partidul
Naţional Ţărănesc Creştin
Democrat, Forţa Civică, Par-
tidul Alternativa Socialistă,
Alianţa Naţională a Agricul-
torilor. BEC a constatat toto-
dată rămânerea definitivă a

candidaturilor înregistrate de
Partidul România Mare (cu
excepţia a 11 candidaţi), Par-
tidul Verde (cu excepţia a 19
candidaţi), Partidul Noua Re-
publică (cu excepţia unui can-
didat), Partidul Dreptăţii
Sociale (cu excepţia unui can-
didat), Partidul Ecologist Ro-
mân (cu excepţia a 4
can didaţi). De asemenea, vor
participa la alegeri opt candi-
daţi independenţi. Potrivit tra-
gerii la sorţi făcute de BEC,
PDL va ocupa prima poziţie
pe buletinele de vot pentru
alegerile europarlamentare,
pe poziţia a doua fiind PMP,
urmat de UDMR, PSD-
UNPR-PC, PNL.

Liberalii vor lua startul în
campania pentru alegerile eu-
roparlamentare de la Braşov.
Vineri şi sâmbătă, aceştia se
vor reuni la Liga Aleşilor Lo-
cali ai PNL. La şedinţă vor fi
prezenţi membrii partidului
validaţi în funcţia de primar,
viceprimar, consilier local sau
judeţean. La întrunire este aş-
teptat să participe şi liderul
Partidului Naţional Liberal,
Crin Antonescu.

O ședință obișnuită în Parlamentul European 

Începe campania electorală
pentru  europarlamentare 

Centru de îngrijire pentru copiii cu sindrom Down, în  Noua. Ţi-
nând cont că un întreg corp de clădire al Căminului de
Bătrâni din Noua este liber de mai mulţi ani, reprezentanţii
Primăriei Braşov vor să îi dea utilitate pe partea de asis-
tenţă socială. Recent, o fundaţie din Braşov şi-a mani-
festat intenţia de a amenaja în oraş un centru de zi de
îngrijire pentru copiii cu sindrom Down.
Internet broadband pe tot teritoriul României. Ministrul pentru
Societatea Informaţională, Răzvan Cotovelea, promite
că acolo unde nu au ajuns operatorii de comunicaţii va
ajunge infrastructura statului, care va aduce internet şi
telefonie în toate zonele defavorizate din România. De-
numit Ro-NET, proiectul este unul major, la scară naţio-
nală, care are drept obiectiv acoperirea tuturor zonelor
care nu beneficiază de infrastructură de comunicaţii în
bandă largă de pe teritoriul ţării, prin utilizarea fondurilor
structurale. Ro-NET are în prezent 783 de zone în care
se vor introduce infrastructuri de comunicaţii, iar valoarea
totală a proiectului se ridică la 84 milioane euro. Zonele
albe vor fi acoperite cu serviciul de broadband cores-
punzător strategiei naţionale, respectiv minimum 1MB
capacitate partajată pentru utilizatorii casnici şi minimum
4MB capacitate partajată pentru utilizatorii din mediul de
afaceri.
A murit așteptând o ambulanță care a greșit adresa. O femeie
din județul Iași a murit după ce ambulanța a ajuns la
locuința sa cu 40 de minute întârziere, din cauză că nu-
mele străzii localității unde trebuia să ajungă era identic
cu altul din municipiul Iași. Astfel, ambulanța a mers la
o adresă greșită, directorul Serviciul Județean de
Ambulanță Iași acuzând STS pentru greșeală. Incidentul
a avut loc în noaptea de 20 aprilie, când un bărbat din
Hârlău a sunat la 112 şi a solicitat intervenţia unei am-
bulanţe pentru soţia sa care își pierduse cunoștința.
Bărbatul a indicat doar numele străzii unde locuieşte,
respectiv strada Eternitatea de lângă Cimitirul Eternitatea,
fără să menţioneze numele localităţii. Întrebat de ce nu
a primit o localizare din partea STS, directorul Serviciului
Județean de Ambulanță Iaşi a precizat că echipajul de
ambulanță s-a deplasat unde a fost trimis.
Grâul şi porumbul s-ar putea scumpi cu peste 20%. Reducerea
ofertei de grâu şi porumb din Ucraina, pe fondul esca-
ladării conflictului cu Rusia privind Peninsula Crimeea,
dar şi posibilele sancțiuni care ar fi impuse Rusiei într-
un astfel de scenariu, ar putea conduce la aprecieri
semnificative ale prețurilor celor două cereale de peste
20%, în condițiile în care Rusia și Ucraina sunt printre
cei mai mari exportatori de grâu la nivel mondial, iar
Ucraina e un jucător de top pe piața exporturilor de
porumb, arată o analiză XTB Brokers. Porumbul ex-
portat de Ucraina a avut o pondere de 16,1% din totalul
exporturilor globale în sezonul 2013-2014, față de
6,17% pentru grâu. 

Cod portocaliu de inundaţii în nouă judeţe până sâmbătă seară

În municipiul Brașov, au fost
stabilite 27 de locaţii pentru
panotaj electoral. „Ca la fie-
care rundă de alegeri vom
asigura tuturor candidaţilor
posibilitatea de a-şi expune
proiectele politice. Am sta-
bilit 27 de zone unde vom
avea, în total, 216 panouri
destinate afişajului. Sperăm
ca echipele de campanie
să înţeleagă că există des-

tul loc şi să nu ne mai con-
fruntăm cu situaţii în care,
deşi erau spaţii libere, se
puneau afişe peste cele ale
contracandidaţilor”, a subli-
niat primarul George Scrip-
caru. Cei care distrug
panourile de afişaj riscă
amenzi cuprinse între 1.000
şi 5.000 de lei, urmând să
le fie deschis şi dosar penal
pentru distrugere. 

Peste 200 de panouri pentru afişaj
electoral în Braşov



Sunt cetăţean
străin şi nu ştiu cum
arată bancnotele
românești. Mi le
puteţi arăta, vă rog?
Asta i s-a cerut, în
plină stradă, unui
braşovean de 27 de
ani care se afla în
apropierea unei uni-
tăţi bancare din
oraş. Amabil, omul
i-a dat interlocutorului toate
detaliile. La finalul discuţiei,
însă, bărbatul din Braşov a
avut parte de o surpriză ne-
plăcută şi a cerut ajutor poli-
ţiştilor.

„Tânărul a fost abordat de
o persoană necunoscută, care

i-a solicitat în limba engleză
să îi arate bancnote ro mâ -
nești, sub pretextul că este
cetățean străin și nu cunoaște
moneda locală. L-a convins
să-i  arate portofelul și ulterior,
profitând de neatenția sa, i-a
sustras  suma de 1400 lei în

bancnote de 100
lei” a declarat  cms.
şef Liviu Naghi –
purtător de cuvânt
IPJ Braşov. Poli�iștii
l-au depistat în tra-
ficul rutier pe sus-
pectul în acest caz,
conducând un auto-
turism, pe Calea
București, în zona
Dârste. Este vorba

de un ilfovean de  51 ani, şi îl
vor prezenta instanţei cu pro-
punere de arestare preventivă
sub acuzaţia de furt calificat.
Prezumţia de ne  vinovăţie fi-
inţează până când instanţa va
pronunţa o sentinţă definitivă
în acest caz.  

Tragedia din Bușteni. Pofesorul de
matematică condamnat la închisoare!

În ianuarie 2013, o elevă
olimpică de 13 ani de la o
şcoală bucureşteană, aflată
într-o tabăra de matematică
la Buşteni, a fost găsită, că-
zută de la etaj, lângă vila
unde era cazată. Aceasta se
afla în comă şi în şoc hipo-
termic, după ce stătuse o
noapte întreagă în zăpadă
fără să intervină cineva. Ele-
va a fost tranportată la spi-
talul din Sinaia, unde a intrat
în stop cardio-respirator şi a
murit. În urma autopsiei s-a

stabilit că fata consumase al-
cool înainte să cadă de la
etaj, astfel că avea o alcoo-
lemie de 0,9 la mie. S-a sta-
bilit că, în noaptea cu
pricina, elevii nu au fost su-
pravegheaţi. Profesorul care
a organizat tabăra de mate-
matică în care o elevă a mu-
rit îngheţată după ce a căzut
de la etajul vilei unde era ca-
zată a fost condamnat la în-
chisoare.

Magistraţii Judecătoriei Si-
naia l-au condamnat pe pro-

fesorul de matematică Mir  cea
Lascu la un an şi jumătate de
închisoare cu executare pen-
tru ucidere din culpă, decizia
nefiind însă una definitivă,
transmite Mediafax. De ase-
menea, judecătorii au stabilit
că profesorul şi asociaţia de
matematică pe care o deţine,
care a şi organizat tabăra, tre-
buie să să-i plătească familiei
elevei decedate 25.740 de lei
despăgubiri materiale, 60.000
de lei daune morale şi 10.950
de lei cheltuieli judiciare.

Hoţii nu au limite! A
fost  furat clopotul de
la biserica din satul Zi-
zin (Tărlungeni) dar şi
niște sfeşnice. Poliţiştii
au reuşit să recupereze
bunurile, iar suspecţii
sunt doi minori.

Totul s-a petrecut în prag
de seară. Preotul care slujeş-
te în biserica prădată spune
că a lipsit doar câteva ore din
lăcaşul de cult.

„Clopotul era prins cu
două scoabe. Au reușit să-l
desfacă, apoi au dat limba
jos ca să nu bată și l-au as-
cuns ulterior în pădurea de
lângă satul Zizin” a explicat
preot paroh. 

„Bunurile sustrase au fost
recuperate la o oră de la se-
sizare de către colegi polițiști
din Tărlungeni. Este vorba de

un clopot de biserică de 30
de kilograme, din alamă și
argint fabricat în 1921, în
Austria. De asemenea, este
vorba și de niște sfetnice, un
cablu electric și patru
cruciulițe destinate comercia-
lizării ” a explicat comisar
şef Liviu Naghi – purtător de
cuvânt IPJ Braşov. Clopotul

valorează 24 de mii de lei. 
Suspec�ii în acest caz, doi

minori de 15 și 16 ani, din În-
torsura Buzăului, sunt
cerceta�i în stare de libertate,
sub aspectul comiterii
infrac�iunii de furt calificat.
Tinerii suspectaţi că l-au furat
riscă între 1 an şi jumătate şi
7 ani şi 6 luni de închisoare

fiecare. Prezumţia de
nevinovăţie fiinţează
până când instanţele
de judecată vor pro-
nunţa sentinţe defini-
tive.  

„Biserica nu este a
mea. În Biserică este
Isus Hristos. Să ai tu
curajul să spargi o bi-
sercică  și să furi un
clopot care cheamă lu-
mea la sfânta liturghie
este strigător la cer”  a
concluzionat preotul. 

Preotul arată de unde a fost furat clopotul 

Doi copii au furat clopotul
bisericii din Tărlungeni!

S-a dat englez și i-a furat banii din portofel
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Preţul mediu al apartamen-
telor din cele mai importante
oraşe din ţară, inclusiv Bucu-
reşti, a crescut în luna martie
pentru a treia lună consecutiv,
însă per total, nivelul se men-
ţine sub cel din perioada simi-
lară a anului trecut.

Astfel, diferenţa de preţ faţă
de perioada similară a anului
trecut se situează sub 5% în
toate marile oraşe ale ţării, po-
trivit unui comunicat al porta-
lului imobiliare.ro.

În luna martie, creşterea
preţurilor a fost în medie de
2,1% (faţă de un plus de 0,6%
în ianuarie şi 1,8% în februa-
rie), de la 919 euro pe metru

pătrat util, până la un nivel de
938 de euro pe metru pătrat.

Faţă de luna martie a anului
trecut, preţurile actuale sunt
cu 2,1% mai mici (în scădere
de la 958 de euro pe metru
pătrat). 

Interesant este că locuinţele
din Braşov sunt singurele din
oraşe mari  analizate (Bu -
curești, Timișora, Cluj-Napoca,
Constan�a) pentru care preţu-
rile s-au înscris pe o traiectorie
descendentă luna trecută. La
finele lui martie, suma medie
solicitată pentru apartamentele
aflate la vânzare în Braşov era
de 822 de euro pe metru pă-
trat, în scădere cu 1,3% de la

833 de euro pe metru pătrat;
diferenţa faţă de intervalul si-
milar din 2013 este de 3,7%.
Locuinţele vechi s-au ieftinit
cu 0,5% (de la 827 la 823 de
euro pe metru pătrat) şi se si-
tuează cu 2,8% sub nivelul
consemnat în urmă cu 12 luni. 

Apartamentele nou-con-
struite au cunoscut un declin
mult mai abrupt în prima lună
de primăvară din 2014 (-
5,9%, de la 871 la 820 de euro
pe metru pătrat). Cu toate
acestea, pe acest segment se
poate observa cea mai mare
diferenţă de preţ faţă de pe-
rioada similară din 2013, res-
pectiv 11%.

Rafturi separate pentru promoţii
Deputaţii vor vota  proiec-

tul de lege prin care comer-
cianţii vor fi obligaţi să pună
pe rafturi separate acele pro-
duse aflate la promoţie pentru
care se apropie de data expi-
rării. Prin acest proiect, se va
completa OG privind comer-
cializarea produselor cu un
articol, ce vizează modul în
care produsele ce expiră în
curând vor fi plasate la raft.

„Produsele aflate la comer-
cializare cu preţ redus/oferte
promoţionale, cu 3 zile înainte
de expirarea datei durabilităţii
minimale/datei limită de con-
sum aferente produselor ali-

mentare sau a termenului de
valabilitate/datei de minimă
durabilitate aferente produse-
lor nealimentare, se sortează
şi se expun la comercializare,
pe rafturi/în standuri separate,
cu informarea corectă, com-
pletă şi precisă a consumato-
rilor”, se arată în ultima
variantă a proiectului de act
normativ ce urmează a fi vo-
tată.

Potrivit acesteia, iniţiativa
legislativă are drept scop pro-
tejarea consumatorilor în ceea
ce priveşte termenul de vala-
bilitate al produselor. Repre-
zentanţii marilor reţele de

hipermarketuri spun că pune-
rea în aplicare a unei astfel de
prevederi va fi imposibilă,
având în vedere faptul că pro-
dusele au condiţii de depozi-
tare diferite, scrie economica.
net. Aceasta nu este însă sin-
gura iniţiativă parlamentară
de natură să protejeze intere-
sele consumatorilor, dar şi a
producătorilor autohtoni.
Asociaţiile ţărăneşti vor toto-
dată ca produsele de import
să se comercializeze doar în
reţelele de retail, iar „în pieţe
să găsim doar produse româ-
neşti, pentru a scoate din piaţă
intermediarii”. 

Programul „Litoralul
pentru toţi” se află la
cea de-a 14-a ediţie şi
oferă în acest an, între 5
mai şi 15 iunie, peste
5.000 de locuri de caza-
re.  În ofertă sunt incluse
unităţi de cazare din
toate staţiunile din ju-
deţul Constanţa.

Programul a fost lansat de
Asociaţia Litoral-Delta Dunării
(ALDD), Federaţia Patrona-
telor din Turismul Ro  mânesc
(FPTR) şi Asociaţia Naţională
a Agenţiilor de Turism
(ANAT) cu scopul de a realiza
continuitatea sezonului după
minivacanţa de 1 Mai.

Oferta din acest an este di-
versificată şi include şi hote-
luri care oferă turiştilor
pachete all inclusive.

„Programul «Litoralul pen-
tru toţi»  beneficiază de ace-
leaşi tarife maximale din
ediţia septembrie - octombrie
2013, ceea ce înseamnă că
aceste pachete pot avea şi pre-

ţuri inferioare acestor plafoa-
ne tarifare”, a declarat pre -
şedintele ALDD, Corina
Martin.

Pentru zona Mamaia - Con-
stanţa - Eforie, pentru şase
nopţi de cazare la un hotel de
o stea, turiştii trebuie să plă-
tească 205 lei de persoană,
235 de lei la un hotel de două
stele sau 315 lei cu mic dejun

inclus, 265 de lei la un hotel
de trei stele ori 425 de lei cu
mic dejun, 485 de lei la un
hotel de patru stele, respectiv
605 lei la unul de cinci stele.

Turiştii beneficiază şi de va-
rianta all inclusive, care asi-
gură toate cele trei mese
servite în regim bufet, băuturi,
acces la locuri de joacă pentru
copii, piscine, şezlonguri şi

umbrele pe plaja. Tarifele ma-
ximale pentru sejururi all in-
clusive de cinci nopţi de
persoană ajung până la 765
de lei la un hotel de trei stele,
875 de lei la unul de patru ste-
le şi până la 985 de lei de per-
soană la o unitate de cinci
stele.

În staţiunile Costineşti,
Olimp, Neptun, Jupiter, Cap
Aurora, Venus, Saturn, Man-
galia, 2 Mai şi Vama Veche,
tarifele maximale sunt mult
mai mici. Astfel, pentru un
sejur de şase nopţi de persoa-
nă, tarifele vor fi cuprinse în-
tre 159 de lei la un hotel de
o stea, fără mic dejun, şi 469
de lei de persoană la un hotel
de cinci stele, cu mic dejun
inclus.

„Până acum s-au înscris în
program 38 de hoteluri din
staţiunile de pe litoral, care
pun la dispoziţie 5.408 locuri
pe serie. Aceste locuri vor fi
vândute în peste 70 de agenţii
de turism din toată ţara”, a
precizat Corina Martin. 

Românii se pot bucura de soare și în acest an la prețuri avantajoase

160 de lei, cel mai ieftin sejur
la „Litoralul pentru toți”

Flash economic
Curent  la  tarife sociale. Peste 12% dintre consumatorii
casnici de energie electrică plătesc tarife sociale, res-
pectiv 1,067 milioane de utilizatori, potrivit raportului
pentru anul 2013 privind piaţa de energie electrică, rea-
lizat de Autoritatea Naţională de Reglementare în do-
meniul Energiei (ANRE).
În total, pe piaţa naţională de energie electrică au fost,

anul trecut 8,991 milioane de locuri de consum (consu-
matori). Dintre aceştia, 501.190 de consumatori sunt non-
casnici şi 8,490 milioane sunt clienţi casnici. Potrivit
raportului ANRE, un număr de 1,067 milioane de clienţi
casnici plătesc tarife sociale, ceea ce înseamnă 12,58%
din totalul casnicilor, notează Agerpres. Consumatorul
casnic poate solicita aplicarea tarifului social doar în situaţia
în care are un venit net mediu lunar pe membru de familie
mai mic ori egal cu salariul minim pe economie.
Programul Rabla 2014 stagnează. Programul Rabla 2014,
dedicat persoanelor juridice şi instituţiilor publice, începe
cu o amânare. Sesiunea de depunere a dosarelor tre-
buia să înceapă miercuri, 23 aprilie, însă Administraţia
Fondului pentru Mediu a decis să mai aştepte o săp-
tămână, din motive administrative. Astfel, persoanele
juridice şi instituţiile publice vor putea să se înscrie în
programul de înnoire a parcului auto începând cu data
de 30 aprilie. Termenul limită de depunere a dosarelor
la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu este 1
septembrie. 
Cei care doresc să cumpere autoturisme noi prin Pro-
gramul Rabla îşi pot casa maşina veche la orice colector
autorizat, singura condiţia este ca aceasta să aibă o
vechime mai mare de opt ani.
Distribuţia tichetelor se va face în funcţie de cerere. Ti-
chetele electronice vor fi extrase dintr-o bază de date
naţională de dealerii auto, pe măsură ce se înscriu so-
licitanţii.

Prețul locuințelor continuă să scadă în Brașov



Organiza�ia Mondială a
Sănătă�ii (OMS) a respins mier-
curi acuza�iile formulate de
critici ai vaccinurilor care sunt
de părere că imunizarea nu ser -
veș te la nimic, este riscantă, iar
organismul uman se apără mai
bine atunci când nu este
vaccinat, relatează AFP.

„Impactul vaccinurilor asupra
vieții oamenilor este cu siguranță
unul din cele mai bune lucruri
care se puteau întâmpla”, a de-
clarat Jean-Marie Okwo-Bele,
responsabil al diviziei pentru
vaccinuri de pe lângă agen�ia
ONU pentru sănătate.

AFP notează că remarcile
acestuia survin în contextul în
care opozi�ia fa�ă de campaniile
de vaccinare a copiilor îm po -
tri va unor boli contagioase cum
sunt rujeola sau tusea con -
vulsivă au sporit în ultima vre-
me, mai ales în SUA și Marea
Britanie. Există opozan�i fermi
care contestă necesitatea vacci-
nărilor, iar unii chiar evocă o le-
gătură între autism și vaccinul
împotriva rujeolei, legătură res-
pinsă însă de marea majoritate
a lumii știin�ifice. 

Responsabilul OMS a men -
�ionat că vaccinările nu trebuie

să înceteze atunci când o boală
aproape că a dispărut. Ast fel, „în
ce privește poliomielita, faptul că
nu au mai fost cazuri de 10-15
ani nu înseamnă că nu mai
există riscuri”, a spus el.

Într-o serie de �ări în curs
de dezvoltare se înregistrează
o rezisten�ă împotriva vacci-
nărilor, ca de exemplu în nor-
dul Nigeriei. În această
regiune, campaniile de vacci-
nare împotriva poliomielitei
au fost percepute de oponen�i
locali drept acte de conspira�ie
ale străinătă�ii, men�ionează
France Presse.

Afec�iunile oncologice cel
mai frecvent întâlnite în Româ-
nia sunt cancerul de sân, de plă-
mâni, de prostată și colo-rectal,
iar cele mai rare sunt cancerul
de vezică biliară, tiroidian
și testicular, arată studiul
Onco Monitor dat

publicită�ii  de GfK România.
Potrivit studiului, în medie,

un medic specialist oncolog ro-
mân consultă pe lună peste 40
de paciente cu cancer de sân,
peste 20 pacien�i cu cancer de

plămâni, peste 20 pacien�i cu
cancer de prostată, 7
pacien�i cu cancer re-
nal, 7 cu cancer gastric
și 7 cu cancer al vezicii
urinare.

Dintre pacien�ii
consulta�i lunar de un
medic specialist în cazul
patologiei oncologice re-
nale sau de plămân, o trei-
me sunt pacien�i nou
diagnostica�i, majoritatea
în stadii foarte avansate

(peste 70% dintre pacien�ii nou
diagnostica�i cu cancer de plă-
mâni și peste 60% dintre
pacien�ii nou diagnostica�i cu
cancer renal sunt în stadiul 4),
pe când în cazul patologiei on-
cologice a sânului, aproximativ
o cincime sunt paciente nou
diagnosticate, majoritar în sta-
diul 2 și 3. Profilul pacientului
cu cancer renal sau de plămâni
din România indică un bărbat
(70% dintre pacien�i cu cancer
renal și 75% dintre pacien�ii cu
cancer de plămâni) cu o vârstă
medie de 60 de ani, respectiv
62 de ani.

Studiul relevă că media de
vârstă a pacientei cu cancer de
sân este de 57 de ani.

Primele bănci de ţesu-
turi din cele patru pre-
văzute într-un program
al Autorităţii Naţionale
de Transplant  (ANT)
vor fi realizate la Bucu-
reşti şi la Târgu Mureş,
fiind posibil să funcţio-
neze din acest an, a
anunţat, consilierul
ANT Andrei Nica.

„Este un program în care
noi trebuia să finalizăm patru
bănci de ţesuturi, se pare că
suntem pe o cale bună, de a
finaliza acel program cu cele
patru bănci de ţesuturi. Una
la Bucureşti, una la Timişoa-
ra, una la Târgu Mureş şi una
la Iaşi. Am înaintat ca primele
două bănci să fie realizate la
Bucureşti şi la Târgu Mureş
în anul 2014, să dea Dumne-
zeu să fie aşa, şi pe anul 2015
să finalizăm şi celelalte două

bănci şi posibilitatea de a-i
şcoli pe cei care vor lucra în
aceste bănci. În momentul în
care vom avea aceste bănci,
vom avea posibilitatea ca re-
gional să putem distribui ţe-
suturi, la toate centrele care
sunt în jurul băncii”, a decla-
rat consilierulAndrei Nica,
într-o conferinţă de presă la
Târgu Mureş.

El a precizat că la Târgu
Mureş există o echipă tânără
de medici care va fi aptă să
se ducă pentru prelevări „la
Sibiu, la Braşov, la Alba Iu-
lia, chiar şi la Cluj”, astfel
încât să nu mai fie nevoie de
intervenţia echipelor de la
Bucureşti de fiecare dată.

Nica a adăugat că e „pe
undeva obligat” să extindă
transplantul tisular nu numai
la nivel de os, ci şi la nivel
de cornee, de piele şi chiar
de valvă cardiacă.

Potrivit acestuia, trans-
planturile de organe sunt
mai spectaculoase, dar cu ele
se poate salva viaţa a mai
puţini pacienţi decât în cazul
băncilor de ţesuturi, unde
„de la un donator poţi să sal-
vezi zeci de pacienţi”.

„Rata donării în România
a crescut cu sută la sută în
2013, suntem pe primul loc
în Europa. Prin ţesuturile as-
tea poţi să ajuţi foarte mulţi.
Bafta noastră este că am
avut foarte multe prelevări şi
am început să umplem banca
cu tot ce trebuie”, a arătat
Nica.

El a precizat că următorul
pas urmărit este legat de
transplantul de menisc, unde
sunt probleme legate de fap-
tul că „la nivel mondial sunt
puţine şi cei care le au, nu
prea le dau, le folosesc strict
numai pentru ei”.

Prelevarea de țesuturi  poate salva zeci de pacienți 

România va avea  
patru bănci de ţesuturi 

OMS răspunde criticilor vaccinării
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Cele mai des întâlnite afecțiuni oncologice 



O imagine cum rar poţi vedea. Biserica  Neagră,
Cetatea Braşovului şi un dirijabil. Fotografia a
fost făcută la sfârşitul anului 1929.

Deasupra României
Dintre zborurile efectuate trebuie
menţionat cel al dirijabilului LZ
– 127 (Graph Zeppelin) dea supra
ţărilor balcanice, „Balkanfahrt ”,
efectuat pe 16 octombrie 1929, sur-
volând Iugoslavia, Bulgaria şi Ro-
mânia. Dirijabilul a efectuat pe rută
lansări de saci de poştă şi dea sup.ra
Bucureştiului, Braşovului şi Sibiului.

Comemorare filatelică
Zborul a fost comemorat în anul 1979
şi în  România, cu prilejul  expoziţiei

de aerofilatelie  „Aeromfila” efectuându-se un zbor
cu un avion Tarom pe ruta urmată cu 50 de ani
în urmă. 

Sfârş i tul
unei ere
Una din cele
mai spectacu-
loase invenţii
ale secolului
XX a fost
abandonată
la sfârşitul
anilor ’30. 

Un pic de istorie
Dirijabilul, a fost poreclit „zeppelin”, dupa numele
inventatorului sau, Ferdinand Adolf August Hein-
rich Graf Von Zeppelin, născut în 1838 la Kon-
stanz, Germania. Von Zeppelin a făcut studii
militare la Academia din Tübingen. Pasionat de
zborul cu balonul, şi-a cheltit averea pentru pro-
iectarea şi construirea de aparate de zbor. Primul
dirijabil a fost testat în anul 1900. Umplut cu hi-
drogen, era acoperit cu un material textil din bum-
bac. Avea 128 m lungime şi atingea o viteză de 29
de kilometri pe oră. La primul zbor aparatul a
transportat cinci persoane, la o altitudine de 500
de metri, pe o distanţă de 6 kilometri. Cel mai
mare dirijabil construit vreodată a fost LZ 129
Hindenburg. Avea o lungime de 245 de metri şi
diametrul de 42 de metri. Viteza  maximă atinsă
era impresionantă pentru acea vreme: 130 km/oră.

6 BRAȘOVUL ISTORIC

Dirijabil deasupra
Braşovului

Foto: colecţia personală Aristotel Căncescu

Vineri



Sâmbătă, 26 aprilie 2014
şi duminică, 27 aprilie
2014, se vor produce
unele modificări în ora-
rele şi traseele de circu-
laţie ale mai multor linii,
schimbările fiind deter-
minate de desfăşurarea
Paradei Junilor.

Astfel, sâmbătă, începând
cu ora 12.00 şi pe tot parcur-
sul zilei de duminică, se sus-

pendă circulaţia autobuzelor
pe linia 50B. În funcţie de flu-
xurile de călători, RAT Bra-
şov va suplimenta numărul de
autovehicule de transport în
comun pe linia 50.

Duminică, de la orele 09.30
şi până la orele 10.30, auto-
buzele de pe liniile 50, 51 şi
52, pe sensul de deplasare
spre Tocile, vor întoarce la
Poarta Schei.
◾ între orele 10.30 şi 13.00

(ora aproximativă de fina-
lizare a Paradei), circulaţia
autobuzelor pe linia 50 este
suspendată;

◾ între orele 10.45 şi aproxi-
mativ 13.00, circulaţia au-
tobuzelor de pe liniile 1, 2,
4, 6, 12, 16, 17, 31, 34, 34
barat, 36, 37, 51 şi 52 se
va face, pe sensul de depla-
sare spre Livada Poştei, cu
întoarcere pe Strada Vlad
Ţepeş. RAT va înfiinţa o
staţie temporară pentru
aceste linii în ca -
pătul Străzii Vlad
 Ţepeş, care să înlo-
cuiască staţia „Tea-
trul Dramatic”;

◾ între orele 10.30 şi
13.00, autobuzele
de pe linia 5, pe sen-
sul de deplasare Sta-
dion Municipal –
Roman, vor circula
pe ruta Stadion Mu-
nicipal – Stadion Ti-

neretului – Bulevardul Gri-
viţei – Strada 13 Decem-
brie – Strada Castanilor, iar
apoi pe traseul obişnuit.
Alte modificări ale traseelor

pot interveni pentru scurt
timp în urma măsurilor ope-
rative luate de Poliţia Rutieră.
RAT Braşov va lua toate mă-
surile ca, după ora 14.00, să
se revină în cel mai scurt timp
posibil la circulaţia după ora-
rele şi traseele obişnuite.

Sebastian Dan

Parada Junilor dă
peste cap circulaţia

Mănăstirea Sâmbăta de Sus
va sărbători astăzi cel de-al
doilea hram,
care poartă
numele de
„Izvorul Tă-
măduirii”, pri-
mul fiind
Ador mi r ea
Maicii Dom-
nului. Ca ur-
mare, liturghia
va fi oficiată
de înalte feţe
bisericeşti în
foişorul din
parcul de la
intrare în mănăstire.

Creştinii sărbătoresc vineri
Izvorul Tămăduirii, sărbătoare
din Săptămâna Luminată care

ne arată poziţia şi rolul Maicii
Domnului în lucrarea mân-

tuirii. În fiecare an, cu ocazia
acestei prilejuiri, lăcaşul de
cult din Ţara Făgăraşului se
transformă în loc de pelerinaj

pentru mii de oameni veniţi
la Sâmbăta de Sus din toate

colţurile ţării. Creşti-
nii ortodocşi vin pen-
tru a lua parte la
slujba de sfinţire a
apei, cunoscută şi sub
numele de Aghiasma
Mică. Cu siguranţă,
nimeni nu va plecat
însă acasă fără să trea-
că pe la Izvorul Tă-
măduirii din curtea
Mânăstirii. Tradiţia
spune că prima oară
a fost izvorul, iar când
oamenii au descoperit

că apa este tămăduitoare, a
fost construită mânăstirea. Iar
cei care vin aici confirmă cele
spuse de tradiţie.

Sesiunea specială a exame-
nului de bacalaureat se va
desfăşura în perioada 17-30
mai, potrivit calendarului
aprobat prin ordin al minis-
trului Educaţiei Naţionale. 

Candidaţii se vor înscrie la
sesiunea specială în zilele de
17 şi 18 mai iar evaluarea
competenţelor lingvistice de
comunicare orală în limba ro-
mână şi a celor de comuni-
care în limba maternă pentru
cei aparţinând minorităţilor

naţionale se va desfăşura în
zilele de 19 şi 20 mai. 

În 21 şi 22 mai vor fi eva-
luate competenţele digitale
iar în 23 – 24 mai, compe-
tenţele lingvistice într-o limbă
de circulaţie internaţională. 

Pe 26 mai va avea loc pri-
ma probă scrisă, cea la limba
şi literatura română, în 27
mai – proba obligatorie a pro-
filului, iar în 28 mai – proba
la alegere a profilului şi spe-
cializării. 

Absolvenţii care vor parti-
cipa la sesiunea specială apar-
ţinând minorităţilor naţionale
vor susţine în 29 mai proba
scrisă la limba şi literatura
maternă. 

Afişarea rezultatelor se va
face în aceeaşi zi, până la
ora 18, iar contestaţiile vor
putea fi depuse între orele
18.00 şi 20.00. În data de
30 mai se vor rezolva con-
testaţiile şi vor fi afişate re-
zultatele finale.

Mii de credincioşi aşteptaţi de „Izvorul
Tămăduirii” la Mânăstirea Sâmbăta de Sus

Sesiunea specială a Bacalaureatului în mai
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Eveniment pentru copii,
organizat de Zâna Adriana,
cu sprijinul Inspectoratului Şcolar 

Cea mai dulce emisiune pen-
tru copii „Tortul de ciocolată
cu Zâna Adriana” împlineşte
azi, 25 aprilie, 10 ani. 
Zâna Adriana pregăteşte tu-
turor copiilor o petrecere uni-
că, un adevărat show pentru
copii la Zao Planet, de la ora
17.00. Peste 40 de personaje
vor prinde viaţă sub bagheta
Zânei Adriana şi vor face un
spectacol de neuitat pentru toţi
cei prezenţi: dansuri, recitaluri,
concursuri cu premii, diplome
pentru toţi participanţi: 3 000
de permii şi 10 torturi de cio-
colată magice. Cei prezenţi la
eveniment vor putea admira
minunata colecţie a Zânei
Adriana de scrisori, desene,
felicitări primite de la copii şi
alte amintiri frumoase ce au

dăinuit peste ani în cufărul ei
magic. 
Trupa internaţional de acrobaţi
Duo Rainbow Show va pregăti
un moment unic de acrobaţie
pentru toţi copiii şi părinţii pre-
zenţi. 
„Emisiunea «Tortul de Cioco-
lată» aş putea-o numi poves-
tea copiilor braşoveni. 10 ani
Tortul de Ciocolată înseamnă
10 ani de întâlniri frumoase,
de prietenii preţioase, de clipe
unice, proiecte numeroase şi
amintiri nepreţuite. Mulţumesc
cu sinceritate pentru toată
 încrederea şi susţinerea co-
munităţii braşovene, datorită
oamenilor din Braşov am putut
să duc povestea mai departe
an de an!” a declarat Adriana
Racu, producător emisiune. 



MAGAZIN

Astronautul
american Rick
Mastracchio a
dat publicităţii
primul „selfie”
realizat pe orbita
terestră, miercuri,
cu ocazia unei
misiuni în afara
Staţiei Spaţiale
Internaţionale
(ISS).

Astronautul
american s-a
plâns de faptul că
mânecile costu-
mului său spaţial
erau prea scurte
pentru a putea să facă un „sel-
fie” aşa cum se cuvine. Asta nu
l-a împiedicat să încerce totuşi
şi să dea publicităţii acea foto-
grafie.

„Costumul spaţial face să de-
vină foarte dificilă realizarea
unui selfie bun. Am încercat mai
multe astăzi”, a scris Rick Mas-
tracchio pe Twitter, la doar câ-

teva ore după ce, alături de Steve
Swanson, unul dintre colegii săi
din echipajul de pe ISS, a înlo-
cuit un computer de rezervă, de-
fect, aflat în exteriorul staţiei.

Cel mai rapid lift din lume
Compania Hitachi a anunţat

că va instala, într-un zgârie-
nori din oraşul chinez Guan-
gzhou, cel mai rapid ascensor,
capabil să atingă viteza de 72
km/h.

Ascensorul va avea nevoie
de numai 43 de secunde pen-
tru a ajunge de la parter la ul-
timul etaj – al 95-lea - al
clădirii Guangzhou CTF Fi-
nance Centre, ce va avea o în-
ălţime de 530 metri. Clădirea
se află în construcţie, urmând

a fi gata în 2016, şi va avea
în total 95 de lifturi, dintre
care două ultra-rapide.

În prezent, recordul de vi-
teză este deţinut de un ascen-
sor instalat în clădirea Taipei
101, din Taiwan: acesta poate
atinge viteza maximă de  60.6
km/h şi duce pasagerii de la
etajul 5 la etajul 89 al clădirii
în 37 secunde.

Specialiştii în construcţia
ascensoarelor spun că princi-
pala problemă o reprezintă

senzaţiile neplăcute care apar
în cazul deplasării pe verticală
cu viteze mari. Dar compania
Hitachi a promis că deplasarea
cu noul ascensor va fi  con-
fortabilă chiar la viteză mare.

Astfel, există un sistem de
modificare artificială a pre-
siunii aerului din cabină, pen-
trui a preveni apariţia sen  zaţiei
de înfundare a urechilor, iar
sisteme speciale de role ajus-
tabile vor asigura o deplasare
lină.

Există numeroase sur-
se care îl pun pe Vlad
Țepeș și mitul Dracula
în directă conexiune cu
Brașovul, în timp ce ni-
ciuna nu stabilește
vreo legătură cu caste-
lul Bran, a precizat is-
toricul Valer Rus,
directorul Muzeului
“Casa Mureșenilor”.

Acesta crede că Brașovul
ar trebui să facă mai multe
lucruri în anii imediat ur-
mători ca să valorifice acest
aspect. „Menționez de la în-
ceput că nu sunt un specialist
în draculism, în această ade-
vărată știință. Cu toate aces-
tea, nu m-am putut abține
să nu constat că există ex-
trem de numeroase surse
care indică originarea unei
părți din legendele care îl
înconjoară pe Vlad Țepeș în
directă conexiune cu subiec-

tul mitului Dracula pornite
de la Brașov. Și dintre aces-
tea, două mi-au atras atenția
și sincer regret că brașovenii
nu au făcut mai multe efor-
turi până acum să valorifice
aceste aspecte”, a afirmat
Rus. Prima ar fi o celebră
ilustrare grafică a legendelor

despre sângerosul prin� va-
lah Dracula, scrie financia-
rul.ro. ”Este o imagine
celebră și unică, care apare
apoi în diverse formule, în
care se vede principele mun-
tean servind masa. În fața
lui se află un călău care des-
pică victime, în partea stân-

gă a imaginii se vede o pă-
dure de țepe, iar în planul
îndepărtat se vede profilul
unei cetăți. Această cetate
este Cetatea Brașovului,
Cetățuia de azi. Pentru noi
este un lucru foarte impor-
tant, pentru că este singura
ilustrare grafică a atro ci tă -

ți lor lui Vlad Țepeș care
se situează cronologic în
a nul 1459, în care Vlad
Țepeș incendiază Țara
Bârsei, iar pe toți cei care
i-a prins în afara zidurilor
cetății i-a tras în țeapă”,
a spus Rus. Un al doilea

element care îl leagă pe
�epeș de Brașov se re gă seș -
te tot în cronicile săsești și
este vorba despre celebra le-
gendă a iubitei lui Vlad
�epeș din Cetatea Br a șo -
vului, pe care o chema Ka-
tarina, fiica unui negustor. 

Vlad Țepeș s-a iubit cu o săsoaică din Cetatea Brașovului 

Mitul Dracula îşi are originea
la Braşov, susține Valer Rus

Cartea „Amanta secretă a
lui Dracula: Katharina din
Corona” a fost prezentată
publicului braşovean. Este
vorba despre cartea sem-
nată de jurnalista Ileana
Gafton Dragoş, realizată
în colaborare cu istoricul
Diana Bertha Krausser,
lansată la Galeria Kronart.
Romanul ne face cunoş-
tinţă cu Katarina, o să-
soaică de 17 ani, cu cozi
blonde, şi povestea de
dragoste pasională care

ar fi existat între acesta şi
Dracula.  „În urma cerce-
tărilor mele, pe care le-am
început încă din perioada
dictaturii, deci cercetările
sunt deja de peste 30 -40
de ani, am constatat că
cel care a fost supranumit
Dracula şi poreclit Vlad
Ţepeş a fost foarte legat
de acest oraş, nu numai
prin naştere, ci şi prin dis-
pariţia sa misterioasă” a
spus istoricul Diana Ber-
tha Krausser. 

Amanta secretă a lui Dracula 
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Primul „selfie” realizat în spațiu



Echipa de handbal femi-
nin, Corona Brașov s-a
calificat în semifinalele
Cupei României, după
ce a trecut cu scorul de
30-28 (15-16) de CSM
Ploiești în sferturile
competiției. În penulti-
mul act, brașovencele
vor juca împotriva fete-
lor de la HCM Baia Mare. 

Hanbalistele de la Corona
Brașov au avut mari probleme
în a se impune în fa�a fetelor
de la CSM Ploiești. Brădeanu
și compania au fost mai me-
reu în urma adversarelor lor
și au alergat mereu după ega-
lare. Trupa condusă de Du-
mitru Muși a surprins echipa
Brașovului, care părea că nu
s-a trezit încă după victoria
cu CSM București. Astfel,
Ploieștiul a condus în prima
repriză ostilită�ile și s-a
distan�at și la patru goluri
diferen�ă. Finalul de repriză
a revenit însă trupei de sub
Tâmpa care a reușit să se
apropie la doar un gol
diferen�ă, scor 15-16. În par-
tea a doua a ieșit la rampă
Mica Brădeanu, care a marcat
aproape la fiecare atac. Din
fericire, pe finalul partidei, ne-
a ajutat și poarta, Ana Maria
Mârcă reușind câteva in -
terven�ii senza�ionale, care au
calificat Corona în semifinale.
În partida cu CSM Ploiești
pentru brașovence au punctat
Mica Brădeanu 11 goluri,
�ăcălie, Tudor și Manda câte
trei, Hotea, Chiper, Pricopi și
Briscan câte două și Zamfir
și Burghel câte un gol.  

Super meci contra Bu cu reș tiu -
lui. În prima partidă a turneu-
lui final al Cupei României
de la Târgoviște, elevele an-
trenorilor Bogdan Burcea și
Vasile Curi�eanu au trecut de
fetele de la CSM București.
După o primă repriză extrem
de echilibrată, încheiată de
brașovence cu un gol avans,
scor 12-11, Brădeanu și com-
pania s-au dezlăn�uit și au
zdrobit trupa din București,
impunându-se la final cu sco-
rul de 30-25.  Mica Brădeanu
a fost de neoprit și a reușit 14
goluri, în timp ce Ana Maria
Mârcă și Denisa Dedu au dat
recital în poartă reușind să pa-
reze împreună nu mai pu�in
de cinci aruncări de la 7 metri.
Pentru brașovence au mai
punctat Pricopi 4, Tudor,

�ăcălie, Chiper, Hotea și
Cârstea câte două goluri în-
scrise și Zamfir și Briscan
câte un gol fiecare. „Astfel
de partide eliminatorii sunt
întotdeauna dificile. Am făcut
câteva greşeli în prima parte,
iar acestea s-au văzut pe ta-
belă. În repriza secundă, va-
loarea superioară a echipei
noastre s-a văzut şi am obţi-
nut o calificare meritată în
faza următoare”, a declarat
tehnicianul Coronei, Bogdan
Burcea. Aurelia Brădeanu a
fost locomotiva echipei de
sub Tâmpa. „Am trecut de
CSM Bucureşti şi acum ne
gândim la meciul din sferturi.
Nu contează că am marcat
eu 14 goluri, important este
că echipa s-a impus”, a spus
Brădeanu după joc. 

S-au temut de arbitraj. Co-
rona Brașov a dispus de
CSM București cu 30-25,
însă înainte de partidă ofi-
cialii brașoveni se temeau de
arbitrajul cuplului Stănescu
– Harabagiu. Din fericire
diferen�a de valoare dintre
cele două echipe și-a spus
cuvântul, chiar dacă multe
dintre deciziile celor doi nu
au fost în�elese de brașoveni.
„A fost un meci tensionat, dar
valoarea echipei şi-a spus cu-
vântul. Aşa cum am mai
spus, jucăm doar pe teren.
Felicităm brigada de arbitri,
în toată această tensiune a
condus bine jocul”, a declarat
la finalul partidei pre șe -
dintele sec�iei de handbal de
la Corona Brașov, Vasile
Kraila.

Corona e în
semifinale
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Madridul a câștigat prima bătălie. Real Madrid a învins pe
Bayern Munchen cu scorul de 1-0 (1-0), miercuri seara,
pe stadionul „Santiago Bernabeu”, în prima manșă a se-
mifinalei Ligii Campionilor la fotbal. Unicul gol al partidei
a fost reușit de francezul Karim Benzema (19), din cen-
trarea lui Fabio Coentrao, la capătul unui contraatac.
Bayern, deținătoarea trofeului, a dominat meciul, a avut
o posesie de 64 la sută, mai multe șuturi, atacuri, cornere,
dar Real Madrid a fost mai pragmatică, s-a apărat bine
și a reușit să își creeze cele mai mari ocazii de gol.
Dezastru la Vaslui. Cel mai probabil FC Vaslui nu va primi
licența pentru sezonul viitor și va fi a doua echipă retro-
gradată după Corona Brașov. Antrenorul  Liviu Ciobotariu
a ajuns la capătul răbdării și şi-a dat demisia de la FC
Vaslui. Antrenorul a plecat împreună cu staff-ul său. „Mi-
a fost greu să iau această decizie. M-am gândit toată
noaptea, nu am putut să închid un ochi, însă mi-a devenit
imposibil să mai gestionez această situaţie. Erau lucruri
extrasportive care nu depindeau de mine şi pe care eu
nu puteam să le rezolv. Toată lumea şi-a dat demisia de
la club, nu aveam cu cine să organizez meciurile, de-
plasările. Chiar nu mai aveam cum să merg mai departe.
Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu la Va-
slui, pentru că nu este uşor să lucrezi cu un grup format
din jucători care nu au fost plătiţi cu lunile. Totuşi, sunt
mândru de aceşti băieţi, de ce am realizat cu ei în con-
diţiile date, pentru că nu este puţin lucru să mănânci
croissante cu unt şi ciocolate şi să baţi în Ghencea, iar
apoi să realizezi scorul campionatului. Nu reproşez ni-
mănui nimic, nu caut vinovaţi, nu e treaba mea şi nu
regret vreun moment că am venit la Vaslui. Când au aflat
fotbaliştii, au rămas blocaţi. Nu se aşteptau, şi-au luat
ghetele şi au plecat. Încă o dată, îmi pare rău că a trebuit
să iau această decizie”, a declarat Liviu Ciobotariu pentru
ProSport. Jucătorii străini din lotul Vasluiului au anunţat
că vor părăsi şi ei echipa începând cu săptămâna viitoare.
Echipa moldavă are nouă jucători străini în lot.
Bekenbauer critică tactica
lui Guardiola. Jocul de
posesie practicat de
Bayern Munchen, con-
tra celor de la Real, nu
l-a mulțumit pe Franz
Beckenbauer (foto),
care ar fi preferat ca
elevii lui Guardiola să
aibă mai multe ocazii
de gol. Bayern Mun-
chen a pierdut prima
manșă din semifinale-
le UEFA Champions
League, pe terenul ce-
lor de la Real Madrid,
scor 1-0. Prestația elevilor lui Josep Guardiola n-a fost
pe placul celor din conducerea clubului, care nu s-au sfiit
să critice tactica aleasă de tehnicianul catalan. „Echipa
a jucat cum era de așteptat, adică cu o mulțime de pase,
dar fără a «mușca». I-a lipsit incisivitatea, a jucat în multe
momente previzibil. Cu posesia nu poți câștiga partide
dacă adversarul generează ocazii. Putem fi fericiți că la
Madrid am scăpat cu un singur gol. Jocul lui Bayern n-
a mai fost la fel de dinamic și surprinzător ca de obicei.
Cei de la Real Madrid au schimbat ritmul de câte ori au
vrut ei”, a spus Franz Bekenbauer.
Steaua va fi cap de serie. Sezonul se apropie de final, iar
echipele favorite la titlu sau cele care au câştigat deja
campionatul, dar nu sunt calificate direct în grupe, îşi fac
deja calcule. Aici intră şi Steaua, principala candidată la
trofeul de campioană din România. Ca şi în sezonul
trecut, în cazul în care va lua titlul, gruparea din Ghencea
intră în turul II preliminar. Uriaşul său avantaj este că va
fi cap de serie până în play-off, inclusiv. La cum se pre-
zintă clasamentele în Europa în acest moment, doar FC
Basel şi Red Bull Salzburg au un coeficient mai bun.
Steaua va evita însă o confruntare cu cele două. 39,451
e coeficientul UEFA al Stelei, unul ce plasează trupa lui
Reghecampf pe locul 59 în Europa şi care îi asigură sta-
tutul de cap de serie până în play-off-ul Champions Lea-
gue, în cazul în care se califică. În turul II, Steaua va
avea un adversar foarte accesibil. Doar Dinamo Tbilisi
sau Malmo pot emite pretenţii. În rest, campioane din lu-
mea a treia a fotbalului european.

Evoluție de excepție
Echipa na�ională de hochei

pe ghea�ă a reușit o presta�ie
excelentă în cel de-al treilea
meci al Campionatului Mon-
dial, grupa valorică I B, care
are loc în aceste zile la Vilnius,
în Lituania. România a pierdut
cu 4-3 în fa�a Croa�iei, după
șuturile de departajare. Trico-
lorii, conduși de Greg Lindqvist

și Sandor Gal au trecut pe lângă
un mare succes, după ce au avut
avantaj de două goluri în două
situa�ii, 2-0 și 3-1. Pentru Ro-
mânia au punctat Pisarenko,
Csanad Fodor și Huba Borș.
La finalul timpului regulamen-
tar de joc, scorul a fost egal 3-
3. Cele 5 minute suplimentare
nu au adus modificări pe tabela

de marcaj, iar la șuturile de de-
partajare croa�ii au fost mai teh-
nici și mai lucizi. Ei au
fructificat două posibilită�i în
timp ce noi am marcat doar
prin Fodor. Timaru și Nagy au
irosit penalty-urile. Scor final
4-3 în favoarea Croa�iei, echipă
care este formată din foarte
mul�i jucători de la Medvescak

Zagreb, echipă care participă
în KHL. Mai trebuie precizat
și că în na�ionala croată au evo-
luat trei canadieni și un austriac,
to�i naturaliza�i. Aseară, Româ-
nia a întâlnit Lituania, dar me-
ciul s-a terminat după în  chi derea
edi�iei, iar sâmbătă va avea loc
probabil derbyul retrogradării,
cu Olanda. 
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Asociaţia „CESAN”(„Cen -
trul de Educaţie pentru
Sănătate”) vă invită du-
minică, 27 aprilie 2014,
începând cu ora 17.00, la
Centrul Cultural „Reduta”
din Braşov, la spectacolul:
„Din INIMĂ, Lumină
Christalină”.

Intrarea este liberă însă se ac-
ceptă donaţii pentru recompen-
sarea efortului artiştilor de a
ajunge în localitate, transmit or-
ganizatorii. 

Îşi dau concursul melotera-
peutul timişorean Gheorghe
Iovu, formaţia „DEVAS”, cân-
tăreaţa Maria Cristina Crăciun
din Galaţi, soprana Delia şi te-
norul Petre Macedoneanu de la
Filarmonica din Cluj-Napoca,
cântăreaţă de muzică folk Car-
men Barcza, actorul brașovean
George Custura, Marcela şi Ro-
meo-Nicolae Ştefănescu (ASi-
IiVro), artiştii Alexandra şi

Adrian Scriminţ de la Opera
din Braşov, Andrada şi Norbert
Nemethi („Tango Caffe”), pe-

rechea care, împreună cu copiii
lor Sânziana şi Dimitrie ne vor
mângâia privirea cu clasice şi

moderne ritmuri de Tango şi
Trupa de dans modern „Sha-
dow” („street dance”). 

Horoscopul zilei
Berbec. Sarcinile de astăzi sunt extrem de importante, aşa
că fă bine şi tratează-le cu seriozitate, chiar dacă pare plic-
tisitor. Dacă nu reuşeşti, cere ajutorul unui prieten.

Taur. Conexiunile tale sociale îţi fac viaţa mult mai activă,
mai ales într-o zi ca cea de astăzi. Este mai uşor ca oricând
să îţi dai seama ce îţi cere inima.

Gemeni. Eşti foarte aproape de a avea cariera pe care ai vi-
sat-o, aşa că asigură-te că acorzi destulă atenţie ambiţiilor
tale. Chiar dacă pare dificil, poţi avansa.

Rac. Mintea îţi fuge în toate părţile astăzi, dar nu e nimic
greşit în asta. Totul merge exact aşa cum sperai, aşa că îţi
poţi permite să visezi cu ochii deschişi. 

Leu. Încearcă să nu te bagi în nimic care implică bani astăzi,
energia ta e mai bună pentru decizii minore. Ambiţiile tale
cresc pe zi ce trece, dar ai grijă să nu eşuezi.

Fecioară. Încearcă să nu mai fii atât de critic/ă astăzi, ai
nevoie ca cei din jurul tău să fie de partea ta. Ai destule
griji ca să mai provoci şi altele, aşa că poartă-te diplomat.

Balanţă. Trebuie să stai peste program, poate chiar până
simţi că nu mai poţi. Astăzi vei fi întrerupt/ă, iar tu ai de
terminat ceva urgent. Nu renunţa.

Scorpion. Dragostea e foarte importantă pentru tine, dar
astăzi simţi cu adevărat acest lucru. A venit momentul ca
iubita ta/iubitul tău să îţi demonstreze cât ţine la tine.

Săgetător. Îţi este greu să te ridici din pat astăzi, dar oare
chiar trebuie? Poţi să îţi iei liber şi poţi lenevi întreaga zi,
trebuie doar să ai iniţiativa. 

Capricorn. Este important ca astăzi să socializezi, iar tehnologia
din aceste vremuri îţi permite orice. Scrie mesaje, mail-uri,
trimite poze şi dă un apel acelor persoane care îţi sunt dragi.

Vărsător. Ar fi o idee total greşită să cheltui fără să gândeşti,
banii pe care îi ai îţi vor fi foarte utili în viitorul apropiat.
Lucrurile nu stau chiar atât de rău, dar fii precuat/ă.

Peşti. Abilitatea ta de a socializa cu cei din jurul tău astăzi
se află la cote maxime, aşa că asigură-te că îţi faci noi cu-
noştinţe. Îţi e mai uşor decât de obicei.

Cinema
Cityplex Braşov 
Str. Bazaltului nr 2, în incinta Eliana Mall
D’ORA -PREMIERĂ-
tarif unic: 10 lei/bilet
(N-15), 93 minute, Dramă
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 18:00
TÂNĂRĂ ŞI FRUMOASĂ -PREMIERĂ-
tarif unic: 10 lei/bilet
(IM-18), 95 minute, Dramă
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 20:00
ZONA DE PERICOL -PREMIERĂ-
(N-15), 90 minute, Acţiune, Crimă
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 18:15, 20:15
TRANSCENDENCE: VIAŢĂ DUPĂ MOARTE 
-PREMIERĂ-
(N-15), 119 minute, Acţiune, Mister, SF
Vineri: 15:15, 19:00, 21:30, 22:00
Sâmbătă, Duminică: 15:15, 17:00, 19:15, 21:45
RIO 2 -3D-
(AG), 101 minute, Animaţie, Aventuri, Comedie,
Familie, dublat
Vineri: 13:30, 14:45, 17:00
Sâmbătă, Duminică: 11:00, 11:15, 13:30, 15:00
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT
(AG), 78 minute, Animaţie, Fantastic, dublat
Vineri: 13:45, Sâmbătă, Duminică: 11:45, 13:45
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT -3D-
(AG), 78 minute, Animaţie, Fantastic, dublat
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:15

NOE -3D-
(AP-12), 140 minute, Aventuri, Dramă, Fantastic
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 15:30, 22:15
SPUNE-MI CE AI FĂCUT AZI-NOAPTE! 
(N-15), 100 minute, Comedie, Romantic
Sâmbătă, Duminică: 22:00

Teatru la 
Sică Alexandrescu 
◾ Vineri, 25.04.2014
TREI FEMEI ÎNALTE 
– sala Studio, ora 19.00
de Edward Albee
Regia: Sânziana Stoican
Preţul biletelor: 10 lei. Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei.
◾ Sâmbătă, 26.04.2014
NIŞTE FETE 
– sala Studio, ora 19.00
de Neil LaBute
Regia: Gelu Colceag
Preţul biletelor: 10 lei. Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei.
◾ Duminică, 27.04.2014
FAZANUL 
– sala Operei Braşov, ora 19.00
de Georges Feydeau
Regia: Cristian Hadji-Culea
Preţul biletelor: 11 lei; Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei.

Spectacole pentru copii
◾ La Teatrul de copii Arlechino, sâmbătă, 26
aprilie, la sediu, la ora 10.30 se joacă piesa Răţuşca
cea urâtă, iar duminică, 27 aprilie, la orele 10.30
şi 1200 se joacă Fluierul fermecat. 
◾ Trupa de teatru „Albinuţele” vă aşteaptă
sâmbătă, 26 aprilie, la ora 10,30 la spectacolul
Fata pantofarului de Eugen Frîncu, iar duminică,
27 aprilie, la ora 10,30 la Cele trei fire de aur
după Fraţii Grimm. Ambele spectacole vor avea loc
la sediul de pe Brânduşelor 106A. 

Concerte în cluburi
◾ Vineri, 25 aprilie, formatia clujeană Luna Amară
revine la Braşov în turneul de promovare a noului
album Live la Conti. Începând cu ora 20:00, trupa
va aşteaptă la un concert în Club Rockstadt.
◾ Sâmbătă, 26 aprilie, concert Dr. Kucho în Goha
Studio. Preţ bilet: 20 Lei.

Jocuri pentru voluntariat 
Vineri, 25 aprilie 2014, Mansarda Casei Baiulescu,
orele 18,00 – Jocuri pentru voluntariat sus -
ţinute de Asociaţia Colors Braşov. Asociaţia Colors
lucrează intens cu tinerii, iniţiind şi organizând
numeroase activităţi dedicate. Printre acestea,
Jocurile pentru voluntari au fost gândite ca întâlniri
periodice de interacţiune, de prezentare a diferite
asociaţii, cu preocupările şi proiectele lor, şi de
crearea a unui spaţiu de comunicare prin joc.

În weekend

Spectacol la Reduta
de Zilele Brașovului
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Sudoku

2 9 1
7 3

9 4 2
2 1

8 1 7 9 2
4 3

3 5 6
2 8

5 2 7

O blondă conducea un Porsche pe
o autostradă, cu 30 km/h. O depă-
şeau camioanele prin stânga şi se
formase o coadă imensă în spatele
ei. Vine poliţia şi o trage pe blondă
pe dreapta.
– Cu cât mergeţi pe autostradă?

Blonda răspune:
– Cu 30.
– De ce? O întreabă poliţistul.
– Păi nu scrie A30 pe toate panourile?
– Dar colega dumneavoastră de ce
e albă ca varul?
– Păi, am intrat pe autostrada asta
de pe A245.

Bancul zilei

Castelul Bran va răsuna sâmbătă, 3 mai
2014, de minunatele acorduri ale instru-
mentiştilor cvartetului „Gaudeamus”, al
Filarmonicii Braşov şi ale invitatului spe-
cial, chitaristul Bogdan Mihăilescu.

Melomanii, iubitori ai genului, sunt aş-
teptaţi la concert începând cu ora 19.00,
în Sala de Muzica a Castelului Bran pen-

tru a lua parte la un festin cultural. Pro-
gramul, pe care-l vor prezenta virtuozii
corzilor Lucia Neagoe (vioara I), Raluca
Irimia (vioara a II-a), Leona Varvarichi
(violă), Sebastian Vîrtosu (violoncel) şi
Bogdan Mihailescu (chitară), cuprinde
urmatoarele lucrari: Luigi Boccherini –
Cvintetul nr.5 în Re major, Josef Schnabel

– Quintett, Maximo Diego Pujol – Suita
argentiniană „Tangata de Agosto”, Fran-
cesco Garcia Tavolaro – Milonga nr.5.

Mai multe detalii la numărul de tele-
fon 0268.237.700 sau la adresa de
email: office@bran-castle.com. Preţul
biletului este de 50 de lei, iar numărul
locurilor la concert este limitat.

Concert al Filarmonicii la Castelul Bran

Formaţia „Devas” propune combinaţia armonioasă între muzica clasică, electronică, pop, etnică şi teme româneşti
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Din presa maghiară
Acum 4 ani lucrau 10 – 12 mii de muncitori în construcţii
la Braşov, azi abia se mai construieşte (I)

Înainte de război Braşovul era un oraş de graniţă cu 44
– 46 de mii de locuitori. După schimbarea puterii a devenit
un important centru industrial şi comercial. Datele statistice
actuale arată că acum Braşovul are peste 100 de mii de
locuitori şi după Bucureşti, este al doilea oraş cu lipsă
acută de locuinţe. Astfel construcţiile au luat amploare,
la început s-au construit case private, vile cu etaj, apoi
au urmat construcţiile industriale: hale,  clădiri de fabrici.
O perioadă frumoasă pentru industria de construcţii. 
Azi nu mai putem vorbi de aşa ceva. Construcţii mari
nu se mai fac, iar sute de muncitori au rămas fără loc
de muncă.
Construcţiile stagnează
Cel mai bun an pentru construcţii în Braşov a fost 1928.
Şi perioada 1933 – 1934 a fost una propice. 1937 a fost
anul construcţiilor industriale. Atunci s-a construit Fabrica
de Vagoane Astra, Uzina Metrom, platforma industrială
Malaxa de la Tohani, mai multe hangare la Fabrica de
Avioane. Construcţii private abia au fost în 1937. Pro-
blema era lipsa de teren. 
Recent s-au încheiat lucrările de parcelare a terenurilor,
dar acum nu mai are lumea bani pentru construcţii. Pentru
anul în curs sunt prevăzute lucrări de finalizare la Malaxa,
construirea refugiilor de lângă gară şi extinderea unor
secţii de la Fabrica de Avioane. Construcţii private de case
vor fi foarte puţine în această vară. Iar pentru construcţiile
industriale au fost contractate puţine firme braşovene.

LAER József. Brassóban, ahol négy évvel ezelőtt
idényenként 10-12 ezer építőmunkás dolgozott, ma már

alig építenek. În: Brassói Lapok, nr. 89, 17 aprilie 1938

Aproape 500 de tineri
şi  tinere din întregul ju-
deţ Braşov s-au între-
cut pe 23 aprilie 1978
dimi neaţă pe un tra-
seu în centrul Braşovu-
lui, în cadrul etapei
judeţene a „Crosului
tineretului”. 

Într-o „organizare perfec-
tă”, sublinia G. Lorac, şi în
faţa unui public extrem de
numeros, cele 10 categorii
de concurenţi şi-au disputat
„cu ardoare” întâietatea, cei
mai bine pregătiţi reuşind să
ocupe primul loc şi dreptul de
a participa la finala pe ţară
care va fi avut loc în ziua de
2 mai 1978 în Bucureşti. 

Iată dealtfel şi învingătorii
pe categorii de vârstă : „cat.
11-12 ani” – Dumitru Arto-
nica (Şc. Gen. Nr. 21 Braşov)
şi Horaţiu Ferariu (Şc. Gen.
Nr. 13 Braşov); „cat. 13-14

ani” – Daniela
Natu (Şc. Gen. Nr. 6 Braşov)
şi Andreas Peltres (Liceul
„Honterus”); „cat. 15-16 ani”
– Elena Iordache (Şc. Gen.
Nr. 25 Braşov) şi Attila Be-
nedek (Şc. Gen. Nr. 7 Săcele);
„cat. 17-19 ani” – Livia Stan-
ciu (C.S. Zărneşti) şi Petre
Ghelase (I.C.A. Ghimbav);
„cat. Peste 19 ani” – Maria
Burghelea (Tractorul Braşov)

şi Mihai Maftei (Cauciucul
Braşov). 

Prima ediţie a crosul tine-
retului din satele brănene, des-
făşurat într-o „atmosferă
sărbătorească” s-a bucurat de
o largă participare : peste
2.000 de tineri şi tinere. După
defilarea sportivilor au avut
loc întrecerile de cros şi ci-
clism, prefaţate de o „reuşită
demonstraţie de gimnastică”
în comuna Moeciu, sub
conducerea prof. V.
Nan. 

Pe de altă parte, şi tot
sub egida „Daciadei”,
Sala sporturilor din
Braşov a găzduit prima
ediţie a competiţiei de
gimnastică ritmică or-
ganizată de Clubul
sportiv şcolar Braşov,
dotată cu „Cupa spe-
ranţelor”. Au fost pre-
zente reprezentante ale
unor cluburi sportive
şcolare din Bucureşti,
Baia Mare, Bacău, Brăi-
la, Constanţa şi cele ale
gazdelor. 

În final, clasamentele gene-
rale au stabilit ordinea prime-
lor clasate, pe echipe,
ansambluri şi individual :
„Cat. 8-10 ani – echipe” :
Constanţa 87,75 p., Braşov,
locul 2, cu 84,75 p.; „ansam-
bluri”: Constanţa, 17,20 p.,
Braşov, locul 2, cu 16,85 p.;
„individual”: Gabriela Orzan

(Braşov) şi Cristina Trandafir
(Constanţa) 17,95 p.; „Cat.
11-12 ani”: echipe: Braşov,
127 p.; individual: Magdalena
Apostol (Cosntanţa), Adriana
Stancu şi Iolanda Şandru din
Braşov, care au ocupat locurile
2 şi 3; „Cat. 13-14 ani”: echi-
pe – Baia Mare, Braşovul
luând locul 3, individual –
Adriana Ribnic din Baia
Mare, Cat. I: Maria Boto şi

Elena Cocoşilă, ambele din
Braşov, locurile 2 şi 3; „Cat.
maestre”: Rodica Giurgiu
(Baia Mare), Doina Stanca şi
Carmen Popescu, ambele din
Braşov, locurile 2 şi 3. 

„Drum Nou”
25 aprilie 1978
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Foaia oficială a
comitatului Braşov
publică opreliştea
G u v e r n u l u i
 [maghiar] de a
vopsi şi încondeia
ouăle de Paşte:

„Se opreşte văpsi-
tul ouălor de Paşti şi
orice altă zugrăvire
a ouălor precum şi
aducerea în comerţ
a unor astfel de ouă.

Cine va încălca acest or-
din va fi pedepsit cu în-
chisoarea până la 2 luni
şi cu o pedeapsă în bani
până la 600 de coroane.
Rugăm pe fruntaşii noştri
de la sate, preoţi şi învă-
ţători, să aducă această
oprelişte la cunoştinţa po-
porului ca să nu fie expuşi
la pedepsele de mai sus”. 
Gazeta de Transilvania,
nr.68/1916, nr.76/1916

Iulian Cătălui

Mihaela Lupu

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Sub egida „Daciadei”

Interzicerea vopsirii ouălor de Paşte
Venim azi a aminti şi pentru

cititorii de duminică ai ziarului
nostru, că dl. căpitan pensionar
Basiliu Spăriosu ce locuieşte în
Braşov, a scos de sub tipar un
calendar grafic pe anul 1900
tipărit pe o singură foaie de hâr-
tie de pergament. În acest ca-
lendar sunt însemnate zilele şi
lunile anului, arătându-se apu-
sul şi răsăritul soarelui pentru
fiecare zi, fazele lunii, sărbăto-
rile etc. Mai însemnată este însă

prognoza timpului. Pe baza stu-
diilor şi a combinaţiunii proprii,
dl. Spăriosu arată în calendarul
său cum are să fie timpul în fie-
care zi de peste an: senin, ploios
ori furtunos. Deocamdată pu-
tem spune că asemănând dările
de seamă publicate de la înce-
putul anului cu privire la întâm-
plările meteorologice, rămânem
surprinşi de modul cum s-a po-
trivit schimbarea timpului cu
prognoza din calendarul dl.

Spăriosu. De aceea am crezut
potrivit, în interesul cetăţenilor
noştri, mai ales a agricultorilor,
să facem o mică rubrică în care,
din două în două săptămâni, să
arătăm prognoza timpului după
amintitul calendar. Începem
deci cu ziua de mâine: timpul
va fi cam tulbure. 

Gazeta de Transilvania,
nr. 75, aprilie 1900

Un calendar grafic pe anul 1900

25 aprilie 2014

Unde găsiţi ziarul nostru
1. Casa Judeţeană de Pensii 
2. Consiliul Judeţean Braşov 
3. AJOFM Braşov 
4. Spitalul Judeţean Braşov 
5. Direcţia Finanţelor Publice

Braşov
6. Casa de Asigurări

de Sănătate 
7. Maternitatea Braşov 
8. Spitalul CFR 

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

10. Chioşcurile
◾ Rodipet
◾ Z-KIOSK
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Au ieşit la pensie, dar
încă mai sunt în băncile
şcolii. Vorbim de câteva
braşovence care, atunci
când nu au grijă de ne-
poţi, merg la şcoală.
Doamnele sunt înscrise
la diferite cursuri cu du-
rate ce pot ajunge chiar
şi până la 5 ani.

De exemplu, Veronica
Moldovan studiază canto la
Şcoala Populară de Arte şi
Meserii, şi visează să îşi lan-
seze propriul CD cu cele mai
alese piese, compoziţii pro-
prii. Rodica Apostolescu şi
Carmen Toma, şi eleve sili-
toare, învaţă arta decorativă
la vârsta de 61 de ani. 

Veronica Moldovan are 64
de ani şi a ieşit la pensie pe
caz de boală. După ce a mun-
cit o viaţă s-a gândit să urme-

ze cursuri de canto popular
la Şcoala de Arte Tiberiu
Brediceanu din Braşov. Spu-
ne că muzica îi face sufletul
tânăr şi că pasiunea uriaşă a
adus-o din nou în băncile şco-
lii.

„Mă simt ca la 30 de ani.
Toată lumea îmi spune că
sunt tânără, iar eu ştiu că for-
ţa asta vine din interior. Omul
care doineşte niciodată nu îm-

bătrâneşte”, spune Veronica
Moldovan.

Doamna face exerciţii zil-
nic şi visează să îşi lanseze
propriul CD cu cel mai alese
piese, compoziţii proprii. Bra-
şoveanca se mândreşte cu
peste o mie de cântece pe
care le-a compus în ultimii
ani. Colegii elevei pensionare
spun că ar merita să ajungă
în Cartea Recordurilor pentru

„Cea mai vârstnică compozi-
toare cu cel mai tânăr reper-
toriu”. Braşoveanca ne-a
declarat că îşi caută un pro-
ducător interesat să îi promo-
veze celor peste o mie de
compoziţii personale.

De la cursurile de artă de-
corativă nu lipsesc niciodată
Rodica Apostolescu şi Car-
men Toma, două doamne
care au ieşit la pensie, dar

care nu se plictisesc acasă.
Fosta ingineră, Rodica spune
că se simte excelent la şcoa-
lă, chiar mai bine ca în clasa
întâi.

„Aici la şcoală este un loc
unde într-adevăr poţi să înveţi
să scoţi la iveală sufletul. Să
îţi descoperi abilităţile şi ta-
lentul cu care te-a hărăzit
Dumnezeu”, a mărturisit Ro-
dica Apostolescu.

La 61 de
ani, Carmen
Toma are o
energie de-
bordantă. Şi
ea este îns -
crisă tot la
 cursul de artă
d e co r a t ivă
de la Şcoala
 Populară de
Arte şi Mese-
rii.

„M-am trezit la 62 de ani
că aş vrea să fac şi eu ceva
cu timpul meu liber. Să fac
ceva creativ, pentru că nu
este o vârstă la care să apară
deja problemele medicale. Nu
e o vârstă la care nu îţi mai
poţi permite să te deplasezi.
Am vrut să fiu într-o societate
plăcută şi să învăţ să fac lu-
cruri noi”, spune Carmen
Toma. 

Eleve pensionare demne
de Cartea Recordurilor

Ana Maria Ferentz face dezvăluiri despre
Ion Ţiriac: Poate fi bărbatul ideal

Chiar dacă au trecut cinci ani de când se
vorbea intens despre o legătură sentimentală
între omul de afaceri Ion  Ţiriac şi Ana Ma-
ria Ferentz, cântăreaţa vorbeşte şi acum
foarte frumos despre acesta. 

„Ion Ţiriac poate fi bărbatul ideal şi cred
că ar putea fi bărbatul ideal pentru foarte
multe femei, pentru că este un bărbat educat,
manierat, are experienţă, înţelepciune, are
tot ceea ce-i trebuie. Plus comportamentul
faţă de o femeie este unul foarte frumos”,
spune Ana Maria Ferentz, potrivit Liber-
tatea.ro.

Cântăreaţa a dezvăluit
că l-a cunoscut pe Ţi-
riac la Balc, acolo a fost
invitată să cânte. Fiind
întrebată dacă a fost
 curtată de Ion Ţiriac,
Ana Maria Ferentz a
evitat să dea un răs-
puns clar. „Cel mai
bine ar fi să vă spu-
nă domnul Ţiriac
dacă m-a curtat sau
nu”, a spus cântăreaţa. 

Andreea Berecleanu a dezvăluit 
de ce a divorţat de Andrei Zaharescu

Prezenatoarea de ştiri a An-
tenei 1, Andreea Berecleanu,
a dezvăluit, într-un interviu,
de ce s-a despărţit de Andrei
Zaharescu. Funcţia publică de
la Guvern obţinută de Andrei
Zaharescu este motivul des-
părţirii. Fostul soţ al Andreei
Berecleanu nu mai acorda
atenţie celor doi copii ai lor. 

„Chiar am crezut că mi-am
făcut norocul cu mâna mea,
am dorit să fiu o soţie şi o
mamă tânără şi nu am pus ni-
mic înaintea familiei. Şi a li-
niştii familiei. Cam despre asta
e vorba. Atunci când calmul
cafelei de dimineaţă s-a risipit,
am pus o mie de întrebări, dar
nu am primit multe răspun-

suri. (...)
Când Andrei a acceptat

funcţia în Guvern, lumea
lui şi toate valorile comune
s-au întors cu susul în jos.
I-am atras atenţia cu îngri-
jorare, dar nu s-a mai putut
întoarce din drum. Când
s-a trezit şi a descoperit cu
disperare ce pierduse era

târziu. Sper să nu treacă toate
familiile de politicieni sau ale
celor angrenaţi în funcţii pu-
blice prin aşa ceva. Nu merită
preţul. Am citit de curând un
interviu pentru Paris Match
al fostei partenere a lui Fran-
cois Hollande. Valerie spunea,
clar şi răspicat, că a ajuns la
despărţirea dureroasă şi la
trădare doar pentru că Hol-
lande este preşedinte. Păs-
trând proporţiile, eu cred că
un bărbat are menirea de a
rămâne responsabil pentru fa-
milia lui, indiferent de tenta-
ţiile care ispitesc orgolii”, a
dezvăluit Andreea Bereclea-
nu, într-un interviu pentru re-
vista Unica, scrie b365.ro.

Veronica Moldovan Rodica Apostolescu Carmen Toma

Servicii oferite
› posibilitatea de practicare de sporturi atât pe teren

descoperit, dar și în interior 
(trei terenuri de tenis și o sală bowling)
› saună la standarde ridicate
› masaj pentru toate categoriile de persoane cu

personal bine pregatit
› piscină acoperită pe o suprafață de 25 x 12 m, 

de la 1,5 la 2,5 m adâncime
› sală de �tness și bodybuilding cu personal cali�cat
› sală de gimanstică, aerobic, arte marțiale, dansuri
› restaurant, bar, terasă moderne și elegante
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