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Halep e în finală
la Roland Garros!

Simona Halep ce a învins-o
pe Andrea Petkovici şi va
juca în finală cu rusoaica
Maria Sharapova.

Distracţie de
Rusalii în Braşov

Braşovenii vor avea ocazia
să participe în acest weekend
la evenimente speciale dedi-
cate sărbătorii Rusaliilor. 

pag. 9

pag. 7

Adina Durbacă, consilier
PP-DD, este noul viceprimar
al Braşovului. Ea l-a înlocuit
în funcţie pe Răzvan Popa,
care nu a mai avut susţinerea
majorităţii. Ea a fost votată
cu 18 voturi pentru şi 3 îm-

potrivă. Este prima femeie
viceprimar al Braşovului
postdecembrist. Durbacă este
de profesie avocat, speciali-
zată în drept comercial şi civil
şi este la primul mandat de
consilier local.

RAT Braşov aduce la cunoş-
tinţa călătorilor faptul că, în
week-end, vor interveni
schimbări temporare în tra-
seele şi orarele de circulaţie
a trei linii de autobuz, modi-
ficări determinate de desfă-

şurarea cursei automobilistice
„Marele Premiu al Braşovu-
lui” din cadrul Campionatului
Naţional de Viteză în Coastă.
Competiţia se va desfăşura
pe drumul care leagă Braşo-
vul de Poiană. 

Raliul Braşovului, în weekendAvem un nou viceprimar!

Următorul număr al ziarului va apărea marţi, 10 iunie 2014
pag. 3 pag. 7

Piaţa de Miercuri va fi modernizată
până la începutul sezonului rece. La
interior, vor fi construite alveole
 divizate, sub forma unor mici maga-
zine, pe dimensiunile actualelor tarabe

sau spaţii de vînzare, dar care vor asi-
gura un mediu acoperit, uscat, astfel
încât mărfurile să poată fi comercia-
lizate în cele mai bune condiţii. Vor
exista spaţii de depozitare, iar în ex-

teriorul fiecărei alveole, locuri pentru
expunerea mărfii sau pentru reclamă
Reamintim că la sfârşitul lunii mai
inspectorii Comisariatului pentru Pro-
tecţia Consumatorilor au găsit o serie

de nereguli, cum ar fi lipsa elemen-
telor necesare de informare a con -
sumatorului, orarul de funcţionare şi
totodată condiţiile puse la dispoziţia
comercianţilor. pag. 3
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Comisia Europeană (CE) a
atenţionat Guvernul că alocarea
bugetară propusă în Acordul de
Parteneriat pentru banii UE
2014-2020 prezintă în continua-
re dezechilibre, fapt ce reprezintă
o sursă de îngrijorare, iar meca-
nismele de detectare şi prevenire
a conflictelor de interese la achi-
ziţii trebuie aplicate, spune se-
natorul PNL Sebastian Grapă.

„În documentul transmis de
CE autorităţilor române se arată
că descrierea priorităţilor de fi-
nanţare este lipsită de o priori-
tizare clară. De asemenea, se
arată că autorităţile române vor
trebui să furnizeze un sumar al
planurilor de acţiune avute în ve-
dere. Conform unei agende asu-

mate de Ministerul Fondurilor
Europene, transmiterea oficială
a proiectului de Acord de Parte-
neriat Comisiei Europene ar tre-
bui să aibă loc în luna noiembrie.
În condițiile actuale, consider că
acest termen nu poate fi respec-
tat”, a declarat astăzi Sebastian
Grapă.

Senatorul liberal spune că CE
îşi rezervă evaluarea finală cu
privire la posibilul prejudiciu
semnificativ asupra eficientei şi
concretei îndepliniri a unor
obiective specifice până la mo-
mentul în care aceste programe
vor fi transmise şi toată infor-
maţia necesară e pusă al dispo-
ziţie. Comisia atrage deja atenţia
României asupra eventualelor

riscuri semnificative rezultate din
adoptarea şi implementarea târ-
zie a acestor strategii.

„Ineficiența responsabililor din
cadrul Ministerului poate duce
la diminuarea fondurilor alocate
României, menținându-se
situația actuală, în care România
beneficiază de o rată a Fondurilor
mult mai mică față de contribuția
la bugetul Uniunii Europene. Ast-
fel, miercuri voi adresa o inter-
pelare domnului ministru
Orlando Teodorovici, prin care
doresc să mi se comunice în ce
măsură este respectat calendarul
negocierilor cu Comisia Euro-
peană, dar și care sunt axele prio-
ritare avute în vedere”, a precizat
Grapă. Sebastian Dan 

Termen prelungit pentru subvenții
Termenul pentru solicitarea

subven�iilor la bovine, ovine
și caprine s-a prelungit până
la data de 20 iunie. Ini�ial, fer-
mierii trebuiau să-și depună
actele la centrele APIA până
la sfârșitul lunii mai.

Cererea unică de plată se
depune înso�ită de următoa-
rele documente. Copie de pe
cartea de identitate, certifica-
tul de înregistrare la oficiul
registrului comer�ului, certi-
ficatului de înregistrare fisca-
lă, după caz, precum și copie

de pe datele de identitate ale
reprezentantului, respectiv
carte de identitate, buletin sau
pașaport. De asemenea, tre-
buie depusă o copie de pe do-
vada de înregistrare a
solicitantului în Registrul Unic
de Identificare al APIA, nu-
mai pentru exploata�ii noi.
Fermierii trebuie să mai de-
pună la dosar o adeverin�ă eli-
berată de medicul veterinar,
copie de pe prima și ultima
pagină ale registrului indivi-
dual al exploata�iei, dar și do-

cument coordonate bancare.
În plus, în func�ie de schema
pentru care se va solicita
subven�ie se va mai adăuga
copia după pașaportul fiecărui
animal copia de pe dovada de
înregistrare a beneficiarilor în
sistemul de administrare a co-
telor de lapte, adeverin�ă prin
care se recunoaște statutul de
crescător, dar și adeverin�ă
eliberată de asocia�ia acredi-
tată pentru înfiin�area și
men�inerea Registrului genea-
logic.

Câteva zeci de călători
din trenul InterRegio
care circula,  ieri seară,
pe ruta Braşov - Bucu-
reşti Nord au fost eva-
cuaţi din ultimele
vagoane ale garnitu-
rii, după ce a avut loc
o degajare de fum la
un boghiu. 

Conform reprezentanţilor
biroului de comunicare din
cadrul CFR Călători, din cau-
za unei defecţiuni tehnice la un
boghiu de la penultimul vagon

al garniturii feroviare s-a produs
o emanaţie de fum.  Garnitura

feroviară a fost oprită în gara
din Comarnic, iar conductorul

a  intervenit cu extinctoarele
din dotarea trenului 

Câteva zeci de călători
aflaţi în ultimele vagoane ale
trenului au fost evacuaţi şi
redistribuiţi în celelalte va-
goane, fără ca nimeni să fie
rănit.

Trenul, InterRegio 1636,
care a staţionat în gara din
Comarnic o oră şi jumătate,
şi-a reluat drumul către Bu-
cureşti Nord  fără a fi pusă
în pericol siguranţa circula-

ţiei şi a pasagerilor, precizează
reprezentanţii CFR.

Nimeni nu a fost rănit în timpul incidentului 

Călători evacuați din cauza
unei degajări de fum 

Obligată să se prostitueze la doar 14 ani! S-a întâmplat, timp
de 3 luni, la Făgăraş. Procurorii Serviciului de Investigare
a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
din Braşov au intrat pe fir, iar principalul suspect are
acum cătuşe. Bărbatul implicat o obliga pe fata de 14
ani să întreţină relaţii sexuale cu mai mulţi clienţi pe zi.
Partidele de sex se desfăşurau în locaţii propuse de ama-
torii de sex. Minora nu era singura obligată să se pros-
titueze. O altă fată a fost şi ea trimisă de suspect să
practice cea mai veche meserie din lume la doar câteva
zile după ce a împlinit 18 ani. Clienţii plăteau 50 de lei
pentru o oră de sex. În cazul unei alte tinere, de 19 ani,
dispusă să se prostitueze, bărbatul implicat o obliga să-
i dea o parte din sumele câştigate de la clienţi. Procurorii
l-au reţinut pe suspect şi l-au prezentat instanţei cu pro-
punere de arestare preventivă. S-a emis mandat, dar
bărbatul acuzat de trafic de persoane a contestat decizia
care va fi analizată de Curtea de Apel din Braşov.
Comisar trimis în judecată. Fostul poliţist Florin Iordache,
care este acuzat că a băgat în buzunar banii proveniţi
de la confiscări a fost trimis în judecată pentru abuz în
serviciu. „În perioada noiembrie 2011 - august 2013, în
calitatea avută de comisar şef de poliţie în cadrul I.P.J.
Braşov – Serviciul de Investigare a Fraudelor, inculpatul
Iordache Florin nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu,
în sensul că şi-a însuşit sumele de bani confiscate de la
mai mulţi contravenienţi, ridicate în baza proceselor-ver-
bale pe care le-a întocmit. Cercetările efectuate în cauză
au dus la identificarea unui număr de 70 procese-verbale
de contravenţie întocmite de inculpatul Iordache Florin,
prin care s-a dispus şi confiscarea unor sume de bani
care nu au fost predate conform procedurii expuse mai
sus, având ca rezultat prejudicierea bugetului de stat cu
21.764 lei”, se arată în comunicatul procurorilor. Comi-
sarul şef a fost reţinut de procurori şi şi-a recunoscut fap-
tele. El a promis că va da înapoi toţi banii. Şi-a pierdut
însă locul de muncă şi riscă să ajungă la puşcărie.

Grapă: Acordul de Parteneriat pentru banii
UE 2014-2020 prezintă  dezechilibre

Inspectoratul pentru
Situa�ii de Urgen�ă (ISU)
Brașov a fost solicitat să in-
tervină aseară pentru a acor-
da primul ajutor în cazul
unui accident rutier care a
avut loc în jurul orei 18.15
pe Șoseaua Cristianului. Din
primele informa�ii, patru
persoane au fost rănite după

ce două autoturisme s-au
ciocnit. La fa�a locului au
sosit  mai multe echipaje
de ambulan�ă și poli�ie.
Traficul s-a desfășurat în
zonă cu dificultate până
când victimele au fost
transportate la spital, iar
poli�ia a efectuat cercetarea
la fa�a locului. 

Accident cu patru victime pe Șoseaua Cristianului



Vicepreședintele Consiliului
Jude�ean Brașov,  Mihai Pascu
(foto) face parte din delega�ia
condusă de  ministrul Econo-
miei, Constantin Ni�ă, care se
află în această perioadă într-
o vizită de lucru la Beijing.
Unul dintre punctele de lucru

este discutarea cu reprezen-
tanţii unor bănci sau construc-
tori chinezi în vederea
sprijinirii continuării investiţiei
de la Aeroportul Ghimbav.
„Avem o  oportunitate foarte
mare ca, împreună cu domnul
Niță, să facem lobby în rândul

oamenilor de afaceri chinezi
și să găsim finanțare pentru
finalizarea într-un termen cât
mai scurt a lucrărilor la Aero-
protul internațional de la
Ghimbav. Sper din tot sufletul
să venim cu vești cât mai bune
din China”, a declarat Mihai
Pascu.

Pascu este persoana potri-
vită pentru această delega�ie.
El a lansat anul trecut cartea
„China – Particularită�i ale ri-
dicării unei superputeri”, o lu-
crare știin�ifică de amploare
care valorifică o documentare
desfășurată pe parcursul a cinci
ani. Lucrarea are la bază teza
de doctorat pe care autorul a
elaborat-o în această perioadă.
Mihai Pascu își propune să
răspundă cu argumente pro și
contra la întrebarea: este China
o superputere mondială?

Un nou viceprimar!
Adina Durbacă este noul

viceprimar al Brașovului. Ea
l-a înlocuit în func�ie pe Răz-
van Popa, care nu a mai avut
sus�inerea majorită�ii. 

Adina Durbacă este de pro-
fesie avocat, specializată în
drept comercial şi civil, şi este
la primul mandat de consilier
local, intrând pentru prima
dată în politică în 2012, în
Partidul Poporului.

„A fost o mare surpriză pen-

tru mine. Este evi-
dent că este rezul-
tatul muncii celor
doi ani care i-am
depus în Consiliul
Local şi voi face
toate diligenţele
pentru a pune în
slujba cetăţeanului
experienţa mea
profesională. Consider că nu-
mărul mare de voturi pe care
l-am primit din partea colegi-

lor mei reprezintă încrederea
pe care aceştia mi-o acordă”,
a declarat Adina Durbacă.

Piața de Miercuri va fi mo-
dernizată pâ nă la începu-
tul sezonului rece. 

Primarul George Scripcaru
a prezentat ieri, în plenul Con-
siliului Local, propunerea ur-
banistică pentru pia�ă, care va
fi construită din taxele pe care
Primăria le percepe co mer cian -
�ilor de acolo.

„Modernizarea acestei piețe
este o consecință firească a mo-
dernizării întregii zone a Regiu-
nilor. Aici își desfășoară
activitatea brașoveni care au lu-
crat la uzinele Roman, Metrom,
Tractorul sau alte locuri de unde
au fost diponibilizați, și care își
trăiesc viața din acest câștig. Am
găsit un concept care să le ofere
condiții moderne pentru această
activitate și care să le asigure
loc tuturor celor care își
desfășoară și acum activitatea
acolo. Nimeni nu va fi dat afară

din piață. Investiția va fi su-
portată de municipalitate
din banii pe care îi încasăm
de la agenții economici de
acolo. Cred că varianta pro-
pusă poate fi construită în
maximum trei luni, astfel
încât să fie gata înainte ca
vremea să se răcească”, a
declarat primarul George
Scripcaru.

Pentru a nu le perturba
activitatea comercian�ilor,
edilii vor încerca să por-
nească această construc�ie
pe jumătate din suprafa�ă,
iar comercian�ii să fie
comasa�i în cealaltă parte,
iar când lucrările vor fi
aproape finalizate, probabil
își va lua concediu toată lu-
mea o lună, pentru a finaliza
rapid lucrările de finisare.

Noua clădire va fi o hală
pe structură metalică, fără
funda�ie, acoperită cu poli-

carbonat,
care va asi-

gura astfel și
iluminare natura-

lă. Vor fi păstrate căile de
acces existente, iar la ex-
terior vor fi amenajate și
zone verzi, care să dea un
aspect plăcut clădirii.
Construc�ia va permite o
ventila�ie naturală. 

La interior, vor fi con-
struite alveole divizate, sub
forma unor mici magazine,
pe dimensiunile actualelor
tarabe sau spa�ii de vînzare,
dar care vor asigura un me-
diu acoperit, uscat, astfel
încât mărfurile să poată fi
comercializate în cele mai
bune condi�ii. Vor exista
spa�ii de depozitare, iar în
exteriorul fiecărei alveole,
locuri pentru expunerea
mărfii sau pentru reclamă.

A.P.
Primarul George Scripcaru a anunțat că investiția în modernizarea pieței va fi suportată de municipalitate 

Se caută investitori pentru aeroport în China 
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INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

Prevenirea infracţiunilor cu violenţă

Din punct de vedere juridic, violenţa repre-
zintă folosirea forţei fizice sau a autorităţii
personale pentru a produce un prejudiciu
sau o vătămare a integrităţii unei persoane
sau a unui grup social.
Infracţiunile comise cu violenţă prezintă o
gravitate deosebită faţă de celelalte fapte
antisociale, deoarece determină consecinţe
imediate în plan fizic asupra individului, iar

ulterior pot provoca consecinţe psihice ma-
jore asupra victimelor. De asemenea, având
în vedere faptul că sunt îndreptate împotriva
vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii, ele
sunt de natură să inducă o stare de teamă
şi un sentiment de nesiguranţă în rândul
comunităţilor în care au loc.
În vederea prevenirii faptelor cu violen�ă
vă recomandăm:

◾ Nu consumaţi băuturi alcoo-
lice în exces şi nu daţi curs
provocărilor venite de la per-
soane aflate în stare de
ebrietate;

◾ Evitaţi persoanele irascibile,
nu le jigniţi şi nu le încurajaţi
în niciun fel;

◾ Nu frecventaţi localurile de
condiţie îndoielnică în zilele
de salariu sau când aveţi la
dumneavoastră o sumă mare
de bani;

◾ Dacă sunteţi agresaţi, nu vă
faceţi dreptate singuri ci
 solicitaţi ajutorul poliţiei;

◾ Evitaţi ca în orice situaţie să vă
manifestaţi cu violenţă, chiar
şi verbală, întrucât nu faceţi
decât să provocaţi conflicte;

◾ Dacă sunteţi martorul unui
conflict, nu-i încurajaţi pe
„bătăuşi” şi sesizaţi imediat
Poliţia la 112.

Proiect de modernizare 
a Pieței de Miercuri 
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În anul 2013, din fondurile
europene: Fondul European
pentru Garantare în Agricul-
tură (F.E.G.A.), Fondul Eu-
ropean pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală (F.E.A.
D.R.) şi bugetul naţional, prin
intermediul Agen�iei de Plă�i
și Interven�ie pentru Agricul-
tură, Centrul Jude�ean Brașov,
s-au acordat plăţi în cadrul
schemelor/măsurilor de spri-
jin, pentru 16.181 fermieri,
pentru o suprafa�ă de
196.996,36 ha (peste 120.000
ha pajişti şi cca 70.000 ha te-
ren arabil), în sumă totală de
52.958.071 euro, echivalent
a 235.663.416 lei.

Ajutoare Specifice Comu-
nitare şi de Stat şi Măsuri de
Piaţă s-au acordat pentru un
număr de 14.899 cereri, în-
sumând 27.626.639,07 euro.
Referitor la activitatea de ad-
ministrare a măsurii de piaţă
“cota de lapte”, arătăm că,
până  la data de 31.03.2013
s-a operat un număr de
11.721 de cereri ale produ-
cătorilor, pe an de cotă
01.04.2012 -  31.03.2013.  

Anul 2014 este an de tran-
ziţie către noua Politică Agra-
ră Comună (P.A.C.) 2014-
2020. România are alocată
suma de 19,6 miliarde de
euro (10,6 miliarde euro pen-
tru plăţi directe şi 9 miliarde

euro pentru dezvoltare rura-
lă).

Noua P.A.C. propune un
sistem al subvenţiilor agricole
pe baze mai echitabile şi du-
rabile, încurajarea agriculto-
rilor care acordă atenţie
protecţiei mediului şi utilizării
eficiente a resurselor naturale
concomitent cu plafonarea
ajutoarelor acordate marilor
exploataţii agricole, cu excep-
ţia celor care generează un nu-
măr substan�ial de locuri de
muncă, şi introducerea unui
nivel minim al plăţilor pentru
micii fermieri.

România a optat în cadrul
PNDR 2014-2020, pentru un
sistem de acordare a plăţilor
directe diferenţiat în funcţie
de mărimea exploataţiei agri-
cole, cu scopul de a încuraja
asocierea producătorilor, pre-
cum şi sprijinirea tinerilor fer-
mieri, aşa încât tinerii în

vârstă de până la 40 de ani să
fie susţinuţi pentru instalare,
prin Programul de dezvoltare
rurala şi în acelaşi timp să
poată primi şi o plată la hectar
complementară, în procent de
25% peste nivelul naţional.

Schemele/măsurile de spri-
jin pe suprafaţă pentru anul
2014, sunt numite Plăţi Na-
ţionale Tranzitorii şi asigură
continuitatea programelor şi
angajamentelor asumate prin
PNDR 2007-2013. 

Până la data de 15 mai
2014, în jude�ul Brașov, au
depus cereri unice de plată  pe
suprafaţă 16.034 fermieri
pentru 186.991,74 ha. Se es-
timează că până la sfârşitul
perioadei de depunere a ce-
rerilor cu penalizări (9 iunie),
se vor  depune circa 16.200
cereri pentru aprox. 200.000
ha. 

Ionela Damian 

Institutul Naţional de Sta-
tistică a transmis EUROS-
TAT o scrisoare de opinie
referitoare la modul de
tratare a contractului de
parteneriat de tip public-
privat pentru Autostrada
Comarnic- Braşov, iar ofi-
ciul european susţine că
acest contract va trebui in-
clus în calculul deficitului.

Argumenta�ia principală a fo-
rului european este că riscurile
de construcţie şi de exploatare
sunt asumate într-o mai mare
măsură de partenerul public de-
cât de cel privat.  „Nu este vorba
de o derogare. EUROSTAT nu
dă derogări pentru a introduce
sau nu ceva în deficit. A fost
vorba de o scrisoare de opinie
pe care institutul (nr. INS) a
transmis-o la EUROSTAT pri-
vind modul de tratare a acestui
contact parteneriat de tip public
privat pentru Autostrada Co-
marnic- Braşov. Noi am făcut
o analiză, pe baza contractului,
a riscurilor şi a modului în care
aceste riscuri se împart între

partenerul public şi cel privat
şi ne-am spus opinia EUROS-
TAT-ului, care a analizat-o, a
analizat şi contractul şi ne-a
dat un răspuns prin care ni se
spune, ceea ce era corect, că
având în vedere că riscurile de
construcţie şi de exploatare sunt
asumate într-o mai mare mă-
sură de partenerul public decât
de cel privat, acest contract va
avea impact pe deficit şi va tre-

bui prins în administraţie pu-
blică”, a explicat şeful Direcţiei
de Conturi Naţionale din cadrul
Institutului Naţional de Statis-
tică, Adriana Ciuchea. Ea a
precizat, însă, că, deocamdată,
contractul nu este semnat și
studiul va fi revizuit după cum
va arăta contractul oficial. Di-
rectorul general al Companiei
Naţionale pentru Autostrăzi şi
Drumur,  Narcis Neaga, a

anun�at că acest contract ar pu-
tea fi semnat luna aceasta.
Costurile estimate ale autostră-
zii sunt  de 1,8 miliarde de
euro, echivalentul a 28 de mi-
lioane de euro pentru fiecare
kilometru. Premierul  Victor
Ponta a precizat, la începtul
anului,  că Guvernul a solicitat
acordul Eurostat ca proiectul
să nu fie luat în calcul la defi-
citul bugetar.

Autostrada Comarnic-Braşov, prima din România care ar urma să fie construită în concesiune

Contractul pentru autostradă
trebuie inclus în deficit

Flash economic
Tot mai puțini români pleacă în vacanță de Rusalii. Numărul
turiştilor care au ales să îşi petreacă vacanţa de Rusalii
la munte sau la mare a scăzut. Aproximativ 40.000 de
români vor pleca în vacanţă de Rusalii, cu 30% mai pu-
ţini decât anul trecut, se arată într-un comunicat al Fe-
deraţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR).
Aproximativ 10.000 dintre români au ales litoralul. De
asemenea, şi staţiunile montane, cele balneare şi agro-
turistice sunt în topul destinaţiilor alese de turişti în
această perioadă. Datele FPTR arată că în acest sfârşit
de săptămână prelungit, cu ocazia Rusaliilor, unităţile
de cazare vor primi cu 25% mai mulţi turişti decât în
orice alt weekend din luna mai. Totuşi, vor fi mai puţini
români în staţiuni în comparaţie cu aceeaşi perioadă a
anului trecut. În 2013 au mers în vacanţă aproximativ
60.000 de turişti, dintre care numai pe litoral 30.000 de
persoane.
17 persoane și-au depus candidatura pentru șefia Consiliului
Concurenței. Un număr de 17 persoane și-au depus can-
didatura pentru șefia Consiliului Concurenței, printre ei
fiind actualul președinte, Bogdan Chirițoiu, și fostul șef
al instituției, Gheorghe Oprescu, au declarat surse din
domeniu. Bogdan Chirițoiu a condus instituția în ultimii
cinci ani, preluând mandatul de la Gheorghe Oprescu,
în mai 2009. De asemenea, un alt nume cunoscut printre
cei care și-au depus candidatura este fostul
vicepreședinte Alexe Gavrilă, precum și foști sau actuali
inspectori de concurență. Dosarele vor fi analizate de
un Colegiu Consultativ, format din persoane care nu
sunt salariate ale statului, precum reprezentanți ai me-
diului privat și academic, care vor organiza și interviuri.
Propunerile vor pleca la Guvern, iar premierul va pro-
pune, mai departe, candidații optimi pentru a fi audiați
în Comisiile Parlamentare. În final, conducerea este nu-
mită de președintele României.

19,6 miliarde de euro pentru sprijinirea
agricultorilor



Un studiu realizat de cer-
cetătorii britanici a relevat
că, atunci când mamele în-
sărcinate sunt îngrijorate,
și copiii lor din uter sunt
îngrijora�i și au tendin�a
să-și atingă fa�a cu mâna
stângă. 

Pentru acest studiu au fost
realizate ecografii în 4D, cu
ajutorul cărora au putut fi
observa�i 15 bebeluși și au
fost înregistrate 342 de ges-
turi în care ei își duceau
mânu�ele la fa�ă. Aceste
concluzii sunt o dovadă că
stresul matern poate avea
efect temporar asupra fetu-
sului, astfel încât se reco-
mandă pe cât posibil să fie
evitat, explică cercetători de

la universită�ile Durham și
Lancaster, a căror cercetare
a fost publicată de revista
Laterality: Asymmetries of
Body, Brain and Cognition.

„Descoperirile noastre su-
gerează că viitoarele mame
ar trebui să înceteze din timp
munca stresantă pe care o
fac, să se înscrie la progra-
mele de relaxare prenatală
și să implice întreaga familie
în această perioada prena-
tală”, notează medicul
Nadja Reissland, de la de-
partamentul de Psihologie
de la Universitatea din Dur-
ham și principala autoare a
studiului. Cercetătoarea a
dorit să clarifice că faptul că
fetușii își ating fa�a cu mâna

stângă nu înseamnă
neapărat vor fi stângaci
după ce se vor naște. „Ceea
ce arată studiul nostru este
că fetușii resimt stresul ma-
mei și că ei îl exprimă în
acest mod”, explică ea.Cer-
cetări prealabile au demons-
trat că stresul în timpul sar-
cinii duce la creșterea nive-
lului de cortizol - hormonul
stre sului - la mame, fapt ce
ar putea altera preferin�a
pentru mâna stângă sau
dreapta a bebelușului. Vor
fi necesare și alte studii pen-
tru a determina nivelul de
cortizol la bebelușii
nenăscu�i și a vedea în ce
măsură le influen�ează aces-
ta dezvoltarea ulterioară. 

Transpiraţia în exces poate
deveni o problemă în zilele
toride, chiar şi pentru cele
mai îngrijite persoane. În afa-
ra produselor cosmetice de-
dicate, mai poţi apela la câ-
teva trucuri care au menirea
de a reduce din transpiraţia
abundentă. 

1. Citricele elimină bacteriile
şi au acţiune antiseptică. Tre-
ce jumătate de felie de lămâie
sau mandarină, etc, peste
zona axilară şi vei rămâne cu
un miros plăcut. După uscare
poţi folosi deodorantul.

2. Cartoful crud. O felie de
cartof crud pusă în zona axia-
lă va absorbi mirosul
neplăcut de transpiraţie. Se
aplică pe pielea curată, iar
apoi puteţi folosi deodoran-
tul.

3. Pudra de lac. Aplică pudră
de talc pe pielea curată, în
zona axială. Nu folosi o can-
titate prea mare pentru a nu
se vedea urât pe haine.

4. Bicarbonatul de sodiu. Fă
un amestec din bicarbonat şi
pu�ină apă, aplică pasta la su-
braţ şi lasă să acţioneze 20-

25 de minute. Repetă proce-
dura câteva zile la rând şi vei
vedea efectele benefice.

5. Ceai negru. La o ceaşcă de
apă pune trei plicuri de ceai
negru şi fierbe-le. Înmoaie
apoi un disc de vată li pune-
l la subraţ pentru 5 minute.
Repetă procedura timp de
două săptămâni.

6. Oţetul alb. Oţetul alb ne-
utralizează mirosurile neplă-
cute şi este şi astringent.
Tamponează zona axilelor cu
oţet alb în locul antiperspi-
rantului obişnuit. 

Unul dintre secretele
unui zâmbet sănătos
constă în alimentele pe
care alegem să le inclu-
dem în mod obişnuit în
regimul nostru zilnic. 

Medicul dentist dr. Taner
Chemal  a realizat un top al
celor mai periculoase tipuri
de alimente pentru sănătatea
dentară, scrie adevarul.ro.

1. Băuturile dulci. Atunci
când bacteriile din gură des-
compun zaharurile simple, se
produc acizi. Acizii demine-
ralizează smalţul dentar şi
permit formarea cariei den-
tare. Toate băuturile răcori-
toare, inclusiv fresh-urile din
fructe constau aproape în în-
tregime din zaharuri simple.
Dacă mai sunt şi acidulate
(carbogazoase), concentraţia
dăunătoare de acizi va creşte
şi mai mult. 

2. Dulciurile. Fie că vorbim
de bomboane sau prăjituri,
acestea au o mare concentra-
ţie de zahăr rafinat, ceea ce
duce la creşterea fulminantă
a nivelului de acizi din gură.
Bomboanele, în special cele
gumate, jeleurile, rahatul au
efectele cele mai grave, întru-
cât aderă puternic de supra-
faţa dinţilor şi a lucrărilor
dentare, îngreunând foarte
mult misunea „curăţătoare” a
salivei.

3. Alimentele bogate în ami-
don. Amidonul este un com-
ponent al alimentelor care ri-
dică foarte mult concentraţia
de acid din cavitatea orală. Se
găseşte din belşug în pâine,
produsele de patiserie, pastele
făinoase, orez sau cartofi. Cu
cât amidonul din aceste ali-
mente este mai procesat, cu
atât va provoca un nivel mai
mare de acizi în gură. Pe de

altă parte, este important de
menţionat că amidonul
negătit din legume nu pune
în pericol smalţul dentar.

4. Cerealele „gata preparate”
pentru micul dejun. Ameste-
cul de zahăr şi amidon din
compoziţia acestora le
conferă un caracter nociv
pentru smalţul dentar. Ca şi
în cazul produselor de patise-
rie care conţin zahăr şi ami-
don procesat, sunt lipicioase
şi aderă de dinţi, funcţionând
ca un magnet pentru placa
bacteriană.

5. Cafeaua, ceaiul şi vinul roşu.
Îndulcite fiind, ridică nivelul
de acizi din gură şi slăbesc
smalţul dentar. Sorbirea lor
lentă le face şi mai periculoa-
se, deoarece determină valori
ridicate ale acizilor pentru o
lungă perioadă de timp. To-
todată, aceste băuturi pătează
dinţii.

Dulciurile duc la creșterea fulminantă a nivelului de accizi din gură care sunt nocivi pentru smalțul dentar

Alimentele obișnuite care
ne distug smalțul dinților 

Stresul mamei se transmite la făt
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Cum să nu mai miroşi a transpiraţie
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Strada Vămii
(Mureşenilor)

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
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Schimbări temporare în
traseele şi orarele de circu-
laţie a trei linii de autobuz.
Modificările se vor face în
perioada 6–8 iunie atunci
când va avea loc cursa
 automobilistică „Marele
Premiu al Braşovului” din
cadrul Campionatului Na-
ţional de Viteză în Coastă. 

Competiţia auto va avea loc pe
drumul Poienii.

Astfel, de astăzi, 6 iunie, de la
orele 15.00 şi până duminică,
8 iunie, la orele 22.00, va fi blocat
primul peron din capătul de linie
Livada Poştei, respectiv cel aflat
lângă Casa „Baiulescu”. 

În aceste condiţii, autobuzele
de pe liniile 50 şi 50 barat vor
opri pe următorul peron.

Sâmbătă, 7 iunie 2014, în in-
tervalele orare 9.00 – 14.00 şi
15.00 – 20.00, circulaţia autobu-
zelor de pe linia 20, între capetele
de linie „Livada Poştei” şi „Po-
iana Braşov”, va fi întreruptă.
RAT Braşov va asigura plecări
din ambele capete de linie la orele
8.30, 14.00 şi 14.30.

De asemenea,  duminică, 
8 iunie 2014, în intervalele orare
9.00 – 13.00 şi 14.00 – 20.00,
circulaţia pe linia 20 va fi sistată,
plecări în curse fiind programate
la orele 8.30, 13.00 şi 13.30, din
ambele capete de linie. 

Reprezentanţii Regiei Auto-
nome de Transport Braşov vor
depune toate eforturile pentru
ca, în ambele zile, imediat după
ce se va finaliza competiţia
auto, să asigure circulaţia mij-
loacelor de transport în comun
pe linia 20. 

De asemenea, RAT Braşov îşi
cere scuze călătorilor pentru dis-
confortul creat şi le mulţumeşte
pentru înţelegerea arătată. În
funcţie de eventuale măsuri ope-
rative dispuse de Poliţia Rutieră
sau organizatori, mai pot apărea
unele schimbări în traseele ope-
rate de RAT Braşov.

În plus, precizăm că în cursul
zilei de luni, 9 iunie, în a doua
zi de Rusalii, mijloacele de trans-
port în comun ale RAT Braşov
vor circula potrivit orarelor co-
respunzătoare unei zile de du-
minică, între orele 6.30 – 22.30. 

„Marele Premiu al Braşovului”
perturbă traficul

După model german în Pia-
ţa Sfatului va avea loc Târgul
de Rusalii, unde vedete vor fi
membrii unei fanfare nem-
ţeşti, care vor întreţine atmos-
fera de petrecere. Saşii vor fi
pentru prima dată în oraşul
nostru şi promit să ofere pu-
blicului un concert extraordi-
nar. Cei care nu vor să rămână
în centrul oraşului pot alege
Branul pentru că şi aici e loc
de distracţie. „Un’ te duci tu
mielule?” este evenimentul ce
se va desfăşura la final de săp-
tămâna pe platoul Reginei
Maria. 

„Târgul de Rusalii” după
model german va avea loc în
perioada 7-9 iunie, cu pro-
gram zilnic de la 10:00-22:00
şi se va desfăşura în Piaţa Sfa-
tului. În deschiderea acesteia
vor fi invitate fanfara Liceului
Andrei Şaguna şi fanfara Ţara
Bârsei.

Cei care vor ajunge în Piaţa
Sfatului vor avea o surpriză,
întreaga zonă urmând să fie

împodobită cu decoruri din
bujori şi crengi de tei. 

În Germania, bujorii roşii
şi roz (Pfingstrosen sau tran-
dafirii Rusaliilor), reprezintă
simbolurile sărbătorii de Ru-
salii. Deoarece se sărbătoreşte
prosperitatea şi abundentă re-
coltei, în Germania, vitele sunt
minuţios decorate în această
perioadă. Partea românească
a festivalului este reprezentată
de tradiţia împodobirii locuin-
ţelor cu crenguţe de tei. Con-
form credinţei strămoşilor, se
presupune că sufletele morţi-

lor părăsesc mormintele
în Joia Mare (înainte de
Paşte) şi se reîntorc în
sâmbăta Rusaliilor. Pen-
tru că sufletele să se în-
toarcă fără incidente
unde le era locul, oa-
menii săvârşeau diverse
ritualuri de înduplecare
şi îmbunare a spiritelor.

Ei împodobeau gospodăriile
şi mormintele cu flori şi ra-
muri de tei şi făceau pomeni
fastuoase.

Cine se va refugia la Bran
va putea participa la eveni-
mentul tradiţional „Un’ te duci
tu mielule ce va avea loc pe
Platoul Regina Maria. În ca-
drul acestui festival va avea
loc un concurs gastronomic
între reprezentanţii restauran-
telor prezente, fiecare primind
un miel pe care va trebui să-l
pregătească după metode pro-
prii. În ziua de Rusalii se va
organiza un alt concurs între
producătorii de brânzeturi din
zona Branului, denumit „Bun
îi bulzu’ de la Bran”. Tot aici
se va comercializa mâncare
tradiţională la ceaun, taur, ber-
becuţ şi miel la proţap, dar şi
bulz. De asemenea va fi or-
ganizată şi o piaţă a meşterilor
populari. 
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Proiectul „La pas, prin Bra-
şovul vechi”, prin care auto-
rităţile locale doresc o
promovare mult mai bună a
monumentelor istorice din
centrul vechi al oraşului, a
început de la 1 iunie. Contra
unui bilet de 45 de lei, turiştii
pot vizita 17 obiective impor-
tante din oraş. De asemenea
primesc un pliant de prezen-

tare cu o hartă a traseului şi
o sticlă de apă minerală
care poate fi servită la Bistro
2003 sau la Agrement, lo-
caluri unde turiştii pot utiliza
gratuit reţeaua de internet
wifi. Traseul proiectului in-
clude Bastionul Postăvarilor,
Turnul Lemnarului, Turnul
Vânătorilor, Bastionul Funa-
rilor, Turnul Artelor, Bastionul
Ţesătorilor, Poarta Şchei,
Poarta Ecaterinei, Turnul
 Negru, Turnul Alb, Bastionul
Graft, Casa Mureşenilor,
 Muzeul de Istorie, Biserica
Neagră, Muzeul Civilizaţiei
Urbane, Muzeul de Artă şi
Muzeul de Etnografie.

Un parc de agrement se va
inaugura astăzi în localitatea
braşoveană Drăguş, situată
la 24 de km de municipiul
 Făgăraş, opt km de oraşul
Victoria şi la doi km de Mă-
năstirea Brâncoveanu. Aven-
tura Parc Drăguş se întinde
pe o suprafaţă de 1,1 hectare
şi dispune de trei trasee de
dificultate progresivă, traseu

tiroliene, un panou de esca-
ladă cu trei linii principale, tir
cu arcul, armă şi pistol, multe
alte jocuri adresate copiiilor
de diferite vârste, precum şi
trasee de minigolf aflate în
lucru. Parcul va putea fi vizitat
zilnic, de luni până vineri,
 între orele 11.00–19.00, iar
sâmbătă şi duminică între
orele 10.00–20.00.

Un parc de aventură
în natură, la Drăguş

„La pas prin Braşovul
vechi”, în plină desfăşurare

Sărbătoarea Rusaliilor vine la Braşov
cu multă voie bună! 

Marele Premiu al oraşu-
lui Braşov, etapa a doua
a Campionatului Naţio-
nal de Viteză în Coastă
Dunlop 2014, va avea
loc în weekend cu parti-
ciparea a 88 de piloţi.
Competiţia se va desfă-
şura pe drumul care lea-
gă Braşovul de staţiunea
Poiana Braşov. Startul
va fi dat la câteva sute
de metri de centrul istoric

al Braşovului. Lista de în-
scrieri conţine actorii
principali ai campionatu-
lui de viteză în coastă, în
frunte cu campionul ulti-
melor sezoane, Lucien
Hora. Competiţia îl va
omagia pe Eugeniu
 Ionescu-Cristea, unul din
cei mai mari alergători
din istoria sportului cu
motor din România, de-
cedat în 2011.

Record de participanţi la Raliu
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Va doborî recordul? Oceanograful Fabien Cousteau a început
o misiune subacvatică de 31 de zile în apele din largul
statului american Florida, cu scopul de a realiza o serie
de cercetări ştiinţifice şi de a doborî precedentul record
de 30 de zile petrecute sub apă, stabilit de bunicul său
Jacques-Yves Cousteau. „Am plonjat în Misiunea 31!”,
anunţa, în jurul orei locale 12.00 (16.00 GMT), contul de
Twitter al acestei misiuni ştiinţifice, denumită astfel după
numărul de zile ce vor fi petrecute de echipaj la o adâncime
de 20 de metri în largul Key Largo, una dintre insulele care
compun arhipelagul Keys, aflat la sud de oraşul Miami, in-
formează AFP. După câteva minute, internauţii puteau
deja să îi vadă în direct, pe site-ul www.mission-31.com,
pe Fabien Cousteau, în vârstă de 46 de ani, şi pe membrii
echipajului său, lucrând în laboratorul subacvatic Aquarius.
Nepotul lui Jacques-Yves Cousteau şi doi membri ai echi-
pajului - care include ingineri, oameni de ştiinţă şi came-
ramani - vor rămâne în Aquarius până pe 2 iulie.

Sfaturi pentru turiştii de la CM. Suporterii care vor veni la
Cupa Mondială din Brazilia şi vor dori un suvenir special
trebuie să ştie că este ilegal şi pasibil de închisoare să
cumpere un papagal, o iguană sau vreun animal sălbatic
brazilian, au avertizat autorităţile locale. Cumpărarea unui
animal sălbatic, viu sau mort, poate duce la o amendă
de 1.700 de euro şi chiar un an de închisoare. Pe listă,
turiştii mai sunt sfătuiţi să nu accepte să se fotografieze
cu un animal sălbatic „chiar dacă pare inofensiv”. Această
activitate, propusă de localnici, „este ilegală şi aduce pre-
judicii animalelor”, subliniază institutul. Pentru turiştii care
vor să meargă pe celebrele dune din Natal, Ibama reco-
mandă să-şi ia un ghid pentru a evita să treacă peste cui
burile de broaşte ţestoase sau păsări. Cei care se vor în-
drăgosti de această regiune trebuie să consulte Ibama
înainte de a-şi cumpăra un teren sau o casă lângă mare.
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Smartphone-ul de 10.000 de dolari!
Cel mai nou smartphone

lansat de Vertu, modelul
Signature Touch, arată im-
presionant şi dispune de
tehnologie de ultima oră,
dar are şi un preţ pe măsu-
ră: peste 10.000 de dolari.
Vertu se descrie ca fiind „o
companie care activează pe
segmentul de lux, care se
întâmplă să producă tele-
foane mobile”. Noul său te-
lefon combină tehnologia
de vârf, materiale şi tehnica
de lucru superioare şi ser-
vicii personalizate, cum este
cel care oferă asistenţă non-
stop, oriunde în lume, utiliza-
torilor. Telefonul are un ecran
HD de 4,7 inchi protejat cu

cristal de safir, procesor Qual-
comm Snapdragon 800 tactat
la 2,3 GHz, 2GB de memorie
RAM, un spaţiu de stocare de

64GB şi o camera de 13 me-
gapixeli. Signature Touch este
preinstalat cu Android 4.4
(KitKat) de la Google.

Cea mai mică țară din lume: 50 de locuitori 
Principatul Sealand este, de

facto, cea mai mică ţară din
lume. Cei aproximativ 50 de
cetăţeni sunt conduşi de Prin-
cipele Michael, care bate mo-
nedă, eliberează paşapoarte şi
conferă titluri nobiliare.La
aproape şapte mile marine
(n.r. 12.9 kilometri) în largul
coastei Suffolk, în Marea Nor-
dului, se află o veche construc-
ţie, care, pentru cei mai mulţi,
pare să fie o platformă petro-
lieră părăsită. HM Fort
Roughs, un fort militar aban-
donat, reprezintă, de fapt, te-
ritoriul celui mai mic stat din

lume, Principatul Sealand, re-
latează Daily Mail. Microna-
ţiunea are o suprafaţă de
40.000 de metri pătraţi şi o
"linie de coastă" de 400 de
metri. Istoria micului principat
începe în 1966, în ajunul Cră-
ciunului, când Paddy Roy Ba-
tes, fost maior în armata
britanică, a decis să ocupe Fort
Roughs, abandonat cu zece
ani mai devreme. 

Bates a considerat că fortul
este Terra Nullius, un teritoriu
al nimănui, care nu se află sub
jurisdicţie britanică, din cauza
distanţei faţă de ţărm, aşa că

l-a revendicat, fondând Prin-
cipatul Sealand. În 1968, un
vas britanic care transporta
muncitori a intrat în "apele te-
ritoriale" ale statului recent în-
fiinţat, iar "localnicii" au tras
focuri de avertisment pentru
a-l îndepărta. În cadrul pro-
cesului care a rezultat în urma
incidentului, judecătorul a de-
cis că fortul nu se află sub ju-
risdicţia autorităţilor britanice,
fiind în afara apelor teritoriale.
Roy Bates a tratat această de-
cizie ca pe o recunoaştere de
facto a independeţei Principa-
tului faţă de Regatul Unit.

Compania japoneză Sof-
tBank a anunţat  ieri  că
va începe să vândă roboţi
umanoizi pentru uz per-
sonal, în februarie 2015. 

Roboţii vor fi puşi în vânzare
cu preţul de 198.000 de yeni
(1.900 dolari) şi sunt capabili să
înveţe şi să exprime emoţii, a
precizat CEO-ul companiei ni-
pone, Masayoshi Son, într-o con-
ferinţă de presă. Roboţii,
înzestraţi cu dispozitive fo losite
de industria telefoanelor mobile
şi de cea a internetului, pot fi uti-
lizaţi ca bone, infirmieri, personal
medical pentru situaţii de urgenţă
şi chiar însoţitori pentru petreceri. 

„Oamenii spun despre anu-
mite persoane că sunt «roboţi»,
pentru că nu au emoţii, nu au
inimă. Pentru prima dată în is-
toria omenirii, vă prezentăm un
robot cu inimă, cu emoţii”, a
spus Masayoshi Son.

Roboţii au fost concepuţi de
compania franceză Aldebaran,
ale cărei acţiuni sunt deţinute,
parţial, de SoftBank din 2012,
şi vor fi manufacturaţi de com-

pania Hon Hai Precision Indus-
try Co Ltd. din Taiwan.

Roboţii niponi vor utiliza teh-
nologia cloud pentru a face
schimb de date şi pentru a-şi
dezvolta propriile capacităţi

emotive. Ei nu vor face schimb
însă de informaţii personale des-
pre stăpânii lor.

Populaţia Japoniei este una
dintre populaţiile cu cel mai
mare ritm de îmbătrânire din

lume, iar Guvernul nipon speră
că firmele private vor putea să
contracareze declinul accelerat
al forţei de muncă japoneze prin
folosirea pe scară largă a robo-
ţilor.

Un robot personal va costa în jur de 1900 de dolari 

8 Vineri

Știri pe scurt Roboţii pentru uz personal,
la vânzare din 2015



Cea mai bună jucătoare ro-
mână de tenis a momentului,
Simona Halep, s-a calificat în
premieră într-o finală de Mare
Șlem, aseară la Roland Garros,
după ce a învins-o pe Andrea
Petkovic (Germania/N. 28), cu
6-2, 7-6 (4). În ultimul act al
competiţiei, Halep o va întâlni
pe Maria Șarapova. Rusoaica
se află înaintea celei de-a noua
finale de Grand Slam din cariera
sa, din care a reușit să câștige
patru: Wimbledon (2004), US
Open (2006), Australian Open
(2008) și Roland Garros (2012).

Aşa s-a scris istoria penultimului
act. Şansa unui succes istoric nu
a pus deloc presiune în startul
jocului pe umerii lui Halep, care
a început cum nu se putea mai
bine: break în faţa nemţoaicei!
La 3-1, Simona a mai reuşit un
break şi soarta primului set era
practic pecetluită! Constănţean-
ca a închis primul act la 6-2 după
doar 28 de minute de joc şi dru-
mul către marea finală era des-
chis larg! Petkovic a simţit
pericolul, a schimbat registrul şi
a făcut break în game-ul 4, pen-
tru a prelua conducerea în setul
secund cu 3-1! Simona a rămas
impasibilă şi a reuşit imediat un
re-break ! Fiecare jucătoare şi-
a făcut apoi propriul serviciu  şi
s-a ajuns astfel la 6-6. Simona
a avut nervii mai tari în tie-break
şi a închis meciul cu un sec 7-
4, echivalentul unei finale la Ro-
land Garros pentru o jucătoare
din România, după o pauză de
34 de ani!  

Finală cu Sharapova. În ultimul

act al
competi-
ţiei de la
Paris, Si-
mona Halep
o va întâlni pe
rusoaica Ma-
ria Şarapo-
va. În
semifinale,
jucătoarea
clasată
pe lo-
cul 8

în clasamen-
tul WTA a trecut

de canadianca Eugenie Bou-
chard, cu scorul de 4-6, 7-5, 6-
2. La 5-2 în setul decisiv,
Sharapova a fructificat a cincea
minge de meci ! Partida a durat
2 ore şi 27 de minute! 

Pentru glorie şi… bani!  Dacă
va reuşi să se impună la Roland
Garros, Simona Halep va face
un salt de un loc în clasamentul
WTA şi va ajunge în premieră
pe poziţia a 3-a! Totodată, Halep
va deveni a treia românca în fi-
nala de la Roland Garros, după
Floren�a Mihai, învinsă în 1977
și Virginia Ruzici, campioană
în 1978 și finalistă în 1980.
Anul acesta, câştigătoarea tro-
feului va primi 1.650.00 de euro,
iar finalista 825.000 de euro.

Toată România alături de Halep
sâmbătă! Sharapova a învins-o
pe Halep în cele trei întâlniri
precedente. În primele două jo-
curi, rusoaica nu a pierdut vreun
set. Cele două partide au fost
însă în 2012, la Indian Wells şi
la Beijing, când Sharapova era

pe locul 2 în lume,
iar Halep abia intra-
se în Top50. A treia

dispută a celor două
tenismene, s-a consu-

mat anul acesta, în data
de 11 mai, în finala tur-
neului de la Madrid.
Halep a fă-

cut un prim
set excelent, pe care l-a
închis la 1! Sharapova a
avut însă două seturi con-
secutive de excepţie şi a
închis tabela la 6-2, 6-3!
Finala feminină de la Ro-
land Garros este progra-
mată pentru sâmbătă. 

Mergea s-a oprit în se-
mifinale! Perechea for-
mată din tenismanul
român Florin Mergea
și croatul Marin Dra-
ganja au ratat califi-
carea în finala
probei masculine de
dublu din cadrul tur-
neului de la Roland Gar-
ros, al doilea de Mare
Șlem al anului, fiind în-
vinsă în trei seturi, 6-3, 1-
6, 6-3, într-o oră și 30 de
minute, de favori�ii nr. 12,
spaniolii Marcel Granollers și
Marc Lopez. Pentru accederea
în semifinale la Roland Garros,
Mergea și Draganja vor primi
un cec de 100.000 euro și 720
puncte ATP.
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După faptă și răsplată!
Handbalistele de la Corona

Brașov, vicecampioane na�ionale
în sezonul recent încheiat, și
hocheiștii de la Corona Wolves
Brașov, campioni na�ionali anul
acesta, au fost astăzi felicita�i și
premia�i de către membrii Con-
siliului Local Brașov, și de pri-
marul orașului, George Scripcaru.
Pentru performan�ele ob�inute în
sezonul 2013-2014, autorită�ile
locale au premiat hocheiștii și
handbalistele de la Corona cu
suma de 146 de mii de lei. De
asemenea, schiorul alpin Ionu�
Agrigoroaie,  care a reprezentat
România la Jocurile Olimpice de
la Soci, dar și cei doi antrenori ai
săi, au fost recompensa�i cu suma
de 6500 de lei. Primarul Bra șo -

vu lui, George Scripcaru a primit
din partea fetelor de la Corona,
Enciclopedia Marilor Minuni ale
Lumii, dar și medalia de argint
câștigată anul acesta. Echipele de
juniori ale sec�iilor de hochei pe
ghea�ă și handbal feminin din ca-
drul clubului Corona, au primit și
ele un bonus din partea aleșilor
locali: o vacan�ă de 7 zile pe li-
toralul românesc. Primarul Bra -
șo vului a vorbit și despre viitorul
micu�ilor fotbaliști de la Corona
Brașov. Deși s-a luat decizia ca
sec�ia de fotbal să fie desfiin�ată,
după presta�ia jenantă din liga 1,
George Scripcaru spune că în cel
mai scurt timp va fi găsită o
solu�ie pentru ca micii fotbaliști
să-și poată continua activitatea. 

Dan Petrescu (46 de ani)
și-a găsit o nouă echipă după
despăr�irea de Dinamo Mos-
cova! Antrenorul român a
semnat un contract cu gru-
parea Al Arabi,din Qatar, lo-
cul 5 în ultima edi�ie de
campionat. Gruparea din
Doha este înfiin�ată în 1952
și evoluează pe un stadion
cu o capacitate de 18.000 de locuri. Sursele din zona
Golfului men�ionează că Petrescu a semnat pe doi ani,
iar salariul său este cifrat în jurul sumei de 3 milioane
de dolari pe sezon. Totuși, suma poate crește consi-
derabil în func�ie de bonusurile de performan�ă, care
nu sunt deloc de neglijat. Petrescu a ajuns în Qatar în
urmă cu trei zile, iar negocierile s-au încheiat ieri
diminea�ă.

A ales banii
arabilor!

Am pierdut cu Algeria! Echipa naţională a României a fost în-
vinsă cu scorul de 2-1 (1-1), de reprezentativa Algeriei,
calificată la turneul final al Cupei Mondiale din Brazilia, într-
un meci amical disputat miercuri seara, la Geneva, care
a fost întrerupt spre finalul primei reprize, din cauza fanilor
algerieni. Golurile algerienilor au fost marcate de Bentaleb
'22 şi Soudani '67, în timp ce pentru România a înscris
Chipciu, în minutul 28. Prima repriză a fost întreruptă cu
două minute înainte de final, după ce fanii algerieni au
aruncat în teren cu diferite obiecte. După 15 minute de
pauză, cele două echipe au revenit pe teren şi au jucat ul-
timele minute ale primei reprize. Partea a doua a meciului
a început imediat după ce formaţiile au schimbat terenul.
La finalul întâlnirii, fanii algerieni au invadat terenul. Algeria
face parte din grupa H la turneul final al Cupei Mondiale
din Brazilia, alături de formaţiile Belgiei, Rusiei şi Coreei
de Sud. Victor Piţurcă este de părere că meciurile amicale
cu Algeria şi Albania au fost „un test bun” pentru tricolori.
„Păcat că am terminat rău, cu această înfrângere. Ca şi
joc, în multe momente băieţii noştri au jucat foarte bine,
însă au făcut greşeli nepermise, am şi ratat ocazii mari de
a marca. Asta ne-a costat până la urmă victoria şi ăsta e
motivul pentru care am pierdut jocul. Sunt nemulţumit că
după 2-1 băieţii au jucat mai lejer şi au permis algerienilor
să aibă ocazii”, a menţionat selecţionerul.

Amicale, amicale... O parte dintre selecţionatele ce vor par-
ticipa la Campionatul Mondial de fotbal, au disputat miercuri
şi joi ultimele amicale înainte de turneul final. Surpriza zilei
a avut în prim plan Italia, care a remizat pe teren propriu,
1-1, cu miniona Luxemburg.  Nici Anglia nu a putut învinge
Ecuadorul, ţară participantă la Cupa Mondială. Amicalul
s-a terminat la egalitate, 2-2, iar pe lângă jocul slab prestat
de britanici, fanii Angliei mai au motive de îngrijorare, după
ce Alex Oxlade-Chamberlain a părărsit terenul într-un picior.
În aceeaşi noapte, la Montevideo, Uruguay a învins cu 2-
0 pe Slovenia. Ultima reprezentată a grupei D, Costa Rica,
a pierdut cu 3-1 un meci amical disputat miercuri, contra
Japoniei. Robin van Persie a părăsit terenul după numai
45 de minute de joc în amicalul câştigat de Olanda, 2-0 în
faţa Ţării Galilor. Jucătorul lui Manchester United a acuzat
o accidentare la muşchii inghinali, dar selecţionerul „Por-
tocalei Mecanice”, Louis van Gaal, a oferit asigurări că ata-
cantul se va reface până la debutul Cupei Mondiale. În
celelalte meciuri disputate miercuri şi joi, Grecia a terminat
la egalitate, 0-0, contra Nigeriei, Bosnia a învins la limită
Mexicul, 1-0, Argentina a învins pe Trinidad şi Tobago cu
3-0, Chile a dispus de  Irlanda de Nord cu 2-0.

Naționala, în urcare! Echipa naţională a României a urcat
trei poziţii şi se află pe locul 29, cu 761 de puncte, în cla-
samentul FIFA Coca-Cola dat publicităţii. Adversarele Ro-
mâniei în preliminariile Campionatului European din 2016
ocupă următoarele poziţii: Grecia - 12 (1.064 de puncte),
Ungaria - 47 (624 de puncte), Finlanda - 61 (532 de puncte),
Irlanda de Nord - 90 (381 de puncte) şi Insulele Feroe -
171 (89 de puncte). Ierarhia primelor 10 poziții arată astfel:
1. Spania 1.485 puncte; 2. Germania 1.300; 3. Brazilia
1.242; 4. Portugalia 1.189; 5. Argentina 1.175; 6. Elveţia
1.149; 7. Uruguay 1.147; 8. Columbia 1.137; 9. Italia 1.104;
10. Anglia 1.090.

Liniște totală la capitolul noutăți pe semicerc!  Deși campionatul
s-a încheiat de ceva vreme, oficialii echipei de handbal de
la Corona Brașov nu au niciun nume nou la capitolul sosiri
sub Tâmpa. Pentru campioana României HCM Baia Mare,
sau pentru cei de la CSM București, nu a fost o problemă
să fie divulgate cu luni de zile în urmă numele campioanelor
olimpice, mondiale sau europene, care vor activa în sezonul
viitor în România. La Corona, deocamdată, secretomanie
totală! Dacă în dreptul transferurilor făcute tronează pentru
moment cifra 0, mai marii Coronei sunt totuși singuri de
un lucru: la echipă vor fi aduse doar jucătoare din România.
„Deocamdată nu putem spune nimic, deoarece suntem în
negocieri cu mai multe jucătoare. Politica noastră de trans-
feruri va rămâne însă aceeași, vom aduce doar handbaliste
din România. Avem un lot destul de subțire numeric, cu
siguranță la echipă vor ajunge 3-4 jucătoare” a declarat
președintele secției de handbal de la Corona Brașov, Vasile
Kraila. Printre numele vehiculate de a ajunge sub Tâmpa
se numără Geiger, Marin și Oltean de la HCM Baia Mare
sau Nechita de la Craiova. 

După 34 de ani, România are
din nou jucătoare în finală la
Roland Garros: Simona Halep! 
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Astăzi, 6 iunie, de la ora
17.00, istoricul Lucian
Boia (foto) va susţine o
conferinţă în sala festi-
vă a Colegiului Naţional
„Andrei Şaguna”. 

Tema conferinţei: „Teroa-
rea istoriei”.

Moderator este scriitoarea
Ioana Pârvulescu. Intrarea
este liberă. 

Lucian Boia,
născut în Bucu-
reşti la 1 februa-
rie 1944, este
profesor la Facul-
tatea de Istorie a
Universităţii din
Bucureşti. Opera
sa, întinsă şi va-
riată, cuprinde
numeroase titluri
apărute în Româ-
nia şi în Franţa,
precum şi tradu-
ceri în engleză,

germană şi în alte limbi.
Preocupat îndeosebi de is-
toria ideilor şi a imagina-
rului, s-a remarcat atât prin
lucrări teoretice privitoare
la istorie (Jocul cu trecutul.
 Istoria între adevăr şi
 ficţiune) şi la imaginar
(Pentru o istorie a imagi-
narului), cât şi prin inves-
tigarea consecventă a unei
largi game de mitologii (de

la viaţa extraterestră şi sfârşi-
tul lumii până la comunism,
naţionalism şi democraţie). A
adus, de asemenea, noi inter-
pretări privitoare la istoria Oc-
cidentului şi la istoria Franţei.
În 1997, lucrarea sa „Istorie
şi mit în conştiinţa româneas-
că” a stârnit senzaţie şi a ră-
mas de atunci un punct de
reper în redefinirea istoriei
naţionale. 

Horoscopul zilei
Berbec. Eşti uşor irascibil/ă astăzi, sau cel puţin aşa vei deveni
pe parcursul zilei. Cei din jurul tău sunt mult prea insistenţi
şi te întrerup de la treabă. Încearcă să îi eviţi.
Taur. Ai multă energie astăzi, aşa că încearcă să o canalizezi
spre iubita ta/iubitul tău. Trebuie să fii mult mai atent/ă la
nevoile lui şi să nu o/îl faci să se simtă neimportantă/t.
Gemeni. Nu ai timp de pierdut, aşa că încearcă să fii cât mai
productiv/ă astăzi. Nu va fi prea plăcut, dar această perioadă
nu va dura prea mult, iar lucrurile vor reveni la normal.
Rac. Socializezi foarte uşor astăzi, aşa că este momentul per-
fect pentru întâlniri romantice dacă nu ai o iubită/ un iubit.
Petrece-ţi timpul alături de cei dragi, prietenii şi familia. 
Leu. Trebuie să fii mai atent/ă cu banii astăzi, şi să încerci
să renunţi la cumpărăturile inutile. Fii mai realist/ă şi gân-
deşte-te la viitor, tu eşti singur/ă pe care te poţi baza. 
Fecioară. Eşti foarte energic/ă astăzi, aşa că poţi încerca
lucruri noi. Fie că este vorba de flirt sau un proiect nou, as-
trele ţin cu tine şi îţi călăuzesc paşii spre succes. 
Balanţă. Ziua de astăzi va trece fără să faci absolut nimic,
dar nu te simţi vinovat/ă în niciun fel. Câteodată ai nevoie
de o pauză în care să îţi reîncarci bateriile. 
Scorpion. Simţi că ai făcut destule pentru tine şi consideri
că a sosit momentul să îi ajuţi şi pe ceilalţi. Fie că sunt în-
curajări, fie că le preiei din sarcini, intenţia ta va fi apreciată. 
Săgetător. Nu este o zi bună pentru a te impune, încearcă
să mai aştepţi câteva zile înainte de a o face. Orice schimbare
şi orice noutate pe care o aduci nu va avea rezultate bune. 
Capricorn. Ai foarte multă energie astăzi şi o canalizezi exact
spre ceea ce trebuie. Este mai uşor decât crezi, mai ales
când ţi se oferă ocazia să iei decizii importante. 
Vărsător. Astăzi vei află o veste nu tocmai bună, o minciună
va ieşi la iveală şi te va bulversa. Această nouă informaţie
pe care o primeşti îţi va schimba total modul de gândire.
Peşti. Astăzi vei întâmpina o problemă pe care nu o poţi re-
zolva singur/ă. Cere ajutor celor apropiaţi fără să îţi fie
ruşine, chiar dacă eşti orgolios/oasă.

Cinema
Cityplex Braşov 
Str. Bazaltului nr 2, în incinta Eliana Mall
URMA SCAPĂ TURMA -PREMIERĂ-
(N-15), 116 minute, Comedie
Vineri: 15:45, 20:30
Sâmbătă, Duminică: 17:45, 20:00
EDGE OF TOMORROW: PRIZONIER ÎN TIMP
-3D- -PREMIERĂ-
(AP-12), 113 minute, Acţiune, SF
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 16:00, 22:30
TRIUNGHIUL DRAGOSTEI ŞI AL MORŢII  
(N-15), 96 minute, Thriller
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 16:30, 21:15
MALEFICENT -3D-
(AG), 97 minute, Aventuri, Fantastic
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:45, 18:15
LEGENDELE DIN OZ: ÎNTOARCEREA LUI
DOROTHY -3D-
(AG), 88 minute, Animaţie, Aventuri                                            
Sâmbătă, Duminică: 12:00
X-MEN: VIITORUL ESTE TRECUT-3D-
(AP-12), 131 minute, Acţiune, Aventuri, Fantastic
Vineri: 13:15, 18:00, 22:45
Sâmbătă, Duminică: 13:15, 22:15
WALESA: OMUL SPERANŢEI  
tarif unic: 10 lei/bilet
(N-15),  127 minute, Dramă
Vineri: 14:00
Sâmbătă, Duminică: 18:30

GODZILLA -3D-
(AP-12), 123 minute, Acţiune, SF, Thriller
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 20:15
SELFIE  
(AP-12), 123 minute, Comedie
Vineri: 18:45
Sâmbătă, Duminică: 11:30, 14:00
RIO 2 -3D-
(AG), 101 minute, Animaţie, Aventuri, Comedie,
Familie (dublat)
Sâmbătă, Duminică: 11:15, 15:45

Spectacole la Dramatic 
◾ Vineri, 6 iunie
OLENKA – sala Studio, ora 19.00
de Vasili Sigarev
Regia: Sânziana Stoican
Preţul biletelor: 10 lei Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei
◾ Sâmbătă, 7 iunie
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
◾ Duminică, 8 iunie
FANTEZIILE SEXUALE ALE SOŢULUI MEU APROAPE
CĂ M-AU ÎNNEBUNIT – sala Operei, ora 19.00
de John Tobias
Regia: Şerban Puiu

Preţul biletelor: 11 lei; Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei.

Expoziţii 
◾ Muzeul Casa Mureşenilor găzduieşte expoziţia
Universul familiei. Vizitatorii sunt invitaţi să
descopere obiecte utilizate frecvent, intrate în
ritualul cotidian, supuse schimbărilor de gust şi
preferinţe. Fotografiile fac parte din arhiva av.
Constantin Hiott şi a boierilor Poenari (Oltenia) –
ramura Bălănoi, şi au fost donate muzeului de către
moştenitori. 
◾ Expoziţia Maeştri ai picturii româneşti.
Colecţia Lucian Pop la Muzeul de Artă Braşov, din
B-dul. Eroilor nr. 21 (lângă Hotel Capitol). 
◾ Expoziţia temporară Tradiţii şcolare bra şo -
vene în Liceele Johannes Honterus şi Andrei
Şaguna. Expoziţia poate fi vizitată până în luna
iunie 2014, la mansarda Muzeului Civilizaţiei
Urbane a Braşovului, Piaţa Sfatului nr. 15. 
Program de vizitare: Marţi-Dumincă, 9.00-17.00. 
◾ Epoziţia Marile cărţi mici la Casa „Ştefan
Baciu” (Str. Dr. Gh. Baiulescu nr. 9). Vizitatorii sunt
invitaţi să descopere o colecţie de 38 de cărţi în
miniatură, din patrimoniul Muzeului „Casa
Mureşenilor” Braşov.
◾ Epoziţia Mărturii din vechiul Schei la Muzeul
de Etnografie Braşov (B-dul Eroilor 21A). Expoziţia
îşi propune să readucă la viaţă vechiul Schei prin
fotografii inedite. 

În weekend în Braşov

Lucian Boia susţine o
conferinţă la Şaguna 
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Sudoku

6 2 3
5 4

5 6 2
2 3 1 8
8 1

5 8 7 6
3 8 2
4 7

5 4 8

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Astăzi 6 iunie 2014, de la
ora 23:00, Maximilian va
concerta în Goha Studio. In-
trarea este liberă. 

Mâine, 7 iunie 2014, trupa
E.M.I.L. concertează în Club
Rockstadt din Braşov. Trupa
E.M.I.L. se află în turneul in-
titulat School’s Out For Sum-
mer. E.M.I.L. vine astfel în

întâmpinarea elevilor şi a stu-
denţilor pe principiul Ai carte,
ai party! Tot, mâine de la
23:00, BENETONE Band
Live în Times Pub din Braşov.
Preţ bilet: 20 lei. 

Concert MarkOne1 în Tri-
ppin Cafe din Braşov, mâine
seară, de la ora 22.00. Preţ
bilet 10 lei. 

Concerte în cluburi 
◾ O bătrânică intră în cancelarie la
şcoală. 
– Sunt bunica lui Bulă, aş dori să îl
învoiţi de la ultima oră să mă ajute.
– Cred că nu se poate, Bulă nu a
 venit azi la şcoală.
– Dar unde este?
– La înmormântarea dumneavoastră.

◾ Moşul, citind ziarul, exclamă
 către babă: 

– Aici scrie că o bombă atomică
 costă două milioane de dolari.
– Doamne, fă să cadă una la noi în
grădină!

◾ Pe uşa unui atelier de reparat
eşapamente: Nu este nevoie de
 rezervări! Vă vom auzi venind!

◾ – Bulă, de ce este cunoscut Columb?
– Pentru că s-a dus în America fără
viză...

Bancuri

4 9 8 3 5 6 7 1 2
6 5 3 7 2 1 4 9 8
7 2 1 9 8 4 3 5 6
8 7 5 2 4 3 1 6 9
9 1 2 6 7 5 8 3 4
3 6 4 1 9 8 5 2 7
2 4 6 5 1 7 9 8 3
5 3 7 8 6 9 2 4 1
1 8 9 4 3 2 6 7 5

4 5 6 7
4 9

2 8 6
8 7 5 1 6 9

7
3 6 4 5 2 7
2 1 8
3 7
9 4 3 5
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Din presa maghiară
Vizita ministrului de Interne Armand Călinescu 

în judeţul Braşov
Ministrul de Interne
Armand Călinescu
a vizitat Braşovul
şi mai multe locali-
tăţi din judeţ. Fiind
însoţit de prefectul
D. Tocineanu şi pri-
marul Victor Nanu,
a vizitat abatorul
oraşului,  acesta
fiind prezentat de
dr. Cornea. Apoi a
poposit la birourile
administraţiei loca-
le, unde şi-a expri-
mat mulţumirea

faţă de munca funcţionarilor publici.
Şi-a continuat drumul în localităţile Bod şi Râşnov, unde
s-a interesat de construcţiile în curs, a studiat planul de
dezvoltare a localităţilor şi a dat şi câteva indicaţii.
Ministrul a fost mulţumit de activitatea administraţiei lo-
cale, a aprobat măsurile luate de prefect şi a insistat pen-
tru reabilitarea cât mai rapidă a drumului care duce la
Bran. În cursul zilei de vineri, ministrul Călinescu s-a
întors în Bucureşti.

Călinescu belügyminiszter látogatása Brassóban és
Brassómegyében. În: Brassói Lapok, nr. 126, 5 iunie 1938

Într-un amurg din apri-
lie 1848, doi călători so-
siţi de departe intrau în
Braşov şi-şi găseau adă-
post la hanul „Coroana”
– aflat într-o clădire pe
locul hotelului „Postă-
varul”, povestea pentru
„DN” Şt. Petraru. 

Mai apoi, ei vizitară şi ora-
şul şi, în cele din urmă, po-
posiră în locuinţa familiei
Mureşianu. Erau Gh. Sion şi
Th. Balş, care după înăbuşirea
mişcării din Moldova, de la
27 martie, trecând prin nume-
roase peripeţii, ajunseseră la
Braşov cu paşapoarte pe care
erau înscrise nume false. Po-
liţia însă îi identificase şi ţi-
nându-i sub o strictă dar
discretă supraveghere,
întocmea rapoarte
despre toate acţiu-
nile lor pe care le
expedia guverna-
torului. 

Ca şi alţi re-
voluţionari so-
siţi din Moldova
şi din Ţara Ro-
mânească, ei erau
denumiţi în ra-
poartele poliţiei – ale
căror copii au fost des-
coperite târziu, în perioada
interbelică din veacul XX –
„agitatori pentru refacerea re-
gatului dac”. La Braşov, nu-
meroase documente şi case
amintesc despre „prezenţa şi
acţiunile revoluţionarilor din
Transilvania, Moldova şi Ţara
Românească, care militau
pentru abolirea servituţilor
feudale, pentru libertate şi în-
făptuirea unităţii statale a po-
porului român”. 

Vechea casă a Mureşenilor
– astăzi casă memorială – a
fost loc de întâlnire pentru re-
voluţionarii sosiţi din nume-
roase ţinuturi româneşti.
Bariţiu reţinea de la cei sosiţi
de peste Carpaţi informaţii

preţioase pen-
tru articolele
pe care le pu-
blica în foile
sale. Casa
memorială a
Mureşenilor
oferă azi un

„cadru adec-
vat” pentru

evocarea eveni-
mentelor de la

1848. 
Seara, oaspeţii din Moldova

şi din Ţara Românească se în-
tâlneau cu Bariţiu, cu Iacob
şi Andrei Mureşianu (foto
medalion), cu alţi revoluţio-
nari sosiţi din Transilvania sau
de peste Carpaţi la Casina Ro-
mână. Pe zidul vechii clădiri
de pe str. Poarta Şcheilor nr.
3, pe o placă memorială, se
consemnează: „Aici a fost se-
diul Casinei Române, unde,
cu ocazia evenimentelor revo-
luţionare din 1848, au poposit
personalităţi de frunte ale vieţii
culturale din Ţara Româneas-
că şi Moldova: Vasile Alec-
sandri, Alecu Russo, Ioan
Heliade Rădulescu, Christian

Tell, Gheorghe Magheru şi
 alţii”. 

Un alt loc de întâlnire al
revoluţionarilor era casa ne-
gustorului Gh. Nica. Aici, re-
voluţionarii moldavi au
adoptat la 24 mai 1848 „cel
mai avansat program al revo-
luţiei române”, alcătuit din
6 puncte şi în care se preve-
dea pe lângă abolirea servi-
tuţilor feudale şi reforme
democratice, şi unirea Mol-
dovei cu  Valahia într-un sin-
gur stat român, neatârnat. Pe
zidul casei situate pe str. V.
Maiakovski nr. 7 o placă me-
morială aminteşte vizitatoru-
lui: „Aici a trăit până la
sfârşitul zilelor sale Gheorghe
Nica, participant la revoluţia
de la 1848, unul din fonda-
torii Casinei Române şi al li-
ceului din Braşov, editorul
primei pravile comerciale ro-
mâneşti. În această casă au
fost puse bazele Gazetei de
Transilvania şi ale tipografiei
din Braşov”. Gh. Nica a fost,
aşadar, martor al momentului
în care revoluţionarii moldo-
veni, printre care se aflau

Alecasndri, Russo, Cuza, Sion
şi alţii, au semnat programul
intitulat „Prinţipurile noastre
pentru reformarea patriei”. 

Tot la Braşov au fost scrise
de către Andrei Mureşianu
versurile fierbinţi cu mesajul
revoluţiei, poezia „Răsunet”,
după care a fost alcătuti câte-
cul „Deşteaptă-te, române!”,
actualmente imnul României,
am adăuga noi. 

În casa de pe str. Castelului
nr. 38 se păstrează amintirea
trecerii a două personalităţi
care au ocupat locuri de sea-
mă în evenimentele revoluţio-
nare din 1848. Prima placă
memorială cuprinde următo-
rul text: „În această casă a
trăit în ultimii ani ai vieţii,
poetul Andrei Mureşianu
(1816-1863), autorul înflăcă-
ratului imn «Deşteaptă-te, ro-
mâne!»”. Pe a doua placă pot
fi citite următoarele rânduri:
„Aici a locuit cea mai mare
parte a vieţii C.I. Secăreanu,
fost viceprefect al Legiunei Ro-
mâne din Ţara Bârsei, tribun
al cauzei revoluţiei de la
1848”. Iar în cimitirul Groa-
veri, se află monumentul
 funerar al bardului: „Laurea-
tului poet Andrei Mureşianu
1816-1863. Românii braşo-
veni – 1883”. 

Pe zidul casei de pe str. Re-
publicii nr. 23 o placă memo-
rială consemnează că acolo a
locuit o vreme George Bari-
ţiu. Pe itinerariul revoluţio-
narilor de la 1848, alcătuit
din monumente şi case, vizi-
tatorul are prilejul să popo-
sească şi în faţa unor lucrări
de artă realizate în memoria
unor „fruntaşi ai revoluţiei”,
în ultimii ani, cum ar fi G.
Bariţiu, al cărui monument
se află în faţa Bibliotecii Ju-
deţene Braşov, el fiind dez-
velit la 11 august 1973. 
„Drum Nou” – 6 iunie 1978
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

„La Braşov, pe urmele
revoluţionarilor paşoptişti”

Alexandru Bogdan –
centenarul morţii (II)

Înainte de a pleca pe
front, a lăsat în grjia
prietenilor biblio-
teca sa personală
cu indicaţia de
a f i  folosită
pentru „o casă
de cetire”. La
13 august 1914
pleacă pe câm-
pul de luptă din
Galiţia, ca subloco-
tenent de rezervă. În
6/19 octombrie 1914 moare
la Sumina în Galiţia, azi în
Ucraina, retezat de un obuz
rusesc şi a fost înmormântat
acolo. Astfel, s-a stins, la nu-
mai 33 de ani, „unul dintre
cei mai culţi tineri ai gene-
raţiei sale”, cum îl preţuia
istoricul Nicolae Iorga, cum-
natul său. Cărţile lui Alexan-
dru Bogdan au format
primul fond al bibliotecii

 publice braşovene „Astra”,
devenită azi Biblio -

teca Judeţeană
„George Bariţiu”
Braşov.

(va urma)

Biblio grafie:
Axente Ban-

ciu, Morţii vii,
Braşov, 1939, p.

71-81; Cărturari
braşoveni (sec. XV-

XX). Ghid biobibliografic,
Braşov, 1973, p. 45;  Bog-
danii – o familie de cărtu-
rari, volum coordonat de
Monica Tatuşescu şi Steluţa
Petrea Suciu, Braşov, Biblio-
teca Judeţeană, 1994; Ioan
Vlad, Cărturarii braşoveni
pentru România Mare, Bra-
şov, 1999, p. 100-106.

6 iunie 2014

Unde găsiţi ziarul nostru
◾ Consiliul Judeţean Braşov 
◾ Primăria Braşov – Centrul de Informaţii

pentru Cetăţeni
◾ Casa Judeţeană de Pensii 
◾ AJOFM Braşov 
◾ Direcţia Finanţelor Publice Braşov
◾ Casa de Asigurări de Sănătate 
◾ Spitalul Judeţean Braşov 
◾ Maternitatea Braşov 
◾ Spitalul CFR 
◾ Magazinele: Elit – Rost Com, Rapid, 

Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”

Ruxandra Nazare
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Un băiat în vârstă de
9 ani din Filipine a
construit un adăpost
pentru câini comuni-
tari. Iniţial, a amenajat
un spaţiu în garajul fa-
miliei. 

Imagini cu copilul care
hrănea câinii maidanezi prin
cartier au apărut pe internet,
iar mulţi oameni s-au decis
apoi să îl ajute să îşi îndepli-

nească visul.
Cu banii primiţi din dona-

ţii pe site-ul său, copilul a
construit un mic adăpost din
lemn unde a strâns câinii de
care avea grijă. El a numit
adăpostul „Clubul Animale-
lor Fericite”.

Copilul are grijă în acest
moment de câţiva câini, care
înainte erau subnutriţi, bol-
navi şi sperioşi. Acum, căţeii
sunt fericiţi şi bine hrăniţi. 

Isprava unui puşti

Nicoleta Luciu vrea să-şi facă operaţie 
de micşorare a stomacului

Disperată din cauza celor
10 kilograme în plus, vedeta
este decisă să apeleze la in-
tervenţia chirurgicală drastică
pentru a slăbi.

Deşi greutatea ei se încadrea-
ză în limite normale pentru
vârsta şi înălţimea ei, Nicoleta
susţine că are 10 kilograme în
plus. Deşi merge regulat la sală
şi face mişcare, iar alimentaţia
este una sănătoasă, ea nu reu-

şeşte să  slăbească şi a identifi-
cat principalul obstacol: starea
de foame permanentă. 

Aşa a ajuns ea la concluzia
că operaţia de micşorare a
stomacului e singura soluţie
viabilă. „Vreau cu orice preţ
pentru că nu mă mai pot opri
din mâncat. Nu pot să mă
opresc din mâncare. Am 63
de kilograne. Aş face orice
pentru a nu mânca atât de

mult. Îmi perforez şi stomacul
daca e nevoie. Mâncatul în ul-
tima perioadă m-a afectat. Am
pus aceste kilograme în ulti-
mele luni. Am ajuns să mă-
nânc o dată la două ore, exact
ca bebeluşii”, a declarat Ni-
coleta Luciu în emisiunea „La
Măruţă”, de la Pro TV.

„Tu nu ai toate ţiglele pe
casă. Cum să faci aşa ceva?”,
a fost reacţia lui Măruţă.

A fost desemnată
Miss România 2014

Ploieşteanca Agatia
Petronela Toma a fost
desemnată sâmbătă
Miss România, în ca-
drul finalei concursului
naţional.

Agatia Petronela
Toma, în vârstă de 20
de ani, este studentă în
Ploieşti şi este pasionată
de artă. Miss România
2014 a declarat că până
acum a participat strict
la concursuri de muzi-
că, teatru şi dans, obţi-
nând premii
importante, dar acest
titlu o face fericită.

Pe lângă titlul de cea
mai frumoasă româncă,
marele premiu al câşti-

gătoarei a fost o bursă
de studii universitare de
trei ani la unul dintre
cele 70 de programe de
licenţă ale Universităţii
Spiru Haret.

„Mă bucur foarte
mult pentru câştigarea
acestui titlu. Până acum
am participat strict la
concursuri de muzică,
teatru şi dans, obţinând
premii importante, dar
acest titlu mă face feri-
cită. Îmi place foarte
mult să cânt şi sper să
ajung o artistă impor-
tantă. Colegele de con-
curs au fost admirabile”,
a spus după competiţie
Agatia Petronela Toma.

Un urs s-a ... odihnit în hamacul din spatele casei
U n  u r s  a
ales să se
r e l a x e z e
î n t r - u n
 hamac din
curtea unei
fami l i i  d in
statul ameri-
can Florida. Animalul a mai fost observat în aceeaşi zonă,
căutând mâncare prin containerele de gunoi. Poliţia din
Daytona Beach recomandă rezidenţilor să încerce să
evite orice apropiere de urs. De asemenea, proprietarul
casei a fost nevoit să-şi demonteze hamacul, de teamă
ca musafirul neaşteptat să nu-şi facă un obicei şi să
revină la odihnă în acelaşi loc.

Aţi mânca hamburgeri cu lăcuste şi acadele cu scorpioni?
Cei mai aventuroşi gurmanzi din Washington au putut
să se desfete miercuri seară cu o serie de preparate in-
solite, precum hamburgeri cu lăcuste şi acadele cu scor-
pioni, pentru o cauză umanitară, într-un restaurant foarte
cochet din acest oraş, aflat la mică distanţă de Casa Albă
Meniul preparat de maestrul bucătar Rodney Scruggs a
inclus viermi în sos mexican, lăcuste fripte, furnici în cio-
colată, acadele cu scorpioni şi a fost oferit de Ehrlich
Pest Control, o companie specializată în lupta contra
gândacilor şi a altor dăunători. Restaurantul american a
anunţat că va dona, pentru fiecare curajos dispus să
guste din lăcuste, suma de 5 dolari în beneficiul DC Cen-
tral Kitchen, o bancă de alimente pentru persoanele de-
favorizate.
Insectele „sunt viitorul” pentru a hrăni lumea, a adăugat
Randolph Carter, unul dintre directorii de la Ehrlich Pest
Control. „Producerea unui kilogram de astfel de alimente
necesită de 10 ori mai puţină energie decât pentru a pro-
duce o friptură”, a spus el.

La 9 ani a construit un adăpost pentru câinii fără stăpân

foto: www.missromania.ro

foto: happyanimalsclub.org


