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METEO

Organizarea alegerilor europarlamentare din 25 mai în judeţul Braşov
este în grafic, spun reprezentanţii Instituţiei Prefectului

Astăzi, începând cu ora
11.00, angajaţii vor picheta
prefecturile din toată ţara, iar
în Capitală protestul va avea
loc în faţa sediului central al
Poştei Române. Este prima
zi de proteste, din cele patru
anunţate, de Sindicatul Lu-
crătorilor Poştali din Româ-

nia. Potrivit liderului Sindi-
catului Lucrătorilor Poştali,
Matei Brătianu, protestatarii
cer demiterea conducerii in-
stituţiei şi creşterea salariilor
personalului cu 20 la sută. În
cazul în care solicitările nu
vor fi soluţionate, se va intra
în greva foamei. 

Echipe mixte formate din doi
specialişti ai Casei Judeţene
de Asigurări de Sănătate şi
un reprezentant al Direcţiei
de Sănătate Publică din Bra-
şov efectuează verificări la
Spitalul Judeţean de Urgenţă,
la Maternitate, dar şi la Po-
liclinica de Diagnostic Rapid

din Braşov. Surse medicale
susţin că sunt vizaţi, practic,
furnizorii de servicii medi-
cale care au contract cu Casa
Judeţeană a Asigurărilor de
Sănătate. Controalele au fost
dispuse în urma scandalului
de la Spitalul de Arşi din Bu-
cureşti. 

Controale în trei spitalePoştaşii pichetează Prefectura

Parţial noros
3°C /15°C

Alegerile, în grafic pag. 7

Tiroliană la 
Şapte Scări

În iulie se va construi la Ca-
nionul „Şapte Scări” o ti-
roliană pentru turiştii
amatori de senzaţii tari. 

Internet gratuit
în autobuzele RAT

În toate mijloacele de trans-
port în comun din Braşov
călătorii vor avea acces la
internet gratuit. 
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În judeţul Braşov vor fi 447 secţii
de votare, cu una mai mult faţă de
scrutinul din 2012. Secţia suplimen-
tară va fi amenajată în satul Corbi
din comuna Ucea. În acest an, sec-

ţiile de votare nu vor mai fi păzite
de angajaţii Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă, ci de poliţişti şi
jandarmi. Reprezentanţii Prefecturii
derulează o campanie de informare

a cetăţenilor. „Există deja o campa-
nie care se derulează în media pri-
vind sancţionarea votului dublu sau
multiplu. Mesajul este foarte clar,
votul dublu înseamnă închisoare” a

declarat prefectul Romer Ambrus
Sandor Mihaly. În paralel cu alege-
rile europarlamentare, la Apaţa vor
fi organizate şi alegeri pentru ocu-
parea postului de primar.
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Furtul de fier vechi pare să fi
devenit o meserie pentru mul�i
dintre făgărășeni și o problemă
veșnică pentru autorită�i! Zilnic,
oameni afla�i la limita
subzisten�ei încalcă orice regulă
pentru a face rost de bani, iar din
această îndeletnicire nu mul�i au
fost băga�i după gratii. La înce-
putul săptămânii, o patrulă a Bi-

roului de Ordine Publică l-a prins
pe un făgărășean de 40 de ani,
lângă S.C. Nitroporos, în timp
ce transporta 35 de kg de deșeuri
metalice sustrase din incinta
societă�ii. Acestuia i s-a întocmit
dosar penal pentru furt calificat
și este cercetat în stare de liber-
tate. Oamenii legii au recuperat
întreg prejudiciul.

S-a trezit cu hoțul în casă 
I s-a întâmplat unui  braşovean

de 44 de ani care lăsase uşa apar-
tamentului în care locuieşte des-
chisă. În acel moment, un tânăr de
24 de ani a intrat în locuinţă. Sus-
pectul a pus ochii pe o poşetă care
se afla în cuier, fiind surprins de
proprietar chiar în momentul în
care încerca să iasă cu geanta din
apartament. Făptaşul a reuşit să

iasă din locuinţă fără pradă, iar pro-
prietarul a sunat la numărul de ur-
genţă 112. În urma investigaţiilor
efectuate de poliţişti, suspectul a
fost identificat şi reţinut, pentru 24
de ore, sub acuzaţia  de tentativă
de furt calificat. Prezumţia de ne-
vinovăţie fiinţează în cazul suspec-
tului, până când instanţele vor
pronunţa o decizie definitivă. 

Pumni după jocuri de noroc
Dă-mi banii de la jocurile de

noroc! Acesta este mesajul pe care
l-a auzit, sub ameninţarea pumnu-
lui, într-un gang din Codlea, un tâ-
năr de 23 de ani din oraş. Bărbatul,
spun poliţiştii, câştigase 500 de lei
la jocuri electronice, într-un bar
din Codlea. Fericit, omul a pornit
spre casă. Într-un gang, a fost acos-
tat şi lovit de mai multe ori în zona
feţei de un necunoscut. Agresorul
i-a cerut victimei suma de 100 lei,
pe motiv că el ar fi jucat mai mulţi

bani la aparatul de joc din bar. Se-
sizaţi, poliţiştii au demarat cerce-
tările, iar împotriva suspectului a
fost începută urmărirea penală sub
aspectul sâvârşirii infracţiunii de
tâlhărie. Atacatorul a fost reţinut
pentru 24 de ore, pe bază de or-
donanţă, şi va fi prezentat instanţei
cu propunere de arestare preven-
tivă. Prezumţia de nevinovăţie fi-
inţează până când instanţa de
judecată va pronunţa o sentinţă
definitivă.

Sindicatul Lucrătorilor
Poştali din România
(SLPR) a anunţat, ieri, că
vor  fi organizate patru zile
de proteste care urmăresc,
în principal, demiterea
conducerii instituţiei şi
creşterea salariilor perso-
nalului cu 20 la sută.

Potrivit liderului Sindicatului
Lucrătorilor Poştali din România,
Matei Brătianu, prima zi de pro-
teste a fost stabilită pentru astăzi,
când, începând cu ora 11.00, an-
gajaţii vor picheta prefecturile din
toată ţara, iar în Bucureşti pro-
testul va avea loc în faţa sediului
central al Poştei Române.

A doua zi de proteste va avea
loc duminică, începând cu ora
10.00, în Piaţa Victoriei din Bu-
cureşti, unde, potrivit organiza-
torilor, urmează se se strângă în
jur de 5.000 de oameni.

Marţi, 13 mai, va fi grevă ja-
poneză în toată ţara, iar două zile
mai târziu oamenii vor ieşi din
nou în stradă şi vor picheta, de
ora 10.00, sediile Oficiilor Jude-

ţene de Poştă şi sediul Poştei Ro-
mâne din Capitală.

Brătianu a anunţat că, după
cele patru zile de proteste, în pe-
rioada 12-16 mai va avea loc o
„amplă campanie de informare
a populaţiei cu privire la motivele
care au generat protestele poşta-
şilor”, iar în cazul în care solici-

tările sindicaliştilor nu vor fi so-
luţionate, liderii de sindicat, îm-
preună cu reprezentanţii
structurilor de conducere, vor in-
tra în greva foamei.

Sindicaliştii cer demiterea di-
rectorului general al Poştei Ro-
mâne, Ion Smeeianu, a
directorului executiv Rosita Alexe

şi a oamenilor aduşi de aceştia.
Totodată, sindicaliştii solicită creş-
terea salariilor cu 20 la sută, plata
orelor suplimentare, asigurarea
de consumabile, achiziţionarea
de uniforme şi genţi poştale, pre-
cum şi angajarea de personal pe
locurile vacante.

Poștașii cer mărirea salariilor cu 20%

Sindicaliştii Poştei Române
încep astăzi protestele

Furtul de fier, o obișnuință

Biletele la spectacol pot fi achiziţionate de la Centrul Cultural Reduta Braşov 
sau ONLINE pe www.biletebrasov.ro 

Anunţ
S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. scoate la
vânzarea prin licitaţie un autoturism, mijloc fix în
inventarul său, cu urmatoarele caracteristici:

Marca: SKODA OCTAVIA 1,9 TDI, Putere: 77kw,
anul fabricaţiei: 2007, 234.521 km parcurşi, culoare
neagră. Valoarea de pornire a licitaţiei: 2.214 Euro.
Licitaţia se va desfăşura în data de 22 mai 2014,
ora 9.00, la sediul SC CARFIL INDUSTRIAL PARC
SA din Braşov, str. Zizinului, nr. 119.

Pentru participare, ofertantul trebuie ca până în
data de 20 mai 2014, ora 13.00, să completeze o
cerere tip pentru înscrierea la licitaţie, pe care o va
depune la secretariat însoţită de o copie a chitan-
ţelor  eliberate de casieria SC CARFIL INDUSTRIAL
PARC SA, doveditoare ale taxei de participare de
10% din valoarea autoturismului licitat.

Modelul de cerere poate fi descărcat de pe site-ul
societăţii la adresa web: www.cipbrasov.ro sau
 poate fi obţinut direct de la secretariatul societăţii.

Vizionarea autoturismului se poate face zilnic, între
orele 9-1400 în parcarea din faţa sediului societăţii
din Braşov, str. Zizinului nr. 119.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii
sau la tel. 0268.333.674 – compartimentul tehnic.



Echipe mixte for-
mate din doi specia-
lişti ai Casei Ju  de ţene
de Asigurări de Să-
nătate şi un reprezen-
tant al Direcţiei de
Sănătate Publică din
Braşov efectuează
verificări la Spitalul
Clinic Judeţean de
Urgenţă, la Materni-
tatea din Braşov, dar
şi la Policlinica de Diagnostic
Rapid. Rezultatele controalelor
vor fi definitivate în luna iunie.

Surse medicale susţin că
sunt vizaţi, practic, furnizorii
de servicii medicale care au
contract cu Casa Judeţeană a
Asigurărilor de Sănătate. Con-

troalele au fost dispuse în
urma scandalului cu iz penal
de la Spitalul de Arşi din Bu-
cureşti, unde s-ar fi efectuat
operaţii estetice pe banii asi-
guraţilor. 

Se fac verificări privind de-
contările de servicii medicale

efectuate de la înce-
putul anului până pe
31 martie. La final,
echipele de control
trebuie să întoc-
mească rapoarte cu
rezultate, acte care
trebuie aprobate,
până pe 6 iunie, de
preşedintele C.J.A.S.
Braşov şi transmise
Direcţiei de Sănătate

Publică şi Casei Naţionale a
Asigurărilor de Sănătate. Apoi,
se va realiza o sinteză a rapoar-
telor de control, la nivel naţio-
nal, ce trebuie la rândul ei să
primească aprobare de la pre-
şedintele C.N.A.S. şi de la mi-
nistrul Sănătăţii. 

Statul taie ajutoarele sociale pentru cei
care nu şi-au plătit taxele şi impozitele

Statul începe să taie
ajutoarele sociale pentru
cei care nu şi-au plătit la
timp taxele şi impozitele.
Persoanele vizate de
această măsură sunt cele
care primesc venit mi-
nim garantat, alocaţie de
susţinere a familiei sau
indemnizaţie de creştere a co-
pilului.

Guvernul a mai implementat
această măsură şi în anii tre-
cuţi.

Aproape 11.000 de familii

au rămas în 2012 fără ajutoare
sociale, din cauza faptului că
au ignorat avertismentul auto-
rităţilor şi nu şi-au achitat da-
toriile către bugetul local.

Autorităţile se pregătesc

acum să suspende plă-
ţile şi pentru cei care au
acumulat restanţe în
anul 2013.

Primăriile din ţară au
avut termen până la sfâr-
şitul lunii trecute să tri-
mită Ministerului
Muncii listele cu rău-

platnici. Cei care reuşesc să-şi
achite datoriile în termen de
cinci luni vor fi repuşi în plată.
Cei care nu vor face acest lu-
cru, riscă să rămână definitiv
fără ajutor de la stat.

Organizarea alegerilor
europarlamentare din
25 mai este în grafic,
spun reprezentanţii In-
stituţiei Prefectului. Tot
ei au anunţat că în judeţ
vor fi 447 secţii de vota-
re, cu una mai mult faţă
de scrutinul din 2012.
Secţia suplimentară va
fi amenajată în satul
Corbi din comuna Ucea. 

În acest an, secţiile de vo-
tare nu vor mai fi păzite de
angajaţii Inspectoratului pen-
tru Situaţii de Urgenţă,  ci de
poliţişti şi jandarmi, spun re-
prezentanţii Prefecturii.

„Și tragerea la sorți a
președinților secțiilor de vo-
tare ar putea avea loc mai re-
pede. În felul acesta ne-ar
ajuta foarte mult, pentru că
am devansa puțin perioada
de instruire a președinților și

atunci nu am mai merge cu
instruirea până în 22 mai” a
declarat judecătoarea  Carmen
Degan, președinta Circum -
scrip�iei Electorale nr.8
Brașov.

Reprezentanţii Prefecturii
derulează o campanie de in-
formare a cetăţenilor cu pri-
vire la desfăşurarea votului.

„Există deja o campanie
care se derulează  în media
privind  sancționarea votului
dublu sau multiplu. Mesajul
este foarte clar, votul dublu
înseamnă închisoare”  a de-
clarat prefectul Romer Am-
brus Sandor Mihaly. 

În paralel cu alegerile pen-
tru Parlamentul European, la
Apaţa vor fi organizate şi ale-
geri locale pentru ocuparea
postului de primar. Pentru
această funcţie şi-au depus
candidatura patru localnici,
Corneliu Morar, din partea

FC, Gheorghe Dorin Ganea,
din partea alianţei USD (PSD
+ PC + UNPR), Boloni Laz-
lo (UDMR) şi Gheorghy
Drăgan (PDL). Alegerile pen-
tru primăria comunei Apaţa
vor avea loc în două secţii
amenajate separat faţă de cele
pentru europarlamentare.  

„Pentru alegerile la postul
de primar vor fi organizate
două secţii de votare, iar alte
două vor fi pentru alegerile
europarlamentare. Toate sec-
ţiile de votare vor funcţiona
în Căminul Cultural din lo-
calitate”, a precizat judecăto-
rul Alexandru Asmarandei,
preşedintele Biroului Electo-
ral de Circumscripţie din
Apaţa.

Numărul alegătorilor cu
drept de vot din jude�ul
Brașov este de  518.090  din
care 252.388 în municipiul
reședin�ă de jude�. 

Românii își vor alege europarlamentarii pe 25 mai 

447 de secții de votare pentru
alegerile europarlamentare

Controale în trei spitale din Braşov
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INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

Adolescenţa este vârsta
care concentrează primele
experienţe de viaţă, pe toate
planurile: biologic, intelec-
tual, sentimental, cultural,
religios, moral.

Concomitent, ea este şi
vârsta la care pot apărea de-
vianţe, ca forme ale unor
„anti-experienţe” de viaţă.

Lipsa comunicării dintre
părinţi şi tineri îi determină
uneori pe aceştia din urmă
să caute refugiu în afara că-
minului lor şi să adere la di-
ferite grupuri (aşa zişii
prieteni), iar sub influenţa
şi presiunea acestora să co-
mită fapte antisociale, unele
dintre ele pedepsite de legea
penală.

Iată de ce părinţii trebuie
să le vorbească adolescenţi-
lor despre responsabilităţile
pe care le au în cadrul socie-
tăţii şi mai ales despre faptul
că legislaţia română prevede
răspunderea penală în cazul
săvârşirii unei infracţiuni de
către minorii care au împlinit
vârsta de 14 ani.

Dacă părinţii nu
intervin la timp şi
mai ales atunci când
adolescenţii:
◾ lipsesc nemotivat şi
în mod repetat de la
şcoală;
◾ pleacă de acasă pen -
tru anumite  perioade
de timp, consumă bău-
turi alcoolice, droguri;

◾ sfidea-
ză nor-
mele de
discipli-
nă şco-
lară şi
implicit
a celor
de con-
vieţuire
socială;

◾ se împrietenesc cu persoa-
ne dubioase, cu influenţe
nocive asupra tinerilor;

◾ frecventează locuri sau
medii unde se consumă al-
cool, droguri sau se prac-
tică jocuri de noroc etc, nu
vor putea să-i ajute să fie
capabili de a lua decizii
corecte şi să fie responsa-
bili pentru deciziile luate.
Vă recomandăm să acor-

daţi  mai multă atenţie
 copiilor dumneavoastră
precum şi preocupărilor pe
care le au. Astfel îi puteţi
feri de necazuri şi vă puteţi
bucura în continuare de
farmecul zâmbetului lor,
de liniştea familiei dum-
neavoastră.

Necunoaşterea legii nu-i absolvă pe tineri
de răspundere penală!
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Agenţia Metropolitană Bra-
şov va implementa în perioa-
da mai-septembrie 2014, în
calitate de custode, proiectul
„Zilele Ariei Protejate Mun-
tele Tâmpa”, proiect finanţat
prin programul Spaţii Verzi
al MOL România şi Fundaţia
pentru Parteneriat, Compo-
nenta „Arii Naturale Prote-
jate”.

Scopul proiectului este de
a reduce efectele negative ale
activităţilor antropice asupra
stării de conservare a biodi-
versităţii din aria protejată
Muntele Tâmpa, în urma de-
rulării de acţiuni de conştien-
tizare a localnicilor şi a
turiştilor, prin implicarea tine-
rilor în crearea unui club de
voluntari şi prin organizarea
Zilei Ariei protejate Muntele
Tâmpa. 

În calitatea sa de custode al
Ariilor Protejate Muntele
Tâmpa şi Muntele Stejerişul
Mare, Agenţia va desfăşura
prin proiect o serie de acţiuni
de informare şi conştientizare
a comunităţii privind impor-
tanţa păstrării stării de con-
servare a biodiversităţii din
ariile protejate pentru dezvol-
tarea durabilă, de conştienti-
zare a localnicilor şi turiştilor
despre efectele negative asupra
stării de conservare a biodi-
versităţii pe care le pot pro-
voca prin acţiuni proprii, dar

şi demersuri de dezvoltare a
voluntariatului în rândul tine-
rilor, premisă a formării unei
atitudini pro-active în socie-
tatea civilă pentru exprimarea
preocupării privind protecţia
mediului, ca factor al dezvol-
tării durabile. 

Grupul ţintă al proiectului
este constituit din 200 de
elevi şi tineri din întreg jude-
ţul, cu vârste între 10 şi 20
de ani, dar şi de către local-
nici şi turişti. 

Orientarea către copii şi ti-
neri a proiectului a fost deter-
minată de faptul că aceştia
sunt mai receptivi la informaţii
şi comportamentul lor civic
încă poate fi format, şi în plus
ei sunt păstrători de informaţii
pe tot parcusul vieţii. Proiectul
are şi caracter interetnic, în
activităţiile acestuia fiind im-
plicaţi elevi români şi maghiari
din municipiul Braşov. 

În acţiunea de informare şi
conştientizare prevăzută prin
proiect, beneficiarul finanţării
a ales o formă de informare
inovativă – prin crearea unei
aplicaţii QRcode prin care cei
interesaţi vor putea accesa in-
formaţii la zi despre aria pro-
tejată Muntele Tâmpa. 

În scopul promovării bio-
diversităţii Muntelui Tâmpa şi
Zonei Metropolitane Braşov,
AMB va organiza un eveni-
ment de valorizarea a bogăţiei

şi unicităţii faunei şi florei din
acest parc natural, precum şi
de promovare a produselor lo-
cale – prin organizarea unui
târg Slow Food. 

În cadrul evenimentului „Zi-
lele Ariei Protejate Muntele
Tâmpa” vor fi organizate ex-
cursii tematice cu implicarea
reprezentanţilor mass media
şi a voluntarilor, parade de
costume reciclate, acţiuni de
igenizare, concurs de fotogra-
fie şi expoziţii de fotografii,
ateliere de creativitate. De ase-
menea, prin proiect AMB şi-
a propus crearea unui Club de
Voluntari „Prietenii Muntelui
Tâmpa” – care vor ajuta la ac-
ţiunile civice de conştientizare
asupra importanţei biodiver-
sităţii locale şi la acţiunile de
promovare ale ariei protejate,
şi se vor organiza excursii te-
matice cu elevii braşoveni cu
ocazia Zilei Biodiversităţii. 

Proiectul iniţiat de Agenţia
Metropolitană Braşov se va
desfăşura în parteneriat cu In-
spectoratul Şcolar Judeţean
Braşov, Şcoala gimnazială nr.
15, Liceul de arte plastic
„Hans Mattis-Teutsch” Bra-
şov, Primăria Braşov şi Aso-
ciaţia Roadele Pământului
Braşov. 

Valoarea totală a proiectului
este de 20.753,50 lei, din care
suma alocată de finanţator este
de 15.490,70 lei. 

Canionul „Şapte Scări”
(Masivul Piatra Mare) a
fost reabilitat anul trecut,
scările şi pasarelele fiind
acum din fier zincat, iar
din luna iulie va începe
construcţia unei tiroliene.

„Lungimea tirolienei va fi
de 2.100 de metri şi va fi con-
struită din cabluri zincate, din
15-17 tronsoane. Odată cu fi-
nalizarea acestei noi atracţii
pentru turişti, cred că numărul
acestora va fi din ce în ce mai
mare. Doar pe 1 şi 2 mai, Ca-
nionul «Şapte Scări» a fost vi-
zitat de peste 2.000 de turişti.
Dacă duminică aveam des-
chis, numărul turiştilor depă-
şea cu siguranţă 3.000, dar
din cauza vremii nefavorabile
obiectivul turistic a fost închis.
Oricum, pentru acest an am
prognozat ca numărul de tu-
rişti care vor vizita Canionul
«Şapte Scări» să ajungă la
25.000, dar este posibil ca

prognoza noastră să fie depă-
şită. Sperăm ca turiştii care
vizitează acest loc deosebit să
păstreze tot ce s-a făcut acolo,
să nu arunce gunoaie şi să
protejeze mediul”, a a declarat
Cristian Popa, reprezentantul
Regiei Locale a Pădurilor Să-
cele, pentru Agerpres. 

Aflat în Masivul Piatra
Mare, Canionul „Şapte Scări”
reprezintă nişte chei săpate în
calcar, având o lungime de
160 de metri şi o diferenţă de
nivel de 60 de metri, la o al-
titudine de 950 de metri. 

Defileul este format din
şapte trepte între 2,5 şi

15 metri, care îi dau numele,
şi care se transformă în cas-
cade când volumul de apă al
pârâului Şapte Scări, afluent
al răului Şipoaiei, este cres-
cut. În cuprinsul canionului
există şapte cascade, cea mai
înaltă fiind de 35 de metri.

Biletul de intrare în Canio-
nul „Şapte Scări” este de 10
lei pentru adulţi şi 5 lei pentru
copii. Pentru grupurile orga-
nizate, care trebuie să fie for-
mate din cel puţin 10 persoane
şi însoţite de ghid, preţul bi-
letului este de 5 lei pentru
adulţi şi doi lei pentru copii.

Turiştii copii primesc la in-
trarea în canion echipament
de protecţie şi siguranţă format
din hamuri şi căşti pentru a-i
feri de eventuale accidentări.

La Canionul „Şapte Scări”
se ajunge din DN1 Bucureşti
Braşov până la cabana Dâm-
bul Morii, apoi pe drum
 marcat cu bandă galbenă
aproximativ o oră de mers. 

Flash
Simpozion naţional de fizică la Făgăraş
Fizica aşează Făgăraşul pe lista localităţilor din Ro-
mânia care organizează simpozioane pe acestă temă.
În 9 mai, chiar de Ziua Europei, la Colegiul „Radu Ne-
gru” se organizează cea de-a V-a ediţie a Simpozionului
Naţional de Fizică numit „Fizica – trecut şi viitor”. Anul
acesta participă 57 de cadre didactice din 14 judeţe
ale ţării, precum şi din zona noastră, la ampla mani-
festare organizată de Catedra de Fizică a instituţiei de
învăţământ. „Dascălii vor prezenta lucrări care au fost
jurizate de către un comitet ştiinţific format din profesori
universitari şi cadre didactice din învăţământul preu-
niversitar. După susţinerea lor, acestea vor fi cuprinse
într-o revistă de ştiinţe a Colegului «Radu Negru». Eva-
luarea simpozionului are loc în data de 10 mai, adică
o fişă a fiecărei lucrări, cu punctele ei tari şi slabe, le
va fi trimisă titularilor”, precizează directorul instituţiei
organizatoare, profesorul de fizică Ion Bogdan.

Se extinde Uzina „R” din Feldioara
Compania Naţională a Uraniului SA Bucureşti a anun-
ţat recent, printr-un anunţ de mică publicitate, asupra
depunerii raportului privind impactul asupra mediului
în urma punerii în practică a unui proiect care vizează
construirea şi viabilizarea, la Feldioara, a unui al treilea
corp al Uzinei de rafinare a concentratelor de minereu
uranifer. Oficialii companiei precizează că raportul
poate fi consultat la sediul autorităţii competente pen-
tru protecţia mediului din Braşov şi la sediul Companiei
Naţionale a Uraniului SA – Sucursala Feldioara. Dez-
baterea publică a raportului privind impactul asupra
mediului a avut loc la Căminul cultural din localitatea
Feldioara, iar publicul interesat a putut transmite în
scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul
menţionat. 

Zilele Ariei Protejate Muntele Tâmpa

Săcele: Tiroliană 
în Canionul 7 Scări
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Internet gratuit
pe toate mijloa-
cele de transport
în comun! Este
vorba despre un
proiect care va fi
implementat în
premieră naţio-
nală la Braşov.
Serviciul va fi la
dispoziţia braşo-
venilor, dar şi a
turiştilor, înce-
pând cu luna iu-
nie. 

Iniţiativa municipa-
lităţii face parte din
proiectele de moder-
nizare a transportului în co-
mun şi îşi propune creşterea
atractivităţii transportului pu-
blic, dar şi atragerea de noi ca-
tegorii, în special cea a
tinerilor.

În primă fază vor fi dotate
cu echipamente primele 100
de autobuze, care circulă pe

rutele principale din munici-
piu. Ulterior vor fi incluse în
proiect toate cele 250 de au-
tobuze ale Regiei Autonome
de Transport. 

Astfel, orice utilizator de un
dispozitiv mobil (telefon inte-
ligent, tableta, etc) se poate
conecta gratuit la internet în

autobuz. Este nevoie de doar
un click!

Acest proiect va completa
celelalte proiecte pe care
 Regia le are în desfăşurare,
respectiv Managementul in-
formatizat al sistemului de
transport în comun şi reabi-
litarea capetelor de linii RA-

Conexiunea la internet
cu trafic nelimitat va fi
oferită prin echipamen-
te individuale alimen-
tate de bateria fiecărui
autobuz.

Prin reţeaua de inter-
net WiFi gratuit se ofe-
ră o viteză de 21 Mbps
pentru navigare pe in-
ternet (căutare adrese,
locaţii de vizitat, ce
obiective turistice pot
vizita în drum, care este
destinaţia finală), acces
și postare informaţii pe
reţele de socializare:
 Facebook, Twitter şi
consultarea postei elec-

tronice. Proiectul a fost făcut
în parteneriat cu un furnizor
de servicii de internet, urmând
ca bugetul total estimat pentru
anul 2014 să fie de 5.250 de
euro fără TVA, adică trei euro
pe lună pentru fiecare mijloc
de transport.

Diana Bjoza

500 de studenţi au alergat
la Crosul Universităţii Tran-
silvania. Lor li s-au alăturat 8
cadre didactice, care au ţinut
pasul cu tinerii. Evenimentul,
aflat la cea de-a doua ediţie,
a promovat mişcarea şi s-a
desfăşurat pe un traseu de
aproape 3 kilometri, mai lung
decât cel ales anul trecut. 

Crosul s-a desfăşurat pe un
traseu cuprins între strada
Lungă şi Livada Poştei. 

„Acest cros s-a adresat în
primul rând studenţilor care
fac sport amator, nu celor care
fac sport de performanţă. Prin
această acţiune sportivă ne-
am propus să promovăm miş-
carea, să promovăm stilul de
competiţie şi să facem cât mai
multe acţiuni pentru studenţii
noştri” a declarat prof. univ.
dr.ing. Daniel Munteanu, pro-
rector cu studenţii Universi-
tatea Transilvania Braşov. 

Primii cinci clasaţi
de la băieţi şi de la
fete, dar şi de la cadre-
le didactice au primit,
pe lângă tradiţionalele
diplome şi trofee, câte
un ceas de mână
sport. Primii 200 de
înscrişi au plecat acasă
cu câte un tricou. În
timpul desfăşurării
crosului, circulaţia pe
strada Lungă a fost în-
treruptă. 

Crosul Tineretului. Astăzi, în
parcul Tractorul, tinerii cu vâr-
ste cuprinse între 11 şi 19 ani
vor intra şi ei în competiţie la
Crosul Tineretului. Înscrierile
se fac între orele 08.30 – 09.45,
iar la ora 10.00 se dă startul ofi-
cial al competiţiei. Acesta va fi
urmat de încă patru starturi pe
categorii de vârstă din 20 în 20
de minute. Între ora 12:00 şi
12:30 va avea loc festivitatea
de premiere.

În perioada mai-august, re-
prezentanţii Asociaţiei de In-
tegrare Socială şi Protecţia
Mediului „Feed-Back” Braşov,
prin Centrul de Voluntariat
Braşov, vor transforma un spa-
ţiu public degradat din centrul

istoric al oraşului într-unul in-
teractiv, unde se vor organiza
ateliere de educaţie ecologică
pentru tinerii din Braşov. Par-
cul va fi amenajat în zona ver-
de de lângă sediul Direcţiei
Judeţene pentru Sport şi Tine-

ret Braşov de pe Strada Suişul
Castelului nr 1-3. Bugetul total
al proiectului este de 7.357 de
lei, din care 5.662 de lei re-
prezintă contribuţia Fundaţiei
pentru Parteneriat, iar lucrările
vor fi efectuate de voluntari.

Un nou parc va fi amenajat sub Tâmpa

Concurs de Alergare
Montană în Moieciu de Sus 
Centrul de Ecologie Monta-
nă, în colaborare cu Primă-
ria Moieciu, organizează în
localitatea Moieciu de Sus
concursul de Alergare Mon-
tană „EcoMarathon”, ediţia
a V-a. Concursul are loc
sâmbătă, 10 mai. 
Parcursul traseului este de
o frumuseţe aparte, sus-jos
pe muchiile din împrejurimile
satului Moieciu de Sus, ofe-
rind alergătorilor şi susţină-
torilor oportunitatea de a
descoperi cadrul natural şi
tradiţional de la poalele
munţilor Bucegi şi Leaota,
spun organizatorii. 
Evenimentul va cuprinde trei
curse distincte destinate iu-
bitorilor de mişcare în aer li-
ber şi iubitorilor de munte; 
EcoMarathon: concurs des-
tinat alergătorilor desăvârşiţi
şi celor care doresc să-şi de-
păşească limitele; va fi o
cursa pe distanţă clasică de
42 de kilometri, cu o diferen-
ţa de nivel de cca +2300m,
startul şi sosirea vor avea
loc în Moieciu de Sus. 
EcoCross: destinată celor
care preferă distanţele mai
scurte sau care au început
de curând alergarea şi do-

resc să-şi schimbe modul de
viaţă, să devină mai activi.
Va fi o cursă de 14 kilometri
cu o diferenţa de nivel de cca
+600m, startul şi sosirea vor
avea loc în Moieciu de Sus. 
EcoKids: Concurs destinat
copiilor; în funcţie de cate-
goria de vârstă se vor par-
curge diferite distanţe, cu
startul şi sosirea în Moieciu
de Sus. 

Programul competiţiei: 
Vineri, 9 Mai 2014: 
◾ 14 – 23 Înscriere, valida-

rea înscrierii şi preluarea
pachetului de concurs
(Casa de Cultură)

Sâmbătă, 10 Mai 2014: 
◾ 6 – 8:30 – Validarea în-

scrierii şi preluarea pache-
tului de concurs (Şcoală
Generală Moieciu de Sus) 

◾ 9 START „EcoMarathon”
– centru Moieciu de Sus,
CROSS şi MARATHON 

◾ 10 – 14 Înscrieri „EcoKids”
concurs destinat copiilor 

◾ 13 – 14 Flower Ceremony
pentru cursa de Marathon 

◾ 16 – START „EcoKids”
centru Moieciu de Sus
(Casa de Cultură) 

◾ 18 – Premierea. 

500 de studenţi au participat la
Crosul Universităţii „Transilvania”

Internet gratuit 
în autobuzele RAT
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Bastionul Graft din Braşov sau Bastionul
Poartă (germană: Torbastei), cum s-a
mai numit din pricina formei sale, a fost
construit între anii 1515 – 1521, apărat
şi întreţinut pe costurile breslei şelarilor,
fiind menit să facă legătura între oştenii
din cetate şi Turnul Alb.

Integrat în sistemul de apărare
În secolul al XVI-lea zidul de nord-vest al cetăţii
este dublat de încă un zid exterior. Tot atunci au

fost captate apele care veneau din Şchei într-un
canal (pe germană Graft), care curgea la poalele
zidului nou construit. Bastionul Graft a fost pro-
iectat aşadar ca o punte peste canal. El avea la
bază o grosime de circa 4 metri şi era structurat
pe două etaje şi un pod, dotate cu goluri de tra-
gere şi guri de păcură păstrate până astăzi. Ac-
cesul spre Turnul Alb era asigurat printr-un pod
care urca panta pana in dreptul intrarii in Turnul
Alb de unde apărătorii coborau o scară pentru
a permite intrarea în turn.

Renovat şi întărit
Din cauza unei inundaţii mari, în urma unei ploi
torenţiale la 24 august 1809, zidul exterior de in-
cintă a fost mult slăbit prin spălarea fundaţiilor
(datorită zidurilor oraşului, toată cantitatea de
precipitaţii din Şchei trebuia să se scurgă de-a
lungul canalului Graft). De aceea, arhitecţii
 oraşului au găsit o soluţie prin construirea a trei
 arcade de sprijin, peste pârâu, în 1822. 
Turnul a fost renovat în 2004 – 2005, de către
Consiliul Judeţean Braşov.

Foto: colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Bastionul Graft
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Braşovul este primul ju-
deţ turistic al ţării, ca
număr de vizitatori
atraşi. Acest lucru se da-
torează mai ales inves-
tiţiilor derulate de
Consiliul Judeţean în ce-
tăţile vechi. Un exemplu
de succes în acest sens
este renovarea Cetăţii
Râşnov. 

„Totul a plecat în 2001,
dacă nu mă înşel, când am
luat hotărârea aici, în Consi-
liul Judeţean, pentru că noi
am fost proprietarii, Consiliul
Judeţean, pe acest monument.
Am luat hotărârea ca să-l dăm
Consiliului local pentru că este
o sursă foarte importantă de
venituri pentru Râşnov şi la
urma urmei era o idee  liberală
de descentralizare. L-am dat.
Din păcate, primarul de
atunci nu prea a ştiut să-l ges -
tioneze şi şi-a bătut joc de
acest monument. Dar lucrurile
au intrat pe un făgaş bun, ne-
am implicat, după ce am
 reuşit, ca să fim siguri că mo-
numentul nu mai este în pro-
prietatea unui străin care-l
exploatează numai în interes
propriu”, a declarat Aristotel
Căncescu, preşedintele Con-
siliului Judeţean Braşov. 

Fortăreaţa, care a devenit
în doar câţiva ani unul dintre
cele mai atractive monumente
istorice din România, a fost
pusă în valoare cu sprijinul
instituţiei judeţene. 

Cetatea Râşnov nu mai be-
neficiase de reparaţii capitale
de peste o jumătate de secol,
timp în care s-a degradat foar-
te mult. Şi cu sprijinul Con-
siliului Judeţean Braşov s-a
 finalizat, primăvara trecută,
repararea unei părţi
din distru-
gerile

provocate de fostul adminis-
trator privat al cetăţii. Institu-
ţia judeţeană a alocat 500.000
de euro pentru infrastructura
Cetăţii Râşnov. 

Cetatea Râşnov este ilumi-
nată feeric, printr-o instalaţie
amplasată de-a lungul ziduri-
lor. Investiţia a fost suportată
din bugetul Consiliului Jude-
ţean şi din fondurile locale ale
oraşului Râşnov. Pentru fie-
care zid, reflectoarele au fost
poziţionate în aşa fel încât să-
l pună în evidenţă cât mai
bine. Achiziţionarea şi mon-
tarea instalaţiei au costat apro-
ximativ 170.000 de lei. 

Investiţia Consiliului Jude-
ţean nu s-a oprit aici. Pe dea -
lul Cetăţii, în partea lui
vestică, au fost montate lite-
rele care formează numele lo-

calităţii. Astfel, după modelul
existent încă din 2004 în mu-
nicipiul Braşov, RÂŞNOV stă
scris chiar la poalele zidurilor,
inscripţia fiind luminată. Rea-
lizarea literelor, montarea lor
şi a sistemului de iluminat, au
necesitat aproximativ 80.000
de lei. 

„Cetatea Râşnov ca tentaţie
turistică este pe locul al doilea
după castelul Bran. Am infor-
maţii că ar fi pe primul loc ca
încasări. Cetatea Râşnov este
un monument istoric foarte
important, foarte frumos. Şi

pe mine mă bucură că am

reuşit să-l
includem
într-un cir-
cuit turis-
t i c ” ,  a
d e c la r a t
Aristotel
Căncescu.

„Transilvania este un brand
pentru străini. Însă străinul
când vine aici nu-l caută doar
pe Dracula, are nevoie de tu-
rism cultural. El caută şi is-
torie reală, nu doar miturile
mai mult sau mai puţin mo-
derne. De aceea Sibiul, care
s-a lansat pe harta turistică

după 2000, a ajuns un brand
în sine. Eu cred că şi Râşnovul
din start prezintă atracţie pen-
tru turiştii străini, pentru că
este o cetate din Transilvania.
Mai mult decât atât, este o ce-
tate pe graniţa dintre Occident
şi Orient”, a adăugat istoricul
Nicolae Pepene.

În prezent, un alt proiect
care are rolul de a pune în va-
loare Cetatea este liftul pe
plan înclinat, ce va avea o lun-
gime de 165 de metri, pe o
diferenţă de nivel de 94 de
metri. Jumătate din banii pen-
tru acest proiect, în valoare
de 4,5 milioane de euro, vor
veni din finanţări europene. 

Astfel că, după investiţiile
facute de Consiliului Judeţean,
în cetate a explodat turismul. 

„Pentru că eu am pretenţia
că turistul român vine şi cu un
bagaj de cunoştinţe din şcoală,
vine cu o educaţie, cred că un
mijloc de a-l atrage în zonă
este ca an de an să aducem lu-
cruri noi legate de istoria lo-
cală, legate de modul în care
au trăit acum sute de ani oa-
menii în zonă. Şi ţinând cont
că judeţul Braşov este judeţul
turistic numărul unu al ţării,
nu avem nevoie decât periodic

să-i oferim altceva, pentru că
turistul vine oricum. Ceea ce
lipseşte dincolo de infrastruc-
tura turistică este partea aceas-
ta de  divertisment” a conchis
istoricul Nicolae Pepene.

Străjerii, meşterii şi ghizii
din cetate îşi primesc oaspeţii
cu legende şi ar tefacte menite

să readucă la viaţă vre-
murile de glorie ale oa-
menilor şi fortăreţei

cons truite de ei pe stânci, o
cetate neînfrântă de-a lungul
veacurilor.

„Avem în plan acum să adu-
cem din umbră alte două mo-
numente. La ora actuală avem

două obiective pe care vreau
să le finalizăm pe amândouă
până la finalul acestui mandat.
E vorba de Cetatea Făgăraş
şi Cetatea Feldioara. La am-
bele se lucrează puternic. O
parte din bani deja i-am alocat
şi îi avem în contul nostru” a
spus Aristotel Căncescu.

În prezent, se derulează am-
ple proiecte de renovare la
Cetatea Feldioara şi Cetatea

Făgăraşului, alte două fortă-
reţe ce vor intra, cu siguranţă
în atenţia turiştilor interesaţi
de locuri noi în care să respire
istorie. 

Anca Lăutaru 

un monument unic

Ne-am implicat foarte mult
 financiar. Aproape tot ce s-a
 făcut la Cetatea  Râşnov  s-a fă-
cut prin eforturile noastre ale
Consiliului Judeţean. Reparaţii
cu bani luaţi prin credite de
Consiliul Judeţean, drumurile

 făcute până acolo, apa. Eu sunt
foarte mândru de acest monument.

Aristotel Căncescu
preşedintele Consiliului Judeţean Braşov
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Pe cerul Spaniei este așteptată o
spectaculoasă „ploaie de stele” 

În 24 mai, pe cerul Spaniei
este așteptată o spectaculoasă
„ploaie de stele”, provocată
de o cometă care "vizitează"
Pământul o dată la cinci ani
și care acum se află în apro-
piere de Soare.

Potrivit cotidianului El Mun-
do, care se bazează pe datele
Observatorului astronomic din
Spania, vor putea fi văzu�i
până la 200 de meteori�i pe
oră, în condi�ii ideale. Cometa
periodică 209P/LINEAR le
promite astfel pasiona�ilor o
excelentă „ploaie de stele”  -
un curent de meteori generat
de particulele cometei. Come-

tele, bulgări de
ghea�ă și praf cos-
mic, pierd materie
(prin topire), în
urma trecerilor suc-
cesive pe lângă Soa-
re.

O parte din aceas-
tă materie se mișcă
în jurul orbitei co-
metei, ca un flux de
meteori�i - când Pământul se
intersectează cu traiectoria pe
care a trecut o astfel de co-
metă, se poate observa o ploa-
ie de meteori�i.

În aceeași perioadă vor fi
vizibile și planetele Mercur,

Jupiter și Marte. În plus, mai
arată Observatorul, la 10 mai,
Saturn va fi cel mai aproape
de Pământ, astfel încât va pu-
tea fi privit îndeaproape cu
telescopul, observându-i-se
foarte bine inelele și sateli�ii.

Finlanda este locul cel mai bun
din lume pentru a fi mamă 
Finlanda este locul cel mai

bun pentru a fi mamă, �ară
urmată de Suedia și de Islan-
da, sus�ine World Mothers In-
dex, realizat de către
organiza�ia „Salva�i Copiii”
(Save the Children) și preluat
de cotidianul The Telegraph.

Pe de altă parte, Marea Bri-
tanie a coborât în topul �ărilor
în care este cel mai bine să fii
mamă, ajungând pe pozi�ia a
26-a, la egalitate cu statul est-
european Belarus, potrivit In-
dexului care analizează ratele

mortalită�ii, statutul economic
și educa�ia mamelor și a co-
piilor.

În prezent, Marea Britanie
se situează cu mult în urma
celor mai multe state din Eu-
ropa Occidentală, inclusiv a
Germaniei, Danemarcei și
Spaniei, deși în urmă cu 14
ani ea ocupa locul al șaptelea.
Cu toate acestea, Marea Bri-
tanie rămâne în continuare în-
aintea SUA, care ocupă locul
31. Femeile americane se
confruntă cu același risc de

deces matern ca și cele din
Iran sau România, arată ra-
portul. Acesta subliniază, to-
todată, că în SUA, riscul ca o
fată de 15 de ani să moară pe
parcursul vie�ii din cauza unei
sarcini a crescut cu peste 50%
din 2000, de la una la 3.700
la una la 2.400.

Potrivit raportului, România
se situează pe locul 65, la ega-
litate cu Trinidad-Tobago și
înaintea Republicii Moldova
(92), dintr-un număr de 178
de �ări.

În Germania există un
mini-orăşel care se auto-
susţine datorită panou-
rilor foto-voltaice. Ideea
poate fi aplicată oriunde.

Sonnenschiff sau Oraşul So-
lar este un mini-orăşel în Frei-
burg, Germania, care s-a născut
în urma unui proiect ambiţios.
Sonnenschiff este cu un pas în-
aintea celorlalte oraşe, căci este
capabil să se auto-

susţină. Toate locuinţele au pa-
nouri foto voltaice care se în-
călzesc sub razele soarelui. Aici
se produce de 4 ori mai multă
energie decât se consumă.

Sonnenschiff (Nava Solară)
este alcătuit din 59 de căsuţe co-
lorate, toate dotate cu panouri şi
instalaţii solare moderne pe aco-

perişuri. Casele
sunt construite
din ma  teriale eco.
De altfel Regiu-
nea Solară Freiburg şi-a adju-
decat o poziţie de lider ca
centru de competenţe pentru
energia solară, reprezenrand as-
tăzi capitală energiei solare şi
a mediului. Acest succes este

datorat deciziilor politice
locale ale oraşului cât şi

susţinerea acestei politici de că-
tre compania distribuitoare de
energie, numeroase întreprin-
deri, instituţii, cât şi formidabilă
angajare a locuitorilor regiunii.
Energia solară a dat un veritabil
elan economic şi social dezvol-
tării durabile a regiunii.

Mini-orăşelul solar
din Germania 

Cercetătorii au descoperit un nou element chimic.  Oamenii
de ştiinţă anunţă că au descoperit un nou element
chimic, care va completa tabelul periodic. Este vorba
de un nou element super-greu, care a fost numit unun-
septium, pentru că are 117 protoni în nucleu. Elemen-
tele care au aşa mulţi protoni în nucleu nu apar în
mod natural, pot fi create doar în laborator. Elementele
super-grele sunt cele care au peste 104 protoni. Cel
mai greu element care apare în natură este uraniul,
care are 92 de protoni. Savanţii pot crea în laborator
elemente mai grele ca uraniul, adăugând protoni într-
un nucleu atomic, prin reacţii de fuziune nucleară. Cu
cât are mai mulţi protoni, cu atât este mai instabil un
element chimic, de aceea elementele super-grele există
doar câteva microsecunde sau nanosecunde, apoi se
distrug. De aceea, ele nici nu au aplicaţii practice. To-
tuşi, oamenii de ştiinţă speră să descopere dacă este
posibil ca elementele super-grele să redevină stabile. 

Cea mai periculoasă viețuitoare din lume. Atunci când vor-
bim de animale mortale, ne gândim la șerpi, crocodili,
rechini, lei, oameni, însă niciunul din această listă nu
ocupă primul loc. Țânțarul este considerat cel mai
mortal animal din lume. Omoară aproximativ 750.000
de oameni anual. Pe locul doi se află omul, care pro-
voacă moartea a 450.000 de semeni, anual. Țânțarul
omoară atâtea persoane pentru că este purtător de
boli. Cea mai rea dintre acestea este malaria, care
omoară cel puțin 600.000 de oameni pe an. Alte boli
grave cu care oamenii sunt infectați după ciupitura
unui țânțar sunt: febra dengue, febra galbenă și en-
cefalita. Sunt peste 2.500 de specii de țânțari. Aceste
insecte se găsesc pe toate continentele, mai puțin
Antarctica. Sunt responsabili pentru moartea a milioa-
ne de oameni.
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Pe scurt



Corona Braşov a debutat
cu dreptul în play-off-ul pri-
mei ligi de handbal feminin.
Fetele antrenate de Bogdan
Burcea şi Vasile Curiţeanu au
trecut în deplasare de Univer-
sitatea Jolidon cu  29-28 (18-
12). Pentru Corona au
marcat:  Hotea 6, Zamfir 6,
Manda 4, Brădeanu 3, Chiper
3, Ţăcălie 3, Tudor 2, Pricopi
1, Burghel 1. Meciul cu nu-
mărul doi al seriei se va dis-
puta vineri, 9 mai, de la ora
18.00, în sala sporturilor Du-
mitru Popescu Colibaşi din
Braşov. În cazul în care va
mai fi nevoie, meciul trei este
programat tot la Braşov, du-
minică, 10 mai. 

Meci tranşat din primul act?
Nu! Corona a turat mai greu
motoarele în sala Horia Da-
mian din Cluj. Gazdele au în-
ceput mai bine jocul şi au
condus până la jumătatea pri-
mei reprize, la diferenţă de
1-2 goluri. În minutul 17,
bra şo vencele au preluat pen-
tru prima dată conducerea pe
tabelă: 8-7! Din acest mo-
ment şi până la finalul pri-
mului act, pe teren a existat
o singură echipă: Corona
Braşov. Fetele de sub Tâmpa
au făcut rapid 12-8 şi 15-9,
pentru ca pauza să găsească
trupa braşoveană cu un plus
consistent pe tabelă: 18-12!
Excelentă în prima parte şi

prestaţia portarului Denisa
Dedu! Soarta meciului părea
pecetluită, dar...

Victorie intens muncită! Muş-
truluite la cabine, clujencele
au ieşit mai hotărâte la reluare
şi după ce Corona a făcut 19-
12, U Jolidon a revenit incre-
dibil! Fetele lui Burcea au
comis greşeală după greşeală
pe faza de atac, apărarea a în-
ceput să viseze intens, poarta
nu a mai ţinut şi s-a făcut ...
19-19 (min.38!!!). După o
“secetă” prelungită de 7 mi-
nute, Zamfir a marcat pentru
19-20! Apoi, două eliminări
în tabăra Clujului, au readus
Braşovul în avantaj (20-22,
min. 41.40). Clujul nu s-a lă-

sat deloc intimidat, şi a preluat
din nou conducerea: 23-22
(min.43)! Corona şi-a dat sea-
ma la timp că gluma se poate
îngroşa dacă nu transpiră se-
rios, a apăsat acceleraţia şi s-
a dus la 27-23 (min.51)! U
Jolidon a mai crezut odată
într-o minune, dar Dedu nu a
fost de acord cu acest lucru şi
a avut două intervenţii senza-
ţionale, cu doar un minut în-
ainte de final, la scorul de
28-29!!! Tabela a rămas blo-
cată  la acest scor, în ciuda
faptului că Braşovul a avut
om în plus şi posesie ultimele
30 de secunde! Victorie mare,
dar... chinuită pentru braşo-
vence!

Fetele de la Corona sunt cu un picior în Final 3

Braşovencele, victorie
muncită pe Someş

SPORT 97 mai 2014

City, cale liberă spre titlu! Liverpool mergea cu speranţe mari
la Londra, pentru partida cu Crystal Palace. În minutul 75
conducea cu 3-0, dar la final tabela arăta un neverosimil
3-3! Deşi elevii lui Rodgers au avut titlul în mână, Manchester
City e acum ca şi campioană. Scorul a fost deschis de Joe
Allen, 18, urmat de Sturrige, 53, şi Suarez, 55, dar gazdele
au revenit incredibil prin Delaney, 79, şi Gayle, 81 şi 88.
Manchester City are acum 80 de puncte şi două meciuri
de jucat, ambele acasă, cu Aston Villa şi West Ham, iar Li-
verpool are 81 de puncte şi un singur meci, acasă, cu New-
castle. Jucătorii lui Liverpool au sfârşit meciul în lacrimi, cel
mai bun fotbalist din Premier League, Luis Suarez, fiind
consolat cu greu de căpitanul Steven Gerrard. „Titlul s-a
dus. Trebuia să învingem ca să menţinem presiunea. City
sigur va câştiga cele două meciuri. Vestiarul era foarte tăcut
la final. Am făcut un meci extraordinar timp de 75 de minute,
sunt foarte dezamăgit că am primit 3 goluri. Ne-am apărat
foarte prost. Trebuia să gestionăm mult mai bine partida”,
a declarat la final managerul "cormoranilor", Brendan Rod-
gers.

Tinerii handbaliști atacă titlul la Brașov! Echipa de handbal mas-
culin HC Rom-Cri Brașov a defilat la cele două turnee se-
mifinale ale Campionatului național rezervat juniorilor I și
s-a calificat en-fanfare în ultimul act. Elevii antrenorilor Florin
Paraschiv și Alina Teslărașu s-au distrat cu adversarii lor
și așteaptă acum cu nerăbdare confruntările de la turneul
final ce vor fi găzduite de Sala Sporturilor Dumitru Popescu
Colibași, în perioada 7-11 mai. Între primele opt echipe ale
țării s-au mai calificat în afara brașovenilor formațiile: Petrol
Moreni, CSS2 Baia Mare, CSS Călărași, Extrem Baia Mare,
campioana en-titre, LPS Târgu Jiu, LPS Piatra Neamț și
Steaua București. Brașovenii au un singur gând, acela de
a câștiga medaliile de campioni, în fața propriilor suporteri.
Handbaliștii de la HC Rom-Cri Brașov vor debuta la turneul
final, miercuri, 7 mai, de la ora 16.00, împotriva celor de la
CSS 2 Baia Mare. Apoi, elevii antrenorilor Florin Paraschiv
și Alina Teslărașu vor juca joi contra formației CSS Călărași
și vineri împotriva celor de la Petrol Moreni. Sâmbătă sunt
programate semifinalele și jocurile de clasament, iar dumi-
nică se vor disputa finalele.   

Selby, cel mai tare cu tacul! Mark Selby a câştigat luni seara
Campionatul Mondial de Snooker, după ce l-a învins pe
Ronnie O’Sullivan, scor 18-14, în finala de la Sheffield. Este
pentru prima dată când Mark Selby se impune în Teatrul
Crucible, maniera fiind una cu totul şi cu totul specială: l-a
învins pe Ronnie O’Sullivan, câştigător de cinci ori al titlului
de campion mondial (2001, 2004, 2008, 2012 şi 2013).
Selby mai jucase o finală în 2007, dar a cedat în faţa lui
John Higgins. „Bufonul din Leicester”, aşa cum este poreclit
Mark Selby, va încasa un cec în valoare de 300.000 de lire
sterline, iar finalistul, „Racheta” Ronnie O’Sullivan, 125.000
de lire sterline.

Cinci propuneri pentru un antrenor. Alexandru Dedu, președintele
Federației Române de Handbal, a anunțat marți că viitorul
antrenor al echipei naționale masculine a României va fi
ales din 5 propuneri. „Viitorul antrenor al echipei naționale
masculine se va alege din 5 propuneri, în cursul acestei
săptămâni. Ne gândim inclusiv la un tehnician adus de
peste hotare”, a precizat Alexandru Dedu, în cadrul unei
conferințe de presă. Antrenorul Eliodor Voica a renunțat la
naționala masculină de handbal, în urma eșecului cu Fin-
landa din preliminariile Campionatului European 2016. În-
trebat despre situația antrenorului la echipa națională
feminină a României, Alexandru Dedu a precizat: „Naționala
feminină are un antrenor, el este și va fi Gheorghe Tadici”.

Porto are antrenor nou! Tehnicianul spaniol Julen Lopetegui,
selecţionerul naţionalei de tineret a Spaniei până în prezent,
va antrena echipa FC Porto, grupare cu care a semnat un
contract pe trei ani, a anunţat preşedintele clubului portu-
ghez, Jorge Pinto da Costa. Fost portar al echipelor Real
Madrid şi FC Barcelona, printre altele, Lopetegui, 47 de
ani, a debutat ca antrenort la Rayo Vallecano, în 2003. El
a fost campion european cu selecţionata under 19 a Spaniei,
în 2012, şi cu cea de tineret, în 2013. FC Porto a avut un
sezon 2013/2014 dezamăgitor, terminând pe locul 3 în
campionat, după ce câştigase trei titluri la rând. Antrenorul
Paulo Fonseca a fost înlocuit la începutul lunii martie cu
Luis Castro, care a avut rol de interimar.

Corona a transpirat din greu pentru prima victorie în play-off!  

Sâmbătă, 10 mai, Javier Zanetti va disputa
ultimul meci la Milano în calitate de fotbalist
al Interului, împotriva echipei lui Ștefan Radu,
Lazio. În vârstă de 40 de ani, argentinianul a
decis să se retragă la sfârșitul acestui sezon.
Înaintea meciului cu Lazio, Zanetti va face
turul stadionului alături de familie, suporterii
având astfel ocazia să-l aplaude la scenă des-
chisă pe legendarul jucător al Interului. Du-
minică diminea�a, cei de la Inter au programat
o conferin�ă de presă, în care Zanetti va vorbi
despre retragerea sa. Evenimentul se va �ine
în loca�ia unde jucătorul a fost prezentat la
Inter, în anul 1995, când a fost transferat de
italieni de la Banfield. Inter a hotărât să retragă

tricoul cu numărul 4, purtat aproape 20 de ani
de Zanetti, argentinianul urmând să ocupe un
loc în staff-ul clubului. Javier Zanetti a contribuit
din plin la tripla istorică realizată în 2010 de
Inter: scudetto-Cupă-UEFA Champions
League. Mijlocașul deţine şi re-
cordul de selecţii pentru na-
ţionala Argentinei,
unde a adunat 145
de meciuri în-
tre 1994 şi
2011.
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Centrul Cultural „Redu-
ta” vă invită mâine,
8 mai 2014, la specta-
colul folcloric „Vremu-
rile s-au schimbat”.
Spectacolul începe la
ora 18:00. Intrarea este
liberă, în limita locuri-
lor disponibile.

Solista Ionela Bran va lansa
un album muzical, iar alături
de ea pe scena de la Reduta
vor urca cele mai îndrăgite
voci ale cântecului popular. 

Dinu Iancu Sălăjan, Cristian
Pomohaci, Emilia Bubulac,
Gheorghe Turda, Ştefania Ra-
reş, Valeria Arnăutu, Gelu
Voicu, Nina Predescu, Elena
Pădure, Cristina Turcu Preda,
Ioana State, Maria Loga vă
vor oferi o seară de folclor de
neuitat. 

Horoscopul zilei
Berbec. Ar fi de preferat să eviţi toate conflictele care au
loc astăzi în jurul tău. Dacă stai să te amesteci în toate cer-
turile, îţi vei epuiza energia fără rost. 

Taur. Astăzi nu este o zi bună pentru a fi arogant/ă sau
egoist/ă. Chiar dacă nu ai probleme, persoanele din jurul
tău s-a putea să fie destul de sensibile în această zi.

Gemeni. Nu te poţi stăpâni şi vrei ca toată lumea să-ţi audă
opiniile. Este bine să spui tot ceea ce crezi, deoarece este
posibil ca mai multe persoane din jurul tău să te susţină.

Rac. Energia de care dai dovadă astăzi te va ajuta să descoperi
lucruri noi şi să te implici în treburi importante şi interesante.
Încearcă să duci la bun sfârşit tot ce ţi-ai propus. 

Leu. Dai dovadă de o energie uimitoare şi de o încredere
excepţională în oamenii din jurul tău. Astăzi vei avea parte
de mai multe provocări, dar le vei duce la bun sfârşit.

Fecioară. Chiar dacă eşti aproape de capătul puterilor, în-
crederea în sine te va ajuta să termini toate treburile pe care
le începi. Lumea iubeşte eroii şi luptătorii.

Balanţă. Chiar şi cele mai adânci gânduri ale tale, care credeai
că nu vor deveni vreodată realitate, au astăzi şansa de a-ţi
face ziua mai frumoasă. Spune-le prietenilor tăi ce vise ai.

Scorpion. Ai unele probleme care par că nu îţi dau pace şi te
frământă non-stop. Ar fi de preferat să nu le dai o aşa de
mare importanţă problemelor, deoarece îţi epuizezi energia.

Săgetător. Este o perioadă propice pentru ceva aventură şi
pentru o vacanţă neplanificată. Dacă poţi să-ţi faci timp
pentru o plecare din oraş, fă-o. 

Capricorn. Este o zi foarte grea pentru afaceri. Toată lumea
se comportă precum un animal de pradă şi ar fi bine să te
fereşti din calea lor. Stai cât mai ferit de cei din jurul tău.

Vărsător. Nimeni nu poate nega că eşti independent/ă din
toate punctele de vedere, însă astăzi apar unele persoane
care vor să te ţină în frâu. Arată-le cine eşti tu cu adevărat.

Peşti. Şeful tău sau profesorii tăi trec printr-o pasă proastă
astăzi. Orice le-ai spune, te vor anunţa că nu ai dreptate şi
nu te vor lasă să-ţi spui opiniile. Nu prea ai ce să le faci. 

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

GIGOLO DE OCAZIE
-PREMIERĂ-
(AP-12), 98 minute, Comedie
orele: 15:30, 20:00
UIMITORUL OM-PĂIANJEN 2 -3D– -PREMIERĂ-
(AP-12), 142 minute, Acţiune, Aventuri, Fantastic
orele: 13:30, 16:15, 19:00, 21:45
ZONA DE PERICOL
(N-15), 90 minute, Acţiune, Crimă
orele: 18:00, 22:00
TRANSCENDENCE: VIAŢĂ DUPĂ MOARTE 
(AP-12), 119 minute, Acţiune, Mister, SF
orele: 13:45, 16:00, 18:30, 21:00
RIO 2 -3D-
(AG), 101 minute, Animaţie, Aventuri, Comedie,
Familie, dublat
orele: 13:15

Recital la Muzeul Casa Mureşenilor 

Opera Braşov şi Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov
vă invită miercuri, 7 mai 2014, ora 17.00, la
„Recitalul de la ora cinci” – Competiţie muzicală.
Interpretează: Valentina Mărgăraş – soprană, Emil
Dumbravă – tenor, Nora Vlad – actriţă. 
La pian: Simona Patriche

Intrarea se face pe bază de bilete: 2 lei elevi şi
studenţi; 3 lei pensionari; 5 lei adulţi.

Teatru la „Sică Alexandrescu”

Miercuri, 07.05.2014
SEX, DRUGS, ROCK & ROLL – sala Studio, ora 19.00
de Eric Bogossian
Regia: Emanuel Pârvu
Scenografia: Bogdan Spătaru
Cu: Demis Muraru, Marius Cordoş, Maria Gârbovan,
Marius Cisar/George Custură
Preţul biletelor: 10 lei Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei.

Lansare de carte la Baiulescu

Miercuri, 7 mai 2014, la Mansarda Casei Baiulescu,
la ora 18,00 – Lansare de carte: Florentina Dan,
Foşnet de frunze.

Expoziţii 
◾ Expoziţia Fotograful braşovean Carl
Muschalek – 110 ani (1857–1904),
donaţia Gheorghe Corcodel din Germania,
la Muzeul Civilizaţiei Urbane, situat în Piaţa
Sfatului nr. 15. 

◾ Expoziţia Maeştri ai picturii româneşti.
Colecţia Lucian Pop la Muzeul de Artă Braşov,

din B-dul. Eroilor nr. 21 (lângă Hotel Capitol).
Expoziţia reuneşte capodopere semnate de
reprezentanţi de seamă ai picturii româneşti
din secolele XIX-XX.

◾Expoziţia temporară Tradiţii şcolare
braşovene 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, orele
9.00-17.00 Expoziţia prezintă atât originea şi
modul de organizare al asociaţiilor şcolare din cele
două înstituţii de învăţământ, cât şi contribuţia lor
la dezvoltarea comportamentelor culturale
specifice. 

◾ Epoziţia „De la căruţă la zborul cu motor”
la Muzeul Judeţean de Istorie Braşov. Expoziţia
este găzduită la Casa Sfatului din Braşov, Piaţa
Sfatului nr. 30. Piese de patrimoniu, obiecte de
colecţie, machete, reclame şi imagini istorice,
prezintă istoria transporturilor, de la căruţă la
zborul cu motor, într-un interval temporal
întins pe mai bine de şapte veacuri. 
◾ 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.

Astăzi în Braşov

Spectacol folcloric la
Centrul Cultural Reduta
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Sudoku

8 1 5 4
9 1 8

8
4 8 5 6

6 8
2 9 3 7

1
3 1 6

3 6 2 9

◾ Două blonde stăteau de vorbă.
Una dintre ele o întreabă pe cealaltă:
– Dragă, tu când faci dragoste, vor-
beşti cu soţul tău?
– Da, dacă mă sună ...

◾ La ora de desen, un copil desena
un îngeraş! La un moment dat, vine

profesorul la el şi îl întreabă:
– Ce desenezi tu acolo ?
– Un îngeraş ...
– Cu trei aripi?
– Da!
– Îngerii au două aripi. Unde ai mai
văzut tu îngeraş cu trei aripi?
– Dar dumneavoastră unde aţi văzut
îngeraş cu două aripi?

Bancuri

Sâmbătă, 17 mai 2014, va fi organizată
cea de a II – a ediţie a Festivalului Na-
ţional al Fanfarelor – Codlea 2014.

La festival vor participa: Fanfara „Pro-
menada” Câmpia Turzii, Fanfara „Rod-
na” Bistriţa Năsăud, Fanfara „Armonia
„Târnăveni, Fanfara „Argeşul” Piteşti,
Fanfara „Română Codlea”, Fanfara „Tg.
Secuiesc” Covasna. 

Vor avea loc mini recitaluri în diferite
locaţii ale oraşului, o paradă a fanfarelor

participante şi un concert de
muzică de promenadă pe
scenă din „Promenada Cen-
trul Istoric” Codlea. 
Program: 
◾ ora 10:30 Întâlnirea fan-

farelor la Casa de Cultură a Munici-
piului Codlea 

◾ ora 11:15 Mini recitaluri ale fanfarelor
participante în diferite locaţii ale ora-
şului. 

◾ ora 11:45, ple-
care parada fanfa-
relor pe traseul
Str. Laterala Nr.1
– „Promenada
Centrul Istoric” 
◾ ora 12:00, Fes-
tivitate de deschi-
dere pe scena din

„Promenada Centrul Istoric” 
◾ ora 12:10, concert fanfare pe scena

din „Promenada Centrul Istoric”
Codlea 

◾ ora 17:00 închiderea festivităţii. 

Festivalul Naţional al Fanfarelor
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Din presa maghiară
Dispoziţia prefectului privind 
îmbunătăţirea vieţii comunelor (II)
Colonelul Tocineanu a trimis o circulară privind măsurile
necesare pentru o mai bună administrare a comunelor.
(n.r. – continuare din numărul trecut)

5. Toţi locuitorii sunt obligaţi să-şi achite datoriile la timp
faţă de instituţiile locale şi de stat. Nu se admit prelungiri.
6. Prefectura a amendat mai mulţi agenţi rutieri pentru
că nu şi-au executat corespunzător serviciul. În viitor, în
aceste situaţii, ei vor fi eliberaţi din funcţiile deţinute. Au
fost amendaţi şi suspendaţi mai mulţi notari, secretari şi
funcţionari, iar persoanele care au încălcat legea sunt
judecaţi de tribunalul militar. Pe viitor numele infractorilor
vor fi făcute publice.
7. Prefectul constată cu bucurie că populaţia judeţului a
acordat interes pentru îmbunătăţirea aspectului localităţii
în care trăiesc, s-au reparat drumuri şi poduri. Drumul
este cartea de vizită al fiecărei localităţi. Drumurile bune
aduc turişti, comercianţi, protejează animalele şi căruţele,
precum şi oamenii de praf şi de noroi.
8. Cetăţenii sunt rugaţi ca înainte de Sfintele Paşti fiecare
să-şi cureţe zona unde locuieşte şi să-şi aranjeze gos-
podăria.
9. Muncile pentru interesul publicului se fac în continuare
şi după Paşti, dar nu în detrimentul muncilor agricole.
În încheierea circularei, prefectul promite că va verifica
fiecare localitate, îi va premia pe cei harnici şi îi va face
cunoscuţi pe cei rămaşi în urmă. Apelează la preoţii şi
învăţătorii localităţilor ca să încurajeze populaţia pentru
respectarea acestor hotărâri în vederea dezvoltării între-
gului ţinut.

(sfârşit)
Brassómegye főnöke a községek jobb életéért és

teljesebb rendjéért. Brassói Lapok, nr. 93, 23 aprilie 1938

„Vremurile sunt grele. Criza
bântue peste tot în omenire şi
ce va fi mâine, nu se poate pre-
vedea.

Noi însă avem credinţa că
binele nu se poate obţine să-
vârşind răul. Şi că conducerea
mai tuturor statelor pândite de
nenorocirea de mâine au co-
pleşit-o cei ce săvârşesc răul şi
aproape numai răul.

Să nu luăm exemple din alte
părţi, deşi am avea destule
aproape peste tot în omenirea
de azi.

Să le luăm dela noi.
Am ajuns aproape de apo-

geul sărăciei, pe care un termen
techic a denumit-o mai recent
criză. Şi totuşi nici o reţinere
din calea prăpăstioasă spre pră-
pădul general. Nici o voinţă
energică şi hotărâtă care să îm-
piedice prăbuşirea, şi să clă-
dească la vreme obstacolul
necesar pe care şi să-l aşeze
vânjos în calea pierzaniei.

Dumpingul rusesc, adică
aruncarea pe toate pieţele şi pe
preţuri derizorii ale produselor
muncii silnice, la care condu-
cătorii sovietelor dela Moscova
au obligat toată populaţiunea
fostului imperiu ţarist, a neno-
rocit producţia agricolă şi cea
forestieră din toată lumea, deci
şi dela noi.

Ţăranul îşi vede grâul vân-
zându-se, transportat în porturi,
cu 3 lei şi 80 bani kgramul, ca-
litatea cea mai superioară. Deci
el trebue să fie fericit când poa-

te să obţină la arie, sau lângă
şura lui, 2 lei pe kg. Ca să nu
vorbim de cât de grâu. Iar fo-
restierul trebue să-şi pună laţul
de gât şi să se spânzure, fiind-
că produsele lui nu mai pot face
un pas peste graniţele ţărei. Tot
ca să nu vorbim de cât de pro-
dusele forestiere.

Dar când lumea trebue totuşi
să trăiască. Când cei ce nu câş-
tigă, ci dimpotrivă pierd, trebue
totuşi să mănânce şi să se îm-
brace. Pâinea se vinde cu 8 lei.
Metrul de postav, care venit din
Anglia şi ne lovit de tariful va-
mal, ar costa, în calitatea cea
mai fină 500 lei, se vinde fa-
bricat în ţară şi de-o calitate in-
ferioară cu 1000 lei sau chiar
mai mult. Iar zahărul care venit
din streinătate şi nelovit de pro-

hibiţie, ar cos-
ta 12 lei kgr.
se vinde cu
42 lei kgr.

Şi asta pen-
tru ce?

D e s i g u r
spre a se îm-
bogăţi câţi-va
făinari. Desi-
gur spre a se
multimiliona-
riza câţi-va
acţionari. Şi
mai la sigur,
spre a se da
m i j l o a c e
acestor între-
prinzători fe-
riciţi într’o

ţară nenorocită, ca să poată
plăti atât cât li se cere de anu-
miţi politiciani, ca să li se în-
gădue cartelurile şi dreptul de
a specula populaţiunea ţărei.

Dar întrebarea este: mai au
atunci nevoie sovietele ruseşti
şi agenţiile lor de pretutindeni
din lume, să-şi cheltuiască fon-
durile pentru propaganda lor
subversivă şi de dărâmare a sta-
telor şi de subjugare şi de osân-
dire a popoarelor, când cei ce
îndârjesc astăzi şi asmut îm-
potrivă-le masele poporale,
sunt tocmai conducători state-
lor a căror prăbuşire au hotă-
rât-o vrăjmaşii acestora?

Totul se poate admite în via-
ţă: greutăţi ca cele de azi, ine-
rente unor vremuri de după un
cataclism mondial ca acela dela

1914-1918; restrângeri şi sa-
crificii ori cât de mari şi de gre-
le la toată lumea. Dar grupuri
de corbi, cari să sfâşie fără milă
trupul unui popor ce şi-a făcut,
când i s’a cerut, întreaga dato-
rie, – asta nu se mai poate în-
gădui. Şi nici  conduceri
nepregătite pentru conducere,
ce nu pot să stârpească aceşti
corbi, nici chiar atunci când
Statul, pentru nevoile refacerii
lui, se vede obligat să impună
sacrificiile cele mai mari şi mai
grele cetăţenilor săi.

Căci în definitiv dacă trecem
în revistă stările de astăzi, ce
poate să defileze în faţa ochilor
noştri?

Un popor de producători,
obligat să-şi desfacă produsele
subt costul de producţie, este lă-
sat pradă jafului cămătarilor şi
speculatorilor. Iar din ceea ce
nu-i mai rămâne, se vede obligat
să facă faţă cerinţelor imperioa-
se ale unui stat, a cărui întreagă
politică financiară se reazemă
numai pe fiscalitate!

Este oare alta realitatea?
De aceia, unind glasul cu cel

al întregului popor, noi cerem
măsuri urgente împotriva ca-
metei şi speculatorilor de tot
felul, singurele în stare să ză-
găzuiască povârnişul pe care
am început să ne precipităm”.
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Totuşi, într-o asemenea
„monotonie generală”, Ermil
Rădulescu a avut şi o „nespe-
rată revelaţie”, ea datorându-
se formaţiei de teatru a Casei
de Cultură din Braşov, sub în-
drumarea regizorului profe-
sionist Florin Fătulescu, de la

Teatrul Dramatic, ulterior
emigrat în U.S.A., „românul
care a cucerit Hollywood-ul
cu... teatrul, un trubadur al ab-
surdului etc.”, care a declarat
după 1989 că i-ar plăcea să
trăiască din nou la Braşov
(n.n.) şi care a lansat în 1983

o premieră absolută – „Lu-
poaica mea”, de Marin Sores-
cu. Era vorba de un poem
dramatic, în genul cunoscut
al lui Sorescu, o lucrare care
prin simboluri poetice, imagi-
native, atingea  una din acutele
probleme ale lumii contem-

porane : pacea, marea avere
ce trebuia vegheată peste „fu-
ria războiului şi războinicilor”.
Sigur, concepută metaforic,
partitura prospecta timpuri în-
depărtate – de pe vremea lui
Romulus şi Remus, gemenii
ce au supt la aceeaşi lupoaică. 

Florin Fătulescu a lucrat
„întru totul admirabil, atent

la fiecare semnificaţie, reuşind
simplitatea deplină, a gestu-
rilor şi a vorbelor, o concepţie
unitară care se remarcă, prin
sublinierea echilibrată şi ex-
presivă a sensurilor încărcate
de fior”. Iar finalul, poetic şi
el, a fost transpus cu aceeaşi
simplitate, „un fir de iarbă re-
descoperit, unicul rămas după

atâtea şi atâtea oarbe patimi
războinice”. 

Interpreţii au răspuns cu de-
osebit talent şi dăruire ideii
regizorale, izbutând un spec-
tacol „demn de a fi urcat şi
pe o scenă profesionistă”. 
„Drum  Nou” – 6 mai 1983

Cristina Baciu

Iulian Cătălui

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

„Opţiuni pentru un repertoriu de calitate” (II)

7 mai 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

Dacă nu vrem să ne prăbuşim, 
să zăgăzuim repede povârnişul 
ce ne duce la pierzanie

Foto: colecţia personală Aristotel Căncescu

Foto: colecţia personală Aristotel Căncescu
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O sculptură de Constan-
tin Brâncuşi, versiune a
„Sărutului” (Le Baiser),
este scoasă la vânzare
săptămâna asta cu preţ
de pornire de 5 milioane
de dolari, de Casa Chri-
stie's, la licitaţia de artă
impresionistă şi moder-
nă, la New York.

Este o lucrare în ghips cu
dimensiuni de 36 x 24 centi-
metri, una dintre cele şase va-
riante ale sculpturii realizate
de Brâncuşi. Organizatorii
speră să obţină până la 8
milioane de dolari, trans-
mite Mediafax.

„Tema sărutului este atât
de importantă pentru Brân-
cuşi, a lucrat la ea aproape pa-
tru decenii. A ţinut atât de mult
la această temă încât a devenit
emblematică pentru persona-
litatea sa, având simbolul in-
scripţionat pe cărţile sale de
vizită şi pe scrisorile sale”, a
declarat Sharon Kim, director
internaţional la Christie’s.

„Am dorit să realizez un
obiect care să reprezinte nu
doar un cuplu
oare -

care, ci toate cuplurile de în-
drăgostiţi care s-au iubit pe

acest pământ vreodată”, spu-
nea Brâncuşi.

Versiunea scoasă la lici-
taţie este din 1946, o re-
producere fidelă a versiunii
în calcar, din 1925, şi se
află în prezent la Muzeul
de Artă Modernă din Paris.
Lucrarea provine dintr-o
colecţie elveţiană privată,
în care a fost inclusă
după ce a fost achiziţio-

nată de la Galerie de
France, de la Paris, în
1987. Anterior, a
aparţinut familiei

doctorului Pascu Ata-
nasiu, căruia i-a fost dă-
ruită de artist în 1954,
potrivit datelor puse la
dispoziţie de Christie’s.

În 2012, Christie’s
din New York a mai
scos la vânzare încă
o lucrare a artistului
 român,  respect iv
„Muza”, care a fost
achiziţionată de un co-
lecţionar privat pentru

12,4 milioane de dolari.

Cinci milioane de dolari,
pentru un „Sărut” de Brâncuşi

Leo Iorga va fi operat de urgenţă pentru
extirparea unei tumori cerebrale

Muzicianul Adrian Ordean
a anunţat într-o postare pe pa-
gina sa de Facebook, că Leo
Iorga (foto), unul dintre cei
mai cunoscuţi solişti rock din
România, va fi operat de ur-
genţă, pe 9 mai, pentru extir-
parea unei tumori cerebrale.
Colegii săi lansează un apel
pentru ajutor.

Muzicianul Adrian Ordean,
prietenul şi colegul lui Leo
Iorga, s-a mobilizat şi a lansat
un anunţ pe conturile de so-
cializare, în care a precizat că
lui Leo Iorga îi lipsesc 8.000

de euro pentru această inter-
venţie.

Ordean a declarat pentru
ziarulring.ro, că banii necesari
intervenţiei există integral,
deoa rece Gigi Becali s-a oferit
să suporte întreaga sumă.

„Imediat după ce am postat,
am avut foarte mare ecou, nu
mă aşteptam la aşa ceva. Ope-
raţia e în jur de 15.000 de euro,
Leo avea câţiva bănuţi, mai
primea de la Sănătate în jur de
4.000 şi îi lipseau 8.000 de
euro. În  cursul dimineţii (n.r.
duminică), domnul Becali a ho-
tărât să plătească el absolut tot.
E o veste minunată! La fel, am
primit două telefoane, să luăm
contact cu nişte firme care vo-
iau să plătească integral ope-
raţia. Dar domnul Becali a fost
primul”, a spus Adrian Ordean. 

Serialul turcesc „Suleyman
Magnificul”, difuzat la Kanal
D, a devenit un fenomen în
întreaga lume şi se bucură de
un succes enorm. O tânără
româncă a reuşit să îi impre-
sioneze şi ea pe producătorii
turci cu frumuseţea ei şi a câş-
tigat un rol în acest serial. 

Tânăra se numeşte Tatiana
Marinescu (foto), s-a născut
la Târgovişte şi-a început ca-
riera în jurnalism la un post
tv. Frumuseţea ei a fost însă
remarcată la scurt timp de
marii creatori de modă şi a
lăsat presa pentru modelling,

scrie ele.ro. Ro-
mânca are măsuri
perfecte, 91-61-
91, iar până acum
a apărut în nume-
roase reclame
pentru firme ce-
lebre, dar şi în
cele mai renumite
reviste de modă.
Tatiana şi-a făcut
debutul cinema-
tografic în Turcia
în urmă cu puţin
timp şi a jucat doar roluri ne-
gative, însă acestea i-au adus
aprecierea producătorilor,

care i-au propus un rol în
 serialul-fenomen „Suleyman
Magnificul”.

„De ce m-am însurat?” Cele mai inedite căutări pe Google!
Prietenul Google a devenit principala sursă de informaţie
pentru orice le trece oamenilor prin cap şi doresc răspuns!
Specialiştii în SEO de la firma australiană Search Factory
au realizat o analiză în care încearcă să afle ce caută
oamenii pe Google. Iar surpriza a fost una de proporţii.
Cele mai multe căutări vizează probleme cel puţin inedite.
Potrivit rezultatelor studiului, citate de GadgetReport.ro,
printre cele mai accesate căutări sunt cele vizează exis-
tenţa lui Moş Crăciun, cu 60.500 de căutări/lună şi în-
trebări „existenţiale” de genul „De ce m-am căsătorit?”,
cu 40.500 căutări/lună. Iar alţi 18.000 de oameni se în-
treabă, în medie, în fiecare lună „De ce au bărbaţii sfâr-
curi?” Topul căutărilor bizare de pe Google mai include,
la loc de cinste, „Cum să câştigi la loterie?”, cu 60.500
de căutări/lună şi întrebarea absolut bulversantă „Cum
foloseşti Google”, cu 5.500 căutări.

Studiu fără precedent: Pinocchio, analizat de cercetători
Pinochio nu ar fi rezistat fizic la mai mult de 13 minciuni.
„Altfel, nasul îi creştea prea mult, făcându-i gâtul să se
rupă!”, potrivit unui studiu realizat la Universitatea Lei-
cester. Păpuşa din lemn creată de italianul Carlo Collodi
în 1883, ar fi avut, înainte de a minţi, un nas de şase
grame, cu o lungime de 2,5 centimentri, după cum au
socotit cercetătorii, citaţi de The Telegraph. Potrivit po-
veştii, nasul lui Pinocchio îşi dubla dimensiunile, cu fiecare
minciună, scrie evz.ro. „Greutatea capului ar fi ajuns la
4,18 kilograme”, se arată într-un raport publicat de Inter-
disciplinary Science Topics. Potrivit analiştilor, din fericire
pentru Pinocchio, acest lucru nu s-a întâmplat, păpuşa
oprindu-se după 3 minciuni. Ineditul studiu a fost realizat
după ce studenţii de la Universitatea din Leicester au
fost puşi să aplice principii ştiinţifice unor scenarii cu-
noscute, implicând personaje populare, aşa cum este
Pinocchio. 

Moda din perioada interbelică revine,
cel puţin pentru o zi la Braşov. 

Centrul Cultural Reduta vă invită 
la un eveniment cultural 

de excepţie:

Vor fi organizate prezentări inedite
de modă retro şi expoziţii tematice
de pictură şi sculpturi. Prezentarea
manifestării va fi făcută de directorul
Muzeului Judeţean de Istorie,
Nicolae Pepene, miercuri , 7 mai, de
la ora 18, la Centrul Cultural Reduta.
Intrarea este liberă

O româncă va juca în celebrul serial
„Suleyman Magnificul”


