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Program special de
Noaptea Muzeelor

Şase linii de transport în co-
mun vor avea sâmbătă sea-
ră program prelungit, în
„Noaptea muzeelor”. 
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METEO

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Braşov are undă verde 
pentru intervenţii chirurgicale ce implică transplant renal 

Se estimează că aproximativ
1.000 de persoane din judeţul
nostru nu au cărţi de identitate
şi astfel nu figurează în evi-
denţele oficiale. Asociaţia pen-
tru Parteneriat Comunitar
Braşov doreşte să modifice
această statistică prin inter-
mediul unui proiect european.

Peste două luni va demara
„Caravana identităţii” care îşi
propune să ajute 450 de per-
soane să-şi procure acte de
identitate. Proiectul este de-
rulat în parteneriat cu Direcţia
Judeţeană Comunitară de Evi-
denţă a Persoanelor Braşov. 

Astăzi se împlinesc 202 ani
de la anexarea Basarabiei de
către Imperiul Ţarist. Pentru
marcarea acestui eveniment
istoric, în Piaţa Sfatului se des-
făşoară mai multe acţiuni la
care participă şi un invitat de
onoare. Un apărător al limbii
şi şcolii româneşti din Trans-

nistria. Ion Iovcev, directorul
Liceului Lucian Blaga din
 Tiraspol, a povestit la câte
 încercări a fost supus de când
deţine această funcţie. Profe-
sorul Ion Iovcev a fost, ieri,
invitat la Consiliul Judeţean
Braşov, dar şi la Primărie.

De la Tiraspol, la Braşov„Caravana identităţii”, în judeţ

Parţial noros
5°C /14°C

Centru de transplant
renal la Braşov
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Meci capital
pentru stegari 

FC Braşov trebuie să învin-
gă U. Cluj, astăzi, de la ora
19.30, pentru a spera la sal-
varea de la retrogradare.

Un an fără
Mihai Sârbu

Se împlineşte un an de când
arhitectul şef al judeţului,
Mihai Sârbu, s-a stins după
o aprigă suferinţă.
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Doctorul Marius Neculoiu va fi şeful
unei echipe formată din nouă specia-
lişti în secţia unde se vor face astfel
de intervenţii chirurgicale. De altfel,

medicul braşovean este şi cel ce a de-
pus actele pentru ca Spitalul Judeţean
de Urgenţă Braşov să primească acre-
ditările din partea Ministerul Sănătăţii

şi a Agenţiei Naţionale de Transplant. 
Avizele sunt valabile cinci ani, iar
doctorul Marius Neculoiu apreciază
că anual se vor face în jur de 10 astfel

de operaţii, ţinând cont de numărul
de cazuri ce se înregistrează, în me-
die, la unitatea medicală braşoveană. 
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Comisar din Braşov, reţinut de DNA 
pentru că şi-a însuşit banii confiscaţi

Un poliţist de Serviciul de Investigare a Frau-
delor din cadrul IPJ Braşov a fost reţinut de DNA
după ce acesta şi-a însuşit banii confiscaţi de la
mai mulţi contravenienţi. Comisarul-şef Florin
Iordache a luat peste 20.000 de lei din banii in-
fractorilor.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale An-
ticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov au dispus
punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea
pentru 24 de ore, începând de la data de
15.05.2014 ora 14:15 până la data de
16:05.2014 ora 14:15, a inculpatului Florin
Iordache, la data faptelor comisar şef
de poliţie în cadrul I.P.J Braşov –
Serviciul de Investigare a Frau-
delor, sub aspectul săvârşirii in-
fracţiunii de abuz în serviciu
dacă funcţionarul public a ob-
ţinut pentru sine sau pentru al-
tul un folos necuvenit, în formă
continuată (70 acte materia-
le)”, arată DNA într-un co-
municat de presă. Potrivit
procurorilor DNA, 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 Florin Ior-
dache 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-verbale pe care le-a întocmit.

Cercetările efectuate în cauză au dus la iden-
tificarea unui număr de 70 procese-verbale de
contravenţie întocmite de inculpatul Florin Ior-
dache, prin care s-a dispus şi confiscarea unor

sume de bani care nu au fost predate con-
form procedurii expuse mai sus,

având ca rezultat prejudi-
cierea bugetului de

stat cu suma tota-
lă de 21.764 lei.
Poliţistului i s-a

adus la cunoştinţă ca-
litatea procesuală în con-

formitate cu prevederile art.
309 Cod de procedură penală,

urmând a fi prezentat Tribunalului
Braşov cu propunere de arestare

preventivă.

Accident de muncă la turnătoria de la Roman SA
Un accident de muncă a avut loc ieri, pe plat-

forma Roman SA, la turnătorie. Potrivit infor-
maţiilor, un muncitor care lucra la turnătorie a
suferit arsuri. „Ni s-a comunicat evenimentul şi
colegii mei au luat legătura cu reprezentanţii so-
cietăţii. Arsurile, din fericire, nu sunt foarte grave.
Cel mai important este faptul că nu au fost afec-
tate căile respiratorii. Muncitorul a turnat un
material inflamabil peste nişte resturi într-un
butoi, ceva de genul acesta,  iar în urma suflului

format în momentul aprinderii, omul a fost rănit
la nivelul mâinii drepte, cu care s-a apărat din
reflex şi parţial la faţă (nas şi urechea dreaptă.
Medicii ne-au informat că îl mai ţin la Terapie
Intensivă astăzi şi posibil şi mâine, după care va
fi trimis la salon. Rănile i s-au cosmetizat. Aş-
teptăm ca, în termen de 15 zile, angajatorul să
ne prezinte rezultatul anchetei interne, coform
prevederilor legale”, au declarat oficialii ITM
Braşov. Sebastian Dan 

Asociaţia pentru Parteneriat
Comunitar Braşov doreşte să
modifice această statistică
prin intermediul unui proiect
european. 

Peste două luni va demara
„Caravana identităţii” care îşi
propune să ajute 450 de per-
soane să-şi procure acte de
identitate. Proiectul este de-
rulat în parteneriat cu Direcţia
Judeţeană Comunitară de Evi-
denţă a Persoanelor Braşov. 

„Avem prevăzut în buget să
suportăm costuri legate de
acte de identitate şi acte de
stare civilă. Vom desfăşura opt
caravane în  opt localităţi”, a
declarat Mihaela Cârstea ma-
nager de proiect, Asociaţia
pentru  Parteneriat Comunitar
Braşov.  

Caravanele se vor desfăşura
pe parcursul a opt luni de zile,
procedurile de întocmire a ac-
telor fiind în unele cazuri des-
tul de greoaie şi asta pentru
că există persoane care nu au
nici măcar certificate de naş-
tere ori nici nu ştiu cu exac-

titate unde s-au născut  sau
cine sunt părinţii lor. 

„Din acest motiv  se şi în-
tinde acest proiect pe opt luni
de zile. Apoi multe persoane
nici nu doresc aceste cărţi de
identitate să intre în legalita-
te, dar noi o să-i convingem
şi nu cred că o să întâmpi-
năm  greutăţi”, a precizat
Ioan Curechiriu,  director

executiv la Direcţia  Judeţea-
nă Comunitară de Evidenţă
a Persoanelor. 

În cadrul proiectului se vor
încheia  parteneriate cu Ser-
viciile de Evidenţă a Persoa-
nelor din localităţile Braşov,
Făgăraş, Săcele, Codlea şi Ru-
pea cu sprijinul cărora se vor
identifica peroanele vulnera-
bile din categoria persoanelor

vârstnice şi persoane din me-
diul rural care au nevoie de
sprijin pentru întocmirea ac-
telor de identitate sau de stare
civilă şi care nu dispun de re-
sursele financiare necesare.
De asemenea organizatorii ca-
ravanelor vor demara şi o
campanie de strângere de fon-
duri pentru a continua această
campanie şi anul viitor.

„Caravana identităţii”Controale în toate hipermarketurile din judeţul Braşov!  Opt
echipe de inspectori sanitar veterinari au verificat 29 de
hipermarketuri şi supermarketuri din tot judeţul Braşov.
Printre neregulile găsite se numără şi nerespectarea con-
diţiilor de depozitare a diferitelor produse alimentare, per-
sonal fără echipament sau în unele cazuri murdare şi
staţionarea temporară a alimentelor direct pe podea. În
urma controalelor, specialiştii Direcţiei Sanitar Veterinare
au aplicat 11 amenzi în valoare de 13.200 de lei şi 12 aver-
tismente. Mai mult, specialiştii au retras de la comercializare
aproape 90 de kilograme de peşte,  carne tocată şi carne
de pasăre.
Grădina Zoologică, deschisă la sfârşitul lui iunie. Marea inaugurare
a fost amânată deja de patru ori, iar în ultimii trei ani copiii
braşovenilor au putut vedea animalele doar în poze. În
final, Primăria Braşov a anunţat că Grădina se va deschide
la finele lunii iunie după o investiţie de 32 de milioane de
lei (22 de milioane de la Ministerul Mediului şi 10 milioane
de lei de la bugetul local). Lucrările la reabilitarea totală a
parcului au început în 2011 şi au întârziat foarte mult, de-
oarece Ministerul Mediului, care finanţează majoritatea in-
vestiţiilor, a dat banii cu ţârâita. „Lucrările au întârziat şi din
cauza faptului că a trebuit să refacem unele documente,
ţinând cont că autorizaţia de construcţie expirase la un
moment dat, din cauza faptului au fost mai multe amânări
cauzate de lipsa fondurilor”, au precizat reprezentanţi ai
administraţiei publice locale. Grădina Zoologică nu va mai
fi o simplă expoziţie de animale cu garduri şi cuşti vechi
de peste 30 de ani, ci un parc natural în adevăratul sens
al cuvântuli. 
Viitura a făcut prăpăd. Un număr de 11 gospodării din satul
Cândeşti, comuna buzoiană Verneşti, au fost afectate, în
noaptea de miercuri spre joi, din cauza unor viituri formate
în urma scurgerilor de pe versanţi. De asemenea, pe DN
10 Buzău-Braşov circulaţia a fost blocată peste două ore
din cauza apei care a ajuns pe carosabil, apa atingând în-
ălţimea de jumătate de metru. 

Se estimează că aproximativ o mie de persoane 
din judeţul nostru nu au cărţi de identitate

Dacă nu ai act de identitate sau de domiciliu, nu ai acces la servicii conform legii, spun reprezentanţii proiectului 



Mâine, 17 mai, cu ocazia
desfăşurării evenimentului
„Noaptea Muzeelor”, repre-
zentanţii RAT Braşov vor pre-
lungi până la ora 24.00 orarul
de circulaţie a şase linii de
transport în comun. Astfel, în
intervalul orar 22.00 – 24,00,
autobuzele de pe liniile 1, 5,
6, 17 şi 31 vor circula după
un program special, cu o frec-
venţă a trecerilor prin staţii
de 15 minute. În ceea ce pri-

veşte linia 2, în intervalul orar
menţionat, frecvenţa trecerilor
prin staţii va fi de 20 de mi-
nute. Orarele speciale de cir-
culaţie vor fi afişate pe site-ul
Regiei, respectiv www.ratbv.
ro, pe pagina oficială de Fa-
cebook şi în staţii. Ultimele
plecări în cursă ale autobuze-
lor de pe liniile 1, 2, 6, 17 şi
31 vor avea loc la ora 24.00,
din capătul de linie „Livada
Poştei”. În ceea ce priveşte li-

nia 5, ultimele plecări se vor
face la ora 23.45 din capătul
de linie „Municipal” şi 24.00
din „Roman”. Şi  programul
punctelor de vânzare a bile-
telor va fi prelungit  până la
ora 23.45, pentru casieriile si-
tuate în staţiile Saturn, Ge-
menii, Triaj, Şcoala 20,
Spitalul Judeţean, Noua şi
Municipal. Punctul de vânza-
re din Livada Poştei va fi des-
chis până la ora 24.00.
Noaptea Muzeelor este un
eveniment de succes iniţiat de
Ministerul Culturii şi Comu-
nicării din Franţa şi se află
deja la cea de-a zecea ediţie.
Aproximativ 3 mii de muzee
din Europa celebrează anual
evenimentul. Şi la Braşov o
serie de instituţii de cultură
vor fi deschise în 17 mai până
la ora 24. 

Senatorul PNL, medicul
Marius Neculoiu, a
anunțat, ieri,  că Spitalul
Clinic Județean de
Urgență Brașov a fost
acreditat pentru trans-
plant renal, prin ordinul
342/27 martie 2014, al
Ministrului Sănătății.

După mai bine de şase luni
de la depunerea documentaţii-
lor necesare obţinerii acredi-
tării, Spitalul Judeţean Clinic
de Urgenţă Braşov are undă
verde pentru intervenţii chirur-
gicale ce implică transplant re-
nal. Avizele sunt valabile cinci
ani, iar doctorul Marius Necu-
loiu apreciază că anual se vor
face în jur de 10 astfel de ope-
raţii, ţinând cont de numărul
de cazuri ce se înregistrează,
în medie la unitatea medicală
braşoveană. „Mă bucur că am
reușit să onorez una dintre pro-

misiunile făcute brașovenilor,
să reușim la Brașov să dezvol-
tăm activitatea medicală, astfel
încât Facultatea de Medicină
și Spitalul Județean de Urgență
să desfășoare o activitate me-
dicală de vârf. Acreditarea este
pe cinci ani. Acum este creat
cadrul legal și eu estimez că, în
câteva luni, vom demara în
mod curent activitatea de trans-
plant. Primul pas a fost făcut.
Mai trebuie instruit personalul
mediu, într-un centrul de trans-
plant de rutină cu experință, la
Cluj. În privința dotărilor, foarte
puțină aparatură mai este ne-
cesară și avem promisiuni de
la Ministerul Sănătății că ne
vor sprijini (este vorba despre
investiții de 100.000 de euro).
Este vorba de aparatură pentru
testări de imunologie și apara-
tură de laborator strict pentru
transplant, referitoare la com-
patibilitate, altfel am fi nevoiți

să facem analizele în altă parte.
Dacă nu se rezolvă, am încrede
că vom reuși să obținem sprijin
de la Consiliul Județean
Brașov”, a precizat Neculoiu.

Senatorul Marius Neculoiu
este cel care va coordona ac-
tivitatea Centrului de Trans-
plant de la Brașov, care are
la activ peste 400 de trans-
planturi de organe, începând
din 1994, la multe dintre
acestea el fiind primul medic
operator. Din echipa de la
Brașov vor face parte nouă
medici de diferite specialită�i.

Dosarul de acreditare a
Spitalului Jude�ean Brașov a
fost depus anul trecut la Co-
misia de acreditare de pe lân-
gă Ministerul Sănătă�ii.
Centrul de transplant de la
Brașov devine opera�ional,
cel mai probabil, în această
toamnă.

Sebastian Dan 
Doctorul Marius Neculoiu va fi șeful echipei formată din nouă specialiști  care  va face  intervențiile chirurgicale

Brașovul va avea centru
pentru transplant renal

Program prelungit  pentru şase linii de
transport în comun,în „Noaptea muzeelor”
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Programul festivalului
Fruhlingsfest, adică Oktober-
fest în miniatură, va fi diver-
sificat. Cei care vor ajunge la
Cristian în acest sfârșit de săp-
tămână vor putea asculta mu-
zică antrenantă germană şi
românească. 

Baletul oficial Oktoberfest
a pregătit trei coregrafii spe-
ciale şi Junii Cristianului vor

încânta publicului cu folclor
local. „Am pregătit partici -
pan ților un Oktoberfest în mi-
niatură. Avem parada cu
trăsuri, avem baletul oficial al
Oktoberfest, asta înseamnă
dansuri germane și muzică
bună și desigur nu vor lipsi
bunătățurile specifice și berea”
a declarat Anemona Herme-
neanu, organizator. Printre bu-

nătăţile  culinare se numără
Turinger, șni�el, mititei, cio-
lane, ciocolata de casă şi turta
dulce. Duminică,  de la ora
14.00,  va avea loc parada
prin Cristian pe ritmuri ger-
mane interpretate de fanfara
săsească Ţara Bârsei.  Petre-
cerea săsească se va încheia
duminică seara târziu.  

Intrarea este liberă. 

Minioktoberfest la Cristian! 
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Guvernul României, prin
Administraţia Fondului Cul-
tural Naţional, a lansat o se-
siune de finanţare pentru
proiectele editoriale. Suma
maximă care poate fi solici-
tată pentru un proiect edito-
rial, format din maximum
10 titluri, este de 50.000 lei,
contribuţia beneficiarului fi-
ind de minim 10%. Terme-
nul limită de depunere a
proiectelor este de 23 mai
2014. 

Obiectivul programului
este reorientarea către carte
şi lectură, susţinerea debu-
tului literar, dar şi crearea
unor platforme editoriale
(reale şi virtuale) cu rol de
promovare a culturii scrise.
Prin cultura scrisă se înţele-
ge domeniul de referinţă
care cuprinde cărţi, reviste
şi alte publicaţii, tipărite sau
online, având caracter lite-
rar-artistic, tehnico- ştiinţi-
fic, editate pe orice suport.
Se are în vedere îmbunătă-
ţirea percepţiei publicului

larg asupra noilor media, în-
curajând operatorii editoriali
să depună proiecte pentru
acest domeniu. 

Solicitanţii eligibili sunt
editurile şi redacţiile publi-
caţiilor de cultură, persoane-
le juridice de drept privat
care, potrivit actelor consti-
tutive, desfăşoară activităţi
editoriale (ONG, societăţi
comerciale, PFA, Întreprin-
deri Individuale), precum şi
persoane juridice de drept
public (instituţii publice care
derulează proiecte editoria-
le). 

Activităţile declarate eli-
gibile sunt realizarea unor
lucrări din domeniile litera-
turii, artei, culturii şi civili-
zaţiei, printr-un set de
operaţiuni/ activităţi, precum
elaborarea, traducerea, tehno
- redactarea, ilustrarea, tipă-
rirea şi publicarea acestora,
inclusiv în format multime-
dia şi online, desfăşurate în
acord cu obiectivele enun-
ţate de autoritatea finanţa-

toare, pe o perioada de timp
determinată şi care au ca
scop comun satisfacerea
unor nevoi culturale expri-
mate la nivel local, zonal,
regional sau naţional. 

Secţiunile în care se pot
înscrie proiectele editoriale
şi sumele disponibile sunt: 

1.Carte 1.100.000 lei; 
2.Reviste şi publicaţii cul-

turale 600.000 lei; 
3.Proiecte noile media

(inclusiv online) 250.000 lei. 
Priorităţile strategice ale

A.F.C.N. stabilite de către
Consiliul Administraţiei
pentru perioada anului
2014, se concentrează pe ur-
mătoarele aspecte: ediţii cri-
tice şi titluri de referinţă
/lucrări specializate, debut,
publicaţii pentru copii şi
adolescenţi şi teme care se
referă la diversitatea multi-
culturală. Pentru informatii
suplimentare accesati
http://www.afcn.ro/finan-
tari-proiecte-editoriale.html.

Ionela Damian 

TAROM reia zborurile spre China

Majoritatea celor inte-
resaţi să îşi cumpere o
locuinţă prin programul
„Prima Casă” au un bu-
get de 40.000-60.000
de euro. Acest interval
de preţ este acoperit cel
mai bine de oferta de
pe piaţă în marile oraşe
din ţară, cu excepţia Bu-
cureştiului.

„După aproape cinci ani
de la demararea programului
Prima Casă, în iunie 2009,
acesta a devenit cel mai im-
portant etalon de preţ în ma-
terie de tranzacţii cu
locuinţe”, se arată într-un co-
municat al imobiliare.ro.

Potrivit unei analize reali-
zate de portal pe baza cău-
tărilor efectuate la nivel
naţional în luna aprilie, 66%
dintre vizitatori caută un
apartament cu un preţ ma-
xim de 60.000 de euro. Mai
exact, 16% dintre potenţialii
cumpărători şi-ar dori o lo-
cuinţă care să coste cel mult

20.000 de euro, 24% ar avea
un buget cuprins între
20.000 şi 40.000 de euro, în

vreme ce 26% ar dispune
pentru o achiziţie de 40.000-
60.000 de euro.

18% dintre cumpărători
ar opta pentru o casă cu un
preţ cuprins între 60.000 şi
80.000, în timp ce una de
80.000-100.000 de euro ar
fi interesantă pentru 8%
dintre aceştia. Doar 8% din-
tre cumpărători sunt atraşi
de apartamentele mai scum-
pe de 100.000 de euro.

În orașul de la poalele
Tâmpei, segmentul locuin -
�elor de Prima Casă de�ine
o cotă de 65% din totalul
ofertei. Astfel, dintre apar-
tamentele disponibile spre
vânzare, circa 1% au un pre�
de până la 20.000 de euro,
24% se încadrează între
20.000 și 40.000 de euro,
iar 40% costă între 40.000
și 60.000 de euro. O cincime
(21%) dintre vânzătorii
brașoveni solicită între
60.000 și 80.000 de euro,
6% ajung la 80.000-100.000
de euro, în vreme ce restul

de 8% au așteptări mai ridi-
cate decât 100.000 de euro,
potrivit imobiliare.ro.

Majoritatea tinerilor  își cumpărîă o locuință prin programul ”Prima Casă”

Apartamentele de până la
60.000 de euro domină piața! 

Flash economic
CE Oltenia devine societate mixtă
româno-chineză
În perioada următoare se
va crea o societate mixtă
între Complexul Energe-
tic Oltenia și compania
chineză Huadian, a
anunțat ministrul Econo-
miei, Constantin Niţă.
Motivația acestei asocieri o re-
prezintă investiţiile estimate la un
miliard de euro la termocentrala Rovinari.  „Sperăm ca
până la sfârşitul anului să se finalizeze toată documentaţia
tehnică necesară începerii lucrărilor la acest proiect. Este
un proiect mare, de 600 MW care va crea în jur de 400
de locuri de muncă, dar mai important este că va păstra
alte 3.000 de locuri de muncă. Sperăm ca anul acesta
la sfârşit să fie finalizate toate documentaţiile.”, a spus
Constantin Niţă (foto medalion), citat de Agerpres.

Negrițoiu: Situația de la Omniasig este sub control
Situația de la Omniasig este sub control la ora actuală,
iar posesorii de polițe de asigurări de locuințe nu vor avea
niciun fel de probleme, a declarat într-o conferință de presă
Mișu Negrițoiu, președintele Autorității pentru Administrare
Financiară. „Intervenția mea are scopul de a asigura pu-
blicul, consumatori de produse de asigurări și clienții Om-
niasig, că situația este sub control. Ne-am asigurat că
niciunul dintre posesorii acestor polițe nu va fi afectat.
Este vorba despre polițele de asigurări de locuință, atât
obligatorii, cât și facultative. Numărul acestora este mult
mai mic decât cel vehiculat în presă, la fel de mult și al
celor implicați”, a afirmat Negrițoiu. Procurorii Parchetului
General au efectuat, miercuri, percheziții simultane la 49
de sedii centrale și sucursale ale Omniasig. 

Finanţare pentru proiecte editoriale 

TAROM va relua zborurile
spre China din luna august,
urmând să opereze două curse
pe săptămână pe ruta Bucu-
reşti-Beijing, au declarat surse
din cadrul companiei aeriene,
citate de Mediafax. Zborurile

vor fi efectuate fără oprire, iar
durata unei călătorii va fi de
nouă ore. Linia aeriană Bu-
cureşti-Beijing şi retur a fost
sistată în 2003, în mandatul
fostului ministru Miron Mi-
trea, din raţiuni economice.

Vicepremierul Liviu Dragnea
a anunţat la 24 martie, într-o
vizită pe care a efectuat-o la
Beijing, că zborurile TAROM
Bucureşti-Beijing-Bucureşti
vor fi reluate în iunie sau iu-
lie.



Fulgii de ovăz, vinul roşu,
peştele, nucile, migdalele şi
usturoiul sunt doar câteva
dintre alimentele care ajută
la scăderea colesterolului
„rău” din organism.

Persoanele care au un ni-
vel crescut al colesterolului
în organism sunt predispuse
la boli cardiovasculare. Pen-
tru că grăsimile saturate sunt
greu de ocolit din cauza sti-
lului alert al vieţii, nutriţio-
niştii recomandă ca zilnic să
aducem în dietă alimente
care ajută la scăderea
colestero lului „rău„.

Fulgii de ovăz duc la scă-
derea colesterolului cu 5,3%
în 6 săptămâni. Acest lucru
este posibil datorită unei sub-

stanţe
care se gă-
seşte în compo-
ziţia fulgilor de ovăz,
numită beta-glucan.

Vinul roşu luptă
împotriva colesterolului. Este
indicat să nu se consume mai
mult de 2-3 pahare de vin pe
săptămână.

Peştele este recunoscut
pentru faptul că ajută la pre-
venirea bolilor de inimă şi a
demenţei. Nutriţioniştii spun
că persoanele care mănâncă

peşte de trei
ori pe săptămâ-

nă au un nivel al co-
lesterolului “rău” mai scăzut,
spre deosebire de cele care
mănâncă ocazional.

Nucile, migdalele şi caju-
ul combat colesterolul. Aten-
ţie, însă, aceste alimente au
un conţinut caloric ridicat.
Astfel, este indicat să le mân-
caţi cu moderaţie.

Depresia este principala
cauză a îmbolnăvirii și
invalidită�ii în rândul tinerilor
cu vârste cuprinse între 10 și
19 ani, potrivit unui raport
publicat miercuri de
Organiza�ia Mondială a
Sănătă�ii (OMS) privind să-
nătatea adolescen�ilor.

Totodată, OMS afirmă că
cele trei principale cauze de
deces în rândul adolescen�ilor
la nivel mondial sunt ”acci-
dentele rutiere, SIDA și sinu-
ciderea”.  În 2012, 1,3 milioa-
ne de adolescen�i au murit în
întreaga lume. Este pentru

prima dată când OMS publică
un raport complet dedicat
problemelor de sănătate care-
i afectează pe adolescen�i.
Aceste probleme sunt legate
de consumul de �igări, droguri
și alcool, SIDA, sănătatea
mintală, alimenta�ia, sexuali-
tatea și violen�a.

”Lumea nu acordă suficien-
tă atenție sănătății
adolescenților”, a declarat
medicul Flavia Bustreo.
Băie�ii sunt mai afecta�i decât
fetele de accidentele rutiere,
cu o rată de mortalitate de trei
ori mai mare. În general, de-

presia este cauza numărul unu
a îmbolnăvirilor la această
grupă de vârstă, iar sinucide-
rea este cea de-a treia cauză
a mortalită�ii în rândul
adolescen�ilor.

Unele studii arată că toate
persoanele cu probleme de
sănătate mintală au prezentat
primele simptome de boală
începând cu vârsta de 14 ani.

De aceea, OMS atrage
aten�ia că dacă adolescen�ii ar
fi trata�i la timp, acest lucru
ar putea preveni decese și evi-
ta ”suferințe pe durata întregii
vieți”. 

Dosarul electronic al pa-
cientului va fi activat la
prima consultație, indife-
rent că are loc la medicul
de familie sau în spital, a
declarat ieri într-o
conferință de presă dr.
Marius Filip, expert ono-
rific al Casei Naționale a
Asigurărilor de Sănătate
(CNAS) și responsabil cu
promovarea dosarului
electronic.

Dosarul electronic va con�ine
toate informa�iile medicale care
în mod normal sunt în fișele de
observa�ie, în registrele de
consulta�ii și vor avea acces la
acesta proprietarii datelor
(pacien�ii) și medicii curan�i.

„Inițializarea se face cu
ocazia unui prim consult. Ur-
mătoarea accesare a dosarului
ne permite să accesăm un
minim de date legate de pacien-
tul respectiv. Cine nu are nicio

internare, este sănătos, are un
dosar gol. Istoricul medical al
pacientului va fi introdus fie prin
preluarea datelor cu acordul
medicilor, și aceasta este tema
unui program viitor, din com-
puterele pe care le au, din bazele
de date, fie în spital... Medicul
de familie nu va scrie și nu este
obligat, cel puțin la început, să
scrie aceste date. Din punct de
vedere medical, dosarul poate
fi accesat de toți medicii care au
cod de parafă, sunt specialiști
și au semnătură electronică.
Sunt în această situație 35.000
de medici cu cod de parafă”, a
sus�inut Filip.

Potrivit acestuia, accesul la
dosarul electronic se poate face
pe baza cardului de sănătate sau
prin matrice de securitate și
semnătură electronică. „Accesul
se poate face pe baza a două
chei: cadrul de asigurări de să-
nătate introdus în cititor, sau
matricea de securitate și sem-

nătura electronică pe altă
parte”, a spus doctorul.

Referindu-se la siguran�a do-
sarului electronic, Marius Filip
a spus că CNAS garantează
siguran�a informa�iilor din
re�eaua electronică, însă nu și
pe cea de la nivelul cabinetelor
medicale sau al spitalelor.

Ini�ializarea dosarelor elec-
tronice de sănătate a început pe
data de 20 aprilie, până în pre-
zent fiind deja activate
500.000 de dosare, iar la
acest proces au lucrat până
acum 3.500 de medici, fi-
ind conectate peste 50
de spitale, a afirmat
doctorul Marius Filip.
Potrivit dr. Marius
Filip, singura situa�ie
în care accesul la
dosarul electronic
se va face fără
acordul pacientu-
lui va fi în situa�ie
de urgen�ă.

„Pacientul trebuie să își dea
acordul. Dacă pacientul nu își

dă acordul, medicul va vizualiza
doar zona de urgență. Accesul
se poate face fără acceptul pa-
cientului doar într-o singură
zonă - în zona de urgență, restul
este cu acordul pacientului. În

zona de urgență sunt
informații care au fost

considerate a fi
vitale gen aler-
gii, grupe de
sânge, boli cro-
nice, proteze,

dispozitive și

încă două care au fost cerute de
medicii de familie:

internările și
u l t i m e l e
prescripții” a
spus Filip.

Dosarul electronic se
activează la prima consultație
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OMS: Depresia, principala boală de care suferă adolescenții

Alimentele care scad colesterolul
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Foto: colecţia personală Aristotel Căncescu

Povestea unei străzi:
Strada Nicolae Iorga (VI)
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Astăzi se împlinesc 202 ani
de la anexarea Basarabiei de
către Imperiul Ţarist. Pentru
marcarea acestui eveniment
istoric, în Piaţa Sfatului se
desfăşoară mai multe acţiuni
la care participă şi un invitat
de onoare. Este vorba de un
apărător al limbii şi şcolii ro-
mâneşti din Transnistria, Ion
Iovcev, directorul Liceului Lu-
cian Blaga din Tiraspol.

Profesorul Ion Iovcev a
fost, ieri, invitat la Consiliul
Judeţean Braşov, dar şi la Pri-
mărie. Aici, dascălul le-a
 povestit reprezentanţilor au-
torităţilor locale, dar şi jurna-
liştilor, prin câte a trecut în
ultimii ani şi la ce presiuni
mai sunt încă supuşi el şi alţi
profesori, dar şi părinţii ele-
vilor români din Transnistria. 

„Este greu să trăim acolo,
însă avem imunitate şi Dum-
nezeu ne ajută. Dar există atâ-
ta ură în jur faţă de unii

oameni care vor să înveţe în
limba lor”, a spus profesorul
Ion Iovcev. 

Situaţia şcolilor româneşti
din Transnistria este una de-
licată, spune profesorul şi de-a

lungul anilor au fost tot felul
de tentative de închidere a uni-
tăţilor şcolare. Niciuna dintre
acestea nu funcţionează în clă-
diri proprii, iar chiriile cerute
sunt imense. De exemplu, una

din şcoli plăteşte o chirie anua-
lă de 400 de mii de lei mol-
doveneşti, echivalentul a
aproximativ 100 de mii de
roni. 

„Acolo, în Tiraspol, este o
altă lume, unde parcă timpul
s-a oprit în loc, este o micro-
uniune sovietică, aceleaşi de-
numiri de străzi comuniste, cu
statuile lui Lenin, cu tancul
eliberator, cu tunuri, asta este
realitatea în Tiraspol”, a po-
vestit Ion Iovcev. 

Cu toate dificultăţile şi pre-
siunile care se fac, profesorul
Ion Iovcev spune că nu va re-
nunţa niciodată la limba ro-
mână.

Astăzi, profesorul Ion Iov-
cev se va afla faţă în faţă cu
elevii Colegiului Naţional
„Unirea” şi apoi cu elevii
Colegiului de ştiinţe ale na-
turii „Emil Racoviţă”, pen-
tru o discuţie deschisă
despre identitatea româneas-

că dincolo de graniţele Ro-
mâniei. 

Vicepreşedintele Consiliu-
lui Judeţean Braşov, Mihai
Pascu, a spus că alături de
 Biblioteca Judeţeană va pre-
găti un fond de carte pentru
elevii din şcolile româneşti
din Transnistria. 

„Consiliul Judeţean Braşov
va încerca să-i sprijine pe elevii
români din Tiraspol prin in-
termediul Bibliotecii Judeţene.
Vom dona un fond de carte,

este vorba despre beletristică,
autori români consacraţi. De
asemenea, am discutat pentru
organizarea unei tabere pentru
elevi în această vară, aici, la
Braşov, acţiune pe care o vom
susţine financiar. Este impor-
tant să-i sprijinim pe copiii din
Tiraspol, pentru care vorbirea
în limba maternă este mai
mult decât un act de curaj”, a
declarat Mihai Pascu, vicepre-
şedintele Consiliului Judeţean
Braşov. 

„Basarabia 200+2” la Braşov

În urmă cu un an, la doar
60 de ani, arhitectul şef al ju-
deţului, Mihai Sârbu (foto),
a plecat dintre noi. Arhitectul
s-a stins din viaţă după o apri-
gă suferinţă.

Mihai Sârbu a primit, în
viaţă fiind, recunoştinţa pe
care a meritat-o din plin din
partea comunităţii – titlul de
cetăţean de onoare al judeţu-
lui. Vorbim despre un profe-
sionist de înaltă clasă, care a
fost întotdeauna un îndrumă-
tor şi un sprijin pentru toţi co-
legii săi din administraţia
judeţeană. Braşovenii îl ştiu
drept unul dintre cei mai buni
arhitecţi ai regiunii. 

Mihai Sârbu s-a născut pe
30 mai 1953. A absolvit Li-
ceul de Arte Plastice din Cluj-

Napoca în 1973. A urmat trei
ani de studii la Facultatea de
Arhitectură din cadrul Insti-
tutului Politehnic Cluj, după
care alţi trei ani la Institutul
de Arhitectură „Ion Mincu”
Bucureşţi, pe care l-a absolvit
în 1979. Şi-a început activita-
tea de arhitect la Atelierul de
Proiectare Judeţean Miercurea
Ciuc, dar a fost şi designer la
IAR Ghimbav. Din 1987 şi
până în 1993 a lucrat la Con-
siliul Popular şi Consiliul Ju-
deţean Braşov, ca inspector de
specialitate, şef serviciu şi di-
rector. A urmat perioada ani-
lor 1994-2001, timp în care a
fost şef serviciu urbanism la
SC Proiect Braşov SA şi aso-
ciat unic la SC Dasaro SRL
şi la SC Agenţia Sârbu SRL.

Din mai 2001, Mihai Sârbu
a fost arhitect-şef la Consiliul
Judeţean Braşov. El a coor-
donat activităţile de amenajare
a teritoriului judeţului, de
 dezvoltare urbanistică a jude-
ţului şi a unităţilor adminis-
trativ-teritoriale componente.
Îmbunătăţirea continuă a as-
pectului localităţilor şi încu-
rajarea păstrării specificului
valoros în materie de arhitec-
tură, în siturile istorice, pre-
cum şi în ariile şi zonele
naturale protejate, au repre-
zentat o altă latură a activităţii
sale. În data de 28 martie
2013 a primit titlul de „Cetă-
ţean de Onoare” al judeţului
Braşov, ca semn de recunoaş-
tere şi preţuire a activităţii sale
puse în slujba dezvoltării co-
munităţii noastre. Iniţiativa i-
a aparţinut preşedintelui
Consiliului Judeţean Braşov,
Aristotel Căncescu. 

„Mihai Sârbu a fost o per-
sonalitate atât în profesia sa,
cât şi în cultura braşoveană.
Alături de Christian Kertsch
şi Albert Schuller, Mihai Sârbu
a fost un om care a contribuit
foarte mult la toate proiectele
care au ţinut de urbanism şi
de arhitectura Braşovului. El
rămâne un nume de prim rang
în rândul arhitecţilor”, a spus
Aristotel Căncescu, preşedin-
tele Consiliului Judeţean. 

Profesorul Ion Iovcev (stânga) a fost invitat la Consiliul Judeţean Braşov 

Noi vom lupta în continuare pen-
tru limba română, fiindcă limba
română este o limbă frumoasă.
Este limba noastră şi pentru fie-
care naţiune cea mai frumoasă
limbă e limba naţiunii ei. 

Ion Iovcev
directorul Liceului 

„Lucian Blaga” din Tiraspol 

Ion Iovcev, directorul singurului liceu de limbă română din Transnistria, invitat de onoare al
evenimentului care marchează 202 ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Ţarist
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Un an de la moartea arhitectului şef 
al judeţului, Mihai Sârbu
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Festivalul mușcatelor, în weekend la Bran
În acest sfârșit

de săptămână, la
Muzeul Naţional
Bran se va des-
făşura „Festiva-
lul Muşcatelor”,
eveniment orga-
nizat de către
ANTREC - Fi-
liala Braşov, în
colaborare cu
Autoritatea Na-
ţională pentru
Turism, Primăria
Bran şi Muzeul
Naţional Bran. 

Vor putea fi
admirate expozi-
ţii de flori, pre-
zentare de costume populare
din zonă, expoziţia de foto-
grafie „Farmecul muşcatelor”,
precum şi alte exponate. „Mu-
zica şi voia bună vor fi nelip-
site, iar programul artistic va

fi susţinut de ansambluri fol-
clorice din localităţile Bran,
Moeciu, Fundata şi Izvoarele
(judeţul Prahova). Cu ocazia
acestei sărbători vom căuta
să evidenţiem aspectul natural

şi ornamental al unei flori ro-
mâneşti, atât de des întâlnite
în pensiunile din România şi
nu numai”, a declarat Mioara
Vişan, preşedinte al AN-
TREC - Filiala Braşov. 

Cetăţile Ţării Bârsei, expuse
în miniatură la Noaptea Muzeelor

Elevii din mai multe şcoli
braşovene vor expune sâmbătă,
cu prilejul Nopţii Muzeelor
2014, cetăţile din lut pe care
le-au reconstituit în urmă cu
aproape jumătate de an. Ma-
chetele reprezintă biserici for-
tificate din Ţara Bârsei, precum
Ghimbav, Hălchiu, Prejmer,
Sânpetru, Feldioara sau Codlea,

iar realizarea lor a început în
toamna anului trecut. „După ce
le-au construit, machetele aveau
o anumită dimensiune, care însă
s-a modificat odată cu trecerea
timpului şi pe măsură ce lutul
a început să se usuce. Pentru că
s-au mai deteriorat în lunile
scurse de atunci, cu ajutorul
Muzeului Judeţean de Istorie,

lucrările au fost «arse» şi res-
taurate, iar în aceste zile copiii
le pictează pentru a putea fi ex-
puse sâmbătă”, a explicat co-
ordonatorul proiectului, prof.
Daniel Petrule, de la Colegiul
„Grigore Antipa” Braşov.

Machetele vor fi  expuse  la
Muzeul Judeţean de Istorie, în
cadrul «Nopţii Muzeelor». 

Maratonul DHL Ştafeta
Carpaţilor, cea de-a
cincea ediţie, va avea
loc sâmbătă, 21 iunie,
la Poiana Braşov.

Evenimentul este dedicat
alergătorilor profesioniști,
companiilor din România și
publicului larg. Brașovenii
sunt aștepta�i ca la fiecare
edi�ie să se alăture
competi�iei și să demonstre-
ze cât de bine cunosc traseul,
devenit deja tradi�ional. 

Până pe 23 mai, taxa de în-
scriere la Maratonul DHL Şta-
feta Carpaţilor este de 90 de lei
pentru persoane fizice şi 115
lei pentru companii. După
această dată, taxa se va majora
cu 25 de lei pentru ambele ca-
tegorii. 

Scopul maratonului este, ca
în fiecare an, strângerea de fon-

duri ce vor fi donate unei
organiza�ii caritabile. Anul aces-
ta DHL va sus�ine proiectul
“Educa�ie și Informare împo-
triva consumului de droguri în
rândul tinerilor”, al Organiza�iei
Salva�i Copiii România. În acest
an, Salva�i Copiii își propune
să informeze peste 8000 de
elevi și studen�i din 120 de școli

din București și alte 12 jude�e,
printre care și Brașov, despre
efectele dezastruoase ale dro-
gurilor asupra tinerilor. 

Pentru iubitorii unor astfel
de competiţii, dar şi pentru cei
care vor să susţină cauza cari-
tabilă deopotrivă, există mai
multe posibilităţi de implicare
în eveniment: participare la cur-

să – fie la ştafetă, fie la probele
de maraton şi semimaraton,
sponsorizarea unei echipe de
tineri de la liceele sportive din
judeţul Braşov sau donarea unei
sume de bani. 

Edi�ia din acest an a mara-
tonului se va desfășura pe tra-
seul Predeal - Pârâul Rece –
Râșnov - Poiana Brașov, for-
mele alternative de participare
fiind echipe - ștafetă (6 persoa-
ne x 7 km fiecare, masculin,
feminin sau mixt) sau indivi-
dual. Participan�ii individuali
pot alege să concureze la se-
mimaraton (21 km) sau la ma-
raton, pe distan�a de 42,195
km. Vârsta minimă de partici-
pare este de 14 ani pentru
membrii echipelor și 18 ani
pentru cei care concurează in-
dividual. Pentru alergătorii sub
18 ani participarea este gratuită.
Detalii pe www.maratondhl.ro. 

Mâine, 17 mai, între
orele 10-16, la Bibliote-
ca Jude�eană G. Bari�iu
are loc Târgul de volun-
tariat Brașov, edi�ia a IV-
a. Participă 19
organiza�ii care oferă
peste 260 de locuri de
voluntariat  în Brașov,
Săcele și Codlea.

Organiza�ii din domeniile
social, educa�ional, cultural, să-
nătate, ecologie, tineret și civic
oferă la această edi�ie peste 260
de oportunită�i diferite persoa-
nelor interesate de voluntariat
din jude�ul Brașov, indiferent
de vârstă sau formare profe-
sională. Vin să recruteze vo-
luntari: Incubator 107 Brașov,
Funda�ia Hospice Casa
Speran�ei, Asocia�ia Rază de
speran�ă în interven�ia și terapia
TSA, Funda�ia pentru asisten�ă
socială și tineret Săcele, Tineri
pentru Tineri, Asocia�ia de Ser-
vicii Sociale SCUT, Asocia�ia
Montană Carpa�i, Asocia�ia
Visum pentru Educa�ie și Cul-
tură, Funda�ia Rafael Codlea,
Asocia�ia pentru Parteneriat
Comunitar Brașov, Agen�ia
Metropolitană pentru Dezvol-
tare Durabilă Brașov, The Eu-

ropean Nature Trust, Funda�ia
PECA, Asocia�ia Copiii de
Cristal, Asocia�ia Centrul de
jocuri Mirakolix, Asocia�ia
11even, Cercetașii României
– C.L. Virgil Oni�iu Brașov,
Asocia�ia Colors, Re�eaua
CAN. 

Fiecare organiza�ie își va
prezenta oferta de voluntariat
în cadrul un stand propriu, or-
ganizat în sala mare a biblio-
tecii. Tot acolo vor avea loc și
jocuri și ateliere creative, dar
și o bursă de parteneriate. La
mediatecă organiza�iile vor
sus�ine prezentări despre mi-
siunea și proiectele lor de vo-
luntariat; tot aici vor avea loc
ateliere interactive legate de
legisla�ia în domeniul volunta-
riatului și alte arii de interes
pentru poten�ialii voluntari și
pentru voluntarii activi.
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Începe a patra ediție a
Târgului de voluntariatMaratonul DHL

Ştafeta Carpaţilor 



FC Brașov trebuie să în-
vingă Universitatea Cluj,
astăzi, de la ora 19.30,
pentru a spera în conti-
nuare la salvarea de la re-
trogradare.

În penultima rundă a sezo-
nului, FC Brașov joacă astăzi
pe propriul teren împotriva
forma�iei Universitatea Cluj.
Galben-negrii sunt obliga�i să
câștige toate cele trei puncte
pentru a spera la salvarea de la
retrogradare. Tehnicianul Cornel
�ălnar este conștient de
importan�a acestui joc și spune
că în cazul în care stegarii se
vor impune în fa�a celor de la
Universitatea Cluj, atunci echipa
de sub Tâmpa se va salva de la
retrogradare într-o propor�ie
destul de mare. „Este un meci
foarte important pentru noi. Este
o partidă de a fi sau a nu fi în
Liga I și în sezonul viitor. Tre-
buie să câștigăm acest joc și
dacă vom reuși să ne impunem,
cred că în proporție de 90-95%
suntem salvați de la retrogra-
dare. Băieții trebuie să dea tot
ce au mai bun pentru a nu da
cu piciorul la munca foarte bună
depusă până acum. Sunt convins
că mulți nu se așteptau ca
Brașovul să aibă rezultate așa
de bune în 2014”, a spus teh-
nicianul brașovenilor, Cornel
�ălnar. În afara lui Ricardo Ma-
chado, care este suspendat,
�ălnar are tot lotul la dispozi�ie. 

Atmosferă tensionată în vestiar.
Din păcate, atmosfera din lotul
brașovean nu este cea mai
bună. Stegarii au ajuns la ca-
pătul răbdării. Neplăti�i de mai
bine de patru luni, fotbaliștii
de la FC Brașov au vrut să tra-
gă un semnal de alarmă și au
refuzat ini�ial să intre în can-
tonament înainte de meciul ca-
pital cu Univesritatea Cluj.
„Băieții au ajuns la capătul
răbdării. Au refuzat inițial să
se antreneze, dar până la urmă
au ieșit la antrenament și s-au
pregătit foarte bine. Din păcate,
nu vor să intre în cantonament.
Este decizia lor, o înțeleg și
chiar dacă nu îmi convine
această situație sunt convins că

băieții vor intra pe teren și vor
da totul pentru a câștiga acest
joc cu Universitatea Cluj. Ju-
cătorii nu și-au primit banii de
mai multe luni, sunt probleme
la club, dar asta se întâmplă la
mai multe echipe din Liga I.
Am vorbit cu domnul Zotta, am
vorbit și cu domnul Neculaie,
știu care sunt problemele și spe-
răm să se rezolve”, a spus
„�ân�arul”. Galben-negrii au
lăsat și de această dată de la ei
și au intrat în cantonament.
Mai marii clubului stegar au
promis că jucătorii își vor primi
o parte din restan�ele salariale
înainte de  plecarea în vacan�ă. 

Au nevoie de suporteri. Jocul
dintre FC Brașov și Universi-

tatea Cluj se va disputa vineri,
de la ora 19.30, pe Stadionul
Tineretului. Brașovenii au ne-
voie de un stadion plin pentru
a putea câștiga toate cele trei
puncte și pentru a reuși să sal-
veze echipa de la retrogrdare.
Brașovenii care vor să-și în-
curajeze echipa de pe Stadio-
nul „Tineretului” trebuie să
scoată din buzunar cinci lei
pentru un tichet la tribuna a
doua, în timp ce în schimbul
unui bilet la tribuna I trebuie
să plătească zece lei. Un loc în
sectoarele S și T ale tribunei
I costă 15 lei, în timp ce pentru
un bilet la tribuna oficială
brașovenii trebuie să plătească
50 de lei. 

Meci capital
pentru stegari
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Se bat pentru titlul de campioane
Echipa de junioare III a clubului Corona Brașov s-a calificat
fără probleme la turneul final al Campionatului Național de
handbal feminin. Fetele antrenate de Dumitru Berbece au
făcut instrucție cu adversarii în turneul semifinal de la Roman
și au obținut dreptul de a se bate la titlu. Fetele de sub Tâmpa
au trecut la turneul semifinal de LPS Iași cu scorul 32-9 (17-
4), de CSS Călărași cu scorul de 31-23 (18-11), de LPS
Roman cu 25-17 (12-8), de CSS 2 București cu 38-29 (21-
15) și de CSS Galați cu 35-20 (15-12). Astfel, cu cinci victorii
din tot atâtea posibile și cu maxim de puncte, trupa lui Ber-
bece a defilat spre turneul final. După performanțele de la
turneul semifinal, brașovencele se gândesc doar la titlul de
campioane. Pentru a reuși să-și atârne de gât cele mai stră-
lucitoare medalii, micile handbaliste de sub Tâmpa trebuie
să treacă la turneul final de formațiile CSS Călărași, Olimpic
Târgu Mureș, CSS Tulcea, CSM Ploiești, CSS Caracal,
CSSS Viitorul Cluj-Napoca și CS Mori Torok Râmnicu Vâl-
cea. Turneul final va avea loc în perioada 11-15 iunie, la
Brașov. 

Liga I cu 14 echipe!?
Sistemul competiţional al sezonului viitor este încă incert,
deoarece la ultima şedinţă a Comitetului Executiv s-a luat
decizia să se aştepte o propunere din partea LPF, în vederea
armonizării primelor trei eşaloane. Varianta la care s-a gândit
conducerea LPF este ca peste două sezoane să rămână
doar 14 echipe în Liga 1, conform Prosport. Pentru aceasta,
la finalul sezonului viitor, în care vom merge tot cu 18 echipe,
vor retrograda ultimele şase clasate, în timp ce din eşalonul
secund vor promova doar două echipe. Cum pentru Liga a
II-a s-a propus pentru sezonul 2014-2015 un sistem cu 2
serii de 12 echipe, promovatele vor fi campioanele celor două
grupe. Şi că tot vorbim de al doilea nivel al fotbalului românesc,
propunerea prevede ca din vara anului viitor să mai rămână
doar 20 de echipe. Acest lucru va fi posibil prin retrogradarea
a 12 echipe, adică din fiecare serie vor cădea câte şase.
Modificările vor continua în primul eşalon şi din sezonul 2015-
2016, pentru că la finalul acestuia vor retrograda ultimele
două clasate (locurile 13-14), în timp ce ocupanta locului 12
va disputa un baraj cu locul 3 din Liga a II-a.

Halep s-a retras de la Roma
Simona Halep, a cincea jucătoare a lumii, s-a retras de la
turneul de la Roma, dotat cu premii în valoare de 2.120.000
de euro, din cauza unor probleme abdominale. Anunţul a
venit din partea organizatorilor, la puţin timp după ce con-
stănţeanca reuşise să se califice în optimile de finală. Simona
a învins-o miercuri pe Madison Keys (SUA), scor 5-7, 6-0,
6-1, într-o partidă pe  parcursul căreia a cerut şi intervenţia
medicului. În faza următoare ar fi întâlnit-o pe Suarez Navarro
din Spania. „Era imposibil să mai continui turneul şi îmi pare
rău că m-am retras, pentru că am amintiri frumoase de la
Roma. Mâine (n.r. joi) mă întorc la Bucureşti, unde voi face
tratament zilnic şi voi lua câteva zile de pauză. Sper că voi
fi pregătită să evoluez la Roland Garros (25 mai - 8 iunie)”,
a declarat tensimena în vârstă de 22 de ani pentru site-ul
oficial al WTA. 

Blestemul lui Guttmann
Benfica Lisabona a ajuns din nou în finala UEFA E u ropa
Le a  gue, acolo unde a dat piept cu Sevilla, la Torino. Sevilla
s-a impus cu 4-2 după loviturile de departajare.  Jorge Jesus
și băieții săi nu au scăpat nici de această dată de blestemul
maghiarului Bela Guttmann, antrenorul care a adus în vitrina
clubului singurele două Cupe ale Campionilor din istoria
grupării. „Nici în o sută de ani Benfica nu va mai câştiga un
trofeu european dacă plec eu”, a spus Guttman, după ce s-
a despărțit de vulturi, în momentul în care cererea de mărire
de salariu i-a fost refuzată. Au trecut 52 de ani de atunci, iar
Benfica nu a mai câştigat un trofeu continental, deşi a mai
jucat alte opt finale.

Egal cu „câinii roșii”
În perioada 14-18 mai, la Brașov și

Tărlungeni se desfășoară turneul semifinal
al campionatului na�ional de fotbal, re-
zervat echipelor sub 18 ani. La competi�ie
participă Dinamo București, campioana
en-titre, FC Brașov, Universitatea Cluj și
Ceahlăul Piatra Neam�. În prima zi a tur-
neului, Universitatea Cluj a trecut clar de
Ceahlăul Piatra Neam� cu scorul de 4-0.
Meciul vedetă al primei zile a turneului
semifinal s-a disputat pe Stadionul ICIM,
între FC Brașov și Dinamo București.
„Câinii roșii”, veni�i la Brașov cu vedetele
de la prima echipă, Dorin Rotariu și Ionu�
Șerban, s-au lovit de o echipă brașoveană
extrem de bine așezată în teren și care a
dat o replică pe măsură campioanei en-
titre. Manea putea deschide scorul pentru
FC Brașov după un corner excelent bătut
de Bo�ia. Și Dinamo a avut o șansă mare,
dar mingea centrată de Ionu� Șerban a
fost reluată cu capul peste poartă de An-

drei Radu. În prima repriză Dinamo a ră-
mas în inferioritate numerică, iar pe final
de meci Ionu� Șerban a văzut cartonașul
roșu, astfel că bucureștenii au terminat
jocul în nouă. Cum nu s-a înscris până la
final, s-a trecut la executarea loviturilor
de departajare. Căucă a reușit să pareze
șutul lui Rotariu și stegarii erau în avantaj.
Din păcate, tinerii fotbaliști brașoveni nu
au făcut fa�ă presiunii și Dinamo s-a impus
cu 4-3. Astfel, după prima zi a turneului
pe prima pozi�ie se situează Universitatea
Cluj cu trei puncte, pe doi este Dinamo
cu două puncte, locul trei este ocupat de
FC Brașov cu un punct, iar ultimii în cla-
sament sunt cei de la Ceahlăul, cu zero
puncte. Astăzi are loc etapa a doua, în
care FC Brașov joacă împotriva celor de
la U Cluj, iar Dinamo întâlnește forma�ia
Ceahlăul Piatra Neam�. La finalul
competi�iei, primele două echipe din cla-
sament se califică la turneul final.   

Eroul Beto
Echipa spaniolă Sevilla a câștigat tro-
feul Europa League la fotbal, după ce
a învins formația portugheză Benfica
Lisabona, cu scorul de 4-2, la loviturile
de departajare (0-0 la finalul prelungi-
rilor), în finala disputată pe „Juventus
Stadium” din Torino. Eroul finalei a fost
fostul goalkeeper al celor de la CFR
Cluj, portughezul Beto. Presa spaniolă
îl laudă pe portarul echipei FC Sevilla,
Beto, care a apărat două lovituri de de-
partajare în finala Ligii Europa, câştigată
în faţa formaţiei Benfica Lisabona. „Beto
redă gloria echipei FC Sevilla”, a titrat
cotidianul As, care menţionează că por-
tarul a adus echipei sale trofeul, apă-
rând două pe nal tiuri. Jurnalul
pre cizează că Beto a avut intervenţii
foarte bune şi pe parcursul jocului. „La
Benfica Lisabona continuă blestemul
lui Bela Guttmann: echipa are opt finale
europene pierdute”, adaugă As. 
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Mâine, 17 mai 2014,
de la ora 19.00,
sunteţi invitaţi la
un concert de per-
cuţie susţinut de
Halle Percussion
Ensemble, la Sala
Patria.

Halle Percussion En-
semble este o trupă tâ-
nără, premiată în
repetate rânduri. Cei şase
percuţionişti folosesc o
mare diversitate de in-
strumente, fiecare având
propriul sunet şi un rol aparte
în aranjamentul general. Ast-
fel, cele patru timpane alcă-
tuiesc fundamentul de bas, în
timp ce marimbafonul, vibra-

fonul sau pianul preiau melo-
dia şi armonia. Acest concept
muzical este susţinut de o îm-
pletitură complexă de ritmuri
de tobe, congas, woodblocks,

bongos şi numeroase alte in-
strumente de percuţie.

Aranjamentele diversificate
şi gândite până în detaliu, pre-
cum şi solo-urile virtuoase im-

primă stilul Halle Percussion
Ensemble.
Componenţa Halle Percussion
Ensemble:
◾ Philip Andronic (vibrafon,

pian)
◾ Christoper Ballhausen

(tobe)
◾ Julian Ballhausen (percu-

ţie)
◾ Johann Fritsche (marimba-

fon, pian)
◾ Ruben Klemm (marimba-

fon, percuţie)
◾ Hannes Malkowski (timpa-

ne, percuţie)
Biletele (20 lei) se găsesc

la Centrul Cultural German
Braşov, din str. Lungă, nr. 31
şi la librăria „mein.Buch”, Str.
Gh. Bariţiu, nr. 11.

Horoscopul zilei
Berbec. Te poţi distra astăzi făcând orice, poate chiar merită
să încerci ceva mai îndrăzneţ. Şi chiar dacă simţi că oboseala
îşi spune cuvântul, nu renunţă la puţinele tale clipe libere! 

Taur. Trebuie să socializezi mai mult astăzi, chiar dacă nu
îţi stă în caracter. E posibil ca întâlnind oameni noi să înţelegi
care este rolul lor. 

Gemeni. Te simţi destul de ciudat astăzi, dar nu ar trebuie
să fie atât de grav precum pare. Stai tot mai mult pe lângă
prieteni şi pe lângă cei în care ai încredere cu adevărat. 

Rac. Lasă-i pe ceilalţi pe locul doi şi ocupă-te de tine mai
mult ca până acum. Este important să ai grijă de tine şi să
îţi faci plăcerile în funcţie de cât te ţine buzunarul. 

Leu. Fă ceva cu adevărat ieşit din comun astăzi, nu merită
să îţi consumi energia cu lucruri inutile. Te vei simţi de mi-
lioane la finalul zilei şi vei avea ce povesti nepoţilor. 

Fecioară. Chiar dacă simţi că nu mai poţi, trebuie să te forţezi
să duci ceva la bun sfârşit. Bazează-te pe ce îţi spune inima,
până acum nu te-a dezamăgit niciodată

Balanţă. E ziua perfectă pentru o întâlnire romantică, aşa
că dacă nu primeşti nicio invitaţie, ai grijă să o faci tu. Ai
toate şansele să îţi găseşti aleasa/alesul inimii. 

Scorpion. Te vei convinge astăzi că ai greşit în luarea unei
decizii, iar acest lucru înseamnă maturizare. Învaţă din
greşeli şi ascultă mai mult de sfaturile celor din jur. 

Săgetător. O persoană nouă pe care o cunoşti astăzi îţi va
pune inima pe jar. Nu alerga după ea/ el fără să îl cunoşti
măcar puţin, ai toate şansele să nu dai de omul potrivit.

Capricorn. O problemă de serviciu îţi dă bătăi de cap astăzi.
Şi deşi pentru alţii pare ceva nesimnificativ, pentru tine e
primordial. Nu suporţi ca alţii să profite de pe urma ta. 

Vărsător. Fii pregătit/ă pentru orice, chiar dacă îţi e frică de
schimbare. Dacă ţi se oferă posibilitatea de a cunoaşte ceva
inedit, atunci fă-o fără să mai stai pe gânduri.

Peşti. Ai grijă ce vorbeşti astăzi, este foarte important să nu
îi jigneşti pe cei din jurul tău. Mai mult decât atât, orice
minciună îţi va fi taxată.

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

BORGMAN
-PREMIERĂ-
tarif unic: 10 lei/bilet
(N-15) 113 minute,
Thriller
Vineri, Sâmbătă,
Duminică: 14:00

VECINI DE
COŞMAR -
PREMIERĂ-
(N-15) 96 minute,
Comedie
Vineri: 15:00, 19:00,
21:00, 
Sâmbătă, Duminică:
19:00, 21:00

GODZILLA -3D–
-PREMIERĂ-
(AP-12) 123
minute, Acţiune, SF,
Thriller
Vineri: 15:30, 20:45, 
Sâmbătă, Duminică:
11:15, 18:30, 20:45

VIOLETTA ÎN CONCERT 
(AG) 100 minute, Muzical
Vineri: 13:15, Sâmbătă, Duminică: 16:30

SELFIE 
(AP-12) 123 minute,
Comedie
Vineri: 17:00, 
Sâmbătă, Duminică:
16:45

CEALALTĂ FEMEIE 
(AP-12) 123 minute,
Comedie
Vineri, Sâmbătă,
Duminică: 19:15, 21:30

GIGOLO DE OCAZIE 
(AP-12) 98 minute,
Comedie
Vineri: 16:45, Sâmbătă,
Duminică: 17:00

UIMITORUL OM-
PĂIANJEN 2 -3D-
(AP-12) 142 minute,
Acţiune, Aventuri,
Fantastic
Vineri: 18:00, Sâmbătă,
Duminică: 13:45

TRANSCENDENCE: VIAŢĂ DUPĂ MOARTE 
(AP-12) 119 minute, Acţiune, Mister, SF
Sâmbătă, Duminică: 11:30

RIO 2 -3D-
(AG) 101 minute, Animaţie, Aventuri, Comedie,
Familie, dublat
Vineri: 13:00, 
Sâmbătă, Duminică: 11:00, 13:00, 15:00

Concerte în cluburi
◾ Silviu Pasca alături de colegii din The Guy Project
vin din nou, cu surprize muzicale, pe scena Times Pub,
vineri, 16 mai, de la ora 22:00.
◾ Sâmbătă, 17 mai 2014, de la 21:00, în Club
Rockstadt va cânta Mircea Vintila alături de invitaţii
săi speciali. Preţul unui bilet este 20 de lei. 
◾ Trupa Fernet Happy Blues Company din nou pe
scenă, sâmbătă, 17 mai , de la ora 20.30 în cadrul
festivalului Cultural organizat de Asociaţia Culturală
Apaczai din Braşov. Evenimentul va avea loc în sediul
asociaţiei str. Moldovei nr 2. Intrarea va fi liberă. 

Spectacol pentru copii
Sâmbătă şi Duminică, 17 şi 18 mai 2014, la ora 17.00,
la Sala Operei are loc premiera Gulliver în Ţara
Piticilor de M. Ţeicu şi S. Kerim. 
Regia: Anda Tabacaru-Hogea. 
Scenografia: Rodica Garştea
Preţ bilete: 20 lei; 10 lei

În weekend în Braşov

Concert de percuţie
la Sala Patria 

Co
m

pl
et

aţ
i c

u 
ci

fre
 d

e 
la

 1
 la

 9
. C

ifr
el

e 
să

 n
u 

se
  re

pe
te

 n
ic

i p
e

ve
rt

ic
al

ă,
 n

ic
i p

e 
or

iz
on

ta
lă

 ş
i n

ic
i î

n 
ca

re
ur

ile
 m

ic
i d

e 
3x

3

Sudoku

9 6 5 2
5 9 4
2 4 3

1
4 3 2 9

6
3 6 1

4 9 6
2 6 7 3

◾ După ce a primit un trandafir de la
soţ, soţia se întâlneşte cu cea mai bună
prietenă şi izbucneşte în plâns:
– De ce plângi? 
– Soţul meu mi-a dăruit un trandafir şi
mi-a zis că se va întoarce când se va ofili! 
– Wow! Ce romantic! Şi care e problema?! 
– Trandafirul e din plastic!

◾ Doi beţivi stau de vorbă: 
– Bă, tu care boală crezi că este mai
 gravă? Parkinson sau Alzheimer?
– Eu zic că mai bine este să ai Parkinson.
– De ce?
– Păi, mai bine verşi jumătate de pahar
până îl duci la gură, decât să uiţi unde
ai pus sticla!

Bancuri

Mâine, 17 mai 2014, Muzeul de
Istorie Braşov participă la evenimen-
tul Noaptea Muzeelor, oferind publi-
cului oportunitatea de a vizita
expoziţiile sale din Casa Sfatului, Pia-
ţa Sfatului nr. 30
◾ expoziţia permanentă: „Braşov –

Istorie, Cultură, Civilizaţie”
◾ expoziţii temporare:

– „De la căruţă la zborul cu mo-
tor”

– „Aventuri în Ţara Bârsei” (ex-
poziţie de machete de cetăţi şi bi-
serici fortificate). 
Dacă vremea va fi favorabilă, se

va proiecta pe Casa Sfatului un film

documentar, în premieră, despre pri-
mul Război Mondial.

Muzeul va putea
fi vizitat în interva-
lul orar 18.00 –
24.00, iar acce-
sul va fi gratuit.

Intrare liberă la Casa Sfatului, în „Noaptea Muzeelor” 
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Din presa maghiară
Congresul Naţional al Profesorilor de Gimnaziu la Braşov
Şedinţa de deschidere a Congresului Naţional al Profe-
sorilor de Gimnaziu a avut loc în sala festivă a Liceului
„Andrei Şaguna”, participând în jur de 320 de delegaţi
din toată ţara. La Congres a fost prezent şi ministrul Edu-
caţiei, episcopul Nicolae Colan. Cuvântul de deschidere
a fost rostit de preşedintele Uniunii Profesorilor de Gim-
naziu, domnul Ioan Nisipeanu, urmat de cuvântul de bun
venit al prefectului Tocineanu şi al primarului Nanu.
Ministrul Educaţiei, episcopul Nicolae Colan, a vorbit
despre legăturile sale cu Braşovul şi a subliniat rolul im-
portant al Braşovului şi al şcolilor româneşti din Braşov
în spaţiul românesc. După discursurile festive, profesorul
Valeriu Grecu, secretarul Uniunii, a adus la cunoştinţa
participaţilor raportul de activitate al Uniunii pe anul pre-
cedent, iar casierul Costache Dima a prezentat situaţia
financiară. După aceste două expuneri au urmat lungi
discuţii, care au dus la amânarea dezbaterilor pe spe-
cialităţi pentru a doua zi.

Megnyilt a középiskolai tanárok országos
szövetségének brassói kongresszusa. 

În:  Brassói Lapok, nr. 97, 30 aprilie 1938

A început construcţia Hotelului „Aro”

Societatea Asigurarea Românească a solicitat de la pri-
măria oraşului Braşov autorizaţie pentru construcţia unui
hotel modern. Autorizaţia de construcţie a fost eliberată
cu condiţia ca hotelul să aibă numai 8 etaje, faţă de 14
prevăzute în proiectul iniţial. Societatea de asigurări a
fost de acord cu această decizie şi astfel au început lu-
crările pentru pregătirea fundaţiei. Lucrările de construcţie
la Hotelul „Aro” vor fi finalizate în acest an.

Építik már a brassói Aro szállodát. În: Brassói
Lapok, nr. 106, 6 mai 1938

Apel
În lipsa unei adrese de corespondenţă, rugăm pe această
cale pe doamna Kónya István să returneze cărţile îm-
prumutate de la Biblioteca de împrumut LIBRO, str.
 Michael Weiss nr. 2.

Felhívás. În: Brassói Lapok, nr. 106, 6 mai 1938

Tinerimea şcolară de la
şcolile române din Bra-
şov îşi serbează azi obiş-
nuitul maial la „Stejeriş”.
Dis de dimineaţă, un pu-
blic numeros s-a adunat
în faţa gimnaziului ro-
mân (Liceul Şaguna de
azi), ca să asiste la pleca-
rea tineretului nostru la
maial. 

„Studenţii” din clasele su-
perioare, care încă de-aseară
inauguraseră serbarea, cân-
tând înaintea şcolii, voiau să
facă azi un revelion, traver-
sând cu muzica străzile prin-
cipale din jurul şcolii. După
cum auzim, acest revelion nu
s-a permis din partea Poliţiei. 

După ce corul reunit al şco-
larilor de la toate institutele au
executat, sub conducerea

domnului George Dima, trei
frumoase şi bine succese (sic!)
cântări, iar domnul director
cu domnii profesori au format
rândurile, în sunetul muzicii,
tinerimea a defilat pe dinaintea
gimnaziului, pornind spre
„Stejeriş”, în deplină ordine,
doi câte doi. Mai întâi şcolile
de fete, apoi şcolile primare,
gimnaziul inferior, şcolile reale
şi în fine, elevii şcolilor co-

merciale şi „studenţii” din
gimnaziul superior. Fiecare şir
era condus de către un profe-
sor. Publicul privea cu drag la
aceste mândre rânduri ale fru-
mosului nostru tineret. Înain-
tea muzicii păşeau vreo zece
„studenţi” gimnaziali, care
purtau eşarfe frumoase şi erau
însărcinaţi cu ţinerea ordinii
conform programului. 

Făcea o impresie ciudată,
ba aproape ridicolă desfăşu-
rarea de atâta amar de putere
poliţienească. Unde te întor-
ceai dai cu ochii de poliţai.
Mai înţelegem să meargă spre
seară, când se adună şi mult
popor afară, dar printre rân-
durile şcolarilor era, repetăm,
curios a vedea aproape mai
mulţi poliţişti decât profesori. 

Pe la orele 11 ameninţa o
ploaie, şi a şi plouat puţin, din
fericire însă vremea s-a în-
dreptat pe la ora 13, aşa că
puţina ploaie nu credem să fi
adus nici o conturbare în fru-
moasa petrecere şcolară.
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C. Ioanid avea în faţă, în mai
1986, două texte, prim ambele
aducându-i-se la cunoştinţă, cu
marea rugăminte de a fi popu-
larizate, „fapte demne de toată
lauda, prin care pionierii braşo-
veni cinstesc aniversarea a 65
de ani de la făurirea partidului”. 

Erau „fapte de muncă ates-
tând însuşirea de către pionieri
a cerinţelor educaţiei prin şi pen-
tru muncă”, tovarăşi, mă rog, to-
vărăşei, că erau mici. În primul
text era vorba de acţiunile de
„muncă patriotică” desfăşurate
de pionierii detaşamentului cla-
sei a II-a A, „Cireşarii”, de la

Şc. Gen. Nr. 18 din Braşov. Sub
gingaşa deviză „Fiecare pionier,
un pom, o floare”, în primăvara
anului 1986, ei au plantat 65 de
puieţi în curtea şcolii în care în-
văţau cu spor. Cu inventivitatea
vârstei, ei i-au dat fiecărui po-
mişor un nume sau un numişor,
ca să fim în ton cu stilul artico-
lului. Acţiunea propriu-zisă a fost
însoţită, aşa i s-a relatat Cristinei
Ioanid, prin cântece şi jocuri,
„munca fiind astfel mai cu
spor”. 

Al doilea text era de la subre-
dacţia pionierească a revistei „Cu-
tezătorii” şi era, aşa, „mai sobru,

mai publicistic scris”, textul în
cauză prezentând o serie de „reu-
şite în muncă ale pionierilor bra-
şoveni”. Mai exact, ziarul  „DN”
era informat că până la începutul
lunii lui Florar, „angajamentul
economic al pionierilor braşo-
veni” a fost realizat în procent de
peste 53%, „garanţie a depăşirii
lui substanţiale” până la finele
anului 1986. Cifra pomenită era
materializată în colectarea a im-
portante cantităţi de materiale re-
folosibile, în orele prestate pentru
înfrumuseţarea oraşelor şi comu-
nelor judeţului Braşov. S-a făcut
şi un calcul deo sebit de interesant
şi senzaţional de semnificativ:
din cantităţile colectate până

atunci se puteau construi... 330
de tractoare! 

C. Ioanid precizase, în înche-
iere, că printre fruntaşii acţiuni-
lor de acest gen erau citaţi
pionierii din şcolile nr. 4, 10, 19,
20, 22, 25, 26 din Braşov şi Fă-
găraş, din vama Buzăului, Mă-
ieruş, Mândra, Şercaia, Şinca,
Viştea. Totodată, erau urate pio-
nierilor multe „succesuri”, şi nu
„eşece”, în continuare în acţiu-
nile lor, iar din partea subredac-
ţiei „Cutezătorii” erau aşteptate
noi veşti despre „succesuri” la
fel de frumoase.

„Drum Nou” – 16 mai 1986

Mihaela Lupu

Iulian Cătălui
Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Maialul tinerimii
şcolare din Braşov

„Un bogat raport pionieresc”

16 mai 20214

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” şi „Z-KIOSK”
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Un tânăr din SUA, stu-
dent la Arhitectură, a
reuşit să transforme un
autobuz şcolar într-o ve-
ritabilă locuinţă.

Cei 20 de metri pătraţi au
fost amenajaţi astfel încât să
arate precum orice casă obiş-
nuită.

Un student la Arhitectură de
la Universitatea din Minnesota
a decis să-şi pregătească lucra-

rea de licenţă într-un mod ine-
dit. Hank Buttita a renunţat să
mai deseneze schiţe pe hârtie
şi a cumpărat un autobuz şco-
lar vechi, pe care l-a transfor-
mat într-o locuinţă mobilă,
scrie home-designing.com.

Tânărul a reuşit să transfor-
me complet interiorul vehicu-
lului. A construit o podea de
lemn, canapele, două paturi,
rafturi, iar pe tavanul autobu-
zului a făcut două ferestre,

asemeni unei mansarde.
Bucătăria este dotată cu

chiuvetă şi mini-frigider, iar
Hank promite că va instala si

un mini-aragaz care să poată
fi folosit la gătit.

La final, tânărul arhitect a
realizat şi un site pe care a ex-

plicat toţi paşii pe care
i-a urmat pentru ame-
najarea autobuzului şi
a publicat fotografii.
„În momentul în care
s-au deschis uşile, am
rămas pur şi simplu cu
gura căscată”, spune un
vizitator virtual.

Casă de lux într-un
autobuz şcolar

Carmen Brumă a pos-
tat, joi, pe pagina sa ofi-
cială de Facebook, prima
fotografie cu fiul său şi
al prezentatorului TV
Mircea Badea, care a ve-
nit pe lume ieri, la o cli-
nică din Capitală. Prima
poză cu „Vasilică 2014”,
cum l-au poreclit părinţii
pe fiul lor, a devenit ime-
diat foarte populară pe
Internet şi a strâns zeci
de mii de like-uri şi sute
de redistribuiri.

Carmen Brumă a născut
ieri seară, după 41 de săp-
tămâni de sarcină, un bă-
ieţel de 3,4 kilograme şi
52 de centimentri.

„Gata, în sfâr-
şit am născut!
 Natural, aşa cum
mi-am propus.
Vasilică 2014 are
3,430 kg, 52 cm
şi, în curând, alt
nume. Mulţumesc
colectivului medi-
cal de la Spitalul
Regina Maria Bă-
neasa pentru pro-
fes ional ismul
desăvârşit. Îi sunt
recunoscătoare
doamnei doctor
Luminiţa Enache
pentru că mi-a respectat şi
susţinut hotărârea de a
naşte natural. Revin cu de-

talii!”, este mesajul care
însoţeşte fotografia postată
pe Facebook.

Papa Francisc a făcut
luni o declaraţie senzaţio-
nală, spunând că uşile Va-
ticanului sunt deschise
pentru toţi, inclusiv pentru
extratereştri.

„Dacă, spre exemplu,
mâine o expediţie a mar-
ţienilor ar veni la noi. Mar-
ţieni, da? Omuleţi verzi,
cu nasul şi urechi lungi,
ca în desenele copiiilor.
Şi dacă unul ar spune:
«Vreau să fiu botezat!»,
ce se va întampla?”, a în-

trebat Suveranul Pontif.
Potrivit Papei, Biblia in-

terzice orice
discriminare

împotriva credincioşilor
iar botezul ar trebui să fie
permis oricui, înclusiv co-
piilor rezultaţi din afara că-
sătoriei. 

Surse din apropierea
pontifului au declarat chiar
că Papa i-a spus unei
mame necăsătorite că dacă
niciun preot nu va dori sa-

i boteze copilul, să
vină la el şi îl

va boteza el
însuşi.

Brazilia va majora preţul berii numai după Cupa Mondială
Preţul berii şi al băuturilor carbogazoase, al căror
consum va bate recorduri în timpul Campionatului
Mondial de Fotbal care se va desfăşura în Brazilia,
va fi majorat după fluierul final, a promis un membru
al guvernului, citat de AFP. Cu toate că autorităţile
braziliene au prevăzut să mărească aceste preţuri cu
începere din luna iunie, ministrul de finanţe, Guido
Mantega, a dat asigurări în faţa presei că măsura în
cauză va fi amânată. „Guvernul va amâna majorarea
impozitelor, iar această decizie va amâna creşterea
preţurilor. Va fi un Mondial fără băuturi cu preţuri ma-
jorate”, a afirmat el. O cutie cu bere de 350 de mililitri
poate costa în Brazilia între doi şi trei reali într-un su-
permagazin (între 0,65 şi un euro), iar o băutură car-
bogazoasă de aceaşi mărime costă între 1,8 şi 2,70
de reali (0,6 şi 0,9 euro). Brazilia aşteaptă peste
600.000 de vizitatori străini pe durata Mondialului
care se va defăşura între 12 iunie şi 13 iulie.

„Xscape”, albumul postum al lui Michael Jackson, a fost lansat
Albumul postum al lui Michael Jackson, „Xscape”, a
fost lansat marţi, ocazie cu care postul de radio prin
satelit SiriusXM a lansat şi un canal special dedicat
acestui eveniment muzical, „The Michael Jackson
Channel”, conform TMZ.com. 
Noul post de radio le oferă ascultătorilor acces exclusiv
la hiturile regelui pop, la piesele sale mai rare, dar şi
la piese de pe acest ultim album pentru o perioadă
de două săptămâni.
Albumul „Xscape” cuprinde o serie de piese care nu
au ajuns să facă parte din niciunul dintre albumele
de studio ale lui Michael. Aceste piese au fost re-
masterizate şi scoase, în premieră, pe piaţa muzicală.
Varianta „de lux” a albumului conţine şi variantele
originale ale acestor piese, dar şi o piesă care a fost
reeditată sub forma unui duet cu Justin Timberlake.

Poza cu „Vasilică 2014”a devenit viral

Papa Francisc este dispus să
creştineze chiar şi extratereştri


